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 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 ไดจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ฉบับนี้ ข้ึน เพ่ือใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด ใชเปนกรอบและทิศทางในการขับเคลื่อนนโยบาย    
กลยุทธ สูการปฏิบัติเพ่ือความสําเร็จและบรรลุเปาหมาย ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ซ่ึงไดกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ  เปาประสงค และ   
กลยุทธใหสอดคลองกับนโยบายการศึกษาที่เกี่ยวของทุกระดับ และสอดคลองกับสภาพปญหา 
ความตองการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 โดยมี
สาระสําคัญเก่ียวกับผลการดําเนินงานท่ีผานมา กรอบแนวคิดและนโยบายท่ีเก่ียวของ ทิศทางการจัด
การศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 แผนการใชจาย
งบประมาณ โครงการ กิจกรรมและวงเงินรวม ท่ีจะใชดําเนินการจําแนกเปนโครงการท่ีใชจายจาก  
งบบริหารจัดการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จํานวน 1 โครงการ งบประมาณ 4,713,600 
บาท โครงการที ่ใช จากงบพัฒนาคุณภาพการศึกษา จํานวน 29 โครงการ งบประมาณ 
5,286,400บาท  

  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 หวังเปนอยางยิ่งวา
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ฉบับนี้ จะเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงาน
การศึกษาของหนวยงาน และสถานศึกษาในสังกัด มีความชัดเจนในการดําเนินงาน สามารถบูรณาการ 
และผลักดันไปสูการปฏิบัติไดอยางถูกตอง เปนธรรม สามารถติดตาม ประเมินผลความสําเร็จ ผลการ
ดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 ไดตามเปาหมาย 
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดตอการพัฒนาการศึกษา โดยมุงสูเปาหมายสุดทายคือการ
พัฒนาใหนักเรียนไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพเต็มตามศักยภาพท่ีเทาเทียมกัน 
และขอขอบคุณ ผูท่ีมีสวนเก่ียวของทุกทาน ท่ีไดใหความรวมมือในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 จนสําเร็จลุลวงไปดวยดี 
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 1 แสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน(O-Net) 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ระดับ สพฐ. และ 
ระดบัประเทศจําแนกรายกลุมสาระการเรียนรู 
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ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ปการศึกษา 
2559-2560 
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 15 แสดงจํานวนสถานศึกษาสังกัดสํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 จําแนกตามขนาด 

16 

 16 แสดงจํานวนนักเรียน จํานวนหองเรยีน ระดับอนุบาล – ม.6 
จําแนกระดับชั้นและจําแนกรายอําเภอ(โรงเรียนรัฐบาล สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2) 

16 

 17 แสดงจํานวนนักเรียน จําแนกตามชั้นเรียนและเพศ ปการศึกษา 2560 
(โรงเรียนรัฐบาลสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ เขต 2) 

17 

 18 แสดงจํานวนนักเรียนพิการเรียนรวม ปการศึกษา 2560(โรงเรียน
รัฐบาล สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ 
เขต 2 

18 

 19 แสดงจํานวนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
จําแนกรายอําเภอ(โรงเรียนรัฐบาล สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 

19 

 20 แสดงจํานวนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามโครงสรางท่ี
ปฏิบัติงานในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ 
เขต 2 จําแนกตามระดับการศึกษา 

19 

 21 แสดงจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน แยกตามวิทยฐานะ 20 

    

    

    

 

 

 



   

 สวนท่ี 1 
บทนํา 

 
ความเปนมา 
 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 ไดจัดทําแผน 
ปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 เพ่ือใชเปนกรอบและทิศทางในการขับเคลื่อนนโยบาย 
กลยุทธ สูการปฏิบัติเพ่ือความสําเร็จและบรรลุเปาหมาย ตามนโยบายของรัฐบาล นโยบายการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ภายใตบริบทของ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 จึงไดกําหนด วิสัยทัศน    พันธกิจ 
คานิยมองคกร เปาประสงค กลยุทธ  เปาหมาย โครงการ กิจกรรม ท่ีมุงเนนการพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียนทุกระดับทุกประเภท การขยายโอกาส สิทธิความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา เพ่ือการเขาถึง
บริการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหท่ัวถึง ครอบคลุมผูเรียนทุกคนใหไดรับโอกาสในการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพและมีคุณภาพ เรงรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษา พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ภายใตงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
 

 แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ของ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 จัดทําข้ึนโดยการวิเคราะหและประมวลผลบนพ้ืนฐานของ
ขอมูลสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงในปจจุบัน ขอมูลการทบทวนและวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกท่ี
เปนโอกาส และอุปสรรค สภาพแวดลอมภายในท่ีเปน จุดแข็ง จุดออน  
 

  สําหรับงบประมาณท่ีจะใชดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ         
พ.ศ. 2562 เปนงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
จากกรอบวงเงินงบประมาณท่ีขอจัดตั้งงบประมาณปงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวมท้ังสิ้น  
10,000,000 บาท จําแนก ดังนี้ 
  1. งบประมาณบริหารจัดการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ 
เขต 2 งบประมาณ 4,713,600  บาท 
  2. งบประมาณพัฒนาคุณภาพการศึกษา งบประมาณ  5,286,400  บาท 

 กระบวนการวางแผนดังกลาว  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ 
เขต 2 ไดใชหลักการมีสวนรวมจากผูเก่ียวของ โดยรวมกันกําหนดแนวทางพัฒนาบนทางเลือก การ
ใชทรัพยากรท่ีประหยัด คุมคา และเกิดประโยชนสูงสุด สามารถดําเนินการจัดการศึกษาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ สงผลตอคุณภาพผูเรียนท่ีเปนไปตามจุดมุงหมายท่ีกําหนด 
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  ผลการดําเนินงานท่ีผานมา 
1. ดานคุณภาพ 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 
  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2560   

 ตารางท่ี  1    แสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินระดับชาตข้ัินพ้ืนฐาน (O-NET) ช้ันประถมศกึษาปท่ี 6 
               ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  ระดับ สพฐ.  และระดับประเทศจําแนกรายกลุมสาระการเรียนรู 
 

ท่ี สาระการเรียนรู 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี  6 

เขตฯ สพฐ. ประเทศ 

1 ภาษาไทย 46.47 45.29 46.58 

2 ภาษาอังกฤษ 33.62 32.73 36.34 

3 คณิตศาสตร 36.83 35.55 37.12 

4 วิทยาศาสตร 38.20 38.13 39.12 

คะแนนเฉล่ีย 38.78 37.93 39.79 

 
31    จากตารางท่ี 1 พบวา ผลการประเมินระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 
ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ระดับ สพฐ. และระดับประเทศ มีคะแนนเฉลี่ยรวมทุกกลุมสาระการเรียนรู 
คิดเปนรอยละ 38.78,37.93, และ 39.79 ตามลําดับ และเม่ือนําผลมาเปรียบเทียบ พบวา 
คะแนนเฉลี่ยรวมทุกกลุมสาระการเรียนรูระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษามากกวาระดับ สพฐ.คิดเปนรอยละ 
0.85  แตนอยกวาระดับประเทศ คิดเปนรอยละ 1.01 
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31ตารางท่ี 2  แสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-Net)  ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  
31             ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ปการศึกษา 2559 – 2560  
 

ท่ี กลุมสาระ 
คาเฉล่ียรอยละ 
ป กศ.2559 

คาเฉล่ียรอยละ 
ป กศ. 2560 

+เพ่ิม, -ลด 

1 ภาษาไทย ๕๒.๓๓ 46.47 - 5.86 

2 สังคมศึกษาฯ 44.88 - - 

3 ภาษาอังกฤษ ๓๐.๔๔ 33.62 +3.18 

4 คณิตศาสตร ๓๙.๘๙ 36.83 -3.06 

5 วิทยาศาสตร ๔๐.๒๒ 38.20 -2.02 

เฉล่ีย 41.55 38.78 -2.77 

 
 จากตารางท่ี 2 พบวา ผลการประเมินระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 
ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ปการศึกษา 2560  มีคะแนนเฉลี่ยรวมคิดเปนรอยละ 38.78  ซ่ึงนอย
กวาในปการศึกษา 2559 คิดเปนรอยละ 2.77 เม่ือจําแนกเปนรายกลุมสาระการเรียนรู พบวา            
ในปการศึกษา 2560 ทุกกลุมสาระการเรียนรูมีคาเฉลี่ยรอยละต่ํากวาคาเฉลี่ยรอยละในปการศึกษา
2559 ยกเวนกลุมการเรียนรูภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ยสูงกกวาคะแนนเฉลี่ย ปการศึกษา 2559 
คิดเปนรอยละ 3.18 
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           1.2  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 
                  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน(O-NET) ปการศึกษา ๒๕60 
    ตารางท่ี 3 แสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)                             
                         ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  3  ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  ระดับ สพฐ.  และระดับประเทศ      
                   จําแนกรายกลุมสาระการเรียนรู 
 

ท่ี สาระการเรียนรู 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  3 

เขตฯ สพฐ. ประเทศ 

1 ภาษาไทย 48.21 48.77 48.29 

3 ภาษาอังกฤษ 29.88 30.14 30.45 

4 คณิตศาสตร 23.27 26.55 26.30 

5 วิทยาศาสตร 30.80 32.47 32.28 

คะแนนเฉล่ีย 33.04 34.48 34.33 

    
31        จากตารางท่ี 3 พบวาผลการประเมินระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 
ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ระดับ สพฐ และระดับประเทศ มีคะแนนเฉลี่ยรวมทุกกลุมสาระการเรียนรู
คิดเปนรอยละ 33.04, 34.48, 34.33 ตามลําดับ และเม่ือนําผลมาเปรียบเทียบ พบวา คะแนน
เฉลี่ยรวมทุกกลุมสาระการเรียนรูระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษานอยกวาระดับ สพฐ.และระดับประเทศ 
คิดเปน  รอย1.44 ,1.29  ตามลําดับ  
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31ตารางท่ี 4  แสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-Net)  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓  
31             ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ปการศึกษา 2559 – 2560  
 

ท่ี กลุมสาระการเรียนรู 
คาเฉล่ียรอยละ 
ป กศ.2559 

คาเฉล่ียรอยละ 
ป กศ. 2560 

+เพ่ิม, -ลด 

1 ภาษาไทย 44.29 48.21 +3.92 

2 สังคมศึกษา ฯ 46.36 - - 

3 ภาษาอังกฤษ 28.15 29.88 +1.73 

4 คณิตศาสตร 24.87 23.27 -1.60 

5 วิทยาศาสตร 33.19 30.80 -2.39 

เฉล่ีย 35.37 33.04 -2.33 

 
         จากตารางท่ี 4 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ในปการศึกษา 2559  มีคะแนน
เฉลี่ยรวมคิดเปนรอยละ 35.37 ซ่ึงมากกวาในปการศึกษา 2560 คิดเปนรอยละ 2.33  เม่ือ
จําแนกเปนรายกลุมสาระการเรียนรู พบวาในปการศึกษา 2560 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ  มีคะแนนเฉลี่ยมากกวาคะแนนเฉลี่ยในปการศึกษา 2559 คิด
เปน รอยละ 3.92, 1.73  ตามลําดับ ในขณะท่ีกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร กลุมสาระการ
เรียนรูวิทยาศาสตร มีคะแนนเฉลี่ยนอยกวาคะแนนเฉลี่ยในปการศึกษา 2559 คิดเปนรอยละ 1.60
และ 2.39  ตามลําดับ 
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                    1.3  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 

      ตารางท่ี 5 แสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษา 
                    ปท่ี 6 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ระดับ สพฐ.  และระดับประเทศจําแนกรายกลุม  
                    สาระการเรียนรู 
 

ท่ี สาระการเรียนรู 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  6 

เขตฯ สพฐ. ประเทศ 

1 ภาษาไทย 45.09 50.07 49.25 

2 สังคมศึกษา ฯ 29.64 34.96 34.70 

3 ภาษาอังกฤษ 20.27 27.91 28.31 

4 คณิตศาสตร 16.44 24.64 25.43 

5 วิทยาศาสตร 25.06 29.48 29.37 

คะแนนเฉล่ีย 27.30 33.41 33.23 

 
          จากตารางท่ี 5 พบวา ผลการประเมินระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 
ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ระดับ สพฐ. และระดับประเทศ มีคะแนนเฉลี่ยรวมทุกกลุมสาระการเรียนรู 
คิดเปนรอยละ 27.30 , 33.41 , 33.23 ตามลําดับ และเม่ือนําผลมาเปรียบเทียบ พบวา คะแนน
เฉลี่ยรวมทุกกลุมสาระการเรียนรูระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  นอยกวา ระดับ สพฐ.และระดับประเทศ 
คิดเปนรอยละ 6.11 , 5.93 ตามลําดับ  
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31ตารางท่ี 6  แสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-Net) ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6                
31               ปการศึกษา 2559– 2560  
 

ท่ี กลุมสาระการเรียนรู 
คาเฉล่ียรอยละ 
ป กศ.2559 

คาเฉล่ียรอยละ 
ป กศ.2560 

+เพ่ิม, -ลด 

1 ภาษาไทย 44.15 45.09 +0.94 

2 สังคมศึกษา ฯ 32.30 29.64 -2.66 

3 ภาษาอังกฤษ 21.50 20.27 -1.23 

4 คณิตศาสตร 19.63 16.44 -3.19 

5 วิทยาศาสตร 25.35 25.06 -0.29 

เฉล่ีย 28.59 27.30 -1.29 

        
         จากตารางท่ี 6  พบวา ผลการประเมินระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6  
ปการศึกษา 2560  มีคะแนนเฉลี่ยรวมคิดเปนรอยละ 27.30  ซ่ึงนอยกวาในปการศึกษา 2559 
คิดเปนรอยละ 1.29 เม่ือจําแนกเปนรายกลุมสาระการเรียนรู พบวา ในปการศึกษา 2560 ทุกกลุม
สาระการเรียนรูมีคาเฉลี่ยรอยละต่ํากวาคาเฉลี่ยรอยละในปการศึกษา2559 ยกเวนกลุมการเรียนรู
ภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ยสูงกวาคะแนนเฉลี่ย ปการศึกษา 2559 คิดเปนรอยละ 0.94 
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2. ดานโอกาส 

2.1 ขอมูลจํานวนนักเรียน 
 
ตารางท่ี 7  จํานวนนักเรียนปการศึกษา 2558 – 25๖1    

     สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2           
                

ระดับ ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป ๒๕๖1 

อนุบาล 1 1,550 1,578 434 664 

อนุบาล 2 1,466 1,618 1,550 1,523 

อนุบาล 3 - - 1,654 1,616 

รวมระดับกอนประถม 3,016 3,196 3,638 3,803 

ประถมศึกษาปท่ี 1 1,825 1,707 1,843 1,899 

ประถมศึกษาปท่ี 2 1,774 1,764 1,608 1,753 

ประถมศึกษาปท่ี 3 1,711 1,785 1,768 1,628 

ประถมศึกษาปท่ี 4 1,668 1,718 1,799 1,751 

ประถมศึกษาปท่ี 5 1,740 1,705 1,736 1,790 

ประถมศึกษาปท่ี 6 1,629 1,742 1,690 1,726 

รวมระดับประถมศึกษา 10,347 10,421 10,444 10,547 

มัธยมศึกษาปท่ี  1 793 875 918 826 

มัธยมศึกษาปท่ี  2 688 703 781 801 

มัธยมศึกษาปท่ี  3 628 615 606 685 

รวมระดับมัธยมศึกษาตอนตน 2,109 2,193 2,305 2,312 

มัธยมศึกษาปท่ี  4 46 35 37 27 

มัธยมศึกษาปท่ี  5 31 36 33 27 

มัธยมศึกษาปท่ี  6 22 20 35 35 

รวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 99 91 105 89 

รวมท้ังหมด 15,571 15,901 16,492 16,751 

ท่ีมา : ขอมูลสารสนเทศ (Data Management Center) ณ 10 มิถุนายน 2561) 
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ตารางที่ 8  อัตราการเกณฑเด็กเขาเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1  
 

ปการศึกษา 
ประชากร 

ในเขตบริการ 
เขาเรียน คิดเปนรอยละ 

ปการศึกษา2558 1,825 1,825 100 
ปการศึกษา2559 1,702 1,702 100 
ปการศึกษา2560 2,522 2,522 100 
ปการศึกษา 2561 2,647 2,647 100 
ที่มา : การเกณฑเด็กเขาเรียน กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ เขต  ๒ พ.ศ.  2558 – 2561) 
 
ตารางที่ 9  อัตราการเกณฑเด็กเขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ 
 

ปการศึกษา 
ประชากร 

ในเขตบริการ 
เขาเรียน คิดเปนรอยละ 

ปการศึกษา2558 1,629 1,629 100 
ปการศึกษา2559 1,742 1,742 100 

ปการศึกษา2560 523 523 100 
ปการศึกษา 2561 1,622 1,620 99.88 
ที่มา : การเกณฑเด็กเขาเรียน กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ เขต ๒                    
        พ.ศ. 2558 – 2561) 
 
ตารางที่ 10 จํานวนนักเรียนเขาใหม ปการศึกษา 2558 – 25๖1 ตามลําดบั 
 

ปการศึกษา ชั้น อ.1 ชั้น ป.1 ชั้นม.1 รวม 
ปการศึกษา 2558 1,550 1,825 793 4,168 
ปการศึกษา 2559 1,593 1,708 875 4,176 
ปการศึกษา 2560 434 1,843 918 3,195 
ปการศึกษา 2561 664 1,899 826 3,389 
ที่มา: ขอมูลสารสนเทศ (Data Management Center ) สพป.ประจวบคีรีขันธ เขต 2 พ.ศ.2558-2561 

ตารางที่ 11 จํานวนเด็กออกกลางคัน ชั้น ป.1-ม.3 ปการศึกษา 2559 - 2560 

ปการศึกษา จํานวนนักเรียนทั้งหมด ออกกลางคัน คิดเปนรอยละ 
2559 15,702 4 0.025 
2560 16,492 4 0.024 
ที่มา:  ขอมูลสารสนเทศ (Data Management Center) ณ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖1) 
 
 



๑๐ 

 

 
     2.2 ขอมูลนักเรียนจบการศึกษาตามท่ีหลักสูตรกําหนด 
 
ตารางท่ี 12 จํานวนนกัเรียนท่ีจบการศึกษา ปการศึกษา 2558 - 2560 
 

นักเรียนที่จบหลักสูตร 
ปการศึกษา 

2558 2559 2560 
นักเรียนจบชัน้อนุบาล    
- นักเรียนชั้นอนบุาล 2 1,441 1,560 1,550 
- จบชัน้อนุบาล 2 1,441 1,560 1,550 
- คิดเปนรอยละ  100 100 100 
นักเรียนจบชัน้ประถมศึกษาปที ่6    
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 1,566 1,699 1,690 
- จบชัน้ประถมศึกษาปที่ 6 1,566 1,699 1,690 
- คิดเปนรอยละ 100 100 100 
นักเรียนจบชัน้มัธยมศึกษาปที่ 3    
- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 530 518 606 
- จบชัน้มัธยมศึกษาปที่ 3 530 518 606 
- คิดเปนรอยละ 100 100 100 
ที่มา: ขอมูลสารสนเทศ (Data Management Center) ณ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 

 

 
3. ดานประสิทธิภาพ 

                    3.1 ผลการประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ(มาตรา 44) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 อยูในระดับ
มาตรฐาน ผลการประเมินองคประกอบท่ี 1 เปนไปตามเปาหมาย องคประกอบท่ี 2 สูงกวา
เปาหมาย องคประกอบท่ี 4 สูงกวาเปาหมาย 

                    3.2 การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2561 สํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 
อยูในระดับท่ี 4 ของประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



๑๒ 

 

โครงสรางการบริหาร 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 
 
 

หนวยตรวจสอบ

 

คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และ
นิเทศการศึกษา(ก.ต.ป.น.) 

 

งานวิชาการ 
 

งานงบประมาณ งานบริหารงานบุคคล งานบริหารท่ัวไป 

สถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา 

กลุม
อํานวย
การ 

กลุม
บริหาร  
งานบุคคล 

กลุม
นโยบาย

และ 
แผน 

กลุมนิเทศ 
ติดตาม
และ

ประเมิน 
ผลการจัด
การศึกษา 

กลุม
บริหาร 
งาน

การเงิน
และ

สินทรัพย      

กลุม
พัฒนา ครู

และ
บุคลากร
ทางการ
ศึกษา     

กลุม
สงเสริม 

การ
จัดการ
ศึกษา 

กลุม
กฎหมาย
และคดี 

กลุม
สงเสริม

การศีกษา
ทางไกล 

เทคโนโลยี 
สารสนเทศ
และการ
ส่ือสาร 



๑๓ 

 

การบริหารจัดการโดยองคคณะบุคคล   

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ  เขต 2  บริหารจัดการศึกษา
โดยมีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนเิทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)   ประกอบดวย 
     1.  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา               ประธานคณะกรรมการ 
  ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2  
 2. นายสมควร  รัชตวิมล ผูแทนผูบรหิารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของรฐั  กรรมการ 
 3. นายชโนทัย  เจริญเนือง  ผูแทนผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน    กรรมการ 
                                                       ของเอกชน  
 4. นายมานัต   เสียงใหญ        ผูทรงคุณวุฒิ                                 กรรมการ 
 5. นางสาวบุญตา ยิ้มนอย ผูทรงคุณวุฒิ                  กรรมการ 
 6.  นายอํานวย  คงถอด ผูทรงคุณวุฒิ               กรรมการ 
 7.  นางสาวสุนทร  แซเตียว       ผูทรงคุณวุฒิ                                 กรรมการ 
 8. นายพัฒชัย  วิเศษสมบัติ      ผูทรงคุณวุฒิ                   กรรมการ  
 9.  ผูอํานวยการกลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา       กรรมการและเลขานุการ 
 
                                       
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 

 

การบริหารจัดการศึกษาโดยสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต  2 

1. ขอมูลจํานวนสถานศึกษา 
 1.1 จําแนกตามสังกัด 
 
ตารางท่ี 13 แสดงจํานวนสถานศึกษาจําแนกตามสังกัด  
 

ท่ี อําเภอ 
สังกัด 

รวม 
ท้ังส้ิน สพป. สอศ. สกอ. สศศ. 

อปท. 
อบต. เทศบาล อบจ. 

1 กุยบุร ี 25 0 0 0 0 0 0 25 
2 ปราณบุรี 15 1 0 0 3 3 1 23 
3 หัวหิน 24 1 1 0 0 7 0 33 
4 สามรอยยอด 25 0 0 0 1 1 0 27 

รวม 89 2 1 0 4 11 0 108 
ท่ีมา : ขอมูลสารสนเทศ (Data Management) I ณ วันท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖1 
 
หมายเหตุ สพท. หมายถึง       สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 
  สอศ. หมายถึง       สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
  สกอ. หมายถึง      สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  สศศ. หมายถึง      สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
  อปท. หมายถึง      องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 

 

           1.2  จําแนกตามระดับการจัดการศึกษา 
 

ตารางท่ี 14 แสดงจํานวนสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
      ประจวบคีรีขันธ เขต 2 จําแนกตามระดับชั้นท่ีเปดสอน 
 

อําเภอ 
จํานวน ร.ร.

ท้ังหมด 
จํานวนโรงเรียน  จําแนกตามระดับการจัดการศึกษา 

อ.1 – ป.6 อ.1 – ม.3 อ.1 – ม.6 ป.1 – ป.6 ป.4 - ป.6 

กุยบุรี 2๕ 1๘ 4 1 1 1 

ปราณบุรี 15 11 3 0 1 0 

หัวหิน 24 16 8 0 0 0 

สามรอยยอด 25 17 8 0 0 0 

รวม 89 62 23 1 2 1 
ที่มา :  ขอมูลสารสนเทศ (Data Management Center) ณ 10 มิถุนายน 2561 
 

1.3  จําแนกตามขนาด    
 

ตารางท่ี 15 แสดงจํานวนสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
       ประจวบคีรีขันธ เขต 2 จําแนกตามขนาด 
 

 
อําเภอ 

 

จํานวน 
โรงเรียน 

ขนาดเล็ก 
(1 – 120) 

ขนาดกลาง
(121 - 600) 

ขนาดใหญ 
(601-1500) 

ขนาดใหญพิเศษ 
(1500 คนขึ้นไป) 

กุยบุรี 25 11 13 1 0 

ปราณบุรี 15 6 8 1 0 

หัวหิน 24 7 15 2 0 

สามรอยยอด 25 15 10 0 0 

รวม 89 39 46 4 0 
ที่มา :  ขอมูลสารสนเทศ (Data Management Center) ณ 10 มิถุนายน 2561 
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2.  ขอมูลจํานวนนักเรียน หองเรียน ปการศึกษา 25๖1 
 2.1  จํานวนนักเรียน  จํานวนหองเรียน  ระดับอนุบาล –ม. 6 จําแนกระดับชั้น  และ
จําแนกรายอําเภอ (โรงเรียนรัฐบาล สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ 
เขต 2) 
 

ตารางท่ี 16 แสดงจํานวนนักเรียน  จํานวนหองเรียน  ระดับอนุบาล – ม. 6 จําแนกระดับชั้น   
    และจําแนกรายอําเภอ (โรงเรียนรัฐบาล สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
    ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2) 
 

อําเภอ 

กอน
ประถมศึกษา 

ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา

ตอนตน 
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

รวม 

หอง นร. หอง นร. หอง นร หอง นร. หอง นร. 

กุยบรุี 71 942 163 2,861 17 398 6 89 257 4,290 

ปราณบุรี 42 777 108 2,350 14 386   164 3,513 

หัวหิน 61 1,218 154 3,081 31 879   246 5,178 
สามรอยยอด 71 866 156 2,255 27 649   254 3,770 

รวม 249 3,803 581 10,547 89 2,312 6 89 921 16,751 
ที่มา :  ขอมูลสารสนเทศ (Data Management Center) ณ 10 มิถุนายน 2561 
      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 

 

3.  ขอมูลจํานวนนักเรียน  จําแนกตามช้ันเรียนและเพศ  ปการศึกษา 2561           
    (โรงเรียนรัฐบาล ) สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ  
     เขต 2)  
ตารางท่ี 17  แสดงจํานวนนักเรียน จําแนกตามชั้นเรียนและเพศ ปการศึกษา 2561 (โรงเรียน 
                 รฐับาล สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ  เขต  2)  
 

ช้ัน 
จํานวนนักเรียน 

ชาย หญิง รวม 

อนุบาลปท่ี  1 
อนุบาลปท่ี  2 
อนุบาลปท่ี  3 

353 
759 
866 

311 
764 
750 

664 
1,523 
1,616 

รวม 1,978 1,825 3,803 

ประถมศึกษาปท่ี  1 
ประถมศึกษาปท่ี  2 
ประถมศึกษาปท่ี  3 
ประถมศึกษาปท่ี  4 
ประถมศึกษาปท่ี  5 
ประถมศึกษาปท่ี  6 

1,002 
907 
833 
913 
938 
923 

897 
846 
795 
838 
852 
803 

1,899 
1,753 
1,628 
1,751 
1,790 
1,726 

รวม 5,516 5,031 10,547 

มัธยมศึกษาปท่ี  1 
มัธยมศึกษาปท่ี  2 
มัธยมศึกษาปท่ี  3 

449 
458 
357 

377 
343 
328 

826 
801 
685 

                  รวม 1,264 1,048 2,312 

มัธยมศึกษาปท่ี  4 
มัธยมศึกษาปท่ี  5 
มัธยมศึกษาปท่ี  6 

12 
18 
14 

15 
9 

21 

27 
27 
35 

รวม 44 45 89 

รวมท้ังส้ิน 8,802 7,949 16,751 
ที่มา :  ขอมูลสารสนเทศ (Data Management Center) ณ 10 มิถุนายน 2561 

 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 

 

4.  ขอมูลจํานวนนักเรียนพิการเรียนรวม ปการศึกษา 2561 (โรงเรียนรัฐบาลสังกัด    
     สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ  เขต  2) 

ตารางท่ี 18  แสดงจํานวนนักเรียนพิการเรียนรวม ปการศึกษา 2561 (โรงเรียนรัฐบาล สังกัด    
                  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ  เขต  2) 
 

ระดับช้ัน 
จํานวนนักเรียน 

ในสังกัด พิการ คิดเปนรอยละ 

กอนประถมศึกษา 3,803 20 0.52 

ประถมศึกษา 10,547 460 4.36 

มัธยมศึกษาตอนตน 2,312 55 2.37 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 89 - - 

รวมท้ังส้ิน 16,751 535 3.19 
ที่มา :  ขอมูลสารสนเทศ (Data Management Center) ณ 10 มิถุนายน 2561 
 
 สรุปจํานวนนักเรียนพิการเรียนรวม  จําแนกตามประเภทความพิการ  (โรงเรียนรัฐบาล
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2)   
 1.  บกพรองทางดานการเห็น   จํานวน       8      คน 
 2.  บกพรองทางดานการไดยิน   จํานวน       8     คน 
 3.  บกพรองทางสติปญญา   จํานวน      44   คน 
 4.  บกพรองทางรางกาย / สขุภาพ          จํานวน      16    คน 
 5.  บกพรองทางการเรียนรู / พฤติกรรม  จํานวน     399   คน 
 6.  บกพรองทางการพูด / ภาษา   จํานวน       15   คน 
 7.  บกพรองทางดานอารมณ   จํานวน       13   คน 
 8.  เด็กออทิสติก    จํานวน       17   คน   
 9.  เด็กท่ีมีความพิการซํ้าซอน   จํานวน       15   คน 
                           รวมท้ังส้ิน         535   คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 

 

5. ขอมูลบุคลากร 
 5.1   ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา  จําแนกรายอําเภอ 
(โรงเรียนรัฐบาลสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ  เขต  2) 
  

ตารางท่ี 19  แสดงจํานวนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา  จําแนกรายอําเภอ  
                 (โรงเรียนรัฐบาล สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2) 

 
อําเภอ 

 
โรงเรียน 

 
นักเรียน 

ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

(ตามมาตรา 38 ก (1) , (2) 
และมาตรา 38 ข (1) , (2)) 

สัดสวน 
จํานวนครู :นักเรียน 

กุยบุรี 25 4,216 251 1:16 

ปราณบุรี 15 3,500 180 1:19 

หัวหิน 24 5,096 279 1:18 

สามรอยยอด 25 3,680 238 1:15 

รวม 89 16,492 948 1:17 

ท่ีมา:-ขอมูลกลุมบริหารงานบุคคล    (ขอมูล  ณ  วันท่ี 10 มิถุนายน 2561)  
   

  5.2 จํานวนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตามโครงสรางท่ีปฏิบัติงานใน
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ  เขต  2  จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

ตารางท่ี 20  แสดงจํานวนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตามโครงสรางท่ีปฏิบัติงานใน
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 จําแนกตาม   ระดับการศึกษา 

กลุมตามโครงสราง 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ท่ีปฏิบัติงานในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 
ระดับการศึกษา 

ตามมาตรา 38 ข 
(3) , (4) 

ตามมาตรา 
38 ค(1) , 

(2) 
รวม 

ตํ่ากวา 
ป.ตรี 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม 

1.  ผอ.สพท.         
2.  รอง  ผอ.สพท. 4 - 5 - - 5 - 5 
3.  กลุมอํานวยการ  5 5 - 5 - - 5 
4.  กลุมนโยบายและแผน  5 5 - 2 3 - 5 
5.  กลุมบริหารงานบุคคล  9 9 - 6 3 - 9 
6.  กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา  7 7 - 4 3  7 
7.  กลุมนิเทศ  ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 

 11 11 - 1 8 2 11 

8.  หนวยตรวจสอบภายใน  3 3 - 1 2 - 3 
19.กลุมบริหารการเงินและสินทรัพย  5 5 - 3 2 - 5 

รวม 4 45 50 - 22 26 2 50 

ท่ีมา: ขอมูลกลุมบริหารงานบุคคล (ขอมูล ณ 14 พฤศจิกายน 2561) 
 



๒๐ 

 

     5.3  จํานวนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจําและลูกจาง
ช่ัวคราว ท่ีปฏิบัติงานในสํานักงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ  เขต  2  จํานวน  50  คน  จําแนกได  ดังนี ้ 
(ขอมูล  ณ  วันท่ี  9  ตุลาคม  2560) 
  -  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (มาตรา 38 ข (4)    - คน 
  -  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา(มาตรา 38 ข(3)    4 คน 
  -  ศึกษานิเทศก(มาตรา 38 ค(1)      10 คน 
  -  บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน(มาตรา38 ค(2)     39 คน 
  -   ลูกจางประจํา          2 คน 
  -   ลูกจางชั่วคราว        14 คน 
                                                                    รวม     69 คน 
  
              5.4 จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน แยกตามวิทยฐานะ 
ตารางท่ี 21 แสดงจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน แยกตามวิทยฐานะ 
 

กลุมตาม 
พรบ.ครู 

ผอ.
เขต 

รอง 
ผอ.
เขต 

ศึกษา 
นิเทศก 

ผอ.
โรงเรียน 

รองผอ.
โรงเรียน 

คร ู คร ู
ผู 

ชวย 

บุคลากร 
ทาง 

การศึกษา 

รวม 
ท้ัง 

หมด 
ไมมีวิทยะฐานะ - - - - - 216 193 - 409 
ชํานาญการ - - 3 13  195 - - 211 
ชํานาญการพิเศษ - 4 7 47 2 227 - - 287 
เชี่ยวชาญ - - - - - - - - - 
เชี่ยวชาญพิเศษ - - - - - - - - - 

รวม - 4 10 60 2 638 193 - 907 
ปฏิบัติงาน - - - - - - - - - 
ปฏิบัติการ - - - - - - - 7 7 
ชํานาญงาน - - - - - - - 1 1 
ชํานาญการ - - - - - - - 20 20 
ชํานาญการพิเศษ - - - - - - - 11 11 

รวม - - - - - - - 39 39 
รวมท้ังสิ้น - 4 10 60 2 638 193 39 946 

ท่ีมา: ขอมูลกลุมบริหารงานบุคคล (ขอมูล ณ 9 ตุลาคม 2561)   
 
  
   
 



   สวนท่ี 2 
 กรอบแนวคิดและนโยบายท่ีเก่ียวของ  
 
             นายกรัฐมนตรีไดมอบนโยบายการจัดทํางบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2562 ใหการจัดทํางบประมาณเปนไปในทิศทางเดียวกัน เม่ือคราวประชุมสัมมนา การเตรียมการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 เม่ือวันพุธท่ี 16 สิงหาคม 2560 ณ 
หองรอยัลจูบิลี่ บอลรูม  ชั้น 1 อาคารชาเลนเจอร ศูนยแสดงสินคาและการประชุมอิมเพ็ค เมืองทอง
ธานี อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี   เพ่ือเปนการขับเคลื่อนเปาหมายและยุทธศาสตรการจัดสรร
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ใหสอดคลองกับรางกรอบยุทธศาสตรชาติ
ระยะ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 นโยบายความม่ันคง นโยบายของ
รัฐบาล และแนวทางการจัดทํางบประมาณตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผานการจัดสรร
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมี 
รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี หัวหนาสวนราชการ ผูวาราชการจังหวัด ผูบริหารและเจาหนาท่ีสวน
ราชการ ผูบริหารรัฐวิสาหกิจและหนวยงานอ่ืนของรัฐและเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ รวมประมาณ 
1,600 คน เขารวมงาน 

                 การประชุมครั้งนี้ เปนผลสืบเนื่องมาจากคณะรัฐมนตรี (1 ส.ค.60) มีมติเห็นชอบ
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณและการปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2562 โดยตามปฏิทินงบประมาณฯนายกรัฐมนตรีจะมอบนโยบายในการจัดทํางบประมาณฯ 
เพ่ือเปนแนวทางใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานตางๆ รวมท้ัง จังหวัดและองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ไปใชเปนกรอบในการจัดทําแผนและจัดทําคําขอจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2562 ท่ีมีการบูรณาการใน 3 มิติ ไดแก มิติกระทรวง/หนวยงาน(Function)      
มิติบูรณาการ(Agenda) และมติพ้ืนท่ี(Area) รวมท้ังมีความเชื่อมโยงกับรางกรอบยุทธศาสตรชาติ
ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-
2564) นโยบายความม่ันคงแหงชาติ(พ.ศ.2558-2564) นโยบายสําคัญของรัฐบาล และแผน
แมบทอ่ืนๆท้ังนี้ เพ่ือใหการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 สามารถ
ขับเคลื่อนการบริหารราชการแผนดินในระดับภาคไดอยางมีประสิทธิภาพ และบังเกิดผลเปนรูปธรรม
อยางแทจริง และมีการจัดสรรงบประมาณท่ีมีการบูรณาการงบประมาณเชิงยุทธศาสตรและเชิงพ้ืนท่ี 
ซ่ึงจะสงเสริมใหเกิดกระบวนการวางแผนและพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาคท่ีมีความสอดคลองกัน 

         สําหรับยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 
ประกอบดวย ยุทธศาสตร 6 ดาน ไดแก ดานความม่ันคง ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ ดานการแกไขปญหาความยากจน ลดความ
เหลื่อมล้ํา และสรางการเติบโตจากภายใน ดานการจัดการน้ําและสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ี
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ  

         สวนยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 มีจํานวน 6 ภาค ไดแกยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณภาคเหนือ    
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต และภาคใตชายแดนซ่ึงแตละภาคจะนํา
ยุทธศาสตรท่ี 9 การพัฒนาการเมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี 12 มาเปนยุทธศาสตรหลักในการพัฒนาพ้ืนท่ีและไดกําหนดยุทธศาสตรชี้นํา
เพ่ิมเติม ท้ังในมติบูรณาการ(Agenda) และมติกระทรวง/หนวยงาน(Function) เพ่ือใหสวนราชการ
ใชเปนแนวทางในการเสนอขอจัดสรรงบประมาณลงในภาค/พ้ืนท่ีอยางเหมาะสมตอไป 

           โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี ไดกลาวมอบนโยบายการเตรียมการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยเนนใหหนวยราชการตางๆ จะตองมีการบริหารจัดการ
และใชจายงบประมาณเปนไปอยางคุมคา สอดคลองกับศักยภาพและความตองการของการพัฒนา
ประเทศ โดยทุกภาคสวนตองรวมมือกันขับเคลื่อนประเทศภายใตพลังประชาชนในรูปแบบประชารัฐ 
เพ่ือไปสูเปาหมายตามวิสัยทัศนท่ีกําหนดไวคือ ม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน และทําใหประเทศไทย
สามารถยืนอยูบนสังคมประชาคมโลกในจุดท่ีเหมาะสม ซ่ึงปจจุบันการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศไทย
รัฐบาลไดนอมนําแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช มาปฏิบัติ รวมท้ังการทํางานภายใตกรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (.ศ.2560-
2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) นโยบายความ
ม่ันคงแหงชาติ (พ.ศ.2558 – 2564) นโยบายสําคัญของรัฐบาล และแผนแมบทอ่ืนๆ โดยไดมีการ
แตงตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศดานตางๆ และจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร เพ่ือมุง
สูวิสัยทัศนประเทศท่ีตั้งไว 

                    พรอมกันนี้ นายกรัฐมนตรี ไดขอใหหนวยงานตางๆ ใหความสําคัญในการจัดทํา
งบประมาณป 2562 ภายใตกรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป ท่ีกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา
เปน 6 ยุทธศาสตร 36 ประเด็นการพัฒนาดังนี้     

           1. ยุทธศาสตรดานความม่ันคง  ประกอบดวย 

                         1.1  สถาบันพระมหากษัตริย  
 1.2  การปฏิรปูกลไกการบริหารประเทศ  
 1.3 การขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนใต 
 1.4  การจัดการปญหาแรงงานตางดาวและการคามนุษย 
 1.5  การปองกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม 
                     2. ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
  2.1 การสรางขีดความสามารถในการแขงขันจากดานตนทุน 
  2.2 ดานการทองเท่ียวและภาคบริการ 
  2.3 ดานโลจิสติกส 
  2.4 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
 3. ดานยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
  3.1 การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพคน 
  3.2 คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค 
  3.3 มีสุขภาวะท่ีดี 
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 4. ยุทธศาสตรดานการแกไขปญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ํา และสรางการ
เจริญเติบโตจากภายใน 
                         4.1  การลดความเหลื่อมล้ําของคนในสังคม 
  4.2  การพัฒนาระบบประกันสุขภาพ 
                         4.3  ประเทศไทยท่ีกําลังเขาสูสังคมสูงวัย 
 5.  ยุทธศาสตรดานการจัดการน้ําและสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
  5.1 การบริหารจัดการน้ํา 
  5.2 การเปนมิตรสิ่งแวดลอม 
  5.3 พลังงานทดแทน พลังงานหมุนเวียน 
 6. ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
  6.1 การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
  6.2 การปรับปรุงระเบียบตางๆปฏิรูปกฎหมาย 
  6.3 การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานของรัฐ 
พรอมท้ังนายกรัฐมนตรี ไดกลาวเนนย้ําเรื่องการพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาควา ขอใหทุกสวนราชการคิดหา
แนวทางในการขับเคลื่อนและพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาคใหเติบโตอยางยั่งยืน โดยการใชจายงบประมาณ
ตองเชื่อมโยงท้ังในมติกระทรวง/หนวยงาน(Function) มติบูรณการ(Agenda) และมิติพ้ืนท่ี(Area) 
และดําเนินการใหสอดคลองกับความตองการของพ้ืนท่ี เกิดประโยชนตอประชาชนอยางแทจริง 
รวมท้ังขอใหทุกหนวยงาน ทุกภาค ทุกจังหวัด ทุกทองถ่ิน ท่ีขอรับงบประมาณ คํานึงถึงยุทธศาสตร
ชาติ จุดเนนของรับบาล และการพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาคอยางเครงครัด เพ่ือทําใหรัฐนาวาของประเทศ
ขับเคลื่อนไปในทิศทางและเปาหมายเดียวกัน ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน โดยไมท้ิงใครไวขางหลัง 
 
นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 สํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดกําหนดนโยบายสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปงบประมาณ พ.ศ.2562 เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมท่ีจะเขาสูยุคของการ
เปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาของประเทศครั้งสําคัญท่ีจะพัฒนาประชากรในวัยเรียนทุกคนและ     
ทุกกลุมเปาหมาย ซ่ึงหมายรวมถึง กลุมผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ กลุมชาติพันธุ กลุม
ผูดอยโอกาส และกลุมท่ีอยูพ้ืนท่ีหางไกล ทุรกันดาร ใหมีความพรอมท้ังกาย ใจ สติปญญา มีสุขภาวะ
ท่ีดีในทุกชวงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสังคมและผูอ่ืน มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย 
รักษาศีลธรรม และเปนพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกท่ีดี มีหลักคิดท่ีถูกตอง มีทักษะท่ีจําเปน
ในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3 และอนุรักษภาษาทองถ่ิน มีนิสัยรัก
การเรียนรูและการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต สูการเปนคนไทยและพลโลกท่ีมีทักษะการ
คิดข้ันสูง เปนนวัตกร นักคิด ผูประกอบการ เกษตรกรยุคใหม โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของ
ตนเอง โดยไดกําหนดนโยบาย วิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธ เปาประสงค และแนวทางในการ
ดําเนินการ ดังนี้ 
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วิสัยทัศน (vision) 

  สรางคุณภาพทุนมนุษย สูสังคมอนาคตท่ียั่งยืน 

พันธกิจ (Mission) 

 1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
 2. พัฒนาศักยภาพผูเรียนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันโดยพัฒนาคุณภาพผูเรียน
ใหมีความรู ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 
 3. สงเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนมืออาชีพ 
 4. สรางโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ํา ใหผู เรียนทุกคนไดรับบริการทาง
การศึกษาอยางท่ัวถึงและเทาเทียม 
 5. สงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปาหมายโลกเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน(SDGs) 
 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการ
จัดการศึกษา 

เปาหมาย (Goal) 

1. ผูเรียน เปนบุคคลแหงการเรียนรู คิดริเริ่มและสรางสรรคนวัตกรรม มีความรู มีทักษะ 
และคุณลักษณะของผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 มีสุขภาวะท่ีเหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการ
พ่ึงพาตนเอง และปรับตัวตอ เปนพลเมืองและพลโลกท่ีดี 

2. ผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ กลุมชาติพันธุ กลุมผูดอยโอกาส และกลุมท่ีอยู 
พ้ืนท่ีหางไกลทุรกันดารไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึง เทาเทียม และมีคุณภาพ พรอมกาวสูสากล ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ครู เปนผูเรียนรู มีจิตวิญญาณความเปนครู มีความแมนยําทางวิชากร และมีทักษะการ 
จัดการเรียนรูท่ีหลากหลายตอบสนองผูเรียนเปนรายบุคคล เปนผูเสรางสรรคนวัตกรรม และทักษะใน
การใชเทคโนโลยี 

4. ผูบริหารสถานศึกษา มีความเปนเลิศสวนบุคคล คิดเชิงกลยุทธและนวัตกรรม มีภาวะผู 
นําทางวิชาการ มีสํานึกความรับผิดชอบ (Accountability)และการบริหารแบบรวมมือ 

5. สถานศึกษา มีความเปนอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู รวมมือกับชุมชน  
ภาคเอกชนและผูเก่ียวของในการจัดการศึกษาระดับพ้ืนท่ี จัดสภาพแวดลอมในโรงเรียนเพ่ือการ
เรียนรูในทุกมิติ เปนโรงเรียนนวัตกรรม 

6. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มีการบริหารงานเชิงบูรณาการ เปนสํานักงานแหง 
นวัตกรรมยุคใหมใชขอมูลสารสนเทศและการวิจัยและพัฒนาในการขับเคลื่อนคุณภาพ กํากับ ติดตาม 
ประเมินและรายงานผลอยางเปนระบบ 

7. สํานักงานสวนกลาง ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทํางาน โดยกระจายอํานาจการบริหาร 
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งานและการจัดการศึกษาใหสถานศึกษา บริหารเชิงบูรณาการ มีระบบขอมูลสารสนเทศท่ีมี
ประสิทธิภาพ กํากับ ติดตาม ประเมินผล และการรายงานผลอยางเปนระบบ ใชวิจัยและนวัตกรรมใน
การขับเคลื่อนคุณภาพ 
 
โดยจัดทําโครงการจําแนกเปน 5 นโยบายดังนี้ 
 นโยบายท่ี 1   จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 นโยบายท่ี 2   พัฒนาคุณภาพผูเรียน 
 นโยบายท่ี 3   พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 นโยบายท่ี 4   สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลด
ความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 
 นโยบายท่ี 5   เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

 
 
 

 

 

 

 



สวนท่ี  3 
ทิศทางการจัดการศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 
 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 บริหารจัดการ
งบประมาณตามแนวทางการบริหารงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยใหผลการ
ดําเนินงาน เชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของสํานักงาน
คณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยเนนความสอดคลองตามนโยบายสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 5 นโยบายเปนสําคัญ ซ่ึงสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ เขต 2 ไดจัดใหมีการประชุมระดมความคิดเห็นเพ่ือกําหนด วิสัยทัศน พันธกิจ 
คานิยมองคกร เปาประสงค กลยุทธ การดําเนินงานปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ท่ีสอดคลองกับ 
นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 5 นโยบาย  ดังนี้ 
  

วิสัยทัศน  (Vision)  
 “เปนองคกรคุณภาพในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของ
โลกในศตวรรษท่ี 21 ” 
 

พันธกิจ (Mission) 
 1. พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และมีทักษะการเรียนรูท่ีสําคัญใน
ศตวรรษท่ี 21 
 2. เสริมสรางโอกาสใหประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับบริการการศึกษาอยางมีคุณภาพ
และท่ัวถึง 
 3. สงเสริมการพัฒนาคุณภาพผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาใหเปนผูมีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 4. ผูบริหาร/ครู/บุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาใหมีคุณภาพ มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ 
 

คานิยมองคกร (Core  Values)  
 “ยึดหลักธรรมาภิบาล  บริการเปนเลิศ” 
 

เปาประสงค  (Goal) 
 1.  ผูเรยีนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคานยิมท่ีพึงประสงค มีวินัย มีจิตสาธารณะ มีความรัก
ในสถาบันหลักของชาติ และยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข มีทัศนคติท่ีถูกตองตอบานเมือง เปนพลเมืองดีของชาติ และการพลเมืองโลกท่ีดี(Global 
CitiZen) 
 2. ผูเรียนมีผลสัมฤท์ิทางวิชาการตามมาตรฐานการศึกษา มีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 
21 มีความเปนเลิศทางดานวิชาการ มีทักษะพ้ืนฐานอาชีพตามความตองการและความถนัดและ มี
สุขภาวะท่ีเหมาะสมตามวัย 



  ๒๗ 

 

 3. ประชากรวัยเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการทุกคนไดรับบริการการศึกษาอยางมีคุณภาพและ
ท่ัวถึง 
 4. ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาใหเปนผูมีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ 
 5. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษา กลุมโรงเรียนมีระบบบริหารจัดการท่ีมี
คุณภาพตามมาตรฐานหลักธรรมาภิบาล และทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

กลยุทธ (Strategic) 

 จากวิสัยทัศน พันธกิจ  เปาประสงค  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ เขต 2 จึงกําหนดกลยุทธ  ปงบประมาณ พ.ศ. 2562  ใหสอดคลองกับนโยบาย
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดังนี้ 

1. กลยุทธท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผูเรียน 
2. กลยุทธท่ี 2 พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
3. กลยุทธท่ี 3 สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และ    

              ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 
4. กลยุทธท่ี 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ



 

 

แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยง 
วิสัยทัศน  พันธกิจ เปาประสงค กลยุทธและโครงการ 

 
 
 
 
 
 



วิสัยทัศน   “เปนองคกรคุณภาพในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สอดคลองกับการเปล่ียนแปลงของโลกในศตวรรษท่ี ๒๑” 
” 
 
 

1.พัฒนาผูเรยีนใหมี
คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาและมีทักษะ
การเรยีนรูท่ีสําคัญใน
ศตวรรษท่ี 21  
  

2.เสริมสรางโอกาสให
ประชากรวัยเรียนทุก
คนไดรบับริการ
การศึกษาอยางมี
คุณภาพและท่ัวถึง 
   
 

3.สงเสรมิการพัฒนา
คุณภาพผูบริหาร ครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาใหเปนผูมีความ
เช่ียวชาญทางวิชาชีพ
  
  
  
  
  

 

พันธกิจ 
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4.ผูบริหาร/ครู/
บุคลากรทางการ
ศึกษาไดรบัการพัฒนา
ใหมีคุณภาพ มีความ
เช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
  

เปาประสงค 

1.ผูเรียนมคีุณธรรม 
จริยธรรม มีคานยิมที่
พึงประสงค มีวินัย มีจิต
สาธารณะ มีความรักใน
สถาบันหลักของชาติ 
และยึดมัน่การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย
อันมพีระมหากษตัริย
ทรงเปนประมุข มี
ทัศนคตทิี่ถูกตองตอ
บานเมือง เปนพลเมือง
ดีของชาติ และการ

พลเมืองโลกท่ีดี 
  

2. ผู เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทาง
วิ ช า ก า ร ต า ม ม า ต ร ฐ า น
การศึกษา มีทักษะท่ีจําเปน
ในศตวรรษท่ี 21 มีความ
เปนเลิศทางดานวิชาการ มี
ทักษะ พ้ืนฐานอาชีพตาม
ความตองการและความถนัด
และมีสุขภาวะท่ีเหมาะสม
ตามวัย 

3.ประชากรวัยเรียน
ในเขตพ้ืนท่ีบริการทุก
คนไดรบับริการ
การศึกษาอยางมีคณุ
คุณภาพและท่ัวถึง 

4.ผูบริหาร ครู และ
บุคลากรทางการ
ศึกษาไดรบัการพัฒนา
ใหเปนผูมีความ
เช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

5. สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา สถานศึกษา 
กลุมโรงเรียนมีระบบ
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ท่ี มี
คุณภาพตามมาตรฐาน
หลักธรรมาภิบาล และ
ทุกภาคสวนเขามามี
ส วนร วม ในการจั ด
การศึกษา 
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กลยุทธของ 
สพป.ปข 2 

1.พัฒนาคุณภาพ
ผูเรียน 

2. พัฒนาผูบริหาร 
ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา 
 

3. สรางโอกาสในการเขาถึง
บริการการศึกษาที่มีคุณภาพ 
มีมาตรฐานและลดความ
เหล่ือมลํ้าทางการพัฒนา
คุณภาพผูเรียน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

 

4.เพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ 

1.โครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 
2.โครงการสงเสรมิ
การพัฒนาการ
เรียนการสอน
ภาษาไทย 
3.โครงการการ
ทดสอบ
ความสามารถ
พ้ืนฐานของผูเรียน
(NT) ช้ัน ป.3 

1.โครงปลูกตนกลา
จิตสํานึก(ปฐมนิเทศ
ขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
บรรจุใหม) 
2.โครงการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปรงใสในการ
ดําเนินงานของ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบครีีขันธ เขต 2 

1.โครงการงาน
มหกรรม
ความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และ
เทคโนโลยีนักเรยีน ป
การศึกษา 2561 
2.โครงการพัฒนา
เด็กและเยาวชนใน
โรงเรียนโครงการ
พระราชดําร ิ
3.โครงการกีฬา
นักเรียน “สพฐ. 
เกมส” 

1.โครงการประชุม
ผูบริหารการศึกษา 
ผูบริหาร
สถานศึกษา 
ผูอํานวยการกลุม/
หนวยและ
เจาหนาท่ีสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา 
2.โครงการการ
เตรียมความพรอม
เพ่ือรองรับการ

    
 

โครงการ 
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4.โครงการประเมิน 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ช้ัน ป.2,ป.4,ป.5,ม.1
และ ม.2 โดยใชสอบ
มาตรฐานท่ีพัฒนาโดย 
สพฐ. 
5..โครงการพัฒนาการ
เรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ
ปงบประมาณ 2562 
6.โครงการโรงเรียน
ปลอดขยะ 
7.โครงการพัฒนาและ
สงเสริมการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรูสู
การยกระดับคณุภาพ
การศึกษา 
8.โครงการสงเสรมิการ
จัดการเรียนรูตามแนว
สะเต็มศึกษา 
9.โครงการพัฒนาการ
วิจัยทางการศึกษา 
10.โครงการนิเทศเพ่ือ
การศึกษา 
 
 
 

3.โครงการอบรม
หลักสตูร
ประกาศนียบัตรผู
ตรวจสอบภายใน
ภาครัฐ 
4.โครงการพัฒนา
ขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
สูวิทยฐานะและ
ความกาวหนาใน
วิชาชีพ 
5.โครงการประเมิน
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานของผูบริหาร
สถานศึกษา 
6.โครงการยกยองเชิด
ชูเกียรติขาราชการครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา ลูกจางประจาํ
ผูสรางผลงานดีเดน 

4.โครงการหองสมดุมี
ชีวิตและแหลงเรียนรู
เพ่ือการศึกษาสูการ
พัฒนาอยางยั่งยืน 

3.โครงการการ
แลกเปลีย่นเรยีนรูการ
บริหารจดัการศึกษา 
4.โครงการการ
ตรวจสอบภายใน
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาและ
โรงเรียนในสังกัด 
5.โครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
เครือขาย
ประชาสมัพันธและ
เผยแพรผลงานของ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา
ประถมศึกษา
ประจวบครีีขันธ     
เขต 2 
 

โครงการ 
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7.โครงการจัดทํา
แผนพัฒนา
อัตรากําลังเพ่ือการ
บริหารทรัพยากร
บุคคลของ
สถานศึกษาและยก
ยองธํารงครูผู
ทรงคุณคาแหง
แผนดิน 
 
 

6.โครงการ
พัฒนาการจัดทํา
ขอมูลสารสนเทศ
และประยุกตใช
นวัตกรรมเทคโนโลยี
รูปแบบในการ
บริหารจดัการศึกษา 
7.โครงการพัฒนา
สงเสริมระบบประกัน
คุณภาพภายในแนว
ใหม 
8.โครงการรองรับ
ภารกิจเรงดวนตาม
นโยบาย 
 

โครงการ 

 
 
 

 



                                         สวนท่ี 4 
แผนการใชจายงบประมาณ 

 

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาประจวบคีรี ขันธ  เขต 2 ขอจัดต้ังงบประมาณ ป พ.ศ. 2562 งบประมาณ 

10,000,000 บาท โดยสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 ไดมี

แผนการใชจายงบประมาณ จําแนกเปนงบบริหารจัดการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ประจวบคีรีขันธเขต 2 งบประมาณ 4,713,000.-บาท งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา งบประมาณ 

5,286,400 บาท ซ่ึงสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 ไดจัดทํา

แผนการใชจายงบประมาณ ตามรายการ ดังนี้ 

 1. งบประมาณบริหารจัดการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2  

งบประมาณ 4,713,600 บาท ได 

    2. งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา งบประมาณ 5,286,400 บาท                          

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 10,000,000 บาท ซ่ึงไดจําแนกรายการใชจายงบประมาณ/ผูรับผิดชอบ 

รายละเอียดดังนี้ 

สรุปโครงการ/งบประมาณ 

ท่ี กลยุทธ 
จํานวน

โครงการ 
งบประมาณ หมายเหตุ 

1 พัฒนาคุณภาพผูเรียน 10 2,432,400  

2 พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 7 657,950  

3 สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมี

คุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ํา

ทางการศึกษา 

4 1,249,400  

4 เพ่ิมประสิทธิภาพ 8 946,650  

 รวม 29 5,286,400  

 

 



 
 
 

โครงการและแผนการใชจายงบประมาณ  ปงบประมาณ พ.ศ.2562 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 
 

ท่ี รายการ 
 แผนการใชจายงบประมาณจากการไดรับจัดสรรงบประมาณ   

ผูรับผิดชอบ 
 ครั้งท่ี 1   ครั้งท่ี 2   ครั้งท่ี 3   ครั้งท่ี4   ครั้งท่ี 5   รวม  

  งบประมาณบริหารจัดการสํานักงานเขต               
1 โครงการบริหารสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ               
  1.1 คาใชจายในการเดินทางไปราชการ/ปฏิบัติราชการนอกเวลา  350,000     100,000  150,000  -  600,000  สรัญญา/วาทิน ี
  1.2 .คาซอมแซมยานพาหนะและครุภัณฑ  100,000   100,000  - 100,000  -  300,000  พรพิมล/ชนาพร 
  1.3.คาซอมแซมสิ่งกอสราง  200,000  - - 100,000  -  300,000  พรพิมล/ชนาพร 
  1.4.คาวัสดุสํานักงาน  200,000  - - 200,000  -  400,000  พรพิมล/ชนาพร 
  1.5.คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  100,000   100,000   50,000   50,000  -  300,000  พรพิมล/ชนาพร 
  1.6.คาวัสดุโฆษณา และ เผยแพร  10,000  - -  20,000  -  30,000  พรพิมล/ชนาพร 
  1.7.คาวัสดุพิธีการ  10,000  - -  10,000  -  20,000  พรพิมล/ชนาพร 
  1.8.คาตอบแทนจางเจาหนาท่ีปฏิบัติงาน   550,800   500,000   612,800    -  1,663,600  พรพิมล/ชนาพร 
  1.9.คาสาธารณูปโภค  300,000   300,000   200,000    -  800,000  พรพิมล/ชนาพร 
         



 

   
       

ท่ี รายการ 
แผนการใชจายงบประมาณจากการไดรับจัดสรรงบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

 ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ครั้งท่ี 3 ครั้งท่ี4 ครั้งท่ี 5 รวม 

  1.10 สํารองจาย(เปนยอดไวใชจายในรายการท่ี 1.1-1.9ท่ีไม
เพียงพอและใชจายโครงการท่ีจําเปนเรงดวน/ไมมีงบประมาณ
จากรายการอ่ืน) 

179,200 - 37,200 83,600 - 300,000  สรัญญา 

 รวม 2,000,000  1,000,000  1,000,000  713,600   -    4,713,600   

  งบประมาณพัฒนาคุณภาพการศึกษา              
  กลยุทธท่ี 1              
2 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน -   650,000   650,000  - - 1,300,000  นิตยา 
3 โครงการสงเสริมการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย -  20,000  - -  184,600   204,600  นิตยา 
4 โครงการการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผูเรียน(NT) ชั้น ป.

3 
- - - -  115,500   115,500  

วาสนา 
5 โครงการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้น ป.,ป.2,ป.4,ป.5,ม.

1และ ม.2โดยใชสอบมาตรฐานท่ีพัฒนาโดย สพฐ. 
- -  250,000  -  105,000   355,000  วาสนา 

6 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษปงบประมาณ
2562 

-  30,000  - -  120,000   150,000  อารยา 

7 โครงการโรงเรยีนปลอดขยะ - - - -  40,000   40,000  นิตยา 



 

ท่ี รายการ 
แผนการใชจายงบประมาณจากการไดรับจัดสรรงบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ครั้งท่ี 3 ครั้งท่ี 4 ครั้งท่ี 5 รวม 

8 โครงการพัฒนาและสงเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรูสู
การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

- - - - 30,000 30,000 วาสนา 

9 โครงการสงเสริมการจัดการเรียนรูตามแนวสะเต็มศึกษา - - - -  10,000   10,000  รัตนา 

10 โครงการพัฒนาการวิจัยทางการศึกษา - - - -  27,300   27,300  รัตนา 
11 โครงการนิเทศเพ่ือการศึกษา - - - -  200,000   200,000  อัชฌาวด ี

ท่ี 
 

รายการ 
แผนการใชจายงบประมาณจากการไดรับจัดสรรงบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

  ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ครั้งท่ี 3 ครั้งท่ี 4 ครั้งท่ี 5 รวม 

 กลยุทธท่ี 2        
12 โครงการปลูกตนกลาจิตสํานึก(ปฐมนิเทศขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาบรรจุใหม) 
-  124,000  - - -  124,000  จารุวรรณ 

13 โครงการการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ 
เขต 2 

-  8,750  - - -  8,750  วิรุตต 

14 โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผูตรวจสอบภายใน
ภาครัฐฯ 

- -  - -  75,000   75,000  บุปผา 

15 โครงการการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางศึกษาสูวิทย
ฐานะและความกาวหนาในวิชาชีพ 

-  82,200  - - -   82,200  อุษา 



 

ท่ี 
 

รายการ 
แผนการใชจายงบประมาณจากการไดรับจัดสรรงบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 1 

16 โครงการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ของผูบริหารสถานศึกษา 

- -  - -  99,000   99,000  ถนอม 

17 โครงการยกยองเชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ลูกจางประจําผูสรางผลงานดีเดน 

- -  - -  20,000   20,000  จารุวรรณ 

18 โครงการจัดทําแผนพัฒนาอัตรากําลังเพ่ือการบริหารทรัพยากร
บุคคล ของสถานศึกษาและยกยองธํารงรักษาครูผูทรงคุณคาแหง
แผนดิน  

-  50,000  - -  199,000   249,000  จารุวรรณ 

ท่ี 
 

รายการ 
แผนการใชจายงบประมาณจากการไดรับจัดสรรงบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ครั้งท่ี 3 ครั้งท่ี 4 ครั้งท่ี 5 รวม 

 กลยุทธท่ี 3        
19 โครงการงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ 

และเทคโนโลยีนักเรียน ปการศึกษา 2561 
-  778,000  - - -  778,000  จุรีพร 

20 โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในโรงเรียนโครงการพระราชดําริ - -  - -  71,400   71,400  จงกลนี 
21 โครงการกีฬานักเรียน "สพฐ เกมส" -  100,000  - - -  100,000  นุสรา 
22 โครงการหองสมุดมีชีวิตและแหลงเรียนรูเพ่ือการศึกษาสูการ

พัฒนาอยางยั่งยืน 
  100,000     200,000   300,000  

สมทรง 



 

ท่ี รายการ 
แผนการใชจายงบประมาณจากการไดรับจัดสรรงบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
ครั้งท่ี 1 รวม ครั้งท่ี 3 ครั้งท่ี 4 ครั้งท่ี 5 รวม 

  กลยุทธท่ี 4         -      
23 โครงการประชุมผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา 

ผูอํานวยการกลุม/หนวยและเจาหนาท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา 

-  34,860  - - -  34,860  จิราภรณ 

24 โครงการการเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกแนวใหมรอบ 4  จาก สมศ. 

- -  - -  23,920   23,920  ปารณีย 

25 โครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรูการบริหารจัดการศึกษา -  15,000  - - -  15,000  สุพัตรา 

26 โครงการการตรวจสอบภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและ
โรงเรียนในสังกัด 

-  7,190   43,870  - -  51,060  บุปผา 

27 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพเครือขายประชาสัมพันธและเผยแพร
ผลงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ เขต 2 

- - - -  60,000   60,000  จําลอง 

         

 
 

        



 

 

ท่ี 
 

รายการ 

แผนการใชจายงบประมาณจากการไดรับจัดสรรงบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ครั้งท่ี 3 ครั้งท่ี 4 ครั้งท่ี 5 รวม 

28 โครงการพัฒนาการจัดทําขอมูลสารสนเทศและประยุกตใช
นวัตกรรมเทคโนโลยรีูปแบบในการบริหารจัดการศึกษา 

- - - - 33,410 33,410 สมทรง 

29 โครงการพัฒนา สงเสริมระบบประกันคุณภาพภายในแนวใหม - - - -  46,000   46,000  สุกัญญา 
30 โครงการรองรับภารกิจเรงดวนตามนโยบาย - -  56,130  -  626,270   682,400  ปภัสสร 
  รวม - 2,000,000  1,000,000  - 2,286,400   5,286,400    
  รวมท้ังส้ิน 2,000,000  3,000,000  2,000,000  713,600  2,286,400  10,000,000    



๓๘ 
 

โครงการ  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
แผนงาน   พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน  
สนองกลยุทธท่ี             1  พัฒนาคุณภาพผูเรียน 
ลักษณะโครงการ           ตอเนื่อง 
ผูรับผิดชอบโครงการ นางนิตยา  โรจนบวรวิทยา  
ระยะเวลาดําเนินงาน      1 พฤศจิกายน  2561  -  15 สิงหาคม  2562 

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

1. หลักการและเหตุผล 

 หลักสูตร การเรียนการสอนและการวัดและประเมินผล มีความสัมพันธกัน กลาวคือ
หลักสูตรคือมวลประสบการณหรือเนื้อหาสาระท่ีตองการใหผูเรียนไดเรียนรู ผานกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน และตรวจสอบสัมฤทธิผลของการจัดการเรียนการสอน โดยกระบวนการวัดและ
ประเมินผล  

 ในปจจุบัน  พบวาครูบางสวนสอนโดยไมยึดมาตรฐานและตัวชี้วัด ซ่ึงเปนองคประกอบหลัก
ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แตสอนตามเนื้อหา รวมท้ังวัดและประเมินผล โดยใช
แบบทดสอบเลือกตอบท่ีวัดเพียงระดับความรู ความจํา นักเรียนไมไดพัฒนาทักษะการคิด อีกท้ังเปน
เครื่องมือท่ีไมมีคุณภาพ สงผลใหกระบวนการจัดการเรียนรูไมบรรลุตามเปาหมาย ผลการทดสอบ
ระดับชาติ(NT/O-NET) อยูในระดับท่ีไมนาพึงพอใจ กลาวคือ ต่ํากวารอยละ 50 ดวยเหตุดังกลาว  
จึงจําเปนตองพัฒนาความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหกับครูผูสอน อันจะสงผลตอ
คุณภาพของนักเรียน กอรปกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีนโยบายยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงข้ึน ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินงานสอดคลองกันทุกระดับ จึงจัดทํา
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนข้ึน 

2. วัตถุประสงค           

     เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปการศึกษา 2561 ใหสูงข้ึนจากปการศึกษา 2560 

3. เปาหมาย 

       3.1 เชิงปริมาณ 
    3.1.1 กลุมโรงเรียน  จํานวน  13  กลุม 
    3.1.2 โรงเรียนทุกโรงเรียนทุกสังกัด 
             3.1.3  ผูบริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียนทุกสังกัด 
             3.1.4 ศึกษานิเทศก สพป.ปข.2 ทุกคน 
    3.1.5 ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้น ป.6 และ ม.3 ทุกสังกัด 
        
 
 
 



๓๙ 
 

        3.2 เชิงคุณภาพ 

             3.2.1 รอยละ 100 ของโรงเรียนและกลุมโรงเรียนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับ                       
การทดสอบระดับชาติ  (NT/O-NET)  

    3.2.2 รอยละ 100 ของโรงเรียนและกลุมโรงเรียนพัฒนางานเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนดวยวิธีการ/กิจกรรมท่ีหลากหลายสอดคลองกับบริบทของตนเอง 
               3.2.3 รอยละ 100 ของนักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร 
4 กิจกรรมการดําเนินการ 
 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
  1 กิจกรรมท่ี 1 การสรางความตระหนัก ส่ือสาร                 

และทําความเขาใจแกผูเกี่ยวของ 
1. ประชุมสัมมนาศึกษานิเทศกเพ่ือกําหนดตัวชี้วัด
การดําเนินงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน             
โดยใชกลุมโรงเรียนเปนฐาน 
2. ประชุมประธานกลุมโรงเรียนเพ่ือชี้แจง                
แนวทางการดําเนินงานเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนดวยวิธีการ/กิจกรรมท่ีหลากหลาย
สอดคลองกับบริบทของตนเอง                      

 
 

ตุลาคม 2561 
 
 
พฤศจิกายน 2561 

 
 

 
 
นิตยา โรจนบวรวิทยา    
และคณะ 
 
 
นิตยา โรจนบวรวิทยา     
และคณะ 
 
 

2 กิจกรรมการพัฒนางานเพ่ือยกระดบัผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนโดยใชกลุมโรงเรียนเปนฐาน 
1. กลุมโรงเรียนจัดทําแผนงาน/โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและนําสงเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
2.กลุมโรงเรียนพัฒนางานเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ดวยวิธีการ/กิจกรรม                        
ท่ีหลากหลายสอดคลองกับบริบทของตนเอง                      
3. กลุมโรงเรียนนําเสนอวิธีปฏิบัติท่ีด ี                           
และแลกเปลี่ยนเรียนรู 

 
 

ธันวาคม 2561 
 
พฤศจิกายน 2561 - 
สิงหาคม 2562 
 
สิงหาคม 2562 

 
 
นิตยา โรจนบวรวิทยา 
 
นิตยา โรจนบวรวิทยา    
และคณะ 
 
 
นิตยา โรจนบวรวิทยา    
และคณะ 
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5. งบประมาณ จากแผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน     
    งบดําเนินงาน งบประมาณ  1,300,000 บาท   (ถัวจายทุกรายการ)   เปนคาใชจาย  ดังนี้ 

ท่ี รายละเอียดคาใชจาย 
เงินงบประมาณ 

รวม คาตอบแทน ใชสอย วัสดุ 
1 กิจกรรมท่ี 1 การสรางความ

ตระหนัก ส่ือสารและทําความ
เขาใจแกผูเกี่ยวของ 
1. ประชุมสัมมนาศึกษานิเทศก    
เพ่ือกําหนดตัวชี้วัดการดําเนินงาน
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โดยใชกลุมโรงเรียนเปนฐาน 
2 ประชุมประธานกลุมโรงเรียน       
เพ่ือชี้แจงแนวทางการดําเนินงาน
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ดวย
วิธีการ/กิจกรรมท่ีหลากหลาย
สอดคลองกับบริบทของตนเอง 

 
 
 
- 
 
 
 
- 

 
 
 
- 
 
 
 
- 

 
 
 
- 
 
 
 
- 

 
 
 
- 
 
 
 
- 

รวม - - - - 
2 กิจกรรมท่ี 2 การพัฒนางานเพ่ือ

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โดยใชกลุมโรงเรียนเปนฐาน 
1. กลุมโรงเรียนจัดทําแผนงาน/
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและนําสงเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 
 2. จัดสรรใหกลุมโรงเรียน 13 
กลุมๆละ 100,000 บาท เพ่ือให
กลุมโรงเรียนพัฒนางานเพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ดวยวิธีการ/กิจกรรมท่ีหลากหลาย
สอดคลองกับบริบทของตนเอง 
3. กลุมโรงเรียนนําเสนอวิธีปฏิบัติ
ท่ีดีและแลกเปลี่ยนเรียนรู  

 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
- 
 
 
 

1,300,000 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
- 
 
 
 

1,300,000 
 
 
 
 
 
- 
 

รวม - 1,300,000 - 1,300,000 
รวมท้ังส้ิน - 1,300,000 - 1,300,000 
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6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 
6.1 ผลผลิต(Out puts) 
  1) กลุมโรงเรียนมีแผนงาน/
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนท่ีมีคุณภาพ
สอดคลองกับบริบทของตนเอง  
2) ประธานกลุมโรงเรียน                  
มีความรูความเขาใจเก่ียวกับ
การดําเนินงานเพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวย
วิธีการ/กิจกรรมท่ีหลากหลาย
สอดคลองกับบริบทของตนเอง 
 3) กลุมโรงเรียนพัฒนางาน
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์     
ทางการเรียนอยางเปนระบบ 
 4) กลุมโรงเรียนมีวิธีปฏิบัติท่ีดี 
อันเกิดจากการพัฒนางาน       
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์  
ทางการเรียน 

 
การประเมินผลงาน 

 
 
 

การสนทนาซักถาม 
 
 
 
 
 

การประเมินผลงาน 
 
 

แบบประเมินผลงาน 
 
 
 

 
แบบประเมินผลงาน 

 
 
 

แบบสอบถาม 
 
 
 
 
 

แบบประเมินผลงาน 
 
 

แบบประเมินผลงาน 
 
 
 

6.2 ผลลัพธ (Out comes) 
 1) โรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ปการศึกษา 
2561 สูงข้ึนจากปการศึกษา 
2560 รอยละ 3 ข้ึนไป 
 2) นักเรียนรอยละ 70                
มีผลการทดสอบระดับชาติ                       
(NT-O-NET)  ทุกกลุมสาระ     
การเรียนรู/ทุกดานตั้งแต               
รอยละ 50 ข้ึนไป 
 

 
การทดสอบ 

 
 
 

 การทดสอบ 
 
 
 
 

 
 แบบทดสอบ 

 
 
 

 แบบทดสอบ 
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7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

      7.1 กลุมโรงเรียนมีแผนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ท่ีมีคุณภาพและสอดคลองกับบริบทของตนเอง 
      7.2 ครูผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนรูสอดคลองกับการทดสอบระดับชาติ (NT/O-NET) 
      7.3 โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางเปนระบบสามารถเปนแบบอยางแกผูอ่ืนได 
      7.4 ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผูเรียนระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3  
ปการศึกษา 2561 สูงข้ึนจากปการศึกษา 2560 รอยละ 3 ข้ึนไป 
      7.5 ผลการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 และชั้นมัธยมศึกษา
ปท่ี 3 ปการศึกษา 2561 สูงข้ึนจากปการศึกษา 2560 รอยละ 3 ข้ึนไป 
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โครงการ     สงเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย   
แผนงาน พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
สนองกลยุทธท่ี                1   พัฒนาคุณภาพผูเรียน  
ลักษณะโครงการ  ตอเนื่อง 
ผูรับผิดชอบโครงการ นางนิตยา  โรจนบวรวิทยา     
ระยะเวลาการดําเนินการ  1. ตุลาคม 2561 –  15  สงิหาคม 2562 
.............................................................................................................................................................. 

1.  หลักการและเหตุผล 

 ภาษาไทยในฐานะภาษาประจําชาติท่ีคนไทยทุกคนตองเรียนรูเพ่ือการดํารงตนในสังคม  
และความเขมแข็งของการเรียนรูสาระการเรียนรูอ่ืนๆอยางมีประสิทธิภาพ  เด็กและเยาวชนไทย            
ตองเห็นความสําคัญของภาษาไทยในฐานะภาษาประจําชาติ  ซ่ึงเปนสมบัติทางวัฒนธรรมท่ีคนไทย
ทุกคนตองรวมกันอนุรักษและใชภาษาไทยอยางถูกตองเหมาะสม  และสงผลตอสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

จากความสําคัญดังกลาว หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551                 
จึงกําหนดใหภาษาไทยเปนกลุมสาระการเรียนรูหนึ่ง ประกอบดวย 5 สาระการเรียนรู คือ 1) การ
อาน 2) การเขียน 3) การฟง การดู และการพูด 4) หลักและการใชภาษา 5) วรรณคดีและ
วรรณกรรม  และในการจัดการเรียนการสอนท้ัง  5  สาระการเรียนรูนั้นจะตองบูรณาการทักษะ            
ท้ัง 4 คือ การอาน การเขียน การฟง และการพูด ไปพรอมๆกับการฝกทักษะกระบวนการคิด                
ในระดับสูง   โดยมีเปาหมายเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แตจากการพิจารณาผลการ
ทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้น ป.6 และ ม.3 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย รวมท้ังผล
การทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผูเรียนระดับชาติ (NT) ชั้น ป. 3  ในปการศึกษา 2560 ดาน
ภาษา พบวามีคาเฉลี่ยอยูในระดับท่ีไมนาพอใจ  รวมท้ังเม่ือพิจารณาผลการทดสอบความสามารถ
ดานการอาน และเขียนของนักเรียนท่ีดําเนินการอยางตอเนื่อง พบวา   มีนักเรียนสวนหนึ่งยังอาน               
ไมออก เขียนไมได ดวยเหตุนี้ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2                  
จึงจัดทําโครงการสงเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย                                            

2.  วัตถุประสงค 

          2.1 เพ่ือประเมินความสามารถดานการอาน การเขียนของนักเรียน ชั้น ป.1-6                             
และความสามารถดานการอานรูเรื่องตามแนว PISA ของนักเรียน ชั้น ม.1 – 3 
          2.2 เพ่ือประเมินความสามารถดานการอาน การเขียนของนักเรียน ชั้น ป.4 

2.3 เพ่ือสงเสริมและพัฒนาความสามารถดานทักษะภาษาไทยของนักเรียน 
 2.4 เพ่ือเรงรัดพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยโดยวิธีการท่ีหลากหลายเพ่ือแกปญหา
นักเรียนอานไมออกเขียนไมได ตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
อันจะสงผลตอการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 2.5 เพ่ือเสริมสรางศักยภาพการเรียนการสอนอานรูเรื่องตามแนว PISA โดยใชวรรณคดี              
เปนฐานใหกับครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้น ป.6 และ ม.3 อันจะสงผลตอการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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3.  เปาหมาย  

 3.1 เชิงปริมาณ 

                3.1.1 นักเรียน ชั้น ป.1 –  ม.3 ทุกคนทุกโรงเรียน 
                3.1.2 นักเรียน ชัน้ ป.4 
                3.1.3 ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้น ป.6 และ ม.3 
        3.1.4 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางศักยภาพการสอนอานรูเรื่องตามแนว PISA  
โดยใชวรรณคดีเปนฐาน 
                3.1.5 นิเทศ ติดตามการดําเนินงานเพ่ือแกปญหานักเรียนอานไมออก เขียนไมได  
                3.1.6 มีขอมูลนักเรียนท่ีอานไมออก เขียนไมได 
       3.1.7 โรงเรียนมีแผนงาน/โครงการชวยเหลือ นักเรียนท่ีอานไมออก เขียนไมได 
                3.1.8 โรงเรียนทุกโรงเรียนจัดกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานใหกับนักเรียนทุกคน 
                3.1.9 โรงเรียนมีนวัตกรรมในการสงเสริมนิสัยรักการอาน 

3.2  เชิงคุณภาพ 
      3.2.1 ครูผูสอนภาษาไทยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ 

            3.2.2 นักเรียน ชั้น ป.1 – 6 มีความสามารถดานการอาน การเขียน และนักเรียน                
ชั้น ม.1 – 3 มีความสามารถดานการอานรูเรื่อง และสื่อสารได  
                3.2.3  นักเรียนท่ีมีความสามารถดานทักษะภาษาไทยไดรับการสงเสริมและพัฒนา 
                3.2.4  นักเรียนรอยละ 95 มีนิสัยรักการอาน 

 4. กิจกรรมการดําเนินการ 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
1 กิจกรรมท่ี 1 การประเมินความสามารถ                 

ในการอานและเขียน ของนักเรียนช้ัน ป.1-ป.
4และความสามารถในการอานตามแนว 
PISA  ของนักเรียน ช้ัน ม.1-3 
- แจงรายละเอียดใหโรงเรียนทราบ และจัดสง
เครื่องมือท่ีจะใชแตละครั้งไปให พรอมกําหนด 
ชวงเวลาประเมิน และจัดทํามาตรการ
ดําเนินงานเพ่ือแกปญหานักเรียนอานไมออก 
เขียนไมได 

 
 
 
 

พฤศจิกายน 2561- 
สิงหาคม 2562 

 
 
 
 
 
นิตยา โรจนบวรวิทยา 

2 กิจกรรมท่ี 2 การประเมินความสามารถ                             
ในการอานและเขียน ของนักเรียนช้ัน ป.4 
และรายงานผลการประเมินผานระบบ e-Mes 
- แจงรายละเอียดใหโรงเรียนทราบ และให
โรงเรียนประเมินความสามารถในการอาน 
เขียนของนักเรียน ชั้น ป.4 และสงขอมูลผลการ
ประเมินผานระบบ ระบบ e-Mes  พรอม
กําหนด มาตรการดําเนินงานเพ่ือแกปญหา 
นักเรียน อานไมออก เขียนไมได 

 
 
 

พฤศจิกายน 2561 - 
กุมภาพันธ 2562 

 
 
 
 
นิตยา โรจนบวรวิทยา 
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ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
3 กิจกรรมท่ี 3 การประกวดความสามารถ                      

ดานทักษะภาษาไทยของนักเรียน  
3.1 แจงรายละเอียดใหโรงเรียนทราบ                        
พรอมสํารวจรายชื่อนักเรียนท่ีเขาแขงขัน 
3.2 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 
3.3 จัดกิจกรรมการแขงขันตามวันท่ีกําหนด 
3.4 สงรายชื่อนักเรียน/ผลงานนักเรียน                      
เขาแขงขันระดับประเทศ 
3.5 สรุปรายงานผลการแขงขัน และแจง
ผูเก่ียวของทราบ พรอมมอบเกียรติบัตร 
3.6 สรุป รายงานผลการดําเนินงานตาม
โครงการ 

 
 

มิถุนายน 2562 
 
มิถุนายน 2562 
มิถุนายน 2562 
มิถุนายน 2562 
 
สิงหาคม 2562 
 
สิงหาคม 2562 

 
 
นิตยา โรจนบวรวิทยา 
 
นิตยา โรจนบวรวิทยา 
 
นิตยา โรจนบวรวิทยา 
และคณะ 
นิตยา โรจนบวรวิทยา 
 
นิตยา โรจนบวรวิทยา 
 

4 กิจกรรมท่ี 4 การอบรมเชิงปฏิบัตกิารสอน
อานเพ่ือความเขาใจตามแนว PISA  โดยใช
วรรณคดีเปนฐาน 
4.1 แจงรายละเอียดใหโรงเรียนทราบ                    
พรอมสํารวจรายชื่อ 
4.2 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 
4.3 จัดอบรมตามวันท่ีกําหนด 
 
4.4 สรุปรายงานผล 

 
 
 

กรกฎาคม 2562 
 
กรกฎาคม 2562 
กรกฎาคม 2562 
 
สิงหาคม 2562 

 
 
 

นิตยา โรจนบวรวิทยา 
 
นิตยา โรจนบวรวิทยา 
นิตยา  โรจนบวรวิทยา 
และคณะ 
นิตยา โรจนบวรวิทยา 

5 กิจกรรมท่ี 5 การสงเสริมนิสัยรักการอาน 
5.1 แจงรายละเอียดใหโรงเรียนทราบ                     
5.2  นิเทศ ติดตามกํากับ 
 
5.3 จัดประกวดวิธีปฏิบัติท่ีดีในการสงเสริม               
นิสัยรักการอาน 

 
ธันวาคม 2561                           
ธันวาคม 2561- 
 
สิงหาคม 2562 
 

 

นิตยา โรจนบวรวิทยา
นิตยา โรจนบวรวิทยา 
และคณะ 
นิตยา โรจนบวรวิทยา                        
และคณะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๖ 
 

5.  งบประมาณ จากแผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน   
     งบดําเนินงาน งบประมาณ 204,600  บาท  (ขอถัวจายทุกรายการ)  เปนคาใชจาย ดังนี ้
 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

๑ 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมท่ี 1 การประเมินความสามารถ                 
ในการอานและเขียน ของนักเรียนช้ัน   
ป.1-ป.4และความสามารถในการอาน
ตามแนว PISA  ของนักเรียน ช้ัน ม.1-3 
- แจงรายละเอียดใหโรงเรยีนทราบ และ
จัดสงเครื่องมือท่ีจะใชแตละครั้งไปให 
พรอมกําหนด ชวงเวลาประเมิน และจัดทํา
มาตรการดําเนินงานเพ่ือแกปญหานักเรียน
อานไมออก เขียนไมได 

- 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

- - 
 
 
 
 
 
 
 

รวม - - - - 

๒ กิจกรรมท่ี 2 การประเมินความสามารถ
ในการอานและเขียนของนักเรียน                   
ช้ัน ป.4 และรายงานผล  การประเมิน
ผานระบบ e-Mes 
- แจงรายละเอียดใหโรงเรียนทราบ และให
โรงเรียนประเมินความสามารถในการอาน 
เขียนของนักเรียน ชั้น ป.4 และสงขอมูล
ผลการประเมินผานระบบ ระบบ e-Mes  
พรอมกําหนดมาตรการดําเนินงานเพ่ือ
แกปญหานักเรียน   อานไมออก เขียนไมได 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

รวม - - -  

3 กิจกรรมท่ี  3 การประกวดความสามารถ   
ดานทักษะภาษาไทย                                          
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม อาหาร
กลางวัน สําหรับผูเขารวมกิจกรรม และ
คณะกรรมการดําเนินงาน                                                           
- คาใชสอยสําหรับนักเรียนไปประกวด
ระดบัประเทศ รอบท่ี 1 
- คาจัดทําเกียรติบัตร 

 
 

- 
 
 

- 
 

- 
 

 
 

40,000 
 
 

30,000 
 

- 

 
 

- 
 
 

- 
 

    4,000 

 
 

40,000 
 
 

30,000    
 

4,000 
 

รวม - 70,000 4,000 74,000 
 
 
 



๔๗ 
 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

4 
 
 
 
 
 

กิจกรรมท่ี 4 การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
สรางและพัฒนานวัตกรรมการสอนอาน
เพ่ือความเขาใจตามแนว PISA 
โดยใชวรรณคดีเปนฐาน 
-คาอาหารวางและเครื่องดื่ม อาหาร
กลางวันสําหรับผูอบรม 
-คาจัดทําเอกสารสําหรับผูเขาอบรม 
- คาตอบแทนวิทยากร 
- คาพาหนะวิทยากร 
- คาน้ํามันเชื้อเพลิงรถ รับ-สงวิทยากร 
-คาท่ีพักวิทยากร 
-คาจัดทําเกียรติบัตร 

 
 
 
 

- 
 
 

15,000 
- 
- 
- 
- 

 
 
 
 

40,000 
 

- 
 

   6,000 
   4,000 
   3,600 

 

 
 
 
 

- 
 

   20,000 
 

- 
- 
- 

      2,000 

 
 
 
 

40,000 
 

20,0๐๐ 
15,000 

6,000 
4,000 
3,600 
2,000 

รวม 15,000 53,600 22,000 90,600 

5 กิจกรรมท่ี 5 การสงเสริมนิสัยรักการอาน                          
5.1 แจงรายละเอียดใหโรงเรียนทราบ                     
5.2  คาพาหนะในการนิเทศ ติดตามกํากับ 
5.3 คาอาหารวาง และอาหารกลางวัน
สําหรับผูเขารวมการประกวดวิธีปฏิบัติท่ีดี
ในการสงเสริมนิสัยรักการอาน 

 
       - 

- 

 
- 

20,000 
 20,000 

 
- 
- 
- 

 
- 

20,000 
 20,000 

รวม - 40,000 - 40,000 

รวมท้ังส้ิน 15,000 163,600 26,000 204,600 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๘ 
 

6. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 
1 ผลผลิต(Out puts) 
กิจกรรมท่ี 1 การประเมินความสามารถ                         
ในการอานเขียนของนักเรียนช้ัน ป.1-6                        
และความสามารถในการอานตามแนว PISA                       
ของนักเรียน ช้ัน ม.1 -3 
- นักเรียนชั้น ป.1-6 ไดรับการประเมิน
ความสามารถในการอานเขียน และนักเรียน                
ชั้น ม.1 – 3 ไดรับการประเมินความสามารถ               
ในการอานตามแนว PISA ทุกคนทุกโรงเรียน 
- โรงเรียนมีมาตรการ/แนวทางการพัฒนานักเรียน 
ท่ีอานไมออก เขียนไมได 
กิจกรรมท่ี 2 การประเมินความสามารถ                   
ในการอาน เขียน ของนักเรียน ช้ัน ป.4 
-  นักเรียนชั้น ป.4 ไดรับการประเมิน
ความสามารถในการอาน เขียนทุกคนทุกโรงเรียน 
-โรงเรียนมีมาตรการ/แนวทางการพัฒนานักเรียนท่ี
อานไมออก เขียนไมได 
กิจกรรมท่ี 3 การประกวดความสามารถดาน
ทักษะภาษาไทย                                           
- นักเรียนชั้น ป.1 – ม.6 เขารวมประกวดแขงขัน
อยางนอยโรงเรียนละ 1 รายการ 
กิจกรรมท่ี 4  อบรมเชิงปฏิบัติการสราง                       
และพัฒนานวัตกรรมการสอนอาน                              
เพ่ือความเขาใจตามแนว PISA โดยใชวรรณคดี
เปนฐาน 
- ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย                 
ชั้น ป.6 และ ม.3   มีความรูความเขาใจเรื่อง             
การสรางและพัฒนานวัตกรรมการสอนอาน                   
เพ่ือความเขาใจตามแนว PISA 
กิจกรรมท่ี 5 การสงเสริมนิสัยรักการอาน 
- โรงเรียนจัดกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน      
ใหกับนักเรียนทุกคน 
- โรงเรียนมีวิธีปฏิบัติท่ีดีในการสงเสริมนิสัย                   
รักการอาน 

 
 
 
 
 

การทดสอบ 
 
 
 

การประเมินผลงาน 
 
 
 

การทดสอบ 
 

การประเมินผลงาน 
 
 
 

การทดสอบ 
 
 
 
 
 

การประเมินผลงาน 
 
 
 
 

การประเมินผลงาน 
 

การประเมินผลงาน 
 

 
 
 
 
 

แบบทดสอบ 
 
 
 

แบบประเมินผลงาน 
 
 
 

แบบทดสอบ 
 

แบบประเมินผลงาน 
 
 
 

แบบทดสอบ 
 
 
 
 
 

แบบประเมินผลงาน 
 
 
 
 

แบบประเมินผลงาน 
 

แบบประเมินผลงาน 

 
 



๔๙ 
 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 
6.2 ผลลัพธ(Out comes) 
กิจกรรมท่ี 1 การประเมินความสามารถ                
ในการอานเขียนของนักเรียนช้ัน ป.1-6                      
และการประเมินความสามารถในการอาน
ตามแนว PISA ของนักเรียน ช้ัน ม.1 - 3 
-นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 รอยละ 95              
อานออกเขียนไดและนักเรียน ชั้น ม.1 –ม. 3 
รอยละ 95 สามารถอานเพ่ือความเขาใจ                    
และสื่อสารได 
กิจกรรมท่ี 2 การประเมินความสามารถ            
ในการอาน เขียนของนักเรียน ช้ัน ป.4 
- นักเรียน ชั้น ป.4 รอยละ 95                      
อานออก เขียนได 
กิจกรรมท่ี 3 การประกวดความสามารถดาน
ทักษะภาษาไทย                                           
- นักเรียนรอยละ 50 ไดรับรางวัลเหรียญทอง 
- นักเรียนไดรับรางวัลระดับประเทศ 
กิจกรรมท่ี 4  การสอนอานเพ่ือความเขาใจ
ตามแนว PISA โดยใชวรรณคดีเปนฐาน                                   
- นักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 รอยละ 80                  
มีความสามารถในการอานเพ่ือความเขาใจ    
และสื่อสารได 
กิจกรรมท่ี 5 การสงเสริมนิสัยรักการอาน 
- นักเรียนรอยละ 95 มีนิสัยรักการอาน 

 
 
 
 
 

การทดสอบ 
 
 
 
 
 

การทดสอบ 
 
 
 

การทดสอบ 
การประเมินผลงาน 

 
 

การทดสอบ 
 
 
 

การประเมินผลงาน 

 
 
 
 
 

แบบทดสอบ 
 
 
 
 
 

แบบทดสอบ 
 
 
 

แบบทดสอบ 
แบบประเมินผลงาน 

 
 

แบบทดสอบ 
 
 
 

แบบประเมินผลงาน 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

          7.1 นักเรียนชั้น ป.1- ม.6 มีความสามารถดานทักษะภาษาไทยสูงข้ึน 
          7.2 นักเรียนทุกระดับชั้นอานออก เขียนได และสื่อสารไดอันจะสงผลตอการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
          7.3 ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยมีนวัตกรรมประกอบการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนอานเพ่ือความเขาใจโดยใชวรรณคดีเปนฐาน 
          7.4 นักเรียนมีนิสัยรักการอาน 
          7.5 โรงเรียนมีวิธีปฏบิัติท่ีดีในการสงเสริมนิสัยรักการอาน และเปนแบบอยางได 
          7.6 โรงเรียนมีการนิเทศภายในอยางเปนระบบ และตอเนื่อง 
 
 



๕๐ 

 

โครงการ     การทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผูเรียนระดับชาติ (NT) ชั้น ป.3  
   ปการศึกษา 2561 
แผนงาน        พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 

สนองกลยุทธท่ี     1 พัฒนาคุณภาพผูเรียน 

ลักษณะโครงการ        ตอเนื่อง 

ผูรับผิดชอบโครงการ    นางสาววาสนา  ยาวงษ 

ระยะเวลาดําเนินการ  ตุลาคม 2561 – กรกฎาคม 2561 

1. หลักการและเหตุผล 

             ตามท่ี กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 พรอมท้ังมอบอํานาจใหโรงเรียนกําหนดกรอบและแนวปฏิบัติ ในการวัดและ
ประเมินผล ตลอดจนดําเนินการวัดและประเมินผลดวยตนเอง  ดังนั้น เพ่ือเปนการควบคุมและรักษา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนใหมีเอกภาพและเปนมาตรฐานเดียวกัน สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จึงมอบหมายใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ   
เขต 2 ดําเนินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู เรียนระดับชาติ (NT) ชั้น ป.3                    
ปการศึกษา 2561 โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ตชด.และเอกชน เพ่ือใหไดขอมูลท่ีเปนตัวชี้แหง
ความสําเร็จ ในการจัดการศึกษา ซ่ึงถือวาเปนสวนประกอบสําคัญสวนหนึ่งของการประกันคุณภาพ
ภายใน เพ่ือใหการดําเนินการสอดคลองกันในทุกระดับ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ เขต 2 จึงจัดทําโครงการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผูเรียนระดับชาติ (NT) 
ชั้น ป.3 ปการศึกษา 2561 

2.วัตถุประสงค 

                 ๒.๑ เพ่ือการทดสอบความสารมารถพ้ืนฐานของผูเรียนระดับชาติ (NT)ชั้น ป.3        

ปการศึกษา 2561 

                 ๒.๒ เพ่ือกํากับ ติดตาม และควบคุมคุณภาพการจัดการศึกษาของนักเรียนชั้น ป.3     

ปการศึกษา 2561   

                 ๒.๓ เพ่ือใหเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีขอมูลผลการประเมินความสามารถของนักเรียน     

ชั้น ป.3 ปการศึกษา 2561 

3. เปาหมาย 
    ๓.๑ เชิงปริมาณ 
           นักเรียนชั้น ป.3 ทุกคนทุกโรงเรียนสังกัด สพฐ. เอกชน และตชด.ไดรับการทดสอบ
ความสามารถพ้ืนฐานของผูเรียนระดับชาติ (NT) ชั้น ป.3 ปการศึกษา 2561           
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              ๓.๒ เชิงคุณภาพ 

                    3.2.1 นักเรียนท่ีเขาสอบรอยละ 80 มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 50 ข้ึนไป 

                     3.2.2 สํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  นําผลการสอบมาวิเคราะหเพ่ือใช         

ประกอบการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

   4. กิจกรรมการดําเนินการ 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

1 แจงรายละเอียดใหโรงเรยีนทราบ 
พรอมสํารวจจํานวนขอมูลนักเรียน 

พฤศจิกายน 2561 วาสนา ยาวงษ 

2 ประชุมวางแผนการดําเนินงานรวมกับ
ประธานกลุมโรงเรียน 

ธันวาคม 2561 วาสนา ยาวงษ 
และคณะ 

3 สํารวจรายชื่อคณะกรรมการกํากับการสอบ มกราคม 2562 วาสนา ยาวงษ 
4 แตงตั้งคณะอนุกรรมการฝายตาง ๆ มกราคม 2562 วาสนา ยาวงษ 
5 จัดทําคูมือการสอบ กุมภาพันธ 2562 วาสนา ยาวงษ 

6 ประชุมตัวแทนคณะอนุกรรมการกํากับการ
สอบ 

กุมภาพันธ 2562 วาสนา ยาวงษ 
และคณะ 

.7 จัดสอบตามวันท่ีกําหนด 6 มีนาคม 2562 วาสนา ยาวงษ 
และคณะ 

8 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ 6 มีนาคม 2562 วาสนา ยาวงษ 
และคณะ 

9 รายงานผลการจัดสอบให สพฐ. ทราบ มีนาคม 2562 วาสนา ยาวงษ 
10 ตรวจกระดาษคําตอบอัตนัย 7 มีนาคม 2562 วาสนา ยาวงษ 

และคณะ 
11 นําสงกระดาษคําตอบ ให สพฐ.เปนผูตรวจ มีนาคม 2562 วาสนา ยาวงษ 

และคณะ 
12 วิเคราะห ประมวลผลและสรุปผล และแจง

ผูเก่ียวของทราบ 
เมษายน-พฤษภาคม 
2562 

วาสนา ยาวงษ 
และคณะ 

13 จัดทํารายงานผลการประเมินเพ่ือมอบให
โรงเรียนและผูเก่ียวของ 

พฤษภาคม-กรกฎาคม 
2562 

วาสนา ยาวงษ 
และคณะ 
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    5. งบประมาณ    จากแผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 

    งบดําเนินงาน  งบประมาณ 115,500   บาท (ถัวจายทุกรายการ)   เปนคาใชจาย  ดังนี้                  

  ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1 แจงรายละเอียดใหโรงเรียนทราบ 
พรอมสํารวจจํานวนขอมูลนักเรียน 

- - - - 

2 ประชุมวางแผนการดําเนินงานรวมกับ
ประธานกลุมโรงเรียน 
- คาอาหารวาง อาหารกลางวันและ
เครื่องดื่ม 
- คาพาหนะสําหรับประชุมประธานกลุม
โรงเรียน 

 
 
- 
 
- 
 

 
 

3,500 
 

4,000 

 
 
- 
 
- 

 
 

3,500 
 

4,000 

3 สํารวจรายชื่อคณะกรรมการกํากับการสอบ - - - - 
4 แตงตั้งคณะอนุกรรมการฝายตาง ๆ - - - - 
5 จัดทําคูมือการสอบ - - 17,000 17,000 
6 ประชุมตัวแทนคณะอนุกรรมการกํากับการ

สอบ 
- - - - 

7 จัดสอบตามวันท่ีกําหนด 
- คาจางเหมารถบรรทุกแบบทดสอบและ
อุปกรณการสอบไปสงยังจุดรับสง 3 จุด คือ 
1) อําเภอหัวหิน ณ โรงเรียนอนุบาลหัวหิน 
2) อําเภอสามรอยยอด ณ โรงเรียนบาน
ศาลาลัย 
3) อําเภอกุยบุรี ณ โรงเรียนวัดกุยบุรี 
จุดละ 1 วันๆละ 1,000 บาท จํานวน 3 
จุด 
-คาวัสดุ 
-คาถายเอกสารประกอบการดําเนินงาน 

 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
- 

 
3,000 

 
 
 
 
 
 
- 

3,000 

 
- 
 
 
 
 
 
 

20,000 
- 

 
3,000 

 
 
 
 
 
 

20,000 
3,000 

8 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ - 20,000 - 20,000 
9 รายงานผลการจัดสอบให สพฐ. ทราบ - - - - 
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  ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

10 ตรวจกระดาษคําตอบอัตนัย 
-คาอาหารวาง อาหารกลางวันและ
เครื่องดื่ม 

 
- 

 
45,000 

 
- 

 
45,000 

11 นําสงกระดาษคําตอบ ให สพฐ.เปน
ผูตรวจ 

- - - - 

12 วิเคราะห ประมวลผลและสรุปผล และ
แจงผูเก่ียวของทราบ 

- - - - 

13 จัดทํารายงานผลการประเมินเพ่ือมอบ 
ใหโรงเรียนและผูเก่ียวของ 

- - - - 

 รวมเปนเงินท้ังส้ิน - 78,500 37,000 115,500 

    6.การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 

6.1 ผลผลิต(Out puts) 
     1.นักเรียนชั้น ป.3 ทุกคนทุกโรงเรียน
สังกัด สพฐ. เอกชน และตชด.ไดรับการ
ทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผูเรียน
ระดับชาติ (NT) ชั้น ป.3 ปการศึกษา 2561           

 
การทดสอบ 

 
แบบทดสอบ 

 
 

 

    2. การดําเนินการทดสอบเปนไปดวยความ
เรียบรอย มีประสิทธิภาพ โปรงใสและยุติธรรม 

การประเมินผลการ
ดําเนินงาน 

แบบประเมินผล
การดําเนินงาน 

6.2 ผลลัพธ(Out comes) 
     1 นักเรียน ชั้น ป.3 ทุกคนมีผลการ
ประเมินผานเกณฑท่ีกําหนด 

 
การทดสอบ 

 
แบบทดสอบ 

    2 โรงเรียนมีผลการประเมินทุกดานตั้งแต
รอยละ 50 ข้ึนไป 

การทดสอบ แบบทดสอบ 

    3 นักเรียนมีคุณภาพเปาหมายตาม
หลักสูตร 

การทดสอบ แบบทดสอบ 

   4 โรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานประกัน
คุณภาพภายใน 

การประเมิน แบบประเมิน 
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7.ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

   ๗.๑ นักเรียนชั้น ป.3 ปการศึกษา 2561 ทุกคนทุกโรงเรียนสังกัด สพฐ. เอกชน แล ะตชด.ไดรับ

การทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผูเรียนระดับชาติ (NT)  

   ๗.๒ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีขอมูลการทดสอบความสามารถของผูเรียนระดับชาติ(NT)    
ชั้น ป.3 ปการศึกษา 2561 สําหรับใชประกอบการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 
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โครงการ     ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้น ป.2, ป.4, ป.5, ม.1 และ ม.2 

   ปการศึกษา 2561 โดยใชสอบมาตรฐานท่ีพัฒนาโดย สพฐ. 

แผนงาน        พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 

สนองกลยุทธท่ี     1 พัฒนาคุณภาพผูเรียน 

ลักษณะโครงการ        ตอเนื่อง 

ผูรับผิดชอบโครงการ    นางสาววาสนา  ยาวงษ 

ระยะเวลาดําเนินการ  1 ตุลาคม 2561 – 15 สิงหาคม 2562 

1. หลักการและเหตุผล 

                 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายยกระดับคุณภาพการศึกษา  โดยการพัฒนา
ผูเรียนใหมีคุณภาพมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรและมีทักษะท่ีจําเปนสําหรับศตวรรษท่ี 
21 จากนโยบายดังกลาวสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานซ่ึงเปนหนวยงานตนสังกัด จึง
ไดประกาศแนวปฏิบัติในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
เพ่ือใหสามารถดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม  และเปนไปตามประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติในการ
ยกระดับคุณภาพนักเรียน ลงวันท่ี 18 เมษายน 2557 มีวัตถุประสงคเพ่ือใหสถานศึกษามีการ
ดําเนินงานอยางเปนรูปธรรมในการยกระดับคุณภาพนักเรียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหสามารถคิด
วิเคราะห แกปญหาและเรียนรูไดดวยตนเองอยางตอเนื่อง มีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือให
การดําเนินการสอดคลองกันในทุกระดับ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ 
เขต 2 จึงจัดทําโครงการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้น ป.2, ป.4, ป.5, ม.1 และ ม.2        
ปการศึกษา 2561 ในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และ
ภาษาตางประเทศ(ภาษาอังกฤษ) กลุมโดยใชสอบมาตรฐานท่ีพัฒนาโดยสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 และเพ่ือใหไดขอมูลท่ีเปนตัวชี้แหงความสําเร็จในการจัด
การศึกษา ซ่ึงถือวารวมท้ังเปนการควบคุมการจัดการศึกษาของโรงเรียนใหมีเอกภาพและเปน
มาตรฐานเดียวกัน ซ่ึงถือวาเปนสวนประกอบสําคัญสวนหนึ่งของการประกันคุณภาพภายใน 

2.วัตถุประสงค 

         ๒.๑ เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น ป.2, ป.4, ป.5, ม.1 และ ม.2  
ปการศึกษา 2561 โดยใชขอสอบมาตรฐานท่ีพัฒนาโดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา         
ข้ันพ้ืนฐาน.  

         ๒.๒ เพ่ือใหเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีขอมูลผลการประเมินคุณภาพของผูเรียนชั้น ป.2, ป.4, ป.5, 
ม.1 และ ม.2 ปการศึกษา 2561 
         ๒.๓ เพ่ือใหเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีขอมูลผลการประเมินคุณภาพของผูเรียนชั้น ป.2, ป.4, ป.5, 
ม.1 และ ม.2 ปการศึกษา 2561 โดยใชขอสอบมาตรฐานท่ีพัฒนาโดยสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน. 
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3. เปาหมาย 
    ๓.๑ เชิงปริมาณ 
           นักเรียนชั้น ป.2, ป.4, ป.5, ม.1 และม.2 ปการศึกษา 2561 ของโรงเรียนในสังกัดไดรับ
การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชขอสอบมาตรฐานท่ีพัฒนาโดยสํานักงานคณะกรรมการ
ศึกษาข้ันพ้ืนฐาน. 

    ๓.๒ เชิงคุณภาพ 

    การดําเนินการจัดสอบเปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ บริสุทธิ์ โปรงใส 

  4. กิจกรรมการดําเนินการ 

ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลาดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

1 แจงรายละเอียดใหโรงเรยีนทราบพรอมสํารวจ
จํานวนขอมูลนักเรียน 

พฤศจิกายน 2561 วาสนา ยาวงษ 
 

2 สํารวจรายชื่อคณะกรรมการกํากับการสอบ มกราคม 2562 วาสนา ยาวงษ 

3 แตงตั้งคณะอนุกรรมการฝายตาง ๆ มกราคม 2562 วาสนา ยาวงษ 
 

4 จัดพิมพแบบทดสอบ กระดาษคําตอบและคูมือ 

การสอบ 

มกราคม-กุมภาพันธ 

2562 

วาสนา ยาวงษ 
 

5 ประชุมตัวแทนคณะอนุกรรมการกํากับการสอบ กุมภาพันธ 2562 วาสนา ยาวงษ 
และคณะ 

6 จัดสอบตามวันท่ีกําหนด กุมภาพันธ 2562 วาสนา ยาวงษ 
และคณะ 

7 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ กุมภาพันธ 2562 วาสนา ยาวงษ 
และคณะ 

8 รายงานผลการจัดสอบให สพฐ.ทราบ มีนาคม 2562 วาสนา ยาวงษ 
 

9 ตรวจกระดาษคําตอบ มีนาคม-เมษายน 

2562 

วาสนา ยาวงษ 
 

10 วิเคราะห ประมวลผลและสรุปผล และแจง

ผูเก่ียวของทราบ 

เมษายน-พฤษภาคม 

2562 

วาสนา ยาวงษ 
 

11 จัดทํารายงานผลการประเมินเพ่ือมอบใหโรงเรียน

และผูเก่ียวของ 

มิถุนายน-สิงหาคม 

2562 

วาสนา ยาวงษ 
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5. งบประมาณ    จากแผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 

    งบดําเนินงาน  งบประมาณ 355,000  บาท (ถัวจายทุกรายการ)   เปนคาใชจาย  ดังนี้                  

  ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1 แจงรายละเอียดใหโรงเรียนทราบ 
พรอมสํารวจจํานวนขอมูลนักเรียน 

- - - - 

2 สํารวจรายชื่อคณะกรรมการกํากับ
การสอบ 

- - - - 

3 แตงตั้งคณะอนุกรรมการฝายตาง ๆ - - - - 

4 จัดพิมพแบบทดสอบ กระดาษคําตอบ
และคูมือการสอบ 

- - 300,000 300,00 

5 ประชุมตัวแทนคณะอนุกรรมการ
กํากับการสอบ 
-คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
-คาถายเอกสาร 
-คาวัสด ุ

 
 
- 
- 
- 

 
 

10,000 
5,000 

- 

 
 
- 
- 

10,000 

 
 

10,000 
5,000 

10,000 
6 จัดสอบตามวันท่ีกําหนด 

-คาจางเหมารถบรรทุกแบบทดสอบ
และอุปกรณการสอบไปสงยังจุดรับ-
สง 3 จุดๆละ 2 วันๆละ         
1,000 บาท 

 
- 

 
6,000 

 
- 

 
6,000 

7 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ - 20,000 - 20,000 

8 รายงานผลการจัดสอบให สพฐ.ทราบ - - - - 

9 ตรวจกระดาษคําตอบ - - - - 

10 วิเคราะห ประมวลผลและสรุปผล 
และแจงผูเก่ียวของทราบ 

- 4,000 - 4,000 

11 จัดทํารายงานผลการประเมินเพ่ือมอบ
ใหโรงเรียนและผูเก่ียวของ 

- - - - 

 รวมเปนเงินท้ังส้ิน - 45,000 310,000 355,000 

 

 

 



๕๘ 

 

    6.การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 
6.1 ผลผลิต(Out puts) 
     1 นักเรียนชั้น ป.2, ป.4, ป.5, ม.1 
และม.2 ปการศึกษา 2561 ของ
โรงเรียนในสังกัดไดรับการประเมินผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชขอสอบ
มาตรฐานท่ีพัฒนาโดย สพฐ. 

 
การทดสอบ 

 
 

 
แบบทดสอบ 

    2 การดําเนินการจัดสอบเปนไปดวย
ความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ บริสุทธิ์ 
โปรงใส 

ประเมินผลการ
ดําเนินงาน 

แบบประเมินผลการ
ดําเนินงาน 

6.2 ผลลัพธ(Out comes) 
   1 นักเรียนชั้น ป.2, ป.4, ป.5, ม.1 
และม.2 ปการศึกษา 2561 ท่ีเขาสอบมี
ผลการประเมินผานเกณฑท่ีกําหนด 

 
การทดสอบ 

 
แบบทดสอบ 

   2 โรงเรียนมีผลการประเมินใน 4 กลุม
สาระการเรียนรู ตั้งแตรอยละ 50 ข้ึนไป 

การทดสอบ แบบทดสอบ 

   3 นักเรียนมีคุณภาพตามเปาหมายของ
หลักสูตร 

การทดสอบ แบบทดสอบ 

  4 โรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการ
ประกันคุณภาพภายใน 

การประเมิน แบบประเมิน 

  7.ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

        ๗.๑ นักเรยีนชั้น ป.2, ป.4, ป.5, ม.1 และม.2 ปการศึกษา 2561 ของโรงเรียนในสังกัด

ไดรับการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชขอสอบมาตรฐานท่ีพัฒนาโดยสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน. 

       ๗.๒ เขตพ้ืนท่ีการศึกษามีขอมูลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น ป.2, ป.4,  

ป.5, ม.1 และม.2 ปการศึกษา 2561 โดยใชขอสอบมาตรฐานท่ีพัฒนาโดยสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สําหรับใชประกอบการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา   
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โครงการ              พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  ปงบประมาณ 2562 

แผนงาน            พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 

สนองกลยุทธท่ี             1. พัฒนาคุณภาพผูเรียน 

ลักษณะโครงการ           ตอเนื่อง 

ผูรับผิดชอบโครงการ      นางอารยา ชออังชัญ 

ระยะเวลาดําเนินการ     10 พฤศจิกายน  2561  -   15 สิงหาคม 2562 

1. หลักการและเหตุผล 

 ภาษาอังกฤษเปนภาษาสากล  ท่ีจําเปนในการสื่อสารสําหรับโลกยุคปจจุบันเปน
อยางสูง  โดยเฉพาะ อยางยิ่ง   เม่ือประชาคมอาเซียนกําหนดใหภาษาอังกฤษเปนภาษากลางของ
ประชาคมอาเซียนดวย จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีประชากรในชาติตองเรียนรูภาษาอังกฤษเปนพ้ืนฐาน  เพ่ือ
ใชภาษาเปนเครื่องมือในการรับรูติดตอสื่อสาร การศึกษาตอ การประกอบอาชีพ และการดํารงชีพใน
สังคมของเยาวชน  ตลอดจนคนในชาติเพ่ือใหทันการเปลี่ยนแปลงของโลกและพรอมรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียน  กระทรวงศึกษาธิการ  ไดกําหนดนโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษท้ังระบบ    กําหนดกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษท่ีเปนสากล ใชเปน
กรอบความคิดหลักในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของประเทศ ท้ังดานการพัฒนา
นักเรียน  พัฒนาครู สงผลถึงการพัฒนาโรงเรียน  โดยคาดหวังวาจะชวยใหเกิดการพัฒนาท่ีเปน
รูปธรรมข้ึน  ซ่ึงขอมูลการดําเนินงานท่ีผานมามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 6  และมัธยมศึกษาปท่ี 3    มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยเพียงรอยละ 30.44 
และ 28.15 ตามลําดับ  สําหรับดานความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียน ยัง
จําเปนท่ีตองไดรับการพัฒนาโดยเรงดวนเชนกัน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ เขต 2 มีความตระหนักถึงความสําคัญและความจําเปนในการพัฒนาท้ังระบบ จึง
จัดทําโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  ปงบประมาณ 2562 ข้ึน 

2.วัตถุประสงค 

 2.1 เพ่ือยกระดับความสามารถการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของครู 

          2.2 เพ่ือยกระดับความสามารถการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของนักเรียน           

           2.3 เพ่ือสงเสริมความเขมแข็งของศูนยพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับ 

ประถมศึกษา (PEER Center) 

3.เปาหมาย 

  3.1  เชิงปริมาณ 

                     3.1.1 ครูรอยละ 80 ยกระดับความสามารถการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  

                     3.1.2 นักเรียนรอยละ 80 ยกระดับความสามารถการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร        

                      3.1.3 ศูนยพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (PEER )  
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รอยละ 100  มีความเขมแข็ง 

  3.2  เชิงคุณภาพ   

                     3.2.1 ครสูามารถมีระดับความสามารถการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร อยูในระดับดี 

           3.2.2 นักเรียนมีระดับความสามารถการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร อยูในระดับดี 

           3.2.3 ศูนยพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (PEER ) มีความ 

เขมแข็ง อยูในระดับดี 

   4. กิจกรรมการดําเนินการ 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
4.1 จัดทําสื่อและประกวดสื่อภาษาอังกฤษ ใหครูและ

นักเรียน 
มีนาคม  2562 อารยา ชออังชัญ 

4.2 สงเสริมการดําเนินงานศูนยพัฒนาการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (PEER 
Center) 
- จัดกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษใหนักเรียน 
- จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู 

มกราคม 2562 
 

อารยา ชออังชัญ 
และศูนย PEER 

4.3 นิเทศ กํากับ ติดตาม และสรุปการดําเนินงาน  สิงหาคม 2562 อารยา  ชออังชัญ 

  5. งบประมาณ    จากแผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน  

    งบดําเนินงาน  งบประมาณ 150,000   บาท   (ถัวจายทุกรายการ)   เปนคาใชจาย  ดังนี้ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ

5.1 จัดทําสื่อและประกวดสื่อ
ภาษาอังกฤษ สําหรับครูและ
นักเรียน 

5,000 - 5,000 10,000 

5.2 สงเสริมการดําเนินงานศูนย
พัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา 
(PEER Center) 
- จัดกิจกรรมเสริมทักษะ
ภาษาอังกฤษใหนักเรียน 
- จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู 

 
 
 
 

30,000 
 

10,000 

 
 
 
 

60,000 
 

20,000 

 
 
 
 

10,000 
 

10,000 

 
 
 
 
100,000 
 
40,000 

5.3 นิเทศ กํากับ ติดตาม และสรุปผล     

รวมเปนเงินท้ังส้ิน 45,000 80,000 25,000 150,000 
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   6.การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสําเรจ็ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 
6.1 ผลผลิต (Out puts) 
1) ครูรอยละ 80 ยกระดับความสามารถการใชภาษา 
อังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
2) นักเรียนรอยละ 80 ยกระดับความสามารถการใช
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
3) ศูนยพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับ
ประถมศึกษา (PEER ) รอยละ 100  มีความเขมแข็ง 

 
ประเมิน 

 
ประเมิน 

 
นิเทศ ติดตาม 

 
แบบประเมิน 

 
แบบประเมิน 

 
แบบนิเทศ 

 
6.2 ผลลัพธ (Out comes) 
1).ครูสามารถมีระดับความสามารถการใช
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร อยูในระดับดี 
2) นักเรียนมีระดับความสามารถการใชภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสาร อยูในระดับดี 
3) ศูนยพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับ
ประถมศึกษา (PEER ) มีความเขมแข็ง อยูในระดับดี 

 
นิเทศ ติดตาม 

ประเมิน 
นิเทศ ติดตาม 

ประเมิน 
นิเทศ ติดตาม 

ประเมิน 

 
แบบนิเทศ 

แบบประเมิน 
แบบนิเทศ 

แบบประเมิน 
แบบนิเทศ 

แบบประเมิน 

   7.ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

    7.1 ครูสามารถใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  

    7.2 นักเรียนมีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  

    7.3 ศูนยพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (PEER ) ไดรับการพัฒนาจนมี

ความเขมแข็ง  
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โครงการ  โรงเรียนปลอดขยะ 
แผนงาน   พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน  
สนองกลยุทธท่ี             1  พัฒนาคุณภาพผูเรียน 
ลักษณะโครงการ           ตอเนื่อง 
ผูรับผิดชอบโครงการ นางนิตยา  โรจนบวรวิทยา  
ระยะเวลาดําเนินงาน 1 ตุลาคม  2561  -  15 สิงหาคม  2562 

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

1. หลักการและเหตุผล 

 ตามท่ี รัฐบาลมีนโยบายดานการบริหารจัดการขยะ น้ําเสียและมลพิษทางอากาศ สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในฐานะหนวยงานหลัก จึงดําเนินการสานตอนโยบายโดยการ                            
ใหทุกโรงเรียนดําเนินงานสรางวินัยดานจัดการขยะและน้ําเสีย มลพิษทางอากาศ โดยการใหความรู 
สรางเจตคติ แกนักเรียนเพ่ือใหเกิดความตระหนัก และจิตสํานึกท่ีดี นําไปสูการดําเนินงานตาม
มาตรฐานทรัพยากรและสิ่งแวดลอมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนดานจัดการขยะ พลังงาน                      
และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ. เขต 2 จึงจัดทําโครงการโรงเรียนปลอดขยะ 

2. วัตถุประสงค           
     2.1 เพ่ือเสริมสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับการจัดการขยะท่ีถูกตองสูการปฏิบัติท่ียั่งยืน 
ใหกับบุคลากรในโรงเรียน 
 2.2 เพ่ือสนับสนุนใหโรงเรียนจัดกิจกรรมเพ่ือสรางจิตสํานึก และวินัยในดานการจัดการขยะ 
ใหกับบุคลากรในโรงเรียน และชุมชน 

3. เปาหมาย 

   3.1 เชิงปริมาณ 

         3.1.1 โรงเรียนในสังกัด จํานวน   89    โรงเรียน 
          3.1.2 บุคลากรในสถานศึกษา ประกอบดวย ผูบริหารโรงเรียน และครูผูรับผิดชอบโครงการ                             
จํานวน  178 คน    

   3.2 เชิงคุณภาพ 

         3.2.1.บุคลากรในโรงเรียน/ชุมชนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการจัดการขยะท่ีถูกตอง 
และนําสูการปฏิบัติท่ียั่งยืน  

3.2.2 บุคลากรในโรงเรียน/ชมุชนมีจิตสํานึก และวินัยในดานจัดการขยะ 
3.2.3 บุคลากรในโรงเรียน/ชุมชนมีจิตสํานึกมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงคในการกําจัดขยะ ซ่ึง

สงผลตอสุขภาพอนามัย 
 
 
 



๖๓ 
 

4. กิจกรรมการดําเนินการ 
 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
1 กิจกรรมท่ี 1 พัฒนากระบวนการ

จัดการขยะในสถานศึกษาสูการปฏิบัติ
ท่ีย่ังยืน 
1. นิเทศ ติดตามการดําเนินงาน              
ตามมาตรฐานสิ่งแวดลอมศึกษา                        
เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนดานจัดการขยะ 
พลังงาน และการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
2. จัดประกวดวิธีปฏิบัติท่ีดี และการ
แลกเปลี่ยน 

 
 
 

มิถุนายน-สิงหาคม 2562 
 
 
 
 

สิงหาคม 2562 

 
 
 
นิตยา โรจนบวรวิทยา

และคณะ 
 
 
 

นิตยา โรจนบวรวิทยา    
และคณะ 

  2 กิจกรรมท่ี 2 ตรวจสอบกระบวนการ 
ดําเนนิงาน 
- จัดสัมมนา ทบทวน ตรวจสอบ
กระบวนการดําเนินงานโรงเรียนปลอด
ขยะท่ียั่งยืน และมีประสิทธิภาพใหกับ
ผูรับผิดชอบโครงการ 

 
 

สิงหาคม 2562 

 
 
นิตยา โรจนบวรวิทยา

และคณะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๔ 
 

5. งบประมาณ   จากแผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน งบดําเนินงาน 
    งบประมาณ  40,000  บาท    (ถัวจายทุกรายการ) เปนคาใชจาย ดังนี้ 
 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ รวม 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ  
1 กิจกรรมท่ี 1 พัฒนากระบวนการ

จัดการขยะในสถานศึกษาสูการ
พัฒนาท่ีย่ังยืน 
1. คาอาหารวาง อาหารกลางวัน 
สําหรับผูเขารวมกิจกรรมการ
นําเสนอวิธีปฏิบัติท่ีดี และการ
แลกเปลีย่นเรียนรู 
2. คาจัดทําโลรางวัล 
3. คาพาหนะในการนิเทศ ติดตาม
กํากับการดําเนินงาน 
4. คาถายเอกสารประกอบ                  
การดําเนินงาน 

 
 
 

- 
 
 
 
- 
- 
 
- 

 
 
 

6,000 
 
 
 

- 
10,000 

 
2,000 

 
 
 

- 
 
 
 

5,000 
- 

 
- 

 
 
 

6,000 
 
 
 

5,000 
10,000 

 
2,000 

รวม  18,000 5,000 23,000 
2 กิจกรรมท่ี 2 ตรวจสอบ

กระบวนการดําเนินงาน 
1. คาอาหารวาง อาหารกลางวัน 
สําหรับผูเขารวมกิจกรรม                
การสัมมนา 
2. คาถายเอกสารประกอบ                       
การดําเนินงาน 

 
 

- 
 
 
- 

 
 

15,000 
 
 

 2,000 

 
 
- 
 
 
- 

 
 

15,000 
 
 

2,000 

รวม - 17,000 - 17,000 
รวมท้ังส้ิน - 35,000 5,000 40,000 
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6. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 
6.1 ผลผลิต (Outputs) 
กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมพัฒนา
กระบวนการจัดการขยะ                   
ในสถานศึกษาสูการปฏิบัต ิ               
ท่ีย่ังยืน                                           
- บุคลากรในโรงเรียน                  
และชุมชนมีจิตสํานึก วินัย  
และพฤติกรรมท่ีพึงประสงค                
ในดานจัดการขยะ  
- โรงเรียนมีกระบวนการบริหาร
จัดการขยะตามมาตรฐาน
สิ่งแวดลอมศึกษาเพ่ือการ
พัฒนาท่ียั่งยืนดานจัดการขยะ 
พลังงานและการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ                     
และสิ่งแวดลอม      
กิจกรรมท่ี 2 ทบทวน 
ตรวจสอบกระบวน                     
การดําเนินงาน 
- บุคลากรในโรงเรียนทราบ
ปญหาจุดเดน และจุดท่ีควร
พัฒนาในการดําเนินงาน                             
- โรงเรียนมีแนวทางการ
ดําเนินงานท่ีสอดคลองกับ              
สภาพปจจุบัน ปญหา 
                                                                                  

 

 

 

การประเมินผลงาน 

 

 

การประเมินผลงาน 

 

 

 

 

 
 
 

การประเมินผลงาน 

 

การประเมินผลงาน 
 

 

 

 

แบบประเมินผลงาน 

 

 

แบบประเมินผลงาน 

 

 

 

 

 

 

แบบประเมินผลงาน 

 

แบบประเมินผลงาน 
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ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 

6.2 ผลลัพธ (Out comes) 
กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมพัฒนา
กระบวนการจัดการขยะ                 
ในสถานศึกษาสูการปฏิบัติท่ี
ย่ังยืน 
- โรงเรียนมีขยะลดลง 

 

 

 

 
การประเมินผลงาน 

 

 

 

 
แบบประเมินผลงาน 

กิจกรรมท่ี 2 ทบทวน 
ตรวจสอบกระบวนการ
ดําเนนิงาน 

- โรงเรียนพัฒนากระบวนการ
ดําเนินงานบริหารจัดการขยะ               
ท่ียั่งยืนและมีประสิทธิภาพ 

 

 

การประเมินผลงาน 

 

 

แบบประเมินผลงาน 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

   7.1 โรงเรียนมีแผนงาน/โครงการดําเนินงานโรงเรียนปลอดขยะสูการพัฒนาท่ียั่งยืน 
   7.2 โรงเรียนมีขยะลดลง 
   7.3 บุคลากรในโรงเรียน และชุมชนมีจิตสํานึก วินัย  และพฤติกรรมท่ีพึงประสงคในดาน                     
จัดการขยะ   
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โครงการ  พัฒนาและสงเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรูสูการยกระดับ 

   คุณภาพการศึกษา 

แผนงาน         พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 

สนองกลยุทธท่ี              1.  พัฒนาคุณภาพผูเรียน 

ลักษณะโครงการ    ตอเนื่อง     

ผูรับผิดชอบโครงการ นางสาววาสนา  ยาวงษ 

ระยะเวลาดําเนินการ  1 ตุลาคม – 15 สิงหาคม 2562 

1. หลักการและเหตุผล 

 การวัดและประเมินผลเปนสวนหนึ่งของการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยมีวัตถุประสงคหลัก
สองประการ คือ เพ่ือปรับปรุงพัฒนาการเรียนรู และตัดสินผลการเรียน  ซ่ึงการวัดและประเมินผล
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551  ตองสอดคลองและครอบคลุม
มาตรฐานและตัวชี้วัดท่ีกําหนด เพราะเปนหลักสูตรอิงมาตรฐาน ดังนั้นการวัดและประเมินผลตองใช
วิธีการ และเครื่องมือท่ีหลากหลายและมีคุณภาพ สามารถวัดและประเมินศักยภาพนักเรียนรอบดาน  

 ในปจจุบัน  พบวาครูสวนใหญวัดและประเมินผลโดยยึดเนื้อหา ไมยึดมาตรฐานและตัวชี้วัด 
รวมท้ังวัดและประเมินผลโดยใชแบบทดสอบเลือกตอบท่ีวัดเพียงระดับความรูความจํา นักเรียนไมได
พัฒนาทักษะการคิด  อีกท้ังเปนเครื่องมือท่ีไมมีคุณภาพ สงผลใหกระบวนการจัดการเรียนรูไมบรรลุ
ตามเปาหมาย ท้ังนี้เนื่องมาจากครู ขาดความรู ความเขาใจในการการสรางและพัฒนาเครื่องมือท่ีมี
คุณภาพ รวมท้ังวัดและประเมินผลไมเปนระบบ  ขาดความตอเนื่อง  จึงจําเปนตองมีการเสริมสราง
ศักยภาพการวัดและประเมินผลเพ่ือใหสามารถศึกษาหาความรูและรวมแลกเปลี่ยนเรียนรู นอกจากนี้ 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดประกาศแนวปฏิบัติในการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของนักเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือใหสามารถดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม  
จํานวน 8 ขอ และเม่ือพิจารณาสาระสําคัญของประกาศขอ 7 พบวา   ใหใชขอสอบแบบเขียนตอบ
ท้ังการเขียนตอบแบบสั้นและแบบยาวเม่ือจบหนวยการเรียนในการสอบระหวางภาคเรียนและในการ
สอบปลายภาคอยางนอยรอยละ 30 ของการสอบแตละครั้ง นอกจากนี้  สถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแหงชาติ  (สทศ)  ไดจัดใหมีการสอบแบบอัตนัยในการทดสอบข้ันพ้ืนฐานระดับชาติ                                
(O-NET) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย   ชั้นประถมศึกษาปท่ี  6  โดยเริ่มตั้งแตปการศึกษา 2559                            
และจะเพ่ิมเติมในระดับชั้นอ่ืน  รวมท้ังกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนๆ ในปการศึกษาตอๆไป  จากปญหา                         
และความตองการจําเปนดังกลาว  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2                          
จึงจัดทําโครงการพัฒนาและสงเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรูสูการยกระดับคุณภาพ
การศึกษา    
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2.วัตถุประสงค 

  เพ่ือเสริมสรางศักยภาพการวัดและประเมินผลการเรียนรูสูการยกระดับคุณภาพการศึกษา 

3. เปาหมาย 
    ๓.๑ เชิงปริมาณ 
      ครผููสอนของโรงเรียนในสังกัดผานการอบรมเชิงปฏิบัติการการสรางและพัฒนาแบบทดสอบ
อัตนัยตามมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดท่ีเนนทักษะการคิดข้ันสูงพรอมท้ังเกณฑการในคะแนน 

    ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
       3.2.1 ครูผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจ เรื่องการสรางและพัฒนาแบบทดสอบและ
อัตนัยตามมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดท่ีเนนทักษะการคิดข้ันสูงพรอมท้ังเกณฑการใหคะแนน  
อยูในระดับดี 
       3.2.2 ครูผูเขารับการอบรมสามารถสรางและพัฒนาแบบทดสอบอัตนัยตามมาตรฐาน    

การเรียนรูและตัวชี้วัดท่ีเนนทักษะการคิดข้ันสูงพรอมท้ังเกณฑการใหคะแนน 

 3.2.3 โรงเรียนในสังกัดมีแบบทดสอบอัตนัยท่ีวัดทักษะการคิดข้ันสูงตามมาตรฐานการ

เรียนรูและตัวชี้วัดตรงตามหลักสูตร 

4. กิจกรรมการดําเนินการ 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
1 
 
 
 

การอบรมเชิงปฏิบัติการสรางและพัฒนา
แบบทดสอบอัตนัยตามมาตรฐานและตัวช้ีวัด               
ท่ีเนนทักษะการคิดระดับสูงพรอมเกณฑ                 
การใหคะแนน  
-แจงรายละเอียดใหโรงเรียนทราบ พรอมสํารวจ
รายชื่อผูเขาอบรม 

 
 
 
 
สิงหาคม 2562 

 
 
 

 
วาสนา ยาวงษ 

2 กําหนดหลักสูตรและตารางการอบรม สิงหาคม 2562 วาสนา ยาวงษ 

3 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน สิงหาคม 2562 วาสนา ยาวงษ 

4 จัดทําสื่อ เอกสารประกอบการอบรม สิงหาคม 2562 วาสนา ยาวงษ 

5 จัดอบรมตามวันท่ีกําหนด สิงหาคม 2562 วาสนา ยาวงษ 
และคณะ 

6 สรุป รายงานผล สิงหาคม 2562 วาสนา ยาวงษ 
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5. งบประมาณ    จากแผนงาน  พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน งบดําเนินงาน  

งบประมาณ 30,000 บาท  (ขอถัวจายทุกรายการ) เปนคาใชจาย ดังนี้ 

ท่ี รายละเอียดคาใชจาย 
เงินงบประมาณ 

รวม 
คาตอบแทน ใชสอย วัสดุ 

1 การอบรมเชิงปฏิบัติการสราง
และพัฒนาแบบทดสอบ
อัตนัยตามมาตรฐานและ
ตัวช้ีวัด   ท่ีเนนทักษะการคิด
ระดับสูงพรอมเกณฑ                 
การใหคะแนน  
-คาอาหารกลางวัน อาหาร
วางและเครื่องดื่ม 
สําหรับผูเขาอบรม                  
และคณะกรรมการดําเนินงาน 
-คาวัสดุ 
-คาถายเอกสารประกอบการ
ดําเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 
 
 
 

24,000 
 

 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 

  3,000 
 3,000 

 
 
 
 
 
 
 

24,000 
 
 

   3,000 
   3,000 

2 รายงานผล - - - - 
 รวมท้ังส้ิน - 24,000 6,000  30,000 

6.การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 
6.1 ผลผลิต(Out puts) 
     1 ครูมีความรูความเขาใจเรื่องการสรางและ
พัฒนาแบบทดสอบอัตนัย ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด
ท่ีเนนทักษะการคิดระดับสูง 

 
การทดสอบ 

 
แบบทดสอบ 

    .2 โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพ   ทุกกลุม
สาระการเรียนรูตั้งแตรอยละ 50 ข้ึนไป 

การประเมิน แบบประเมิน 

6.2 ผลลัพธ(Out comes) 
     1 นักเรียนมีคุณภาพตามเปาหมายของหลักสูตร               

การทดสอบ แบบทดสอบ 

     2 โรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
การประกันคุณภาพภายใน 

การประเมิน แบบประเมิน 
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7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

   ๗.๑ ครูสามารถสรางและพัฒนาแบบทดสอบอัตนัยตามมาตรฐานและตัวชี้วัดท่ีเนนทักษะการคิด

ระดับสูงพรอมเกณฑการใหคะแนน. 

   ๗.๒ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน 
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โครงการ สงเสริมการจัดการเรียนรูตามแนวสะเต็มศึกษา  

แผนงาน พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 

สนองกลยุทธท่ี                1  พัฒนาคุณภาพผูเรียน 

ลักษณะโครงการ ใหม 

ผูรับผิดชอบโครงการ นางสาวรัตนา  เกียรติเกษม 

ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2561 –  15 สิงหาคม  2562 

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

1.หลักการและเหตุผล           

            การจัดการศึกษาแบบบูรณาการท่ีเนนใหความสําคัญกับวิชาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี  
วิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตรอยางเทาเทียมกัน หรือ สะเต็มศึกษา  จึงเปนรูปแบบ                    
การจัดการศึกษาท่ีตอบสนองตอการเตรียมคนไทยรุนใหมในศตวรรษท่ี 21  เพราะธรรมชาติ                       
ของท้ัง 4 วิชานี้สงเสริมใหผูเรียนมีความรูและความสามารถท่ีจะดํารงชีวิตไดดีและมีคุณภาพในโลก
ของศตวรรษท่ี  21 ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว มีความเปนโลกาภิวัตนท่ีตั้งอยูบนฐานความรู
และเต็มไปดวยความกาวหนา  ทางเทคโนโลยี  อีกท้ังยังเปนวิชาท่ีมีความสําคัญกับการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ   การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความม่ังค่ังของประเทศได  

          สะเต็มศึกษา เนนการนําความรูไปใชแกปญหาในชีวิตจริง รวมท้ังการพัฒนากระบวนการ
หรือผลผลิตใหม ท่ีเปนประโยชนตอการดําเนินชีวิต และการทํางาน   นอกจากนั้น สะเต็มศึกษา     
ยังเปนการจัดการศึกษาท่ีสามารถพัฒนาใหผูเรียนนําความรูทุกแขนงท้ังดานความรู ทักษะการคิด
และทักษะอ่ืนๆมาใชในการแกปญหา การคนควา สรางและพัฒนาคิดคนสิ่งตาง ๆ ในโลกปจจุบัน                   
การเนนความเขาใจอยางลึกซ้ึง  การมีสวนรวมของผูเรียนกับขอมูลเครื่องมือทางเทคโนโลยี                  
ความทาทาย  ความสรางสรรค ความแปลกใหม และการแกปญหาอยางมีความหมายของบทเรียน    
จึงเหมาะท่ีจะทําใหเยาวชนไทยรุนใหมเกิดการเรียนรูและอยูในโลกแหงอนาคตไดอยางแทจริง 

          อยางไรก็ตาม  ครูผูสอนของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ เขต 2   ยังไมจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวสะเต็มศึกษาใหตอเนื่อง มากเทาท่ีควร  
ซ่ึงอาจจะเกิดจากการขาดความตระหนักเก่ียวกับความจําเปนในการท่ีครูผูสอนทุกคนตองรวมกัน
เตรียมผูเรียนใหมีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21  และบางสวน ยังขาดความม่ันใจในการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรูตามแนวสะเต็มศึกษา  ซ่ึงหากไมสงเสริมใหบุคลากรมีความตระหนักเก่ียวกับ
ความจําเปนในการเตรียมผูเรียนใหมีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21   และขาดโอกาสในการฝก
ปฏิบัติ จนเกิดความม่ันใจในการจัดกิจกรรมตามแนวสะเต็มศึกษาแกผูเรียน  ก็ยอมจะสงผลใหการ
เตรียมผูเรียนใหมีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21   ไมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และไมเชื่อมโยงสู
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
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           สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2  เล็งเห็นวา การพัฒนา
บุคลากรดานการจัดการเรียนรูตามแนวสะเต็มศึกษาโดยชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional 
Learning Community : PLC)  ท่ีเกิดจากการแลกเปลี่ยนความรู  ประสบการณ มุมมองความคิดเห็น 
ตางๆ ของครูผูสอนในสถานศึกษาเดียวกัน โดยมีครูผูสอนวิทยาศาสตร  คณิตศาสตร  และเทคโนโลยี
เปนผูนาํในการดําเนินการตามแนวทางท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 
เสนอแนะ  จะชวยเพ่ิมพูนความรู  ความเขาใจ และสามารถจัดกิจกรรมตามแนวสะเต็มศึกษาได                 
อยางม่ันใจ  สวนครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนๆ ท่ีมีสวนรวมในการพัฒนาการจัดกิจกรรมสะเต็ม
ศึกษาใหมีคุณภาพ  ตามข้ันตอนตางๆ ของชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning 
Community : PLC)  ก็จะไดเพ่ิมพูน ความรู ความเขาใจและเห็นถึงเทคนิควิธีการในการจัดการเรียนรู
แบบสะเต็มศึกษา  ซ่ึงจะทําใหเกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพ่ือสงเสริม                  
การสอนแบบสะเต็มศึกษาได ประกอบกับการจัดเวทีประกวด/ประเมินผลงานนวัตกรรมการจัดการ
เรียนรูตามแนวสะเต็มศึกษา เปนอีกองคประกอบหนึ่งของกระบวนการพัฒนาบุคลากร  ท่ีจะทําให
ผูปฏิบัติงานไดรับขวัญ กําลังใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวสะเต็มศึกษาอยางตอเนื่อง อันจะ
สงผลใหนักเรียนไดรับโอกาสในการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห และการแกปญหาในชีวิตจริง ท้ังใน
และนอกหองเรียนเพ่ิมมากข้ึน    สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2  จึง
ไดจัดใหมีโครงการสงเสริมการจัดการเรียนรูตามแนวสะเต็มศึกษานี้ข้ึน 

2.วัตถุประสงค 

         1.เพ่ือพัฒนาครูใหสามารถนํากิจกรรมการเรียนรูสะเต็มศึกษาไปสูการจัดการเรียนรู                           

ในชั้นเรียนไดอยางม่ันใจ 

         2. เพ่ือวิจัยและพัฒนารูปแบบการสงเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรูตามแนวทาง      

สะเต็มศึกษา  ท่ีเหมาะสมกับบริบทของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ     

เขต 2   

3.  เปาหมาย 

    3.1  เชิงปริมาณ 

            3.1.1 รอยละของผูเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตนทุกโรงเรียนใน

สังกัด  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี และผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของนักเรียนเฉลี่ยทุกกลุมสาระการเรียนรูตามคาเปาหมายของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2   

  3.1.2  รอยละของสถานศึกษาในสังกัดท่ีมีครูจัดการเรียนรูตามแนวทาง “สะเต็มศึกษา”  

 

 

 



๗๓ 

 

    3.2  เชิงคุณภาพ  

          3.2.1 ครูผูสอนวิทยาศาสตร  คณิตศาสตร และเทคโนโลยีทุกคน สามารถจัดการเรียนรู                 

ตามแนวทางสะเต็มศึกษาท่ีเหมาะสมกับบริบทของทองถ่ิน  และครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนๆ                   

ในแตละสถานศึกษา   จัดการเรียนการสอนเพ่ือสงเสริมการสอนแบบสะเต็มศึกษา 

          3.2.2  นักเรียนไดรับการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห และการแกปญหาในชีวิตจริง ท้ังใน

และนอกหองเรียนตั้งแตระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนตน 

          3.2.3 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2  มีบุคลากรของ

โรงเรียนในสังกัด   สงผลงานเขารวมกิจกรรมการประกวดผลงาน/นวัตกรรมการจัดการเรียนรูตามแนว

สะเต็มศึกษาเพ่ิมมากข้ึน  และผลงาน รอยละ 80 มีคุณภาพผานเกณฑท่ีกําหนด (ไดแก แผนการจัด

กิจกรรมสะเต็มศึกษา  โครงงานสะเต็มศึกษา) 

4. กิจกรรมการดําเนินการ 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

1. สงเสริมการศึกษาดวยตนเองของบุคลากร              

เรื่องการจัดการเรียนรูตามแนวสะเต็มศึกษา 

ธันวาคม 2561 รัตนา เกียรติเกษม 

2. ประกวดผลงาน/นวัตกรรมการเรียน 

การสอนสะเต็มศึกษา 

กรกฎาคม 2562 รัตนา เกียรติเกษมและคณะ 

3. นิเทศ ติดตามผลและสรุป  รายงานผล               

การดําเนินงานโครงการ 

มิถุนายน 2562 - 

สิงหาคม 2562 

รัตนา เกียรติเกษม 

5. งบประมาณ    จากแผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน งบดําเนินงาน    

งบประมาณ  10,000  บาท (ถัวจายทุกรายการ)   เปนคาใชจาย  ดังนี้ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

กิจกรรมท่ี 1 สงเสริมการศึกษาดวยตนเองของบุคลากร เรื่องการจัดการเรียนรูตามแนวสะเต็มศึกษา 

1. สงเสริมการศึกษาดวยตนเองของบุคลากร

เรื่องการจัดการเรียนรูตามแนวสะเต็มศึกษา 

-คาวัสดุและคาจางเหมาจัดทําเอกสาร

สงเสริมการศึกษาดวยตนเอง  เกียรติบัตร

(กิจกรรมการศึกษาดวยตนเองและการ

ประกวดผลงานสะเต็มศึกษา  การเผยแพร

ผลงาน 

 

- 

 

5,000  

 

- 

 

5,000  
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ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

กิจกรรมท่ี 2 ประกวดผลงาน/นวัตกรรมการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา 

2. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน

ของคณะกรรมการและผูเก่ียวของ 7 คน 

คนละ 160 บาท เหมาจายเปนเงิน  

-   1,000  - 1,000  

3. คาตอบแทนคณะกรรมการตัดสินผลการ

ประกวด 5 คนๆละ 500 บาท เปนเงิน  
2,500  - - 2,500  

4. คาโลรางวัลสถานศึกษาสงเสริม             

การสอนสะเต็มศึกษา                              

จํานวน 3 รางวัลๆละ 500 บาท  เปนเงิน 

- - 1,500 1,500 

รวม 2,500    1,000  1,500  5,000  

กิจกรรมท่ี 3  นิเทศ  ติดตามผลการดําเนินงานและสรุปรายงาน 

 

 

นิเทศ ติดตามผลและสรุป  รายงานผล                     

การดําเนินงานโครงการ 
- - - - 

รวมท้ังส้ิน 2,500    6,000  1,500  10,000  

6.การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 
6.1 ผลผลิต(Out puts) 
1) รอยละของผูเรียนในระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนตนทุกโรงเรียนในสังกัด มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 
และเทคโนโลยแีละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนเฉลี่ยทุกกลุมสาระการเรียนรูเพ่ิมข้ึน  
สูงข้ึนตามคาเปาหมายของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2   

 
สํารวจจากผลการ
ทดสอบระดับชาติ                 

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 
6 และมัธยมศึกษา  

ปท่ี 3 

- 

2) รอยละของสถานศึกษาในสังกัด ท่ีมีครูจัดการ

เรียนรูตามแนวทาง “สะเต็มศึกษา” 

สํารวจ 
ตรวจสอบผลงาน 

แบบสํารวจ 
ประเด็นการตรวจสอบ

ผลงาน 



๗๕ 

 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 
6.2 ผลลัพธ(Out puts) 
1) ครูผูสอนวิทยาศาสตร  คณิตศาสตร                

เทคโนโลยีทุกคน สามารถจัดการเรียนรูตามแนว      

ทางสะเต็มศึกษาท่ีเหมาะสมกับบริบทของทองถ่ิน 

2) นักเรียนไดรับการพัฒนาทักษะ การคิด

วิเคราะห และการแกปญหา ในชีวิตจริง  ท้ังใน

และนอกหองเรียนตั้งแตระดับประถมศึกษาถึง

มัธยมศึกษาตอนตน และมีความพึงพอใจการจัด

กิจกรรมตามแนวสะเต็มศึกษา ในระดับมาก-มาก

ท่ีสุด 

 3) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ประจวบคีรีขันธ เขต 2 มีบุคลากรของโรงเรียนใน     

สังกัด สงผลงานเขารวมกิจกรรมการประกวดผลงาน/

นวัตกรรมการจัดการเรียนรู ตามแนวสะเต็มศึกษา       

เพ่ิมมากข้ึน  และผลงาน รอยละ 80 มีคุณภาพและ

ผลงาน รอยละ 80 มีคุณภาพ ผานเกณฑท่ีกําหนด 

(ไดแก แผนการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา            

โครงงานสะเต็มศึกษา) 

 

 
ประเมินผลงาน 

 
 
 
 

สอบถาม 
 
 
 
 
 
 
 

ประเมินคุณภาพ 
 
 
 
 
 

 

 
แบบประเมินผลงาน 

 
 
 
 

แบบสอบถาม 
 
 
 
 
 
 
 

 เกณฑการประเมิน
คุณภาพ 

 
 
 
 

 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

       สถานศึกษาในสังกัดทุกแหงจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา  โดยมีบุคลากรดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 

และเทคโนโลยีท่ีจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวสะเต็มศึกษาอยางตอเนื่อง ตามบริบทของสถานศึกษา  

สงผลใหครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนๆ  เกิดแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือสงเสริมการสอน

แบบสะเต็มศึกษาอยางตอเนื่อง  มีผลงานท่ีประสบผลสําเร็จดานการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา ท่ีสามารถ

เผยแพรได 
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โครงการ สงเสริมการพัฒนาการวิจัยทางการศึกษา 

แผนงาน พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 

นโยบายกลยุทธท่ี          1 พัฒนาคุณภาพผูเรียน 

ลักษณะโครงการ ตอเนื่อง 

ผูรับผิดชอบโครงการ นางสาวรัตนา  เกียรติเกษม 

ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2561 –  15  สงิหาคม 2562 

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

1. หลักการและเหตุผล 

              คุณภาพของผู เรียนข้ึนอยู กับคุณภาพของครูเปนสวนสําคัญ  ในภาพรวมคุณภาพผู เรียน                        

จากการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ                

เขต 2 ยังต่ํากวาเปาหมายมาโดยตลอด  ในปการศึกษา 2561 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ประจวบคีรีขันธ  เขต 2  ไดพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความเขาใจการทําวิจัยในงานประจําหรือการทําวิจัย             

เพ่ือพัฒนางาน (R2R: Routine to Research) เพ่ือเปนการสงเสริม  สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

ของสถานศึกษาใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน   

            แตในการสงเสริมการพัฒนาความสามารถดานการวิจัยของบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน  

หากมีการผสมผสานแนวคิดท่ีมีความสอดคลอง  เชื่อมโยงกัน และเปนภาระงานท่ีบุคลากรทุกคน                        

ในสถานศึกษาจะตองรวมกันดําเนินงานอยูแลว ก็จะทําใหประสบผลสําเร็จไดดีมากยิ่งข้ึน  ในปการศึกษา 

2562 นี้ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 จึงจะสงเสริมการพัฒนาการวิจัย

ทางการศึกษาโดยชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ Professional Learning Community : PLC  ซ่ึงเปนการ

รวมตัวกันทํางานไปพัฒนาทักษะและการเรียนรูของผูเรียน  โดยรวมตัวกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู จาก

ประสบการณตรง มุงสูการทําหนาท่ีครูเพ่ือศิษยในการจัดการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด  เปนพัฒนา

คุณภาพผูเรียนท้ังระบบโรงเรียน   เนื่องจากมีผลการวิจัยพบวา PLC สงผลตอครูผูสอน กลาวคือลดความรูสึก

โดดเด่ียวงานสอนของครู เพ่ิมความรูสึกผูกพันตอพันธกิจและเปาหมายของโรงเรียนมากข้ึน โดยเพ่ิมความ

กระตือรือรนท่ีจะปฏิบัติใหบรรลุพันธกิจอยางแข็งขัน จนเกิดความรูสึกวา ตองการรวมกันเรียนรูและ

รับผิดชอบตอพัฒนาการโดยรวมของนักเรียน  ถือเปนพลังการเรียนรูซ่ึงสงผลใหการปฏิบัติการสอนในชั้น

เรียนมีผลดียิ่งข้ึน เนื่องจากครูตองพัฒนาตนเองตลอดเวลา เพ่ือใหมีความพรอมในการรวมแลกเปลี่ยนเรียนรู

กับเพ่ือนครู ทําใหมีการคนพบความรู และความเชื่อท่ีเก่ียวกับวิธีการสอนและตัวผูเรียนซ่ึงท่ีเกิดจากการคอย

สังเกตอยางสนใจ รวมถึงเขาใจในดานเนื้อหาสาระ ท่ีตองจัดการเรียนรูไดแตกฉานยิ่งข้ึนจนตระหนักถึง

บทบาทและพฤติกรรมการสอนท่ีจะชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรูไดดีท่ีสุด อีกท้ังการรับทราบขอมูล        

สาระสนเทศตางๆ ท่ีจําเปนตอวิชาชีพไดอยางกวางขวาง และรวดเร็วข้ึน สงผลดีตอการปรับปรุงพัฒนางาน

วิชาชีพไดตลอดเวลา เปนผลใหเกิดแรงบันดาลใจท่ีจะพัฒนาและอุทิศตนทางวิชาชีพเพ่ือศิษย ซ่ึงเปนท้ัง



๗๗ 

 

คุณคาและขวัญกําลังใจตอการปฏิบัติงานใหดียิ่งข้ึน  นอกจากนั้น ยังพบวามีความกาวหนาในการปรับเปลี่ยน

วิธีการจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับลักษณะผูเรียนไดอยางเดนชัดและรวดเร็วกวาท่ีพบในโรงเรียนท่ีไมมีการ 

PLC  มีความผูกพันท่ีจะสรางการเปลี่ยนแปลงใหมๆ ใหปรากฏอยางเดนชัดและยั่งยืน   สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรี ขันธ  เขต 2 ขึงไดจัดให มีโครงการสงเสริมการพัฒนาการวิจัย                

ทางการศึกษาข้ึน  

2. วัตถุประสงค 

          1. เพ่ือสงเสริมใหครูและผูบริหารสถานศึกษา มีความรู  ความเขาใจ และสามารถพัฒนา

คุณภาพงานวิจัยใหมีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนด และไดแลกเปลี่ยนเรียนรูแกกันและกันเก่ียวกับ

ผลงานการวิจัย โดยชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ Professional Learning Community : PLC 

 2. เพ่ือสงเสริมการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน/นวัตกรรม/วิธีการแกปญหา 
ของครูผูสอนตามกระบวนการวิจัยทางการศึกษาในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามบริบท
ของสถานศึกษา 

3.เปาหมาย 
  3.1 เชิงปริมาณ 
                3.1.1 ครูผูสอน และผูบริหารสถานศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ไดรับ                
การพัฒนาความสามารถดานการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ 
Professional Learning Community : PLC 
                  3.1.2 รอยละ 80 ของสถานศึกษาในสังกัด ดําเนินการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการ
สอน ท่ีเนนพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21 โดยชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ Professional Learning 
Community : PLC  ตามแนวทางของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ    
เขต 2  
           3.2  เชิงคุณภาพ  

                 3.2.1  ครูผูสอน และผูบริหารสถานศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดสามารถพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียน ตามกระบวนการวิจัยและผลงานวิจัยมีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนด 
                 3.2.2  คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจการเขารวมกิจกรรมการพัฒนาฯ ของครูผูสอน และ
ผูบรหิารสถานศึกษา ของสถานศึกษาในสังกัด  อยูในระดับ มาก- มากท่ีสุด 
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4. กิจกรรมการดําเนินการ 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนนิงาน ผูรับผิดชอบ 
กิจกรรมท่ี 1 สงเสริมและการพัฒนาการวิจัยทางการศึกษา  

1. พัฒนาครูผูสอน และผูบริหารสถานศึกษา

เรื่องการพัฒนานวัตกรรมการเรียน                

การสอนท่ีเนนพัฒนาทักษะ                      

ในศตวรรษท่ี 21 โดยชุมชนการเรียนรู             

ทางวิชาชีพ Professional Learning 

Community : PLC              

ธันวาคม 2561 รัตนา เกียรติเกษม 

  และคณะ 

2. ประกวดผลงานวิจัย  กรกฎาคม 2562 รัตนา เกียรติเกษม 

และคณะ 

3. จัดสรรงบประมาณเพ่ือเปนทุนวิจัย กรกฎาคม 2562 รัตนา เกียรติเกษม 

และคณะ 

4. จัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการประจําป 

2562 เรื่องการพัฒนานวัตกรรมการเรียน                   

การสอนท่ีเนนพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 

21 โดยชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ 

Professional Learning Community : 

PLC 

สิงหาคม 2562 รัตนา เกียรติเกษม 

และคณะ 

กิจกรรมท่ี 2 การดําเนินการวิจัยทางการศึกษา 

5. นิเทศ  สงเสริมใหครูและผูบริหาร

สถานศึกษารวมกันพัฒนารูปแบบ/

นวัตกรรม/ วิธีการแกปญหา               

ในการเรียนการสอนทุกระดับชัน้                    

ตามกระบวนการวิจัย             

พฤษภาคม 2562 

สิงหาคม 2562 

รัตนา เกียรติเกษม 

6. สรปุ  รายงานผล สิงหาคม 2562 รัตนา เกียรติเกษม 
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5. งบประมาณ    จากแผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน งบดําเนินงาน  

งบประมาณ  27,300 บาท (ถัวจายทุกรายการ)   เปนคาใชจาย  ดังนี้ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

กิจกรรมท่ี 1 สงเสริมและพัฒนาการวิจัยทางการศึกษา 

1. คาอาหารวาง อาหารกลางวันของ

คณะกรรมการประกวด/ประเมินคุณภาพ

ผลงานวิจัย จํานวน 5 คนๆละ 160 บาท      

2 วัน เปนเงิน 

- 1,600  - 1,600  

2. คาตอบแทนของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ

ผลงานวิจัย จํานวน 5 คนๆละ 500 บาท เปน

เงิน 

2,500 

 

- - 2,500 

 

3. จัดสรรงบประมาณเพ่ือเปนทุนวิจัยสําหรบัผู

ไดรับรางวัลจากการประกวด/ประเมินคุณภาพ

ผลงานวิจัย (3 รางวัล : คุณภาพ รางวัล

ชนะเลิศ ไดรับทุนวิจัย 4,000  บาท  รอง

ชนะเลิศอันดับท่ี 1 ไดรับทุนวิจัย  3,000 บาท 

และรองชนะเลิศ อันดับท่ี 2   ไดรับทุนวิจัย 

2,000 บาท) เปนเงิน 

- 9,000  - 9,000  

4. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม สําหรับผูเขารวม

กิจกรรมสัมมนาวิชาการ ประจําป 2562 เรื่อง 

การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน

พัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21   โดยชุมชนการ

เรียนรูทางวิชาชีพ Professional Learning 

Community : PLC จํานวน 120 คนๆละ  

30 บาท เปนเงิน 

- 3,600 - 3,600 

5 คาจางเหมาจัดทําเอกสารเผยแพรผลงานวิจัย - 2,000 - 2,000 

               รวม 2,500 16,200 - 18,700 
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ท่ี 

กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

รวม  
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

กิจกรรมท่ี 2 การดําเนินการวิจัยทางการศึกษา  

6 คาพาหนะในการนิเทศ สงเสริมและติดตามการ

พัฒนารูปแบบ/นวัตกรรม/วิธีการแกปญหาใน

การเรียนการสอนตามกระบวนการวิจัยของผู

เขารับการพัฒนา 

- - - - 

7 คาอาหารวาง อาหารกลางวันของผูทรงคุณวุฒิท่ี

เขารวมกิจกรรม Focus Group จํานวน 10 

คนๆละ 160 บาท เปนเงิน 

- 1,600 - 1,600 

8 คาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิท่ีเขารวมกิจกรรม 

Focus Group 

4,000 - - 4,000 

9 คาวัสดุสําหรับจัดทําเอกสารเผยแพรผลงานวิจัย

ของบุคลากรและเผยแพรผลงานวิจัยของ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

- 3,000 - 3,000 

 รวม 4,000 4,600 - 8,600 

รวมท้ังส้ิน 6,500 20,800  27,300 
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6.การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 
6.1 ผลผลิต (Out puts) 
   1) ครูผูสอน และผูบริหาร
สถานศึกษาของโรงเรียน 
ในสังกัด ทุกโรงเรียนไดรับ              
การพัฒนาความสามารถ             
เรื่องการพัฒนานวัตกรรม             
การเรียนการสอนท่ีเนนพัฒนา
ทักษะในศตวรรษท่ี 21                   
โดยกระบวนการ PLC.                  

 
สํารวจ 

 
แบบสํารวจ 

 

  2) รอยละ 80 ของสถานศึกษา            
ในสังกัด ดําเนินการพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนการสอน     
ท่ีเนนพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 
21 โดยชมุชนการเรียนรูทาง
วิชาชีพ Professional 
Learning Community : PLC              
ตามแนวทางของสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ   เขต 2               

ประเมินเอกสาร 
การบันทึกชุมชนการเรียนรู                   
ทางวิชาชีพ Professional 

Learning Community : PLC 

เกณฑการประเมินเอกสาร 
การบันทึกชุมชนการเรียนรู                   
ทางวิชาชีพ Professional 

Learning Community : PLC 

6.2 ผลลัพธ(Out comes) 
1).ครูผูสอน และผูบริหาร
สถานศึกษา ของโรงเรียนในสังกัด
สามารถพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
ตามกระบวนการวิจัยและ
ผลงานวิจัยมีคุณภาพ                     
ตามมาตรฐานท่ีกําหนด 

 
ประเมินผลงานคุณภาพ

ผลงานวิจัย 
 
 
 

 
แบบประเมินคุณภาพผลงาน

การวิจัย 
 
 

2).คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ
การเขารวมกิจกรรมฯ ของ
ครูผูสอน และผูบริหาร
สถานศึกษา ของโรงเรียนในสังกัด  
อยูในระดับ มาก- มากท่ีสุด 
 

สอบถาม แบบสอบถาม 
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7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

    7.1  ครูผูสอน และผูบริหารสถานศึกษา ของโรงเรียนในโครงการฯ  มีรูปแบบการพัฒนาคุณภาพ                
การเรียนการสอนรวมกัน ตามเปาหมายท่ีสถานศึกษาแตละแหงกําหนดไว 
    7.2  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเพ่ิมสูงข้ึน 
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โครงการ           นิเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

แผนงาน   พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน                              

สนองกลยุทธท่ี             1. พัฒนาคุณภาพผูเรียน 

ลักษณะโครงการ  ตอเนื่อง  

ผูรับผิดชอบโครงการ      วาท่ีรอยตรีหญิงอัชฌาวดี ตันเจริญ และนางสาวกัญญาภัค แสงอัคคี 

ระยะเวลาดําเนินการ      พฤษภาคม –  15 สิงหาคม 2562 

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

๑. หลักการและเหตุผล  

 การนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา และรายงานผลการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาเปนกระบวนการ สําคัญของการพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา ใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและบังเกิดผลตอนักเรียนใหมีคุณภาพตามท่ีหลักสูตรกําหนด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 ไดดําเนินกิจกรรมการนิเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
มาแลวอยางตอเนื่องทุกป โดยมีแผนงานปฏิบัติการนิเทศในรูปของการนิเทศใน ๓ ลักษณะดวยกันคือ ๑) 
นิเทศตามภาระงาน ( Function-based Supervision ) ๒) นิเทศตามเขตพ้ืนท่ี ( Area- based 
Supervision ) และ ๓) นิเทศตามนโยบายหนวยงานตนสังกัด ( Policy- based Supervision ) 

 ในการนี้ กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา มีเปาหมายหลักในการนิเทศ 
เพ่ือนําไปสูความสําเร็จตามนโยบายท่ีกําหนดไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนทําความเขาใจ เก่ียวกับ
แนวทางการปฏิบัติงานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และสนับสนุน ติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงานของสถานศึกษาตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน รวมท้ังได
แลกเปลี่ยนเรียนรูและสรางความสัมพันธท่ีดีระหวางผูนิเทศและผูรับการนิเทศ เพ่ือรับทราบปญหา 
อุปสรรคในการปฏิบัติงาน ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ พรอมท้ังประสานหรือหาแนวทางแกไขปญหาท่ีอาจ
เกิดข้ึน เพ่ือสรางขวัญ กําลังใจใหแกผูปฏิบัติงาน ตลอดจนนําผลการติดตามนิเทศไปปรับปรุง การทํางาน
ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
 ดวยเหตุดังกลาวขางตน กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา จึงไดจัดทํา
โครงการนิเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผูเรียน และสถานศึกษาในสังกัดใหมีคุณภาพเพ่ิมข้ึนอยาง
มีความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืนตามยุทธศาสตรของแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ และยุทธศาสตรชาติ
ตอไป 

๒. วัตถุประสงค 

 เพ่ือพัฒนากระบวนการนิเทศ ใหสอดคลองกับนโยบายและจุดเนนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา และสภาพความตองการในการนิเทศโรงเรียน 
๓. เปาหมาย 
 ๓.๑ เชิงปริมาณ 
                         ๓.๑.๑ ผูใหการนิเทศทุกคน มีการปรับกระบวนการนิเทศใหสอดคลองกับสภาพความ
ตองการของผูรับการนิเทศ 
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  ๓.๑.๒ ทุกโรงเรียนในสังกัดไดรับการนิเทศตามนโยบายและจุดเนนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
 ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
  ๓.๒.๑ ผูนิเทศ ใหการนิเทศตามภาระงาน งานนโยบายและจุดเนนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาแกสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 
  ๓.๒.๒ สถานศึกษาจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ 

๔. กิจกรรมและการดําเนินการ 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดาํเนินงาน ผูรับผิดชอบ 
๑ ประชุม วางแผน วิเคราะหสภาพปญหา 

และสภาพความต องการนิ เทศของ
สถานศึกษาเพ่ือกําหนดเนื้อหาสาระในการ
นิเทศ และจัดทําเครื่องมือการนิเทศ 

ตุลาคม ๒๕๖๑  คณะศึกษานิเทศก 

๒. ประเมินความพรอมวัดเปดภาคเรียน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ คณะศึกษานิเทศก/ 
ก.ต.ป.น./ประธานกลุม 
รร. 

๓. ปฏิบัติการนิเทศ ตามภาระงานหลัก 
- การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
และหลักสูตรปฐมวัย 
- การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
- การติดตามตรวจสอบคุณภาพการจัด
การศึกษา 
- การนิเทศภายใน 
- การจัดการเรียนการสอนทางไกลผาน
ดาวเทียม (DLTV) และการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑  คณะศึกษานิเทศก 

4 ปฏิบัติการนิเทศตามงานนโยบาย 
 

พฤศจิกายน 2561 คณะศึกษานิเทศก 

๕ พัฒนาบุคลากร(ศึกษานิเทศก)  กรกฏาคม ๒๕๖2 รอง ผอ. เขตฯ 
คณะศึกษานิเทศก 

๖ ประชุม สรุปผลการนิเทศ   สิงหาคม ๒๕๖๒  รอง ผอ. เขตฯ 
 คณะศึกษานิเทศก 

๗ รายงานผลการนิเทศ 
  -รายงานสรุปผลการนิเทศ เดือนละครั้ง 
  -รายงานสิ้นปการศึกษา 

มกราคม ๒๕๖๒ - 
มีนาคม ๒๕๖๓ 
กันยายน 2562 

คณะศึกษานิเทศก 
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๕. งบประมาณ  จากแผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน งบดําเนินงาน 
งบประมาณ 200,000 บาท (ถัวจายทุกรายการ) เปนคาใชจายดังนี้ 
ท่ี กิจกรรม/รายการ เงินงบประมาณ รวม 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ
๑  ประชุม วางแผน วิเคราะหสภาพ

ปญหาและสภาพความตองการ
นิเทศของสถานศึกษาเพ่ือกําหนด
เ นื้ อ ห า ส า ร ะ ใ น ก า ร นิ เ ท ศ 
(ประจําเดือน)  
- คาอาหารว างและเครื่ องดื่ ม 
อาหารกลางวัน ในการประชุม  
วางแผน สําหรับศึกษานิเทศกและ
ผูเก่ียวของ ๑๒ ครั้ง ๆ ละ ๑๒ คน 
คนละ ๑๒๐ บาท เปนเงิน  
๑๒ คน x ๑๒๐ บาท x ๑๒ ครั้ง 
- จัดทําแผนนิเทศประจําป ๒๕๖๒ 
จํานวน ๒๐ เลม และรายงานผล
การนิเทศ จํานวน ๑๐ เลมๆ ละ
๑๒๐ บาท 

 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

17,280 
 
 
 
 
 

- 
 

 
 

 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

4,600 

 
 
 
 
 

17,280 
 
 
 
 
 

4,600 

๒ ประเมินความพรอมวันเปดภาค
เรียนท่ี ๒/๒๕๖๑ และภาคเรียนท่ี  
๑/๒๕๖๒  
- คาพาหนะสาํหรับคณะ
ศึกษานิเทศก/ก.ต.ป.น./ประธาน
กลุมฯ ๒๐ คนๆละ ๒ครั้งๆ ละ 
๑,๐๐๐ บาท เปนเงิน ๒๐ คน x ๒ 
ครั้ง x ๑,๐๐๐ บาท 

 
 
 

- 

 
 
 

43,680 

 
 
 
- 

 
 
 

43,680 

๓ ปฏิบัติการนิเทศ ตามภาระงาน
หลัก 
- คาพาหนะสําหรับผูนิเทศ 

 
 

- 

 
 

๔5,๐๐๐ 

 
 
- 

 
 

๔5,๐๐๐ 
๔ ปฏิบัติการนิเทศตามงานนโยบาย 

- คาพาหนะสําหรับผูนิเทศ 
 

- 
 

43,400 
 
- 

 
43,400 

๕ เสริมสรางศักยภาพศึกษานิเทศก - 40,000  40,000 

๖ ประชุม สรุปผลการนิเทศ  
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  

 
- 

 
๑,๔๔๐ 

 
- 

 
๑,๔๔๐ 
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ท่ี กิจกรรม/รายการ เงินงบประมาณ รวม 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ
 
 
 
 
 
7 

อาหารกลางวัน ในการประชุม 
วางแผน สําหรับศึกษานิเทศกและ
ผูเก่ียวของ ๑ ครั้งๆ ละ ๑๒ คนๆ
ละ ๑๒๐ บาท เปนเงิน ๑๒คน x 
๑๒๐ บาท 
รายงานผลการนิเทศ 
- รายงานสิ้นปการศึกษาคาจาง
จัดทําเอกสารรายงานผลการนิเทศ 
จํานวน ๒๐ เลมๆ ละ ๑๒๐ บาท 

 
 
 
 

 
 
- 

 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

4,600 

 
 
 
 

 
 

4,600 

รวมเปนเงินท้ังส้ิน - 190,800 9,200 ๒๐๐,๐๐๐ 

 
6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 
6.1 ผลผลิต (Out puts)  
- รอยละ ๑๐๐ ของโรงเรียนใน
สังกัดไดรับการนิเทศแบบมีสวน
รวมอยางท่ัวถึง 

 
สอบถาม 
สัมภาษณ 

 
แบบสอบถาม 
แบบสัมภาษณ 

6.2 ผลลัพธ (Out comes) 
- โรงเรี ยนมีผลการประเมิน
คุณภาพ ภายในตามระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาอยูใน
ระดับดีข้ึนไป 

ตรวจสอบคุณภาพการ            
จัดการศึกษา 

แบบประเมินมาตรฐาน
สถานศึกษา 

 7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 7.1 ทุกโรงเรียนในสังกัดสามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมข้ึนทุกกลุมสาระ    
การเรียนรู 
 7.๒ ทุกโรงเรียนในสังกัดมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกจาก สมศ. 
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โครงการ             ปลูกตนกลาจิตสํานึก (ปฐมนิเทศขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

                              บรรจุใหม)  

แผนงาน           พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 

สนองกลยุทธท่ี     2. พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา    . 

ลักษณะโครงการ          ใหม 

ผูรับผิดชอบโครงการ     นางสาวจารุวรรณ  ปจจุย 

ระยะเวลาดําเนินการ     1 พฤษภาคม –  15 สิงหาคม   2562 

1. หลักการและเหตุผล 

 การปฐมนิเทศขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบรรจใุหมเปนกิจกรรมสําคัญท่ีจัดข้ึน  

โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือชวยใหครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีบรรจุใหมเกิดความคุนเคย  เขาใจ

สภาพการทํางานในสถานศึกษาในดานตาง ๆ ชวยใหครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปรับตัว

ไดถูกตอง มีความรูเรื่องงานท่ีจะรับผิดชอบ ไดรับทราบบทบาทของตนเอง ตลอดจนวิธีปฏิบัติงาน

ภายใตกฎเกณฑท่ีองคกรท่ีเก่ียวของกําหนดข้ึน   เพ่ือใหเกิดความเขาใจนโยบายขององคกรและ

เง่ือนไขตาง ๆ อีกท้ังเปนการสรางเสริมประสบการณ กระบวนการทางการศึกษา เพ่ือพัฒนา

ประสิทธิภาพและจิตสํานึก “ความเปนครู”   ใหมีประสิทธิภาพและเปนท่ีประทับใจแกผูรับบริการ

ทางการศึกษา เกิดทัศนคติท่ีดีตอสถานศึกษาตั้งแตเริ่มตนปฏิบัติงาน สรางความผูกพันกับ

สถานศึกษา   เพ่ือใหบุคลากรมีความรูสึกวาเปนเจาของสถานศึกษา รวมกันตลอดจนเพ่ือการ

แลกเปลี่ยนประสบการณ การสรางความคุนเคยตอเพ่ือนรวมงานซ่ึงจะเปนประโยชนในการติดตอ

ประสานงานและการพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ใหมีความแข็งแกรงม่ันคงยิ่งข้ึนตอไป 

2.วัตถุประสงค 

        ๒.๑ เพ่ือใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบรรจุใหม รับรูนโยบาย  เปาหมาย 

กฎระเบียบ สวัสดิการ สิทธิประโยชน  โอกาสความกาวหนาในวิชาชีพ และ วัฒนธรรมองคกร  

        ๒.๒  มีทัศนคติท่ีดีและมีความผูกพันกับหนวยงานท่ีสังกัด 

        ๒.๓  เพ่ือสรางสัมพันธภาพอันดีของบุคลากรอันจะนําไปสูการสรางเครือขายความรวมมือ

พัฒนาการศึกษา 

3. เปาหมาย 

    ๓.๑ เชิงปริมาณ 

         3.1.1  ครูและบุคลากรทางการศึกษา บรรจุใหม  จํานวน  100  คน  รวมกิจกรรม

ปฐมนิเทศ 
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         3.1.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาบรรจุใหม  มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับองคกร 

ระเบียบ สวัสดิการ สิทธิประโยชน และความกาวหนาในวิชาชีพ ระดับดี 

    ๓.๒ เชิงคุณภาพ 

          ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา บรรจุใหม ท่ีเขารับการพัฒนาทุกคน ไดรับการ

พัฒนาใหมีความรู ทักษะ และคุณลักษณะท่ีเหมาะสมในการปฏิบัติงานและปฏิบัติตน เปนขาราชการ

ท่ีดีและมีคุณภาพ สงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

4. กิจกรรมการดําเนินการ 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

1 เตรียมการกอนการอบรมปฐมนิเทศ  
- แตงตั้งคณะกรรมการ  
- ประชุมกําหนดกรอบการดําเนินงาน (เนื้อหา 
หลักสูตร วิทยากร)  
- ประสานงานสถานท่ี วิทยากร   
- จัดเตรียมเอกสาร สื่อ อุปกรณ  

พฤษภาคม 2562 กลุมพัฒนาครู
และบคุลากร
ทางการศึกษา 

2 ดําเนินการอบรมปฐมนิเทศ   สิงหาคม  2562 
3 สรุป ติดตาม ประเมินผลและรายงานโครงการ กันยายน   2562 

    5. งบประมาณ    จากแผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน                 

    งบดําเนินงาน   งบประมาณ  124,000    บาท (ถัวจายทุกรายการ)   เปนคาใชจาย  ดังนี้ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1 กิจกรรมท่ี 1 เตรียมการกอน
การอบรมปฐมนิเทศ  
1. แตงตั้งคณะกรรมการ  
2 ประชุมกําหนดกรอบการ
ดําเนินงาน (เนื้อหา หลักสูตร 
วิทยากร)  
  - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
(20 คน x 30 บาท x 1 ม้ือ) 
3. ประสานงานสถานท่ี วิทยากร   
4. จัดเตรียมเอกสาร สื่อ อุปกรณ 
 
  

 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 

 
 
- 
 
 
 

600 
 
- 

 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 

 
 
- 
 
 
 

600 
 
- 
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ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

2 กิจกรรมท่ี 2 ดําเนินการอบรม
ปฐมนเิทศ   
- คาอาหาร 
 (120 คน x 150 บาท x 4 
ม้ือ) 
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
 (120 คน x 30 บาท x 4 ม้ือ) 
- คาตอบแทนวิทยากร 
- คาท่ีพัก  
- คาวัสดุ เอกสารในการอบรม  

 
 
 
- 
 
- 

 
6,000 
- 
- 

 
 
 

72,000 
 

14,400 
- 

30,000 
- 

 
 
 

- 
 

- 
- 
- 
 

1,000 

 
 
 

72,000 
 

14,400 
 

6,000 
30,000 

1,000 
3 กิจกรรมท่ี 3 สรุป ติดตาม 

ประเมินผลและรายงานโครงการ 
- - - - 

 รวมท้ังส้ิน 6,000 117,000 1,000 124,000 

   6.การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 
6.1 ผลผลิต (Out puts) 
รอยละขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
บรรจุใหม มีความรู นโยบาย  เปาหมาย กฎระเบียบ 
สวัสดิการ สิทธิประโยชน  โอกาสความกาวหนาใน
วิชาชีพ และ วัฒนธรรมองคกร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 
ทดสอบ 

 
แบบทดสอบ  

6.2 ผลลัพธ(Out comes) 
รอยละขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
บรรจุใหม มีความพรอม สามารถปฏิบัติงานไดตาม
มาตรฐานวิชาชีพ     

 
ติดตามผล 

 
แบบติดตาม 

  7.ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

              ผูเขารับการอบรม ปฐมนิเทศ มีความศรัทธาในวิชาชีพ เปนขาราชการท่ีดี  
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โครงการ   การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน ของสํานักงาน 

                            เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2  

แผนงาน พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 

สนองกลยุทธท่ี     2 พัฒนาผูบริหาร ครูและบุคคลากรทางการศึกษา 

ลักษณะโครงการ       ตอเนื่อง 

ผูรับผิดชอบโครงการ   นายวิรุตติ์   ราศรี  

ระยะเวลาดําเนินการ   1 ตุลาคม 2561  – 15 สิงหาคม  2562  

1. หลักการและเหตุผล 

   ปญหาท่ีเกิดข้ึนในสังคมเก่ียวกับหนวยงานภาครัฐท่ีมีการดําเนินงานท่ีไมโปรงใส มีการ

บริหารงานอยางไมมีคุณธรรมและจริยธรรม รวมไปถึงการทุจริตและประพฤติมิชอบเกิดข้ึนอยาง

มากมาย กอใหเกิดผลกระทบและความเสียหายตอประเทศอยางมหาศาล 

    การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานของสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษา (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

มุงหวังใหเกิดการบริหารงานท่ีโปรงใสและเปนธรรมในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และใหมีการ

จัดระบบ (Integrity Assessment) ตามผลท่ีไดรับจากการประเมิน ท้ังนี้เพ่ือใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาท่ีเขารับการประเมินทราบระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน พรอมท้ังนํา

ขอมูลผลการประเมินไปชวยในการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน

ของหนวยงานตนเองไดอยางเหมาะสม รวมถึงสามารถใชเปนเครื่องมือในการปองกันการทุจริตของ

ประเทศในภาพรวมอีกดวย  

2.วัตถุประสงค 

            2.๑  เพ่ือปลูกฝงใหบุคลากรในสังกัดมีจิตสํานึกในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

ประพฤติมิชอบ 

            ๒.๒ เพ่ือเตรียมรับการประเมินผลระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

3. เปาหมาย 

            ๓.๑ เชิงปริมาณ 

             ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราว ในสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 จํานวน 72 คน มีความรู ความ

เขาใจเก่ียวกับแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน  
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    ๓.๒ เชิงคุณภาพ 

          ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราว ในสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 จํานวน 72 คน มีจิตสํานึกในการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ 

  4. กิจกรรมการดําเนินการ 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

1 แตงตั้งคณะกรรมการเตรียมความพรอมรับการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ระดับ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี 

กันยายน  – ตุลาคม 
2561 

กลุม
กฎหมาย
และคดี 
  

2 ประชุมคณะทํางานเตรียมพรอมรบัการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสฯ 

ตุลาคม 2561 

3 จัดทําระบบเตรียมพรอมรับการประเมินหนา
เว็บไซต สพป.ปข.2 

ตุลาคม 2561 

4 ประชุมชี้แจงขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาท่ีปฏิบัติหนาท่ีใน สพป.ปข.2 ทุกคน 

ตุลาคม 2561 

5 ขาราชการและบุคลากรทางการศึกษา รวบรวม
เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินสงกลุม
กฎหมายและคดี 

ตุลาคม – พฤศจกิายน 
2561 

6 คณะกรรมการประเมินภายในดําเนินการประเมิน
หลักฐานเชิงประจักษ 

ตุลาคม – พฤศจกิายน 
2561 

7 การประเมินคุณธรรมและความโปรงใส (ITA) 
ออนไลน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

พฤศจิกายน – ธันวาคม 
๒561 
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 5. งบประมาณ    จากแผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 

    งบดําเนินงาน  งบประมาณ ๘,75๐ บาท   (ถัวจายทุกรายการ)   เปนคาใชจาย  ดังนี้ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1 แตงตั้งคณะกรรมการเตรียมความ
พรอมรับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (ITA) ระดับ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี 

- - - - 

2 ประชุมคณะทํางานเตรียมพรอม
รับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสฯ 
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
(10 คน x 30 บาท x 1 ม้ือ) 
- คาพาหนะกรรมการ 

 
 
 
- 
- 

 
 
 

300 
 

300 

 
 
 

- 
- 

 
 
 

300 
 

300 
3 จัดทําระบบเตรียมพรอมรับการ

ประเมินหนาเว็บไซต สพป.ปข.2 
- - - - 

4 ประชุมช้ีแจงขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติ
หนาท่ีใน สพป.ปข.2 ทุกคน 
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
(72 คน x 30 บาท x 1 ม้ือ) 
- คาพาหนะกรรมการ 

 
 
 
 
- 
- 

 
 
 

   2,160 
 

300 

 
 
 
 

- 
- 

 
 
 

2,160 
 

300 
5 ขาราชการและบุคลากรทางการ

ศึกษา รวบรวมเอกสารหลักฐาน
ประกอบการประเมินสงกลุม
บริหารงานบุคคล 

- - - - 

6 คณะกรรมการประเมินภายใน
ดําเนินการประเมินหลักฐานเชิง
ประจกัษ 
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาอาหารกลางวัน 
(5 คน x 80 บาท x 2 ม้ือ) 
- คาพาหนะกรรมการ 

 
 
 
- 
 
- 
 

 
 
 

  800 
 
 

1,200 

 
 
 

- 
 
 
 

 
 
 

       800 
 
 

1,200 
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ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

7 การประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใส (ITA) ออนไลน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
(80 คน x 30 บาท x 1 ม้ือ) 
- คาพาหนะกรรมการ 

 
 
 
 
- 
- 

 
 
 
   

 2,400 
1,290 

 
 
 
 

- 
- 

 
 
 
     

 2,400 
1,290 

รวมเปนเงินท้ังส้ิน - 8,750 - 8,750 

    6.การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
  

6.1 ผลผลิต(Out puts) 
- ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราว ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 จํานวน 72 คน มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับแนวทางการประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสในการดําเนินงาน 

 
 

 

 

6.2 ผลลัพธ (Out comes) 
- ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราว ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 จํานวน 72 คน มีจิตสํานึกในการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิ
ชอบ 

 
 

 

 

  7.ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  
       7.1 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราว ในสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับ 

แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน 

       7.2 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราว ในสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 มีจิตสํานึกในการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ 
 
 



๙๔ 
 

 ชื่อโครงการ              อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผูตรวจสอบภายในภาครัฐ (Certified   
                              Government Internal Auditor – CGIA)  
 แผนงาน          พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
สนองกลยุทธ.ท่ี           2.พัฒนาผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ลักษณะโครงการ         ตอเนื่อง 
ผูรับผิดชอบโครงการ    นางสาวบุปผา  มากแกว 
ระยะเวลาดําเนินการ    1  ตุลาคม  2561  ถึง 15 สิงหาคม  2562 
 
1. หลักการและเหตุผล 

 คณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันท่ี ๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๘ บูรณาการกลไกการตรวจสอบการบริหาร
จัดการแผนดินของฝายบริหาร เนื่องจากหนวยงานกลางท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบและประเมินผล
มีลักษณะการทํางานแบบแยกสวนขาดการบูรณาการและผนึกกําลังซ่ึงกันและกัน รวมท้ังใหมีการ
พัฒนาขีดสมรรถนะและศักยภาพของเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานใหเปนมืออาชีพ โดยใหกรมบัญชีกลาง
และสํานักงาน ก.พ.ร. เรงพัฒนาขีดสมรรถนะและดําเนินการรับรองคุณภาพมาตรฐานของผู
ตรวจสอบภายใน กรมบัญชีกลางในฐานะหนวยงานกลางท่ีมีหนาท่ีความรับผิดชอบกํากับ ดูแลและ
พัฒนาระบบตรวจสอบภายในภาคราชการ รวมท้ังสงเสริมใหผูตรวจสอบภายในมีศักยภาพและ
มาตรฐานการปฏิบัติงานเทียบเทามาตรฐานสากล จึงดําเนินการพัฒนาและบูรณาการหลักสูตรการ
ตรวจสอบภายในภาครัฐ ใหสอดคลองกับหลักการและการกํากับดูแลองคกรท่ีดี โดยไดเห็นชอบ 
“หลักสูตรประกาศนียบัตรผูตรวจสอบภายในภาครัฐ” เพ่ือใชอบรมใหความรูแกผูตรวจสอบภายใน
ภาคราชการ แบงออกเปน 4 ระดับ ไดแก ระดับพ้ืนฐาน (Fundamental) 9 หัวขอวิชา ระยะเวลา 
48 ชั่วโมง ระดับกลาง (Intermediate) มีเนื้อหา 4 สวนยอยในวิชาตรวจสอบภายใน ระยะเวลา 
159 ชั่วโมงระดับสูง (Advance) มีเนื้อหา 4 สวนยอย ระยะเวลา 108 ชั่วโมงและระดับรวบยอด 
(Comprehensive) เปนการสรุปเนื้อหาโดยรวมข้ันสูงท่ีเก่ียวกับการตรวจสอบ ระยะเวลา           
48 ชั่วโมง 

2. วัตถุประสงค 

          2.1 เพ่ือใหผูตรวจสอบภายในสามารถนําความรูท่ีไดรับไปปรับใชหรือประยุกตใชในการ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 2.2 เพ่ือเสริมสรางคุณภาพใหกับระบบการตรวจสอบภายใน เพ่ือการเปนท่ีปรึกษาในการ
เพ่ิมประสิทธิผล ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
 2.3  เพ่ือสงเสริมใหเกิดกลไกการกํากับดูแล ควบคุมตนเองท่ีดี เพ่ือใหเกิดวินัยการคลังใน
การบริหารจัดการองคกร 

3. เปาหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 

ผูตรวจสอบภายในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ  
เขต 2 จํานวน 2 คน ไดรับการอบรมตามหลักสูตร  
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3.2 เชิงคุณภาพ 

  ผูตรวจสอบภายใน มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับหลักการและวิธีการของงาน
ตรวจสอบภายในท่ีถูกตอง ผานการทดสอบวัดความรู ความเขาใจ แบบปรนัย หรืออัตนัย และ
สามารถนําความรูท่ีไดมาเพ่ิมประสิทธิผล ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

4. กิจกรรมดําเนินการ 

ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. ขออนุมัติโครงการ ตุลาคม 2561 นางสาวบุปผา  มากแกว 

นางณัทสรณ  รบแคลว 
นางสาวพัชรา  เกตุธิโภค 

2. เขารับการอบรมตามหลักสูตร มกราคม–สิงหาคม 2562 นางสาวบุปผา  มากแกว 
นางณัทสรณ  รบแคลว 
นางสาวพัขรา  เกตุธิโภค 

3. สรุป และรายงานผล กันยายน 2562 นางสาวบุปผา  มากแกว 
นางณัทสรณ  รบแคลว 
นางสาวพัชรา  เกตุธิโภค 

5. งบประมาณ    จากแผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน งบดําเนินงาน   
งบประมาณ ๗๕,๐๐๐ บาท (ถัวจายทุกรายการ) เปนคาใชจาย ดังนี้ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ

1 ขออนุมัติโครงการ - - - - 
2 เขารับการอบรมตามหลักสูตร 

-อบรมหลั กสู ต ร  Performance, 
Operation and Management 
10 วัน 1 คน 
-อ บ ร ม ห ลั ก สู ต ร  Advance 
information Technology 2 วัน 
2 คน 
-อ บ ร ม ห ลั ก สู ต ร  Advance 
Consulting 6 วัน 2 คน 
 

 

- 

 

- 

 

- 

 

23,920 

 

16,120 

 

34,960 

 

- 

 

- 

 

- 

 

23,920 

 

16,120 

 

34,960 

3 สรุป  รายงานผล - - - - 

รวมท้ังส้ิน - 75,000 - 75,000 
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6.การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 

6.1 ผลผลิต(Out  put) 

     เจาหนาท่ีตรวจสอบภายใน จํานวน 3 คน 
ไดรับการอบรมตามหลักสูตรในแตละหลักสูตร 

  

6.2 ผลลัพธ(Out comes) 
     เจาหนาท่ีตรวจสอบภายใน เขารับการอบรม
ไดอยางสมํ่าเสมอตลอดหลักสูตร มีสิทธิเขารับการ
ทดสอบ โดยใชวิธีการทดสอบวัดความรู ความ
เขาใจ 

 
ทดสอบ 

 
แบบทดสอบ 

 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

         ๗.1 ผูตรวจสอบภายในสามารถนําความรูท่ีไดรับไปปรับใชหรือประยุกตใชในการปฏิบัติงาน 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 ๗.2. ผูตรวจสอบภายในสามารถสรางคุณภาพใหกับระบบการตรวจสอบภายใน เพ่ือการ
เปนท่ีปรึกษาในการเพ่ิมประสิทธิผล ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
 ๗.3 ผูตรวจสอบภายในสามารถกํากับดูแลควบคุมตนเองท่ีดีได เพ่ือใหเกิดวินัยการคลังใน
การบริหารจัดการองคกร 
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โครงการ              การพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสูวิทยฐานะและ 

                               ความกาวหนาในวิชาชีพ   

แผนงาน            พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 

สนองกลยุทธท่ี             2  พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา   

ลักษณะโครงการ          ใหม 

ผูรับผิดชอบโครงการ      นางอุษา  ยี่รงค   

ระยะเวลาดําเนินการ      1 ตุลาคม 2561 –  15 สิงหาคม 2562  

1. หลักการและเหตุผล 

ดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 5 หนาท่ีของรัฐ มาตรา 

54 วรรคสี่ บัญญัติวา “การศึกษาท้ังปวงตองมุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ 

สามารถเชี่ยวชาญไดตามความถนัดของตนและมีความรับผิดชอบตอครอบครัว ชุมชน สังคม และ

ประเทศชาติ ประกอบกับมาตรา 54 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา พ.ศ.2547 บัญญัติวา “การใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะ

ใดและการเลื่อนเปนวิทยฐานะใด ตองเปนไปตามมาตรฐานวิทยฐานะตามมาตรา 42 ซ่ึงผานการ

ประเมิน ท้ังนี้  ใหคํานึงถึงความประพฤติดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ 

ประสบการณ คุณภาพการปฏิบัติงาน ความชํานาญ ความเชี่ยวชาญ ผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติ

หนาท่ีในดานการเรียนการสอน ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ.กําหนด” ก.ค.ศ.จึงไดกําหนด

หลักเกณฑและวิธีการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู มีวิทยฐานะและเลื่อน

วิทยฐานะ ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2560 

ดังนั้น เพ่ือใหเกิดคุณภาพการศึกษาและสงเสริมสนับสนุนใหขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ผูดํารงตําแหนงครู ไดมีการสั่งสมความชํานาญและมีความเชี่ยวชาญในการจัดการ

เรียนการสอน มีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องและสงเสริมใหครูประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยาง 

ท่ีดี มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ประจวบคีรีขันธ เขต 2 จึงไดกําหนดใหมีโครงการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

สูวิทยฐานะและความกาวหนาในวิชาชีพ 

2.วัตถุประสงค 

          ๒.๑ เพ่ือสรางแรงจูงใจใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาผูเรียนและตนเอง 

เพ่ือความกาวหนาในวิชาชีพ 

         ๒.๒. เพ่ือพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับ

หลักเกณฑในการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ 



๙๘ 

 

3. เปาหมาย 

    ๓.๑ เชิงปริมาณ 

           ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนา  จํานวน   250  คน  

    ๓.๒ เชิงคุณภาพ 

          3.2.1  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเกิดแรงจูงใจในการพัฒนาผูเรียนและ    

    ตนเองเพ่ือความกาวหนาในวิชาชีพ 

          3.2.1 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักเกณฑ 

    ในการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ 

    4. กิจกรรมการดําเนินการ 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

1 สํารวจความตองการในการเขารับการพัฒนา พฤศจิกายน 2561 อุษา  ยี่รงค 

2 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ ธันวาคม .2561 อุษา  ยี่รงค 

3 ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ  ธันวาคม 2561 อุษา  ยี่รงค 

 

4 ดําเนินการพัฒนา ธันวาคม 2561- 

กุมภาพันธ 2562 

-กลุมบริหารงาน

บุคคล 

-กลุมงานพัฒนา

บุคลากร 

5 สรุป รายงานผลการดําเนินงาน กรกฎาคม 2562 อุษา  ยี่รงค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙๙ 

 

    5. งบประมาณ    จากแผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 

    งบดําเนินงาน  งบประมาณ 82,200 บาท (ถัวจายทุกรายการ)   เปนคาใชจาย  ดังนี้                  

  ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1 สํารวจความตองการในการเขารับ

การพัฒนา 

- - - - 

2 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ - - - - 

3 ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ 

-คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 

 (20 คน x 30 บาท x 2 ม้ือ) 

-คาอาหารกลางวัน 

 (20 คน x 100 บาท)  

 
- 
 
- 

 
1,200 

 
2,000 

 
- 
 

- 

 
1,200 

 
2,000 

4 ดําเนินการพัฒนา 

-คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 

 (250 คน x 30 บาท x 2 ม้ือ)  

-คาอาหารกลางวัน 

 (250 คน x 100 บาท)  

-คาตอบแทนวิทยากร 

 (3 คน x600 บาทx6 ชม.x2

วัน) 

-คาพาหนะวิทยากร 

 (3 คน x 4 บาท x 720กม.) 

-คาท่ีพักวิทยากร 

 (3 คน x 800บาท) 

-คาถายเอกสาร 

-คาวัสด ุ

 
- 
 
- 
 

 
23,600 

 
- 
 
 
- 
 
- 
- 

 
15,000 

 
25,000 

 
 

- 
 

8,400 
 

2,400 
 
 

- 
- 

 
- 
 

- 
 
 

- 
 

- 
 

- 
 
 

2,500 
1,000 

 
15,000 

 
25,000 

 
 

23,600 
 

8,400 
 

2,400 
 
 

2,500 
1,000 

 5 สรุป รายงานผลการดําเนินงาน 

 -คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 

 (10 คน x 30 บาท x 2 ม้ือ)  

-คาถายเอกสาร/จัดทํารูปเลม 

 
- 
 
- 
 

 
600 

 
- 

 
- 
 

500 

 
600 

 
500 

   รวมท้ังส้ิน 23,600 54,600 4,000 82,200 
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  6.การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 
6.1 ผลผลิต(Out puts) 
รอยละขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาไดรับการพัฒนา   

 
การประเมิน 

 
แบบประเมิน 

6.2 ผลลัพธ(Out comes) 
 1 ขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเกิดแรงจูงใจในการพัฒนาผูเรียน
และตนเองเพ่ือความกาวหนาในอาชีพ 

 
การประเมิน 

 
แบบประเมิน 

 2 ขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา มีความรูความเขาใจเก่ียวกับ

หลักเกณฑในการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ 

การรายงาน แบบรายงาน 

  7.ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

       ๗.๑ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเกิดแรงจูงใจในการพัฒนาผูเรียนและตนเอง 

เพ่ือความกาวหนาในอาชีพ 

       ๗.๒ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักเกณฑ 

ในการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ  

 



๑๐๑ 

 

โครงการ    ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน                      

 ของผูบริหารสถานศึกษา 

แผนงาน พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 

สนองกลยุทธท่ี     2 พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

ลักษณะโครงการ       ตอเนื่อง 

ผูรับผิดชอบโครงการ   นางสาวถนอม  กาญจนจิตติ 

ระยะเวลาดําเนินการ   1 ธันวาคม 2561 – 15 สิงหาคม  2562  

1. หลักการและเหตุผล 

    ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  
มาตรา 72 กําหนดใหผูบังคับบัญชามีหนาท่ีประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และปฏิบัติราชการไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล มีผลงาน
ประจักษ ถือวาผูนั้นมีความรับผิดชอบ สมควรไดรับบําเหน็จความชอบ ซ่ึงอาจเปนบันทึกคํา 
ชมเชย รางวัลเชิดชูเกียรติ หรือการเลื่อนข้ันเงินเดือน หรือการบริหารงานบุคคลในเรื่องอ่ืน 

             อยางไรก็ตาม ในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผูบริหาร
สถานศึกษา จึงเปนบทบาทของผูบังคับบัญชาในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานบนพ้ืนฐานของผลสําเร็จและผลสัมฤทธิ์ของงานเปนหลัก 

             กลุมบริหารงานบุคคล จึงเล็งเห็นความสําคัญในการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ภายใตหลักเกณฑและ
วิธีการเก่ียวกับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษา 
ของ ก.ค.ศ. โดยสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 ไดกําหนด
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน ยึดหลักการกระจายอํานาจ ระบบคุณธรรม หลักธรรมาภิบาล 
และเปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 จึง
จัดทําโครงการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษา เพ่ือ
มุงหวังใหการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษา ชัดเจน 
มีมาตรฐาน โปรงใสและเปนธรรม อันจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพผูเรียนตอไป  

2.วัตถุประสงค 

      ๒.๑ เพ่ือใหการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษา  

ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 ในการประกอบการ

เลื่อนข้ันเงินเดือน การใหรางวัล และคาตอบแทนอ่ืน ๆ ชัดเจน มีมาตรฐาน โปรงใส และเปนธรรม 

      ๒.๒ เพ่ือสรางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานผูบริหารสถานศึกษาในการบริหารจัดการภายใต

กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติอันจะสงผลตอคุณภาพการศึกษา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
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      ๒.๓ เพ่ือใหการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ประจวบคีรีขันธ เขต 2 เปนไปในทิศทางเดียวกัน สนองตอบภารกิจของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2  

3. เปาหมาย 

    ๓.๑ เชิงปริมาณ 

          3.1.1 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 มีเครื่องมือ

ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานผูบริหารสถานศึกษา 

          3.1.2 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 มีผลประเมิน

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 87 โรงเรียน 

    ๓.๒ เชิงคุณภาพ 

          3.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงข้ึน  

          3.2.2 โรงเรียนแตละโรงเรียนมีการพัฒนาการบริหารงานท้ัง 4 งาน สงผลใหเกิด         

Best Practice 

          3.2.3 ผูบริหารสถานศึกษา มีความพึงพอใจกับผลการประเมินประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน สงผลใหมีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน มีแรงผลักดันและพลังในการ

พัฒนาคุณภาพผูเรียน  

  4. กิจกรรมการดําเนินการ 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

1 แตงตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษา 

ธันวาคม 2561  - 

มิถุนายน 2562 

 ถนอม   

กาญจนจติต ิ

2 จัดประชุมคณะกรรมการ เพ่ือปรับปรุง/ชี้แจง

เครื่องมือประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการ

ปฏิบัติงาน 

ธันวาคม 2561 ถนอม   

กาญจนจติต ิ

3 ออกประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ

ปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษา 

มกราคม – มีนาคม2562   

กรกฎาคม. – กันยายน 

2562 

.ถนอม   

กาญจนจติต ิ

4 ประชุมสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษา 

มีนาคม 2562 และ 

กันยายน 2562 

.ถนอม   

กาญจนจติต ิ

5 นําผลการประเมินไปใช  .ถนอม   

กาญจนจติต ิ
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  5. งบประมาณ    จากแผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ 

     งบดําเนินงาน  งบประมาณ 99,000  บาท   (ถัวจายทุกรายการ)   เปนคาใชจาย  ดังนี้ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

6 แตงตั้งคณะกรรมการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษา 

- - - - 

7 จัดประชุมคณะกรรมการเพ่ือปรับปรุง/
ชี้แจงเครื่องมือประเมินประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 
 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม อาหาร
กลางวัน 
(25 คน x 160 บาท x 1 ม้ือ           
( 2 รอบ)  

 
 
 
- 
 
 

 
 
 

8,000 

 
 
 

- 
 
 

 
 
 

8,000 

8 ออกประเมินประสทิธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ
ผูบริหารสถานศึกษา  
- คาชดเชยน้ํามันเชื้อเพลิง (กิโลเมตร
ละ 4 บาท)  
  อ.กุยบุรี วันละ 100 กม. 
  อ.สามรอยยอด วันละ 70 กม. 
  อ.ปราณบุรี วันละ 40 กม. 
  อ.หัวหิน วันละ 100 กม. 
กรรมการ 13 ชุด ออกประเมิน 10 
วัน จํานวน 2 ครั้ง/ป (วันละ 4,240 
บาท 10 วัน เปนเงิน 42,400 บาท 
ประเมิน 2 ครั้ง    

 
 
 
- 

 
 
 

84,800 

 
 
 
- 

 
 
 

84,800 

9 ประชุมสรุปผลการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษา 
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
(25 คน x 30 บาท x 2 ม้ือ) 
ครั้งละ 1,500 บาท ดําเนินการ 
2 ครั้ง/ป 

 
 
 
- 

 
 
 

3,000 

 
 
 

- 

 
 
 

3,000 
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ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ

 - จัดทําเอกสารท่ีเก่ียวของ 
1. แบบบันทึกขอมูล  12 หนา 
จํานวน 174 ชุด  จัดทําปละ 2 ครั้ง  
2. แนวทางฯ 12 หนา จํานวน 25 
ชุด จัดทําปละ 2 ครั้ง 
3. แบบประเมินฯ จํานวน 87 ชุด 
4. เอกสารประกอบประชุมอ่ืน ๆ  

 
- 
 
- 
 
- 
- 

 
- 
 
- 
 
- 
- 

 
2,088 

 
300 

 
522 
290 

 
2,088 

 
300 

 
522 
290 

รวมเปนเงินท้ังส้ิน - 95,800 3,200 99,000 

     6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 
ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษา 

สังเกต/สอบถาม แนวทางการประเมิน 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ     

      ๗.๑ ผลการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษา ใน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 เพ่ือประกอบการพิจารณา
เลื่อนข้ันเงินเดือน การใหรางวัลและคาตอบแทนอ่ืน ๆ  
     ๗.๒ ผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ    
เขต 2 มีขวัญ กําลังใจในการปฏิบัติงาน สงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงข้ึน  
     7.3 ผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ   
เขต 2 มีผลงาน Best Practic 

   

   

   

   

 

     



๑๐๕ 

 

โครงการ            ยกยอง เชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา  

                             ผูสรางผลงานดีเดน 

แผนงาน          พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 

สนองกลยุทธท่ี          2  พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

ลักษณะโครงการ         ใหม 

ผูรับผิดชอบโครงการ    นางสาวจารุวรรณ  ปจจุย 

ระยะเวลาดําเนินการ    1 พฤษภาคม –  15 สิงหาคม 2562 

1. หลักการและเหตุผล 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542   กําหนดใหมีการระดมทรัพยากรและการ

ลงทุนดานงบประมาณ การเงิน และทรัพยสิน ท้ังจากรัฐ องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน

ประกอบการ สถาบันสังคมอ่ืนและตางประเทศมาใชจัดการศึกษาและในมาตรา 57 กําหนดใหยกยอง

เชิดชูผูท่ีสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา พ.ศ. 2547  ใหมีการสงเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ โดยมาตรา 75  

กําหนดวาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดมีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีผลงานดีเดนเปน

ท่ีประจักษ ใหกระทรวงเจาสังกัด สวนราชการ และหนวยงานการศึกษา ดําเนินการยกยองเชิดชูเกียรติ

ตามควรแกกรณี 

 เพ่ือขวัญ และกําลังใจสําหรับผูท่ีสงเสริมและสนับสนุน ผูท่ีมีความคิดริเริ่มสรางสรรคและผูท่ี

มีผลงานดีเดนดังกลาว รวมท้ังเพ่ือกระตุนใหเกิดความรวมมือและความคิดริเริ่มสรางสรรค สํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2  จึงไดจัดทําโครงการยกยองเชิดชูเกียรติ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูสรางผลงานดีเดนข้ึน 

2.วัตถุประสงค 

         ๒.๑  เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา ท่ีมี

ความประพฤติดีและปฏิบัติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพและมีผลงานดีเดนเปนท่ี

ประจักษ  

         ๒.๒ เพ่ือสรางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติหนาท่ีในวิชาชีพ 

         ๒.๓ เพ่ือเปนแบบอยางท่ีดี เสริมสรางความศรัทธาและความเชื่อม่ันในการประกอบวิชาชีพ 
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3. เปาหมาย 

    ๓.๑ เชิงปริมาณ 

          3.1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา  ท่ีมีความประพฤติดีและปฏิบัติตนตาม

มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ ไดรับการยกยกยอง เชิดชูเกียรติ   

         3.1.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา ท่ีมีความคิดริเริ่มสรางสรรคและมี

ผลงานดีเดนเปนท่ีประจักษ ไดรับการยกยอง เชิดชูเกียรติ  

         3.1.3 สถานศึกษาท่ีมีผลงานดีเดน เชิงประจักษ เปนท่ียอมรับ 

    ๓.๒ เชิงคุณภาพ 

          ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา และหนวยงานทางการศึกษา    

ไดรับการยกยอง ชมเชย เชิดชูเกียรติเปนท่ียอมรับของสังคม ชุมชน  

  4. กิจกรรมการดําเนินการ 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

1 แตงตั้งคณะทํางานจัดทําหลักเกณฑ แนวทาง 
และวิธีการ คัดเลือกสถานศึกษา ครู บุคลากร
ทางการศึกษา ลูกจางประจํา 

พฤษภาคม2562 กลุมพัฒนาครู

และบคุลากร

ทางการศึกษา 
2 ดําเนินการคัดเลือกสถานศึกษา ครู บุคลากร

ทางการศึกษา ลูกจางประจํา  
มิถุนายน – สิงหาคม 

2562 

3 ประกาศผลการคัดเลือก ฯ  สิงหาคม 2562 

4 สรุปผลการดําเนินงาน สิงหาคม 2562 

5 มอบรางวัลใหหนวย ครู บุคลากรทางการ

ศึกษา ลูกจางประจํา  

มกราคม 2563 
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   5. งบประมาณ    พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน งบดําเนินงาน           

   งบประมาณ  20,000 บาท   (ถัวจายทุกรายการ)   เปนคาใชจาย  ดังนี้ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1 กิจกรรมท่ี 1 แตงตั้งคณะทํางาน
จัดทําหลักเกณฑ แนวทาง และ
วิธีการ คัดเลือกสถานศึกษา ครู 
บุคลากรทางการศึกษา 
ลูกจางประจาํ 

- - - - 

2 กิจกรรมท่ี 2 ดําเนินการคัดเลือก
สถานศึกษา ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา ลูกจางประจํา  
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
(10 คน x 30 บาท x 2 ม้ือ) 
- คาอาหารกลางวัน 
(10 คน x 100 บาท x 1 ม้ือ) 
- คาพาหนะกรรมการ  
- คาตอบแทนกรรมการ 

 
 
 
- 
 
 
- 
- 

3,000 

 
 
 

600 
 
 

1,000 
2,400 

- 

 
 
 

- 
 
 

- 
- 
- 

 
 
 

600 
 
 

1,000 
2,400 
3,000 

3 กิจกรรมท่ี 3 

ประกาศผลการคัดเลือก ฯ  

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

4 กิจกรรมท่ี 4 

สรุปผลการดําเนินงาน 

- - - - 

5 กิจกรรมท่ี 5 มอบรางวัลใหกับ
ขาราชการครู บุคลากรทางการ
ศึกษา ลูกจางประจํา 
- คาโลรางวัล จํานวน 12 รางวัล 
- คาวัสดุ เอกสาร 

 
 
 
- 
- 

 
 
 
- 
- 

 
 
 

12,000 
1,000 

 
 
 

12,000 
1,000 

รวมท้ังส้ิน 3,000 4,000 13,000 20,000 
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  6.การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 

6.1 ผลผลิต (Out puts) 
จํานวนสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ลูกจางประจํา ไดรับการยกยองเชิดชู
เกียรติตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนด 

 
รายงาน 

 

 
แบบรายงาน 

6.2 ผลลัพธ(Out comes) 
รอยละสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาไดรับการยกยอง  เชิดชูเกียรติ  เปน
แบบอยางท่ีดี เปนท่ีเคารพยกยองแกศิษยและ
บุคคลท่ัวไป 

 
การประเมิน 

 

 
แบบประเมิน 

  7.ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

       ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติหนาท่ีราชการ สงผลให

การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  

 

 

 

 

 

 

 

 

.  
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โครงการ            จัดทําแผนอัตรากําลังเพ่ือการบริหารทรัพยากรบุคคล ของสถานศึกษา  

                             และยกยองธํารงรักษาครูผูทรงคุณคาแหงแผนดิน  

แผนงาน          พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 

สนองกลยุทธท่ี             2  พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา     

ลักษณะโครงการ         ใหม  

ผูรับผิดชอบโครงการ    นางสมสวย  เจียรนัย, นางสาวจารวุรรณ  ปจจุย 

ระยะเวลาดําเนินการ    กรกฎาคม  – กันยายน 2562  

1. หลักการและเหตุผล 

 ปจจุบันไมวาภาครัฐหรือเอกชนใหความสําคัญกับ “คน” หรือ “กําลังคน” เพราะถือวาคน

เปนทรัพยากรอันมีคาท่ีสุดเปนทุนมนุษย (Human Capital) ท่ีสงผลใหหนวยงานประสบความสําเร็จ

ตามเปาหมาย กําลังคนเปนทรัพยากรท่ีมีชีวิตจิตใจ และไมสามารถนํามาทดแทนกันไดในลักษณะท่ีมี

ความสามารถเทากันแบบคนตอคน เนื่องจากศักยภาพของคนแตละคนมีความแตกตางกัน ดังนั้น 

หัวใจสําคัญในการดําเนินงานของหนวยงานจึงข้ึนอยูกับ “คุณภาพของคนและจํานวนกําลังคนท่ี

เหมาะสม” การเตรียมความพรอมโดยการวางแผนกําลังคนท้ังในจํานวนและสมรรถนะท่ีเหมาะสมให

สอดคลองกับยุทธศาสตรของสวนราชการ (Strategic Alignment) จึงเปนภารกิจท่ีสําคัญของการ

บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของสวนราชการตาง ๆ  

ดังนั้น สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2  จึงกําหนดให

สถานศึกษาทุกโรงเรียน มีแผนอัตรากําลังเพ่ือการบริหารทรัพยากรบุคคล ท้ังในเชิงปริมาณและ

คุณภาพ กลาวคือ กําลังคนมีขนาดและสมรรถนะท่ีเหมาะสมสอดคลองกับการบรรลุภารกิจและ

ความจําเปนของสวนราชการ ท้ังในปจจุบันและในอนาคต มีการวิเคราะหสภาพกําลังคน 

(Workforce Analysis) สามารถระบุสวนตางดานความตองการกําลังคนและมีแผนเพ่ือลดสวนตาง

ดังกลาว  รวมท้ังการบูรณาการตามนโยบายกระทรวงศึกษาเก่ียวกับการจางครูผูทรงคุณคาแหง

แผนดิน โดยจางขาราชการครู ท่ีเกษียณอายุราชการไปแลว มาทําการสอนตอในโรงเรียน

ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในสาขาวิชาท่ีจําเปนและขาดแคลน และเพ่ือเตรียมความพรอมรองรับ

นโยบายดังกลาว  

2.วัตถุประสงค 

        ๒.๑ เพ่ือใหสถานศึกษามีแผนอัตรากําลังเพ่ือการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพ 

        ๒.๒ เพ่ือสรางเครือขายครูผูทรงคุณคาแหงแผนดิน เพ่ือชวยพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

        ๒.๓ เพ่ือสรางตนแบบครูผูทรงคุณคาแหงแผนดิน  
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3. เปาหมาย 

    ๓.๑ เชิงปริมาณ 

           3.1.1  สถานศึกษาทุกโรง มีแผนอัตรากําลังเพ่ือการบริหารทรัพยากรบุคคล  

           3.1.2  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา ท่ีจะเกษียณอายุราชการ

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจําการ จํานวน 70 คน  

ไดเขารวมถอดประสบการณ การบริหารจัดการศึกษา 

    ๓.๒ เชิงคุณภาพ 

         3.2.1 สถานศึกษามีแผนอัตรากําลังเพ่ือการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพ สงผล

ตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

         3.2.2  ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูทรงคุณคาแหงแผนดิน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2  รวมพัฒนาการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยางมี

คุณภาพ 

  4. กิจกรรมการดําเนินการ 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

1 แตงตั้งคณะทํางาน ศึกษา วิเคราะหขอมูล
และจัดทํากรอบดําเนินงานโครงการ 

สิงหาคม 2562 กลุมบริหารงาน
บุคคลและกลุม
พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

2 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนอัตรากําลัง
เพ่ือการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
สถานศึกษา โดยรวมคิด รวมวิพากษแผน
อัตรากําลัง ของผูบริหารการศึกษา และ
ผูบริหารสถานศึกษาในสังกัด  

กันยายน 2562 

3 งานแสดงมุทิตาจิต ผูเกษียณอายุราชการ 
ใหแกผูเกษียณอายุราชการเม่ือสิ้น
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562  

กันยายน 2562 

4 สรุป ติดตาม ประเมินผลและรายงาน
โครงการ  

กันยายน 2562 
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   5. งบประมาณ    จากแผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน  งบดําเนินงาน    

   งบประมาณ 249,000 บาท   (ถัวจายทุกรายการ)   เปนคาใชจาย  ดังนี้ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1 กิจกรรมท่ี 1 แตงตั้งคณะทํางาน 
ศึกษา วิเคราะหขอมูลและจัดทํา
กรอบดําเนินงานโครงการ 

- - - - 

2 กิจกรรมท่ี 2 ประชุมเชิง
ปฏิบัติการจัดทําแผนอัตรากําลัง
เพ่ือการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของสถานศึกษา  
- คาอาหารกลางวัน  
(150 คน x 100 บาท x 1 ม้ือ) 
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
(150 คน x 30 บาท x 2 ม้ือ) 

 
 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
 

15,000 
 
 

9,000 

 
 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
 

15,000 
 
 

9,000 
3 กิจกรรมท่ี 3 งานแสดงมุทิตาจิต 

ผูเกษียณอายุราชการ ใหแกผู
เกษียณอายุราชการเม่ือสิ้น
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561  
- คาอาหารเย็นงานแสดงมุทิตาจิต 
(280 คน x 250 บาท x 1 ม้ือ) 
- คาเวทีการแสดง 
- คาตกแตงสถานท่ีจัดงาน 
- คาจัดทําประกาศเกียรติคุณบัตร 
- คาของท่ีระลึกผูเกษียณ 
- คาตอบแทนการแสดง 

 
 
 
 
- 
 
- 
- 
- 
- 

6,000 

 
 
 
 

70,000 
 

35,000 
30,000 
16,000 
68,000 

- 

 
 
 
 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
 
 

70,000 
 

35,000 
30,000 
16,000 
68,000 
6,000 

4 กิจกรรมท่ี 4 สรุป ติดตาม 
ประเมินผลและรายงานโครงการ  

- - - - 

รวมท้ังส้ิน 6,000 243,000 - 249,000 
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6.การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 
6.1 ผลผลิต (Out puts) 
 รอยละ 100 ของสถานศึกษามีแผนอัตรากําลัง
เพ่ือการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 
รายงาน 

 

 
แบบรายงาน 

6.2 ผลลัพธ (Out comes) 
รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู
ทรงคุณคาแหงแผนดิน และบุคลากรทางการ
ศึกษาท่ีเกษียณอายุราชการ มีความภาคภูมิใจใน
การปฏิบัติหนาท่ี 

 
สอบถาม 

 

แบบสอบถาม 

 

   7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

        สถานศึกษามีทิศทางในการบริหารกําลังคน (ท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ) สอดคลองกับความ

จําเปนในการปฏิบัติภารกิจในปจจุบัน และเตรียมความพรอมสําหรบัอนาคต มีความยืดหยุนและชวย

ใหสวนราชการใชกําลังคนอยางมีประสิทธิภาพ สงผลตอการยกระดับคุณภาพการศึกษาใหสูงข้ึน  

 

   

   

   
   

 

 

 

 

 

 

.  
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โครงการ    งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี 
                       ของนักเรียน ปการศึกษา 2561 (ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา)  
     และระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) 
แผนงาน            พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
สนองกลยุทธ           3. สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน          
                               และลดความ เหลื่อมล้ําทางการศึกษา                         
ลักษณะโครงการ   ตอเนื่อง 
ผูรับผิดชอบโครงการ นางสาวจุรีพร ศรวงศ  
ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม 2561 – มกราคม 2562 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

  จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีท่ีมีการพัฒนาอยาง

ตอเนื่องทําใหระบบการศึกษาของไทยมีการพัฒนาการเรียนการสอนใหมีความทันสมัย เพ่ือผลิต

นักเรียนนักศึกษาเขาสูตลาดอาชีพท่ีเหมาะสมทันสถานการณการเปลี่ยนแปลงของโลก การจัดการ

ศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดสงเสริมใหนักเรียนมีความเปนเลิศทางวิชาการ วิชาศิลปหัตกรรม และเทคโนโลย ี

มีสุนทรียภาพดานดนตรี กีฬา ศิลปะการแสดง และการประดิษฐคิดคนนวัตกรรม มุงเนนใหเด็กและ

เยาวชนกลาแสดงออกและแสดงศักยภาพความรูความสามารถเชิงสรางสรรคในทางท่ีถูกตอง มี

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค ดี เกง มีคุณธรรมและจริยธรรม เปนการสรางโอกาสใหเด็กและเยาวชนได

ใชเวลาวางใหเกิดประโยชนและเปนภูมิคุมกันใหหางไกลยาเสพติด และเปนการสงเสริมใหครูและ

บุคลากรทางการศึกษาไดพัฒนาความรู ความสามารถในการเรียนสอนใหมีศักยภาพสูงข้ึนอยาง

ตอเนื่อง รวมท้ังเปนการเสริมสรางความรักความสามัคคีของหนวยงานและบุคคลท่ีเก่ียวของกับการ

จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานดวยการบูรณาการการทํางานรวมกันของ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

โรงเรียน คร-ูนักเรียน ผูปกครอง กรรมการสถานศึกษา และชุมชน 

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาการประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 กําหนดจัดงาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปการศึกษา 2561 
(ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา) ระหวางวันท่ี 6-10 ตุลาคม 2561 เพ่ือคัดเลือกตัวแทนระดับเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาเขารวมการแขงขันในระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) วันท่ี 25-27 
ธันวาคม 2561 จังหวัดนครปฐม ตอไป 

2. วัตถุประสงค 

 2.1 เพ่ือสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชการท่ี 6 ท่ี
มุงหวังใหเยาวชนไทยใสใจการเรียนวิชาชีพ ฝกฝนทักษะรอบรูในวิชาชีพท่ีตนถนัดอันเปนรากฐาน
สําคัญในการประกอบอาชีพในอนาคต 
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 2.2 เพ่ือเปนการจัดเวทีใหครูนักเรียนไดแสดงออกถึงความรูความสามารถท่ีเปน
ผลสําเร็จของการจัดการศึกษาในดานวิชาศิลปหัตกรรม วิชาการและเทคโนโลยีในระดับเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 
 2.3 เพ่ือคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเขารวมการแขงขันในระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลาง
และภาคตะวันออก) 

 3. เปาหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 

  3.1.1 ครู-นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา ผูปกครอง และประชาชนท่ัวไป ท่ีสนใจเขา
รวมงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปการศึกษา 
2561 (ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา) ไมตํ่ากวา 4,000 คน และระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาค
ตะวันออก) ไมต่ํากวา 1,000 คน 
  3.1.2 สถานศึกษาในสังกัด สถานศึกษาเอกชนในสังกัด และโรงเรียนในสังกัด
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เขารวมงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ปการศึกษา 2561 (ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา) ไมต่ํากวา 120 โรงเรียน และ
ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) ไมต่ํากวา 100 โรงเรียน 

    3.2 เชิงคุณภาพ 

  นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาไดแสดงออกถึงความรูความสามารถ
ทางดานศิลปหัตถกรรม ดานวิชาการและเทคโนโลย ีโดยมีผลงานเปนท่ีประจักษ 

4.  กิจกรรมการดําเนินการ 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ    ผูรับผิดชอบ 

 
1 

 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแนวทางในการ
จั ด ง า น ม ห ก ร ร ม ค ว า ม ส า ม า ร ถ ท า ง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียนปการศึกษา 2561 (ระดับเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา) 

 
กันยายน 2561 

 
จุรีพร ศรวงศ 

และคณะ 

2 ประชาสัมพันธการจัดงานและหลักเกณฑการ
แข ง ขัน ง านมหกรรมความสามารถทา ง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียนปการศึกษา 2561 (ระดับเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา) 

กันยายน 2561 จุรีพร ศรวงศ 
 

3 แต ง ต้ั งคณะกรรมการดํ า เนินการจัดงาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิ ช ากา ร  และ เทค โน โลยี ขอ งนั ก เ รี ยนป
การศึกษา 2561 (ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา) 

กันยายน 2561   จุรีพร ศรวงศ 
 



๑๑๕ 
 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ    ผูรับผิดชอบ 

4 แตงตั้งคณะกรรมการตัดสินการแขงขันและ
ดําเนินการประชุมคณะกรรมการ 

กันยายน 2561  จุรีพร ศรวงศ 

5 พิธีเปดการแขงขัน 6 ตุลาคม 2561 ผอ.เขตฯ / รองฯ 
และคณะ 

6 จั ด กิ จ ก ร ร ม ก า ร แ ข ง ขั น ง า น ม ห ก ร ร ม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ปการศึกษา 2561 
(ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา) 

6- 10 ตุลาคม 2561 นายวัฒชัย วรรณ
พิรุณ 

และคณะ 

7 รายงานผลการแขงขันฯ ระดับเขตพ้ืนท่ี ตุลาคม 2561 จุรีพร ศรวงศ 

 
 

8 

ระดับชาติ  (ภู มิภาคภาคกลางและภาค
ตะวันออก) 
ประชุมคณะทํางานเพ่ือวางแนวทางในการ
จัดสงตัวแทนนักเรียนเขารวมแขงขันระดับชาติ 
(ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) จังหวัด
นครปฐม 

 
 

พฤศจิกายน 2561 

 
จุรีพร ศรวงศ 

และคณะ 

9 ประชาสัมพันธ ตุลาคม-ธันวาคม 
2561 

จุรีพร ศรวงศ 
 

10 สงนักเรียนเปนตัวแทนนักเรียนเขารวมการ
แขงขันระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาค
ตะวันออก) จังหวัดนครปฐม 

ธันวาคม 2561    จุรีพร ศรวงศ 
และคณะ 

 
11 รายงานผลการแขงขันฯ ระดับชาติ (ภูมิภาค

ภาคกลางและภาคตะวันออก) 
มกราคม 2562    จรุีพร ศรวงศ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๖ 
 

 
5. งบประมาณ  จากแผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
 งบดําเนินงาน งบประมาณ  778,000  บาท ถัวจายทุกรายการเปนคาใชจาย ดังนี้ 

ท่ี กิจกรรม/รายละเอียดคาใชจาย 
เงินงบประมาณ 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

 
1 

ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแนวทางใน
การจัดงานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียนปการศึกษา 2561 (ระดับเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา) 
- คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง และ
เครื่องดื่มของคณะกรรมการ และเจาหนาท่ี 

  
 
 
 
 
 

50,000 

  
 
 
 
 
 
50,000 
 

2 ประชาสัมพันธการจัดงานและหลักเกณฑ
การแขงขันงานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียนปการศึกษา 2561 (ระดับเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา) 
- ปายประชาสัมพันธการจัดงาน 

  
 
 
 
 

40,000 

  
 
 
 
 
40,000 

3 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดงาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยขีองนักเรียนป
การศึกษา 2561 (ระดับเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา) 

- - - - 

4 แตงตั้งคณะกรรมการตัดสินการแขงขัน และ
ดําเนินการประชุมคณะกรรมการ 
- คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง และ
เครื่องดื่มคณะกรรมการ และเจาหนาท่ี 

  
 

10,000 

  
 
10,000 

5 พิธีเปดการแขงขัน 
- คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง และ
เครื่องดื่มคณะกรรมการ และเจาหนาท่ี 

  
20,000 

  
20,000 

 
 
 
 
 



๑๑๗ 
 

ท่ี กิจกรรม/รายละเอียดคาใชจาย 
เงินงบประมาณ 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

6 จัดกิจกรรมการแขงขันงานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ 
และเทคโนโลยีของนักเรียน ปการศึกษา 
2561 
- คาวัสดุ 
-คาตอบแทนกรรมการตัดสิน/กรรมการ
กลาง 
-คาสถานท่ีแขงขันนอกเขตพ้ืนท่ี 
-คาเชาเครื่องเวียงและเวที 

- 
 
 
 

- 
30,000 

 
- 
- 

- 
 
 
 

- 
- 

 
40,000 
40,000 

- 
 
 
 

70,000 
- 

 
- 
- 

- 
 
 
 
70,000 
30,000 
 
40,000 
40,000 

7 รายงานผลการแขงขันระดับเขตพ้ืนท่ี - - - - 

 
8 

ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาค
ตะวันออก) 
ประชุมคณะทํางานเพ่ือวางแนวทางในการ
จัดสงตัวแทนนักเรียนเขาแขงขันรวม
ระดับชาติ 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

9 ประชาสัมพันธ - - - - 

10 สงนักเรียนเปนตัวแทนเขารวมการแขงขัน
ระดับชาติ จังหวัดนครปฐม 
-คาอาหาร คาพาหนะ คาท่ีพักนักเรียน 
542 คนๆละ 500 บาท 
-คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาท่ีพักครูผู
ฝกสอน 333 คนๆละ 500 บาท 
-คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาท่ีพักนักเรียน/
ครูผูฝกสอน ท่ีเขารวมแขงขันกับ สพม.10 
จํานวน 20คนๆละ 500 บาท 
-คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาท่ีพัก ผู
ประสานงาน 
      รอง ผอ. (3 คน) 
      ศึกษานิเทศก 8 คน 
      เจาหนาท่ีกลุมสงเสริม 8 คน 
      พนักงานขับรถยนต 3 คน 

 
 
- 
 
- 
 

 
 

271,000 
 

166,500 
 

10,000 
 
 

30,500 
 

 
 
- 
 
- 

 
 

271,000 
 

166,500 
 

10,000 
 
 

30,500 
 

11 รายงานผลการแขงขันระดับชาต ิ     

 รวมท้ังส้ิน 30,000 678,000 70,000 778,000 



๑๑๘ 
 

6. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 

6.1 ผลลัพธ (Out puts) 
1. ครู-นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา ผูปกครอง 
และประชาชนท่ัวไป ท่ีสนใจเขารวมงานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ปการศึกษา 2561 (ระดับ
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา) ไมต่ํากวา 4,000 คน และ
ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) 
ไมต่ํากลาว 1,000 คน 
2. สถานศึกษาในสังกัด สถานศึกษาเอกชนในสังกัด 
และโรงเรียนในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
เขารวมงานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ปการศึกษา 2561 (ระดับเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา) ไมต่ํากวา 120 โรงเรียน และระดับชาติ 
(ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) ไมต่ํากวา 
100 โรงเรียน 

 
ตรวจสอบการเขารวม

กิจกรรม 
 

 
 
 
 

ตรวจสอบการเขารวม
กิจกรรม 

 

 
บัญชีลงเวลาผูเขารวม

กิจกรรม 
 
 
 
 
 

จํานวนสถานศึกษา    
ท่ีเขารวมกิจกรรม 

6.2 ผลลัพธ(Out comes) 
  นักเรียน ครู  และบุคลากรทางการศึกษา ได
แ ส ด ง อ อ ก ถึ ง ค ว า ม รู ค ว า ม ส า ม า ร ถ ด า น
ศิลปหัตถกรรม ดานวิชาการ และเทคโนโลยี โดยมี
ผลงานเปนท่ีประจักษ 

 
ตรวจสอบผลการแขงขัน
ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
และระดับชาติ (ภูมิภาค

ภาคกลางและภาค
ตะวันออก) 

 
แบบสรุปคะแนนผลการ

แขงขันฯ ระดับเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา และ

ระดับชาติ (ภูมิภาคภาค
กลางและภาค
ตะวันออก) 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 7.1 ไดสืบสารพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชการท่ี 6 ท่ี
มุงหวังใหเยาวชนไทยใสใจการเรียนวิชาชีพ ฝกฝนทักษะรอบรูในวิชาชีพท่ีตนถนัดอันเปนรากฐาน
สําคัญในการประกอบอาชีพในอนาคต 
 7.2 เปนเวทีใหครูนักเรียนไดแสดงออกถึงความรูความสามารถท่ีเปนผลสําเร็จของการ
จัดการศึกษาในดานวิชาศิลปหัตกรรม วิชาการ และเทคโนโลยใีนระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 7.3 นักเรียนมีผลคะแนนผานเกณฑการแขงขันเปนตัวแทนไปแขงขันในระดับภาค และ
ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) 
 

 
 



๑๑๙ 

 

โครงการ          พัฒนาเด็กและเยาวชนในโรงเรียนโครงการตามพระราชดําริ ประจาํป 2562 

แผนงาน                  พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 

สนองกลยุทธท่ี           3 สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลด  

                            ความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 

ลักษณะโครงการ        ตอเนื่อง 

ผูรับผิดชอบโครงการ   นางจงกลนี วรรณพิรณุ 

ระยะเวลาดําเนินการ   1 ตุลาคม 2561 – 15 สิงหาคม 2562  

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

1.หลักการและเหตุผล  

ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในโรงเรียนตามพระราชดําริ ประกอบดวยโรงเรียนนเรศวร 

หวยผึ้ง ซ่ึงเปนโรงเรียนโครงการตามพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี  โรงเรียนวไลย โรงเรียนอานันท เปนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จยา และตอมา โรงเรียน 
วไลย/โรงเรียนอานันท และโรงเรียนบานหวยไคร เปนโรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริ ของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 9 ชื่อใหมวา โรงเรียนในกองทุนเพ่ือการศึกษา ซ่ึง  4 
โรงเรียนตางเปนโรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริ ซ่ึงจําเปนตองมีการดําเนินการอยางตอเนื่อง 
และยึดเปาหมายสูงสุดในการพัฒนา เพราะเปนพ้ืนฐานในการพัฒนาอยางตอเนื่องและยั่งยืน โดย
การพัฒนากลุมเปาหมาย  ไดแก โรงเรียน นักเรียน ครู ผูบริหาร ในโรงเรียนโครงการตาม
พระราชดําริ เปนแผนพัฒนาอยางยั่งยืนสืบไป สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ เขต2 จึงไดจัดทําโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในโรงเรียนโครงการตาม
พระราชดําริ ประจาํป 2562 ข้ึน 

2.วัตถุประสงค 

     2.1 เพ่ือเสริมสรางความรูและประสบการณใหกับเด็กและเยาวชนในโรงเรียนตามโครงการ    
พระราชดําริ 

     2.2 เพ่ือเสริมสรางทักษะของเด็กและเยาวชนในโรงเรียนตามโครงการพระราชดําริสู         

การปฏิบัติจรงิ 

3. เปาหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 

      สงเสริมสนับสนุนอาชีพสุจริตโรงเรียนโครงการตามพระราชดําริฯ จํานวน 4 โรงเรียน  

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 

3.2 เชิงคุณภาพ 

โรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริฯ ไดพัฒนาเต็มตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนใน 

ถ่ินทุรกันดาร ฉบับท่ี 4 และ ฉบับท่ี 5 อยางยั่งยืน  
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4. กิจกรรมการดําเนินการ 

 

  ท่ี                       กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ         ผูรับผิดชอบ 
1 กิจกรรมเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน 

- ประกวดกิจกรรมโครงการอาหาร
กลางวัน 

กุมภาพันธ 2562 
มีนาคม  2562 

 
จงกลนี วรรณพิรุณ 

2 กิจกรรมควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 
- ประกวดกิจกรรมโครงการอาหาร
กลางวัน 

กุมภาพันธ 2562 
มีนาคม 2562  

 
จงกลนี วรรณพิรุณ   

3 กิจกรรมสงเสริมโภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแมและเด็กในถ่ินทุรกันดาร 
-ประกวดกิจกรรม 
โครงการอาหารกลางวัน 

กุมภาพันธ 2562 
มีนาคม 2562 

จงกลนี วรรณพิรุณ 

4 กิจกรรมสงเสริมคุณภาพการศึกษา 
- ประกวดการอาน ป.5-ป.6 

เมษายน 2562 
พฤษภาคม 2562 

จงกลนี วรรณพิรุณ 

5 กิจกรรมฝกอาชีพ 
- ประกวดตัดผมชาย  

มิถุนายน 2562 
กรกฎาคม 2562  

จงกลนี วรรณพิรุณ  

6 กิจกรรมสงเสริมสหกรณ 
- ประกวดกิจกรรมสหกรณในโรงเรียน 

สิงหาคม 2562 
 

จงกลนี วรรณพิรุณ 

7 กิจกรรมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
-ประกวดจัดทําปายชื่อพรรณไมสมบูรณ 
 

สิงหาคม 2562  จงกลนี วรรณพิรุณ  
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        5.งบประมาณ   จาก แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน                

         งบดําเนินงาน งบประมาณ 71,400 บาท (ถัวจายทุกรายการ) ดังนี้ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 

3 

กิจกรรมการเกษตรเพ่ืออาหาร
กลางวัน 
-คาตอบแทนกรรมการ 
-คาของขวัญรางวัล  
อันดับท่ี 1 เงินรางวัล 3,000.- 
พรอมเกียรติบัตร มี 1 รางวัล  
กิจกรรมควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 
-คาตอบแทนกรรมการ 
-คาของขวัญรางวัล  
อันดับท่ี 1 เงินรางวัล 3,000.- 
พรอมเกียรติบัตร มี 1 รางวัล 
กิจกรรมสงเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแมและเด็กในถ่ิน
ทุรกันดาร 
- คาตอบแทนกรรมการ 
 -คาของขวัญรางวัล  
อันดับท่ี 1 เงินรางวัล 3,000.- 
พรอมเกียรติบัตร มี 1 รางวัล 

 
 

7,200 
 
 
 
 

    7,200 
- 

 
 
 
 
 

7,200. 
- 

 
 
- 

3,000 
 
 
 

    - 
3,000.- 

 
 
 
 
 
- 

3,000.- 

 
 
- 
 
 
 
 

      - 
- 
 
 
 
 
 
- 
- 

 
 

7,200 
3,000 

 
 
 

      7,200 
3,000 

 
 
 
 
 

7,200 
3,000 

4 กิจกรรมสงเสริมคุณภาพการศึกษา 
- คาตอบแทนกรรมการ 
 -คาของขวัญรางวัล  
อันดับท่ี 1 เงินรางวัล 3,000.- 
พรอมเกียรติบัตร มี 1 รางวัล 

 
 

     7,200 
- 

 
 

- 
3,000 

 
 

- 
- 

 
 

7,200 
3,000 
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ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

5 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 

7 

กิจกรรมฝกอาชีพ 
- คาตอบแทนกรรมการ 
 -คาของขวัญรางวัล  
อันดับท่ี 1 เงินรางวัล 3,000.- 
พรอมเกียรติบัตร มี 1 รางวัล 
กิจกรรมสงเสริมสหกรณ 
- คาตอบแทนกรรมการ 
 -คาของขวัญรางวัล  
อันดับท่ี 1 เงินรางวัล 3,000.- 
พรอมเกียรติบัตร มี 1 รางวัล 
กิจกรรมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
- คาตอบแทนกรรมการ 
 -คาของขวัญรางวัล  
อันดับท่ี 1 เงินรางวัล 3,000.- 
พรอมเกียรติบัตร มี 1 รางวัล 

 
7,200 

 
 
 
 

7,200 
 
 
 
 

7,200 

 
 

3,000 
 
 
 
 

3,000 
 
 
 
 

3,000 

  
7,200 
3,000 

 
 
 

7,200 
3,000 

 
 
 

7,200 
3,000 

 รวมท้ังส้ิน 50,400 21,000 - 71,400 

6.การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 
6.1 ผลผลิต (Out puts)  
-โรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริใน
สังกัด สพป.ปข.2 
มีผลการเรียนการสอนตามเกณฑ 
คุณภาพภายใน (สมศ) 
6.2 ผลลัพธ (Out comes)  
-โรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริมีการ
เรียนการสอน 
ไมต่ํากวามาตรฐาน 80 % ข้ึนไป  

ทดสอบ 
 
 
 
 
 

ทดสอบ 

แบบทดสอบ 
 
 
 
 
 

แบบทดสอบ 
 
 
 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

                  โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนไดตามมาตรฐานและตามแนวพระราชดําริ 
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โครงการ           กีฬานักเรียน “สพฐ. เกมส” 

แผนงาน                  พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 

สนองกลยุทธท่ี          3 สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลด   

                            ความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 

ลักษณะโครงการ        ใหม 

ผูรับผิดชอบโครงการ   นางนุสรา ชื่นประสงค 

ระยะเวลาดําเนินการ   พฤศจิกายน – ธันวาคม 2561  

 

1. หลักการและเหตุผล 

 ดวย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดําเนินการขับเคลื่อนนโยบาย                 
การนํากีฬาสูระบบการศึกษาสูการปฏิบัติ โดยจัดการแขงขันกีฬานักเรียน “สพฐ.เกมส”                    
ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ จะจัดแขงขันใน 7 ชนิดกีฬา ไดแก  

1. ฟุตบอลชาย    อายุ 12,15,18 ป 
2. วอลเลยบอล ชาย – หญิง อายุ 12,15,18 ป 
3. เซปกตะกรอ ชาย – หญิง อายุ 12,15,18 ป 
4. ฟุตซอล ชาย    อายุ 12,15,18 ป 
5. บาสเกตบอล ชาย – หญิง  อายุ 12,15,18 ป 
6. คีตะมวยไทย      อายุ 12,15,18 ป 
7. วิ่ง 31 ขา ระดับประถม  อายุ 12  ป  

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 จึงไดจัดทําโครงการกีฬา
นักเรียน “สพฐ. เกมส” เพ่ือเตรียมนักกีฬาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ เขต 2 ซ่ึงเปนตัวแทนระดับจังหวัด ไปแขงขันในระดับภาค ณ จังหวัดสมุทรสาคร 
ระหวางวันท่ี 26 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2561 

2.วัตถุประสงค 

        ๒.๑ เพ่ือใหนักเรียนเตรียมความพรอมในการแขงขันกีฬา สพฐ. ระดับภาค 

        ๒.๒ เพ่ือใหนักเรียนมีใจเปนนักกีฬาท่ีดี    

        ๒.๓ เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนเปนนักกีฬาระดับชาติตอไป 

3. เปาหมาย 

           3.1 เชิงปริมาณ 

       นักเรียนโรงเรียนบานนาวัลเปรียง โรงเรียนบานหนองขาวเหนียว โรงเรียน            

บานหวยมงคล   และโรงเรียนบานหนองตะเภา พรอมครูผูควบคุม จํานวน 100 คน เขารวมแขงขัน

กีฬา สพฐ. เกมส” 
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3.2 เชิงคุณภาพ 

           นักเรียนท่ีเขารวมแขงขัน กีฬา สพฐ.เกมส มีความพรอมในการเขารวมแขงขัน 

   4. กิจกรรมการดําเนินการ 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

1 ประชุมคณะทํางานเพ่ือวางแนวทางในการจัดสง

ตัวแทนนักเรียนเขาแขงขันใน ระดับภาค 

พฤศจิกายน2561 นุสรา   

ชืน่ประสงค 

2 ประชาสัมพันธ 

 

พฤศจิกายน2561 นุสรา 

ชืน่ประสงค 

3 สงนักเรียนเปนตัวแทนนักเรียนเขารวมการ

แขงขัน ระดับภาค 

ธันวาคม 2561 นุสรา 

ชืน่ประสงค 

 

5. งบประมาณ    จากแผนงาน พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน งบดําเนินงาน        

 งบประมาณ 100,000 บาท (ถัวจายทุกรายการ)    

  ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1 ประชุมคณะทํางานเพ่ือวางแนวทางใน

การจัดสงตัวแทนนักเรียนเขาแขงขันใน 

ระดับภาค 

- - - - 

2 ประชาสัมพันธ 

 

- - - - 

3 สงนักเรียนเปนตัวแทนนักเรียนเขารวม

การแขงขัน ระดับภาค 

- 100,000 - 100,000 

 รวมท้ังส้ิน  100,000 - 100,000 
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   6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 
6.1 ผลผลิต(Out puts) 
 รอยละของนักเรียนท่ีเขารวมการ
แขงขันกีฬา 

 
สังเกตการณเขารวม

กิจกรรม 

 
แบบสังเกต 

6.2 ผลลัพธ(Out comes) 
  รอยละ 100 ของผูเขารวมการ
แขงขันกีฬานักเรียน “สพฐ. เกมส”ได
เปนตัวแทนไปแขงขันในระดับภาค
และระดับประเทศ 

 
จํานวนทีมท่ีเขาแขงขัน 

 
รางวัลท่ีไดรับ 

 

 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

                 นักเรียนท่ีเขารวมแขงขันมีจิตเปนนักกีฬาท่ีดี สามารถเปนนักกีฬาระดับชาติตอไป 
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โครงการ    หองสมุดมีชีวิตและแหลงเรียนรูเพ่ือการศึกษาสูการพัฒนาอยางยั่งยืน 

แผนงาน   พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 

สนองกลยุทธท่ี             3 สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษา ท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน 

                                และลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา  

ลักษณะโครงการ         ใหม 

ผูรับผิดชอบโครงการ    นางสมทรง ภิรมยรส 

ระยะเวลาดําเนินการ  1 ตุลาคม 2561 –  15 สิงหาคม 2562 

1. หลักการและเหตุผล 

  ประเทศไทยใหความสําคัญกับการสงเสริมการอานและการเรียนรูมาเปนระยะ

เวลานาน มีหนวยงานท้ังภาครัฐบาลและเอกชนจัดกิจกรรมเก่ียวกับหนังสือและการรณรงคสงเสริม

การอาน รัฐบาลมีการกําหนดนโยบายดานการอานอยางตอเนื่อง ท้ังจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ การแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีตอรัฐสภา พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

ตลอดจนนโยบายดานการศึกษา โดยไดกําหนดวิสัยทัศน คนไทยไดเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ 

และมีประเด็นหลัก 3 ประการ คือ 1) การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเรียนรูของคน

ไทย 2) เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและเรียนรูอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ เพ่ือใหประชาชนทุกคนมี

โอกาสเขาถึงการศึกษาและเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 3) สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวน

ของสังคมในการบริหารและจัดการศึกษา  

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 เปนหนวยงาน 

ท่ีใหบริการการศึกษา ตระหนักถึงความสําคัญของการอาน จึงพัฒนาหองสมุดเพ่ือใหบริการ 

แกบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ครู นักเรียน และประชาชนท่ัวไป  

ไดมีความสามารถในการเรียนรูไดดวยตนเอง รักการอาน มีนิสัยใฝเรียนรูตลอดชีวิต สามารถคิด 

วิเคราะห แกปญหา และคิดริเริ่มสรางสรรค  

2.วัตถุประสงค 
     ๒.๑ เพ่ือพัฒนางานหองสมุดจัดสภาพแวดลอม และบรรยากาศในหองสมุดท่ีเอ้ือ

ตอการอานและการเรียนรู 

     ๒.๒ เพ่ือบริการวิชาการแก บุคลากรท่ีปฏิบัติงานในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ครู นักเรียน และประชาชนท่ัวไปท่ีมีความสนใจ 
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3. เปาหมาย 

    ๓.๑ เชิงปริมาณ 

            สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ  เขต 2 มีการพัฒนา

สภาพแวดลอม และจัดบรรยากาศในหองสมุดท่ีเอ้ือตอการอานและการเรียนรู รวมท้ังจัดหาหนังสือ 

สิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกส สื่อออนไลน เพ่ืออํานวยความสะดวกแกผูใชบริการหองสมุด  

มีสื่อสิ่งพิมพและฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสใหบริการอยางเพียงพอ จํานวน 1 หอง 

    ๓.๒ เชิงคุณภาพ 

          สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 พัฒนาสภาพแวดลอม 

และจัดบรรยากาศในหองสมุดท่ีเอ้ือตอการอานและการเรียนรู บริการหองสมุดและบริการวิชาการ

แก บุคลากรท่ีปฏิบัติงานในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ครู นักเรียน และประชาชนท่ัวไปท่ีมีความ

สนใจ ไดใชหองสมุดเปนแหลงการศึกษาคนควาท่ีทันสมัย และมีคุณภาพ  

   4. กิจกรรมการดําเนินการ 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

1 ศึกษาเอกสาร วิเคราะหทบทวน พฤศจิกายน 2561 สมทรง 

ภิรมยรส 

2 ประชุมกําหนดแผนการดําเนินงาน พฤศจิกายน 2561 คณะทํางาน 

3 พัฒนาพัฒนาสภาพแวดลอม และจัดบรรยากาศใน

หองสมุดท่ีเอ้ือตอการอานและการเรียนรู รวมท้ัง

จัดหาหนังสือ สิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกส สื่อ

ออนไลน เพ่ืออํานวยความสะดวกแกผูใชบริการ

หองสมุด 

ธันวาคม2561 

กุมภาพันธ 2562 

คณะทํางาน 

4 สรางเครือขายสมาชิก/ผูใชบริการอยางกวางขวาง กุมภาพันธ 2562  

5 สงเสริมการใชหองสมุดอยางตอเนื่อง มีนาคม2562-

สิงหาคม2562 

 

6 ติดตามประเมินผล  สิงหาคม 2562 สมทรง 

ภิรมยรส 

7 วิเคราะหขอมูลและสรุปรายงานผลมาใชในการ

วางแผนและพัฒนางาน 

สิงหาคม 2562 สมทรง 

ภิรมยรส 
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    5. งบประมาณ    จากแผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 

    งบดําเนินงาน  งบประมาณ 300,000   บาท (ถัวจายทุกรายการ)   เปนคาใชจาย  ดังนี้                  

  ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ

1 ศึกษาเอกสาร วิเคราะหทบทวน - - - - 
2 ประชุมกําหนดแผนการ

ดําเนินงาน 
- - - - 

3 พัฒนาพัฒนาสภาพแวดลอม 
และ 
1.จัดบรรยากาศในหองสมุดท่ี
เอ้ือตอการอานและการเรียนรู 
รวมท้ัง 
2.จัดหาหนังสือ สิ่งพิมพ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส สื่อออนไลน เพ่ือ
อํานวยความสะดวกแก
ผูใชบริการหองสมุด 

 
 
- 
 
 
- 

 
 
200,000 
 
 

- 

 
 
- 
 
 

100,000 

 
 
200,000 
 
 
100,000 

4 สรางเครือขายสมาชิก/
ผูใชบริการอยางกวางขวาง 

- - - - 

5 ดําเนินสงเสริมการใชหองสมุด

อยางตอเนื่อง 

- - - - 

6 ติดตามประเมินผล - - - - 
7 วิเคราะหขอมูลและสรุปรายงาน

ผลมาใชในการวางแผนและ
พัฒนางาน 

- - - - 

 รวมท้ังส้ิน  200,000 100,000 300,000 
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     6.การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 
6.1 ผลผลิต(Out puts) 
   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2  

มีหองสมุดท่ีออกแบบตกแตงสรางสรรค 

สะอาด สวยงาม ออกแบบพ้ืนท่ี

เอ้ืออํานวยในการใชบริการ สามารถ

คนควาหาความรูไดอยางเสรี ใชเวลาวาง

ใหเปนประโยชน มีสื่อสิ่งพิมพและ

ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสใหบริการอยาง

เพียงพอ 

 
ประเมินจากสภาพ
จริงของหองสมุด 

 
แบบประเมิน 

 

6.2 ผลลัพธ(Out comes) 
    ระดับความสําเร็จในการพัฒนา

หองสมุดมีชีวิตและแหลงเรียนรูเพ่ือ

การศึกษาสูการพัฒนาอยางยั่งยืน 

สํารวจความพึงพอใจ แบบสํารวจความ 
พึงพอใจ 

   7.ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

          สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 มีหองสมุดท่ีออกแบบ
ตกแตงสรางสรรค สะอาด สวยงาม ออกแบบพ้ืนท่ีเอ้ืออํานวยในการใชบริการ สามารถคนควาหา
ความรูไดอยางเสรี ใชเวลาวางใหเปนประโยชน มีสื่อสิ่งพิมพและฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสใหบริการ
อยางเพียงพอ รวมถึงมีการสรางเครือขายสมาชิก/ผูใชบริการ 
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โครงการ           ประชุมผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา   ผูอํานวยการกลุม/หนวย  

                            และเจาหนาท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 

แผนงาน         พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 

สนองกลยุทธท่ี          4  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ   

ลักษณะโครงการ        ตอเนื่อง 

ผูรับผิดชอบโครงการ   นางจิราภรณ  คําทอง 

ระยะเวลาดําเนินการ   ตุลาคม 2561 – กันยายน  2562 

 

1. หลักการและเหตุผล 

 ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ผูอํานวยการกลุม/ หนวย และเจาหนาท่ีใน

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2  นับเปนหัวใจสําคัญในการนํา

นโยบายสําคัญ ๆ ท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษาไปสูการปฏิบัติ ซ่ึงบุคลากรเหลานี้ตองมีความรู 

ความเขาใจในเรื่องนโยบาย และแนวทางในการดําเนินกิจกรรมทางการศึกษา ซ่ึงมีการเปลี่ยนแปลง

และขับเคลื่อนตลอดเวลา  เพ่ือจะไดนําไปขยายผลในโรงเรียน และกลุมงาน จึงเปนเรื่องท่ีสําคัญ

จะตองมีการประชุม พบปะ ชี้แจงถึงนโยบาย ประเด็นปญหา รับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ และ

แลกเปลี่ยนทัศนะซ่ึงกันและกัน  เพ่ือใหสามารถดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการจัด

การศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 ใหไปสูเปาหมายท่ี

วางไวโดยรวมและดวยความรวมมือกันของทุก ๆ ฝาย จึงเปนการสมควรอยางยิ่งท่ีจะตองจัด

โครงการประชุมผูบริหารการศึกษา ผูอํานวยการสถานศึกษา ผูอํานวยการกลุม/หนวย และเจาหนาท่ี

ในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 ข้ึน 

2. วัตถุประสงค 

   ๒.๑  เพ่ือชี้แจงนโยบายและแนวทางการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ประจวบคีรีขันธ เขต 2 

   ๒.๒  เพ่ือชี้แจงและรายงานผลการดําเนินงาน ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ประจวบคีรีขันธ เขต 2  

   ๒.๓  เพ่ือรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ แลกเปลี่ยนและหาแนวทางแกไขรวมกัน 

3.  เปาหมาย 

    ๓.๑ เชิงปริมาณ 

         3.1.1  ประชุมผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา และผูอํานวยการกลุม/หนวย 

จํานวน 6 ครั้ง ตอป 
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      3.1.2  ประชุมรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  ผูอํานวยการกลุม/หนวย จํานวน 

11 ครั้ง ตอป   

      3.2.3  ประชุมเจาหนาท่ี และบุคลากรในสังกัด   จํานวน 4  ครั้ง ตอป 

    ๓.๒ เชิงคุณภาพ 

      3.2.1   ผูเขารวมประชุมมีความเขาใจในนโยบายและแนวทางการดําเนินงานสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต  2 

      3.2.2  ผูเขารวมประชุมไดรับทราบผลการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต  2   

      3.2.3 ผูเขารวมประชุมไดรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ แลกเปลี่ยนและหาแนวทางแกไข

รวมกัน 

4. กิจกรรมการดําเนินการ 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

1 จัดทําโครงการปฏิทินกําหนดวันประชุม ตุลาคม 2561 กลุมอํานวยการ 

2 แจงกําหนดการใหผูเขาประชุมทราบ ทุกเดือนกอนการประชุม 

7 วัน 

กลุมอํานวยการ 

3 ประชุมคณะทํางานเพ่ือกําหนดเนื้อหาสาระในการ

ประชุม 

กอนจัดทําระเบียบวาระ

การประชุม 

สพป.ปข.2 

กลุมอํานวยการ 

4 ประสานสถานท่ีประชุม อาหารวางและเครื่องดื่ม กอนการประชุม 5 วัน กลุมอํานวยการ 

5 จัดทําเอกสารประกอบการประชุม กอนการประชุม 5 วัน กลุมอํานวยการ 

 ดําเนินการประชุม 

-ประชุมผูบริหารสถานศึกษา 6 ครั้ง ตอป 

-ประชุมรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา  ผูอํานวยการกลุม/หนวย จํานวน 11 

ครั้ง ตอป   

-ประชุมเจาหนาท่ี และบุคลากรในสังกัด   จํานวน 4  

ครั้ง ตอป 

 

ประชุมทุกสองเดือน 

 

 

ประชุมทุกเดือน 

ประชุมทุกสามเดือน 

สพป.ปข.2 

กลุมอํานวยการ 

6 รายงานการประชุม ทุกครั้งท่ีมีการประชุม กลุมอํานวยการ 
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5. งบประมาณ    จากแผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 

งบดําเนินงาน  งบประมาณ 34860   บาท (ถัวจายทุกรายการ)   เปนคาใชจาย  ดังนี้                  

  ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1 ประชุมผูบริหารสถานศึกษา 6 ครั้ง ตอป 
-คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 120คนx30 
บาท x 6 ครั้ง 

 
- 
 

21,600 
 
- 21}600 

2 ประชุมรองผูอํานวยการสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา  ผูอํานวยการกลุม/หนวย 
จํานวน 11 ครั้ง ตอป   
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 14 คน x 
30 บาท x 11 ครั้ง 

 
 
 
- 

 
 

4,620 

 
 
 
- 

 
 

4,620 

3 ประชุมเจาหนาท่ี และบุคลากรในสังกัด   
จํานวน 4  ครั้ง ตอป 
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 72 คนx 
30 บาท x 4 ครั้ง 

 
 
- 

 
8,640 

 
 
- 

 
8,640 

 รวมท้ังส้ิน  34,860  34,860 

6.การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 
6.1 ผลผลิต(Out puts)   
  1 สถานศึกษาในสังกัด จํานวน 87 โรง 2 สาขา 
ปฏิบัติงานเปนไปในทิศทางเดียวกัน คิดเปนรอยละ 100 

ติดตามผล แบบสอบถาม 

   2 สวนงานในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ปฏิบัติงาน
เปนไปในแนวเดียวกัน คิดเปนรอยละ 100 

ติดตามผล แบบสอบถาม 

6.2 ผลลัพธ(Out comes)   
   1 ผูบริหารสถานศึกษาในสังกัด จํานวน 87 คน ปฏิบัติ
ภารกิจท่ีไดรับมอบหมายทันตามกําหนด มีความรูความ
เขาใจในการปฏิบัติภารกิจดียิ่งข้ึน 

ติดตามผล แบบสอบถาม 

   2 ผูบริหารการศึกษา และบุคลากรในสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ี จํานวน  72 คน นํานโยบายไปสูการปฏิบัติในภารกิจ
ประจําและภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย ใหมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

ติดตามผล แบบสอบถาม 
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7.ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

   ๗.๑ ผูเขารวมประชุมมีความเขาใจในนโยบายและแนวทางการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 

   ๗.๒ ผูเขารวมประชุมไดรับทราบผลการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ประจวบคีรีขันธ เขต 2 

   ๗.๓ ผูเขารวมประชุมไดรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ แลกเปลี่ยนและหาแนวทางแกไขรวมกัน 

 

 

 

 
 

 

 

.  

 

             



๑๓๔ 
 

โครงการ การเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม
รอบ 4 จาก สมศ. 

แผนงาน พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
สนองกลยุทธท่ี 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
ลักษณะโครงการ ใหม 
ผูรับผิดชอบโครงการ นางสาวปารณีย  ขวัญกิจวงศธร 
ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2561– 15  สิงหาคม 2562 
.....................................................................................................................................................  

1.หลักการและเหตุผล  

การประกันคุณภาพการศึกษา เปนกลไกสําคัญท่ีสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาใหดําเนินไปอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะการประเมินคุณภาพภายนอก 2 3เปนการประเมิน
คุณภาพการจัดการศึกษา  เพ่ือใหมีการติดตามและตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยคํานึงถึงความมุงหมาย หลักการ และแนวการจัดการศึกษาในแตละระดับ ซ่ึง
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี2) พ.ศ.2545 ไดกําหนดให
สถานศึกษาทุกแหงตองไดรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยในปจจุบันสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ไดมีการปรับปรุงการประเมิน 2 3คุณภาพภายนอก
แนวใหมรอบ 4 ใหเปนการประเมินแนวใหม คือไมสรางภาระใหแกสถานศึกษาในการเตรียมขอมูล
เพราะจะมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยในกระบวนการประเมินต้ังแตเริ่ม โดยสถานศึกษา
จัดทํารายงานประเมินตนเองเพียงฉบับเดียว และสงใหหนวยงานตนสังกัด จากนั้น สมศ. จะดึงขอมูล
ดังกลาวผานระบบสารสนเทศเพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก ของ สมศ. และสถานศึกษาสามารถ
ออกแบบตัวชี้วัดการประกันคุณภาพภายในไดเองตามบริบทของสถานศึกษา โดย สมศ. จะทําการ
ประเมินภายนอกตามกรอบแนวทางการประเมินท่ีมีความเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ดังนั้นการประเมินรอบ 4 จะไมใชการประเมินดวยมาตรฐานเดียวท้ังประเทศ ซ่ึงจะชวย
ลดความกังวลของสถานศึกษาในเรื่องความหลากหลายและความแตกตางได โดยจะเริ่มตั้งแตป
การศึกษา 2561 เปนตนไป 

จุดเปลี่ยนของการประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหมรอบ 4  คือ 1) การเก็บขอมูลจะเปน
เชิงคุณภาพตามท่ีสถานศึกษาปฏิบัติจริง 2) ผูประเมินภายนอกจะคัดมาจาก 3 กลุม คือ 
ผูทรงคุณวุฒิของสมศ. ผูแทนจากหนวยงานตนสังกัด และผูท่ีมีประสบการณดานการบริหาร 3)
ยกเลิกการกําหนดเกณฑการประเมินเปนรายตัวบงชี้ แตจะเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายใน 
และวิเคราะหประเมินผลแบบองครวม 4) การลงพ้ืนท่ีประเมินจะวิเคราะหรายงานประเมิน
ตนเอง  5) กรอบการประเมินจะประเมินตามมาตรฐานประกันภายในและมาตรฐานชาติ6.การตัดสินผล 
ไมมีการรับรองหรือไมรับรองสถานศึกษา  แตจะสะทอนผลประเมินจากรายงาน  จุดเดน จุดควร
พัฒนา การเสนอแนะแนวทางปรับปรุงพัฒนาในประเด็นท่ีเปนปญหา และ คนหานวัตกรรมของ
สถานศึกษา 
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สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 ตระหนักถึงความสําคัญ
ของการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาในสังกัด และตองการพัฒนาสงเสริมระบบประกัน
คุณภาพภายในและภายนอกใหเขมแข็งจึงไดจัดทําโครงการ การเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหมรอบ 4 จาก สมศ.ข้ึน 

2. วัตถุประสงค  

 2.1 เพ่ือเตรียมความพรอมรองรบัการประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหมรอบ 4 จาก สมศ. 
 2.2 เพ่ือสื่อสารแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาแนวใหมแกโรงเรียนในสังกัด 

3. เปาหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 
       3.1.1 รอยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัดท่ีไดรับการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสี่ ไดรับการรับรองคุณภาพภายนอกจาก สมศ. 

 3.2  เชิงคุณภาพ  
             3.2.1 สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายนอกเขมแข็ง 
       3.2.2 สถานศึกษามีความพรอมเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม     
รอบ 4 

4. กิจกรรมการดําเนินการ 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนนิงาน ผูรับผิดชอบ 

1 ประชุ ม เชิ งปฏิบั ติ การ  เ พ่ือหาแนว
ทางการประเมินคุณภาพการศึกษาแนว
ใหม 

มีนาคม - 
พฤษภาคม 2562 

นางสาวปารณีย   
ขวัญกิจวงศธร 

2 นิเทศ ติดตามระบบประกันคุณภาพ
ภายใน 

พฤศจิกายน 2561- 
สิงหาคม 2562 

นางสาวปารณีย   
ขวัญกิจวงศธร 

3 สรุปผลการดําเนินงาน สิงหาคม 2562 นางสาวปารณีย   
ขวัญกิจวงศธร 
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5. งบประมาณ    จากแผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน งบดําเนินงาน   
งบประมาณ 23,920 บาท (ถัวจายทุกรายการ) เปนคาใชจาย ดังนี้ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือแนวทาง
การประเมินคุณภาพการศึกษาแนว
ใหม 
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
อาหารกลางวัน  
( 87 คน x160บาท x1 วัน) 

  

 
13,920 

 

 
 
 

2,000 
 
 

 
 
 

15,920 

2 นิเทศ ติดตามระบบประกันคุณภาพ
ภายใน 

 8,000 - 8,000 

3 สรุปผลการดําเนินงาน     

รวมท้ังส้ิน  21,920 2,000 23,920 

6.การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 

6.1 ผลผลิต(Out  put) 

      รอยละ 80 ของสถานศึกษาท่ีไดรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ไดรับการรับรอง
คุณภาพภายนอกจาก สมศ. 

 

การนิเทศ ติดตาม 

ผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสี่ 

 

แบบนิเทศ ติดตาม 

เครื่องมือของ สมศ. 

6.2 ผลลัพธ(Out comes) 
     1) สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายใน
สอดคลองกับการประเมินคุณภาพภายนอกท่ี
เขมแข็ง 

    2) สถานศึกษามีความพรอมเพ่ือรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี ่

 

การนิเทศ ติดตาม 

 
 

 

แบบนิเทศ ติดตาม 

 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

        สถานศึกษาในสังกัดมีระบบประกันคุณภาพภายในท่ีเขมแข็งและสอดคลองกับระบบประกัน
คุณภาพภายนอกแนวใหม ตลอดจนทุกโรงเรียนมีการวางแผนเตรียมการรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกแนวใหมจาก สมศ.ทุกครั้งอยางมีคุณภาพ 
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โครงการ            การแลกเปลี่ยนเรียนรูการบริหารจัดการศึกษา   

แผนงาน          พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 

สนองกลยุทธท่ี           4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  

ลักษณะโครงการ         ตอเนื่อง 

ผูรับผิดชอบโครงการ    นางสุพัตรา  สังขรัตน 

ระยะเวลาดําเนินการ    1 ตุลาคม 256๑ – 15  สิงหาคม 256๒ 

1. หลักการและเหตุผล 

    สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 มีระบบบริหารจัดการ

เปนไปตามมาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  ในแตละปมีผูขอรับการศึกษาดูงานจํานวนหลาย

คณะ อาทิเชน ปงบประมาณ 2560 มีผูมาติดตอศึกษาดูงาน จํานวน 13 คณะ 400 คน และ

ปงบประมาณ ๒๕๖๑ มีผูมาติดตอศึกษาดูงาน จํานวน 8 คณะ ๓๖๐ คน สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2  ตองใหบริการดานขอมูล  ขาวสาร  เอกสาร  สื่อ  

แกบุคคล คณะบุคคล  รวมท้ังติดตอประสานงาน  สื่อสาร  การอธิบายข้ันตอน  กระบวนการทํางาน  

พรอมท้ังเอกสารประกอบตาง ๆ  แกคณะผูมาศึกษาดูงานท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2  รวมท้ังใหบริการแกคณะเจาหนาท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2  ท่ีมาตอนรับจึงจัดทําโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูการ

บริหารจัดการศึกษาข้ึน 

2.วัตถุประสงค 

             ๒.๑ เพ่ือใหบริการดานขอมูล ขาวสาร  เอกสาร  สื่อ  แกบุคคล  และคณะบุคคลท่ีมา

ติดตอศึกษาดูงาน 

            ๒.๒ เพ่ืออํานวยความสะดวกแกบุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ประจวบคีรีขันธ เขต 2 ท่ีมาตอนรับ   

3. เปาหมาย 

    ๓.๑ เชิงปริมาณ 

          ใหบริการแกบุคคลและคณะบุคคลท่ีมาติดตอขอขอมูล ศึกษาดูงานและบุคลากรท่ีมาตอนรบั

จํานวน  10 ครั้งๆ ละ  5๐  คน                 

    ๓.๒ เชิงคุณภาพ 

          บุคคล และคณะบุคคล ท่ีมาติดตอขอขอมูล ศึกษาดูงาน  ไดรับทราบขอมูล ขาวสาร 

กิจกรรมทางการศึกษาอยางมีคุณภาพ 
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   4. กิจกรรมการดําเนินการ 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

1 ใหบริการขอมูล ขาวสาร เอกสาร สื่อ แกบุคคล 

คณะบุคคลท่ีมาติดตอศึกษาดูงาน และบุคลากร

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ประจวบคีรีขันธ เขต 2 ท่ีใหบริการตอนรับ 

ตุลาคม 2561- 
สิงหาคม 2562 
 

สุพัตรา สุนทร 
และคณะ 
 

2 นําเสนอผลงาน VTR  แกคณะบุคคลท่ีมาติดตอ

ศึกษาดูงานและบุคลากรสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 ท่ี

ใหบริการตอนรับ 

ตุลาคม 2561- 
สิงหาคม 2562 
 

สุพัตรา สุนทร 
และคณะ 
 

3 จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู แกคณะบุคคลท่ีมา

ติดตอศึกษาดูงานและบุคลากรสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 ท่ี

ใหบริการตอนรับ 

ตุลาคม 2561- 
สิงหาคม 2562 
 

สุพัตรา สุนทร 
และคณะ 
 

4 ประเมินผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือนําผลไปใช
ในการปรับปรุงพัฒนาใหดีข้ึน 
 

สิงหาคม 2562 สุพัตรา สุนทร 
และคณะ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓๙ 

 

     5. งบประมาณ    จากแผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 

    งบดําเนินงาน  งบประมาณ  15,000   บาท (ถัวจายทุกรายการ)   เปนคาใชจาย  ดังนี้                  

  ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1 ใหบริการขอมูล ขาวสาร เอกสาร 
สื่อแกบุคคล คณะบุคคลท่ีมา
ติดตอ ศึกษาดูงาน และบุคลากร
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา 
ประจวบคีรีขันธ เขต 2 ท่ี
ใหบริการตอนรับ 

- - - - 

2 นําเสนอผลงาน VTR แกคณะ
บุคคลท่ีมาติดตอศึกษาดูงาน 
และบุคลากรสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ เขต 2 ท่ี
ใหบริการตอนรับ 

- - - - 

3 จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู แก
คณะบุคคลท่ีมาติดตอศึกษาดูงาน
และบุคลากรสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ เขต 2 ท่ี
ใหบริการตอนรับ 
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
10 ครั้ง x 50 คน x 30 บาท 

  
 
 
 
 
 
 

15,000 
 

  
 
 
 
 
 
 

15,000 
 

4 ประเมินผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
เพ่ือนําผลไปใชในการปรับปรุง
พัฒนาใหดีข้ึน 
 

- - - - 

 รวมท้ังส้ิน  15,000  15,000 
 

 

 



๑๔๐ 

 

 6.การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 
6.1 ผลผลิต(Out puts) 
   การบริการบุคคลและคณะบุคคลท่ีมา
ติดตอขอขอมูล ศึกษาดูงาน 
 

 
สอบถาม 

 

 
แบบสอบถาม 

 

6.2 ผลลัพธ(Out comes) 
   รอยละ 100 ของผูรับบริการขอมูล 
ขาวสาร เอกสาร สื่อ แกบุคคล คณะ
บุคคลท่ีมาติดตอศึกษาดูงาน พึงพอใจ 

 
สอบถาม 

 

 
แบบสอบถาม 

 

   7.ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

          บุคคล และคณะบุคคล ท่ีมาติดตอขอขอมูล ศึกษาดูงาน ไดรับทราบขอมูล ขาวสารกิจกรรม

ทางการศึกษา และความเคลื่อนไหวทางการศึกษา มีความพึงพอใจและมีทัศนคติท่ีดีตอสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 

 

 

 
 

 

 

 

.  



๑๔๑ 

 

 

 

 

 
 

             



๑๔๑ 

 

โครงการ            การตรวจสอบภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา  

                             ประจวบคีรีขันธ เขต 2 และโรงเรียนในสังกัด  

แผนงาน          พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 

สนองกลยุทธท่ี           4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  

ลักษณะโครงการ         ตอเนื่อง 

ผูรับผิดชอบโครงการ    นางสาวบุปผา  มากแกว 

ระยะเวลาดําเนินการ    1  ตุลาคม  2561  ถึง  15 สิงหาคม  2562 

1. หลักการและเหตุผล 

 หนวยตรวจสอบภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2  

มีภารกิจในการใหบริการ การใหความเชื่อม่ัน (Assrance Services) และการใหคําปรึกษา 

(Consulting Services) อยางเปนอิสระและเท่ียงธรรม เพ่ือชวยใหหนวยรับตรวจ ไดแก สํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 และโรงเรียนในสังกัด มีการดําเนินการอยาง

มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุมคา โปรงใส และเปนไปตามเปาหมายท่ีวางไว การตรวจสอบภายใน

เปนกลไกท่ีสําคัญของฝายบริหารในการประเมินผลสัมฤทธิ์ ดานใหความเชื่อม่ันองคกรดําเนินงาน   

ท่ีจะทําใหระบบงานตามระบบการควบคุมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ชวยใหเกิดมูลคาเพ่ิม และ

ความสําเร็จตอองคกร และเพ่ือใหการบริหารจัดการของโรงเรียนบังเกิดผลสัมฤทธิ์อยางมี

ประสิทธิภาพ 

2.วัตถุประสงค 

         ๒.๑ เพ่ือบริการดานใหความเชื่อม่ันและเปนท่ีปรึกษาอยางอิสระ ดวยความเท่ียงธรรม เพ่ือ

สรางมูลคาเพ่ิมในการปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ    

เขต 2 และโรงเรียนในสังกัด ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

        ๒.๒ เพ่ือเปนเครื่องมือท่ีชวยในการตัดสินใจของผูบริหารในการบริหารจัดการของสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 และโรงเรียนในสังกัด ใหบรรลุเปาหมาย
ท่ีตั้งไว 
        ๒.๓ เพ่ือใหการปฏิบัติงานดานการเงิน บัญชี และพัสดุ ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 และโรงเรียนสังกัด เปนไปตามระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับ 
นโยบาย มติคณะรัฐมนตรี และแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวของ 

 

 

 



๑๔๒ 

 

3. เปาหมาย 

    ๓.๑ เชิงปริมาณ 

      3.1.1  ตรวจสอบสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 และ

โรงเรียนในสังกัด  47  โรงเรยีน 

      3.1.2 รอยละ 100 ของโรงเรียนท่ีไดรับการตรวจสอบสามารถปฏิบัติงานการเงิน บัญชี และ

พัสดุ รวมท้ังการบริหารทรัพยสินไดอยางถูกตอง เปนไปตามระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับ นโยบาย 

มติคณะรัฐมนตรี และแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวของ 

    ๓.๒ เชิงคุณภาพ 

      3.2.1 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 และโรงเรียนในสังกัด

สามารถบริหารงบประมาณตามวัตถุประสงค คุมคา โปรงใส ถูกตอง เปนไปตามระเบียบ กฎหมาย

ขอบังคับ นโยบาย มติคณะรัฐมนตรี และแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวของ 

      3.2.2 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 และโรงเรียนในสังกัด 

มีการดําเนินการเก่ียวกับการบริหารทรัพยสิน ไดอยางถูกตองและเปนปจจุบัน  

 4. กิจกรรมการดําเนินการ 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

1 จัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําป กันยายน 2561 นางสาวบุปผา  มากแกว 

นางณัทสรณ  รบแคลว 

นางสาวพัชรา  เกตุธิโภค 

2 จัดทําเครื่องมือ/ปฏิทินการตรวจสอบภายใน ตุลาคม 2561 นางสาวบุปผา  มากแกว 

นางณัทสรณ  รบแคลว 

นางสาวพัชรา  เกตุธิโภค 

3 ดําเนินการตรวจสอบภายในตามแผนการ 

ตรวจสอบภายในประจําป 

พฤศจิกายน 2561 – 

สิงหาคม 2562 

นางสาวบุปผา  มากแกว 

นางณัทสรณ  รบแคลว 

นางสาวพัชรา  เกตุธิโภค 

4 สรุปและรายงานผลการตรวจสอบภายใน กันยายน 2562 นางสาวบุปผา  มากแกว 

นางณัทสรณ  รบแคลว 

นางสาวพัชรา  เกตุธิโภค 

 

 



๑๔๓ 

 

5. งบประมาณ    จากแผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน  งบดําเนินงาน  

งบประมาณ 51,060   บาท     (ถัวจายทุกรายการ)   เปนคาใชจาย  ดังนี้ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1 
 

จัดทําแผนการตรวจสอบภายใน
ประจาํป 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

2 
 

จัดทําเครื่องมือ/ปฏิทินการตรวจสอบ
ภายใน 

- - 
 

- 
 

 

3 ดําเนินการตรวจสอบภายในตาม
แผนการตรวจสอบภายในประจําป 
- คาน้ํามันเชื้อเพลิง 
- คาวัสดุ 
- คาเบี้ยเลี้ยง 

  
 

23,500 
 

22,560 
 

 
 
 

5,000 
 
 

 

23,500 
5,000         

        22,560 

 รวมท้ังส้ิน  46,060 5,000 51,060 

6.การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 
6.1 ผลผลิต(Out puts) 
จํานวนโรงเรียนท่ีไดรับการตรวจ 47 โรงเรียน 
 
 

 
ประเมินความพึงพอใจ 
ตรวจสอบตามสภาพจริง 
การจัดเก็บขอมูล 

 
กระดาษทําการ 
แบบสอบถาม 

6.2 ผลลัพธ(Out comes)  
รอยละของโรงเรียนท่ีไดรับการตรวจสอบ
สามารถปฏิบัติงานการเงิน บัญชี และพัสดุ 
รวมท้ังการบริหารทรัพยสินไดอยางถูกตอง 
เปนไปตามระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับ นโยบาย
มติคณะรัฐมนตรี และแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวของ 
 

 
ประเมินความพึงพอใจ 
ตรวจสอบตามสภาพจริง 
การจัดเก็บขอมูล 

 
กระดาษทําการ 
แบบสอบถาม 

 

 

 



๑๔๔ 

 

7.ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

   ๗.๑ หนวยตรวจสอบภายในสามารถใหบริการดานใหความเชื่อม่ันและเปนท่ีปรึกษาอยางอิสระ 

ดวยความเท่ียงธรรม เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมในการปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 และโรงเรียนในสังกัด ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

   ๗.๒ หนวยตรวจสอบภายในเปนเครื่องมือท่ีชวยในการตัดสินใจของผูบริหารในการบริหารจัดการ

ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 และโรงเรียนในสังกัด ให

บรรลุเปาหมายท่ีตั้งไว 

    ๗.๓ การปฏิบัติงานดานการเงิน บัญชี และพัสดุ ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ประจวบคีรีขันธ เขต 2 และโรงเรียนสังกัด เปนไปตามระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับ นโยบาย มติ

คณะรัฐมนตรี และแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวของ 

 

 

 
 

 

.  

 

             



๑๔๕ 

 

โครงการ              เพ่ิมประสิทธิภาพเครือขายประชาสัมพันธและเผยแพรผลงาน   

                               ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2   

แผนงาน            พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน  

สนองกลยุทธ               4. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

ลักษณะโครงการ           ตอเนื่อง  

ผูรับผิดชอบโครงการ      นายจําลอง  พ่ึงโพธิ์ และ นางสาวศศิธร  ปนกอง  

ระยะเวลาดําเนินการ      1 พฤศจิกายน  2561  –    15 สิงหาคม  2562 

1. หลักการและเหตุผล 

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 มีภารกิจในการบริหาร

จัดการ สนับสนุน กํากับ ติดตาม การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี และมีบทบาท

สําคัญตอการพัฒนาองคกร การใหบริการดานขอมูลขาวสาร พรอมท้ังการเผยแพรประชาสัมพันธ

ขอมูลขาวสาร และผลงาน  เปนการเสริมสรางความรู ความเขาใจท่ีดีและถูกตอง พรอมท้ังทําความ

เขาใจในบทบาทของหนวยงาน ท้ังองคกรภายในและองคกรภายนอก สรางความศรัทธาตอ

สาธารณชน ซ่ึงจําเปนตองอาศัยรูปแบบการประชาสัมพันธเชิงรุกท้ังองคกรภายในและองคกร

ภายนอก แตเนื่องจากบุคลากรในการดําเนินงานดานการประชาสัมพันธมีนอย ทําใหการเผยแพร

ประชาสัมพันธขาวสารมีจํานวนไมมากจึงจําเปนตองพัฒนาระบบงานประชาสัมพันธ 

 งานประชาสัมพันธ จึงมีหนาท่ีหลักในการเผยแพรประชาสัมพันธ ภาพลักษณ ผลงาน 

นวัตกรรม ผลสําเร็จ ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ เขต ๒  

ครู นักเรียน องคกรสูสาธารณชน ซ่ึงวิธีการท่ีสําคัญวิธีหนึ่งในการประชาสัมพันธเพ่ือใหครอบคลุม

ครบถวน และบรรลุวัตถุประสงค คือ การสรางเครือขายประชาสัมพันธและการเผยแพรผลงาน

ประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ  เชน วีดีทัศน และเว็ปไซต www.pkn2.go.th เปนชองทางท่ีให

เครือขายประชาสัมพันธสงผลงาน ผลสําเร็จ นวัตกรรม ภาพกิจกรรม ของโรงเรียน ครูและนักเรียนสู

สาธารณชน 
 

2.วัตถุประสงค 

    ๒.๑ เพ่ือพัฒนาบุคลากรใหเขาถึงเครือขาย สรางความเขาใจแกบุคลากรในการประสานงานและ

ประยุกตใชขอมูลสารสนเทศสําหรับการบริหาร ประสาน เชื่อมโยงประยุกตใชสารสนเทศอยางตอเนื่อง  

 ๒.๒ เพ่ือสงเสริมสนับสนุนการประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูล ขาวสารและผลงานของ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ เขต ๒  เครือขายสถานศึกษา  
 

 

http://www.pkn2.go.th/
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3. เปาหมาย 

     3.1 เชิงปริมาณ 

      เครือขายประชาสัมพันธในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ  เขต ๒  กลุม/หนวยละ 1 คน จํานวน 10 คน  และเครือขายโรงเรียนในสังกัด 

เครือขายละ 1 คน จํานวน 87 คน รวมท้ังสิ้น 97 คน  

3.2 เชิงคุณภาพ 

                 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ เขต ๒  และ

เครือขายประชาสัมพันธภายนอก มีความสัมพันธ ความเขาใจอันดีตอกัน สามารถใหความรวมมือ 

ชวยเหลือ ในการทํางานประชาสัมพันธรวมกัน เพ่ือสรางภาพลักษณท่ีดีตอหนวยงาน 

4. กิจกรรมการดําเนินการ 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

1 เสนอโครงการ พฤศจิกายน 2561 จําลอง  พ่ึงโพธิ์/

ศศิธร  ปนกอง 

2 แตงตั้งคณะทํางาน/ประชุม

คณะทํางาน 

ธันวาคม 2561 จําลอง  พ่ึงโพธิ์/

ศศิธร  ปนกอง 

3 อบรมปฏิบัติการเครือขายภายใน

องคกร 

มกราคม 2562 จําลอง  พ่ึงโพธิ์/

ศศิธร  ปนกอง 

4 จัดทําวีดีทัศนเผยแพรผลงาน มกราคม 2562 จําลอง  พ่ึงโพธิ์/

ศศิธร  ปนกอง 

5 ประเมินผล/สรุปผล กุมภาพันธ 2562 จําลอง  พ่ึงโพธิ์/

ศศิธร  ปนกอง 
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5. งบประมาณ    จากแผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 

    งบดําเนินงาน  งบประมาณ ๖0,000 บาท (ถัวจายทุกรายการ)   เปนคาใชจาย  ดังนี้          

 

ท่ี 

 

กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ รวม 

1 เสนอโครงการ - - - - 

2 แตงตั้งคณะทํางาน/ประชุมคณะทํางาน - - - - 

3 

 

 

 

อบรมปฏิบัตกิารเครือขายภายในองคกร 

   - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม อาหาร

กลางวัน(จํานวน 97 คน x 120 x 1 วัน 

2 ม้ือ    

 
- 
 
 

11,640 

 

 
11,640 

 

4  จัดทําวีดีทัศนเผยแพรผลงาน   

 - คาจางทําวีดีทัศนเผยแพรผลงาน 

    - คาวัสดุ 

 

- 
20,000 

 

 

28,360 

20,000 

28,360 

5 ประเมินผล/สรุปผล - - - - 

 รวม  31,640 28,360 60,000 

 6.การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 
6.1 ผลผลิต(Out puts) 
      อัตราการเพ่ิมข้ึนของขอมูลขาวสาร และ
ผลงาน เฉลี่ยเครือขายละ 1 ขาว/สัปดาห 

 
การตรวจนับ 

 
จํานวนขอมูล ขาวสาร และ
ผลงานท่ีไดประชาสัมพันธ 

6.2 ผลลัพธ(Out comes) 
      รอยละ 90 ของเครือขาย 
ประชาสัมพันธ มีความเขมแข็งและมีทักษะในการ
ปฏิบัติงาน 

  
การตรวจนับ 

 
จํานวนขอมูล ขาวสาร และ
ผลงานท่ีไดประชาสัมพันธ 
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7.ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

  7.1  ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูปกครองนักเรียน และประชาชน ไดรับทราบขอมูล

ขาวสารและผลงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ เขต ๒   

และสถานศึกษาในสังกัดไดอยางรวดเร็ว ฉับไว ทันทวงที และมีประสิทธิภาพ 

  7.2  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ เขต ๒  และ

เครือขายประชาสัมพันธภายนอก มีความสัมพันธ ความเขาใจอันดีตอกัน สามารถใหความรวมมือ 

ชวยเหลือ ในการทํางานประชาสัมพันธรวมกัน เพ่ือสรางภาพลักษณท่ีดีตอหนวยงาน 
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โครงการ    พัฒนาการจัดทําขอมูลสารสนเทศและประยุกตใชนวัตกรรมเทคโนโลยี

รูปแบบในการบรหิารจัดการศึกษา 

แผนงาน   พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 

สนองกลยุทธท่ี             4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

ลักษณะโครงการ         ใหม 

ผูรับผิดชอบโครงการ    นางสมทรง  ภิรมยรส 

ระยะเวลาดําเนินการ  1 ตุลาคม 2561 – 15 สิงหาคม 2562 

1. หลักการและเหตุผล 

  นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปงบประมาณ 2562  

เนนการพัฒนาหนวยงานในสังกัด ใหเปนหนวยงานท่ีมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจสามารถ

ใหบริการไดอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพแยกแยะบทบาทหนวยงานไดแตละระดับอยางชัดเจน 

เชนระดับปฏิบัติ  ระดับท่ีทําหนาท่ีในการกํากับติดตาม เปนหนวยงานท่ีมีขีดสมรรถนะสูง  

ยึดหลักธรรมาภิบาลและโปรงใส เปนองคกรท่ีปราศจากการทุจริตคอรัปชั่น ปรับวัฒนธรรม 

การทํางาน ใหมุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวมมีความทันสมัย และพรอมท่ีจะปรับตัวใหทัน 

ตอการเปลี่ยนแปลงของโลก อยูตลอดเวลา โดยเฉพาะอยางยิ่งการนํานวัตกรรมเทคโนโลยีขอมูล

ขนาดใหญ ระบบการทํางานท่ีเปนดิจิตอล เขามาประยุกตใชอยางคุมคาและปฏิบัติงานเทียบได 

กับมาตรฐานสากลรวมท้ังมีลักษณะเปดกวาง เชื่อมโยงถึงกันและเปดโอกาสใหทุกภาคสวนเขามา 

มีสวนรวม เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยาง สะดวก รวดเร็ว 

  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 เปนสวนราชการ

ท่ีข้ึนตรงตอสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีโรงเรียนในสังกัด 87 โรงเรียน 2 สาขา 

มีภารกิจท่ีจะ สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษานํา Digital Technology มาใชใน 

การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารอยางเปนระบบ นําไปสูการนําเทคโนโลยี Big data เพ่ือเชื่อมโยง

ขอมูลดานตาง ๆ ตั้งแตขอมูลผูเรียน ขอมูลครู ขอมูลสถานศึกษา ขอมูลงบประมาณ และขอมูลอ่ืน ๆ 

ท่ีจําเปนมาวิเคราะหเพ่ือใหสถานศึกษา สามารถจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคล 

ตามสมรรถนะ ความถนัด และสามารถวิเคราะห เปนขอมูลในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากร

มนุษยของประเทศ  

2.วัตถุประสงค 

     ๒.๑ เพ่ือพัฒนาการจัดทําขอมูล จัดระบบขอมูล และใชขอมูลสารสนเทศท่ีเปน

ระบบ ครอบคลุมภารกิจ 4 ดาน ถูกตอง เปนปจจุบัน ทันสมัย และพรอมใชในการบริหารและการ

จัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 



๑๕๐ 

 

     ๒.๒ เพ่ือสรางหรือประยุกตใชนวัตกรรม เทคโนโลยี รูปแบบในการบริหารและการ

จัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ  

3. เปาหมาย 

    ๓.๑ เชิงปริมาณ 

        3.1.1 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ  

เขต 2 จํานวน 87 โรงเรียน 2 สาขา จัดทําขอมูล จัดระบบขอมูล 

        3.1.2 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 สราง 

หรือประยุกตใชนวัตกรรม เทคโนโลย ีรูปแบบในการบริหารและการจัดการศึกษาเพ่ิมข้ึนอยางนอย 

1 โปรแกรม 

     ๓.๒ เชิงคุณภาพ 

        3.2.1 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ  

เขต 2 จัดทําขอมูล จัดระบบขอมูลถูกตอง เปนปจจุบัน ทันสมัย และพรอมใชในการบริหารและการ

จัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

3.2.2 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 สราง 

หรือประยุกตใชนวัตกรรม เทคโนโลย ีรูปแบบในการบริหารและการจัดการศึกษาท่ีหลากหลายอยาง

มีประสิทธิภาพ 

 4. กิจกรรมการดําเนินการ 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

1 ศึกษาเอกสาร วิเคราะหทบทวนผลการดําเนินงาน

ท่ีผานมา 

ธันวาคม 2561 สมทรง ภิรมยรส 

/ปญจพล ศุภมิตร 

2 ประชุมกําหนดแผนการดําเนินงาน 23 มกราคม 2562 สมทรง ภิรมยรส

วาสนา ยาวงษ 

3 ประชุมปฏิบัติการการจัดทําโปรแกรมบริหาร

สถานศึกษาสําหรับประถมศึกษา (SchoolMIS)  

และสรางความเขาใจการจัดทําขอมูลดาน

การศึกษาขอมูลถูกตอง เปนปจจุบัน ทันสมัย และ

พรอมใชในการบริหารและการจัดการศึกษา เพ่ือ

พัฒนาคุณภาพของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

26 มกราคม2562  สมทรง ภิรมยรส

วาสนา ยาวงษ 

4 จัดจางพัฒนาระบบสํานักงานไรกระดาษ (Smart 

Office PKN2) 

 

27 ธันวาคม2561 สมทรง ภิรมยรส 
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ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

5 ดําเนินสงเสริมการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศและ

การประยุกตใชนวัตกรรม เทคโนโลย ี

พฤษภาคม 2562 ปญจพล ศุภมิตร 

6 ติดตามประเมินผล  มีนาคม 2562 สมทรง ภิรมยรส 

ปญจพล ศุภมิตร 

7 วิเคราะหขอมูลและสรุปรายงานผล มีนาคม 2562 สมทรง ภิรมยรส 

ปญจพล ศุภมิตร 

  5. งบประมาณ    จากแผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 

    งบดําเนินงาน  งบประมาณ  33,410  บาท (ถัวจายทุกรายการ)   เปนคาใชจาย  ดังนี้                  

  ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1 ศึกษาเอกสาร วิเคราะหทบทวนผลการ
ดําเนินงานท่ีผานมา 

- 
- 

- 
 

2 ประชุมกําหนดแผนการดําเนินงาน 
วันท่ี 7 กุมภาพันธ 2562 
- คาอาหารวางและเครื่องดื่มคาอาหาร
กลางวัน 
(13 คน ๆละ 90 บาท 1 ม้ือ) 

 
 
- 

  
1,170 

 

 
 

- 

 
 

1,170 
 
 

3 ประชุมปฏิบัติการระบบผลการเรียน 
SCHOOLMIS 
(วันท่ี 9 กุมภาพันธ 2562) 
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร
กลางวัน  
 (102 คน x 120 บาท 1 วัน) 

 
 
 
- 

 
 
 

12,240 
 
 

 
 
 
- 

 
 
 

6,120 
 
 

4 จัดจางพัฒนาระบบสํานักงานไรกระดาษ 
(Smart Office PKN2) 

 
20,000 

 
20,000 

4 ดําเนินสงเสริมการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศ
และการประยุกตใชนวัตกรรม เทคโนโลยี 

- 
 

- 
- 

6 ติดตามประเมินผล - - - - 
7 วิเคราะหขอมูลและสรุปรายงานผล - - - - 

 รวมท้ังส้ิน  33,410  33,410 
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     6.การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 
6.1 ผลผลิต(Out puts) 
   1. รอยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัด

จัดทําขอมูล จัดระบบขอมูลถูกตอง เปน

ปจจุบัน ทันสมัย และพรอมใช  

 
รายงานสรุปจาก

รายงานระบบ DMC 

 
แบบเก็บขอมูล 

   2  ร ะ ดั บ ค ว า ม สํ า เ ร็ จ ข อ ง ก า ร

ประยุกตใชนวัตกรรม เทคโนโลยี รูปแบบ

ในการบริหารและการจัดการศึกษาอยางมี

ประสิทธิภาพ  

รายงานจํานวนผูเขา
ใชงาน 

แบบสํารวจความพึง
พอใจการใช
โปรแกรม 

6.2 ผลลัพธ(Out comes) 
 1 สพป.ปข.2 มีขอมูลทางการศึกษา

อยางเปนระบบและใชขอมูลสารสนเทศ

เปนเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษา

อยางมีประสิทธิภาพ 

 
รายงานสรุปจาก

รายงานระบบ DMC 

 
แบบเก็บขอมูล 

  2 สพป.ปข.2 มีการประยุกตใช 
นวัตกรรม เทคโนโลยีในการจัดการศึกษา
มีผลทําใหลดระยะเวลา ลดทรัพยากร 

แบบสอบถาม แบบสํารวจความพึง
พอใจ 

  7.ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

    ๗.๑ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 พัฒนาการจัดทํา

ขอมูล จัดระบบขอมูล และใชขอมูลสารสนเทศท่ีเปนระบบ ครอบคลุมภารกิจ 4 ดาน ถูกตอง เปน

ปจจุบัน ทันสมัย และพรอมใชในการบริหารและการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพของสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษานําไปสูการนําเทคโนโลยี Big data เพ่ือเชื่อมโยงขอมูลดานตาง ๆ ตั้งแตขอมูล

ผูเรียน ขอมูลครู ขอมูลสถานศึกษา ขอมูลงบประมาณ และขอมูลอ่ืน ๆ ท่ีจําเปนมาวิเคราะหเพ่ือให

สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนรูเ พ่ือพัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคลตามสมรรถนะ ความถนัด  

และสามารถวิเคราะห เปนขอมูลในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ  

๗.๒ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 มีการสรางหรือ

ประยุกตใชนวัตกรรม เทคโนโลยี ท่ีหลากหลาย และนํามาใชในการบริหารและการจัดการศึกษา

อยางมีประสิทธิภาพ นําไปสูการจัดการศึกษาท่ีลดระยะเวลา ลดภาระงาน ลดการใชทรัพยากร 
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โครงการโครงการ             พัฒนา สงเสริมระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาแนวใหม 
แผนงาน                        พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 

สนองกลยุทธ.ท่ี              4.เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ                                        

ลักษณะโครงการ     ตอเนื่อง 

ผูรับผิดชอบโครงการ    นางสุกัญญา  หนอทิม     

ระยะเวลาการดําเนินงาน     พฤศจิกายน 2561– 15 สิงหาคม 2562 

 

1.หลักการและเหตุผล 

    ตามท่ี กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานศูนยการศึกษาพิเศษ  ลงวันท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

เพ่ือใชเปนหลักเทียบเคียงสําหรับสถานศึกษา หนวยงานตนสังกัด และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ในการ

พัฒนา สนับสนุน สงเสริม กํากับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษานั้น  ในการนี้ สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานได ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2561  ลงวันท่ี 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เพ่ือใหสถานศึกษาและ

หนวยงานตนสังกัด ใชเปนแนวปฏิบัติในการดําเนินการพัฒนา สงเสริม กํากับ ดูแล และติดตามตรวจสอบ

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

    เพ่ือเปนการสงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา และพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของ

สถานศึกษาใหเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา และสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

และกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  ฉบับลงวันท่ี 20 กุมภาพันธ 2561 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 ตระหนักถึงความสําคัญของการประกัน

คุณภาพการศึกษา และตองการพัฒนา สงเสริมระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาใหเขมแข็ง จึงได

จัดทําโครงการนี้ข้ึน  

2. วัตถุประสงค  

2.1 เพ่ือใหบุคลากรและผูเก่ียวของในสถานศึกษามีความรู ความเขาใจและมีแนวปฏิบัติงานตาม

ระบบประกันคุณภาพภายในท่ีชัดเจน และเปนแนวทางเดียวกัน 

2.2 เพ่ือพัฒนา สงเสริมระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาใหเขมแข็ง และมีความพรอมรับ

การประเมินคุณภาพภายนอก 

3. เปาหมาย  

3.1 เชิงปริมาณ 

  3.1.1 บุคลากรและผูเก่ียวของในสถานศึกษาท่ีมีความรู ความเขาใจและมีแนวปฏิบัติงาน

ตามระบบประกันคุณภาพภายในท่ีชัดเจน และมีแนวปฏิบัติงานเปนทางเดียวกัน รอยละ 100 
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  3.1.2 สถานศึกษาในสังกัด จํานวน 87 โรงเรียน ไดรับการพัฒนา สงเสริมระบบประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา และมีความพรอมรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

          3.2 เชิงคุณภาพ 

          3.2.1 บุคลากรและผูเก่ียวของในสถานศึกษาท่ีมีความรู ความเขาใจและมีแนวปฏิบัติงาน

ตามระบบประกันคุณภาพภายในท่ีชัดเจน และเปนแนวทางเดียวกัน 

          3.2.2 สถานศึกษาในสังกัด มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมีระบบประกันคุณภาพ 

ภายในสถานศึกษาเขมแข็ง  

4. กิจกรรมและการดําเนินงาน 

ท่ี  กิจกรรม  ระยะเวลาดําเนนิงาน ผูรับผิดชอบ 

1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสื่อสารและสรางความ
เขาใจเก่ียวกับการประกันคุณภาพแนวใหม 
   - ดานแนวทางการดําเนินงาน 
   - การเขียนรายงานการประเมินตนเอง(SAR) 
   - การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให
สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาและนโยบายการศึกษาของสพฐ. 

ธันวาคม 2561-
มกราคม 2562 

สุกัญญา  หนอทิม      
และคณะ 

2 นิเทศ ติดตาม การดําเนินงานตามระบบประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาอยางตอเนื่อง 
เพ่ือพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในให
เขมแข็งและเตรียมความพรอมรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสี่ 

มกราคม 2562-
สิงหาคม 2562  

สุกัญญา หนอทิม       
และคณะ 

3 รายงานสรุปผลการดําเนินงาน สิงหาคม 2562 สุกัญญา  หนอทิม 
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5. งบประมาณ จากแผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน งบดําเนินงาน 
งบประมาณ 46,000 บาท ( ถัวจายทุกรายการ) เปนคาใชจาย  ดังนี้ 

ท่ี  เงินงบประมาณ 
รวม คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสื่อสารและสรางความ
เขาใจเก่ียวกับการประกันคุณภาพแนวใหม 
1.1 ประชุมคณะวิทยากรเพ่ือวางแผน/แบงภาระ
งาน        
      - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน  
จํานวน 10 คน x 1 วัน x 160 บาท) 

 

 

 

- 

 

 

 

1,600 

 

 

 

- 

 

 

 

1,600 

 1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสื่อสารและสรางความ
เขาใจเก่ียวกับการประกันคุณภาพแนวใหม ดาน
แนวทางการดําเนินงาน การเขียนรายงานการประเมิน
ตนเอง(SAR) และการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ใหกับผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพ
การศึกษา ร.ร. ละ 2 คน (รวมสาขา) โดยแบงการจัด 
ประชุมเชิงปฏิบัติการเปน 4 รุน (รุนละ 1 อําเภอ) 

       -คาอาหารวางและเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน   
จํานวน 220 คน x 1 วัน x 160 บาท                  

 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 

35,200 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 

 

 

 

 

 

35,200 

       - คาเอกสารประกอบการประชุมฯ 90 ชุด   
ชุดละ  35 บาท                                           

- 3,150 
 

- 
 

3,150 
 

      - คาพาหนะวิทยากร จํานวน 10 คน             - 2,000 - 2,000 

      - คาวัสดุ อุปกรณ  - - 1,250 1,250 

       - จางเหมาจัดทํารายงาน - 1,000 - 1,000 

2 นิเทศ ติดตามการดําเนินงานตามระบบประกัน 
       - คาพาหนะโดยรถยนตสวนตัว 

- 1,800 - 1,800 

3 รายงานสรุปผลการดําเนินงาน - - - - 

รวมเปนเงินท้ังส้ิน - 44,750 1,250 46,000 
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6. การประเมินผล 

ตัวบงช้ีสภาพความสําเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือท่ีใชวัด 

6.1ผลผลิต(Out puts) 
    - โรงเรียนมีความรู ความเขาใจและมีแนว
ปฏิบัติงานตามระบบประกันคุณภาพภายในท่ี
ชัดเจน และมีแนวปฏิบัติงานเปนทางเดียวกัน 
รอยละ 100 

 การนิเทศ ติดตามอยางตอเนื่อง 
 

 

 แบบนิเทศ ติดตาม 

 

6.2 ผลลัพธ(Out comes) 
    - โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายใน
ท่ีเขมแข็ง และมีความพรอมรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสี่ 

 

 โรงเรียนประเมินตนเอง 
 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 

 

 แบบวิเคราะหผล
การประเมินตนเอง 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

            7.1  ผูบริหารและคณะครูในสถานศึกษามีแนวปฏิบัติงานตามระบบประกันคุณภาพ
ภายใน 
            7.2  สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในท่ีเขมแข็ง มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
การศึกษา และมีความพรอมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 
  
 

 

 



๑๕๗ 

 

โครงการ    รองรับภารกิจเรงดวนตามนโยบาย 

แผนงาน พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 

สนองกลยุทธท่ี     4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

ลักษณะโครงการ       ตอเนื่อง 

ผูรับผิดชอบโครงการ   นางสาวปภัสสร  มากดี 

ระยะเวลาดําเนินการ   ตุลาคม   2561  -   15 สิงหาคม  2562     

1. หลักการและเหตุผล 

    สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 เปนสวนราชการ
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทําหนาท่ีบริหารและจัดการศึกษาในเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาใหบังเกิดผลในทางปฏิบัติและตองปฏิบัติในลักษณะ กํากับ ดูแล ประสาน สงเสริมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตามอํานาจหนาท่ีของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
รวมท้ังสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงาน ของคณะกรรมการและสถานศึกษารวมท้ังรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติราชการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาใหเปนไปตามนโยบายแนวทางของรัฐบาล 
กระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดประจวบคีรีขันธ และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
              ในการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีดังกลาว บางสวนเปนภาระงานเรงดวน ท่ีตองปฏิบัติ
ใหบังเกิดผลตามนโยบาย ซ่ึงไมสามารถวางแผนการปฏิบัติไวลวงหนาได และสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 มีความจําเปนตองดําเนินการและใหการสนับสนุน
โรงเรียน และบุคลากรในสังกัด หรือตองปฏิบัติตามภารกิจเพ่ือสนองโยบาย จึงไดจัดทําโครงการเพ่ือ
รองรับภารกิจเรงดวนตามนโยบาย ข้ึน 

2.วัตถุประสงค 

      2.1 เพ่ือใหบุคลากรในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ            

เขต 2 สามารถปฏิบัติงานตามนโยบายเรงดวนไดอยางรวดเร็ว ถูกตอง  

               2.2 เพ่ือใหสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ  

เขต 2 มีวัสดุ/อุปกรณ/สื่อ เปนเครื่องมือใชในการปฏิบัติงานตามนโยบายเรงดวนไดอยางรวดเร็ว            

ถูกตอง 

            

  

 

 

 

 

 



๑๕๘ 

 

3.เปาหมาย 

3.1  เชิงปริมาณ 

                3.1.1 บุคลากรในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ                

เขต 2 สามารถปฏิบัติงานตามนโยบายเรงดวนไดทุกคน        

                3.1.2 สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ             

เขต 2 มีวัสดุ/อุปกรณ/สื่อ เปนเครื่องมือใชในการปฏิบัติงานตามนโยบายเรงดวนไดทุกโรงเรียน 

          3.2  เชิงคุณภาพ   

                 บุคลากร สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ 

เขต 2 ปฏิบัติราชการตามนโยบายเรงดวน ไดถูกตอง รวดเร็ว ทันกําหนดเวลา เกิดประโยชนสูงสุด

และมีคุณภาพ 

    4. กิจกรรมการดําเนินการ 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
1 จัดกิจกรรม/ซ้ือวัสดุอุปกรณ สื่อ/จัดสรรงบประมาณ 

ตามแนวทางของนโยบายเรงดวน 
ตุลาคม 2561-
สิงหาคม 2562 

ปภัสสร มากดี 

2 สรุปผลการดําเนินการ สิงหาคม 2562 ปภัสสร มากด ี
 

  5. งบประมาณ    จากแผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 

     งบดําเนินงาน  งบประมาณ  682,400  บาท     (ถัวจายทุกรายการ)   เปนคาใชจาย  ดังนี้ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ

1 จัดกิจกรรม/ซ้ือวัสดุอุปกรณ สื่อ/
จัดสรรงบประมาณ ตามแนวทาง
ของนโยบายเรงดวน 

- 682,400 - 682,400 

2 
 

สรุปผลการดําเนินการ - - - - 

รวมเปนเงินท้ังส้ิน  682,400  682,400 

 

 

 

 



๑๕๙ 

 

  6.การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 
6.1 ผลผลิต (Out puts) 
 1) บุคลากรในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 สามารถ 
ปฏิบัติงานตามนโยบายเรงดวนได รอยละ 100 
  2) สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการ 
ศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 มี 
วัสดุ/อุปกรณ/สื่อ เปนเครื่องมือใชในการปฏิบัติ 
งานตามนโยบายเรงดวนไดรอยละ 100 
 

 
สังเกต 

 
ผลการปฏิบัติงาน  

6.2 ผลลัพธ (Out comes) 
- บุคลากร สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 
ปฏิบัติราชการตามนโยบายเรงดวน ไดถูกตอง 
รวดเร็ว ทันกําหนดเวลา เกิดประโยชนสูงสุด
และมีคุณภาพ รอยละ 80 
 

 
สังเกต 

สัมภาษณ 

 
ผลการปฏิบัติงาน 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

             สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 มีผลการปฏิบัติงาน 

ตามนโยบายเรงดวนเปนท่ีพึงพอใจ การจัดการศึกษามีคุณภาพ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

สูงข้ึน 

.  

 

             



๑๖๐ 

 

สวนท่ี 5 
การบริหารแผนสูการปฏิบัติ 

 
 เพ่ือใหการดําเนินการตามโครงการในแผนปฏิบัติการประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2562 
บรรลุผลสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ จึงกําหนดแนวทางดังนี้ 
 1. ใหรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2    
ท่ี กํากับ ดูแล แตละกลุม กํากับติดตามใหการบริหารโครงการเปนไปตามแผน และนําผล
ความกาวหนาแจงท่ีประชุม รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและผูอํานวยการกลุม 
เดือนละ 1 ครั้ง 
 2. ในการขอใชงบประมาณและการดําเนินการตามโครงการ ใหบันทึกขอใชงบประมาณกอน
ไมนอยกวา 7 วันทําการ กอนดําเนินการตามกิจกรรมสําคัญในโครงการ 
 3. ในกรณีท่ีมีการอบรม ประชุม สัมมนา ใหเสนอขออนุมัติหลักสูตร พรอมแนบ
กําหนดการ แนวทางการประเมินผลสําเร็จ ใหเปนไปตามมาตรฐานการฝกอบรม เสนอขออนุมัติกอน
แจงโรงเรียนหรือผูเขาอบรมทราบ 
 4. ทุกโครงการใหจัดในชวงเวลาท่ีไมกระทบกับการเรียนการสอน เชน เสาร อาทิตย 
และดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในวันท่ี 15 สิงหาคม  2562 หากโครงการใดไมสามารถดําเนินการ
ไดทันกําหนดใหขออนุมัติเปนโครงการๆไป 
 5. ในกรณีท่ีมีการปรับกิจกรรมเนื่องจากกิจกรรมหรือวิธีการซํ้าซอน หรือใกลเคียงกับ
กิจกรรมในโครงการซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนดไวแลว ตามแผนปฏิบัติการ
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หรือปรับกิจกรรมในกรณีอ่ืน ใหเสนอขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงกิจกรรมกอนทุกครั้งและแจงใหกลุมนโยบายและแผนทราบเพ่ือดําเนินการในสวนท่ี
เก่ียวของตอไป 
 6. ในการดําเนินการใหผูรับผิดชอบโครงการ บันทึกขอมูลรายการใชจายงบประมาณใน
ระบบงบประมาณ (BRS ) หนาเว็ปไซด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ 
เขต 2 
 7. เม่ือดําเนินการเสร็จสิ้นทุกโครงการใหรายงานผลตามเคาโครงรายงานผลการ
ดําเนินงานในภาคผนวก พรอมไฟลภาพถาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

ภาคผนวก 



 

 

คําสั่งสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต ๒ 
ท่ี 357 /๒๕๖1 

เรื่อง   แตงตั้งคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 
......................................................................................................................................................... 

    ดวย สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต ๒  จะตองจัดทําแผน 
ปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ข้ึน เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางในการบริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน     
และติดตามประเมินผลการดําเนินงาน  

  เพ่ือใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย จึงแตงตั้งคณะทํางานจัดทําแผน 
ปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ดังนี้ 
๑. คณะทํางานฝายอํานวยการ ประกอบดวย 
 ๑. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา        ประธานคณะทํางาน 
  ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต ๒ 
 ๒. รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา       คณะทํางาน 
     ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต ๒ 
 ๓. ผูอํานวยการกลุมทุกกลุม/ผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน          คณะทํางาน 
 ๔. นางสาวสุรี  ขวัญออน             คณะทํางานและเลขานุการ  

                  มีหนาท่ีใหคําแนะนํา ปรึกษา สนับสนุน จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2
เปนไปดวยความเรียบรอย  

๒ คณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ประกอบดวย 

 1.  นายสุรินทร   บัวงาม รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา    ประธานคณะทํางาน 
    รักษาราชการแทนผูอํานวยการสํานักงาน 
    เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 
 2.  นายวัฒชัย  วรรณพิรุณ รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา คณะทํางาน 
    ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 
 3.  วาท่ี ร.ต.ธีระชัย ไพฑูรย รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา คณะทํางาน 
    ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 
 4.  นางสริษา  แสงอุทัย รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา คณะทํางาน 
    ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 
 5.  นายมานิตย  สีสงา ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผล คณะทํางาน 
 6.  นางนุสรา  ชืน่ประสงค ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา คณะทํางาน 
 7.  นางสาวบุปผา  มากแกว ผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน คณะทํางาน 
 8.  นางสาวไพลิน  เกตุธิโภค ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล คณะทํางาน 
 9.  นางจิราภรณ  คําทอง ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ คณะทํางาน 
 10.นางสาวจันทรอําไพ คําผา ผูอํานวยการกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย คณะทํางาน 
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 11. นางสมทรง  ภิรมยรส  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ  คณะทํางาน 
                                    ปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการกลุมสงเสริมการศึกษา 
                                                      ทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษา 
 12. นางสาวอมลรดา พรหมวิหาร นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ  คณะทํางาน 
                                             ปฏิบตัิหนาท่ีผูอํานวยการกลุมพัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษา 
 13. นายวิรุตต  ราศี  นิติกรชํานาญการ  คณะทํางาน 
     ปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการกลุมกฎหมายและคดี   
 14. นางนิตยา โรจนบวรวิทยา  ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ  คณะทํางาน 
 15. นางสุกัญญา  หนอทิม  ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ  คณะทํางาน 
 16. นางสาวรัตนา เกียรติเกษม ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ  คณะทํางาน 
 17. นางธนพร  อรชร   ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ  คณะทํางาน 
                18. นางอารยา  ชออังชัญ       ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ  คณะทํางาน 
 19. วาท่ี ร.ต.หญิงอัชฌาวดี ตันเจริญ  ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ  คณะทํางาน 
 20. นางสาววาสนา ยาวงษ  ศึกษานิเทศกชํานาญการ  คณะทํางาน 
 21. นางสาวกัญญาภัค แสงอัคคี ศึกษานิเทศกชํานาญการ  คณะทํางาน 
 22. นางสาวปารณีย ขวัญกิจวงษธร ศึกษานิเทศกชํานาญการ  คณะทํางาน 
                23. นางสาวสรญัญา ดีฉํ่า  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ  คณะทํางาน 
 24. นางกัลยรัสย สุขประเสริฐ  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ  คณะทํางาน 
 25. นางสาวปณิชา นันทชนาโชติ นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ  คณะทํางาน 
 26. นางนิยม  ตั้งธรรม  ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน  คณะทํางานและเลขานุการ 
 27. นางสาวสุรี  ขวัญออน  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ คณะทํางานและผูชวยเลขานุกาi 

  มีหนาท่ีประชุม เพ่ือทบทวน ปรับปรุง ตรวจสอบ ทิศทางการพัฒนาการศึกษา  กรอบกลยุทธ     
การพัฒนา พิจารณาวิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธ โครงการ ปญหาอุปสรรค ผลการปฏิบัติงานท่ีผานมา เพ่ือจัดทํา 
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 พรอมพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามกรอบวงเงิน
งบประมาณป พ.ศ.๒๕๖2 และกํากับ ติดตามความกาวหนาของโครงการและการเบิกจายงบประมาณ  

๓. คณะทํางานฝายกล่ันกรองแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖2 ประกอบดวย 

 ๑.  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา  ประธานคณะทํางาน 
  ประจวบคีรีขันธ เขต ๒         
 ๒.  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา  คณะทํางาน 
  ประจวบคีรีขันธ เขต ๒  
 ๓.  ผูอํานวยการกลุมทุกกลุม/ผูอํานวยการตรวจสอบภายใน  คณะทํางาน 
 4.  นายสมสกุล  สีสันต  ประธานกลุมโรงเรียนกุยบุรี   คณะทํางาน 
 5.  นายอุดมเดช หนูสวี  ประธานกลุมโรงเรียนสามรอยยอด  คณะทํางาน 
 6.  นายชัยชนะ  ทองเปยม ประธานกลุมโรงเรยีนปราณบุรี  คณะทํางาน 
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 7.  นางศรีสําอาง  แฉงฉายา ประธานกลุมทับใต   คณะทํางาน 
 8.  นางสาวสุนทร  แซเตียว  ผูแทนคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.  คณะทํางาน 
 ๔.  นางสาวสุรี  ขวัญออน นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ        คณะทํางานและเลขานุการ 

                       มีหนาท่ี กลั่นกรองแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 เพ่ือนําเขาท่ีประชุม
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ  

๔. คณะทํางานฝายจัดทําเอกสาร ประกอบดวย 
 ๑. นางนิยม  ตั้งธรรม         ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน            ประธานคณะทํางาน 
 2. นางสาวสรัญญา  ดีฉํ่า      นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ              คณะทํางาน 
 3. นางกัลยรัสย สุขประเสริฐ   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญ                  คณะทํางาน 
 4. นางปณิชา  นันทชนาโชติ   นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ               คณะทํางาน 
 5.   นางสาวศศิธร  สังขลาโพธิ์         เจาหนาท่ีวิเคราะหงบประมาณ                                            คณะทํางาน 
                6.  นายสุริยา  นอยเอย พนักงานพิมพดีด                                           คณะทํางาน 
                     7.   นางสาวสุรี  ขวัญออน            นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ             คณะทํางานและเลขานุการ 

 มีหนาท่ีเก็บรวบรวมเอกสารตนฉบับ ตรวจสอบ และจัดพิมพแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖2 

                ใหคณะกรรมการท่ีไดรับแตงตั้งดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  
ใหมีความถูกตองเหมาะสมเปนไปตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือใหสํานักงาน   
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต ๒ และสถานศึกษาในสังกัด สามารถดําเนินการขับเคลื่อน
นโยบายเปนไปดวยความเรียบรอยและบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคทุกประการ                         

                       ท้ังนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

                                              สั่ง   ณ  วันท่ี  10  ตุลาคม    พ.ศ.  ๒๕๖1 
 

                       



คณะทํางาน 

 

ที่ปรึกษา 

 1.  นายสุรินทร บัวงาม   รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

รักษาราชการแทนผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี  

การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 

 2.  นางนิยม  ตั้งธรรม   ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน 

คณะทํางาน 

      1. นางนิยม  ตั้งธรรม   ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน 

 2. นางสาวสุรี  ขวัญออน   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

 3. นางสาวสรัญญา ดีฉํ่า   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ  

 4. นางกัลยรัสย  สุขประเสริฐ  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

          5.  นางสาวปภัสสร มากดี                     นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

 5. นางสาวศศิธร  สังขลาโพธิ ์  เจาหนาท่ีวิเคราะหงบประมาณ 

 6. นายสุริยา  นอยเอย   เจาหนาท่ีพิมพดีด 
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