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คํานํา 
 

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 ไดจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ซ่ึงไดกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค และกลยุทธใหสอดคลอง
กับนโยบายการศึกษาท่ีเก่ียวของทุกระดับ ต้ังแตระดับรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือใหหนวยงาน และสถานศึกษาในสังกัด ใชเปนกรอบและทิศทาง
ในการขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติเพ่ือความสําเร็จและบรรลุเปาหมาย  โดยมีสาระสําคัญเก่ียวกับ
ผลการดําเนินงานท่ีผานมา กรอบแนวคิดและนโยบายท่ีเก่ียวของ ทิศทางการจัดการศึกษาของ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 แผนการใชจายงบประมาณ 
โครงการ กิจกรรมและวงเงินรวมท่ีจะใชดําเนินการ  

  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 หวังเปนอยางยิ่งวา
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ฉบับนี้ จะเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงาน
การศึกษาของหนวยงาน และสถานศึกษาในสังกัด มีความชัดเจนในการดําเนินงาน สามารถบูรณาการ 
และผลักดันไปสูการปฏิบัติไดอยางถูกตอง เปนธรรม สามารถติดตาม ประเมินผลความสําเร็จ ผลการ
ดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 ไดตามเปาหมาย 
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดตอการพัฒนาการศึกษา โดยมุงสูเปาหมายสุดทายคือการ
พัฒนาใหนักเรียนไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพเต็มตามศักยภาพท่ีเทาเทียมกัน 
และขอขอบคุณ ผูท่ีมีสวนเก่ียวของทุกทาน ที่ไดใหความรวมมือในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 จนสําเร็จลุลวงไปดวยดี 
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- คําสั่งสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2  
  ท่ี 245/2562 ลงวันท่ี 26 กันยายน 2562 
- คณะทํางาน 
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สวนท่ี 1 

บทนํา 
 

ความเปนมา 

 ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 

และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 กําหนดใหหนวยงานราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ      

ใหสอดคลองตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)      

พ.ศ. 2545, (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 และ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562 ตลอดจนการปฏิรูประบบบริหาร

ภาครัฐ เพ่ือใหหนวยงานใชเปนกรอบแนวทางและทิศทางท่ีชัดเจนในการขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร  

กลยุทธและจุดเนน สูการปฏิบัติเพ่ือความสําเร็จและบรรลุเปาหมาย ตามนโยบายของรัฐบาล นโยบาย

การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ภายใตบริบท

ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2  

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ท่ีมุงเนนการพัฒนาคุณภาพศึกษา เพ่ือเขาถึงการบริการการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานใหท่ัวถึงทุกระดับ ครอบคลุมผูเรียนทุกคนใหไดรับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ พัฒนา

คุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ภายใตงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรจากสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 สําหรับวงเงินงบประมาณท่ีจะใชดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ        

พ.ศ. 2563 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาใชกรอบ

วงเงินของปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางกอน กรอบวงเงินงบประมาณ 6,000,000 บาท 

จําแนกดังนี้ 

 1. งบประมาณบริหารจัดการ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ   

เขต 2  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบประมาณ 4,200,000 บาท 

 2. งบประมาณพัฒนาคุณภาพการศึกษา งบประมาณ 1,800,000 บาท 

 กระบวนการวางแผนดังกลาว สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ   

เขต 2 ไดใชหลักการมีสวนรวมจากผูเก่ียวของ โดยรวมกันพิจารณากําหนดแนวทางการพัฒนา

การศึกษาใหเกิดประโยชนสูงสุด สามารถดําเนินการจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ สงผล         

ตอคุณภาพผูเรียนท่ีเปนไปตามจุดมุงหมายท่ีกําหนด  

 

 

 

 

 

 

 



๒ 

 

 

 

  ผลการดําเนินงานท่ีผานมา 

1. ดานคุณภาพ 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 

      ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2561   

 ตารางท่ี  1  แสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 

              ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  ระดับ สพฐ.  และระดับประเทศจําแนกรายกลุมสาระการเรียนรู 

ท่ี สาระการเรียนรู 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี  6 

ระดับเขตฯ ระดับสพฐ. ระดับประเทศ 

1 ภาษาไทย 54.72 54.61 55.90 

2 ภาษาอังกฤษ 37.16 35.47 39.24 

3 คณิตศาสตร 37.01 35.65 37.50 

4 วิทยาศาสตร 39.41 38.83 39.93 

คะแนนเฉล่ีย 42.08 41.14 43.14 

24    จากตารางท่ี 1 พบวา ผลการประเมินระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 

ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ระดับ สพฐ. และระดับประเทศ มีคะแนนเฉลี่ยรวมทุกกลุมสาระการเรียนรู 

คิดเปนรอยละ 42.08,41.14, และ 43.14 ตามลําดับ และเม่ือนําผลมาเปรียบเทียบ พบวา คะแนน

เฉลี่ยรวมทุกกลุมสาระการเรียนรูระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษามากกวาระดับ สพฐ.คิดเปนรอยละ 0.94  

แตนอยกวาระดับประเทศ คิดเปนรอยละ 1.06 

 

24ตารางท่ี 2  แสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-Net)  ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6  

24             ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ปการศึกษา 2560 – 2561  

ท่ี กลุมสาระ 
คาเฉล่ียรอยละ 

ป กศ.2560 

คาเฉล่ียรอยละ 

ป กศ. 2561 
+เพ่ิม, -ลด 

1 ภาษาไทย 46.47 54.72 +8.25 

2 ภาษาอังกฤษ 33.62 37.16 +3.54 

3 คณิตศาสตร 36.83 37.01 +0.18 

4 วิทยาศาสตร 38.20 39.41 +1.22 

เฉล่ีย 38.78 42.08 +3.33 
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 จากตารางท่ี 2 พบวา ผลการประเมินระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 

ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ปการศึกษา 2561  มีคะแนนเฉลี่ยรวมคิดเปนรอยละ 42.08  ซ่ึงมากกวา

ในปการศึกษา 2560 คิดเปนรอยละ 3.33 เม่ือจําแนกเปนรายกลุมสาระการเรียนรู พบวา ในป

การศึกษา 2561 ทุกกลุมสาระการเรียนรูมีคาเฉลี่ยรอยละสูงกวาคาเฉลี่ยรอยละในปการศึกษา2560  
 

           1.2  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

                  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน(O-NET) ปการศึกษา ๒๕61 

    ตารางท่ี 3  แสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)                             

                         ชัน้มัธยมศึกษาปท่ี  3  ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  ระดับ สพฐ.  และระดับประเทศ      

                   จําแนกรายกลุมสาระการเรียนรู 

ท่ี สาระการเรียนรู 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  3 

เขตฯ สพฐ. ประเทศ 

1 ภาษาไทย 54.02 55.04 54.42 

2 ภาษาอังกฤษ 28.09 29.10 29.45 

3 คณิตศาสตร 28.48 30.28 30.04 

4 วิทยาศาสตร 35.61 36.43 36.10 

คะแนนเฉล่ีย 36.55 37.71 37.50 

24        จากตารางท่ี 3 พบวาผลการประเมินระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ระดับ

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ระดับ สพฐ และระดับประเทศ มีคะแนนเฉลี่ยรวมทุกกลุมสาระการเรียนรูคิดเปน

รอยละ 36.55, 37.71, 37.51 ตามลําดับ และเม่ือนําผลมาเปรียบเทียบ พบวา คะแนนเฉลี่ยรวมทุก

กลุมสาระการเรียนรูระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษานอยกวาระดับ สพฐ.และระดับประเทศ คิดเปนรอย 1.16 

,0.95  ตามลําดับ  

24ตารางท่ี 4  แสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-Net)  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓  

24             ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ปการศึกษา 2560 – 2561  

ท่ี กลุมสาระการเรียนรู 
คาเฉล่ียรอยละ 

ป กศ.2560 

คาเฉล่ียรอยละ 

ป กศ. 2561 
+เพ่ิม, -ลด 

1 ภาษาไทย 48.21 54.02 +5.81 

2 ภาษาอังกฤษ 29.88 28.09 -1.79 

3 คณิตศาสตร 23.27 28.48 +5.21 

4 วิทยาศาสตร 30.80 35.61 +4.81 

เฉล่ีย 33.04 36.55 +3.51 
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         จากตารางท่ี 4 พบวา ผลการประเมินระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 

ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ปการศึกษา 2561 มีคะแนนเฉลี่ยรวมคิดเปนรอยละ 36.55 ซ่ึงมากกวา    

ในปการศึกษา 2560 คิดเปนรอยละ 3.51  เม่ือจําแนกเปนรายกลุมสาระการเรียนรู  พบวา             

ในปการศึกษา 2561 ทุกกลุมสาระการเรียนรูมีคาเฉลี่ยรอยละสูงกวาคาเฉลี่ยรอยละในปการศึกษา 

2560 ยกเวนกลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ยต่ํากวาคะแนนเฉลี่ย ปการศึกษา 

2560 คิดเปนรอยละ 1.79 

 

                    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 40.95 48.16 47.31 

2 สังคมศึกษา ฯ 30.39 35.48 35.16 

3 ภาษาอังกฤษ 23.84 31.15 31.41 

4 คณิตศาสตร 17.68 31.04 30.72 

5 วิทยาศาสตร 26.59 30.75 30.51 

คะแนนเฉล่ีย 27.89 35.32 35.02 

          จากตารางท่ี 5 พบวา ผลการประเมินระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 

ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ระดับ สพฐ. และระดับประเทศ มีคะแนนเฉลี่ยรวมทุกกลุมสาระการเรียนรู 

คิดเปนรอยละ 27.89 , 35.32 , 35.02 ตามลําดับ และเม่ือนําผลมาเปรียบเทียบ พบวา คะแนน

เฉลี่ยรวมทุกกลุมสาระการเรียนรูระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  นอยกวา ระดับ สพฐ.และระดับประเทศ    

คิดเปนรอยละ 7.43 , 7.13 ตามลําดับ  
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24ตารางท่ี 6  แสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-Net) ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6                

24               ปการศึกษา 2560– 2561 

ท่ี กลุมสาระการเรียนรู 
คาเฉล่ียรอยละ 

ป กศ.2560 

คาเฉล่ียรอยละ 

ป กศ.2561 
+เพ่ิม, -ลด 

1 ภาษาไทย 45.09 40.95 -4.14 

2 สังคมศึกษา ฯ 29.64 30.39 +0.75 

3 ภาษาอังกฤษ 20.27 23.84 +3.57 

4 คณิตศาสตร 16.44 17.68 +1.24 

5 วิทยาศาสตร 25.06 26.59 +1.53 

เฉล่ีย 27.30 27.89 +0.59 

                จากตารางท่ี 6  พบวา ผลการประเมินระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ชัน้มัธยมศึกษาปท่ี 6     

ปการศึกษา 2561  มีคะแนนเฉลี่ยรวมคิดเปนรอยละ 27.89  ซ่ึงมากกวาในปการศึกษา 2560     

คิดเปนรอยละ 0.59 เม่ือจําแนกเปนรายกลุมสาระการเรียนรู พบวา ในปการศึกษา 2561 ทุกกลุม

สาระการเรียนรูมีคาเฉลี่ยรอยละสูงกวาคาเฉลี่ยรอยละในปการศึกษา 2560 ยกเวนกลุมการเรียนรู

ภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ยต่ํากวาคะแนนเฉลี่ย ปการศึกษา 2560 คิดเปนรอยละ 4.14 
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2. ดานโอกาส 

2.1 ขอมูลจํานวนนักเรียน 

ตารางท่ี 7  จํานวนนักเรียนปการศึกษา 2560 – 25๖2    

     สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2  

ระดับ ป 2560 ป ๒๕๖1 ป 2562 

อนุบาล 1 434 664 501 

อนุบาล 2 1,550 1,523 1,542 

อนุบาล 3 1,654 1,616 1,557 

รวมระดับกอนประถม 3,638 3,803 3,600 

ประถมศึกษาปท่ี 1 1,843 1,899 1,854 

ประถมศึกษาปท่ี 2 1,608 1,753 1,818 

ประถมศึกษาปท่ี 3 1,768 1,628 1,750 

ประถมศึกษาปท่ี 4 1,799 1,751 1,657 

ประถมศึกษาปท่ี 5 1,736 1,790 1,754 

ประถมศึกษาปท่ี 6 1,690 1,726 1,795 

รวมระดับประถมศึกษา 10,444 10,547 10,628 

มัธยมศึกษาปท่ี  1 918 826 857 

มัธยมศึกษาปท่ี  2 781 801 780 

มัธยมศึกษาปท่ี  3 606 685 680 

รวมระดับมัธยมศึกษาตอนตน 2,305 2,312 2,317 

มัธยมศึกษาปท่ี  4 37 27 34 

มัธยมศึกษาปท่ี  5 33 27 22 

มัธยมศึกษาปท่ี  6 35 35 24 

รวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 105 89 80 

รวมท้ังหมด 16,492 16,751 16,625 

ท่ีมา : ขอมูลสารสนเทศ (Data Management Center) ณ 10 มิถุนายน 2562 
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ตารางท่ี 8  อัตราการเกณฑเด็กเขาเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1  

ปการศึกษา 
ประชากร 

ในเขตบริการ 
เขาเรียน คิดเปนรอยละ 

ปการศึกษา 2558 1,825 1,825 100 

ปการศึกษา 2559 1,702 1,702 100 

ปการศึกษา 2560 2,522 2,522 100 

ปการศึกษา 2561 2,647 2,647 100 

ปการศึกษา 2562 1,854 1,854 100 

ท่ีมา : การเกณฑเด็กเขาเรียน กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา พ.ศ.  2558 – 2562 

 

ตารางท่ี 9  อัตราการเกณฑเด็กเขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ 

ปการศึกษา 
ประชากร 

ในเขตบริการ 
เขาเรียน คิดเปนรอยละ 

ปการศึกษา 2558 1,629 1,629 100 

ปการศึกษา 2559 1,742 1,742 100 

ปการศึกษา 2560 523 523 100 

ปการศึกษา 2561 1,622 1,620 99.88 

ปการศึกษา 2562 2,317 2,317 100 

ท่ีมา : การเกณฑเด็กเขาเรียน กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา พ.ศ. 2558 – 2562 

 

ตารางท่ี 10 จํานวนนักเรียนเขาใหม ปการศึกษา 2558 – 25๖2  

ปการศึกษา ช้ัน อ.1 ช้ัน ป.1 ช้ันม.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 

ปการศึกษา 2562 501 1,854 857 3,212 

ท่ีมา : ขอมูลสารสนเทศ (Data Management Center) พ.ศ.2558-2562 
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ตารางท่ี 11 จํานวนเด็กออกกลางคัน ชั้น ป.1-ม.3 ปการศึกษา 2559 - 2561 

ปการศึกษา จํานวนนักเรียน

ท้ังหมด 

ออกกลางคัน คิดเปนรอยละ 

2559 15,702 4 0.025 

2560 16,492 4 0.024 

2561 16,751 17 0.101 

ท่ีมา : ขอมูลสารสนเทศ (Data Management Center) ณ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖1 

 

     2.2 ขอมูลนักเรียนจบการศึกษาตามท่ีหลักสูตรกําหนด 

ตารางท่ี 12 จํานวนนักเรียนท่ีจบการศึกษา ปการศึกษา 2559 - 2561 

นักเรียนท่ีจบหลักสูตร 
ปการศึกษา 

2559 2560 2561 

นักเรียนจบชั้นอนุบาล    

- นักเรียนชั้นอนุบาล 2 1,560 1,550 1,523 

- จบชั้นอนุบาล 2 1,560 1,550 1,523 

- คิดเปนรอยละ  100 100 100 

นักเรียนจบชั้นประถมศึกษาปท่ี 6    

- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 1,699 1,690 1,726 

- จบชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 1,699 1,690 1,665 

- คิดเปนรอยละ 100 100 96.47 

นักเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3    

- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 518 606 685 

- จบชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 518 606 593 

- คิดเปนรอยละ 100 100 86.57 

ท่ีมา : ขอมูลสารสนเทศ (Data Management Center) ณ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖2 
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3. ดานประสิทธิภาพ 

                     3.1 ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและจัดการศึกษาของสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษา ตามมาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา พ.ศ. 2560 ประจําปงบประมาณ        

พ.ศ. 2561 ระดับคุณภาพรวมท้ัง 3 มาตรฐาน 394.50 คะแนน แปลคุณภาพภาพรวม 3 มาตรฐาน 

ดีมาก 

  3.2 ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 ตามยุทธศาสตรของสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระดับคะแนน 2.91 ระดับคุณภาพ ดีมาก 

                     3.3 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 สํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 ผลการประเมิน 93.77 ระดับ A อยูในลําดับท่ี 

16 ของประเทศ 
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โครงสรางการบริหาร 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 

 

 

หนวยตรวจสอบภายใน

 

คณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ 

ประเมินผล และนิเทศการศึกษา

(ก.ต.ป.น.) 

 

งานวิชาการ 

 

งานงบประมาณ งานบริหารงานบุคคล งานบริหารท่ัวไป 

สถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา 

กลุม

อํานวย  

การ 

กลุม

บริหาร  

งาน

บุคคล 

กลุม

นโยบาย

และ 

แผน 

กลุม

นิเทศ 

ติดตาม

และ

ประเมิน 

ผลการจัด

การศึกษา 

กลุมบรหิาร 

งานการเงิน

และ

สินทรัพย      

กลุม

พัฒนา 

ครูและ

บุคลากร

ทางการ

ศึกษา     

กลุม

สงเสริม 

การ

จัดการ

ศึกษา 

กลุม

กฎหมาย

และคดี 

กลุมสงเสริม

การศีกษา

ทางไกล 

เทคโนโลยี 

สารสนเทศ

และการ

ส่ือสาร 
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การบริหารจัดการโดยองคคณะบุคคล   

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ  เขต 2  บริหารจัดการศึกษา

โดยมีคณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (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 
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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 Center) ณ วันท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖2 

 

หมายเหตุ สพท. หมายถึง       สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 

  สอศ. หมายถึง       สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 

  สกอ. หมายถึง      สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

  สศศ. หมายถึง      สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

  อปท. หมายถึง      องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 

           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 

กุยบุรี 2๕ 19 4 1 1 

ปราณบุรี 15 11 3 0 1 

หัวหิน 24 16 8 0 0 

สามรอยยอด 25 17 8 0 0 

รวม 89 63 23 1 2 

ท่ีมา :  ขอมูลสารสนเทศ (Data Management Center) ณ 10 มิถุนายน 2562 
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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 

ท่ีมา :  ขอมูลสารสนเทศ (Data Management Center) ณ 10 มิถุนายน 2562 

 

2.  ขอมูลจํานวนนักเรียน หองเรียน ปการศึกษา 25๖1 

 2.1  จํานวนนักเรียน จํานวนหองเรียน  ระดับอนุบาล-ม. 6 จําแนกระดับชั้น  และจําแนก

รายอําเภอ (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. 

กุยบุรี 70 883 164 2,871 16 343 5 80 255 4,177 

ปราณบุรี 39 733 108 2,353 12 389   159 3,475 

หัวหิน 62 1,202 162 3,274 33 960   257 5,436 

สามรอยยอด 69 782 155 2,130 27 625   251 3,537 

รวม 240 3,600 589 10,628 88 2,317 5 80 922 16,625 

ท่ีมา :  ขอมูลสารสนเทศ (Data Management Center) ณ 10 มิถุนายน 2562 
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3.  ขอมูลจํานวนนักเรียน  จําแนกตามช้ันเรียนและเพศ  ปการศึกษา 2561           

    (โรงเรียนรัฐบาล ) สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2)  

ตารางท่ี 17  แสดงจํานวนนักเรียน จําแนกตามชั้นเรียนและเพศ ปการศึกษา 2562 (โรงเรียน 

                 รฐับาล สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ  เขต  2)  

ช้ัน จํานวนนักเรียน 

ชาย หญิง รวม 

อนุบาลท่ี 1 
อนุบาลท่ี 2 
อนุบาลท่ี 3 

255 
806 
780 

246 
736 
777 

501 
1,542 
1,557 

รวม 1,841 1,759 3,600 

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

1,004 
952 
913 
862 
917 
933 

850 
866 
837 
795 
837 
862 

1,854 
1,818 
1,750 
1,657 
1,754 
1,795 

รวม 5,581 5,047 10,628 

มัธยมศึกษาปท่ี 1 
มัธยมศึกษาปท่ี 2 
มัธยมศึกษาปท่ี 3 

516 
397 
376 

341 
383 
304 

857 
780 
680 

รวม 1,289 1,028 2,317 

มัธยมศึกษาปท่ี 4 
มัธยมศึกษาปท่ี 5 
มัธยมศึกษาปท่ี 6 

11 
8 

15 

23 
14 
9 

34 
22 
24 

รวม 34 46 80 

รวมท้ังสิ้น 8,745 7,880 16,625 

ท่ีมา :  ขอมูลสารสนเทศ (Data Management Center) ณ 10 มิถุนายน 2562 
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4.  ขอมูลจํานวนนักเรียนพิการเรียนรวม ปการศึกษา 2562 (โรงเรียนรัฐบาลสังกัด    

     สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ  เขต  2) 

ตารางท่ี 18  แสดงจํานวนนักเรียนพิการเรียนรวม ปการศึกษา 2562 (โรงเรียนรัฐบาล สังกัด    

                  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ  เขต  2) 

ระดับช้ัน 
จํานวนนักเรียน 

ในสังกัด พิการ คิดเปนรอยละ 

กอนประถมศึกษา 3,600 14 0.39 

ประถมศึกษา 10,628 739 6.95 

มัธยมศึกษาตอนตน 2,327 72 3.09 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 80 5 6.25 

รวมท้ังส้ิน 16,625 830 4.99 

ท่ีมา :  ขอมูลสารสนเทศ (Data Management Center) ณ 10 มิถุนายน 2562 

 

 สรุปจํานวนนักเรียนพิการเรียนรวม  จําแนกตามประเภทความพิการ  (โรงเรียนรัฐบาล

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2)   

 1.  บกพรองทางดานการเห็น   จํานวน        4  คน 

 2.  บกพรองทางดานการไดยิน   จํานวน       7  คน 

 3.  บกพรองทางสติปญญา   จํานวน      38 คน 

 4.  บกพรองทางรางกาย / สุขภาพ          จํานวน      26 คน 

 5.  บกพรองทางการเรียนรู / พฤติกรรม  จํานวน     681 คน 

 6.  บกพรองทางการพูด / ภาษา   จํานวน       24 คน 

 7.  บกพรองทางดานอารมณ   จํานวน        7 คน 

 8.  เด็กออทิสติก    จํานวน       22 คน   

 9.  เด็กท่ีมีความพิการซํ้าซอน   จํานวน       21 คน 

                           รวมท้ังส้ิน         830 คน 
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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 4,177 245 1:17 

ปราณบุรี 15 3,475 182 1:19 

หัวหิน 24 5,436 281 1:19 

สามรอยยอด 25 3,537 234 1:15 

รวม 89 16,625 942 1:18 

ท่ีมา : ขอมูลกลุมบริหารงานบุคคล (ขอมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2562)  

 

     5.2  จํานวนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจําและลูกจางช่ัวคราว 

ท่ีปฏิบัติงานในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ  เขต  2  จํานวน  59  คน  

จําแนกได  ดังนี้  (ขอมูล  ณ  วันท่ี  9  พฤศจิกายน  2562) 

  -  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (มาตรา 38 ข (4)    1 คน 

  -  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา(มาตรา 38 ข(3)    - คน 

  -  ศึกษานิเทศก(มาตรา 38 ค(1)       8 คน 

  -  บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน(มาตรา38 ค(2)     34 คน 

  -  ลูกจางประจํา          2 คน 

  -  ลูกจางชั่วคราว        14 คน 

                                                                    รวม     59 คน 
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  5.3 จํานวนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตามโครงสรางท่ีปฏิบัติงาน      

ในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ  เขต  2  จําแนกตามระดับการศึกษา 

ตารางท่ี 20  แสดงจํานวนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตามโครงสรางท่ีปฏิบัติงานใน

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 จําแนกตาม   ระดับการศึกษา 

กลุมตามโครงสราง 

ขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

ท่ีปฏิบัติงานในสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ประจวบคีรีขันธ เขต 2 

ระดับการศึกษา 

ตามมาตรา 

38 ข 

(3) , (4) 

ตาม

มาตรา 

38 ค(1) 

, (2) 

รวม 

ต่ํา

กวา 

ป.

ตรี 

ป.

ตรี 

ป.

โท 

ป.

เอก 
รวม 

1. ผอ.สพท. 1  1    1 1 

2. รอง  ผอ.สพท.  -  - -  -  

3. กลุมอํานวยการ  3 3 - 3 - - 3 

4. กลุมนโยบายและแผน  4 4 - 2 2 - 4 

5. กลุมบริหารงานบุคคล  9 9 - 7 2 - 9 

6. กลุมสงเสริมการจัด

การศึกษา 

 7 7 - 4 3  7 

7 .กลุมนิเทศ  ติดตาม

และประเมินผลการจัด

การศึกษา 

 8 8 -  6 2 8 

8.หนวยตรวจสอบภายใน  2 2 -  2 - 2 

9. กลุมบริหารการเงิน

และสินทรัพย 

 9 9 - 6 3 - 9 

รวม 1 42 43 - 22 18 3 43 

ท่ีมา : ขอมูลกลุมบริหารงานบุคคล (ขอมูล ณ 15 ตุลาคม 2562) 

 

 

 

 

 



๑๘ 

 

 

 

          5.4  จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน แยกตามวิทยฐานะ 

ตารางท่ี 21  แสดงจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน แยกตามวิทยฐานะ 
 

กลุมตาม 

พรบ.คร ู

ผอ.

เขต 

รอง 

ผอ.

เขต 

ศึกษา 

นิเทศก 

ผอ.

โรงเรียน 

รองผอ.

โรงเรียน 

คร ู คร ู

ผู 

ชวย 

บุคลากร 

ทาง 

การศึกษา 

รวม 

ท้ัง 

หมด 

ไมมีวิทยฐานะ - - - - - 291 173 - 464 

ชํานาญการ - - 3 21  167 - - 191 

ชํานาญการพิเศษ 1 - 5 55 2 199 - - 262 

เชี่ยวชาญ - - - - - - - - - 

เชี่ยวชาญพิเศษ - - - - - - - - - 

รวม 1 - 8 76 2 657 173 - 917 

ปฏิบัติงาน - - - - - - - - - 

ปฏิบัติการ - - - - - - - 5 5 

ชํานาญงาน - - - - - - - 1 1 

ชํานาญการ - - - - - - - 20 20 

ชํานาญการพิเศษ - - - - - - - 8 8 

รวม - - - - - - - 34 34 

รวมท้ังส้ิน 1 - 8 76 2 657 173 34 951 

ท่ีมา : ขอมูลกลุมบริหารงานบุคคล (ขอมูล ณ 15 ตุลาคม 2562) 
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สวนท่ี 2 

กรอบแนวคิดและนโยบายท่ีเก่ียวของ 

 

นโยบายรัฐบาล 

 นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา) แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีตอรัฐสภา    

เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 25 กรกฎาคม 2562 โดยมีนโยบายท่ีเก่ียวของกับการศึกษา ประกอบดวย 

นโยบายหลัก และนโยบายเรงดวน ดังนี้ 

นโยบายหลัก 

 ดานท่ี 1 การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย 

 1.1 สืบสาน รักษา ตอยอดศาสตรพระราชาและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ          

ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มาเปนหลักสําคัญในการบําบัดทุกขและบํารุงสุขใหประชาชน        

และพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รวมท้ังสงเสริมการเรียนรูหลักการทรงงาน การนํามา

ประยุกตใชในการปฏิบัติราชการและการพัฒนาประเทศ เพ่ือประโยชนในวงกวาง รวมท้ังเผยแพร

ศาสตรพระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสูเวทีโลกเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาอยางยั่งยืน 

 1.2 ตอยอดการดําเนินการของหนวยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาพระราชทาน       

ตามแนวพระราชดําริ ใหเปนแบบอยางการบําเพ็ญสาธารณประโยชนในพ้ืนท่ีตางๆ เพ่ือบรรเทาความ

เดือดรอน แกไขปญหาใหแกประชาชน และพัฒนาความเปนอยูของประชาชน โดยระดมพลังความรัก 

ความสามัคคี ท้ังของหนวยงานในพระองค หนวยงานราชการภาคเอกชน และชุมชน 

 1.3 สรางความตระหนักรู เผยแพร และปลูกฝงใหประชาชนมีความรูความเขาใจท่ีถูกตองและ

เปนจริ ง เ ก่ียว กับสถาบันพระมหากษัตริยและพระราชกรณียกิจเ พ่ือประชาชน ตลอดจน                    

พระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริยทุกพระองค เพ่ือกอใหเกิดการมีสวนรวมอยางถูกตอง           

กับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขในบริบทของไทย 

 ดานท่ี 2 การสรางความม่ังคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ 

 2.2 ปลูกจิตสํานึก เกียรติภูมิ และศักดิ์ศรีความเปนชาติไทย การมีจิตสาธารณะและการมีสวน

รวมทําประโยชนใหประเทศ รักษาผลประโยชนของชาติความสามัคคีปรองดองและความเอ้ือเฟอเผื่อแผ

ระหวางกันของประชาชน โดยสถาบันการศึกษาสอดแทรกการปลูกฝงวินัยของคนในชาติ หลักคิด        

ท่ี ถูกตอง สรางคานิยม “ประเทศไทยสําคัญท่ีสุด” การเคารพกฎหมายและกติกาของสังคม               

ปรับสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษาให เ อ้ือตอการมีคุณธรรม จริยธรรม                

และจิตสาธารณะ 
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 2.5 แกไขปญหายาเสพติดอยางจริงจังท้ังระบบ ดวยการบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด 

ปราบปรามแหลงผลิตและเครือขายผูคายาเสพติด โดยเฉพาะผูมีอิทธิพลและเจาหนาท่ีของรัฐ             

ท่ีเก่ียวของอยางเด็ดขาด ปองกันเสนทางการนําเขาสงออกโดยรวมมือกับประเทศเพ่ือบาน การลด

จํานวนผูคาและผูเสพรายใหม และใหความรูเยาวชนถึงภัยยาเสพติดอยางตอเนื่อง รวมท้ังฟนฟู ดูแล 

รักษาผูเสพผานกระบวนการทางสาธารณสุข 

 ดานท่ี 3 การทํานุบํารุงศาสตร ศิลปะและวฒันธรรม 

 3.1 สงเสริมวัฒนธรรมและเอกลักษณของชาติ โดยอนุรักษ ฟนฟู และเผยแพรประวัติศาสตร 

วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ศิลปะ ประเพณี ภูมิปญญา ภาษาไทย และภาษาถ่ินท่ีมีอัตลักษณและความ

หลากหลายผานชองทางตางๆ เพ่ือใหเกิดความภาคภูมิใจในเอกลักษณของชาติ พรอมท้ังสนับสนุน    

การสรางสรรคศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทยเพ่ือกระตุนกระแสนิยมวัฒนธรรมไทย พัฒนาตอยอด

และสรางมูลคาเพ่ิมในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมอยางเหมาะสม 

 3.2 ปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมท่ีดีท้ังดานคุณธรรม จริยธรรม กตัญู ความซ่ือสัตย       

การมีวินัย เคารพกฎหมาย มีจิตสาธารณะและการมีสวนรวมทําประโยชนใหประเทศ และเปนพลเมือง

ท่ีดี โดยสงเสริมใหสถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคมและชุมชนเปนฐานในการบมเพาะ สงเสริมให

ภาคเอกชนดําเนินธุรกิจอยางมีธรรมาภิบาล ใหสื่อมีบทบาทกระตุนการสรางความตระหนักในคานิยม   

ท่ีดี รวมถึงผลิตสื่อท่ีมีคุณภาพและมีความรับผิดชอบและเปดพ้ืนท่ีสาธารณะใหประชาชนไดแสดง     

ออกอยางสรางสรรค 

 3.3 ทํานุบํารุงศาสนาใหมีความแข็งแรง สงเสริมสถาบันศาสนาทุกศาสนาใหมีบทบาทในการ

เผยแผหลักคําสอนท่ีดีงาม ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสรางความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต จิตใจ และพัฒนาสังคมใหมีความสามัคคี ปรองดอง และยั่งยืน และใหพุทธศาสนิกชนเขาถึง      

แกนแทคําสอนของพระพุทธเจาและสามารถนํามาปฏิบัติในชีวิตประจําวันได 

 3.4 สรางความรู ความเขาใจในขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม ของประเทศเพ่ือนบาน 

ยอมรับและเคารพในประเพณี วัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุ และชาวตางชาติท่ีมีความหลากหลาย      

ในลักษณะพหุสังคมท่ีอยูรวมกัน โดยสนับสนุนการเรียนรูภาษาตางประเทศควบคูกับการสงเสริม 

สรางสรรคงานศิลปวัฒนธรรมท่ีเปนสากล เพ่ือการเปนสวนหนึ่งของประชาคมโลก 

 ดานท่ี 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกชวงวัย 

 8.1 สงเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 8.1.1 จัดใหมีระบบพัฒนาเด็กแรกเกิดอยางตอเนื่องจนถึงเด็กวัยเรียนใหมีโอกาสพัฒนา     

ตามศักยภาพ เพ่ือสรางคนไทยท่ีมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพผานครอบครัวท่ีอบอุนในทุกรูปแบบ

ครอบครัว เพ่ือสงตอการพัฒนาเด็กไทยใหมีคุณภาพสูการพัฒนาในระยะถัดไปบนฐานการใหความ

ชวยเหลือท่ีคํานึงถึงศักยภาพของครอบครัวและพ้ืนท่ี เตรียมความพรอมการเปนพอแม ความรูเรื่อง

โภชนาการและสุขภาพของครอบครัวและพ้ืนท่ีเตรียมความพรอมการเปนพอแม ความรูเรื่องโภชนาการ
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และสุขภาพการอบรมเลี้ยงดู การสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยผานการใหบริการสาธารณะท่ีเก่ียวของ

โดยเฉพาะการยกระดับคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยท่ัวประเทศใหไดมาตรฐาน และพัฒนาศักยภาพ

ของบุคลากรทางการศึกษาและผูดูแลเด็กปฐมวัยใหสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ 

 8.1.2 สงเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยคํานึงถึงพหุปญญาท่ีหลากหลายของเด็กแตละคน    

ใหไดรับสงเสริมและพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ ผานการออกแบบการจัดการเรียนรูท่ีเชื่อมโยงกับระบบ

โรงเรียนปกติท่ีเปนระบบและมีทิศทางท่ีชัดเจน 

 8.2 พัฒนาบัณฑิตพันธุใหม 

 8.2.1 ปรับรูปแบบการเรียนรูและการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะและอาชีพของคนทุกชวงวัย

สําหรับศตวรรษท่ี 21 โดยปรับโครงสรางหลักสูตรการศึกษาใหทันสมัย มีการนําเทคโนโลยีและการ

เรียนรูผานประสบการณจริงเขามามีสวนในการจัดการเรียนการสอน และปรับระบบดึงดูด การคัดเลือก 

การผลิตและพัฒนาครู ท่ีนําไปสูการมีครูสมรรถนะสูง เปนครูยุคใหมท่ีสามารถออกแบบและจัดระบบ

การสรางความรู สรางวินัย กระตุน และสรางแรงบันดาลใจ เปดโลกทัศนมุมมองของเด็กและครู       

ดวยการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นใหมากข้ึนควบคูกับหลักการทางวิชาการ 

 8.2.2 จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางานเพ่ือพัฒนาสมรรถนะของผูเรียนท้ังในสวน

ฐานความรูและระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ และตรงกับความตองการของประเทศในอนาคต 

และเปนผูเรียนท่ีสามารถปฏิบัติไดจริงและสามารถกํากับการเรียนรูของตนเองได รวมถึงมีทักษะดาน

ภาษาอังกฤษและภาษาท่ีสามท่ีสามารถสื่อสารและแสวงหาความรูได มีความพรอมท้ังทักษะความรู 

ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิตกอนเขาสูตลาดแรงงาน 

 8.3 พัฒนาอาชีวะ พัฒนาคุณภาพวิชาชีพ และพัฒนาแรงงานรองรับอุตสาหกรรม 4.0       

โดยการจัดระบบและกลไกความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐและเอกชนท่ีชัดเจนเปนระบบในการ

พัฒนากําลังคนท่ีมีทักษะข้ันสูงใหสามารถนําความรูและทักษะมาใชในการแกไขปญหา รวมถึงการสราง

และพัฒนานวัตกรรม ซ่ึงตองครอบคลุมการพัฒนากําลังคนท่ีอยูในอุตสาหกรรมแลว กําลังคนท่ีกําลัง  

จะเขาสูอุตสาหกรรม และเตรียมการสําหรับผลิตกําลังคนในสาขาท่ีขาดแคลน เพ่ือรองรับอุตสาหกรรม

และเทคโนโลยีในอนาคต รวมท้ังเรงรัดและขยายผลระบบคุณวุฒิวิชาชีพ การยกระดับฝมือแรงงาน     

ในกลุมอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพและอุตสาหกรรมท่ีใชแรงงานเขมขน 

 8.4 ดึงดูดคนเกงจากท่ัวโลกเขามารวมทํางานกับคนไทย และสงเสริมผูมีความสามารถสูง 

สนับสนุนใหธุรกิจชั้นนําในประเทศดึงดูดบุคคลท่ีมีความสามารถระดับสูงจากท่ัวโลกโดยเฉพาะคนไทย 

เพ่ือกลับมาเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงและถายทอดประสบการณ ความรู ความเชี่ยวชาญใหแกบุคลากร

ในองคกร ซ่ึงจะชวยกระตุนใหเกิดการสรางธุรกิจ ผลิตภัณฑและนวัตกรรมใหมๆ ใหกับประเทศ โดยใน

ระยะแรกใหความสําคัญกับการดึงดูดนักวิจัยผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศมารวมวิจัยและพัฒนา

เทคโนโลยีชั้นแนวหนาในสาขาอุตสาหกรรมเปาหมาย รวมท้ังมีพ้ืนท่ีใหกลุมผูมีความสามารถพิเศษ      

ท่ีมีศักยภาพสูงไดทํางานรวมกัน หรือรวมกับเครือขายอ่ืนๆ เพ่ือสรางองคความรูและนวัตกรรมใหมๆ 

ใหกับประเทศ 



๒๒ 
 

 8.5 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมท่ีตอบโจทยการพัฒนาประเทศ 

 8.5.1 สงเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือขจัดความเหลื่อมล้ําและความยากจน 

ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมุงเนนการพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคมและนวัตกรรมในเชิงพ้ืนท่ี

ท่ีสามารถชวยแกปญหาความเหลื่อมล้ํา สรางโอกาสสําหรับผูดอยโอกาส และยกระดับคุณภาพชีวิต      

ผูสูงวัยควบคูไปกับการพัฒนาทุนมนุษยใหพรอมสําหรับโลกยุคดิจิทัลและอุตสาหกรรม 4.0 ตามความ

เหมาะสมไดอยางเปนรูปธรรม โดยระยะแรกจะใหความสําคัญกับการสงเสริมการวิจัยและพัฒนาดาน

การสุขภาพของประชาชนอยางครบวงจน ท้ังระบบยา วัคซีน เวชภัณฑ และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

 8.5.2 สงเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีข้ันสูง         

เพ่ือสรางความไดเปรียบในการแขงขัน สามารถตอบสนองตอความเปลี่ยนแปลง และสรางความเปนเลิศ

ของประเทศในอนาคต โดยมุงเนนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือนํามาใชใหเกิดประโยชนในเชิง

ธุรกิจ กําหนดวาระการวิจัยแหงชาติ สงเสริมความรวมมือและการเปนหุนสวนของทุกฝายท้ังภาครัฐ 

ภาคการศึกษา ชุมชน และภาคเอกชน ในทุกสาขาการผลิตและบริการ สรางสภาพแวดลอมและ

องคประกอบของระบบวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมใหเขมแข็ง รวมท้ังบูรณาการการวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรมกับการนําไปใชประโยชนในเชิงพาณิชย 

 8.5.3 สรางเครือขายการทําวิจัยระหวางภาคสวนตางๆ ปฏิรูปและบูรณาการระบบการเรียน

การสอนกับระบบงานวิจัยและพัฒนา ใหเอ้ือตอการเพ่ิมศักยภาพดานนวัตกรรมของประเทศ            

เพ่ือสนับสนุนการสรางความเขมแข็งของธุรกิจไทยทุกระดับในเวทีการคาโลก สงเสริมกระบวนการ        

การทํางานของภาครัฐและภาคเอกชนในการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี นวัตกรรมใหเปน

ระบบเปด และมีการบูรณาการการทํางานกันอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังเชื่อมโยงระบบการศึกษา    

กับภาคปฏิบัติจริงในภาคธุรกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่งการสรางนักวิจัยมืออาชีพและนวัตกรท่ีสามารถสราง

มูลคาเพ่ิมและยกระดับงานวิจัย สูการเพ่ิมศักยภาพดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ 

 8.6 สงเสริมการเรียนรูและพัฒนาทักษะทุกชวงวัย 

 8.6.1 มุงเนนการพัฒนาโรงเรียนควบคูกับการพัฒนาครู เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหาร       

จัดการ ศึกษาในทุกระดับบน พ้ืนฐานการสนับสนุน ท่ี คํ านึ ง ถึ งความจํ า เปนและ ศักยภาพ                     

ของสถาบันการศึกษาแตละแหง พรอมท้ังจัดใหมีมาตรฐานข้ันต่ําของโรงเรียนในทุกระดับ และสราง

ระบบวัดผลโรงเรียนและครูท่ีสะทอนความรับผิดชอบตอผลลัพธท่ีเกิดกับผูเรียน คืนครูใหนักเรียน      

โดยลดภาระงานท่ีไมจําเปน รวมถึงจัดใหมีระบบฐานขอมูลเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย โดยการ

เชื่อมโยงหรือสงตอขอมูลครอบครัวและผูเรียนระหวางหนวยงานตางๆ ตั้งแตแรกเกิดจนถึงการพัฒนา

ตลอดชวงชีวิต ตลอดจนพัฒนาชองทางใหภาคเอกชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาและการเรียนรู

ตลอดชีวิต 

 

 



๒๓ 
 

 8.6.2 พัฒนาแพลตฟอรมการเรียนรูผานระบบดิจิทัล พรอมท้ังสงเสริมใหมีการนําเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสรางสรรคท่ีเหมาะสมมาใชในการเรียนการสอนออนไลนแบบเปดท่ีหลากหลาย    

เพ่ือสงเสริมการเรียนรูดวยตนเองตามความสนใจและเหมาะสมกับชวงวัย ตลอดจนพัฒนาแหลงเรียนรู

และอุทยานการเรียนรูสําหรับเยาวชนท่ีเชื่อมโยงเทคโนโลยีกับวิถีชีวิต และสงเสริมการเรียนการสอน    

ท่ีเหมาะสมสําหรับผูท่ีเขาสูสังคมสูงวัย 

 8.6.3 ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา โดยบูรณาการการดําเนินงานระหวางหนวยจัด

การศึกษากับกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา มุงเนนกลุมเด็กดอยโอกาสและกลุมเด็กนอก

ระบบการศึกษา ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณใหสอดคลองกับความจําเปนของผูเรียนและลักษณะ

พ้ืนท่ีของสถานศึกษา จัดระบบโรงเรียนพ่ีเลี้ยงจับคูระหวางโรงเรียนขนาดใหญท่ีมีคุณภาพการศึกษาดี

กับโรงเรียนขนาดเล็กเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา และการสงเสริมใหภาคเอกชน ชุมชนในพ้ืนท่ีเขา

มามีสวนรวมในการออกแบบการศึกษาในพ้ืนท่ี สนับสนุนเด็กท่ีมีความสามารถแตไมมีทุนทรัพย         

เปนกรณีพิเศษ ตลอดจนแกไขปญหาหนี้สินทางการศึกษา โดยปรับโครงสรางหนี้กองทุนเงินใหกูยืม   

เพ่ือการศึกษา และทบทวนรูปแบบการใหกูยืมเพ่ือการศึกษาท่ีเหมาะสม 

 8.6.4 พัฒนาทักษะอาชีพทุกชวงวัย โดยกําหนดระบบท่ีเอ้ือตอการพัฒนาทักษะและเพ่ิม

ประสิทธิภาพของทุกชวงวัย อาทิ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาใหเชื่อมโยงกับระบบคุณวุฒิ

วิชาชีพ โดยมีกลไกการวัดและประเมินผลเพ่ือเทียบโอนความรูและประสบการณหนวยการเรียน         

ท่ีชัดเจน สงเสริมเยาวชนท่ีมีศักยภาพดานกีฬาใหสามารถพัฒนาไปสูนักกีฬาอาชีพ การกําหนด

มาตรฐานฝมือแรงงาน การจัดใหมีระบบท่ีสามารถรองรับความตองการพัฒนาปรับปรุงทักษะอาชีพ  

ของทุกชวงวัย เพ่ือรองรับการเปลี่ยนสายอาชีพใหตรงกับความตองการของตลาดแรงงานท่ีอาจจะ

เปลี่ยนไปตามแนวโนมความกาวหนาทางเทคโนโลยีในอนาคต 

 8.6.5 สงเสริมหลักคิดท่ีถูกตอง โดยสอดแทรกการปลูกฝงวินัยและอุดมการณท่ีถูกตองของคน

ในชาติ หลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม การมีจิตสาธารณะการเคารพกฎหมาย และกติกา    

ของสังคมเขาไปในทุกสาระวิชาและในทุกกิจกรรม ควบคูไปกับการสงเสริมกลไกสรางความเขมแข็ง        

ของสถาบันครอบครัวในทุกมิติอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ ปรับสภาพแวดลอมท้ังภายใน           

และภายนอกสถานศึกษาใหเอ้ือตอการมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ รวมท้ังลงโทษผูละเมิด

บรรทัดฐานท่ีดีทางสังคม ตลอดจนสงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมของประชาชนในการขับเคลื่อนประเทศ 

 8.7 จัดทําระบบปริญญาชุมชนและการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น เนนออกแบบหลักสูตร

ระยะสั้นตามความสนใจ พัฒนาทักษะตางๆ ท่ีใชในการดํารงชีวิตประจําวันและทักษะอาชีพของคน    

ทุกชวงวัยในพ้ืนท่ีและชุมชนเปนหลัก พรอมท้ังศึกษาแนวทางการพัฒนาเปนรูปแบบธนาคารหนวยกิต 

ซ่ึงเปนการเรียนเก็บหนวยกิตของวิชาเรียนเพ่ือใหผู เรียนสามารถเรียนขามสาขาวิชาและขาม

สถาบันการศึกษา หรือทํางานไปพรอมกัน หรือเลือกเรียนเฉพาะหลักสูตรท่ีสนใจ เพ่ือสรางโอกาส    

ของคนไทยทุกชวงวัยและทุกระดับสามารถพัฒนาตนเองท้ังในดานการศึกษาและการดํารงชีวิต 

 



๒๔ 
 

 ดานท่ี 9 การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 

 9.2 สงเสริมการปองกันและควบคุมปจจัยเสี่ยงตอสุขภาพ โดยการพัฒนาองคความรูดาน     

สุขภาวะท่ีถูกตองของคนทุกกลุมวัย สงเสริมการเลนกีฬาและออกกําลังกายเพ่ือเสริมสรางสุขภาวะ 

สรางระบบรับมือตอโรคอุบัติใหมและโรคอุบัติซํ้า ท้ังระบบติดตาม เฝาระวัง และการจัดการภาวะ

ฉุกเฉินทางสาธารณสุขอยางครบวงจนและบูรณาการ จัดระบบการแพทยปฐมภูมิท่ีมีแพทยเวชศาสตร

ครอบครัวดูแลอยางท่ัวถึง และสงเสริมใหชุมชนเปนฐานในการสรางสุขภาวะท่ีดีในทุกพ้ืนท่ี 

 9.4 สรางหลักประกันทางสังคมท่ีครอบคลุมดานการศึกษา สุขภาพ การมีงานทําท่ีเหมาะสม

กับประชากรทุกกลุม มีการลงทุนทางสังคมแบบมุงเปาหมายเ พ่ือชวยเหลือกลุมคนยากจน               

และกลุมผูดอยโอกาสโดยตรง จัดใหมีระบบบําเหน็จบํานาญหลังพนวันทํางาน ปฏิรูประบบภาษี        

ใหสงเสริมความเสมอภาคทางสังคม สรางความเสมอภาคทางการศึกษาผานกลไกกองทุนเพ่ือความ

เสมอภาคทางการศึกษา และยกระดับคุณภาพการศึกษาผานการใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัย รวมถึงคุมครอง

แรงงานท้ังในระบบและนอกระบบใหไดรับความปลอดภัยและมีสุขอนามัยท่ีดีในการทํางาน ไดรับรายได 

สวัสดิการ และสิทธิประโยชนท่ีเหมาะสมแกการดํารงชีพ 

 ดานท่ี 11 การปฏิรปูการบริหารจัดการภาครัฐ 

 11.1 พัฒนาโครงสรางและระบบการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม โดยพัฒนาใหภาครัฐมี

ขนาดท่ีเหมาะสม มีการจัดรูปแบบองคใหมท่ีมีความยืดหยุนคลองตัวและเหมาะสมกับบริบทของ

ประเทศ รวมท้ังจัดอัตรากําลังเจาหนาท่ีของรัฐใหสอดคลองกับโครงสรางหนวยงานและภารกิจงานท่ี

เปลี่ยนแปลงไป พัฒนาศักยภาพของเจาหนาท่ีรัฐใหสามารถรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลง และ

ตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางทันทวงที พรอมท้ังปรับเปลี่ยนระบบการบริหารราชการ

แผนดินใหเกิดความเชื่อมโยงสอดคลองกันตั้งแตข้ันวางแผน การนําไปปฏิบัติ การติดตามประเมินผล 

การปรับปรุงการทํางานใหมีมาตรฐานสูงข้ึน และปรับปรุงโครงสรางความสัมพันธระหวางราชการ

บริหารสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถ่ิน 

 11.2 ปรับเปลี่ยนกระบวนการอนุมัติ อนุญาตของทางราชการท่ีมีความสําคัญตอการประกอบ

ธุรกิจและดําเนินชีวิตของประชาชนใหเปนระบบดิจิทัลและสามารถเชื่อมโยงขอมูลตอเนื่องกันตั้งแตตน

จนจบกระบวนการ พรอมท้ังพัฒนาโปรแกรมออนไลนเพ่ือใหประชาชนสามารถเขาถึงบริการของภาครัฐ

ไดอยางทันทีและทุกเวลา 

 11.3 พัฒนาระบบขอมูลขนาดใหญในการบริหารราชการแผนดินท่ีมีระบบการวิเคราะห และ

แบงปนขอมูลอยางมีประสิทธิภาพและเชื่อถือได เพ่ือใหเกิดการใชประโยชนขอมูลขนาดใหญในระบบ

บริการประชาชนท่ีเปนไปตามความตองการเฉพาะตัวบุคคลมากข้ึน 
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 11.4 เปดเผยขอมูลภาครัฐสูสาธารณะ โดยหนวยงานของรัฐในทุกระดับตองเปดเผยและ

เชื่อมโยงขอมูลซ่ึงกันและกัน ท้ังในระหวางหนวยงานของรัฐดวยกันเองและระหวางหนวยงานรัฐ        

กับประชาชน เพ่ือใหทุกภาคสวนมีความเขาใจถึงสถานการณและแนวทางการแกไขปญหาตางๆ          

ของประเทศท่ีมีความซับซอน ปรับเปลี่ยนใหเปนการทํางานเชิงรุก เนนการยกระดับไปสูความรวมมือ

กันของทุกภาคสวนอยางจริงจัง แสวงหาความคิดริเริ่มและสรางนวัตกรรม โดยมีการคาดการณ

สถานการณ วิเคราะหความเสี่ยงและผลกระทบท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนไวลวงหนา เพ่ือใหสามารถเตรียม

ความพรอมรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางฉับพลันในดานตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 11.5 สงเสริมระบบธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ โดยสรางความเชื่อม่ัน ศรัทธา 

และสงเสริมใหเกิดการพัฒนาขาราชการ บุคลากร และเจาหนาท่ีของรัฐอยางจริงจัง โดยเฉพาะ       

การปรับเปลี่ยนกระบวนการทางความคิดใหคํานึงถึงผลประโยชนของชาติและเนนประชาชน            

เปนศูนยกลาง พรอมกับยึดม่ันในหลักจริยธรรมและธรรมาภิบาล มีสมรรถนะและความรูความสามารถ

พรอมตอการปฏิบัติงาน ดําเนินการปบปรุงสวัสดิภาพชีวิต ความเปนอยู ตลอดจนสรางขวัญกําลังใจ  

และความผูกพันในการทํางาน 

 11.6 พัฒนากลไกใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาบริการสาธารณะและการตรวจสอบ

ภาครัฐ โดยการสรางความเขาใจถึงหลักการบริหารราชการข้ันพ้ืนฐานและกฎหมายท่ีเก่ียวของ     

พรอมท้ังแกไขปญหาอุปสรรคและลดขอจํากัดของกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของเพ่ือใหชุมชน 

วิสาหกิจเ พ่ือสังคม องคกรภาคประชาสังคม และเอกชน สามารถเขามาดํ า เนิน กิจกรรม

สาธารณประโยชน และมีบทบาทในการพัฒนาบริการสาธารณะในพ้ืนท่ีเพ่ิมมากข้ึน รวมท้ังมีสวน      

ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยงานและเจาหนาท่ีภาครัฐในทุกๆดาน 

 12. การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม  

 12.1 แกไขปญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยจัดใหมีมาตรการและระบบเทคโนโลยี

นวัตกรรมท่ีชวยปองกันและลดการทุจริตประพฤติมิชอบอยางจริงจังและเขมงวด รวมท้ังเปนเครื่องมือ

ในการติดตามการแกไขปญหาทุจริตและประพฤติมิชอบอยางเปนระบบ พรอมท้ังเรงสรางจิตสํานึก    

ของคนในสังคมใหยึดม่ันในความซ่ือสัตย สุจริต ถูกตอง ชอบธรรมและสนับสนุนทุกภาคสวนใหเขามา  

มีสวนรวมในการปองกันและเฝาระวังการทุจริตประพฤติมิชอบ 

นโยบายเรงดวน 

 7. การเตรียมคนไทยสูศตวรรษท่ี 21 โดยสรางแพลตฟอรมการเรียนรูใหมในระบบดิจิทัล 

ปรับปรุงรูปแบบการเรียนรูมุงสูการเรียนการสอนวิทยาศาสตร เทคโนโลยีดานวิศวกรรม คณิตศาสตร 

โปรแกรมเมอร และภาษาตางประเทศ สงเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร (Coding) ตั้งแตระบบ

ประถมศึกษา การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพในทุกตําบล สงเสริมการพัฒนาหลักสูตรออนไลน            

ของสถาบันการศึกษาตางๆ เพ่ือแบงปนองคความรูของสถาบันการศึกษาสูสาธารณะ เชื่อมโยงระบบ

การศึกษากับภาคปฏิบัติจริงในภาคธุรกิจ สรางนักวิจัยใหมและนวัตกรเพ่ือเพ่ิมศักยภาพดานเทคโนโลยี

และนวัตกรรมของประเทศ สรางความรูความเขาใจการใชเทคโนโลยีดิจิทัล สื่อออนไลน และโครงขาย
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สังคมออนไลนของคนไทย เพ่ือปองกันและลดผลกระทบในเชิงสังคม ความปลอดภัย อาชญากรรม   

ทางไซเบอร และสามรถใชเทคโนโลยีเปนเครื่องมือในการกระจายขอมูลขาวสารท่ีถูกตอง การสราง

ความสมานฉันทและความสามัคคีในสังคม รวมท้ังปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมท่ีจําเปนในการดําเนินชีวิต 

 8. การแกไขปญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการท้ังฝายการเมืองและฝายราชการ

ประจํา โดยเรงรัดการดําเนินมาตรการทางการเมืองควบคูไปกับมาตรการทางกฎหมายเม่ือพบ    

ผูกระทําผิดอยางเครงครัด นําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการเฝาระวัง การทุจริตประพฤติมิชอบ     

อยางจริงจังและเขมงวด และเรงรัดดําเนินการตามข้ันตอนของกฎหมายเม่ือพบผูกระทําผิดอยาง

เครงครัด เพ่ือใหภาครัฐปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยเร็วท่ีสุด พรอมท้ังใหภาคสังคม 

ภาคเอกชน และประชาชนเขามามีสวนรวมในการปองกันและเฝาระวังการทุจริตประพฤติมิชอบ 

 9. แกไขปญหายาเสพติดและสรางความสงบสุขในพ้ืนท่ีชายแดนภาคใต โดยเรงรัดการแกไข

ปญหายาเสพติดโดยใหความสําคัญกับกระบวนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนและการบังคับใชกฎหมาย

อยางเครงครัด รวมถึงการรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานและประเทศทุกภูมิภาค ปราบปรามแหลงผลิต

และเครือขายผูคายาเสพติด ท้ังบริเวณชายแดนและพ้ืนท่ีภายใน ฟนฟูดูแลรักษาผูเสพผานกระบวนการ

ทางสาธารณสุข สรางโอกาส สรางอาชีพ รายได และการยอมรับของสังคมสําหรับผูท่ีผานการฟนฟู   

และเรงสรางความสงบสุขในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนใต โดยนอมนํายุทธศาสตรพระราชทาน “เขาใจ 

เขาถึง พัฒนา” เปนหลักในการดําเนินการ ยกระดับคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชน ท้ังใน

ดานการศึกษา เศรษฐกิจ และสังคมท่ีสอดคลองกับความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี เรงรัดการให      

ความชวยเหลือเยียวยาผูไดรับผลกระทบจากความไมสงบ รวมท้ังจัดสวัสดิการท่ีเหมาะสมสําหรับ

เจาหนาท่ีของรัฐในพ้ืนท่ี โดยใหเปนการแกไขปญหาภายในของประเทศดวยกฎหมายไทยและหลักการ

สากล 

นโยบายและจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ 

หลักการ 

1. ใหความสําคัญกับประเด็นคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ ท้ังผูเรียน ครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ขาราชการพลเรือน และผูบริหารทุกระดับ ตลอดจนสถานศึกษาทุกระดับทุกประเภท

และเปนการศึกษาตลอดชีวิต 

2. บูรณาการทํางานรวมกันระหวางสวนราชการหลัก องคการมหาชนในกํากับของ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการใหมีความคลองตัว รวมท้ังหนวยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการใน

พ้ืนท่ีภูมิภาคใหสามารถปฏิบัติงานรวมกันได เพ่ือดําเนินการปฏิรูปการศึกษารวมกับภาครัฐ ภาคเอกชน

และภาคประชาชน ตามนโยบายประชารัฐ 

ระดับกอนอนุบาล 

 เนนประสานงานกับสวนราชการ และชุมชน ในการเตรียมคามพรอมผูเรียนในดานสุขภาพและ

โภชนาการ และจัดประสบการณการเรียนรูท่ีเชื่อมโยงกับระบบโรงเรยีนปกติ 
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ระดับอนุบาล 

 เนนสรางความรวมมือกับพอแม ผูปกครอง และชุมชน เพ่ือออกแบบกิจกรรมการพัฒนาทักษะ

ท่ีสําคัญดานตางๆ เชน ทักษะทางสมอง ทักษะความคิดความจํา ทักษะการควบคุมอารมณ ทักษะการ

รูจักและประเมินตนเอง 

ระดบัประถมศึกษา 

 มุงคํานึงพหุปญญาของผูเรียนรายบุคคลท่ีหลากหลายตามศักยภาพ ดวยจุดเนน ดังนี้ 

 1. ปลูกฝงความมีระเบียบวินัย ทัศนคติท่ีถูกตอง โดยใชกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 

 2. เรียนภาษาไทย เนนเพ่ือใชเปนเครื่องมือในการเรียนรูวิชาอ่ืน 

 3. เรียนภาษาอังกฤษและภาษาพ้ืนถ่ิน (ภาษาแม) เนนเพ่ือการสื่อสาร 

 4. เรียนรูดวยวธิีการ Active Learning เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด การเรียนรู จาก

ประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ และเปดโลกทัศนมุมมองรวมกัน    

ของผูเรียนและครูดวยการจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นใหมากข้ึน 

 5. สรางแพลตฟอรมดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู 

 6. จัดการเรียนการสอนเพ่ือฝกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเปนข้ันตอน (Coding) 

 7. พัฒนาครูใหมีความชํานาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาคอมพิวเตอร (Coding) 

 8. จัดใหมีโครงการ 1 ตําบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเนนปรับสภาพแวดลอมท้ังภายใน     

และภายนอกบริเวณโรงเรียนใหเอ้ือตอการสรางคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 

ระดับมัธยมศึกษา 

 มุงตอยอดระดับประถมศึกษา ดวยจุดเนน ดังนี้ 

 1. จัดการเรียนรูดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วศิวกรรม คณิตศาสตร (STEM)    

และภาษาตางประเทศ (ภาษาท่ีสาม) 

 2. จัดการเรียนรูท่ีหลากหลาย เพ่ือสรางทักษะพ้ืนฐานท่ีเชื่อมโยงสูการสรางอาชีพ            

และการมีงานทํา เชน ทักษะดานกีฬาท่ีสามารถพัฒนาไปสูนักกีฬาอาชีพ ทักษะภาษาเพ่ือเปน

มัคคุเทศก 

ระดับอาชีวศึกษา 

 มุงจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทําและสรางนวัตกรรมตามความตองการของพ้ืนท่ีชุมชน ภูมิภาค

หรือประเทศ รวมท้ังการเปนผูประกอบการเอง ดวยจุดเนน ดังนี้ 

 1. จัดการศึกษาในระบบทวิภาคี ใหผูเรียนมีทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน 

 2. เรียนภาษาอังกฤษ เพ่ือเพ่ิมทักษะสําหรับใชในการประกอบอาชีพ 

 3. เรียนรูการใชดิจิทัล เพ่ือใชเปนเครื่องมือสําหรับในการสรางอาชีพ 

 4. จัดตั้งศูนยประสานงานการผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค 

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

 มุงสรางโอกาสใหประชาชนผูเรียนท่ีสําเร็จหลักสูตร สามารถมีงานทํา ดวยจุดเนน ดังนี้ 

 1. เรียนรูการใชดิจิทัล เพ่ือใชเปนเครื่องมือสําหรับหาชองทองในการสรางอาชีพ 

 2. จัดทําหลักสูตรพัฒนาอาชีพท่ีเหมาะสมสําหรับผูท่ีเขาสูสังคมสูงวัย 



๒๘ 
 

การขับเคลื่อนสูการปฏิบัติ 

 1. ทุกหนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตองปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการใหสอดคลอง  

กับนโยบายของรัฐบาล และวางแผนการใชงบประมาณเปนรายไตรมาส รวมท้ังใชจายงบประมาณ      

ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับท่ีเก่ียวของ 

 2. จัดทําฐานขอมูล (Big Data) ของกระทรวงศึกษาธิการ ใหครบถวน ถูกตอง ทันสมัย 

 3. ใชเทคโนโลยีและดิจิทัลเปนเครื่องมือในการพัฒนางานท้ังระบบ เนนการเรียนรู             

และการบริหารจัดการ 

 4. ปรับปรงุโครงสรางของกระทรวงศึกษาธิการใหเกิดความคลองตัว หากติดขัดในเรื่อง        

ขอกฎหมาย ใหผูบริหารระดับสูงรวมหาแนวทางการแกไขรวมกัน 

 5. ใหหนวยงานระดับกรมกําหนดแผนงานสนับสนุนทรัพยากร งบประมาณ อัตรากําลัง      

ตามความตองการจําเปน ใหแกหนวยงานในพ้ืนท่ีภูมิภาค 

 6. ใชกลไกกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา มาบูรณาการการดําเนินงานรวมกับ   

หนวยจัดการศึกษา 

 7. เรงทบทวน  (ราง) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. .... โดยปรับปรุงสาระสําคัญ    

ใหเอ้ือตอการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล 

 8. ในระดับพ้ืนท่ีหากเกิดปญหาขอติดขัดการปฏิบัติงาน ตองศึกษา ตรวจสอบขอมูล / 

ขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึน เชน จํานวนเด็กในพ้ืนท่ีนอยลง ซ่ึงจําเปนตองมีการควบรวมโรงเรียน ใหพิจารณา

สื่อสารอธิบายความเขาใจท่ีชัดเจนกับชุมชน 

 9. วางแผนการใชอัตรากําลังครู โดยเฉพาะครูระดับอนุบาล และครูระดับอาชีวศึกษา          

ใหมีประสิทธิภาพ และจัดทําแผนการประเมินครูอยางเปนระบบ รวมท้ังจัดทําหลักสูตรการพัฒนาครู  

ใหมีองคความรูและทักษะในดานพหุปญญาของผูเรียน 

 10. ใหศึกษาธิการจังหวัดจัดทําแผนการจัดการศึกษาของแตละจังหวัด นําเสนอตอ

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และขับเคลื่อนสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 

 11. ใหผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และศึกษาธิการภาค มีบทบาทหนาท่ีตรวจราชการ 

ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดทํารายงานเสนอตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๙ 
 

 

นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

วิสัยทัศน 
 “สรางคุณภาพทุนมนุษย สูสังคมอนาคตท่ีย่ังยืน” 

พันธกิจ 
 ๑. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง          

ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
 ๒. พัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถความเปนเลิศทางวิชาการเพ่ือสรางขีดความสามารถ       

ในการแขงขัน 
 ๓. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผูเรียนใหมีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะ           

ในศตวรรษท่ี ๒๑ 
 ๔. สรางโอกาส  ความเสมอภาค  ลดความเหลื่อมล้ํ า  ใหผู เรียนทุกคนไดรับบริการ              

ทางการศึกษาอยางท่ัวถึงและเทาเทียม 
 ๕. พัฒนาผูบริหาร คร ูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนมืออาชีพ 
 ๖. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ท่ีเปนมิตรกับสิ่ งแวดลอม ยึดหลักปรัชญา            

ของเศรษฐกิจพอเพียง และเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
 ๗. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช

เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุงสู Thailand ๔.๐ 
 

เปาประสงค 
 ๑. ผูเรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติท่ีถูกตองตอบานเมือง มีหลักคิดท่ีถูกตอง และเปน
พลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยมท่ีพึงประสงค มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสังคม   
และผูอ่ืน ซ่ือสัตยสุจริต มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 

 ๒. ผูเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา
และอ่ืน ๆ ไดรับการพัฒนาอยางเต็มตามศักยภาพ 

 ๓. ผูเรียน เปนบุคคลแหงการเรียนรู คิดริเริ่มและสรางสรรคนวัตกรรม มีความรู มีทักษะ      
มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผูเรียนในศตวรรษท่ี ๒๑ มีสุขภาวะท่ีเหมาะสมตามวัย    
มีความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปนพลเมืองพลโลก
ท่ีดี (Global Citizen) พรอมกาวสูสากล นําไปสูการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

 ๔. ผู เรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ (ผู พิการ) กลุมชาติพันธุ กลุมผูดอยโอกาส            
และกลุมท่ีอยูในพ้ืนท่ีหางไกลทุรกันดาร ไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึง เทาเทียม และมีคุณภาพ 

 ๕. ผูบริหาร  ครู  และบุคลากรทางการศึกษาเปนบุคคลแห งการเรียนรู  มีความรู                 
และจรรยาบรรณ ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 ๖. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน ( Sustainable 
Development Goals: SDGs) และสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 



๓๐ 
 

 ๗. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษา  
มีสมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการกํากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบขอมูลสารสนเทศ   
ท่ี มีประสิทธิภาพ และการรายงานผลอยางเปนระบบ ใชงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม                  
ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 

 
นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดกําหนดนโยบาย ประจําปงบประมาณ     
พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยยึดหลักของการพัฒนาท่ียั่งยืน และการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ        
ในอนาคต เปนแนวทางในการจัดการศึกษาจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) แผนปฏิรูปประเทศ
ดานการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕)         
แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ และมุงสู Thailand ๔.๐ ดังนี้ 

 นโยบายท่ี ๑ ดานการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษยและของชาติ 
 นโยบายท่ี ๒ ดานการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 นโยบายท่ี ๓ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
 นโยบายท่ี ๔ ดานการสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

       มีมาตรฐานและลดความเหล่ือมลํ้าทางการศึกษา 
 นโยบายท่ี ๕ ดานการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
 นโยบายท่ี ๖ ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 



   

 

สวนท่ี 3 

ทิศทางการจัดการศึกษา 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 
 

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 ดําเนินการบริหารจัดการ

การศึกษา ใหสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยเนนการขับเคลื่อนนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  6 นโยบายเปนสําคัญ โดยสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ประจวบคีรีขันธ เขต 2 ไดกําหนด วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยมองคกร เปาประสงค กลยุทธ             

การดําเนินงานปงบประมาณ พ.ศ. 2563  ดังนี้ 

วิสัยทัศน  (Vision)  

  “เปนองคกรคุณภาพในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ีมุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษา” 

พันธกิจ (Mission) 

 1. พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  

 2. สรางโอกาส ความเสมอภาค และลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 

 3. พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาใหเปนมืออาชีพ 

 4. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการจัดการศึกษา 

 5. พัฒนาระบบขอมูลเทคโนโลยี สารสนเทศ เพ่ือการจัดการศึกษา 

คานิยมองคกร (Core Values)  

 “ยึดหลักธรรมาภิบาล  บริการเปนเลิศ” 

เปาประสงค  (Goal) 

 1. ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการตามมาตรฐานการศึกษา 

 2. ผู เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค และทักษะท่ีจําเปน             

ในศตวรรษท่ี 21 

 3. ประชากรวัยเรียนไดรับการบริการทางการศึกษาอยางท่ัวถึง เทาเทียม และมีคุณภาพ 

 4. ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 5. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพและธรรมภิบาล 

 

 

 



   

 

กลยุทธ (Strategic) 
 จากวิสัยทัศน พันธกิจ  เปาประสงค  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ เขต 2 จึงกําหนดกลยทุธ  ปงบประมาณ พ.ศ. 2563  ใหสอดคลองกับนโยบาย
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดังนี้ 
 กลยุทธท่ี 1 ดานการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษยและของชาติ 
 กลยุทธท่ี 2 ดานการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 กลยุทธท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

 กลยุทธท่ี 4 ดานการสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน 
     และลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 

 กลยุทธท่ี 5 ดานการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 กลยุทธท่ี 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

๓๒ 



   

 

านการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษยและของชาติ 

เปาประสงค ตัวช้ีวัด มาตรการในการขับเคล่ือน 
1. ผูเรียนทุกคนมีพฤติกรรมท่ีแสดงออก
ถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ    
การปกครองระบอบประชาธิปไตย 
2. ผูเรียนทุกคนมีทัศนคติท่ีดีตอ
บานเมือง เปนพลเมืองดี มีคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
3. ผูเรียนทุกคนมีความรู ความเขาใจ   
ถึงโทษภัยของยาเสพติด 
4. ผูเรียนในเขตบริการทุกคน ไดรับการ
บริการดานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีมี
คุณภาพ 

1. รอยละของผูเรียนท่ีมีพฤติกรรม      
ท่ีแสดงออกถึงความรักในสถาบัน     
หลักของชาติ การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 
2. รอยละของผูเรียนท่ีมีทัศนคติท่ีดี    
ตอบานเมือง เปนพลเมืองดี มีคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
3. รอยละของผูเรียนท่ีมีความรู      
ความเขาใจ จากโทษภัยของยาเสพติด 
4. รอยละของผูเรียนในเขตบริการ 
ไดรับการบริการดานการศึกษา         
ข้ันพ้ืนฐานท่ีมีคุณภาพ 

ระดับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
          สงเสริม สนับสนุน กํากับ ติดตาม ประเมินผล การดําเนินงานของสถานศึกษา 
ระดับสถานศึกษา 
          1. พัฒนาหลักสูตรไดสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา 
          2. จัดบรรยากาศ สิ่งแวดลอม และกิจกรรมการเรียนรูท่ีสงเสริมใหผูเรียน 
              มีคุณภาพตามเปาประสงค 
          3. ดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนใหเขมแข็งและตอเนื่อง 

 

 

 

 

 

 

 

กลยุทธที ่1  ดานการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษยและของชาติ 

 

๓
๓

 



   

 

กลยุทธท่ี 2 ดานการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

เปาประสงค ตัวช้ีวัด มาตรการในการขับเคล่ือน 
๑. ผูเรียนทุกระดับใหมีความเปนเลิศ    
มีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี ๒๑ 
๒. ผูเรียนมีความเปนเลิศตามความถนัด
และความสนใจ นํ า ไปสู การพัฒนา 
ทักษะวิชาชีพ เปนนักคิด เปนผูสราง
นวัตกรรม เปนนวัตกร 
๓. ผูเรียนไดรับโอกาสเขาสูเวที          
การแขงขันระดับประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 

๑. จํานวนผูเรียนมีความเปนเลิศ
ทางดานวิชาการ มีทักษะความรู            
ท่ีสอดคลองกับทักษะท่ีจําเปน             
ในศตวรรษท่ี ๒๑ 
๒. ผูเรียนระดับมัธยมศึกษาผานการ
ประเมินสมรรถนะท่ีจําเปนดานการรู
เรื่องการอาน (Reading Literacy) ดาน
การรูเรื่องคณิตศาสตร (Mathematical 
Literacy) และดานการรูเรื่อง
วิทยาศาสตร (Scientific Literacy)     
ตามแนวทางการประเมิน PISA 
๓. รอยละของผูเรียนท่ีมีศักยภาพไดรับ
โอกาสเขาสูเวทีการแขงขัน
ระดบัประเทศ 
 

ระดับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
  ๑. ศึกษาวิเคราะห วิจัยและพัฒนาเครื่องมือวัดแวว และรวบรวมเครื่องมือ
วัดแววจากหนวยงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐและเอกชน 
  2. สงเสริมสนับสนุน ใหสถานศึกษา ดําเนินการวัดแววความถนัด      
ทางการเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนของโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา   
จัดกิจกรรมแนะแนวใหผูเรียนคนหาตนเอง นําไปสูการพัฒนาผูเรียนใหมีความพรอม      
ท่ีจะพัฒนาตอยอดไปสูความเปนเลิศดานทักษะอาชีพท่ีตรงตามความตองการ             
และความถนัดของผูเรียน 
  ๓. ศึกษา วิเคราะหความเหมาะสมของวิธีและกระบวนการงบประมาณ
ตั้งแตจํานวนงบประมาณในการสนับสนุนสถานศึกษาและผู เรียนอยางเพียงพอ            
และเหมาะสมวิธีการจัดสรร วิธีการดานระบบบัญชี การเบิกจาย และการติดตาม 
ตรวจสอบ เปนตน เพ่ือกระจายอํานาจใหสถานศึกษา มีความเปนอิสระในการ             
จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผูเรียนอยางเต็มศักยภาพ 
  ๔. สงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาจัดทําแผนงาน โครงการและกิจกรรม
เพ่ิมศักยภาพ ผูเรียนตามความถนัด ความสนใจและความตองการพัฒนา ท้ังดานวิชาการ 
ดานอาชีพ และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ตั้งแตระดับสถานศึกษา เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
จังหวัด ภูมิภาค และระดบัประเทศ  

  ๕. กํากับ ติดตาม และใหความชวยเหลือสถานศึกษา พรอมท้ังรายงานผล
การดําเนินงานตอสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
 

 

กลยุทธที ่2  ดานการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

 

๓
๔

 



   

 

 
เปาประสงค ตัวช้ีวัด มาตรการในการขับเคล่ือน 

  ระดับสถานศึกษา 
  ๑. ดําเนินการวัดแววผูเรียน และพัฒนาขีดความสามารถของผูเรียน      
ตามศักยภาพและความถนัด โดยจัดการเรียนรูผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง ( Active 
Learning) เชน การจัดการเรียนรูตามกระบวนการ ๕ ข้ันตอนหรือบันได ๕ ข้ัน               
( Independent Study : IS) การเรียนรูเชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เชน สะเต็ม
ศึกษา ( Science Technology Engineering and Mathematics Education : STEM 
Education) เปนตน โดยสงเสริมใหครูจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหผูเรียน
เรียนรูดวยตนเองผานระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) 
  ๒. ปรับเปลี่ยนอัตลักษณของสถานศึกษาใหมุงเนนการจัดการเรียนรู        
ใหผูเรียนมีความเปนเลิศทางวิชาการตามความถนัด ความสามารถ ความสนใจของผูเรียน 
และจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาสุขพลานามัย ใหเปนคนท่ีสมบูรณแข็งแรงท้ังรางกายและจิตใจ 
  ๓. สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู   
เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีความเปนเลิศทางวิชาการตามความสนใจ และความถนัดเต็มตาม
ศักยภาพ 
  ๔. สงเสริม สนับสนุน ใหครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการพัฒนา
เพ่ือปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนรูใหแกผูเรียนโดยเนนการจัดการเรียนรูใหแก
ผูเรียนเปนรายบุคคลตามความตองการ และความถนัดของผูเรียน 
  ๕. จัดกิจกรรมการเรียนรู  ใหผู เรียนมีความเปนเลิศในทักษะสื่อสาร
ภาษาไทยภาษาอังกฤษ และภาษาท่ี ๓ เพ่ิมเติมอยางนอย ๑ ภาษา 
 

 

 

๓
๕

 



   

 

เปาประสงค ตัวช้ีวัด มาตรการในการขับเคล่ือน 
    ๖. ปรับเปลี่ยนวิธีการวัด ประเมิน ผลการเรียนของผูเรียน โดยมุงเนน      

การวัดประเมินตามสมรรถนะรายบุคคล โดยการจัดใหมีการวัดประเมินจากสวนกลาง     
ในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖ 
  ๗. สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตอสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา    
และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓
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กลยุทธท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

เปาประสงค ตัวช้ีวัด มาตรการในการขับเคล่ือน 
๑. หลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีการ
พัฒนาท่ีสอดคลองกับแนวโนมการ
พัฒนาของประเทศ 
๒. ผูเรียนไดรับการพัฒนาตาม
จุดมุงหมายของหลักสูตร และมีทักษะ
ความสามารถท่ีสอดคลองกับทักษะ     
ท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี ๒๑ มีความ
ยืดหยุนทางดานความคิด สามารถ
ทํางานรวมกับผูอ่ืนได ภายใตสังคมท่ีเปน
พหุวัฒนธรรม รวมถึงการวางพ้ืนฐาน
การเรียนรูเพ่ือการวางแผนชีวิต           
ท่ีเหมาะสมในแตละชวงวัยและนําไป
ปฏิบัติได 
๓. ผูเรียนไดรับการพัฒนาใหมีความรู
และทักษะนําไปสูการพัฒนานวัตกรรม 
๔. ผูเรียนไดรับการพัฒนาเต็มตาม 
ศักยภาพ เชื่อมโยงสูอาชีพและการมีงาน
ทํามีทักษะอาชีพท่ีสอดคลองกับความ
ตองการของประเทศ 

๑ . ผูเรียนทุกระดับมีสมรรถนะ สําคัญ
ตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรูใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ (3R8C) 
๒. รอยละของผูเรียนชั้นประถมศึกษา  
ปท่ี ๓ ท่ีมีคะแนนผลการทดสอบ
ความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ (NT) 
ผานเกณฑท่ีกําหนด 
๓. รอยละของผูเรียนท่ีมีคะแนนผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ัน
พ้ืนฐาน(O-NET) มากกวารอยละ ๕๐   
ในแตละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปการศึกษา     
ท่ีผานมา  
๔. รอยละผูเรียนท่ีจบการศึกษาชั้น
ประถมศึกษาปท่ี ๖ ชั้นมัธยมศึกษา       
ปท่ี ๓ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖ มีทักษะการ
เรียนรูท่ีเชื่อมโยงสูอาชีพและการมีงาน
ทํา ตามความถนัดและความตองการ
ของตนเอง มีทักษะอาชีพท่ีสอดคลองกับ
ความตองการของประเทศ วางแผนชีวิต
และวางแผนทางการเงินท่ีเหมาะสมและ
นําไปปฏิบัติได 

๑. พัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา 
เปนมาตรการสนับสนุนใหมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สอดคลองกับทักษะท่ีจําเปน
ในศตวรรษท่ี ๒๑ เอ้ือตอการพัฒนาสมรรถนะผูเรียนเปนรายบุคคลอยางเหมาะสม       
ทุกดานท้ังทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญามีทักษะสื่อสารภาษาไทย
มีแนวทางดําเนินการ ดังนี้ 
  ๑.๑ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
   (๑) สงเสริมพัฒนาหลักสูตรทุกระดับเพ่ือใหผูเรียนไดรับการพัฒนาท้ัง ๔ 
ดาน(รางกาย จิตใจ อารมณ และสติปญญา) สอดคลองกับทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษ      
ท่ี ๒๑ 
   (๒) สงเสริมใหครูปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู  เปนผูใหคําปรึกษา หรือ
ใหขอเสนอแนะการเรียนรู และปรับระบบการวัดประเมินผลสัมฤทธิ์ผูเรียนใหสอดคลอง
กับหลักสูตร 
  ๑.๒ สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ใหสอดคลองกับหลักสูตร
แกนกลางเนนการพัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคล (หลักสูตรเชิงสมรรถนะ) และปรับเปลี่ยน
การจัดการเรียนรูใหตอบสนองตอความตองการของผูเรียนและบริบทของพ้ืนท่ี 

 ๒. การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพของผูเรียน 
  ๒.๑ การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของผูเรียนระดับปฐมวัย 
  เด็กปฐมวัยไดรับการพัฒนาเหมาะสมกับวัยในทุกดาน ท้ังทางดานรางกาย
จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา มีวินัย มีทักษะสื่อสารภาษาไทย และมีทักษะสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ(ฟง พูด) และทักษะดานดิจิทัล พรอมท่ีจะไดรับการพัฒนาในระดับ
การศึกษาท่ีสูงข้ึนโดยมีแนวทางดําเนินการ ดังนี ้

 

กลยุทธที ่3  ดานการพัฒนาและเสริมสรางศกัยภาพทรัพยากรมนุษย 
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๕. ผูเรียนไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพ
ในการจัดการสุขภาวะของตนเองใหมี   
สุขภาวะท่ีดีสามารถดํารงชีวิตอยาง       
มีความสุขท้ังดานรางกายและจิตใจ 
๖ . ครู มีความรูความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอน และเปนแบบอยาง
ดานคุณธรรมและจริยธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕. ผูเรียนทุกคนมีทักษะพ้ืนฐานในการ
ดํารงชีวิต สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคม
ไดอย า ง มีความสุข  มีความยืดหยุน
ทางดานความคิด สามารถทํางานรวมกับ
ผูอ่ืนได ภายใตสังคมท่ีเปนพหุวัฒนธรรม 
๖. ผูเรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการ
สุขภาวะของตนเองใหมีสุขภาวะท่ีดี 
สามารถดํารงชีวิตอยางมีความสุขท้ังดาน
รางกายและจิตใจ 
 

๒.๑.๑ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
    (๑) จัดทําเครื่องมือประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยและประเมิน
พัฒนาการเด็กปฐมวัยปเวนป สรุปและรายงานผล 
    (๒) สงเสริม สนับสนุนการดําเนินงานของสถานศึกษาเพ่ือประเมิน
พัฒนาการเด็กปฐมวัย และดําเนินการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยท้ังผูบริหาร
สถานศึกษา ครูและบุคลากรปฐมวัย รวมท้ังผูปกครอง ให มีความรูความเขาใจ             
การจัดการศึกษาปฐมวัย 
    (๓ ) สนับสนุน ใหสถานศึกษามีครูหรื อครูผู ช วยด านปฐมวัย           
ตามมาตรฐานท่ีกําหนด 
    (๔) ศึกษา วิเคราะห วิจัย การจัดการศึกษาปฐมวัยแนวคิด ทฤษฎี 
และองคความรู ใหม ๆ เ ก่ียวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย เ พ่ือบริการแกโรงเรียน          
และผูสนใจ 
    (๕) กํากับ ติดตาม และใหความชวยเหลือสถานศึกษารวมท้ังสรุป
และรายงานผลการดําเนินงาน 
๒.๑.๒ สถานศึกษา 

 (๑ ) จัด กิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัย ในรูปแบบ ท่ีหลากหลาย             
จัดสภาพแวดลอมท้ังในและนอกหองเรียนใหเอ้ือตอการพัฒนาการเรียนรู 

 (๒) จัดการเรียนรู สรางประสบการณ เนนการเรียนเปนเลน เรียนรู
อยางมีความสุข 

 (๓) ปรับปรุงอาคารสถานท่ี สิ่งอํานวยความสะดวกสนามเด็กเลนให
ไดมาตรฐาน มีความปลอดภัย สามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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 (๔) จัดหาสื่อ อุปกรณ ท่ีมีคุณภาพเหมาะสม มีมาตรฐานและความ
ปลอดภัย 

 (๕) อภิบาลเด็กปฐมวัยใหมีสุขภาวะท่ีดี รางกายสมบูรณแข็งแรง 
ปราศจากโรค ภัย ไขเจ็บ 

 (๖) สรางความรูความเขาใจแกผูปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัย 
เพ่ือการมีสวนรวมและการสนับสนุนการดําเนินงานของสถานศึกษา 

 (๗) สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตอสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
  ๒.๒ การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผูเรียนระดับประถมศึกษาผูเรียน
ระดับประถมศึกษาไดรับการพัฒนาทางดานรางกาย จิตใจ อารมณสังคม และสติปญญา 
มีวินัย มีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี ๒๑ โดยมีแนวทางดําเนินการ ดังนี้ 
๒.๒.๑ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 (๑) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดการศึกษาพัฒนาผูเรียนใหมีพัฒนาการ
ท่ีสมวัยในทุกดานท้ังทางดานรางกาย จิตใจอารมณ สังคม และสติปญญาใหมีคุณลักษณะ 

 - เปนไปตามหลักสูตร 
 - มีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี ๒๑ 
 - มีทักษะการเรียนรูท่ีเชื่อมโยงสูอาชีพและการมีงานทําสอดคลองกับความ

ตองการของประเทศ 
    - มีความรู และทักษะดานวิทยาศาสตรนําไปสูการพัฒนานวัตกรรม 
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  - มีความรูความสามารถดานดิจิทัล (Digital) และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือในการ
เรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 - มีทักษะทางดานภาษาไทย เ พ่ือใชเปนเครื่องมือในการเรียนรู มีนิสัย           
รักการอาน มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาท่ี 3 
  (๒ ) ดําเนินการประเมิน  รวมท้ังประสานการดําเนินงานเ พ่ือทดสอบ              
ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ วิเคราะหผล
การประเมินเพ่ือเปนฐานการพัฒนานักเรียนทุกระดับชั้น 
             (๓) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู เรียนเต็มตาม
ศักยภาพสอดคลองกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงการวางพ้ืนฐาน
การเรียนรูเพ่ือการวางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงินท่ีเหมาะสมและนําไปปฏิบัติได 
  (๔) เสริมสรางระบบแนะแนวทางการศึกษาเพ่ือสงเสริมกระบวนการเรียนรู
ตามสมรรถนะรายบุคคลและเตรียมความพรอมสูการประกอบสัมมาอาชีพ 
 (๕ ) ดําเนินการติดตามและตรวจสอบใหผู เรียนไดรับประทานอาหาร           
อยางครบถวนถูกตองตามหลักโภชนาการ 
  (๖) กํากับ ติดตาม และใหความชวยเหลือสถานศึกษาในการจัดการศึกษา
ภาพรวม รวมท้ังสรุปและรายงานผลการดําเนินงาน 
๒.๒.๒ สถานศึกษา 
  (๑) จัดการเรียนรูท่ีใหผูเรียนไดเรียนรูผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active 
Learning) 
  (๒) จัดการเรียนรูอยางเปนระบบมุงเนนการใชฐานความรูและระบบความคิด
ในลักษณะสหวิทยาการ (STEAM Education) เชน 
  - ความรูทางวิทยาศาสตรและการตั้งคําถาม 
       - ความเขาใจและความสามารถในการใชเทคโนโลย ี
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  - ความรูทางวิศวกรรม และการคิดเพ่ือหาทางแกปญหา 
 - ความรูและทักษะในดานศิลปะ 
 - ความรูดานคณิตศาสตรและระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ 
   (๓ ) จัด กิจกรรมพัฒนาผู เ รี ยน เต็มตามศักยภาพสอดคลอง กับ
ความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงกิจกรรมการแนะแนวท้ังดานศึกษาตอ
และดานอาชีพ เปนการวางพ้ืนฐานการเรียนรู การวางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงิน
ท่ีเหมาะสมและนําไปปฏิบัติได 
   (๔) จัดกิจกรรมการเรียนรู เ พ่ือสงเสริมสนับสนุนใหผู เรียนมีทักษะ
พ้ืนฐานในการดํารงชีวิต มีสุขภาวะท่ีดี สามารถดํารงชีวิตอยางมีความสุข 
   (๕) จัดกิจกรรมการเรียนรูและพัฒนาดานอารมณและสังคม (Social 
and Emotional Learning : SEL) 
                     (๖ ) จัดการเรียนการสอนเ พ่ือเ พ่ิมทักษะการ คิดแบบมีเห ตุผล             
และเปนข้ันตอน (Coding) 
   (๗) ดําเนินการใหผูเรียนไดรับประทานอาหารอยางครบถวนถูกตอง  
ตามหลักโภชนาการ เปนไปดวยความถูกตองตามระเบียบและวินัยการคลัง 
   (๘) สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตอสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
๒.๓ การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผูเรียนระดับมัธยมศึกษา 
ผู เรียนระดับมัธยมศึกษา ไดรับการพัฒนาทางดานรางกาย จิตใจ อารมณสังคม           
และสติปญญา มีวินัย มีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี ๒๑ มีทักษะดานการคิดวิเคราะห
สังเคราะหมีทักษะดานภาษาไทยเพ่ือใชในการเรียนรู มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ           
และภาษาท่ี ๓ มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีไดรับการพัฒนาทักษะการเรียนรู  
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 ท่ีเชื่อมโยงสูอาชีพและการมีงานทํา นําไปสูการมีทักษะอาชีพท่ีสอดคลองกับความ
ตองการของประเทศ มีความยืดหยุนทางดานความคิดสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได 
ภายใตสังคมท่ีเปนพหุวัฒนธรรม มีทักษะพ้ืนฐานในการดํารงชีวิตมีสุขภาวะท่ีดี สามารถ
ดํารงชีวิตอยางมีความสุข โดยมีแนวทางดําเนินการ ดังนี้ 
๒.๓.๑ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
    (๑) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผูเรียน    
ใหมีพัฒนาการท่ีสมวัยในทุกดานท้ังทางดานรางกายจิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา        
มีความยืดหยุนทางด านความคิด  สามารถทํางานรวมกับผู อ่ืนไดภายใตสั งคม                   
ท่ีเปนพหุวัฒนธรรม ใหมีคุณลักษณะ 
    - เปนไปตามหลักสูตร 
    - มีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี ๒๑ 

    - มีทักษะทางดานภาษาไทย มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาท่ี ๓ 
เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการประกอบอาชีพ 
    - มีความรู และทักษะดานวิทยาศาสตรนําไปสูการพัฒนานวัตกรรม 
    - มีความสามารถดานดิจิทัล (Digital) และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือในการ
เรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 
    - มีทักษะทางดานภาษาไทย เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการเรียนรู มีนิสัย   
รักการอาน มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาท่ี ๓ 
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                         (๒) ประสานการดําเนินงานเพ่ือทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ     
ข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖ วิเคราะหผลการ
ประเมินเพ่ือเปนฐานการพัฒนานักเรียนทุกระดับชั้น 
    (๓ ) สงเสริม สนับสนุน สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู เรียน         
เต็ม   ตามศักยภาพสอดคลองกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงการ          
วางพ้ืนฐานการเรียนรูเพ่ือการวางแผนชีวิตและ วางแผนทางการเงินท่ีเหมาะสมและนําไป
ปฏิบัติได 
    (๔) เสริมสรางระบบแนะแนวทางการศึกษาเพ่ือสงเสริมกระบวนการ
เรียนรูตามสมรรถนะรายบุคคลและเตรียมความพรอมสูการประกอบสัมมาอาชีพ 
    (๕) จัดทําแผนงาน โครงการ และกิจกรรมเพ่ิมศักยภาพผูเรียน       
ท่ีมีความรูและทักษะดานวิทยาศาสตร เปนนักคิด นักปฏิบัติ นักประดิษฐ เปนนวัตกร 
นําไปสูการพัฒนานวัตกรรมในอนาคต รวมท้ังจัดกิจกรรมกีฬา การออกกําลังกาย        
และสนับสนุนใหผูเรียนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองใหมีสุขภาวะท่ีดี 
สามารถดํารงชีวิตอยางมีความสุขท้ังดานรางกายและจิตใจ 
    (๖) กํากับ ติดตาม และใหความชวยเหลือสถานศึกษา 
๒.๓.๒ สถานศึกษา 
    (๑) สงเสริมครูใหจัดการเรียนรูท่ีใหผูเรียนไดเรียนรูผานกิจกรรม    
การปฏิบัติจริง (Active Learning) 
    (๒ ) สงเสริมครูใหจัดการเรียนรูตามกระบวนการ ๕ ข้ันตอน        
หรือบันได ๕ ข้ัน (Independent Study : IS) 
    (๓) สงเสริม สนับสนุนครูใหจัดการเรียนรูอยางเปนระบบมุงเนน    
การใชฐานความรูและระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ (STEAM Education) เชน 
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     - ความรูทางวิทยาศาสตรและการตั้งคําถาม 
    - ความเขาใจและความสามารถในการใชเทคโนโลยี 
    - ความรูทางวิศวกรรม และการคิดเพ่ือหาทางแกปญหา 
    - ความรูและทักษะในดานศิลปะ 
    - ความรูดานคณิตศาสตรและระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ 
    (๔) จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนท่ีมีความรูและทักษะดานวิทยาศาสตร 
เปนนักคิด นักปฏิบัติ นักประดิษฐ เปนนวัตกร นํา ไปสูการพัฒนานวัตกรรมในอนาคต
รวมท้ังจัดกิจกรรมกีฬา การออกกําลังกาย และสนับสนุนใหผูเรียน มีศักยภาพในการ
จัดการสุขภาวะของตนเองใหมีสุขภาวะท่ีดี สามารถดํารงชีวิตอยางมีความสุขท้ังดาน
รางกายและจิตใจเม่ือถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถวางแผนการศึกษาตอหรือการ
ประกอบอาชีพไดตามความถนัด ความตองการ และความสนใจของตนเอง 
    (๕) สงเสริมการเรียนรูและพัฒนาดานอารมณและสังคม(Social and 
Emotional Learning : SEL) 
    (๖) สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตอสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
               ๒.๔ พัฒนาคุณภาพผูเรียนท่ีมีความตองการดูแลเปนพิเศษ 
  เปนการจัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพสําหรับเด็กพิการและเด็กดอย
โอกาส ในรูปแบบท่ีหลากหลาย เหมาะสมกับบริบท และความตองการจําเปนพิเศษ
เฉพาะบุคคลโดยแนวทางการดําเนินการ 
  (๑) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา 
รวมท้ังการพัฒนาหลักสูตร และสื่อการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมสําหรับเด็กพิการและเด็ก
ดอยโอกาสในรูปแบบท่ีหลากหลายเหมาะสมกับบริบท และความตองการจําเปนพิเศษ
เฉพาะบุคคล 
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   (2 ) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สนับสนุนทรัพยากรและจัดสรร
งบประมาณดานการศึกษาท่ีเหมาะสมกับบริบทและความตองการจําเปนพิเศษ 
  (3) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สงเสริมใหสถานศึกษานําระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) มาใชในการบริหารจัดการ การใหบริการ และการเรียนรู 
  (4) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จัดครูและบุคลากรใหมีความเหมาะสมกับ
ภาระงานในการจัดการศึกษาพิเศษ และเด็กดอยโอกาส 
  (5) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สงเสริม สนับสนุนใหมีการพัฒนาผูบริหาร 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหมีความรูทักษะ ประสบการณ มีเจตคติท่ีดีตอการ       
จัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการและเด็กดอยโอกาส 
     (6) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สนับสนุนการพัฒนาภาคีเครือขาย 
(Education Partnership) ให ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาสํ าหรับ         
เด็กพิการและเด็กดอยโอกาส 
๓. นําเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใชสนับสนุนการเรียนรูใหแก 
ผูเรียนทุกระดับการจัดการศึกษา 
 เปนมาตรการในการประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัล ในการสงเสริมสนับสนุน       
ใหผูเรียนพัฒนาวิธีการเรียนรูของตนเอง ตามความตองการ และความถนัด ของผูเรียน
สามารถสรางสังคมฐานความรู (Knowledge - Based Society) ของตนเอง เพ่ือให     
เกิดการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิตโดยแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 
๓.๑ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 (๑) จัดหาขอมูลองคความรู สื่อ วิดีโอ และองคความรูประเภทตางๆ หนังสือ
แบบเรียนในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรท่ีกําหนด 
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  (๒) พัฒนารูปแบบการเรียนรูผานระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform)
เพ่ือตอบสนองตอการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเปนรายบุคคล 
 (๓) สงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนมีอุปกรณดิจิทัล (Digital device) เพ่ือเปน
เครื่องมือในการเขาถึงองคความรู และการเรียนรูผานระบบดิจิทัล อยางเหมาะสมตามวัย 
 (๔) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียน   
ใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเองผานการเรียนรูผานระบบดิจิทัล 
๓.๒ สถานศึกษา 
 (๑) ประยุกตใชขอมูลองคความรู สื่อ วิดีโอ และองคความรูประเภทตาง ๆ
หนังสือแบบเรียนในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตร
ท่ีกําหนด 
 (๒ ) จั ด ก า ร เ รี ย น รู ผ า น ร ะ บ บ ดิ จิ ทั ล  ( Digital Learning Platform)                
เพ่ือตอบสนองตอการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเปนรายบุคคล 
 (๓) จัดกิจกรรมการเรียนรูเ พ่ือพัฒนาผู เรียน ใหผู เรียนเรียนรูดวยตนเอง      
ผานการเรียนรูผานระบบดิจิทัล 
๔. การพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 การพัฒนาคุณภาพครู จึงตองดําเนินการต้ังแตการผลิต และการพัฒนาครู   
อยางตอเนื่อง โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตองรวมมือกับสถาบัน
การผลิตครูในการผลิต และพัฒนาครูใหเปนไปตามเปาประสงค มีการดึงดูด คัดสรร ผูมี
ความสามารถสูงใหเขามาเปนครูคุณภาพ มีระบบการพัฒนา ศักยภาพและสมรรถนะครู
อยางตอเนื่องครอบคลุมท้ังเงินเดือนเสนทางสายอาชีพ การสนับสนุนสื่อการสอน        
และสรางเครือขายพัฒนาครูใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน รวมถึงการพัฒนาครู   
ท่ีมีความ เชี่ยวชาญดานการสอนมาเปนผูสรางครูรุนใหมอยางเปนระบบและประเมินครู
จากการวัดผลงานการพัฒนาผูเรียนโดยตรง 
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 ๔.๑ พัฒนาคร ูและบุคลากรทางการศึกษา 
  การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เปนมาตรการท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จะตองดําเนินการเพ่ือใหครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาตระหนักถึงความสําคัญในอาชีพและหนาท่ีของตน โดยพัฒนาใหเปนครู เปนครู    
ยุคใหม ปรับวิธีสอน ใหเด็กสามารถแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู และทํากิจกรรม
ในชั้นเรียน ทําหนาท่ีกระตุนสรางแรงบันดาลใจ แนะนําวิธีเรียนรูและวิธีจัดระเบียบ     
การสรางความรู ออกแบบกิจกรรม และสรางนวัตกรรมการเรียนรูใหผูเรียน มีบทบาท
เปนนักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรูเพ่ือผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน 
  โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 
  (๑) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สงเสริม สนับสนุนใหครู ศึกษาวิเคราะห 
ความตองการจําเปนในการพัฒนาตนเอง (Need Assessment) เพ่ือวางแผนการพัฒนา
อยางเปนระบบ 
  (๒ ) สํ า นั ก ง า น เ ข ต พ้ื น ท่ี ก า ร ศึ ก ษ า  ป ร ะ ส า น ค ว า ม ร ว ม มื อ                             
กับสถาบันการศึกษา สถาบันคุรุพัฒนา หรือหนวยงานอ่ืน ๆ จัดทําหลักสูตรการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาใหตรงตามความตองการและความขาดแคลน 
  (๓) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สนับสนุนใหครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาวางแผนและเขารับการพัฒนาตามหลักสูตรท่ีกําหนดท่ีเชื่อมโยงความกาวหนา       
ในวิชาชีพ (Career Path) 
  (๔) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สงเสริมและพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning 
Community: PLC) 

 

 

๔
๗

 



   

 

เปาประสงค ตัวช้ีวัด มาตรการในการขับเคล่ือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   (๕) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สงเสริม และพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ใหมีความรูทักษะดานการรูดิจิทัล (Digital Literacy) การสอนดิจิทัล 
(Digital Pedagogy) ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสารภาษาท่ี ๓ สอดคลอง     
กับภารกิจและหนาท่ีของตน 
  (๖) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สงเสริม พัฒนา และยกระดับความรู
ภาษาอังกฤษของครู ท่ีสอนภาษาอังกฤษโดยใชระดับการพัฒนาทางดานภาษา 
(Common European Framework of Reference forLanguages : CEFR) ตามเกณฑ
ท่ีกําหนด 
  (๗) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สงเสริมและพัฒนาครูใหมีความรูและ
ทักษะ สามารถออกแบบการเรียนรู การจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับการวัดประเมินผล
ท่ีเนนทักษะการคิดข้ันสูง (Higher Order Thinking) ผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active 
Learning) 
  (๘) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สงเสริมและพัฒนาครู ใหมีความรู
ความสามารถจัดการเรียนรูในโรงเรียนขนาดเล็กไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  (๙) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สงเสริมและพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู
สําหรับผู เรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษตามศักยภาพของผู เรียนแตละบุคคล         
และตามสภาพและประเภทของความพิการ 
      (๑๐) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สงเสริมสนับสนุนใหครูและบุคลากร
ทางการศึกษาพัฒนาตนเองผานระบบ Onlineและแบบ Face - to - Face Training 
  (๑๑) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ปรับปรุงระบบตรวจสอบ ติดตาม       
และประเมินประสิทธิภาพและประเมินประสิทธิผลครูและบุคลากรทางการศึกษา         
ใหสอดคลองกับความมุงหมาย และหลักการจัดการศึกษาขอกําหนดดานคุณภาพ       
และแผนการศึกษาแหงชาต ิ

๔
๘

 



   

 

เปาประสงค ตัวช้ีวัด มาตรการในการขับเคล่ือน 
 
 
 
 
 
 
 
 

   (๑๒ ) สํ านักงานเขต พ้ืน ท่ีการ ศึกษา  นํ า เทคโนโลยีดิ จิ ทัล  (Digital 
Technology) มาเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการครูและบุคลากรทางการศึกษา       
ท้ังระบบ ตั้งแตการจัดทําฐานขอมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาจนถึงการพัฒนาครู 
และบุคลากรทางการศึกษา โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 
   ๑) สงเสริม สนับสนุน ใหผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา        
ทุกประเภทพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องผานระบบดิจิทัล 
   ๒ ) พั ฒ น า ค รู ใ ห มี ค ว า ม ชํ า น า ญ ใ น ก า ร ส อ น ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ                      
และภาษาคอมพิวเตอร (Coding) 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔
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กลยุทธท่ี 4 ดานการสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหล่ือมลํ้าทางการศึกษา 

เปาประสงค ตัวช้ีวัด มาตรการในการขับเคล่ือน 
เปาประสงค 
๑. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือใหบรรลุ
เปาหมายของสพฐ.  
๒. สถานศึกษากับองคกรปกครอง
ทองถ่ิน ภาคเอกชน และหนวยงานท่ี
เก่ียวของรวมมือในการจัดการศึกษา 
๓. สถานศึกษามีคุณภาพ และมี
มาตรฐานตามบริบทของสถานศึกษา 
๔.นําเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) มาเปนเครื่องมือให
ผูเรียนไดมีโอกาสเขาถึงบริการ 
ทางการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
๕. พัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุน
และประเมินผลเพ่ือสรางหลักประกัน
สิทธิการไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
 

ตัวช้ีวัด 
๑. ผูเรียนทุกคนสามารถเขาเรียนใน
สถานศึกษาท่ีมีคุณภาพเปนมาตรฐาน
เสมอกัน 
๒. ผูเรียน ครูไดรบัสนับสนุนงบประมาณ 
วัสดุอุปกรณ เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการ
เรียนรูอยางเหมาะสม 
๓. ผูเรียนไดรับการสนับสนุน วัสดุ 
อุปกรณ และอุปกรณดิจิทัล (Digital 
Device)เพ่ือใชเปนเครื่องมือ 
ในการเรียนรูอยางเหมาะสม เพียงพอ 
๔ สถานศึกษาไดรับการพัฒนาใหมี
มาตรฐานอยางเหมาะสม 
๕.สถานศึกษานําเทศโนโลยีดิจิทัล 
(Digtal Technolog) มาใชเปน
เครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ใหแกผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
๖.สถานศึกษามีระบบการดูแลชวยเหลือ
และคุมครองนักเรียนและการแนะแนวท่ี
มีประสิทธิภาพ  
 

๑. สรางความรวมมือกับองคกรปกครองระดับทองถ่ิน ภาคเอกชน หนวยงานท่ีเก่ียวของ 
ในการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา 
๒. ยกระดับสถานศึกษาใหมีคุณภาพ และมาตรฐานตามบริบทของสถานศึกษา 
๓. จัดสรรงบประมาณ สนับสนุนผูเรยีนอยางเหมาะสม 
๔. ประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลเปนเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน 

 

กลยุทธที ่4  ดานการสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 

 

๕
๐ 



   

 

 
เปาประสงค ตัวช้ีวัด มาตรการในการขับเคล่ือน 

 ๗.สถานศึกษามีระบบฐานขอมูล
กรวัยเรียนและสามารถนํามาใชในการ
วางแผนจัดการเรียนรูไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๕
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กลยุทธท่ี 5 ดานการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

เปาประสงค ตัวช้ีวัด มาตรการในการขับเคล่ือน 
1. สถานศึกษา นักเรียนไดรับการ
สงเสริมดานความรู การสรางจิตสํานึก
ดานการผลิตและบริโภค ท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม 
2. สถานศึกษามีการบูรณาการหลักสูตร
กิจกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
3. สถานศึกษามีนโยบายลดปริมาณขยะ 

1. สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและ
กิจกรรมใหความรูท่ีถูกตองเก่ียวกับสิ่งท่ี
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
2. ผูเรียนเรียนรูจากแหลงเรียนรู 
กิจกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
3. รอยละของสถานศึกษาท่ีมีปริมาณ
ขยะลดลง 

1. จัดทําแผนสงเสริมความรูการสรางจิตสํานึกดานการผลิตและบริโภคท่ีเปนมิตร         
กับสิ่งแวดลอม 
2. สงเสริมใหสถานศึกษาจัดทําหนวยการเรียนรู บูรณาการหลักสูตรท่ีเปนมิตร            
กับสิ่งแวดลอม 
3. จัดทําระบบนิเทศ ติดตามผลการดําเนินงานในสถานศึกษา แลกเปลี่ยนนําเสนอผลงาน
และมอบรางวัล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลยุทธที ่5  ดานการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

๕
๒

 



   

 

กลยุทธท่ี 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

เปาประสงค ตัวช้ีวัด มาตรการในการขับเคล่ือน 
1 สถานศึกษามีความเปนอิสระ ในการ
บริหาร และจัดการศึกษา ครอบคลุม 
ดานการบริหารวิชาการ ดานการบริหาร
งบประมาณดานการบริหารงานบุคคล 
และดานการบริหารท่ัวไป  
2 สถานศึกษาตองปรับเปลี่ยนใหเปน
หนวยงาน ใหมีความทันสมัยพรอมท่ีจะ
ปรับตัว ใหทันตอการเปลี่ยนแปลงอยู
ตลอดเวลาและสามารถจัดการศึกษา    
ไดอยางมีประสิทธิภาพ  
3 สถานศึกษามีความโปรงใสปลอดการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล  
4 สถานศึกษาพัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพ การบริหารจัดการเรียน
การสอนอยางเปนระบบ 

1 สถานศึกษามีอิสระในการบริหาร     
จัดการศึกษา  
2 สถานศึกษามีความทันสมัยพรอมท่ี  
จะปรับตัวไดทันตอการเปลี่ยนแปลง  
3 สถานศึกษามีความโปรงใสและผาน
การประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
(ITA) 
 4 สถานศึกษานํานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีมาใชในการบริหารจัด
การศึกษา  
5 สถานศึกษาทุกโรงเรียนมีขอมูล
นักเรียนเปนรายบุคคลเพ่ือเชื่อมโยง
ขอมูลตางๆและวางแผนการจัด
การศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

1 ใหสถานศึกษามีความเปนอิสระในการบริหารจัดการศึกษา 
2 พัฒนาสถานศึกษาเปนหนวยงานท่ีมีความทันสมัยอยางมีประสิทธิภาพ  
3 เพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณให
สถานศึกษาอยางเหมาะสม  
4 พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล มาประยุกตใชอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด 

 

 

กลยุทธที ่6  ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

๕
๓

 



 
 

 
 

 สวนที่ 4  

แผนการใชจายงบประมาณ 

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 กําหนดกรอบวงเงิน

งบประมาณ งบประมาณ 8,000,000 บาท โดยสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ประจวบคีรีขันธ เขต 2 ไดมีแผนการใชจายงบประมาณ ตามรายการดังนี้ 

 1. งบประมาณบริหารจัดการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 

งบประมาณ 4,988,020 บาท 

 2. งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา งบประมาณ 3,011,980 บาท 

สรุปโครงการ/งบประมาณ ตามกลยุทธ  

ท่ี กลยุทธ จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 

1 ดานการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษยและของชาต ิ 2 170,000 
2 ดานการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขัน         

ของประเทศ 
2 419,400 

3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 17 1,793,560 
4 ดานการสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ      

มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 
1 42,930 

5 ดานการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม 

3 116,200 

6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 7 469,890 
 รวม 32 3,011,980 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

สรุปโครงการและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 

ท่ี โครงการ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

 งบบริหารจัดการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา   
 1.1 คาใชจายในการเดินทางไปราชการ/ปฏิบัติราชการ

นอกเวลา 
600,000 กลุมการเงินฯ 

 1.2 คาซอมแซมยานพาหนะและครุภัณฑ 300,000 กลุมการเงินฯ 

 1.3 คาซอมแซมสิ่งกอสราง 300,000 กลุมการเงินฯ 

 1.4 คาวัสดุสํานักงาน 400,000 กลุมการเงินฯ 

 1.5 คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 300,000 กลุมการเงินฯ 

 1.6 คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร 30,000 กลุมการเงินฯ 

 1.7 คาวัสดุพิธีการ 20,000 กลุมการเงินฯ 

 1.8 คาตอบแทนจางเจาหนาท่ีปฏิบัติงาน 1,321,200 กลุมการเงินฯ 

 1.9 คาสาธารณูปโภค 800,000 กลุมการเงินฯ 

 1.10 สํารองจาย (เปนยอดไวใชจายในรายการท่ี 1.1-
1.9 ท่ีไมเพียงพอและใชจายโครงการท่ีจําเปนเรงดวน/  
ไมมีงบประมาณจากรายการอ่ืน) 

916,820 กลุมนโยบาย
และแผน 

 รวมงบบริหารจัดการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 4,988,020  
 งบประมาณพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
 กลยุทธท่ี 1   

1 ฝกอบรมวิชาผูกํากับลูกเสือ วิชาผูกํากับลูกเสือสามัญ 
ข้ันความรูท่ัวไป และ ความรูเบื้องตน BTC 

90,000 กลุมสงเสริมฯ 

2 กีฬาตานยาเสพติด 80,000 กลุมสงเสริมฯ 
 กลยุทธท่ี 2   

3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ปการศึกษา 
2562 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาค
ตะวันออก) ระยะท่ี 2 

371,200 กลุมสงเสริมฯ 

4 การยกระดับคุณภาพผูเรียนสูความพรอมในการประเมิน 
ระดับนานาชาติ 

48,200 กลุมนิเทศฯ 

 กลยุทธท่ี 3   
5 การสงเสริมการขับเคลื่อนหลักสูตรสถานศึกษาท่ีมี

ประสิทธิภาพ 
74,600 กลุมนิเทศฯ 

6 ประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน ชั้น ป.1   
ปการศึกษา 2562 

111,000 กลุมนิเทศฯ 

 

๕๕ 



 

 
 

ท่ี โครงการ งบประมาณ 
 

7 ประเมินผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักเรียน ชั้น ป.2 
ป.4 ป.5 ม.1 และ ม.2 ปการศึกษา 2562 โดยใช
ขอสอบมาตรฐานท่ีพัฒนาโดย สพฐ. 

360,000  

8 การทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผูเรียนระดับชาติ 
NT 

100,000  

9 นิเทศแบบบูรณาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 

216,440  

10 พัฒนาการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ 

73,000  

11 ปลูกตนกลาจิตสํานึก (ปฐมนิเทศขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาบรรจุใหม) 

89,000  

12 สงเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย 204,600  

13 การพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณ
และโคดดิ้ง 

92,040  

14 ประกวดสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอน 22,000  

15 สงเสริมการพัฒนาการวิจัยทางการศึกษา 42,820  

16 สงเสริมการนอมนําศาสตรพระราชาสูสถานศึกษา 88,000  

17 ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู
สถานศึกษา 

44,100  

18 เสริมสรางและพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือและคุมครอง
นักเรียน  

90,000  

19 การบริหารจัดการและพัฒนางานดานการบริหารงาน
บุคคล 

29,860  

20 ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 (เกษียณ) 

122,100  

21 การประเมินผลสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหนาท่ี
ตําแหนงผูอํานวยการ 

34,000  

 กลยุทธท่ี 4   

22 ตลาดนัดนักเรียน สรางคุณคา สูอาชีพ 42,930  

 กลยุทธท่ี 5   

23 โรงเรียนปลอดขยะ 40,000  

24 โรงเรียนไรถัง 55,000  

25 โครงการอนุรักษพันธกุรรมพืช 21,200  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๕๖ 



 

 
 

ท่ี โครงการ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

 กลยุทธท่ี 6   
26 ประชุมผูบริหารสถานศึกษา ผูอํานวยการกลุม/หนวย 

และเจาหนาท่ี สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 

97,320 กลุมอํานวยการ 

27 พัฒนาการจัดทําขอมูลสารสนเทศและประยุกตใช
นวัตกรรมเทคโนโลยรีูปแบบในการบริหารจัดการศึกษา 

44,950 กลุมสงเสริม
ทางไกลฯ 

28 สงเสริมระบบประกันคุณภาพภายในและเตรียมความ
พรอมเพ่ือรับรองการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 

56,200 กลุมนิเทศฯ 

29 อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “พระราชบัญญัติการ
จัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560” 

60,000 กลุมการเงินฯ 

30 การเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานคณะกรรมการ      
การติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา     
(ก.ต.ป.น) 

108,460 กลุมนิเทศฯ 

31 การพัฒนาเครือขายประชาสัมพันธสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 

47,000 กลุมอํานวยการ 

32 การตรวจสอบภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 และโรงเรียน        
ในสังกัด 

55,960 กลุมตรวจสอบ
ภายใน 

 รวมงบประมาณพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3,011,980  
 รวมงบประมาณท้ังส้ิน 8,000,000  

 

๕๗ 



๕๘ 
 
โครงการ  โครงการฝกอบรมวิชาผูกํากับลูกเสือ วิชาผูกํากับลูกเสือสามัญ  

ข้ันความรูท่ัวไป และความรูเบื้องตน (B.T.C.) 
แผนงาน  พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
สนองกลยุทธท่ี  1  
ลักษณะโครงการ ใหม 
ผูรับผิดชอบโครงการ กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา  
ระยะเวลาดําเนินการ กุมภาพันธ - เมษายน 2563 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. หลักการและเหตุผล 

 กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี เปนกระบวนการท่ีมุงเนนฝกอบรมเยาวชนของชาติ          
ใหเปนพลเมืองดี มีคุณภาพ สามารถพัฒนาตนเองใหสอดคลองกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย           
อันมีพระมหากษัตริย เปนองคประมุข และสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได  กระทรวงศึกษาธิการ       
ไดจัดใหกิจกรรมลูกเสือเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมพัฒนาผู เรียนในการเรียนการสอนในทุกระดับ            
ทุกชวงชั้น ในปการศึกษา 2563 นี้ เปนปท่ีรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ไดมุงเนนในดานคุณธรรม   
นําความรู เพ่ือเปนการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ การนี้ สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2  ไดเห็นถึงความสําคัญวา ผูกํากับลูกเสือในโรงเรียน      
ควรมีความรู ความเขาใจในสาระสําคัญของกิจกรรมลูกเสืออยางแทจริง ในการท่ีจะนําความรูไป      
จัดการเรียนการสอนใหกับผูเรียนได ดังนั้นจึงไดจัดใหมีการฝกอบรมวิชาผูกํากับลูกเสือสามัญ ข้ันความรู
ท่ัวไปและข้ันความรูเบื้องตน (B.T.C.) ใหแกครู-อาจารย และผูท่ีสนใจ เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพแกกิจการ
ลูกเสือไดดียิ่งข้ึน  

 

๒. วัตถุประสงค 
 2.1 เพ่ือใหผูกํากับลูกเสือท่ีผานการฝกอบรม ไดรับความรูและความเขาใจวิธีการสอนของลูกเสือสามัญ 
 2.2 เพ่ือใหผูกํากับลูกเสือท่ีผานการฝกอบรม สามารถนําความรูไปจัดการเรียนการสอนไดอยางถูกตอง 
 2.3 เพ่ือใหผูกํากับลูกเสือท่ีผานการฝกอบรม ไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน 
 2.4 เพ่ือใหผูกํากับลูกเสือท่ีผานการฝกอบรม มีสิทธิท่ีจะเขารับการฝกอบรมในข้ันความรูชั้นสูง 
(A.T.C.) ตอไป  

 ๓. เปาหมาย 
   3.1 เชิงปริมาณ 
  3.1.1 ผู บั งคั บบัญชาลู กเสื อ จํ านวน 60 คน วิทยากรและเจ าหน าท่ี ลู กเสื อ             

จํานวน 30 คน รวม  90  คน    
 ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 ผูบั งคับบัญชาลูกเสือ วิทยากร และเจ าหน าท่ีลูกเสือ ได เพ่ิมพูนความรู          

ทักษะ ประสบการณสามารถนําไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
   
 
 
 



๕๙ 
 
๔.  กิจกรรมการดําเนินการ 

ท่ี กิจกรรม    ระยะเวลาดําเนินการ    ผูรับผิดชอบ 

๑ -จัดทําโครงการ 
-แตงตั้งคณะวิทยากร/คณะทํางาน 
-ประชุมวางแผน 
-ฝกอบรมหลักสูตรผูบังคับบัญชาลูกเสือ ข้ันความรู
ท่ัวไปและความรูเบื้องตน BTC (สามัญ) 
-รายงานผลการอบรม 

กุมภาพันธ ๒๕63 
มีนาคม 2563 
มีนาคม 2563 
เมษายน 2563 

 
เมษายน 2563 

นายไตรมาส พีพืช 
และคณะ 

 
๕. งบประมาณ จากแผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน งบดําเนินงาน      
จํานวน 90,000 บาท (ถัวจายทุกรายการ) เปนคาใชจายดังนี้ 
 

ท่ี กิจกรรม/รายละเอียดคาใชจาย 

เงินงบประมาณ  
 

รวม 
คาตอบ 
แทน 

คาใชสอย คาวัสดุ 

1 -ฝกอบรมหลักสูตรผูบังคับบัญชาลูกเสือ 
ข้ันความรูท่ัวไปและความรูเบื้องตน BTC 
(สามัญ) 
คาอาหารวิทยากรและผูเขารับการ
ฝกอบรม 
คาอาหาร รวม 90 คน x 60 x 9 ม้ือ  
คาอาหารวาง รวม 90 คน x 30 x 9 ม้ือ 

  
 

 
 

 
48,600 
24,300 

  
 
 
 
 

48,600 
24,300 

2 คาวัสดุอุปกรณ   7,100 7,100 
3 คาสถานท่ี  10,000  10,000 
 รวมท้ังส้ิน  83,900 7,100 90,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๐ 
 
๖. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 
- รอยละ 100 ของผู เข ารับการอบรมพัฒนา        
ได นํ า ทั กษ ะและกระบวนการลู ก เสื อ  นํ า ไป           
จัดกิจกรรมลูกเสือการเรียนการสอนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ โรงเรียนทุกโรงเรียนไดรับการนิเทศ 
ติดตาม การจัดกิจกรรมลูกเสือของสถานศึกษา ตาม
เก ณ ฑ ก า ร ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ า พ ง า น ลู ก เสื อ               
ในสถานศึกษา 

การนิเทศ ติดตาม แบบนิเทศ ติดตาม 

 
๗. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 7.๑ ผูบังคับบัญชีลูกเสือ ไดรับการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม คานิยม 12 ประการ      
และคุณลักษณะอันพึงประสงค 8 ประการ 
 7.๒ ผูบังคับบัญชาลูกเสือมีวุฒิลูกเสือ สามารถนําความรูและประสบการณและปฏิบัติงาน    
ในบทบาทหนาท่ีผูบังคับบัญชาลูกเสือในกองลูกเสือตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  



๖๑ 
 
โครงการ           การแขงขันกีฬา-กรีฑา นักเรียนของ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

                             ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 ประจําปการศึกษา 2562 

แผนงาน  พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ 

สนองกลยุทธท่ี  2 

ลักษณะโครงการ        ใหม 

ผูรับผิดชอบโครงการ   กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 

ระยะเวลาดําเนินการ   มกราคา - มีนาคม ๒๕63 

 

1. หลักการและเหตุผล 

 กีฬาและกรีฑาเปนกิจกรรมท่ีสําคัญในการพัฒนาคน ซ่ึงรัฐบาลมุงเนนใหคนในชาติไดเลน
กีฬาและออกกําลังกายทุกเพศทุกวัยอีกทังยังเปนการใชเวลาวางมาออกกําลังกายและเลนกีฬา     
โดยมีการจัดลานกีฬาในทุกหมูบาน ตําบลเพ่ือปองกันและตอตานยาเสพติด เปนการสนองนโยบาย
ในการพัฒนากีฬาและนักเรียนใหมีประสบการณตรง มีความรูความสามารถ มีการพัฒนาการดาน
อารมณ ดานสังคม ดานสติปญญา ดานความสามัคคี และสนับสนุนใหเกิดการเรียนรูในการใชชีวิต   
อยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข 
 ดังนั้น  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต ๒ จึงจัดทําโครงการ

การแขงขันกีฬา-กรีฑา นักเรียน ประจําปการศึกษา 2562 ใหแกโรงเรียนทุกโรงเรียนทางการศึกษา                 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต ๒ จํานวน 89 โรงเรียน                        

ในชวงเดือน มีนาคม 2563 ณ ลานเอนกประสงคสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ประจวบคีรีขันธ เขต 2  

2.วัตถุประสงค 

2.1  เพ่ือนักเรียนในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2        

 นําความรู และทักษะ ประสบการณ ความสามรถนําไปใชในชีวิตประจําวัน 

2.2  เพ่ือใหนักเรียนไดแสดงออกถึงความสามารถในดานกีฬาและกรีฑา 

2.3  เพ่ือใหนักเรียนไดใชเวลาใหเกิดประโยชน 

2.4  เพ่ือสรางความสามัคคีในหมูคณะ 

3. เปาหมาย 

๓.๑ เชิงปริมาณ 

      -  นักเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2         
         จํานวน 89  โรงเรียน 

๓.๒ เชิงคุณภาพ 

      - โรงเรียนทุกโรงเรียนไดแขงขันกีฬาใหกับนักเรียนครบทุกโรงเรียน 
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4. กิจกรรมการดําเนินการ 

ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลา

ดําเนินการ 
ผูรับผิดชอบ 

4.1 เสนอขออนุมัติโครงการ   ม.ค. 63 นายไตรมาส พีพืช 

4.2 ประชุมวางแผนการดําเนินงาน  ม.ค. 63 นายไตรมาส พีพืช 

4.3 ประชาสัมพันธโครงการ ม.ค. 63 นายไตรมาส พีพืช 

4.4 แตงตั้งคณะกรรมการ/เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ ม.ค. 63 นายไตรมาส พีพืช 

4.5 รายงานผล/สรุปผลการดําเนินงานตอหนวยงานท่ี

เก่ียวของ 

มี.ค. 63 นายไตรมาส พีพืช 

 

5. งบประมาณ  จากแผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน งบดําเนินงาน         

     จํานวน 80,000 บาท  (ถัวจายทุกรายการ) เปนคาใชจายดังนี้ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

5.1 คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม 
1000 คน x 30 x 2 ม้ือ 

 
60,000 

 
60,000 

5.2 คาใชสอย ทําปาย ทําสนาม   20,000 20,000 
  รวม   80,000 

6. การประเมินผล 

ท่ี ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 
๖.๑ ผลผลิต 

ดานปริมาณ 

-  รอยละ ของนักเรียนไดเขารวมการแขงขัน
กีฬาตานยาเสพติด 

ดานคุณภาพ 

-  นักเรียนไดเขารวมการแขงขันกีฬาตานยา
เสพติดครบทุกโรงเรียน 

 
 
 

สังเกตพฤติกรรม 

 
 
 

สังเกตพฤติกรรม 

๖.๒ ผลลัพธ 
-  นักเรียนมีสุขภาพรางกายแข็งแรง 

-  นักเรียนมีความสามัคคี รูแพ รูชนะ รูอภัย  
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7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

   นักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 ไดมีการพัฒนา
ท่ีดีข้ึนทางดานทักษะกีฬา-กรีฑา ดานอารมณ สังคมและสติปญญา อันเปนการพัฒนาเด็กนักเรียนให
มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพตามการศึกษาของไทย 
 



๖๔ 
 
โครงการ    งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้ งท่ี  69 ปการศึกษา 2562 ระดับชาติ   
                               (ภูมิภาค ภาคกลางและภาคตะวันออก) ระยะท่ี 2 
แผนงาน  พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
สนองกลยุทธท่ี   2 
ลักษณะโครงการ ตอเนื่อง 
ผูรับผิดชอบโครงการ กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม 2562 – มกราคม 2563 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

  พระบรมราโชบายของสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ รัชกาลท่ี 10 ดานการศึกษา การศึกษา   

ตองมุงสรางพ้ืนฐานใหแกผูเรียน 3 ดาน 1. ทัศนคติท่ีถูกตอง 2. พ้ืนฐานชีวิต (อุปนิสัย) ท่ีม่ันคงเขมแข็ง 

3. มีอาชีพ – มีงานทํา เพ่ือสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ รัชกาลท่ี 9 เรื่อง การสราง

คนดี ซ่ึงสอดคลองกับพระราชปณิธานของลนเกลารัชกาลท่ี 6 ท่ีทรงริเริ่มการจัดงานศิลปหัตถกรรม

นักเรียน ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดสนองพระราชปณิธานโดยการจัดงาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนมาอยางตอเนื่อง สืบสานถายทอดสูอนุชนรุนหลัง ประวัติศาสตรท่ียาวนานกวา 

100 ป ของการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนมีวิวัฒนาการท้ังรูปแบบ วิธีการและเนื้อหาในการจัดงาน

มีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย โดยยึดม่ันในพระปณิธานของลนเกลารัชกาลท่ี 6 “ท่ีมีจุดมุงหมายเพ่ือ

จะแนะนําชักจูงใหเด็กชายหญิงในสมัยนั้น ไดเอาใจใสฝกหัดศิลปหัตถกรรม ซ่ึงเปนทางเลี้ยงอาชีพตางๆ 

เพ่ือจะกันการท่ีเด็กท้ังหลายพากันนิยมในการเปนเสมียนหรือเขาทําราชการใหนอยลง”  

  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาการประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 ไดคัดเลือกผูชนะเลิศ
เหรียญทองการแขงขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนเปนตัวแทนระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เขารวมการแขงขัน 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ปการศึกษา 2562 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) 
วันท่ี 7-9 ธันวาคม 2562 จังหวัดสมุทรปราการ  
 

2. วัตถุประสงค 

 2.1 เพ่ือสืบสารพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชการท่ี 6        
ท่ีมุงหวังใหเยาวชนไทยใสใจการเรียนวิชาชีพ ฝกฝนทักษะรอบรูในวิชาชีพท่ีตนถนัดอันเปนรากฐาน
สําคัญในการประกอบอาชพีในอนาคต ซ่ึงสอดคลองกับพระราชปณิธานดานการศึกษา                    
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลท่ี 9 และ รัชกาลท่ี 10 
 2.2 เพ่ือสงเสริมใหครูและนักเรียนไดแสดงออกทางดานความรูสามารถในการเรียนการสอน
ตลอดปการศึกษา โดยการเขารวมการแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ระดับชาติ (ภูมิภาค
ภาคกลางและภาคตะวันออก) 
 2.3 เพ่ือใหผูชนะเลิศเหรียญทองระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเปนตัวแทนนักเรียนเขารวม     
การแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) 
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3. เปาหมาย 

 3.1  เชิงปริมาณ 
  3.1.1 สง ครู-นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา เขารวมงานศิลปหัตถกรรมนักเรยีน ครั้งท่ี 
69 ปการศึกษา 2562 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) ไมต่ํากวา 1,000 คน 
  3.1.2 สถานศึกษาในสังกัด สถานศึกษาเอกชน และโรงเรียนในสังกัดองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน เขารวมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ปการศึกษา 2562 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาค
กลางและภาคตะวันออก) ไมต่ํากวา 95 โรงเรียน 

    3.2 เชิงคุณภาพ 
  นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาไดแสดงออกถึงความรูความสามารถ            
ในการเรียนการสอนตลอดปการศึกษา โดยมีผลงานเปนท่ีประจักษ 
 
4.  กิจกรรมการดําเนินการ 
     

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ    ผูรับผิดชอบ 

1 ประชุมคณะทํางานเพ่ือวางแนวทางในการจัดสง
ตัวแทนนักเรียนเขาแขงขันรวมการระดับชาติ 
(ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) จังหวัด
สมุทรปราการ 

พฤศจิกายน 2562 น.ส.จุรีพร ศรวงศ 
และคณะ 

2 ประชาสัมพันธ ตุลาคม-ธันวาคม 
2562 

น.ส.จุรีพร ศรวงศ 
 

3 สง คร-ูนักเรียนเปนตัวแทนเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเขา
รวมการแขงขันระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและ
ภาคตะวันออก) จังหวัดสมุทรปราการ 

7-9 ธันวาคม 2562 น.ส.จุรีพร ศรวงศ 
และคณะ 

 
4 รายงานผลการแขงขันฯ ระดับระดับชาติ (ภูมิภาค

ภาคกลางและภาคตะวันออก) 
มกราคม 2563 น.ส.จุรีพร ศรวงศ 
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5. งบประมาณ  จากแผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน งบดําเนินงาน       
จํานวน  371,200  บาท  (ถัวจายทุกรายการ) เปนคาใชจายดังนี้ 

ท่ี กิจกรรม/รายละเอียดคาใชจาย 
เงินงบประมาณ 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1 
 

ประชุมคณะทํางานเพ่ือวางแนวทางในการจัดสง
ตัวแทนนักเรียนเขาแขงขันรวมการระดับชาติ 
(ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) จังหวัด
สมุทรปราการ 

 -  

2 ประชาสัมพันธ (จัดทําปายไวนิล)    

3 สง คร-ูนักเรียนเปนตัวแทนเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเขา
รวมการแขงขันระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและ
ภาคตะวันออก) จังหวัดสมุทรปราการ 
1. คาอาหาร-คาพาหนะ-คาท่ีพัก  
นักเรียน(สังกัด สพท.) 500 คนๆละ 400 บาท  
 
2. คาเบี้ยเลี้ยง-คาพาหนะ-คาท่ีพัก  
ครูผูฝกสอนประมาณ 410 คนๆละ 400 บาท 
 3. คาเบี้ยเลี้ยง-คาพาหนะ-คาท่ีพัก  
ครูและนักเรียนเขาแขงกับ สพม.10 จํานวน 18 
คนๆละ 400 บาท   
 
4. คาเบี้ยเลี้ยง-คาพาหนะ-คาท่ีพัก  
ผูประสานงาน (ประมาณ)                       
     - ผอ.สพป.ปข.2 (1 คน) 
     - ศึกษานิเทศก (8 คน) 
     - เจาหนาท่ีกลุมสงเสริมฯ (8 คน) 
     - พนักงานขับรถยนต (3 คน) 

  
 
 
 

200,000 
 
 

164,000 
 
 

7,200 
 
- 

 

4 รายงานผลการแขงขันฯ ระดับระดับชาติ (ภูมิภาค
ภาคกลางและภาคตะวันออก) 

 -  

 รวมท้ังส้ิน  371,200    
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6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 
เชิงปริมาณ 
1. ส ง  ครู -นั กเรี ยน บุ คลากรทางการ ศึ กษา               
เขารวมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้ง ท่ี 69           
ปการศึกษา 2562 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลาง
และภาคตะวันออก) ไมต่ํากลาว 1,000 คน 
2. สถานศึกษาในสังกัด สถานศึกษาเอกชน และ
โรงเรียนในสัง กัดองคกรปกครองสวนทอง ถ่ิน        
เขารวมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้ง ท่ี 69 
ปการศึกษา 2562 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลาง
และภาคตะวันออก) ไมต่ํากวา 95 โรงเรียน 

 
- ตรวจสอบการ      
เขารวมกิจกรรม 
 
 
 
 
 
- ตรวจสอบการ       
เขารวมกิจกรรม 
 

 
- บัญชีลงเวลา
ผูเขารวมกิจกรรม 
 
 
 
 
 
- จํานวนสถานศึกษา    
ท่ีเขารวมกิจกรรม 

เชิงคุณภาพ 
  นั ก เ รี ยน  ครู  และบุ คล ากรทา งการ ศึกษา             
ไดแสดงออกถึงความรูความสามารถในการเรียนการ
สอนตลอดปการศึกษา โดยมีผลงานเปนท่ีประจักษ 

 
- ตรวจสอบผลการ
แขงขันฯ ระดับชาติ 
(ภูมิภาคภาคกลางและ
ภาคตะวันออก) 

 
- แบบสรุปคะแนนผล
การแขงขันฯ 
ระดับชาติ (ภูมิภาค
ภาคกลางและภาค
ตะวันออก) 

 
7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 7.1 ไดสืบสารพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชการท่ี 6          
ท่ีมุงหวังใหเยาวชนไทยใสใจการเรียนวิชาชีพ ฝกฝนทักษะรอบรูในวิชาชีพท่ีตนถนัดอันเปนรากฐาน
สํ า คัญในการประกอบอาชีพในอนาคต  ซ่ึ งสอดคลอง กับพระราชปณิธานด านการ ศึกษา                     
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลท่ี 9 และ รัชกาลท่ี 10 
 7.2 ครูและนักเรียนไดแสดงออกทางดานความรูสามารถในการเรียนการสอนตลอด          
ปการศึกษา โดยการเขารวมการแขงขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ปการศึกษา 2562 
ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) 
 7.3 นักเรียนผูชนะเลิศเหรียญทองระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเปนตัวแทนนักเรียนเขารวม    
การแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) 
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โครงการ  การยกระดับคุณภาพผูเรียนสูความพรอมในการประเมิน 
   ระดับนานาชาติ 
แผนงาน  พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
สนองกลยุทธท่ี  2  
ลักษณะโครงการ    ใหม  
ผูรับผิดชอบโครงการ กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ระยะเวลาดําเนินการ  ตุลาคม 2562 ถึง สิงหาคม 2563 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ี สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดกําหนดนโยบาย โดยยึดหลัก       
ของการพัฒนาท่ียั่งยืน และการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศในอนาคตเปนแนวทาง
ในการจัดการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพผูเรียนใหมีความเปน
เลิศทางวิชาการจึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองดําเนินการใหสอดคลองกันโดยเนนการปรับเปลี่ยน
กระบวนการจัดการเรียนการสอน  การวัดและประเมิลผลของสถานท่ีจัดการศึกษาเพ่ือสงเสริม      
ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 จึงไดจัดทําโครงการการยกระดับคุณภาพผูเรียนสูความพรอม
ในการประเมินระดับนานาชาติ  เพ่ือสรางความตระหนัก ความรูความเขาใจ เห็นคุณคา             
และความสําคัญของการเตรียมความพรอมรับการประเมินการทดสอบ PISA ของนักเรียนในสังกัด 
 
2. วัตถุประสงค 
 2.1 เพ่ือเตรียมความพรอมใหกับโรงเรียนในสังกัดในการรองรับการประเมินระดับนานาชาติ 
 2.2 เพ่ือสรางความตระหนัก เห็นคุณคาและความสําคัญของเตรียมความพรอมรับการ
ประเมินการทดสอบ ตามแนวทางการประเมิน PISA ของนักเรียนในสังกัด 
 2.3 เพ่ือใหผูเขารวมอบรมมีความรู ความเขาใจรูปแบบการประเมินของแบบทดสอบ 
การรูเรื่องดานการอาน การรูเรื่องคณิตศาสตร และการรูเรื่องวิทยาศาสตร ตามแนวทางการประเมิน 
PISA 
 2.4 เพ่ือสงเสริมใหครูผูสอนมีการพัฒนาและสรางแบบทดสอบท่ีสอดคลองกับแบบประเมิน
ของแบบทดสอบการรูเรื่องดานการอาน การรูเรื่องคณิตศาสตร และการรูเรื่องวิทยาศาสตรตามแนว
ทางการประเมิน PISA 
 
3. เปาหมาย 
    3.1 เชิงปริมาณ 
      1) รอยละของครผููสอนของโรงเรียนในสังกัดผานการอบรมการยกระดับคุณภาพผูเรียน 
สูความพรอมในการประเมินระดับนานาชาติตามแนวทางการประเมิน PISA 
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 2) รอยละของครูผูสอนมีการพัฒนาและสรางแบบทดสอบท่ีสอดคลองกับแบบประเมินของ
แบบทดสอบการรูเรื่องดานการอาน การรูเรื่องคณิตศาสตร และการรูเรื่องวิทยาศาสตร ตามแนวทาง
การประเมิน PISA 
 3) รอยละของโรงเรยีนในสังกัดมีการใชแบบทดสอบ PISA ระบบออนไลนและออฟไลน 
ในการจัดการเรียนการสอน 
 
    3.2 เชิงคุณภาพ 
       1) ครูผูสอนของโรงเรียนในสังกัดมีความรูความเขาใจแนวคําถามตามกรอบการประเมิน   
ตามแนวทางการประเมิน PISA  
       2) นักเรียนของโรงเรียนท่ีผานการอบรมมีความรูความขาใจและสามารถใชงานระบบ PISA 
ออนไลน 
  
4. กิจกรรมการดําเนินการ 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการยกระดับคุณภาพ

ผูเรียนสูความพรอมในการประเมินระดับนานาชาติ 
มิถุนายน 2563 ศน.วาสนา  

ศน.รัตนา 
ศน.ปารณีย 

2 นิเทศ กํากับ ติดตามโรงเรียนกลุมเปาหมายท่ีเขารับ
การอบรม 

กรกฎาคม 2563 ศึกษานิเทศก 

3 กําหนดการทดสอบนักเรียนของโรงเรียน
กลุมเปาหมายตามแนวการประเมิน PISA ผาน
ระบบออนไลน 

สิงหาคม 2563 ศน.วาสนา  
ศน.รัตนา 
ศน.ปารณีย 

4 โรงเรียนรายงานผลการประเมินตามแนวการ
ประเมิน PISA ของนักเรียน 

สิงหาคม 2563 โรงเรียนในสังกัด 

5 มอบเกียรติบัตรใหนักเรียนท่ีมีผลการประเมินผาน
เกณฑท่ีกําหนด 

กันยายน 2563 ศน.วาสนา  
 

6 รายงานและสรุปผล การดําเนินงาน กันยายน 2563 ศน.วาสนา  
ศน.รัตนา 
ศน.ปารณีย 
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5. งบประมาณ  จากแผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน งบดําเนินงาน     
จํานวน 48,200บาท  (ขอถัวจายทุกรายการ) เปนคาใชจายดังนี้ 

ท่ี รายละเอียดคาใชจาย เงินงบประมาณ งบประมาณ 
คาตอบ 
แทน 

คาใชสอย วัสดุ 

1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการ
ยกระดับคุณภาพผูเรียนสูความ
พรอมในการประเมินระดับ
นานาชาติ 
- คาอาหารกลางวัน อาหารวางและ
เครื่องดื่ม 
สําหรับผูเขาอบรม                  
และคณะกรรมการดําเนินงาน 
โรงเรียนละ 2 คน จํานวน 50 คน 
คณะทํางาน 15 คน รวมท้ังสิ้น 65 
คนๆละ120 บาท จํานวน 2 วัน 
 เปนเงิน 
-คาตอบแทนวิทยากรภายนอก 
จํานวน 8  
ชั่วโมงๆละ 1200 บาท เปนเงิน 
- คาวัสดุ 
- คาถายเอกสารประกอบการ
ประชุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9,600 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15,600 
 
 
 
 

5,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,000 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15,600 
 
 

9,600 
5,000 
5,000 

2 นิเทศ กํากับ ติดตามโรงเรียน
กลุมเปาหมายท่ีเขารับการอบรม 

- 10,000 3,000 3,000 

3 กําหนดการทดสอบนักเรียนของ
โรงเรียนกลุมเปาหมายตามแนวการ
ประเมิน PISA ผานระบบออนไลน 

- - - - 

4 โรงเรียนรายงานผลการประเมินตาม
แนวการประเมิน PISA ของนักเรียน 

- - - - 

5 มอบเกียรติบัตรใหนักเรียนท่ีมีผล
การประเมินผานเกณฑท่ีกําหนด 

- - - - 

6 รายงานและสรุปผล การดําเนินงาน - - -      - 
รวม 9,600 30,600 8,000 48,200 
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6. การประเมินผล 

ท่ี ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 
๖.๑ ผลผลิต (Out puts)   
 6.1.1 ครูมีความรูความเขาใจเรื่องการสราง

และพัฒนาแบบทดสอบอัตนัย                 
ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดท่ีเนนทักษะการคิด
ระดับสูง 

การทดสอบ แบบทดสอบ 

 6.1.2 โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพ   ทุก
กลุมสาระการเรียนรูตั้งแตรอยละ 50 ข้ึนไป 

การประเมิน แบบประเมิน 

6.2 ผลลัพธ (Out comes)   
 6.2.1 นักเรียนมีคุณภาพตามเปาหมาย               

ของหลักสูตร 
การทดสอบ แบบทดสอบ 

 6.2.2 โรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
การประกันคุณภาพภายใน 

การประเมิน แบบประเมิน 

 
 
7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

    ๗.๑ ครูสามารถสรางและพัฒนาแบบทดสอบอัตนัยตามมาตรฐานและตัวชี้วัดท่ีเนนทักษะ
การคิดระดับสูงพรอมเกณฑการใหคะแนน. 
    ๗.๒ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน 
 
 
 
 
 
 
.  
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โครงการ  การสงเสริมการขับเคลื่อนหลักสูตรสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
แผนงาน                   พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน                                         
สนองกลยุทธท่ี       3  
ลักษณะโครงการ      ใหม  
ผูรับผิดชอบโครงการ  กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ระยะเวลาดําเนินการ  พฤศจิกายน 2562 – กันยายน 2563 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 มีความจําเปนในการ
พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับนโยบาย บริบทของเขตพ้ืนท่ีและความตองการของสถานศึกษาท่ี
เปลี่ยนแปลง ไดแก การจัดการเรียนรูตามศตวรรษท่ี 21 การจัดการเรียนรูตามพระบรมราโชบาย 
ดานการศึกษาของรัชกาลท่ี 10 และอ่ืนๆ ดังนั้นจึงควรจัดทําโครงการสงเสริมการขับเคลื่อนหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 

        
2.  วัตถุประสงค 
      2.1 เพ่ือสรางความรู ความเขาใจในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับนโยบาย 
บริบทและความตองการของสถานศึกษา 
      2.2 เพ่ือพัฒนาทักษะในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับนโยบาย บริบทและ
ความตองการของสถานศึกษา 
 
3.  เปาหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ  
      1) ครูรอยละ 90 มีความรู ความเขาใจในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับ 

นโยบาย บรบิทและความตองการของสถานศึกษา 
           2) ครูรอยละ 90 มีทักษะในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับนโยบาย 
บริบทและความตองการของสถานศึกษา 
      3.2 เชิงคุณภาพ 

  1) ครูมีความรู ความเขาใจในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับนโยบาย  
บริบทและความตองการของสถานศึกษา อยูในระดับดี 

      2) ครมีูทักษะในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับนโยบายบริบทและ 
ความตองการของสถานศึกษา อยูในระดับดี 
 
 
 
 
 
 



๗๓ 

 

4. กิจกรรมการดําเนินงาน 

 
5. งบประมาณ จากแผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน งบดําเนินงาน 
   จํานวน 74,600.- บาท (ถัวจายทุกรายการ) เปนคาใชจายดังนี้ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ เงินงบประมาณ รวม 
คาตอบแทน คา 

ใชสอย 
คาวัสดุ 

1 ประชุมคณะทํางานวางแผนการ
ดําเนินงานโครงการ 
- คาอาหารกลางวัน 
 (25 คน x 60 บาท x 1 วัน) 
- คาอาหารวาง  
(25 คน x 30 บาท x 2 ม้ือ) 

 
 
 

 
 

1,500 
 

1,500 
 

 

 
 

 
 

1,500 
 

1,500 

2 ประเมินการใชหลักสูตร
สถานศึกษา 

- คาวัสดุ 
- จัดจางถายเอกสาร 
- คาอาหารกลางวัน  
(25 คน x 60 บาท x 1 วัน) 
- คาอาหารวาง  
(25 คน x 30 บาท x 2 ม้ือ) 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

5,000 
1,500 

 
1,500 

 
5,000 

 
 
 

 

 
5,000 
5,000 
1,500 

 
1,500 

 

 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

ผูรับผิดชอบ 

1 ประชุมคณะทํางานวางแผนการดําเนินงาน
โครงการ  

พฤศจิกายน 
2562 

กัญญาภัค  
อารยา 

2 ประเมินการใชหลักสูตรสถานศึกษา กุมภาพันธ 
 2563 

กัญญาภัค  
อารยา 

3 อบรมครูการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับ
นโยบาย บรบิทและความตองการของสถานศึกษา 

มีนาคม 
2563 

กัญญาภัค  
อารยา 

4 ตรวจสอบหลักสูตรสถานศึกษา พฤษภาคม2563 กัญญาภัค  
อารยา 

5 นิเทศ กํากับ ติดตาม การใชหลักสูตรสถานศึกษา กันยายน 2563 กัญญาภัค  
อารยา 



๗๔ 

 

 
ท่ี กิจกรรมและรายละเอียดในการ

ใชงบประมาณ 
เงินงบประมาณ รวม 

 
 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

3 อบรมครูการพัฒนาหลักสูตรให
สอดคลองกับนโยบาย บรบิทและ
ความตองการของสถานศึกษา 
- คาอาหารกลางวัน  
(120 คน x 60 บาท  x 2 วนั) 
- คาอาหารวาง  
(120 คน x 30 บาท x 4 ม้ือ) 
- จัดจางถายเอกสาร 
- คาวัสดุ 
- คาวิทยากร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7,200 

 
 
 

7,200 
 

7,200 
 

10,000 
4,000 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

5,000 

 
 
 

7,200 
 

7,200 
 

10,000 
9,000 
7,200 

 
4 ตรวจสอบหลักสูตรสถานศึกษา 

- คาอาหารกลางวัน  
(25คน x 60 บาท x 1 วัน) 
- คาอาหารวาง 
(25 คน x 30 บาท x 2 ม้ือ) 

 
 
 
 
 

 

 
1,500 

 
1,500 

 

 
 
 
 
 

 

 
1,500 

 
1,500 

 
 

5 นิเทศ ติดตามการจัดการเรียน 
การสอน 
- คาเดินทางในการนิเทศ ติดตาม 

 
 

 
 

15,000 

  
 

 
 

15,000 
6 รางวัล best practice  10,000  10,000 

 รวมท้ังส้ิน                  7,200 67,400 10,000 84,600 
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6. การวัดและประเมินผล 

ท่ี ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 
1 ผลผลิต (Out puts)   
 1.1 ครูรอยละ 90 จัดการเรียนรู

เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนภาษาอังกฤษ 
 

-นิเทศ ติดตามการจัดการ
เรียนรูของครู 
-สังเกตการจัดการเรียนรู
ของครู 

-แบบนิเทศ ติดตามการ
จัดการเรียนรู 
-แบบสังเกต 
การจัดการเรียนรู 

 1.2 โรงเรียนในสังกัด รอยละ 10 
จัดการเรียนการสอน
ภาษาตางประเทศท่ี 3 
 

-สํารวจ 
 

- แบบสํารวจ 

 1.3 ครู รอยละ 90 สามารถ
จัดการเรียนรูสงเสริมการแขงขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

-สังเกต -แบบสังเกต 

2 ผลลัพธ (Out comes)   
 2.1 ครูจัดการเรียนรูเพ่ือยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาอังกฤษ อยูในระดับดี 

-ประเมิน -แบบประเมิน 

 2.2 โรงเรียนในสังกัดจัดการเรียน
การสอนภาษาตางประเทศท่ี 3  
อยูในระดับดี 

-ประเมิน -แบบประเมิน 

 2.3 ครูจัดการเรียนรูสงเสริมการ
แขงขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
อยูในระดับดี 

-ประเมิน -แบบประเมิน 

 
7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

    7.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ สูงข้ึน 
    7.2 นักเรียนสามารถสื่อสารภาษาตางประเทศท่ี 3  
    7.3 นักเรียนสามารถแขงขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนไดถูกตองตามกติกา 
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โครงการ      ประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน ชั้น ป.1 ปการศึกษา 2562   
แผนงาน  พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
สนองกลยุทธท่ี  3   
ลักษณะโครงการ  ตอเนื่อง 
ผูรับผิดชอบโครงการ กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา   
ระยะเวลาการดําเนินการ ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 

 ภาษาไทยในฐานะภาษาประจําชาติท่ีคนไทยทุกคนตองเรียนรูเพ่ือการดํารงตนในสังคม 
รวมท้ังความเขมแข็งของการเรียนรูสาระการเรียนรูอ่ืนๆอยางมีประสิทธิภาพ  เด็กและเยาวชนไทย 
ตองเห็นความสําคัญของภาษาไทยในฐานะภาษาประจําชาติ ซ่ึงเปนสมบัติทางวัฒนธรรมท่ีคนไทยทุก
คนตองรวมกันอนุรักษและใชภาษาไทยอยางถูกตองเหมาะสม  ดังนั้นหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 จึงกําหนดใหภาษาไทยเปนกลุมสาระการเรียนรูหนึ่ง ประกอบดวย 
5 สาระการเรียนรู คือ 1) การอาน 2) การเขียน  3) การฟง การดูและการพูด 4) หลักและการใช
ภาษา 5) วรรณคด ีและวรรณกรรม ซ่ึงในการจัดการเรียนการสอนท้ัง  5  สาระการเรียนรูนั้น
จะตองบูรณาการทักษะ ท้ัง 4 คือ การอาน การเขียน การฟง และการพูด ไปพรอมๆกัน โดยมี
เปาหมายเพ่ือใหนักเรียนสามารถอานออก เขียนได อานคลอง เขียนคลอง และอานเปน สงผลให
สามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะสอดคลองกับนโยบายเรงดวนของรัฐบาลคือ การ
แกปญหาการอานไมออก เขียนไมไดของนักเรียน โดยเฉพาะนักเรียนท่ีจบชั้น ป.1 ตองอานออก 
เขียนไดทุกคน ซ่ึงจะเปนพ้ืนฐานในการเรียนรูในระดับสูงข้ึน   

 จากความสําคัญดังกลาว สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 
ในฐานะหนวยงานตนสังกัด จําเปนตองมีขอมูลท่ีแสดงถึงความสามารถความสามารถดานการอาน
ของผูเรียน ชั้น ป.1 ของโรงเรียน เพ่ือนําขอมูลท่ีไดไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน 
จึงจัดทําโครงการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน ชั้น ป.1 ปการศึกษา 2562  

2.  วัตถุประสงค 
  เพ่ือประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน ชั้น ป.1 ปการศึกษา 2562    

3.  เปาหมาย  
 3.1 เชิงปริมาณ 
        ประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน ชั้น ป.1 ปการศึกษา 2562 ทุกคน               
ทุกโรงเรียนสังกัด สพฐ.,ตชด.  

3.2  เชิงคุณภาพ 
            รอยละ 80 ของนักเรียน ชั้น ป.1 มีความสามารถดานการอานออกเสียงและการอาน       
รูเรื่องอยูในระดับดีมาก 
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4. กิจกรรมและการดําเนินการ 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

 1 แจงรายละเอียดใหโรงเรยีนทราบ                    
พรอมนําสงขอมูลนักเรียนท่ีจะเขาสอบ                      
ผานระบบ NT-Access 

พ.ย.62 ปารณีย  
ขวัญกิจวงศธร 

2 ประชุมประธานกลุมเพ่ือชี้แจงแนวทาง                  
การดําเนินงาน 

ธ.ค.62 ปารณีย  
ขวัญกิจวงศธร 

3 สํารวจรายชื่อกรรมการกํากับการสอบ ธ.ค. 62 –ม.ค. 63 ปารณีย  
ขวัญกิจวงศธร 

4 แตงตั้งคณะกรรมการกํากับการสอบ                       
และคณะกรรมการดําเนินงานฝายตางๆ 

ม.ค. 63 ปารณีย  
ขวัญกิจวงศธร 

5 จัดทําคูมือการจัดสอบ  ก.พ. 63 ปารณีย  
ขวัญกิจวงศธร 

6 ประชุมตัวแทนคณะกรรมการกํากับการสอบ ก.พ. 63 ปารณีย ขวัญกิจ
วงศธร และคณะ 

7 จัดสอบตามตารางท่ีกําหนด ก.พ. 63 ปารณีย ขวัญกิจ
วงศธร และคณะ 

8 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ ก.พ. 63 ปารณีย ขวัญกิจ
วงศธร และคณะ 

9 คณะกรรมการกํากับการสอบตรวจกระดาษคําตอบ
การอานรูเรื่อง และประมวลผลท้ังการอานออก
เสียงและการอานรูเรื่อง 

ก.พ. 63 ปารณีย ขวัญกิจ
วงศธร และคณะ 

10 โรงเรียนบันทึกคะแนนผลการสอบผานระบบ NT-
Access และนําสงแบบบันทึกคะแนน                   
ให สพป.ปข.2 

ก.พ. 63 ปารณีย ขวัญกิจ
วงศธร และคณะ 

11 รายงานผลการจัดสอบให สพฐ.ทราบ ก.พ. 63 ปารณีย  
ขวัญกิจวงศธร 

12 วิเคราะห ประมวลและสรุปผล และแจงผูเก่ียวของ
ทราบ 

ก.พ. – มี.ค. 63 ปารณีย  
ขวัญกิจวงศธร 
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ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

13 ป ร ะ ชุ ม เ ชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร เ พ่ื อ วิ เ ค ร า ะ ห ผ ล                   
การประเมินและจัดทํามาตรการ/แนวทางการ
พัฒนานักเรียนสูการยกระดับคุณภาพการศึกษาใน
ปการศึกษาตอไป 

เม.ย. 63 ปารณีย ขวัญกิจวงศธร 
และคณะ 

14 จัดทํารายงานผลการประเมินเพ่ือมอบใหโรงเรียน  
และผูเก่ียวของ 

พ.ค. - มิ.ย. 63 ปารณีย  
ขวัญกิจวงศธร  

 
5.  งบประมาณ จากแผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน งบดําเนินงาน 
จํานวน 111,000  บาท  (ขอถัวจายทุกรายการ)  เปนคาใชจาย ดังนี ้
 

ท่ี รายละเอียดคาใชจาย จําแนกประเภทคาใชจาย รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1 
 

คาเครื่องดื่ม อาหารวางและอาหารกลางวัน
สําหรับการประชุมตัวแทนคณะกรรมการ
กํากับการสอบ 
- คาอาหารกลางวัน 125 คน x 60 บาท 
เปนเงิน 7,500 บาท 
- คาอาหารวางเครื่องด่ืมจํานวน 2 ม้ือ ม้ือ
ละ 30 บาท 
125 คน x 60 บาท เปนเงิน 7,500 บาท 

- 15,000 - 15,000 

2 คาเครื่องดื่ม อาหารวางและอาหารกลางวัน
สําหรับคณะกรรมการดําเนินงานประชุม
ชี้แจงแนวทางการดําเนินงานใหกับตัวแทน
คณะกรรมการกํากับการสอบ 
- คาอาหารกลางวัน 25 คน x 60 บาท 
เปนเงิน 1,500 บาท 
- คาอาหารวางเครื่องดื่มจํานวน 2 ม้ือ ม้ือ
ละ 30 บาท 
25 คน x 60 บาท เปนเงิน 1,500 บาท 

- 3,000 - 3,000 

3 คาจัดทําคูมือการจัดสอบ - - 15,000 15,000 
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ท่ี รายละเอียดคาใชจาย จําแนกประเภทคาใชจาย รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

4 คาจางขนสงแบบทดสอบ และอุปกรณ
ประกอบการสอบ จํานวน 1 วัน 3 จุดๆละ 
1,000 บาท 

- - 3,000 3,000 

5 คาเบี้ยเลี้ยงและคาพาหนะ                                    
ในการตรวจเยี่ยมสนามสอบ 

- - 15,000 15,000 

6 คาวัสดุ - - 12,500 12,500 

7 คาถายเอกสารประกอบการดําเนินงาน - - 7,500 7,500 

9 ค า ท่ี พัก  ค า เบี้ ย เลี้ ย ง  และค าพาหนะ                         
ในการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะหผล
ก า ร ป ร ะ เ มิ น แ ล ะ จั ด ทํ า ม า ต ร ก า ร /                   
แนวทางการพัฒนานักเรียนสูการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาในปการศึกษา 2562 

- 40,000 - 40,000 

รวมท้ังส้ิน - 58,000 53,000 111,000 

 
6. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 
ผลผลิต (Outputs) 
 นักเรียนชั้น ป.1 ทุกคนทุกโรงเรียน
สั ง กั ด  ส พ ฐ . ต ช ด . แ ล ะ เ อ ก ช น                             
(ตามความสมัครใจ)  ไดรับการสอบ            
เพ่ือประเมินความสามารถในการอาน 
ผลลัพธ (Outcomes) 
 รอยละ 80 ของนักเรียน ชั้น ป.1                 
มีความสามารถดานการอานออกเสียง
และการอานรูเรื่องอยูในระดับดีมาก 
 

 
- ตรวจสอบการสงขอมูล 
 
 
 
 
- การทดสอบ 

 
- ระบบ NT-Access 
 
 
 
 
- แบบทดสอบ 

 
 
 
 



๘๐ 
 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
          7.1 นักเรียนชั้น ป.1 ปการศึกษา 2562 ทุกคนอานออกอันจะสงผลตอการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
          7.2 ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยมีนวัตกรรมประกอบการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนเพ่ือพัฒนาความสามารถในการอาน 
          7.3 เขตพ้ืนท่ีการศึกษา และโรงเรียนมีขอมูลการประเมินความสามารถดานการอานของ
นักเรียนชั้น ป.1 ปการศึกษา 2562 สําหรับใชประกอบการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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โครงการ    ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นป.2, ป.4, ป.5, ม.1 

และ ม.2 ปการศึกษา 2562 โดยใชสอบมาตรฐานท่ีพัฒนาโดย สพฐ. 

แผนงาน  พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 

สนองกลยุทธท่ี   3  

ลักษณะโครงการ        ตอเนื่อง 

ผูรับผิดชอบโครงการ    กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

ระยะเวลาดําเนินการ  พฤศจิกายน 2562 - สิงหาคม 2563 

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

1. หลักการและเหตุผล 

 ตามท่ี สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยสํานักทดสอบทางการศึกษา       
ไดมอบหมายใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ดําเนินงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจํา   
ปการศึกษา 2562 โดยใชขอสอบมาตรฐาน ท้ังนี้ เพ่ือใหโรงเรียนใชผลการประเมินซ่ึงไดจาก
เครื่องมือท่ีไดมาตรฐานตามหลักสูตรมาใชในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีทักษะการคิด วิเคราะหแกปญหาและเรียนรูไดดวยตนเองอยางตอเนื่อง 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต  2 จึงไดจัดทําโครงการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น ป.2, ป.4, ป.5, ม.1 และ ม.2 ปการศึกษา 2562 โดยใช
สอบมาตรฐานท่ีพัฒนาโดย สพฐ. 
 

2. วัตถุประสงค 

 2.1 เพ่ือใหโรงเรียนในสังกัดใชเครื่องมือท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตรงตามหลักสูตร 

    2.2 เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น ป.2, ป.4, ป.5, ม.1 และ ม.2  
ปการศึกษา 2562 โดยใชขอสอบมาตรฐานท่ีพัฒนาโดย สพฐ.  
    2.3 เพ่ือใหโรงเรียนในสังกัดมีขอมูลผลการประเมินมาใชในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ
นักเรียน 
 2.4 เพ่ือใหเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีขอมูลผลการประเมินคุณภาพของผูเรียนชั้น ป.2, ป.4, 
ป.5, ม.1 และ ม.2 ปการศึกษา 2562. 
 2.5 เพ่ือกํากับ ติดตาม และควบคุมคุณภาพการจัดการศึกษาของนักเรียน ชั้น ป.2,ป.4,   
ป.5, ม.1 และม.2  ปการศึกษา 2562 
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3. เปาหมาย 

    3.1 เชิงปริมาณ 

 1) รอยละของโรงเรียนในสังกัดใชเครื่องมือท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตรงตามหลักสูตร 

       2) รอยละของนักเรียนชั้น ป.2, ป.4, ป.5, ม.1 และม.2 ปการศึกษา 2562 ของโรงเรียน

ในสังกัดไดรับการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชขอสอบมาตรฐานท่ีพัฒนาโดย สพฐ. 

    3.2 เชิงคุณภาพ 
 1) การดําเนินการจัดสอบเปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ บริสุทธิ์ โปรงใส 

  2) นักเรียนของโรงเรียนในสังกัดใชเครื่องมือท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานมีประสบการณใน 
การสอบดวยขอสอบท่ีมีคุณภาพและไดมาตรฐานท่ีเนนทักษะการคิดข้ันสูง 
  
4. กิจกรรมการดําเนินการ 

ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลา

ดําเนินการ 
ผูรับผิดชอบ 

4.1 แจงรายละเอียดใหโรงเรยีนทราบ 
พรอมสํารวจจํานวนขอมูลนักเรียน 

พฤศจิกายน 2562 วาสนา ยาวงษ 
 

4.2 สํารวจรายชื่อคณะกรรมการกํากับการสอบ ธันวาคม 2562 วาสนา ยาวงษ 

4.3 แตงตั้งคณะอนุกรรมการฝายตาง ๆ มกราคม 2563 วาสนา ยาวงษ 

4.4 จัดพิมพแบบทดสอบ กระดาษคําตอบและ

คูมือการสอบ 

มกราคม-กุมภาพันธ 

2563 

วาสนา ยาวงษ 
 

4.5 ประชุมตัวแทนคณะอนุกรรมการกํากับการ

สอบ 

กุมภาพันธ 2563 วาสนา ยาวงษ 
และคณะ 

4.6 จัดสอบตามวันท่ีกําหนด กุมภาพันธ 2563 วาสนา ยาวงษ 
และคณะ 

4.7 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ กุมภาพันธ 2563 วาสนา ยาวงษ 
และคณะ 

4.8 รายงานผลการจัดสอบให สพฐ.ทราบ มีนาคม 2563 วาสนา ยาวงษ 

4.9 ตรวจกระดาษคําตอบ มีนาคม-เมษายน 

2563 

วาสนา ยาวงษ 
 

4.10 วิเคราะห ประมวลผลและสรุปผล และแจง

ผูเก่ียวของทราบ 

เมษายน-พฤษภาคม 

2563 

วาสนา ยาวงษ 
 

4.11 จัดทํารายงานผลการประเมินเพ่ือมอบให

โรงเรียนและผูเก่ียวของ 

มิถุนายน-สิงหาคม 

2563 

วาสนา ยาวงษ 
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5. งบประมาณ  จากแผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน งบดําเนินงาน 

  จํานวน 360,000  บาท (ถัวจายทุกรายการ) เปนคาใชจายดังนี้                  

  ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ

5.1 แจงรายละเอียดใหโรงเรียนทราบ 
พรอมสํารวจจํานวนขอมูลนักเรียน 

- - - - 

5.2 สํารวจรายชื่อคณะกรรมการกํากับการ
สอบ 

- - - - 

5.3 แตงตั้งคณะอนุกรรมการฝายตาง ๆ - - - - 

5.4 จัดพิมพแบบทดสอบ กระดาษคําตอบ
และคูมือการสอบ 

- - 300,000 300,00 

5.5 ประชุมตัวแทนคณะอนุกรรมการ
กํากับการสอบ 
-คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
-คาถายเอกสาร 
-คาวัสด ุ

 
 
- 
- 
- 

 
 

10,000 
5,000 

- 

 
 
- 
- 

15,000 

 
 

10,000 
5,000 

15,000 
5.6 จัดสอบตามวันท่ีกําหนด 

-คาจางเหมารถบรรทุกแบบทดสอบ
และอุปกรณการสอบไปสงยังจุดรับ-
สง 3 จุดๆ ละ 2 วันๆละ 1,000 
บาท 

 
- 

 
6,000 

 
- 

 
6,000 

5.7 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ - 20,000 - 20,000 

5.8 รายงานผลการจัดสอบให สพฐ.ทราบ - - - - 

5.9 ตรวจกระดาษคําตอบ - - - - 

5.10 วิเคราะห ประมวลผลและสรุปผล 
และแจงผูเก่ียวของทราบ 

- 4,000 - 4,000 

5.11 จัดทํารายงานผลการประเมินเพ่ือมอบ
ใหโรงเรียนและผูเก่ียวของ 

- - - - 

 รวมเปนเงินท้ังส้ิน - 45,000 315,000 360,000 
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6. การประเมินผล 

ท่ี ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 
๖.๑ ผลผลิต(Out puts)   
 1) รอยละของโรงเรยีนในสังกัดใช

เครื่องมือท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตรง
ตามหลักสูตร 
2) รอยละของนักเรียนชั้น ป.2, ป.4, ป.
5, ม.1 และม.2 ปการศึกษา 2562 ของ
โรงเรียนในสังกัดไดรับการประเมินผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชขอสอบ
มาตรฐานท่ีพัฒนาโดย สพฐ. 

การสํารวจ 
 
 

การสอบ 
 
 

แบบสํารวจ 
 
 

แบบทดสอบ 

 1) การดําเนินการจัดสอบเปนไปดวย
ความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ บริสุทธิ์ 
โปรงใส 
 2) นักเรียนของโรงเรียนในสังกัดใช
เครื่องมือท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานมี
ประสบการณในการสอบดวยขอสอบท่ีมี
คุณภาพและไดมาตรฐานท่ีเนนทักษะการ
คิดข้ันสูง 
 

ประเมินผลการ
ดําเนินงาน 

 
การทดสอบ 

แบบประเมินผลการ
ดําเนินงาน 

 
แบบทดสอบ 

6.2 ผลลัพธ(Out comes)   
 6.2.1 นักเรียนชั้น ป.2, ป.4, ป.5, ม.1 

และม.2 ปการศึกษา 2562 ท่ีเขาสอบมี
ผลการประเมินผานเกณฑท่ีกําหนด 

การทดสอบ แบบทดสอบ 

 6.2.2 โรงเรียนมีผลการประเมินใน 4 
กลุมสาระการเรียนรู ตั้งแตรอยละ 50 
ข้ึนไป 

การทดสอบ แบบทดสอบ 

 6.2.3 นักเรียนมีคุณภาพตามเปาหมาย
ของหลักสูตร 

การทดสอบ แบบทดสอบ 

 6.2.4 โรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การประกันคุณภาพภายใน 

การประเมิน แบบประเมิน 
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7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

 7.1 นักเรียนชั้น ป.2, ป.4, ป.5, ม.1 และม.2 ปการศึกษา 2562 ของโรงเรียนในสังกัด

ไดรับการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชขอสอบมาตรฐานท่ีพัฒนาโดย สพฐ. 

    7.2 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีขอมูลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

ชั้น ป.2, ป.4, ป.5, ม.1 และม.2 ปการศึกษา 2562 โดยใชขอสอบมาตรฐานท่ีพัฒนาโดย สพฐ. 

สําหรับใชประกอบการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา   

 7.3 ครูและโรงเรียนมีขอสอบท่ีไดคุณภาพและมาตรฐานตามหลักสูตรในการวัดและ

ประเมินผล 
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โครงการ     การทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผูเรียนระดับชาติ (NT)  
   ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2562 
แผนงาน  พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 

สนองกลยุทธท่ี   3  

ลักษณะโครงการ        ตอเนื่อง 

ผูรับผิดชอบโครงการ    กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

ระยะเวลาดําเนินการ  ตุลามคม 2562 – กรกฎาคม 2563 

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

 

1. หลักการและเหตุผล 

 ตามท่ี กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 พรอมท้ังมอบอํานาจใหโรงเรียนกําหนดกรอบและแนวปฏิบัติ ในการวัดและ
ประเมินผล ตลอดจนดําเนินการวัดและประเมินผลดวยตนเอง  ดังนั้น เพ่ือเปนการควบคุมและรักษา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนใหมีเอกภาพและเปนมาตรฐานเดียวกัน สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จึงมอบหมายใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ  
เขต 2 ดําเนินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผูเรียนระดับชาติ (NT)  ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3  
ปการศึกษา 2562 โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ตชด.และเอกชน เพ่ือใหไดขอมูลท่ีเปนตัวชี้แหง
ความสําเร็จ ในการจัดการศึกษา ซ่ึงถือวาเปนสวนประกอบสําคัญสวนหนึ่งของการประกันคุณภาพ
ภายใน เพ่ือใหการดําเนินการสอดคลองกันในทุกระดับ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ เขต 2 จึงจัดทําโครงการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผูเรียนระดับชาติ (NT) 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2562 

2. วัตถุประสงค 

 2.1 เพ่ือการทดสอบความสารมารถพ้ืนฐานของผูเรียนระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษา 

ปท่ี 3 ปการศึกษา 2562 

 2.2 เพ่ือกํากับ ติดตาม และควบคุม คุณภาพการจัดการศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปท่ี 3 ปการศึกษา 2562   

 2.3 เพ่ือใหเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีขอมูลผลการประเมินความสามารถของนักเรียน            

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2562 

3. เปาหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
             รอยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนสังกัด สพฐ. และตชด. 
ท่ีไดรับการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผูเรียนระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3  
ปการศึกษา 2562     
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 3.2 เชิงคุณภาพ 

  1) รอยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ท่ีมีคะแนนผลการทดสอบ

ความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ (NT) สูงกวารอยละ 50 

  2) รอยละของสถานศึกษาท่ีมีคะแนนผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐาน

ระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 มีคะแนนเฉลี่ยรวมสูงกวาปการศึกษาท่ีผานมารอยละ 3 

  3) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ 

(NT) ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ท่ีมีคะแนนเฉลี่ยรวมสูงกวาปการศึกษาท่ีผานมารอยละ 3 

4. กิจกรรมการดําเนินการ 

ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลา

ดําเนินการ 
ผูรับผิดชอบ 

4.1 แจงรายละเอียดใหโรงเรยีนทราบ 
พรอมสํารวจจํานวนขอมูลนักเรียน และนําสง
ขอมูลนักเรียนผูมีสิทธิ์สอบเขาระบบ NT Access 

พฤศจิกายน 
2562 

วาสนา ยาวงษ 

4.2 ประชุมวางแผนการดําเนินงานรวมกับประธาน
กลุมโรงเรียน 

พฤศจิกายน 
2562 

วาสนา ยาวงษ 
และคณะ 

4.3 สํารวจรายชื่อคณะกรรมการกํากับการสอบ ธันวาคม 2562 วาสนา ยาวงษ 
4.4 แตงตั้งคณะอนุกรรมการฝายตาง ๆ มกราคม 2563 วาสนา ยาวงษ 
4.5 จัดทําคูมือการสอบ กุมภาพันธ 2563 วาสนา ยาวงษ 

4.6 ประชุมตัวแทนคณะอนุกรรมการกํากับการสอบ กุมภาพันธ 
2563 

วาสนา ยาวงษ 
และคณะ 

4.7 จัดการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผูเรียน
ระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ป
การศึกษา 2562 

4 มีนาคม 2563 วาสนา ยาวงษ 
และคณะ 

4.8 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ 4 มีนาคม 2563 วาสนา ยาวงษ 
และคณะ 

4.9 รายงานผลการจัดสอบให สพฐ. ทราบ 4 มีนาคม 2563 วาสนา ยาวงษ 
4.10 ตรวจกระดาษคําตอบอัตนัย 5 มีนาคม 2563 วาสนา ยาวงษ 

และคณะ 
4.11 นําสงกระดาษคําตอบ ให สพฐ.เปนผูตรวจ 9-13 มีนาคม 

2563 
วาสนา ยาวงษ 
และคณะ 

4.12 วิเคราะห ประมวลผลและสรุปผล และแจง
ผูเก่ียวของทราบ 

พฤษภาคม-
มิถุนายน 2563 

วาสนา ยาวงษ 
และคณะ 

4.13 จัดทํารายงานผลการประเมินเพ่ือมอบใหโรงเรียน
และผูเก่ียวของ 

พฤษภาคม-
กรกฎาคม 2563 

วาสนา ยาวงษ 
และคณะ 
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5. งบประมาณ  จากแผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน งบดําเนินงาน 

    จํานวน 100,000 บาท (ถัวจายทุกรายการ) เปนคาใชจายดังนี้                  

  ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

รวม คาตอบ 
แทน 

คา 
ใชสอย 

คาวัสดุ 

5.1 แจงรายละเอียดใหโรงเรยีนทราบ 
พรอมสํารวจจํานวนขอมูลนักเรียน 
 

- - - - 

5.2 ประชุมชี้แจงครูผูรับผิดชอบ ระบบ NT 
Access และนําสงขอมูลนักเรียนผูมีสิทธิ์สอบ
เขาระบบ NT Access สังกัดสพฐ.โรงเรียนละ 
จํานวน 93 คน และสังกัด ตชด.จํานวน 7 
คน คณะทํางาน 10 คน รวม 110 คน 
- คาอาหารวางและเครื่องดื่มสําหรับผูเขารวม
ประชุม จํานวน 100 คนๆละ 1 ม้ือๆละ 30 
บาท จํานวน 1 ม้ือ เปนเงิน 
- คาอาหารวาง อาหารกลางวันและเครื่องดื่ม
สําหรับคณะทํางานจํานวน 10 คนๆละ 120 
บาท จํานวน 1 วัน เปนเงิน 

  
 
 
 
 
 
 

3,000 
 
 

1,200 

  
 
 
 
 
 
 

3,000 
 
 

1,200 
5.3 ประชุมวางแผนการดําเนินงานรวมกับ

ประธานกลุมโรงเรียน 
- คาอาหารวาง อาหารกลางวันและเครื่องดื่ม
สําหรับประธานกลุมโรงเรียนและคณะทํางาน 
จํานวน 25 คนๆละ 120 บาท จํานวน 1 
วัน เปนเงิน 
- คาพาหนะสําหรับประชุมประธานกลุม
โรงเรียน 

 
 
 
 
 
- 
- 
 

 
 
 
 
 

3,000 
4,600 

 
 
 
 
 
- 
- 

 
 
 
 
 

3,000 
4,600 

5.4 สํารวจรายชื่อคณะกรรมการกํากับการสอบ - - - - 
5.5 แตงตั้งคณะอนุกรรมการฝายตาง ๆ - - - - 
5.6 จัดทําคูมือการสอบ - - 20,000 20,000 

 

 

 



๘๙ 

 

 

 

  ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

รวม คาตอบ 
แทน 

คา 
ใชสอย 

คาวัสดุ 

5.7 ประชุมประธานสนามสอบและตัวแทน
คณะอนุกรรมการกํากับการสอบ จํานวน 
100คน และคณะทํางาน 10 คน รวม 110 
คน 
- คาอาหารวางและเครื่องดื่มสําหรับผูเขารวม
ประชุม จํานวน 100 คนๆละ 1 ม้ือๆละ 30 
บาท จํานวน 1 ม้ือ เปนเงิน 
- คาอาหารวาง อาหารกลางวันและเครื่องดื่ม
สําหรับคณะทํางานจํานวน 10 คนๆละ 120 
บาท จํานวน 1 วัน เปนเงิน 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 

3,000 
 
 

1,200 

 
 
 
 
 
- 
 
 
 

 
 
 
 
 

3,000 
 
 

1,200 

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

 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
- 

 
3,000 

 
 
 
 
 
 
- 

6,000 

 
- 
 
 
 
 
 
 

30,000 
- 

 
3,000 

 
 
 
 
 
 

30,000 
6,000 

5.9 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ - 15,000 - 15,000 
5.10 รายงานผลการจัดสอบให สพฐ. ทราบ - - - - 
5.11 ตรวจกระดาษคําตอบอัตนัย 

-คาอาหารวาง อาหารกลางวันและเครื่องดื่ม 
 
- 

 
10,000 

 
- 

 
10,000 

5.12 นําสงกระดาษคําตอบ ให สพฐ.เปนผูตรวจ - - - - 
5.13 วิเคราะห ประมวลผลและสรุปผล และแจง

ผูเก่ียวของทราบ 
- - - - 

5.14 จัดทํารายงานผลการประเมินเพ่ือมอบให
โรงเรียนและผูเก่ียวของ 

- - - - 

 รวมเปนเงินทั้งสิ้น - 50,000 50,000 100,000 
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6. การประเมินผล 

ท่ี ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 

6.1 ผลผลิต(Out puts)   

 6.1.1นักเรียนชั้น ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ทุก
คนทุกโรงเรียนสังกัด สพฐ. และตชด.ไดรับการ
ทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผูเรียน
ระดับชาติ (NT) ชั้น ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ป
การศึกษา 2562           

การทดสอบ แบบทดสอบ 

 6.1.2 การดําเนินการทดสอบเปนไปดวยความ
เรียบรอย มีประสิทธิภาพ โปรงใสและยุติธรรม 

การประเมินผลการ
ดําเนินงาน 

แบบประเมินผล
การดําเนินงาน 

6.2 ผลลัพธ(Out comes)   

 6.2.1 นักเรียน ชั้นชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ทุก
คนมีผลการประเมินผานเกณฑท่ีกําหนด 

การทดสอบ แบบทดสอบ 

 6.2.2 โรงเรียนมีผลการประเมินทุกดานตั้งแต
รอยละ 50 ข้ึนไป 

การทดสอบ แบบทดสอบ 

 6.2.3 นักเรียนมีคุณภาพเปาหมายตาม
หลักสูตร 

การทดสอบ แบบทดสอบ 

 6.2.4 โรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน
ประกันคุณภาพภายใน 

การประเมิน แบบประเมิน 

 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

    7.1 นักเรียนชั้น ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2562 ทุกคนทุกโรงเรียนสังกัด สพฐ. 

และตชด.ไดรับการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผูเรียนระดับชาติ (NT)  

    7.2 เขตพ้ืนท่ีการศึกษามีขอมูลการทดสอบความสามารถของผูเรียนระดับชาติ(NT)         
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2562 สําหรับใชประกอบการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 
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โครงการ            นิเทศแบบบูรณาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

แผนงาน            พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 

สนองกลยุทธท่ี   3 

ลักษณะโครงการ           ตอเนื่อง  

ผูรับผิดชอบโครงการ      กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

ระยะเวลาดําเนินการ  พฤศจิกายน ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๓ 

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

๑. หลักการและเหตุผล   
 กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา มีเปาหมายหลักในการนิเทศ เพ่ือนํา       
ไปสูความสําเร็จตามนโยบายท่ีกําหนดไดอยางมีประสิทธภิาพ ตลอดจนทําความเขาใจ เก่ียวกับแนวทาง      
การปฏิบัติงานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และสนบัสนุน ติดตาม และประเมินผลการดาํเนินงาน          
ของสถานศึกษาตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน รวมท้ังไดแลกเปลี่ยนเรยีนรู
และสรางความสัมพันธท่ีดีระหวางผูนิเทศและผูรับการนเิทศ เพ่ือรับทราบปญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ พรอมท้ังประสานหรือหาแนวทางแกไขปญหาท่ีอาจเกิดข้ึน เพ่ือสรางขวัญ กําลังใจ
ใหแกผูปฏิบัติงาน ตลอดจนนําผลการติดตามนิเทศไปปรับปรุง การทํางานใหมีประสิทธภิาพมากยิ่งข้ึน  
 ดวยเหตุดังกลาวขางตน จึงไดจดัทําโครงการนิเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผูเรียน      
และสถานศึกษาในสงักัดใหมีคุณภาพเพ่ิมข้ึนอยางมีความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืนตามยุทธศาสตรของ
แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาต ิและยุทธศาสตรชาติตอไป 

๒. วัตถุประสงค 

 ๒.๑ เพ่ือพัฒนากระบวนการนิเทศ ใหสอดคลองกับนโยบายและจุดเนนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา และสภาพความตองการในการนเิทศโรงเรียน                                                                                   
 ๒.๒ เพ่ือนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนตามนโยบาย และจุดเนนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๓. เปาหมาย  

 ๓.๑ เชิงปริมาณ 
  ๓.๑.๑ ผูใหการนิเทศทุกคน มีการปรับกระบวนการนิเทศใหสอดคลองกับสภาพความ
ตองการของผูรับการนิเทศ 
  ๓.๑.๒ ทุกโรงเรียนในสังกัดไดรับการนิเทศตามนโยบายและจุดเนนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
 ๓.๒ เชิงคณุภาพ 
  ๓.๒.๑ ผูนิเทศ ใหการนิเทศตามภาระงาน งานนโยบายและจุดเนนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาแกสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 
  ๓.๒.๒ สถานศึกษาจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ 
 



๙๒ 

 

๔. กิจกรรมและการดาํเนินการ 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

ผูรับผิดชอบ 

๑ ประชุม วางแผน วิเคราะหสภาพปญหา และสภาพความ
ตองการนเิทศของสถานศึกษาเพ่ือกําหนดเนื้อหาสาระ   
ในการนิเทศ และจัดทําเครื่องมือการนิเทศ 

ตุลาคม ๒๕๖๒ - คณะศึกษานิเทศก 

๒. ประเมินความพรอมวนัเปดภาคเรียน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ - คณะศึกษานิเทศก 
๓. ปฏิบัติการนิเทศแบบบูรณาการตามภาระงานหลัก                           

และงานนโยบาย 
- การพัฒนาหลักสตูรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ
หลักสูตรปฐมวยั 
- การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
- การติดตามตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษา 
- การนิเทศภายใน 
- การจัดการเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) 
และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT)                                                                    
- ศาสตรพระราชา , เศรษฐกิจพอเพียง                                                                 
-การนอมนําพระบรมราโชบายดานการศึกษาของ  
รัชกาลท่ี 10 สูการปฏิบัต ิ
-การขันเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล/โรงเรยีน
รวมพัฒนา/โรงเรียนประชารฐั 
-การอานออก เขียนได และคิดเลขเปน 
-การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก 
-การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
-การจัดการเรียนการสอนท่ีปลกูฝงระเบียบวินยั ทัศนคติ
ท่ีถูกตองโดยใชกระบวนการลูกเสือ(ลูกเสือทักษะชีวิต)                   
และยุวกาชาด 
-การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาถ่ิน                              
เพ่ือการสื่อสาร 
-การจัดการเรียนการสอนดวยวธิีการ Active Learning  
-การจัดการเรียนการสอนสรางและใชแพลตฟอรมดิจิทัล
เพ่ือการเรียนรู 
-การจัดการเรียนการสอนฝกทักษะการคิดแบบมีเหตุผล                          
และเปนข้ันตอน (Coding)                                                                                     
-จัดการเรยีนการสอนดวยวธิีการทางวิทยาศาสตร                  
เทคโนโลย ีวิศวกรรม คณิตศาสตร (STEM) 

พฤศจิกายน ๒๕๖๒ - คณะศึกษานิเทศก 
 
 



๙๓ 

 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

ผูรับผิดชอบ 

๔ พัฒนาบุคลากร และแลกเปลีย่นเรียนรู(ศึกษานิเทศก)   กรกฎาคม ๒๕๖๓ - คณะศึกษานิเทศก                          
- ผูท่ีเก่ียวของ 

๕ ประชุม สรุปผลการนิเทศ   สิงหาคม ๒๕๖๓ - คณะศึกษานิเทศก                     
- ผูเก่ียวของ 

๖ รายงานผลการนิเทศ 
  -รายงานสรุปผลการนิเทศ เดือนละครั้ง 
  -รายงานสิน้ปการศึกษา 

 
มกราคม ๒๕๖๓                  
๑๐ ตลุาคม ๒๕๖๓ 

 
- คณะศึกษานิเทศก   
 

 
๕. งบประมาณ จากแผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสรมิสรางศักยภาพคน งบดําเนินงาน                      
จํานวน ๒๑๖,๔๔๐ บาท (ถัวจายทุกรายการ) เปนคาใชจายดังนี้ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ เงินงบประมาณ รวม 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ
๑  ประชุม วางแผน วิเคราะหสภาพปญหาและ

สภาพความตองการนิเทศของสถานศึกษา
เพ่ือกําหนดเนื้อหาสาระในการนิเทศ 
(ประจําเดือน)  
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม อาหารกลางวนั  
ในการประชุม  วางแผน สําหรบั
ศึกษานิเทศกและผูเก่ียวของ ๑๒ ครั้ง ๆ ละ 
๑๔ คน คนละ ๑๒๐ บาท เปนเงิน  
๑๔ คน x ๑๒๐ บาท x ๑๒ ครัง้ 
- จัดทําแผนนิเทศประจําป ๒๕๖๓ จํานวน 
๒๐ เลม และรายงานผลการนิเทศ จํานวน 
๑๐ เลมๆ ละ๑๒๐ บาท 

 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

 
 
 

๒๐,๑๖๐ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

๔,๖๐๐ 

 
 
 

๒๐,๑๖๐ 
 
 
 
 

๔,๖๐๐ 

๒ ประเมินความพรอมวนัเปดภาคเรียนท่ี ๒/
๒๕๖๒ และภาคเรียนท่ี  ๑/๒๕๖๓  
- คาพาหนะสําหรับคณะศึกษานิเทศก/๑๔ 
คนๆละ ๒ ครั้งๆ ละ ๑,๕๐๐ บาท จํานวน 
๑๔ คน/ละ  ๑,๕๐๐ บาท ๒ ครั้ง  

 
 
- 

 
 

๔๒,๐๐๐ 

 
 
- 

 
 

๔๒,๐๐๐ 
 

  
 
 
 
 

    

 



๙๔ 

 

ท่ี กิจกรรม/รายการ เงินงบประมาณ รวม 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ
๓ ปฏิบัติการนิเทศตามภาระงานหลัก และงาน

นโยบายของ สพฐ.                                               
- คาพาหนะสําหรับผูนิเทศภาระงานหลัก 
- คาพาหนะสาํหรับผูนิเทศงานนโยบาย 
- การพัฒนาหลักสตูรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
และหลักสูตรปฐมวัย 
- การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
- การติดตามตรวจสอบคุณภาพการจัด
การศึกษา 
- การนิเทศภายใน 
- การจัดการเรียนการสอนทางไกลผาน
ดาวเทียม (DLTV) และการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาดวยเทคโนโลยสีารสนเทศ (DLIT)                                           
- ศาสตรพระราชา /เศรษฐกิจพอเพียง                                               
- การนอมนําพระบรมราโชบายดาน
การศึกษาของรัชกาลท่ี 10 สูการปฏิบัต ิ
- การขันเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพประจาํตาํบล /
โรงเรียนรวมพฒันา/โรงเรียนประชารัฐ 
- การอานออก เขียนได และคิดเลขเปน 
- การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก 
- การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
- การจัดการเรียนการสอนท่ีปลกูฝงระเบียบ
วินัย ทัศนคติท่ีถูกตองโดยใชกระบวนการ
ลูกเสือ และยวุกาชาด (ลูกเสือทักษะชีวิต) 
- การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และ
ภาษาถ่ิน  เพ่ือการสื่อสาร 
- การจัดการเรียนการสอนดวยวิธีการ              
Active Learning  
-การจัดการเรียนการสอนสรางและใช
แพลตฟอรมดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู 
- การจัดการเรียนการสอนฝกทักษะการคิด
แบบมีเหตุผล และเปนข้ันตอน (Coding)                                                        
- จัดการเรียนการสอนดวยวิธีการทาง
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรม 
คณิตศาสตร (STEM)       

 
 
- 
- 

 
 

๔๕,๐๐๐ 
๕๘,๔๐๐ 

 
 
- 
- 

 
 

๔๕,๐๐๐ 
๕๘,๔๐๐ 



๙๕ 

 

 
 
ท่ี 

 
กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ รวม 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ
๔ พัฒนาบุคลากร และแลกเปลีย่นเรียนรู

(ศึกษานิเทศก) 
- ๔๐,๐๐๐  ๔๐,๐๐๐ 

๕ ประชุม สรุปผลการนิเทศ  
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม อาหาร
กลางวัน ในการประชุม วางแผน สําหรับ
ศึกษานิเทศกและผูเก่ียวของ ๑ ครั้งๆ ละ 
๑๔ คน/ละ ๑๒๐ บาท  ๑๔  x ๑๒๐ บาท 

 
- 

 
๑,๖๘๐ 

 
- 

 
๑,๖๘๐ 

๖ รายงานผลการนิเทศ 
- รายงานสิ้นปการศึกษาคาจางจัดทํา
เอกสารรายงานผลการนิเทศก จํานวน ๒๐ 
เลมๆ ละ ๑๒๐ บาท 

 
- 
 
 

 
- 
 
 
 

 
๔,๖๐๐ 

 
 

 
๔,๖๐๐ 

รวมเปนเงินท้ังส้ิน - ๒๐๗,๒๔๐ ๙,๒๐๐ ๒๑๖,๔๔๐ 

 
๖. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 
๖.๑ ผลผลิต (Out puts)  
- รอยละ ๑๐๐ ของโรงเรยีนในสังกัดไดรับการ
นิเทศแบบบูรณาการอยางท่ัวถึง 

สอบถาม 
สัมภาษณ 

แบบสอบถาม 
แบบสัมภาษณ 

๖.๒ ผลลัพธ (Out comes) 
- โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพ ภายในตาม
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาอยูในระดับ
ดีข้ึนไป 

ตรวจสอบคุณภาพ
การจัดการศึกษา 

แบบประเมินมาตรฐาน
สถานศึกษา 

 
 ๗. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ๗.๑ ทุกโรงเรยีนในสังกัดสามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนเพ่ิมข้ึนทุกกลุม              
สาระการเรียนรู 
 ๗.๒ ทุกโรงเรยีนในสังกัดมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกจาก ส.ม.ศ. 

                   



๙๖ 

 

โครงการ  พัฒนาการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
แผนงาน   พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน                                         
สนองกลยุทธท่ี      3 
ลักษณะโครงการ           ใหม  
ผูรับผิดชอบโครงการ     กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ระยะเวลาดําเนินการ      พฤศจิกายน 2562 – กันยายน 2563 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนภาษาอังกฤษยังตกต่ํากวากลุมสาระการเรียนรูอ่ืนและต่ํากวาผลการทดสอบระดับประเทศ      
จึงตองการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ข้ึน    
นอกจากนั้นยังพัฒนาการจัดการเรียนรูภาษาตางประเทศท่ี 3 ใหสอดคลองตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการและพัฒนาความรู ความสามารถครู นักเรียนใหสอดคลองกับการแขงขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน           

        
2.  วัตถุประสงค 
      2.1 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ 
      2.2 เพ่ือสงเสริมการจัดการเรียนการสอนภาษาตางประเทศท่ี 3 
      2.3 เพ่ือสงเสริมความรู ความสามารถในการแขงขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน                  
 
3.  เปาหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ  
      1) ครูรอยละ 90 จัดการเรียนรูเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ 
      2) โรงเรียนในสังกัด รอยละ 10 จัดการเรียนการสอนภาษาตางประเทศท่ี 3 
      3) ครู รอยละ 90 สามารถจัดการเรียนรูสงเสริมการแขงขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

      3.2 เชิงคุณภาพ 
  1) ครูจัดการเรียนรูเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ อยูในระดับดี 
      2) โรงเรียนในสังกัดจัดการเรียนการสอนภาษาตางประเทศท่ี 3 อยูในระดับดี 
      3) ครูจัดการเรียนรูสงเสริมการแขงขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน อยูในระดับดี 

 
 
 
 
 
 
 
 



๙๗ 

 

4. กิจกรรมการดําเนินงาน 

 
5. งบประมาณ จากแผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน งบดําเนินงาน 
    จํานวน 73,000.- บาท (ถัวจายทุกรายการ) เปนคาใชจาย ดังนี้ 

ท่ี กิจกรรม/รายละเอียดคาใชจาย เงินงบประมาณ รวม 
คาตอบ
แทน 

คาใช
สอย 

คาวัสดุ 

1 ประชุมคณะทํางานวางแผนการดําเนินงาน
โครงการ 
- คาอาหารกลางวัน (25 คน x 60 บาท x 1 

วัน) 
- คาอาหารวาง (25 คน x 30 บาท x 2 ม้ือ) 

 
 
 

 
 

1,500 
 

1,500 
 

 

 
 

 
 

1,500 
 

1,500 

 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

ผูรับผิดชอบ 

1 ประชุมคณะทํางานวางแผนการดําเนินงาน
โครงการ  

ตุลาคม 
2562 

อารยา ชออังชัญ 

2 อบรมครูการจัดการเรียนรูตามรูปแบบการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ตุลาคม 
 2562 

อารยา ชออังชัญ 

3 จัดทําคูมือการสอนภาษาตางประเทศท่ี 3 มีนาคม 
 2563 

อารยา ชออังชัญ 
และคณะ 

4 อบรมวิธีการพัฒนานักเรียนใหสอดคลองกับแขงขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน  

มีนาคม 
2563 

อารยา ชออังชัญ 
 

5 นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนท่ี 2 
ปการศึกษา 

2562 
และ 

ภาคเรียนท่ี 1 
ปการศึกษา 

2563 

อารยา ชออังชัญ 
และครูภาษาอังกฤษ 
 

6 คัดเลือก best practice สิงหาคม 
2563 

อารยา ชออังชัญ 
 

10 สรุปผลการดําเนินงาน และรายงานผล กันยายน 
2563 

อารยา ชออังชัญ 
 



๙๘ 

 

ท่ี กิจกรรม/รายละเอียดคาใชจาย เงินงบประมาณ รวม 
 
 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

2 อบรมครูการจัดการเรยีนรูตาม
รูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

- คาอาหารกลางวัน (120 คน x 
60 บาท  x 1 วัน) 

- คาอาหารวาง (120 คน x 30 
บาท x 2 ม้ือ) 

- คาวัสดุ 
- จัดจางทําเกียรติบัตร 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

7,200 
 

7,200 
 
 

1,000 
 

 
 
 
 
 
 
 

6,000 
 
 

 
 
 

7,200 
 

7,200 
 

6,000 
1,000 

3 จัดทําคูมือการสอน
ภาษาตางประเทศท่ี 3 
- คาอาหารกลางวัน (20 คน x 

60 บาท  x 2 วัน) 
- คาอาหารวาง (20 คน x 30 

บาท x 4 ม้ือ) 
- จัดจางถายเอกสาร 
- คาวัสดุ 

 
 
 

 

 
 

2,400 
 

2,400 
 

10,000 
 

 
 
 
 
 
 
 

4,000 

 
 

2,400 
 

2,400 
 

10,000 
4,000 

 
 

4 อบรมวิธีการพัฒนานักเรียนให
สอดคลองกับแขงขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน  

- คาอาหารกลางวัน (120คน x 
60 บาท x 1 วัน) 

- คาอาหารวาง (120 คน x 30 
บาท x 2 ม้ือ) 

- คาตอบแทนวิทยากร (2 คน x 
600/ชม. x 7 ชม./วัน ) 

 
 
 
 
 
 
 

8,400 

 
 
 

7,200 
 

7,200 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

7,200 
 

7,200 
 

8,400 
 

 
 
 

 



๙๙ 

 

ท่ี กิจกรรม/รายละเอียดคาใชจาย เงินงบประมาณ รวม 
 
 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

5 รางวัล best practice  10,000  10,000 
 รวมท้ังส้ิน                  8,400 54,600 10,000 73,000 

 
6.   การวัดและประเมินผล 

ท่ี ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 
1 ผลผลิต (Out puts)   
 1.1 ครูรอยละ 90 จัดการเรียนรู

เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนภาษาอังกฤษ 
 

-นิเทศ ติดตามการจัดการ
เรียนรูของครู 
-สังเกตการจัดการเรียนรู
ของครู 

-แบบนิเทศ ติดตามการ
จัดการเรียนรู 
-แบบสังเกต 
การจัดการเรียนรู 

 1.2 โรงเรียนในสังกัด รอยละ 10 
จัดการเรียนการสอน
ภาษาตางประเทศท่ี 3 
 

-สํารวจ 
 

- แบบสํารวจ 

 1.3 ครู รอยละ 90 สามารถ
จัดการเรียนรูสงเสริมการแขงขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

-สังเกต -แบบสังเกต 

2 ผลลัพธ (Out comes)   
 2.1 ครูจัดการเรียนรูเพ่ือยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาอังกฤษ อยูในระดับดี 

-ประเมิน -แบบประเมิน 

 2.2 โรงเรียนในสังกัดจัดการเรียน
การสอนภาษาตางประเทศท่ี 3  
อยูในระดับดี 

-ประเมิน -แบบประเมิน 

 2.3 ครูจัดการเรียนรูสงเสริมการ
แขงขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
อยูในระดับดี 

-ประเมิน -แบบประเมิน 

 
7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

    7.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ สูงข้ึน 
    7.2 นักเรียนสามารถสื่อสารภาษาตางประเทศท่ี 3  
    7.3 นักเรียนสามารถแขงขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนไดถูกตองตามกติกา 

                                        



๑๐๐ 

 

โครงการ   ปลูกตนกลาจิตสํานึก (ปฐมนิเทศขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

                            บรรจุใหม)  

แผนงาน  พ้ืนฐานดานการพัฒนาการและเสริมสรางศักยภาพคน 

สนองกลยุทธท่ี        3 

ลักษณะโครงการ       ใหม 

ผูรับผิดชอบโครงการ   กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ระยะเวลาดําเนินการ   พฤษภาคม – กันยายน 2563 

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

1. หลักการและเหตุผล 

 การปฐมนิเทศขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมเปนกิจกรรมสําคัญท่ีจัดข้ึน  

โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือชวยใหครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีบรรจุใหมเกิดความคุนเคย  เขาใจ

สภาพการทํางานในสถานศึกษาในดานตาง ๆ ชวยใหครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปรับตัว

ไดถูกตอง มีความรูเรื่องงานท่ีจะรับผิดชอบ ไดรับทราบบทบาทของตนเอง ตลอดจนวิธีปฏิบัติงาน

ภายใตกฎเกณฑท่ีองคกรท่ีเก่ียวของ กําหนดข้ึน   เพ่ือใหเกิดความเขาใจนโยบายขององคกรและ

เง่ือนไขตาง ๆ อีกท้ังเปนการสรางเสริมประสบการณ กระบวนการทางการศึกษา เพ่ือพัฒนา

ประสิทธิภาพและจิตสํานึก “ความเปนครู”   ใหมีประสิทธิภาพและเปนท่ีประทับใจแกผูรับบริการ

ทางการศึกษา เกิดทัศนคติ ท่ีดีตอสถานศึกษาตั้ งแต เริ่มตนปฏิบั ติ งาน  สรางความผูกพัน               

กับสถานศึกษา   เพ่ือใหบุคลากรมีความรูสึกวาเปนเจาของสถานศึกษา รวมกันตลอดจนเพ่ือการ

แลกเปลี่ยนประสบการณ การสรางความคุนเคยตอเพ่ือนรวมงานซ่ึงจะเปนประโยชนในการติดตอ

ประสานงานและการพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ใหมีความแข็งแกรงม่ันคงยิ่งข้ึนตอไป 

2.วัตถุประสงค 

   ๒.๑ เพ่ือใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบรรจุใหม รับรูนโยบาย  เปาหมาย 

กฎระเบียบ สวัสดิการ สิทธิประโยชน  โอกาสความกาวหนาในวิชาชีพ และ วัฒนธรรมองคกร  

   ๒.๒ มีทัศนคติท่ีดีและมีความผูกพันกับหนวยงานท่ีสังกัด 

   ๒.๓ เพ่ือสรางสัมพันธภาพอันดีของบุคลากรอันจะนําไปสูการสรางเครือขายความรวมมือพัฒนา

การศึกษา 

3. เปาหมาย 

    ๓.๑ เชิงปริมาณ 

      ๑) ครูและบุคลากรทางการศึกษา บรรจุใหม  จํานวน  120  คน  รวมกิจกรรมปฐมนิเทศ 

      ๒) ครูและบุคลากรทางการศึกษาบรรจุใหม  มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับองคกร ระเบียบ 

สวัสดิการ สิทธิประโยชน และความกาวหนาในวิชาชีพ ระดับดี 



๑๐๑ 

 

    ๓.๒ เชิงคุณภาพ 

          ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา บรรจุใหม ท่ีเขารับการพัฒนาทุกคน ไดรับการ

พัฒนาใหมีความรู ทักษะ และคุณลักษณะท่ีเหมาะสมในการปฏิบัติงานและปฏิบัติตน เปนขาราชการ

ท่ีดีและมีคุณภาพ สงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

4. กิจกรรมการดําเนินการ 

ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลา

ดําเนินการ 
ผูรับผิดชอบ 

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

พฤษภาคม 
2563 

จารุวรรณ   
ปจจุย, กลุม
บริหารงาน

บุคคล 

4.2 ดําเนินการอบรมปฐมนิเทศ   กรกฎาคม  
2563 

4.3 สรุป ติดตาม ประเมินผลและรายงานโครงการ กันยายน   
2563 

 

5. งบประมาณ  จากแผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน งบดําเนินงาน    

จํานวน 89,000 บาท (ถัวจายทุกรายการ)  เปนคาใชจายดังนี้ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

5.1 กิจกรรมท่ี 1 เตรียมการกอนการ
อบรมปฐมนิเทศ  
1. แตงตั้งคณะกรรมการ /ประชุม
กําหนดกรอบการดําเนินงาน 
(เนื้อหา หลักสูตร วิทยากร)  
  - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
(20 คน x 30 บาท x 1 ม้ือ) 
3. ประสานงานสถานท่ี วิทยากร   
4. จัดเตรียมเอกสาร สื่อ อุปกรณ 
  

 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 

600 

 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 

600 



๑๐๒ 

 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

5.2 กิจกรรมท่ี 2 ดําเนินการอบรม
ปฐมนิเทศ   
- คาอาหาร 
 (120 คน x 150 บาท x 3 ม้ือ) 
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
 (120 คน x 30 บาท x 4 ม้ือ) 
- คาตอบแทนวิทยากร 
- คาท่ีพัก  
- คาวัสดุ เอกสารในการอบรม  

 
 
 
- 
 
- 

4,000 
- 
- 

 
 
 

54,000 
 

14,400 
- 

15,000 
- 

 
 
 
- 
 
- 
- 
- 

1,000 

 
 
 

54,000 
 

14,400 
4,000 

15,000 
1,000 

5.3 กิจกรรมท่ี 3 สรุป ติดตาม 
ประเมินผลและรายงานโครงการ 

- - - - 

 รวมท้ังส้ิน 4,000 84,000 1,000 89,000 
 

6. การประเมินผล 

ท่ี ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 
๖.๑ รอยละขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

บรรจุใหม มีความรู นโยบาย  เปาหมาย 
กฎระเบียบ สวัสดิการ สิทธิประโยชน  โอกาส
ความกาวหนาในวิชาชีพ และ วัฒนธรรมองคกร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 
ทดสอบ 

 
แบบทดสอบ  

๖.๒ รอยละขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
บรรจุใหม มีความพรอม สามารถปฏิบัติงานได
ตามมาตรฐานวิชาชีพ     

 
ติดตามผล 

 
แบบติดตาม 

 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

    7.1  ผูเขารับการปฐมนิเทศ รับรูนโยบาย  เปาหมาย กฎระเบียบ สวัสดิการ สิทธิประโยชน  

โอกาสความกาวหนาในวิชาชีพ และ วัฒนธรรมองคกร  

    7.2 ผูเขารับการปฐมนิเทศ  มีทัศนคติท่ีดีและมีความผูกพันกับหนวยงานท่ีสังกัดและสราง

สัมพันธภาพอันดีของบุคลากรอันจะนําไปสูการสรางเครือขายความรวมมือพัฒนาการศึกษา 



๑๐๓ 
 

โครงการ     สงเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย   
แผนงาน พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
สนองกลยุทธท่ี 3    
ลักษณะโครงการ  ตอเนื่อง 
ผูรับผิดชอบโครงการ กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ระยะเวลาการดําเนินการ  ตุลาคม 2562 – สิงหาคม 2563 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 

 ภาษาไทยในฐานะภาษาประจําชาติท่ีคนไทยทุกคนตองเรียนรูเพ่ือการดํารงตนในสังคม  
และความเขมแข็งของการเรียนรูสาระการเรียนรูอ่ืนๆอยางมีประสิทธิภาพ  เด็กและเยาวชนไทย            
ตองเห็นความสําคัญของภาษาไทยในฐานะภาษาประจําชาติ  ซ่ึงเปนสมบัติทางวัฒนธรรมท่ีคนไทย
ทุกคนตองรวมกันอนุรักษและใชภาษาไทยอยางถูกตองเหมาะสม  และสงผลตอสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

จากความสําคัญดังกลาว หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551                 
จึงกําหนดใหภาษาไทยเปนกลุมสาระการเรียนรูหนึ่ ง ประกอบดวย 5 สาระการเรียนรู  คือ           
1) การอาน 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 2561      
ดานภาษา พบวามีคาเฉลี่ยอยู ในระดับ ท่ีไมนาพอใจ  รวมท้ังเม่ือพิจารณาผลการทดสอบ
ความสามารถดานการอาน และเขียนของนักเรียนท่ีดําเนินการอยางตอเนื่อง พบวา  มีนักเรียนสวน
หนึ่งยังอาน ไมออก เขียนไมได ดวยเหตุนี้ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ 
เขต 2 จึงจัดทําโครงการสงเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย                                            

2.  วัตถุประสงค 
2.1 เพ่ือประเมินความสามารถดานการอาน การเขียนของนักเรียน ชั้น ป.1-6                                       
2.2 เพ่ือประเมินผลการเรียนรูวรรณคดแีละวรรณกรรมของนักเรียน ชัน้ ม.1-6 
2.3 เพ่ือสงเสริมและพัฒนาความสามารถดานทักษะภาษาไทยของนักเรียน 

 2.4 เพ่ือเสริมสรางศักยภาพการจัดการเรียนการสอนโดยใชวรรณคดีและวรรณกรรมเปน
ฐานใหกับครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้น ม.1-6 อันจะสงผลตอการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

 

 

 

 



๑๐๔ 
 

3.  เปาหมาย  
 3.1 เชิงปริมาณ 
                3.1.1 นักเรียน ชั้น ป.1 –  ม.6 ทุกคนทุกโรงเรียน 
                3.1.2 ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 
        3.1.3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางศักยภาพการจัดการเรียนการสอนและการวัด
และประเมินผลการเรียนรูวรรณคดีและวรรณกรรมใหกับครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยชั้น 
ม.1-6 

      3.1.4 นิเทศ ติดตามการดําเนินงานเพ่ือแกปญหานักเรียนอานไมออก เขียนไมได  
                3.1.5 มีขอมูลนักเรียนท่ีอานไมออก เขียนไมได 
       3.1.6 จัดประกวดแขงขันทักษะดานภาษาไทย 
       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 มีความรูความสามารถดานวรรณคดี และวรรณกรรม  
                3.2.3  นักเรียนท่ีมีความสามารถดานทักษะภาษาไทยไดรับการสงเสริมและพัฒนา 
                3.2.4  นักเรียนรอยละ 95 มีนิสัยรักการอาน 
                

4. กิจกรรมการดําเนินการ 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

1 กิจกรรมท่ี 1 การประเมินความสามารถ                 
ในการอานและเขียน ของนักเรียนช้ัน ป.1-ป.6 
- แจงรายละเอียดใหโรงเรียนทราบ และจัดสง
เครื่องมือท่ีจะใชแตละครั้งไปให พรอมกําหนด 
ชวงเวลาประเมิน และมอบหมายใหทํามาตรการ
ดําเนินงานเพ่ือแกปญหานักเรียนอานไมออก 
เขียนไมได 
- โรงเรียนรายงานแผนการประเมินใหสพฐ.ผาน
ระบบ E-Mes พรอมรายงานผลการประเมินให
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาทราบตามแบบกําหนด 

 
 
 

พ.ย. 62 – ก.ย. 63 

 
 
 
 
นางสาวปารณีย ขวญักิจวงศธร     

 
 
 
 
 



๑๐๕ 
 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

2 กิจกรรมท่ี 2 การประเมินผลการเรียนรู
วรรณคดีและวรรณกรรมของนักเรียน  
ช้ัน ม.1-6 
- แจงรายละเอียดใหโรงเรียนทราบและจัดสง
เครื่องมือท่ีจะใชแตละครั้งไปให พรอมกําหนด
ชวงเวลาประเมิน และมอบหมายใหจัดทํา
มาตรการดําเนินงานเพ่ือสงเสริมความรู
ความสามารถดานวรรณคดแีละวรรณกรรม 
-  โรงเรียนรายงานแผนการประเมินใหสพฐ.ผาน
ระบบ E-Mes พรอมรายงานผลการประเมินให
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาทราบตามแบบกําหนด 

 
 
 

พ.ย.-62 – ก.พ. 63 

 
 
 
 

นางสาวปารณีย 
 ขวัญกิจวงศธร     

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 รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ 

 
 

มิ.ย. ๖3 
 

มิ.ย. ๖3 
มิ.ย. ๖3 
มิ.ย. ๖3 

 
ส.ค. ๖3 

 
ก.ย.63 

 
 
 
 
 
นางสาวปารณีย  
ขวัญกิจวงศธร     

4 กิจกรรมท่ี 4 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสราง
ศักยภาพการเรียนการสอนและการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรูวรรณคดีและวรรณกรรม
ของนักเรียน  
4.1 แจงรายละเอียดใหโรงเรียนทราบ                    
พรอมสํารวจรายชื่อ 
4.2 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 
4.3 จัดอบรมตามวันท่ีกําหนด 
4.4 สรุปรายงานผล 

 
 
 

ก.ค.๖3 
 

ก.ค. ๖3 
ก.ค. 63 
ส.ค. ๖3 

 
 
 
นางสาวปารณีย 
 ขวัญกิจวงศธร     

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

 
ธ.ค.๖3                           

ธ.ค.62 - ส.ค.๖3 
 

ส.ค.63 
 

 
 
นางสาวปารณีย 
 ขวัญกิจวงศธร     



๑๐๖ 
 

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

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

๑ 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมท่ี 1 การประเมินความสามารถ                 
ในการอานและเขียน ของนักเรียนช้ัน  
- แจงรายละเอียดใหโรงเรยีนทราบ และ
จัดสงเครื่องมือท่ีจะใชแตละครั้งไปให 
พรอมกําหนด ชวงเวลาประเมิน และ
มอบหมายใหทํามาตรการดําเนินงานเพ่ือ
แกปญหานักเรียนอานไมออก เขียนไมได 
- โรงเรียนรายงานแผนการประเมินใหสพฐ.
ผานระบบ E-Mes พรอมรายงานผลการ
ประเมินใหเขตพ้ืนท่ีการศึกษาทราบตาม
แบบกําหนด 
 
 

- 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

- - 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวม - - - - 

๒ กิจกรรมท่ี 2 การประเมินผลการเรียนรู
วรรณคดีและวรรณกรรมของนักเรียน  
ช้ัน  ม.1-6 
- แจงรายละเอียดใหโรงเรยีนทราบและ
จัดสงเครื่องมือท่ีจะใชแตละครั้งไปให 
พรอมกําหนดชวงเวลาประเมิน และ
มอบหมายใหจัดทํามาตรการดําเนินงาน
เพ่ือสงเสริมความรูความสามารถดาน
วรรณคดีและวรรณกรรม 
-  โรงเรียนรายงานแผนการประเมินให
สพฐ.ผานระบบ E-Mes พรอมรายงานผล
การประเมินใหเขตพ้ืนท่ีการศึกษาทราบ
ตามแบบกําหนด 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวม - - -  



๑๐๗ 
 

ท่ี กิจกรรม/รายการ เงินงบประมาณ รวม 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

3 กิจกรรมท่ี  3 การประกวดความสามารถ   
ดานทักษะภาษาไทย                                          
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน 
สําหรับผูเขารวมกิจกรรม และ
คณะกรรมการดําเนินงาน      
- คาอาหารกลางวัน 300 คน x 60 บาท 
เปนเงิน 18,000 บาท 
- คาอาหารวางเครื่องดื่มจํานวน 2 ม้ือ ม้ือ
ละ 30 บาท 
300 คน x 60 บาท เปนเงิน 18,000 
บาท                                                  
- คาใชสอยสําหรับนักเรียนไปประกวด
ระดับประเทศ รอบท่ี 1 
- คาจัดทําเกียรติบัตร 

 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
- 

 
 

36,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

34,000 
 
- 

 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 

4,000 

 
 

36,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

34,000 
 

4,000 
 

รวม - 70,000 4,000 74,000 

4 
 
 
 
 
 

กิจกรรมท่ี 4 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการ
วัดและประเมินผลการเรียนรูวรรณคดี
และวรรณกรรมของนกัเรียน ช้ัน  ม.1-6 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน 
สําหรับผูเขารวมกิจกรรม และ
คณะกรรมการดําเนินงาน      
- คาอาหารกลางวัน 350 คน x 60 บาท 
เปนเงิน 21,000 บาท 
- คาอาหารวางเครื่องดื่มจํานวน 2 ม้ือ ม้ือ
ละ 30 บาท 
350 คน x 60 บาท เปนเงิน 21,000 
บาท                                                  
- คาจัดทําเอกสารสําหรับผูเขาอบรม 
- คาตอบแทนวิทยากร 
- คาพาหนะวิทยากร 
- คาน้ํามันเชื้อเพลิงรถ รับ-สงวิทยากร 
- คาท่ีพักวิทยากร 
- คาจัดทําเกียรติบัตร 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

15,000 
- 
- 
- 
- 

 
 
 

42,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 

4,000 
4,000 
3,600 

- 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 

20,000 
- 
- 
- 
- 

2,000 

 
 
 

42,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

20,0๐๐ 
15,000 
4,000 
4,000 
3,600 
2,000 

รวม 15,000 53,600 22,000 90,600 

 



๑๐๘ 
 

 
ท่ี กิจกรรม/รายการ เงินงบประมาณ รวม 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

5 กิจกรรมท่ี 5 การสงเสริมนิสัยรักการอาน                          
5.1 แจงรายละเอียดใหโรงเรียนทราบ                     
5.2  คาพาหนะในการนิเทศ ติดตามกํากับ 
5.3 คาอาหารวาง และอาหารกลางวัน
สําหรับผูเขารวมการประกวดวิธีปฏิบัติท่ีดี
ในการสงเสริมนิสัยรักการอานและ 
คณะกรรมการดําเนินงาน 
- คาอาหารกลางวัน 150 คน x 60 บาท 
เปนเงิน 9,000 บาท 
- คาอาหารวางเครื่องดื่มจํานวน 2 ม้ือ ม้ือ
ละ 30 บาท 
150 คน x 60 บาท เปนเงิน 9,000 
บาท                                                  
 

 
- 
- 
- 

 
- 

22,000 
 18,000 

 
- 
- 
- 

 
- 

22,000 
 18,000 

รวม - 40,000 - 40,000 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๙ 
 

6. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 
1 ผลผลิต(Out puts) 
กิจกรรมท่ี 1 การประเมินความสามารถ                         
ในการอานเขียนของนักเรียนช้ัน ป.1-6                         
- นักเรียนชั้น ป.1-6 ไดรับการประเมิน
ความสามารถในการอาน เขียน  
- โรงเรียนมีมาตรการ/แนวทางการพัฒนานักเรียน 
ท่ีอานไมออก เขียนไมได 
 
กิจกรรมท่ี 2 การประเมินผลการเรียนรูวรรณคดี
และวรรณกรรมของนักเรียน ช้ัน ม.1-6 
-  นักเรียนชั้น ม.1-6 ไดรับการประเมิน 
-โรงเรียนมีมาตรการ/แนวทางการพัฒนานักเรียน 
 
กิจกรรมท่ี 3 การประกวดความสามารถดาน
ทักษะภาษาไทย                                           
- นักเรียนชั้น ป.1 – ม.6 เขารวมประกวดแขงขัน
อยางนอยโรงเรียนละ 1 รายการ 
 
กิจกรรมท่ี 4  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสราง
ศักยภาพการจัดการเรียนการสอนและการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรูวรรณคดีและวรรณกรรม 
- ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย                 
ชั้นม.1-6 มีความรูความเขาใจเรื่องการจัดการเรียน
การสอนและการวัดและประเมินผลการเรียนรู
วรรณคดีและวรรณกรรม 

 
 
 
- การทดสอบ 
- การประเมินผลงาน 
 
 
 
 
 
- การทดสอบ 
 
 
 
 
- การตรวจสอบจาก
แบบสํารวจ 
 
 
 
 
- การทดสอบ 
- การประเมินผลงาน 
 

 
 
 
- แบบทดสอบ 
- แบบประเมินผลงาน 
 
 
 
 
 
- แบบทดสอบ 
 
 
 
 
- แบบสํารวจการเขารวม
กิจกรรม 
 
 
 
 
- แบบทดสอบ 
- แบบประเมินผลงาน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๐ 
 

 
 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครือ่งมือท่ีใช 
กิจกรรมท่ี 5 การสงเสริมนิสัยรักการอาน 
- โรงเรียนจัดกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน      
ใหกับนักเรียนทุกคน 
- โรงเรียนมีวิธีปฏิบัติท่ีดีในการสงเสริมนิสัย                   
รักการอาน 
 
6.2 ผลลัพธ(Out comes) 
กิจกรรมท่ี 1 การประเมินความสามารถ                
ในการอานเขียนของนักเรียนช้ัน ป.1-6                      
-นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 รอยละ 95              
อานออกเขียนไดและนักเรียน  
 
กิจกรรมท่ี 2 การประเมินผลการเรียนรู
วรรณคดีและวรรณกรรมของนักเรียน ช้ัน      
ม.1-6 
- นักเรียนชั้น ม.1-6 รอยละ 95 มีความรู
ความสามารถดานวรรณคดแีละวรรณกรรม 
 
กิจกรรมท่ี 3 การประกวดความสามารถดาน
ทักษะภาษาไทย                                           
- นักเรียนรอยละ 50 ไดรับรางวัลเหรียญทอง 
- นักเรียนไดรับรางวัลระดับประเทศ 
 
กิจกรรมท่ี 4  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการวัด
และประเมินผลการเรียนรูวรรณคดีและ
วรรณกรรมของนักเรียน ช้ัน  ม.1-6 
- นักเรียนชั้น ม.1-6 รอยละ 95                  
มีความรูความสามารถดานวรรณคดีและ
วรรณกรรม 
 
กิจกรรมท่ี 5 การสงเสริมนิสัยรักการอาน 
- นักเรียนรอยละ 95 มีนิสัยรักการอาน 

 
- การประเมินผลงาน 
 
- การประเมินผลงาน 
 
 
 
 
 
- การทดสอบ 
 
 
 
 
 
- การทดสอบ 
 
 
 
 
- การทดสอบ 
- การประเมินผลงาน 
 
 
 
- การทดสอบ 
 
 
 
 
- การประเมินผลงาน 

 
- แบบประเมินผลงาน 
 
- แบบประเมินผลงาน 
 
 
 
 
 
- แบบทดสอบ 
 
 
 
 
 
- แบบทดสอบ 
 
 
 
 
- แบบทดสอบ 
- แบบประเมินผลงาน 
 
 
 
- แบบทดสอบ 
 
 
 
 
- แบบประเมินผลงาน 

 
 
 
 



๑๑๑ 
 

 
7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

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



๑๑๒ 

 

โครงการ  การพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณและโคดดิ้ง 
แผนงาน  พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
สนองกลยุทธท่ี      3  
ลักษณะโครงการ    ใหม  
ผูรับผิดชอบโครงการ กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ระยะเวลาดําเนินการ  ตุลาคม 2562 - สิงหาคม 2563 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 ตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาลเพ่ือขับเคลื่อนการเรียนการสอนวิทยาการคํานวณใน
โรงเรียน ทุกระดับอยางเปนรูปธรรมเพ่ือมุงพัฒนานักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห การแกปญหา
และการเรียนรูในยุคดิจิทัล ท้ังนี้ เพ่ือใหการจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณในโรงเรียนมีประสิทธิภาพ 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 จึงจัดทําโครงการการพัฒนา
ศักยภาพการจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณและโคดดิ้ง   
 
2.วัตถุประสงค 
 2.1 เพ่ือพัฒนาศึกษานิเทศก  ผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอนใหมีความรูความเขาใจ
เก่ียวกับมาตรฐานและตัวชี้วัดวิทยาการคํานวณ 
 2.2 เพ่ือพัฒนาครูผูสอนใหสามารถจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณและโคดดิ้งท่ีสอดคลอง
กับมาตรฐานและตัวชี้วัด 
 
3. เปาหมาย 
    3.1 เชิงปริมาณ 
      1) รอยละของศึกษานิเทศก  ผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอนผานการพัฒนาศักยภาพ
การจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณและโคดดิ้ง 
 2) รอยละของครูผูสอนใหสามารถจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณและโคดดิ้งท่ีสอดคลองกับ
มาตรฐานและตัวชี้วัด 
 
    3.2 เชิงคุณภาพ 
       1) ศึกษานิเทศก  ผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับมาตรฐาน
และตัวชี้วัดวิทยาการคํานวณ 
       2) ครูผูสอนสามารถจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณและโคดดิ้งท่ีสอดคลองกับมาตรฐานและ
ตัวชี้วัด 
 
 
 
  



๑๑๓ 

 

4. กิจกรรมการดําเนินการ 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
1 แจงรายละเอียดใหโรงเรยีนทราบ พรอมสํารวจ

รายชื่อผูเขาอบรม 
มิถุนายน 2563 ศน.วาสนา  

 
2 กําหนดหลักสูตรและตารางการอบรม กรกฎาคม 2563 ศน.วาสนา 
3 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน กรกฎาคม 2563 ศน.วาสนา  
4 จัดทําสื่อ เอกสารประกอบการอบรม กรกฎาคม 2563 ศน.วาสนา 

5 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการจัดการ
เรียนรูวิทยาการคํานวณและโคดดิ้ง 

กรกฎาคม 2563 ศน.วาสนา  
 

6 นิเทศ กํากับ ติดตามการจัดการเรียนรูวิทยาการ
คํานวณและโคดดิ้งภายในสถานศึกษา 

กรกฎาคม – 
สิงหาคม 2563 

ศึกษานิเทศก 
 

6 สรุป รายงานผล กันยายน 2563 ศน.วาสนา  
 
5. งบประมาณ จากแผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน งบดําเนินงาน 
จํานวน  92,040บาท  (ขอถัวจายทุกรายการ) เปนคาใชจายดังนี้ 

ท่ี รายละเอียดคาใชจาย เงินงบประมาณ งบประมาณ 
คาตอบแทน ใชสอย วัสดุ 

1 แจงรายละเอียดใหโรงเรยีนทราบ 
พรอมสํารวจรายชื่อผูเขาอบรม 

- - -  

2 กําหนดหลักสูตรและตารางการ
อบรม 

- - -  

3 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน - - -  
4 จัดทําสื่อ เอกสารประกอบการ

อบรม 
- 4,500 4,500 9,000 

5 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพการจัดการเรียนรูวิทยาการ
คํานวณและโคดดิ้ง 
- คาอาหารกลางวัน อาหารวางและ
เครื่องดื่มสําหรับผูบริหารโรงเรียน                  
โรงเรียนละ 1 คน จํานวน 87 คน 
คนๆละ120 บาท จํานวน 1 วัน 
 เปนเงิน 

 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 

10,440 

 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 

10,440 
 
 
 



๑๑๔ 

 

 

ท่ี รายละเอียดคาใชจาย 
เงินงบประมาณ 

งบประมาณ 
คาตอบแทน ใชสอย วัสดุ 

 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพการจัดการเรียนรูวิทยาการ
คํานวณและโคดดิ้ง (ตอ) 
- คาอาหารกลางวัน อาหารวางและ
เครื่องดื่มสําหรับครูผูสอน                  
โรงเรียนละ 2 คน จํานวน 175 คน
และคณะทํางาน 15 คนรวมท้ังสิ้น 
190 คนๆละ120 บาท จํานวน 2 
วัน เปนเงิน 
-คาตอบแทนวิทยากรภายนอก 
จํานวน 10 ชั่วโมงๆละ 1,200 
บาท เปนเงิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 

12,000 

 
 
 
 
 
 
 
 

45,600 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 

45,600 
 
 

12,000 
6 นิเทศ กํากับ ติดตามการจัดการ

เรียนรูวิทยาการคํานวณและโคดดิ้ง
ภายในสถานศึกษา 

 
 
- 

 
 

15,000 

 
 
- 

 
 

15,000 
7 สรุป รายงานผล - - -      - 

รวมท้ังส้ิน 12,000 75,540 4,500 92,040 
 
 

6. การประเมินผล 

ท่ี ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 
6.1 ผลผลิต(Out puts)   
 6.1.1 ศึกษานิเทศก  ผูบริหารสถานศึกษา 

และครูผูสอนผานการพัฒนาศักยภาพการ
จัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณและโคดดิ้ง 
 

การทดสอบ แบบทดสอบ 

6.2 ผลลัพธ(Out comes)   
 6.2.1 ศึกษานิเทศก  ผูบริหารสถานศึกษา 

และครูผูสอนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับ
มาตรฐานและตัวชี้วัดวิทยาการคํานวณ 

การทดสอบ แบบทดสอบ 

 6.2.2 ครูผูสอนสามารถจัดการเรียนรู
วิทยาการคํานวณและโคดดิ้งท่ีสอดคลองกับ
มาตรฐานและตัวชี้วัด 

การนิเทศ แบบนิเทศ 



๑๑๕ 

 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  
    7.1 ศึกษานิเทศก  ผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับ
มาตรฐานและตัวชี้วัดวิทยาการคํานวณ 
    7.2 ครูผูสอนสามารถจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณและโคดดิ้งท่ีสอดคลองกับมาตรฐาน
และตัวชี้วัด 
 
 
 
 
.  
 
             



๑๑๖ 
 

โครงการ     ประกวดสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอน 
แผนงาน พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
สนองกลยุทธท่ี     3     
ลักษณะโครงการ  ใหม 
ผูรับผิดชอบโครงการ กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ระยะเวลาการดําเนินการ  ตุลาคม 2562 – สิงหาคม 2563 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 

การเรียนการสอนในปจจุบันนี้ มีสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอนและเทคโนโลยีอยาง
หลากหลายท่ีจะใหเลือกใช เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนใหดียิ่งข้ึน การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ครูจะตองจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีหลากหลายและมีสื่อ
ประกอบการสอนท้ังสื่อในทองถ่ินและสื่อเทคโนโลยี นักเรียนจึงจะไดรับการพัฒนากอใหเกิดการ
เรียนรูดานตาง ๆ หลายประการ คือ ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการสอน ชวยแกปญหาพ้ืนฐานหรือภูมิ
หลังของผูเรียน และชวยใหโอกาสในการเรียนของผูเรียนเทาเทียมกัน   

จากผลการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 ในปท่ีผานมาในบางกลุมสาระต่ํากวาระดับชาติ และบาง
โรงเรียนผลการทดสอบบางกลุมสาระไมสูงข้ึน  ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยภาพรวมต่ํา เปนผล
มาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ียังไมสามารถสนองความตองการใหกับนักเรียนไดทุกคน 
อาจเปนผลเนื่องจากครูขาดสื่อและการใชนวัตกรรมการจัดการเรียนรูท่ีมีคุณภาพ จึงไดจัดทํา
โครงการประกวดสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอน โดยใหโรงเรียนไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกัน

และกันและกระตุนการสรางสื่อและนวัตกรรมการจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนในยุคไทยแลนด 4.0   
  

2.  วัตถุประสงค 
                   2.๑ เพ่ือสงเสริมใหครูและผูบริหารโรงเรียนไดผลิตสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอน 

๒.2 เพ่ือประกวดผลงานสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอนของคร ูและผูบริหาร 
2.3 เพ่ือเผยแพรและแลกเปลี่ยนเรียนรูผลงานสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน

ของครูและผูบริหาร 
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๓. เปาหมาย 
       ๓.๑ เชิงปริมาณ       
   3.1.1   รอยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัดผลิตสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอนใน
การจัดการเรียนรู 
             ๓.๑.2   รอยละ 80 ของสถานศึกษานําผลงานสื่อและนวตักรรมท่ีเปน Best Practice 
จัดนิทรรศการเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู 
             ๓.๑.3   ครูนําสื่อและนวัตกรรมไปประกวดและแลกเปลี่ยนเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูละ 
1 คน /87 โรงเรียน (รวมท้ังกิจกรรมพัฒนาผูเรียน)                      
        ๓.๒ เชิงคุณภาพ  
     สถานศึกษามีสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสรางทักษะ การเรียนรูของผูเรียน 
โดยนําเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรูเผยแพรสูสาธารณชน 
                

4. กิจกรรมการดําเนินการ 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

๑ 
ประชุมคณะดําเนินงาน ผูบริหารกลุมโรงเรียน 

กรกฎาคม 
๒๕๖3 

นางสาวปารณีย ขวัญ
กิจวงศธร และคณะ 

๒ ดําเนินการแจงรายละเอียดใหโรงเรียนและ 
ประชาสัมพันธ 

 กรกฎาคม – 
กันยายน ๒๕๖3 

นางสาวปารณีย ขวัญ
กิจวงศธร 

๓ โรงเรียนดําเนินการคัดเลือกสื่อและนวัตกรรมสง
เขาประกวด ประเภทผูบริหาร ครู และนักเรียน 

 กรกฎาคม – 
กันยายน ๒๕๖3 

นางสาวปารณีย ขวัญ
กิจวงศธร 

๔ จัดการประกวดและแขงขันดานสื่อและนวัตกรรม 
- ประเภทผูบริหาร/โรงเรียน 
- ประเภทครู 

 

 กรกฎาคม – 
กันยายน ๒๕๖3 

นางสาวปารณีย ขวัญ
กิจวงศธร 

๕ สรุปรายงานผลการดําเนินงานโครงการฯ กันยายน ๒๕๖3 นางสาวปารณีย ขวัญ
กิจวงศธรและคณะ 
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5.  งบประมาณ จากแผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน งบดําเนินงาน 
จํานวน  22,000  บาท  (ขอถัวจายทุกรายการ)  เปนคาใชจาย ดังนี ้
 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

๑ 
 
 
 
 
 
 
 

ประชุมผูบริหารฯและบุคลากร สพป.ปข.2 
ชี้แจงการจัดกิจกรรมประกวดสื่อ 
นวัตกรรมการเรียนการสอน 
 -  คาอาหารวางเครื่องดืม่                                  
25 คน X 30 บาท  
เปนเงิน  750 บาท 

- 
 

750 
 

- - 
 
 

รวม - 750 - - 

๒ ดําเนินการแจงรายละเอียดใหโรงเรียน
ทราบ ประชาสัมพันธ 
- คาถายเอกสาร 

- -  
 

1,000 

- 

รวม - - 1,000  

3 โรงเรียนดําเนินการคัดเลือกสื่อและ
นวัตกรรมสงเขาประกวด ประเภทผูบริหาร
และครู  

- - -  

รวม - - -  

4 จัดการประกวดและแขงขันดานสื่อและ
นวัตกรรม 
- คาวัสดุ/ของรางวัล 
- คาถายเอกสาร 
- คาจัดทําเกียรติบัตร 
- คาอาหารและเครื่องดื่มจํานวน 100 คน 
คนละ 120 บาท  

-  
 
 
 
 

12,000 

 
 

3,000 
600 

2,000 
 
 

 
 
 

รวม  12,000 5,600  
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ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

5 สรปุรายงานผลการดําเนินงานโครงการฯ 
-  คาอาหารวางเครื่องดืม่                                   
11 คน X 120 บาท  
เปนเงิน 1,320 บาท 
- คาเอกสาร  

- 1,320 1,330  

รวม  1,320 1,330  

รวมท้ังส้ิน  14,070 7,930 22,000 

 
6. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 
1. ผลผลิต(Out puts) 
- ผูบริหารและครู เขารวมการประกวดสื่อและ
นวัตกรรมการเรียนการสอน 
2. ผลลัพธ(Out comes) 
- รอยละ 80 ของโรงเรียนในสังกัดมีสื่อและ
นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับดี
มาก 
- มีผลงาน Best Practice ในระดับเหรียญทองรอย
ละ 50 
 
 

การประเมินผลงาน 
 
 
 
- การประเมินผลงาน 
- รายงานการจัด
กิจกรรม 

แบบประเมินผลงาน 
 
 
 
- แบบประเมินผลงาน 
- แบบรายงานการจัด
กิจกรรม 
 
 
 

 
7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
          7.1 สถานศึกษามีสื่อและนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนใหแกผูเรียน 
 7.1 มีผลงาน Best Practice ในระดับเหรียญทองรอยละ 50 
 7.3 ผูบริหารและครูมีโอกาสนําเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรูผลงานดานสื่อและนวัตกรรมของ
โรงเรียน เพ่ือนํามาใชในการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสามารถ
นําไปปรับใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหกับนักเรียนไดเกิดการพัฒนาตอไป 
 
 
 

 



๑๒๐ 

 

โครงการ สงเสริมการพัฒนาการวิจัยทางการศึกษา 

แผนงาน พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 

สนองกลยุทธท่ี         3 

ลักษณะโครงการ ตอเนื่อง 

ผูรับผิดชอบโครงการ กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม 2562 – สิงหาคม 2563 

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

1. หลักการและเหตุผล 

            สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดกําหนดนโยบายใหมีการวิจัยเพ่ือพัฒนา

คุณภาพผูเรียน ซ่ึงเนน การวิจัยเพ่ือพัฒนาการบริหารการจัดการศึกษา การวิจัยเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 

กระบวนการเรียนรู การวิจัยในชั้นเรียน อันจะสงเสริมใหมีการพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีความรู      

มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs) มีการเรียนรูท่ีไดปฏิบัติจริง (Active 

Learning) คิดวิเคราะห คิดแกปญหาและสรางสรรค  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ประจวบคีรีขันธ เขต 2 จึงไดจัดใหมีโครงการสงเสริมการพัฒนาการวิจัยทางการศึกษานี้ข้ึน 

2. วัตถุประสงค 

           2.1 เพ่ือพัฒนาความสามารถดานการวิจัยท่ีเนนการสงเสริมการพัฒนาหลักสูตร 
เพ่ือพัฒนาทักษะในศตวรรษ ท่ี 21  โดยชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ Professional Learning 
Community : PLC 
          2.2 เพ่ือใชเวทีแขงขันทางวิชาการระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เปนสื่อกลางสรางวัฒนธรรม                    

การเรียนรูพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตร   ใหมีความทันสมัยเพ่ือพัฒนานักเรียน                  

ตามความแตกตางระหวางบุคคล   

 2.3 เพ่ือใชกระบวนการประกวดผลงานทางวิชาการของครูผูสอน  เปนสื่อกลางสราง     
แรงบันดาลใจผูเก่ียวของมีสวนรวมพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง 
          2.4 เพ่ือสรางบรรยากาศทางวิชาการในการแลกเปลี่ยนเรียนรูแกกันและกันในการสงเสริม              

การวิจัยโดยชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ Professional Learning Community : PLC               

3.เปาหมาย 
  3.1 เชิงปริมาณ 
                1) ครูผูสอน และผูบริหารสถานศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ไดรับ                
การพัฒนาความสามารถดานการวิจัยท่ีเนนการสงเสริมการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือพัฒนาทักษะ                   
ในศตวรรษ ท่ี 21  โดยชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ Professional Learning Community : PLC 
                 2) รอยละ 80 ของสถานศึกษาในสังกัด ดําเนินการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน  



๑๒๑ 

 

ท่ีเนนพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21โดยชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ Professional Learning 
Community : PLC  ตามแนวทางของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ                 
เขต 2  
           3.2  เชิงคุณภาพ  
                 1)  ครูผูสอน และผูบริหารสถานศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดสามารถพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียน ตามกระบวนการวิจัยและผลงานวิจัยมีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนด 
                 2)  คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจการเขารวมกิจกรรมการพัฒนาความสามารถดานการวิจัยฯ 
ของครูผูสอน และผูบริหารโรงเรียน ของสถานศึกษาในสังกัด  อยูในระดับ มาก- มากท่ีสุด 
                 
4. กิจกรรมการดําเนินการ 

ท่ี 
กิจกรรม 

ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

ผูรับผิดชอบ 

1. ประชุมปฎิบัติการพัฒนาความสามารถ            
ดานการวิจัยท่ีเนนการสงเสริมการพัฒนา
หลักสูตรเพ่ือพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21 
โดยชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ 
Professional Learning Community : PLC 

   พ.ค.2563 รัตนาและคณะ 

2. จัดเวทีการแขงขันทางวิชาการ(กลุมสาระ                

การเรียนรูคณิตศาสตร)ระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา  

   ก.ค.2563 รัตนาและคณะ 

3. ประกวดผลงานวิจัย , ผลงานท่ีมีวิธีปฏิบัติ           

ท่ีดี/เปนเลิศ , นวัตกรรมการเรียนการสอน            

สะเต็มศึกษา 

   ก.ค.2563 รัตนาและคณะ 

4. จัดสรรงบประมาณเพ่ือเปนทุนวิจัย/มอบ

เกียรติบัตร , โลรางวัลใหผูไดรับรางวัลการ

ประกวดผลงานวิจัย , ผลงานท่ีมีวิธีปฏิบัติ           

ท่ีดี/เปนเลิศ , นวัตกรรมการเรียนการสอน              

สะเต็มศึกษา 

   ก.ค.2563 รัตนาและคณะ 

5. จัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ                               

เรื่องการพัฒนานวัตกรรมการเรียน                   

การสอนท่ีเนนพัฒนาทักษะในศตวรรษ                  

ท่ี 21 โดยชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ 

Professional Learning Community : PLC 

   ก.ค.2563 รัตนาและคณะ 



๑๒๒ 

 

5. งบประมาณ  จากแผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน งบดําเนินงาน 

จํานวน  42,820 บาท (ถัวจายทุกรายการ) เปนคาใชจายดังนี้ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1. คาอาหารวาง อาหารกลางวันของ

ผูเขารวมกิจกรรม “ประชุม               

ปฎิบัติการพัฒนาความสามารถ             

ดานการวิจัยฯ โดยชุมชนการเรยีนรู

ทางวิชาชีพ Professional Learning 

Community : PLC”                 

จํานวน  100 คนๆละ 120 บาท 

เปนเงิน 

- 12,000 - 12,000 

 2. คาอาหารวาง อาหารกลางวันของ

คณะกรรมการแขงขันทางวิชาการ(กลุม

สาระการเรียนรูคณิตศาสตร)ระดับเขต

พ้ืนท่ีการศึกษา จํานวน 75คนๆละ  

120 บาท เปนเงิน 

- 9,000  - 9,000  

3. คาอาหารวาง อาหารกลางวันของ

คณะกรรมการประกวดผลงานวิจัย , 

ผลงานท่ีมีวิธีปฏิบัติท่ีดี/เปนเลิศ , 

นวัตกรรมการเรียนการสอน                  

สะเต็มศึกษา จํานวน 7 คนๆละ                     

120 บาท 3 วัน เปนเงิน 

- 2,520  - 2,520  

4. คาตอบแทนของคณะกรรมการ 

จํานวน 7 คนๆละ 500 บาท เปนเงิน 

3,500 

 
- - 

3,500 

 

 

 

 



๑๒๓ 

 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

5. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม สําหรับ

ผูเขารวมกิจกรรมสัมมนาวิชาการ 

ประจําป 2562 เรื่อง การพัฒนา

นวัตกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน

พัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21                  

โดยชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ 

Professional Learning 

Community : PLC จํานวน 90 คนๆ

ละ  120 บาท เปนเงิน 

- 

10,800 

- 

10,800 

6. คาจางเหมาจัดทําเอกสารเผยแพร

ผลงานวิจัย 
- 2,000  - 2,000  

7. คาวัสดุสําหรับจัดทําเอกสารเผยแพร

ผลงานวิจัยของบุคลากรและเผยแพร

ผลงานวิจัยของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา 

- - 
3,000  

3,000  

 รวมท้ังส้ิน 3,500 36,320 3,000 42,820 
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6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 
เชิงปริมาณ 
1) ครูผูสอน และผูบริหาร

สถานศึกษา ของโรงเรียนในสังกัด
ทุกโรงเรียน ไดรับ                
การพัฒนาความสามารถดาน
การวิจัยท่ีเนนการสงเสริมการ

พัฒนาหลักสตูรเพ่ือพัฒนาทักษะ
ในศตวรรษ ท่ี 21  โดยชุมชน
การเรียนรูทางวิชาชีพ 
Professional Learning 
Community : PLC  

 
- สํารวจ 

 
- แบบสํารวจ 

 

  2) รอยละ 80 ของสถานศึกษา
ในสังกัด ดําเนินการพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนการสอน     
ท่ีเนนพัฒนาทักษะในศตวรรษ 
ท่ี 21 โดยชุมชนการเรียนรู                  
ทางวิชาชีพ Professional 
Learning Community : PLC  
ตามแนวทางของสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ  เขต 2  

ประเมินเอกสาร 
การบันทึกชุมชนการเรียนรู                   
ทางวิชาชีพ Professional 
Learning Community : PLC   

เกณฑการประเมินเอกสาร 
การบันทึกชุมชนการเรียนรู                   
ทางวิชาชีพ Professional 
Learning Community : PLC 

เชิงคุณภาพ 
1.ครูผูสอน และผูบริหาร
สถานศึกษา ของโรงเรียนในสังกัด
สามารถพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
ตามกระบวนการวิจัยและ
ผลงานวิจัยมีคุณภาพ                     
ตามมาตรฐานท่ีกําหนด 

                      
- ประเมินผลงาน 

 
 
 

 
- แบบประเมินคุณภาพ

ผลงานการวิจัย 
 
 

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

- สอบถาม - แบบสอบถาม 



๑๒๕ 

 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

    7.1 ครูผูสอนคณิตศาสตรเปนผูนําในโรงเรียนในการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน                            
ท่ีเนนการสงเสริมการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21 โดยชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ 
Professional Learning Community : PLC 
    7.2 ผลการจดัการเรียนการสอนตามแนวสะเต็มศึกษาของครูผูสอน ทําใหนักเรียนมีนวัตกรรม 
รูปแบบตางๆ  

7.3 ครูผูสอน และผูบริหารสถานศึกษา มีนวัตกรรมการเรยีนการสอน/การศึกษา 
หรือวิธีปฏิบัติท่ีดี/เปนเลิศ  

7.4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนท่ีสงเสริมการพัฒนาความสามารถดาน
การวิจัยของครูผูสอน (ท่ีเนนการสงเสริมการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21    
โดยชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ Professional Learning Community : PLC) เพ่ิมสูงข้ึน 
  
                            

 

 



๑๒๖ 

 

โครงการ   สงเสริมการนอมนําศาสตรพระราชาสูสถานศึกษา 
แผนงาน                   พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน                                         
สนองกลยุทธท่ี             3  
ลักษณะโครงการ           ใหม  
ผูรับผิดชอบโครงการ     กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ระยะเวลาดําเนินการ      พฤศจิกายน 2562 – กันยายน 2563 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 มีความจําเปนในการนํา
ศาสตรพระราชาสูสถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับนโยบาย เพ่ือเสริมสรางคนดี
ใหกับบานเมือง ดังนั้นจึงควรจัดทําโครงการสงเสริมการนอมนําศาสตรพระราชาสูสถานศึกษา        
2.  วัตถุประสงค 
      2.1 เพ่ือสงเสริมการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา 
      2.2 เพ่ือสงเสริมการนําศาสตรพระราชาของรัชกาลท่ี 9 สูสถานศึกษา 
      2.3 เพ่ือสงเสริมการนําพระบรมราโชบายดานการศึกษาของรัชกาลท่ี 10 สูสถานศึกษา 
 
3.  เปาหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ  
           1) ผูบริหาร ครูรอยละ 90 มีความรู ความเขาใจในการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสูสถานศึกษา 

     2) ผูบริหาร ครูรอยละ 90 มีความรู ความเขาใจในการนําศาสตรพระราชาของรัชกาลท่ี 9  
สูสถานศึกษา 

      3) ผูบริหาร ครูรอยละ 90 มีความรู ความเขาใจในการนําพระบรมราโชบายดานการศึกษา 
ของรัชกาลท่ี 10 สูสถานศึกษา 
      3.2 เชิงคุณภาพ 
  1) ผูบริหาร ครูมีความรู ความเขาใจในการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู
สถานศึกษา อยูในระดับดี 

      2) ผูบริหาร ครูมีมีความรู ความเขาใจในการนําศาสตรพระราชาของรัชกาลท่ี 9 สู 
สถานศึกษา อยูในระดับดี 

      3) ผูบริหาร ครูมีความรู ความเขาใจในการนําพระบรมราโชบายดานการศึกษาของ 
รัชกาลท่ี 10 สูสถานศึกษา อยูในระดับดี 

 
 
 
 
 
 



๑๒๗ 

 

4. กิจกรรมการดําเนินงาน 

 
5. งบประมาณ จากแผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน งบดําเนินงาน 
    จํานวน  88,000.- บาท (ถัวจายทุกรายการ) เปนคาใชจาย ดังนี้ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ เงินงบประมาณ รวม 
คาตอบ
แทน 

คาใช
สอย 

คาวัสดุ 

1 ประชุมคณะทํางานวางแผนการดําเนินงาน
โครงการ 
- คาอาหารกลางวัน (25 คน x 60 บาท x 1 

วัน) 
- คาอาหารวาง (25 คน x 30 บาท x 2 ม้ือ

จํานวน 1 วัน) 

 
 
 

 
 

1,500 
 

1,500 
 

 
 

 
 

1,500 
 

1,500 

2 จัดทําคูมือการนําศาสตรพระราชาสู
สถานศึกษา 
- คาอาหารกลางวัน (20 คน x 60 บาท  x 2 

วัน) 
- คาอาหารวาง (20 คน x 30 บาท x 2 ม้ือ

จํานวน 1 วัน) 
- จัดจางถายเอกสาร 
- คาวัสดุ 
 

 
 
 

 

 
 

2,400 
 

2,400 
 

10,000 
 

 
 
 
 

 
 
 
4,000 

 
 

2,400 
 

2,400 
 

10,000 
4,000 

 
 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

ผูรับผิดชอบ 

1 ประชุมคณะทํางานวางแผนการดําเนินงาน
โครงการ  

พฤศจิกายน 
2562 

อารยา 

2 จัดทําคูมือการนําศาสตรพระราชาสูสถานศึกษา กุมภาพันธ 
 2563 

อารยา 

3 อบรมครู ผูบริหารการนําศาสตรพระราชาสู
สถานศึกษา 

มีนาคม 
2563 

อารยา 

4 นิเทศ กํากับ ติดตาม การใชหลักสูตรสถานศึกษา พฤษภาคม2563 อารยา 

5 ประกวดแขงขัน ใหรางวัล เสริมแรง กันยายน 2563 อารยา 



๑๒๘ 

 

 
ท่ี กิจกรรมและรายละเอียด 

ในการใชงบประมาณ 
เงินงบประมาณ รวม 

 
 

คาตอบ 
แทน 

คาใชสอย คาวัสดุ 

3 อบรมผูบริหารการนําศาสตรพระราชาสู
สถานศึกษา 

- คาอาหารกลางวัน (120คน x 60 บาท 
x 1 วัน) 

- คาอาหารวาง (120 คน x 30 บาท x 
2 ม้ือ จํานวน 1 วัน) 

- คาตอบแทนวิทยากร (2 คน x 600/
ชม. X 7 ชม./วัน ) 
- คาเดินทางวิทยากร 
-คาท่ีพักวิทยากร 

 
 
 
 
 

 
8,400 

 

 
 

7,200 
 

7,200 
 
 
 

5,000 
2,400 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

7,200 
 

7,200 
 

8,400 
 

5,000 
2,400 

4 อบรมครูการนําศาสตรพระราชาสู
สถานศึกษา 

- คาอาหารกลางวัน (120คน x 60 บาท 
x 1 วัน) 

- คาอาหารวาง (120 คน x 30 บาท x 
2 ม้ือ จํานวน 1 วัน) 

- คาตอบแทนวิทยากร (2 คน x 600/
ชม. X 7 ชม./วัน ) 

 
 
 
 
 

 
8,400 

 
 

7,200 
 

7,200 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

7,200 
 

7,200 
 

8,400 

5 ประกวดแขงขัน ใหรางวัล เสริมแรง 
- จัดจางทําเกียรติบัตร 
- จัดซ้ือกรอบเกียรติบัตร 
- โลรางวัล 
 

 
 
 
 

 
1,000 

 
7,200 

 

 
 

5,000 
 
 

 
1,000 
5,000 
7,200 

 รวมท้ังส้ิน                  16,800 62,200 9,000 88,000 

 
 
 
 
 
 

 
 



๑๒๙ 

 

6.   การวัดและประเมินผล 
 

ท่ี ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 
1 ผลผลิต (Out puts)   
 1.1 ผูบริหาร ครูรอยละ 90 มี

ความรู ความเขาใจในการนําหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู
สถานศึกษา 

-นิเทศ ติดตามการจัดการ
เรียนรูของครู 
-สังเกตการจัดการเรียนรู
ของครู 

-แบบนิเทศ ติดตามการ
จัดการเรียนรู 
-แบบสังเกต 
การจัดการเรียนรู 

 1.2 ผูบริหาร ครูรอยละ 90 มี
ความรู ความเขาใจในการนํา
ศาสตรพระราชาของรัชกาลท่ี 9 สู
สถานศึกษา 

-นิเทศ ติดตามการจัดการ
เรียนรูของครู 
-สังเกตการจัดการเรียนรู
ของครู 

-แบบนิเทศ ติดตามการ
จัดการเรียนรู 
-แบบสังเกต 
การจัดการเรียนรู 

 1.3 ผูบริหาร ครูรอยละ 90 มี
ความรู ความเขาใจในการนําพระ
บรมราโชบายดานการศึกษาของ
รัชกาลท่ี 10 สูสถานศึกษา 
 

-นิเทศ ติดตามการจัดการ
เรียนรูของครู 
-สังเกตการจัดการเรียนรู
ของครู 

-แบบนิเทศ ติดตามการ
จัดการเรียนรู 
-แบบสังเกต 
การจัดการเรียนรู 

2 ผลลัพธ (Out comes)   
 2.1 ผูบริหาร ครูมีความรู ความ

เขาใจในการนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา อยู
ในระดับด ี

-ประเมิน -แบบประเมิน 

 2.2 ผูบริหาร ครูมีความรู ความ
เขาใจในการนําศาสตรพระราชา
ของรัชกาลท่ี 9 สูสถานศึกษาอยูใน
ระดับดี 

-ประเมิน -แบบประเมิน 

 2.3 ผูบริหาร ครูมีความรู ความ
เขาใจในการนําพระบรมราโชบาย
ดานการศึกษาของรัชกาลท่ี 10 สู
สถานศึกษา อยูในระดับดี 
 

-ประเมิน -แบบประเมิน 

 
 

 
 
 



๑๓๐ 

 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
    7.1 นักเรียนมีความรู ความเขาใจในการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา 
    7.2 นักเรียนมีความรู ความเขาใจในการนําศาสตรพระราชาของรัชกาลท่ี 9 
    7.3 นักเรียนมีความรู ความเขาใจในการนําพระบรมราโชบายดานการศึกษาของ         

รัชกาลท่ี 10 
 
 

 



โครงการ  โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา 
แผนงาน             พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
สนองกลยุทธท่ี   3  
ลักษณะโครงการ    โครงการใหม 
ผูรับผิดชอบโครงการ กลุมโรงเรียนทับใต 
ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
                     ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปนแนวทางการดําเนินชีวิต และวิถีปฏิบัติ           ท่ี
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด และ
ไดทรงย้ําแนวทางการพัฒนาที่ตั้งอยูบนทางสายกลาง โดยคํานึงถึงความพอประมาณ  ความมี
เหตุผล  การสรางภูมิคุมกันในตัว ตลอดจนใชความรูและคุณธรรมเปนพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต  

กลุมโรงเรียนทับใต  จึงนอมนําพระราชดาํริดังกลาว มาเปนแนวทางในการ 
จัดการเรียนการสอน โดยการจัดบูรณาการเขากับกลุมสาระการเรียนรูตางๆ ใหเปนรูปธรรม 
เพ่ือใหเปนแบบอยางการพัฒนาชีวิตท่ียั่งยืน 
 
2. วัตถุประสงค   
  2.1 เพ่ือใหคณะครูและบุคลากรในกลุมโรงเรียนทับใต ไดมีความรู ความเขาใจหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
  2.2 เพ่ือใหคณะครูและบุคลากรในกลุมโรงเรียนทับใต นําแนวทางหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูตางๆ  
  2.3 เพ่ือใหโรงเรียนในกลุมโรงเรียนทับใตไดนําแนวทางในการพัฒนาใหเปนศูนย
เรียนรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใชในการดําเนินงานของสถานศึกษา 
 
3. เปาหมาย 
       3.1  เชิงปริมาณ 
                       บุคลากรในกลุมโรงเรียนทับใต     จํานวน 95 คน    
                 3.2  เชิงคุณภาพ 
                       1. บุคลากรในกลุมโรงเรียนทับใต มีความรูความเขาใจ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ3 0

เพียง  และนําแนวทางมาประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอนได 
    
 
 
 
 
 
 

๑๓๑ 



๑๓๒ 

 

4. กิจกรรมการดําเนินการ 
 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
1 จัดทํารายละเอียดโครงการ 

เสนอขออนุมัติ 
พฤศจิกายน 2562 กลุมโรงเรียนทับใต 

2 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการ
ดําเนินงาน 

ธันวาคม  2562 กลุมโรงเรียนทับใต 

3 
3.1 

 
3.2 

 
 

3.3 
 

3.4 

ดําเนินงาน 
- จัดอบรมใหความรูกับ    
คณะครูในกลุมโรงเรียนทับใต 
- ศึกษาดูงาน ศูนยการเรียนรู
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
(โรงเรียนบานทุงยาว) 
- จัดกิจกรรมการเรียนรูตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
- จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู การจัดการเรียนรูตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 
กุมภาพันธ 2563 

 
มีนาคม    2563 

 
พฤษภาคม – สิงหาคม 2563 

 
 

สิงหาคม  2563 

กลุมโรงเรียนทับใต 

4 สรุปและรายงานผลการ
ดําเนินงาน 

กันยายน 2563 กลุมโรงเรียนทับใต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๓ 

 

5. งบประมาณ   จากแผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
    งบดําเนินงาน งบประมาณ  44,100 บาท (ถัวจายทุกรายการ) เปนคาใชจาย ดังนี้ 
                                           

 
ท่ี 
 

 
กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ 
คาตอบ 
แทน 

คาใช
สอย 

คาวัสดุ รวม 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 

3 
 

4 
. 
 
 

 

จัดอบรมใหความรูกับคณะครูในกลุม
โรงเรียนทับใต 

- คาตอบแทนวิทยากร  
(1 คน    6 ชม.ๆ ละ 600.- บาท  
จํานวน 1 วัน) 

- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม       
(95 คนๆ ละ 25 บาท จํานวน 2 ม้ือ)  

- คาอาหารกลางวัน      
(95 คนๆ ละ 50 บาท จํานวน 1 ม้ือ)  

- คาจัดทําเอกสารการอบรม  /      
คาวัสดุ 

ศึกษาดูงาน ศูนยการเรียนรูตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(โรงเรียนบานทุงยาว) 
จัดกิจกรรมการเรียนรูตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู การจัดการ
เรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
     -    คาจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู/
คาวัสดุ  โรงเรียนละ 3,000 บาท จํานวน     
7 โรงเรียน 

 
 
 
 

3,600 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

 
 
 
 

- 
 

4,750 
  
 

4,750 
 
 

- 
 
 

- 
 

 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

10,000 
 

- 
 
 

- 
 
 
 
 

21,000 

 
  
 
 
 3,600 

 
4,750 

 
 

4,750 
10,000 

 
- 
 
 

- 
 
 
 
 

21,000 

                                รวม 3,600 9,500 31,000 44,100 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๔ 

 

6. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 
คณะครูและบุคลากรในกลุม
โรงเรียนทับใตมีความรู ความเขาใจ 
และนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาบูรณาการในการจัดการ
เรียนการสอน 

ประเมิน 
 
 

แบบประเมิน  
 
 
 
 
 

 
7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
                7.1 คณะครูและบุคลากรในกลุมโรงเรียนทับใต มีความรู ความเขาใจ และนําหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน 
                7.2 โรงเรียนในกลุมโรงเรียนทับใต สามารถพัฒนาโรงเรียนใหเปนศูนยการเรียนรูตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 
 
 
 
 



๑๓๕ 
 

โครงการ  เสริมสรางและพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือคุมครองนักเรียนและศูนยการเรียน 
                               สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2  
แผนงาน  พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ 
สนองกลยุทธท่ี  3 
ลักษณะโครงการ โครงการใหม  
ผูรับผิดชอบโครงการ กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
ระยะเวลาดําเนินการ พฤษภาคม 2563 - กันยายน 2563 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. หลักการและเหตุผล 

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  กําหนดใหมีการจัดกิจกรรมเก่ียวกับระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียน  และเพ่ือใหนักเรียนเหลานั้น ไดรับโอกาสจากระบบการศึกษาอยางเต็มท่ี
และมีคุณภาพ   และลดความเสี่ยงจากการออกกลางคันโดยมีระบบการคุมครองและชวยเหลือ
นักเรียนท่ีเขมแข็ง  จึงมีความจําเปนตองดําเนินกิจกรรมดังกลาว โดยกําหนดใหครู บุคลากร
ผูรับผิดชอบงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ไดรับความรู ตามวัตถุประสงคและเปาหมายงานระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
 ในการนี้  เพ่ือใหสถานศึกษาสามารถดําเนินกิจกรรม ไดตามวัตถุประสงค และเปาหมายของ
งานพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน และศูนยการเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 จึงดําเนินโครงการสงเสริมพัฒนาการดูแลชวยเหลือนักเรียน
คุมครองนักเรียนและศูนยการเรียน   ในปงบประมาณ 2563 ตอไป  

๒. วัตถุประสงค 

 ๒.๑.เพ่ือพัฒนาครู บุคลากรท่ีรับผิดชอบงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
 2.2 เสริมสรางภูมิคุมกันทางสังคมและสถานศึกษา ติดตามนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมเสี่ยง     
ตอการตั้งครรภระหวางเรียน มีปญหายาเสพติด เพ่ือหาแนวทางการปองกันแกไขปญหาและดูแล
ชวยเหลือ 
 2.3 พัฒนาระบบการคุมครองเด็กนักเรียนท่ีไดรับผลกระทบจากความรุนแรง ถูกละเมิด   
ทางเพศ ไมไดรับความเปนธรรมจากระบบและเหตุอ่ืน ๆ 
 2.4 เพ่ิมศักยภาพแกครู บุคลากรท่ีรับผิดชอบงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
           2.5 เพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรในศูนยการเรียน 
 
๓. เปาหมาย  

3.1 เชิงปริมาณ   
1) โรงเรียนทุกแหงในสังกัดไดรับการพัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 

 

 



๑๓๖ 
 

2) โรงเรียนทุกแหงมีการเสริมสรางภูมิคุมกันทางสังคมและมีการเสริมสรางทักษะชีวิต 
สามารถติดตามขอมูลพฤติกรรมเสี่ยงตอการตั้งครรภระหวางเรียน ปญหายาเสพติด และมีแนวทาง
ปองกันแกไขและชวยเหลือนักเรียน 
  3) ศูนยการเรียนในสังกัด จํานวน 1 แหงมีประสิทธิภาพในการเรียนการสอนยิ่งข้ึน 
          4) นักเรียนท่ีไดรับผลกระทบจากความรุนแรง  ถูกละเมิดทางเพศ หรือเหตุอ่ืนๆ ทุกคน
ไดรับการคุมครองดูแลและระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  

          3.2 เชิงคุณภาพ  
1) โรงเรียนทุกแหงในสังกัดเปนเครือขายระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ 

และมีประสิทธิผล 
 2) โรงเรียนทุกแหงมีการเสริมสรางภูมิคุมกันทางสังคมและมีการเสริมสรางทักษะชีวิต   

ใหกับนักเรียน ไมมีปญหาการตั้งครรภระหวางเรียน ปญหายาเสพติดลดลง  และมีแนวทางปองกัน
แกไขและชวยเหลือนักเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3)  โรงเรียนทุกแหงไดรับการพัฒนาใหเปนโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติด 
4) นักเรียนทุกคนท่ีไดรับผลกระทบจากความรุนแรง  ถูกละเมิดทางเพศ หรือเหตุอ่ืนๆ 

ไดรับ ความคุมครองดูแลชวงเหลือทันตอสถานการณ 
5) ศูนยการเรียน จะมีคุณภาพเปนระบบและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

๔. กิจกรรมและการดําเนินงาน  

ท่ี 
กิจกรรมการดําเนินงาน 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พัฒนางานและเครือขายระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียน 
  ข้ันตอนการดําเนินงาน 
1. จัดทําปฏิทินการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียน 
2. แจงโรงเรียนดําเนินการตามข้ันตอนดูแลชวยเหลือ
นักเรียน 5 ข้ันตอน และรายงานผลตามกําหนด 
3. แตงตั้งคณะกรรมการอบรม กํากับติดตาม ผลการ
ดําเนินงาน ออกเยี่ยมบานนักเรียน 
4. ประเมินผล 
5. สรุปรายงานผล 

16 พฤษภาคม- 
30 กันยายน 
2563 
 
 
 
 
 
 

นางสมจิตร 
ชลยุทธประพันธ        
และคณะ 

 
 

 
 
 

 

 

 

 



๑๓๗ 
 

ท่ี 
กิจกรรมการดําเนินงาน 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

2. 
 

กิจกรรมพัฒนา เสริมสรางในการเรียนการสอนในศูนย
การเรียนหัวหิน เพ่ือพัฒนาศักยภาพมนุษยและ ทักษะ 
สากล 

ข้ันตอนการดําเนินงาน 
    1. ออกตรวจเยี่ยม นิเทศ ใหความรู ศูนยการเรียน  
    2. จัดประชุมเพ่ือดําเนินการวัด ประเมินผลนักเรียน
ในศูนยฯ ตามชวงชั้นการเรียนท่ีกําหนด เชน ป.3,6 
    3. ดําเนินการออกเอกสารหลักฐานทางการศึกษา 
ตางๆใหแกศูนยการเรียนฯ 

16 พฤษภาคม- 
30 กันยายน 
2563 
 
 

นางสมจิตร 
ชลยุทธประพันธ        
และคณะ 
 

5. งบประมาณ จากแผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ งบ
ดําเนินงาน    จํานวน 90,000 บาท (ถัวจายทุกรายการ) เปนคาใชจายดังนี้ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ รวม 

1. 

 

 

 

 

 

 

. 

2. 

 

 

 

กิจกรรมประชุมชี้แจงเสริมสรางความ
แข็งระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

-คาจัดพิมพเอกสารคูมือจํานวน 95 เลม 

-คาอาหารวางจํานวน2 ม้ือๆ ละ30 
บาทเปนเงินวันละ 60 บาท 

จํานวน 95 คน 

-คาอาหารกลางวัน คนละ100 บาท 

- คาวิทยากร 6 ชม.ๆ ละ600บาท  

คาเกียรติบัตร 

กิจกรรมเยี่ยมบานนักเรียนกลุมเสี่ยง 

-คาน้ํามันออกเยี่ยมบาน 

-คาเครื่องอุปโภค บริโภค 

นักเรียนกลุมเสี่ยงทุกโรง 

 

 

 

 

 

 

3,600 

 

 

 

 

 

 

 

5,000 

 

5,700 

9,500 

 

2,000 

 

1,000 

53,200 

 

  

 

5,000 

 

5,700 

9,500 

3,600 

2,000 

 

1,000 

53,200 

 



๑๓๘ 
 

 

ท่ี กิจกรรม/รายการ คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ รวม 

3 กิจกรรมพัฒนาศูนยการเรียน 
  -. ออกตรวจเยี่ยม นิเทศ ใหความรู 
ศูนยการเรียน  
คาน้ํามันเชื้อเพลิง 
   -. จัดประชุมเพ่ือดําเนินการวัด 
ประเมินผลนักเรียนในศูนยฯ ตาม
ชวงชั้นการเรียนท่ีกําหนด  

 

 

 

 

2,000 

3,500 

2,500 

2,000 

  

2,000 

3,500 

2,500 

2,000 

 รวม 3,600 86,400  90,000 

 

6. การประเมินผล 

การสังเกต  การสัมภาษณ  การใชแบบประเมิน 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
7.1 นักเรียนมีภูมิคุมกันทางสังคม 
7.2 สถานศึกษาสามารถนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมเสี่ยงตอการตั้งครรภระหวางเรียน มีปญหายา

เสพติด เพ่ือหาแนวทางการปองกันแกไขปญหาและดูแลชวยเหลือ 

 



๑๓๙ 

 

โครงการ      การบริหารจัดการและพัฒนางานดานการบริหารงานบุคคล 
แผนงาน  พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
สนองยุทธศาสตรท่ี   3 
ลักษณะโครงการ    ใหม  
ผูรับผิดชอบโครงการ   กลุมบริหารงานบุคคล 
ระยะเวลาดําเนินการ   ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 

 การบริหารงานบุคคลในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเปนมาตรการจูงใจใหขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองภารกิจของหนวยงานโดยยึดหลักการกระจายอํานาจ 
ระบบคุณธรรมและหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใหการบริหารจัดการมีความคลองตัว เกิดความอิสระ      
ในการปฏิบัติงานภายใตกฎหมาย ระเบียบปฏิบั ติ  ผูปฏิบัติ งานไดรับการพัฒนา มีความรู
ความสามารถ มีขวัญกําลังใจ นําไปสูการบริการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักการบริหาร
แบบมุงผลสัมฤทธิ์และสงผลตอคุณภาพผูเรียน 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 จึงไดจัดทําโครงการ
การบริหารจัดการและพัฒนางานดานการบริหารงานบุคคล เพ่ือใหสามารถดําเนินงานไดอยางถูกตอง 
โปรงใส เกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ และสงผลตอคุณภาพการศึกษาของผูเรียน 

2.วัตถุประสงค 

2.1 เพ่ือบริหารอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจาง   
     ชัว่คราว/บุคลากรทางการศึกษา ใหเหมาะสมกับสภาพอัตรากําลังและตรงตามความตองการ   
     ของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 
2.2 เพ่ือเลื่อนและแตงตั้งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค (2) ท่ีมีคุณสมบัติครบถวน 
     ถูกตอง ตามหลักเกณฑท่ีกําหนด ใหมีตําแหนงสูงข้ึน 
2.3 เพ่ือใหการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษา  
     ในการเลื่อนเงินเดือน การใหรางวัล และคาตอบแทนอ่ืน ๆ มีมาตรฐาน โปรงใส และเปนธรรม 
2.4 เพ่ือพัฒนาบุคลากรดานการบริหารงานบุคคลใหมีความรูในวิชาชีพ กาวทันการเปลี่ยนแปลง 
  

3. เปาหมาย 
    3.1 เชิงปริมาณ 
       1) สถานศึกษารอยละ 100 มีแผนอัตรากําลังและไดรับจัดสรรอัตรากําลังขาราชการครู 
พนักงานราชการ และลูกจางชั่วคราว/บุคลากรทางการศึกษา ครบถวนถูกตองตามจํานวนท่ีไดรับ
จัดสรรและตรงตามความตองการ/ขาดแคลน 
   2) รอยละ 90 ของตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ตําแหนง
ประเภทวิชาการ ท่ีมีคุณสมบัติครบถวน ไดรับการเลื่อนและแตงตั้งเปนระดับระดับชํานาญการ/
ชํานาญการพิเศษ 



๑๔๐ 

 

   3) รอยละ 100 ของผูบริหารสถานศึกษา ไดรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ในการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑท่ีกําหนด 
   4) รอยละ 100 ของบุคลากรดานการบริหารงานบุคคล ไดรับการพัฒนาใหมีความรูใน
วิชาชีพ และมีคูมือในการปฏิบัติงานท่ีถูกตองเปนปจจุบัน 
 
    3.2 เชิงคุณภาพ 
       1) สถานศึกษามีแผนอัตรากําลังเพ่ือการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพ สงผลตอ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

  2) บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ ท่ีมีคุณสมบัติตาม
มาตรฐานตําแหนงระดับชํานาญการ/ชํานาญการพิเศษไดรับการเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง 

ในระดับท่ีสูงข้ึน และมีขวัญกําลังใจสงผลใหการปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  3) ผูบริหารสถานศึกษามีความพึงพอใจกับผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

การปฏิบัติงาน สงผลใหมีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน มีแรงผลักดันในการพัฒนาสมรรถนะ 

เกิดผลตอการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

  4) บุคลากรดานการบริหารงานบุคคลมีความรูในวิชาชีพและมีคูมือในการปฏิบัติงานท่ี
ถูกตองเปนปจจุบัน 
 

4. กิจกรรมการดําเนินการ 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผดิชอบ 

1 การบริหารอัตรากําลังขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และ
ลูกจางชั่วคราว 
1.1 ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากําลัง 
1.2 จัดทําขอมูลอัตรากําลังรายโรง 
1.3 การคัดเลือกบุคคลเพ่ือจัดจางเปนพนักงาน

จางเหมาบริการ จากเงินงบประมาณ 

 
 
 
-ตุลาคม 2562 – 
กันยายน 2563 
-พฤศจิกายน 
2562- 
กันยายน 2563 

นางสมสวย  
เจียรนัย, 
 
 
 
นายธนพล แซแต 
 

2 การประเมินผลงานทางวิชาการเพ่ือเล่ือนและ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงชํานาญการ/ชํานาญ
การพิเศษ สําหรับตําแหนงบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค (2) 
2.1 ประชมุคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก 
2.2 ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงาน 
 
 

 
 
 
 
-มกราคม 2563 – 
 กันยายน 2563 

นางสาวปุณณิศา 
เหรียญทอง 



๑๔๑ 

 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผดิชอบ 

3 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
การปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษา 
3.1 ประชุมคณะกรรมการประเมิน
ประสิทธิภาพ 
     และประสิทธิผลการปฏิบัติงานผูบริหาร 
     สถานศึกษา 
3.2 แจงผลการประเมิน 

 
 
-มีนาคม 2563 , 
 กันยายน 2563 
 
-เมษายน 2563, 
 ตุลาคม 2563 

นางสาวถนอม 
กาญจนจิตติ 

4 การพัฒนาบุคลากรดานการบริหารงานบุคคล 
เพ่ือพัฒนาบุคลากรดานการบริหารงานบุคคลใน
สพป.ปข.2/จัดทํารายงานผลการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล/จัดทําคูมือปฏิบัติงาน 

 
-กันยายน 2563 
 
 
 

นางสาวไพลิน 
เกตุธิโภค 

 
5. งบประมาณ  จากแผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน งบดําเนินงาน  
จํานวน 29,860 บาท  (ถัวจายทุกรายการ)  เปนคาใชจายดังนี้ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1 การบริหารอัตรากําลังขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พนักงาน
ราชการ และลูกจางชั่วคราว 
1.1 ประชุมคณะกรรมการบริหาร
อัตรากําลัง 
     - คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม  
จํานวน 10 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ  
30  บาท จาํนวน 2 คร้ัง 
      - คาอาหาร จํานวน 10 คน ๆ ละ 
50 บาท จาํนวน 2 คร้ัง 
     - คาพาหนะ จํานวน 4 คน ๆ ละ 
300 บาท จํานวน 2 คร้ัง 
1.2 การคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจางเปน
พนักงานจางเหมาบริการ จากเงนิ
งบประมาณ 
     - คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม  
จํานวน 20 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ  
30  บาท จาํนวน 2 คร้ัง 
      - คาอาหาร จํานวน 20 คน ๆ ละ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

600 
 

1,000 
 

2,400 
 
 
 

1,200 
 
 

2,000 

  
 
 
 
 
 

600 
 

1,000 
 
2,400 

 
 
 

1,200 
 
 

2,000 



๑๔๒ 

 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

50 บาท จาํนวน 2 คร้ัง 
     - คาพาหนะ จํานวน 5 คน ๆ ละ 
300 บาท จํานวน 2 คร้ัง 

2.2 จัดทําสัญญาจาง/สงตัว 

 
3,000 

 
- 

 
3,000 

 
- 

2 การประเมินผลงานทางวิชาการเพ่ือ
เล่ือนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ชํานาญการ/ชํานาญการพิเศษ 
สําหรับตําแหนงบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค (2) 
2.1 ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ 
     คัดเลือก 
     - คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม  
จํานวน 6 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ  
30  บาท จาํนวน 2 คร้ัง 
2.2 ประชุมคณะกรรมการสรุปผล 
การประเมินผลงาน 
     - คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม  
จํานวน 6 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ  
30  บาท จาํนวน 2 คร้ัง   

  
 
 
 
 
 
 

360 
 
 
 
 

360 
 

 

  
 
 
 
 
 
 

360 
 
 
 
 

360 
 

3 การประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ
ผูบริหารสถานศึกษา 
3.1 ประชมุคณะกรรมการประเมิน 
      ประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล 
      การปฏิบัติงานผูบริหาร    
      สถานศึกษา 
     - คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม  
จํานวน 12 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ  
30  บาท จาํนวน 2 คร้ัง 
      - คาอาหาร จํานวน 12 คน ๆ ละ 
50 บาท จาํนวน 2 คร้ัง 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

720 
 
 

1,200 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

720 
 
 

1,200 
 
 
 
 



๑๔๓ 

 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

3.2 ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
เลื่อนเงินเดือน/คาจางลูกจางประจํา 
     - คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม  
จํานวน 12 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ  
30  บาท จาํนวน 2 คร้ัง 
      - คาอาหาร จํานวน 12 คน ๆ ละ 
50 บาท จาํนวน 2 คร้ัง 
      - คาพาหนะ จํานวน 4 คน ๆ ละ 
300 บาท จํานวน 2 ครั้ง 
 

 
720 

 
1,200 

 
2,400 

 

 
720 

 
1,200 

 
2,400 

 

4 การพัฒนาบุคลากรดานการบริหาร 
งานบุคคลเพ่ือพัฒนาบุคลากรดานการ
บริหารงานบุคคลใน สพป.ปข.2/จัดทํา
รายงานผลการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล และจัดทําคูมือ
ปฏิบัติงาน      
       - คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม  
จํานวน 10 คน ๆ ละ 3 มื้อ ๆ ละ  
50  บาท  
      - คาอาหารกลางวนั จํานวน 10 คน 
คนละ 2 มื้อ ๆ ละ 100 บาท  
     - คาอาหารเย็น จาํนวน 10 คน  
คนละ 200 บาท  
       - คาที่พัก จํานวน 10 คน ๆ ละ 
600 บาท 
      - คาน้ํามนัเชื้อเพลิง 
 
 

  
 
 
 

 
 

1,500 
 
 

2,000 
 

2,000 
 

6,000 
 

1,200 

  
 
 
 

 
 

1,500 
 
 

2,000 
 

2,000 
 

6,000 
 

1,200 

 รวมท้ังส้ิน  29,860  29,860 
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6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 
6.1 เชิงปริมาณ   
1) รอยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัด 
    มีแผนอัตรากําลังเพ่ือการบริหาร 
    ทรัพยากรบุคคล 

การคํานวณอัตรากําลัง -ขอมูลอัตรากําลัง 
-ขอมูลการสรรหา
บุคลากร 

2) รอยละ 100 ของบุคลากรทาง
การศึกษา 
   อ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2)  ไดรับการ
เลื่อน 
   และแตงตั้งในระดับสูงข้ึน 

ประเมินผลงาน 
 

แบบประเมิน 
เกณฑการประเมิน 

3) รอยละ 100 ของผูบริหารสถานศึกษา 
   ไดรับการประเมินประสิทธิภาพและ 
   ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 

ประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

แบบประเมิน 
เกณฑการประเมิน 

4) รอยละ 100 ของบุคลากรดานการ
บริหารงานบุคคล ไดรับการพัฒนาใหมี
ความรูในวิชาชีพและมีคูมือปฏิบัติงาน 

การสอบถาม ติดตาม แบบติดตาม 
 

6.2 เชิงคุณภาพ   
1) สถานศึกษามีแผนอัตรากําลัง การสอบถาม ติดตาม ขอมูลอัตรากําลัง 
2) บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา  
    38 ค.(2) ไดรับการเลื่อนและแตงตั้งให 
    ดํารงตําแหนงในระดับสูงข้ึน 

ประเมินผลงาน แบบประเมิน 
เกณฑการประเมิน 

3) ผูบริหารสถานศึกษามีความพึงพอใจกับ 
   ผลการประเมินประสิทธิภาพและ 
   ประสิทธิผล มีขวัญกําลังใจ 

ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

แบบประเมิน 
เกณฑการประเมิน 

4) บุคลากรดานการบริหารงานบุคคลไดรับ 
   การพัฒนามีความรูในวิชาชีพ/มีคูมือ 
   ปฏิบัติงานท่ีถูกตองเปนปจจุบัน 

การสอบถาม ติดตาม แบบติดตาม 

 
7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  
       7.1  สถานศึกษามีแผนอัตรากําลังเพ่ือการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพ สงผล
ตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  7.2 บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ ท่ีมีคุณสมบัติตาม
มาตรฐานตําแหนงระดับชํานาญการ/ชํานาญการพิเศษไดรับการเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง 

ในระดับท่ีสูงข้ึน และมีขวัญกําลังใจสงผลใหการปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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  7.3 ผูบริหารสถานศึกษามีความพึงพอใจกับผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

การปฏิบัติงาน สงผลใหมีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน มีแรงผลักดันในการพัฒนาสมรรถนะ 

เกิดผลตอการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

  7.4 บุคลากรดานการบริหารงานบุคคลมีความรูในวิชาชีพและมีคูมือในการปฏิบัติงานท่ี
ถูกตองเปนปจจุบัน 
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โครงการ           ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

          สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 (เกษียณ) 

แผนงาน        พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 

สนองกลยุทธท่ี        3     

ลักษณะโครงการ       ใหม 

ผูรับผิดชอบโครงการ  กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ระยะเวลาดําเนินการ  พฤษภาคม – กันยายน 2563 

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

1. หลักการและเหตุผล 

 การศึกษาเปนเครื่องมือในการพัฒนาคนใหมีคุณภาพ สําหรับแนวทางการพัฒนาการศึกษา

ตองมีการวิเคราะหขอมูล นโยบาย กฎระเบียบตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือใชเปนกรอบแนวคิดและ

แนวทางในการกําหนดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน และสอดคลอง    

กับหนวยงานตนสังกัด และหนวยงานท่ีเก่ียวของ อาทิเชน รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2560,  แผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579),  แผนพัฒนาการศึกษา     

ของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 –2564) และนโยบายสาํนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดจัดทําแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สําหรับใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ข้ันพ้ืนฐานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โดยเริ่มใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ปฏิบัติงานตามแนวทางการขับเคลื่อนตั้งแตเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 เปนตนไป และมีการนิเทศ 

ติดตามการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเปน 4 ระยะ และเพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามนโยบาย 

ท่ีกําหนด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 จึงไดทําโครงการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2  

2.วัตถุประสงค 

    2.1  เพ่ือใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 ไดรับทราบนโยบาย แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการจัด

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

    2.2 เพ่ือใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 นําความรูท่ีไดรับมาใชเปนแนวทางในพัฒนาคุณภาพการจัด

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
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3. เปาหมาย 

    ๓.๑ เชิงปริมาณ 

          ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ประจวบคีรีขันธ เขต 2 จํานวน 150 คน มีความรูความเขาใจการนํานโยบาย  

และแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน       

    ๓.๒ เชิงคุณภาพ 

           ขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ประจวบคีรีขันธ เขต 2 สามารถนําความรูตามนโยบาย และแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการจัด

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มาจัดทําเปนขอมูลสารสนเทศ เพ่ือใชในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน  

4. กิจกรรมการดําเนินการ 

ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลา

ดําเนินการ 
ผูรับผิดชอบ 

4.1 จัดทําโครงการ  
 

ตุลาคม 
2562 

กลุมพัฒนาครู
และบคุลากร
ทางการศึกษา  4.2 วางแผนเตรียมการและประสานงานผูรวมโครงการ 

วิทยากร และหนวยงานท่ีเก่ียวของ  
พฤษภาคม

2563 
4.3 ดําเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบาย

การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และการจัดกิจกรรมยก
ยองเชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากรทาง 
การศึกษา  

กันยายน 
2563 

4.4 สรุป และจัดทํารายงานการประเมินโครงการฯ  กันยายน
2563 

 

5. งบประมาณ  จากแผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน งบดําเนินงาน 

    จํานวน 122,100 บาท  (ถัวจายทุกรายการ) เปนคาใชจายดังนี้ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

5.1 จัดทําโครงการ      
5.2 วางแผนเตรียมการและประสาน 

งานผูรวมโครงการ วิทยากร และ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ  
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ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

5.3 ดําเนินการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายการ
จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และการ
จัดกิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรติ
ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  
  (150 คนๆ 2ม้ือๆ ละ 30 ) 
 - คาอาหารกลางวัน  
  (150 คน 1 ม้ือ ๆ ละ 100)  
- คาอาหารเย็น   
  (150 คน 1 ม้ือ ๆ ละ 200)  
- คาตอบแทนวิทยากร  
- คากรอบเกียรติบัตร  
- ของท่ีระลึก  
- คาตอบแทนชุดการแสดง 
- คาจัดสถานท่ี /ซุม / เวทีงานพิธ ี

 
 
 

 
 
 

- 
 

- 
 

- 
 

4,800 
- 
- 

6,000 
- 

 
 
 
 
 
 

9,000 
 

15,000 
 

30,000 
 

- 
7,800 

19,500 
- 

30,000 

 
 
 
 
 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
- 
- 
- 
- 

 
 
 
 
 
 

9,000 
 

15,000 
 

30,000 
 

4,800 
7,800 

19,500 
6,000 

30,000 
5.4 กิจกรรมท่ี 3 สรุป ติดตาม 

ประเมินผลและรายงานโครงการ 
- - - - 

 รวมท้ังส้ิน    10,800 111,300 -  122,100 

6. การประเมินผล 

ท่ี ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 
๖.๑ - รอยละ 80 ของขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา สังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 มีความรู
ความเขาใจการนํานโยบาย และแนวทางการ
ขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 
สอบถาม 

 
แบบสอบถาม  

๖.๒ - รอยละ 80 ของขาราชการครูและบคุลากร
ทางการศึกษา สังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 สามารถ
นําความรูตามนโยบาย และแนวทางการ
ขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
มาจัดทําเปนขอมูลสารสนเทศ เพ่ือใชในการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 
ประเมิน 

 
แบบประเมิน 
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7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

     7.1  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ประจวบคีรีขันธ เขต 2 มีความรูความเขาใจการนํานโยบาย และแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการ

จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

     7.2  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ประจวบคีรีขันธ เขต 2 สามารถนําความรูตามนโยบาย และแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการจัด

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มาจัดทําเปนขอมูลสารสนเทศ เพ่ือใชในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน   
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โครงการ การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหนาท่ีตําแหนงผูอํานวยการ
สถานศึกษาในระยะเวลา 1 ป (6 เดือนหลัง)  

แผนงาน พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
สนองกลยุทธท่ี   3  
ลักษณะโครงการ ใหม 
ผูรับผิดชอบ  กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม 2562 - กันยายน  2563 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
  ผู อํานวยการสถานศึกษา เปนปจจัยสําคัญแหงความสําเร็จประการหนึ่งในการปฏิรูป
การศึกษาเพราะผูนําในการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ รวมท้ังการบริหารงานตามภารกิจครอบคลุม   
ท้ังดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และการบริหารงานท่ัวไป ดังนั้น
กระบวนการคัดเลือกผู อํานวยการสถานศึกษาจึงมีความสําคัญท่ีจะทําใหไดมาซ่ึงผู มีความรู 
ความสามารถ ความเหมาะสมท้ังดานคุณวุฒิ วัยวุฒิ มีประสบการณการบริหารสถานศึกษาและมีภาวะ
ผูนําสูงเขามาสูตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา จึงมีความสําคัญและความจําเปนอยางยิ่ง 
  กระบวนการคัดเลือกผูอํานวยการสถานศึกษารูปแบบใหม เนนคัดเลือกจากผูท่ีมีความรู
ความสามารถและประสบการณการบริหารสถานศึกษา โดยพิจารณาตัดสินจากผลการสอบขอเขียน 
ผลการประเมินประวัติและผลการปฏิบัติงานควบคู กันไป เม่ือผานการประเมินแลวตองเขาสู
กระบวนการพัฒนากอนการบรรจุและแตงตั้งจํานวนไมนอยกวา 60 ชั่วโมง และตองผานการอบรม
ตามเกณฑท่ีกําหนด จึงไดรับการบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา และ
ในชวงท่ีปฏิบัติงานในตําแหนงท่ีไดรับแตงตั้งท่ีสถานศึกษาเปนระยะเวลา 1 ป จะมีคณะกรรมการ      
ท่ีปรึกษาหรือพ่ีเลี้ยงคอยใหคําแนะนําปรึกษาและชวยเหลือในการปฏิบัติงาน ทุกดาน และมี
คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานดานตาง ๆ ตามตัวชี้วัดท่ีกําหนด จํานวน 2 ครั้ง โดย
ครั้งแรกประเมินเม่ือปฏิบัติงานครบ 6 เดือนแรกและประเมินครั้งท่ี 2 เม่ือปฏิบัติงานครบ 6 เดือน
หลัง ท้ังนี้เพ่ือใหไดผูอํานวยการสถานศึกษาท่ีมีศักยภาพ มีภาวะผูนํา มีความสามารถรอบดานท้ัง    
“เกงคน เกงงานและเกงวิชาการ” เหมาะสมท่ีจะดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษามีความภาคภูมิ
และองอาจในฐานะท่ีเปนกลไก สําคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในระดับสถานศึกษา     
และเพ่ือใหการดําเนินงานสอดคลองกับแนวทางการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหนาท่ี
ตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษาในระยะเวลา 1 ป สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ เขต 2 จึงไดทําโครงการการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหนาท่ีตําแหนง
ผูอํานวยการสถานศึกษาในระยะเวลา 1 ป (6 เดือนหลัง) 
 
2. วัตถุประสงค 
  2.1  เพ่ือการผูอํานวยการสถานศึกษาท่ีไดรับการบรรจุแตงตั้งใหม ไดรับการพัฒนาจาก 
พ่ีเลี้ยงท่ีใหคําแนะนําปรึกษาและชวยเหลือในการปฏิบัติงานครบท้ัง 4 ดาน พรอมรับการประเมิน
สัมฤทธิผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดท่ีกําหนด 
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 2.2 เพ่ือใหการดําเนินการตามคูมือการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหนาท่ีตําแหนง
ผูอํานวยการสถานศึกษาในระยะเวลา 1 ป (6 เดือนหลัง) เปนไปตามแนวทางท่ีกําหนด   
 3. เปาหมาย      

3.1 เชิงปริมาณ  
         ผูอํานวยการสถานศึกษาท่ีไดรับการบรรจุแตงตั้งใหม จํานวน 22 คน ไดรับการพัฒนา
จากพ่ีเลี้ยงคอยใหคําแนะนําปรึกษาและชวยเหลือในการปฏิบัติงานครบท้ัง 4 ดาน พรอมรับการ
ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดท่ีกําหนด 

3.2 เชิงคุณภาพ  
        ผูอํานวยการสถานศึกษาท่ีไดรับการบรรจุแตงตั้งใหม มีภาวะผูนํา มีความสามารถรอบ
ดาน ท้ัง “เกงคน เกงงาน และเกงวิชาการ” มีความเหมาะสมท่ีจะดํารงตําแหนงผู อํานวยการ
สถานศึกษา 
 
4. กิจกรรมและปฏิทินการดําเนินงาน  

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
4.1 จัดทําโครงการ  

 
 

ตุลาคม 2562 กลุมพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

4.2 วางแผนกําหนดปฏิทิน (6 เดือนหลัง)  
การประชุมแลกเปลี่ยนเรยีนรู / การนิเทศ 
ติดตามการปฏิบัติงานของผูอํานวยการ
สถานศึกษา / การประเมินสัมฤทธิผลการ
ปฏิบัติงานของผูอํานวยการสถานศึกษา  

ตุลาคม 2562 กลุมพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

4.3 ดําเนินการตามปฏิทินการดําเนินงาน ดังนี้ 
1. ประชุมแลกเปลี่ยนเรยีนรู จํานวน 2 ครั้ง 
2. นิเทศ ติดตามการปฏิบัติงานของ
ผูอํานวยการสถานศึกษา  
3. กําหนดการประเมินสัมฤทธิผลการ
ปฏิบัติงานของผูอํานวยการสถานศึกษา 

ตุลาคม  2562 – 
เมษายน 2563 

กลุมพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 
 

4.4 สรุปผลการประเมิน และจัดทํารายงานการ
ประเมินโครงการฯ  

พฤษภาคม – กันยายน  
2563 

กลุมพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 
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5. งบประมาณ  จากแผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ งบดําเนินงาน 
 จํานวนเงิน 34,000 บาท (ถัวจายทุกรายการ) เปนคาใชจายดังนี้ 
 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

4.1 จัดทําโครงการ  - - - - 
4.2 วางแผนกําหนดปฏิทิน (6 เดือนหลัง)  

การประชุมแลกเปลี่ยนเรยีนรู / การ
นิเทศ ติดตามการปฏิบัติงานของ
ผูอํานวยการสถานศึกษา / การ
ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานของ
ผูอํานวยการสถานศึกษา  

- - - - 

4.3 ดําเนินการตามปฏิทินการดําเนินงาน 
1. ประชุมแลกเปลี่ยนเรยีนรู  
    ครั้งท่ี 1  
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
- คาพาหนะกรรมการ 
   ครั้งท่ี 2  
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
- คาพาหนะกรรมการ 
2. นิเทศ ติดตามการปฏิบัติงานของ
ผูอํานวยการสถานศึกษา  
- คาเบี้ยเลี้ยงกรรมการ 
- คาพาหนะกรรมการ  
(กรณีท่ีใชรถยนตสวนตัวในการออก
นิเทศ/ประเมิน) 
3. กําหนดการประเมินสัมฤทธิผล
การปฏิบัติงานของผูอํานวยการ
สถานศึกษา 
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
- คาเบี้ยเลี้ยงกรรมการ 
- คาพาหนะกรรมการ  
(กรณีท่ีใชรถยนตสวนตัวในการออก
นิเทศ/ประเมิน)  
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4.2 สรุปผลการประเมิน และจัดทํา
รายงานการประเมินโครงการฯ  

- - - - 

 รวมท้ังส้ิน 32,000 2,000 - 34,000 
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6. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 

- ผูอํานวยการสถานศึกษาท่ีไดรับการบรรจุแตงตั้งใหม 
ไดรับการพัฒนาจากพ่ีเลี้ยงท่ีใหคําแนะนําปรึกษาและ
ชวยเหลือในการปฏิบัติงานครบท้ัง 4 ดาน  
- ผูอํานวยการสถานศึกษาท่ีไดรับการบรรจุแตงตั้งใหม
ไดรับการพัฒนาใหมีความพรอมรับการประเมินสัมฤทธิผล
การปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดท่ีกําหนด 
 

การนิเทศ 
 
 

การประเมิน 

แบบนิเทศ   
 
 

แบบประเมิน 

 
 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
  7.1  ผูอํานวยการสถานศึกษาท่ีไดรับการบรรจุแตงตั้งใหม ไดรับการพัฒนาจาก 
พ่ีเลี้ยงท่ีใหคําแนะนําปรึกษาและชวยเหลือในการปฏิบัติงานครบท้ัง 4 ดาน พรอมรับการประเมิน
สัมฤทธิผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดท่ีกําหนด 
          7.2  ผูอํานวยการสถานศึกษาท่ีไดรับการบรรจุแตงตั้งใหม มีภาวะผูนํา มีความสามารถรอบดาน 
ท้ัง “เกงคน เกงงาน และเกงวิชาการ” มีความเหมาะสมท่ีจะดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา 
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โครงการ     ตลาดนัดนักเรียน สรางคุณคา สูอาชีพ 
แผนงาน พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
สนองกลยุทธท่ี     4      
ลักษณะโครงการ  ใหม 
ผูรับผิดชอบโครงการ กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ระยะเวลาการดําเนินการ  ตุลาคม 2562 –  สิงหาคม 2563 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ไดนอมนําพระบรมราโชบายดาน
การศึกษา ในสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ในหลวงรัชกาลท่ี ๑๐     
ในการสรางพ้ืนฐานใหแกนักเรียน ดานการมีงานทํา มีอาชีพ ประกอบกับแผนการศึกษาแหงชาติ      
พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙  ยุทธศาสตรท่ี ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการ
เรียนรู  มีวัตถุประสงคหนึ่งคือ เพ่ือใหคนทุกชวงวัยไดรับการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพท่ี
เหมาะสมกับแตละชวงวัย  โดยนักเรียนไดรับการพัฒนาอยางมีคุณภาพท้ังความรู ทักษะอาชีพ 
ทักษะชีวิต ทักษะการทํางานท่ีสอดคลองกับความตองการของตลาด รวมท้ังมีคุณธรรมจริยธรรม    
มีจิตสาธารณะ และสามารถปรับตัวอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมได  ซ่ึงเปนกระบวนการเรียนรูในศตวรรษ
ท่ี ๒๑ เปนการใหนักเรียนไดเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติจริง จากตนเองหรือจากทีมรวมกับเพ่ือน
นักเรียน การเรียนรูแบบนี้เปนการจัดการเรียนการสอนท่ีสงเสริมผูเรียนใหเกิดพัฒนาการทุกดาน    
ไมวาจะเปนการเรียนรูเนื้อหาสาระ การฝกปฏิบัติจริง ฝกฝนทักษะทางสังคม ทักษะชีวิต ซ่ึงเปนการ
เรียนรูผานการทํางาน 
            เพ่ือใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปตามวัตถุประสงค  จึงไดจัดทําตลาดนัดนักเรียน 
สรางคุณคา สูอาชีพโดยใหกลุมโรงเรียน จํานวน ๑3 กลุมโรงเรียน สับเปลี่ยนกันนําผลงานหรือ
ผลผลิต หรือทักษะความสามารถท่ีเกิดจากการเรียนรูของนักเรียน มานําเสนอหรือขายในตลาดนัด
ชุมชนท่ีเกิดจากสถานท่ีจริง ใหนักเรียนไดมีโอกาสสัมผัสและเรียนรูดวยตนเอง  

2.  วัตถุประสงค 
                  ๒.๑   เพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  เพ่ือ
เสริมสรางทักษะอาชีพใหแกผูเรียน  
               ๒.๒   เพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนไดมีโอกาสเรียนรู  ฝกปฏิบัติจากสถานการณ
และสถานท่ีจริงเพ่ือเปนแนวทางประกอบอาชีพในอนาคต                      
                     ๒.3   เพ่ือใหกลุมโรงเรียน มีโอกาสนําเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรูผลงาน ของโรงเรียน
ของนักเรียนในกลุมของตนเองสูสาธารณชนในตลาดนัดชุมชน 
 
 
 
 

 



๑๕๕ 
 

 
๓. เปาหมาย 
       ๓.๑ เชิงปริมาณ       
             ๓.๑.๑   รอยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  เพ่ือเสริมสราง
ทักษะอาชีพใหแกผูเรียน  
             ๓.๑.๒   ตวัแทนนักเรียน จํานวน 13 กลุมโรงเรียนไดมีโอกาสเรียนรู  ฝกปฏิบัติจาก
สถานการณและสถานท่ีจริงเพ่ือเปนแนวทางประกอบอาชีพในอนาคต                      
             ๓.๑.๓   กลุมโรงเรยีน จํานวน 13 กลุมโรงเรียน มีโอกาสนําเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู
ผลงานของโรงเรียนของนักเรียนในกลุมของตนเองสูสาธารณชนในตลาดนัดชุมชน    
        ๓.๒ เชิงคุณภาพ  
     สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสรางทักษะอาชีพใหแกผูเรียน 
สงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนมีโอกาสเรียนรู  ฝกปฏิบัติจากสถานการณและสถานท่ีจริง เพ่ือเปน
แนวทางประกอบอาชีพในอนาคต  โดยนําเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู  ผานกระบวนการกลุมโรงเรียนใน
การ นําผลงาน ผลิตภัณฑ ผลผลิตของโรงเรียน ของนักเรียนในกลุมของตนเอง เผยแพรสูสาธารณชน
อยางเขมแข็งและภาคภูมิใจ 
                

4. กิจกรรมการดําเนินการ 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

๑ ประชุมผูบริหารฯ และบุคลากร สพป.ปข.2 
ชี้แจงการจัดกิจกรรมเสริมสรางทักษะอาชีพใหแก
ผูเรียน  

กรกฎาคม 
๒๕๖3 

นางสาวปารณีย ขวัญ
กิจวงศธร 

๒ นิเทศติดตามการขับเคลื่อนครู ในการพัฒนา
ความรู ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต ทักษะการ
ทํางานของผูเรียน 

 กรกฎาคม – 
กันยายน ๒๕๖3 

ศึกษานิเทศกประจํา
โรงเรียน 

๓ โรงเรียนดําเนินการจัดกิจกรรมเสริมสรางทักษะ
อาชีพใหแกผูเรียน ในโรงเรียนขยายโอกาส  

 กรกฎาคม – 
กันยายน ๒๕๖3 

ศึกษานิเทศกประจํา
โรงเรียน 

๔ กลุมโรงเรียน คัดเลือกผลงาน ผลิตภัณฑ ผลผลิต
ของโรงเรียน ของผูเรียนเรียน                         
เพ่ือนําไปจําหนายในตลาดนัดของชุมชน 

 กรกฎาคม – 
กันยายน ๒๕๖3 

- ศึกษานิเทศก 
  ประจํากลุม 
- ผูบริหารใน   
  กลุมโรงเรียน 

๕ สรปุรายงานผลการดําเนินงานโครงการฯ กันยายน ๒๕๖3 นางสาวปารณีย ขวัญ
กิจวงศธร 

 
 



๑๕๖ 
 

5.  งบประมาณ จากแผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน  งบดําเนินงาน 
     จํานวน 42,930  บาท  (ขอถัวจายทุกรายการ)  เปนคาใชจายดังนี ้

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

๑ 
 
 
 
 
 
 
 

ประชุมผูบริหารฯและบุคลากร สพป.ปข.2 
ชี้แจงการจัดกิจกรรมเสริมสรางทักษะ
อาชีพใหแกผูเรียน 
-  คาอาหารวางเครื่องดืม่                                  
87 คน X 30 บาท  
เปนเงิน 2,610 บาท 

- 
 

2,610 
 
 
 

- - 
 
 
 
 

รวม - 2,610 - - 

๒ นิเทศติดตามการขับเคลื่อนครู ในการ
พัฒนาความรู ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต 
ทักษะการทํางานของผูเรียน 
(ใชรวมกับโครงการนิเทศท้ังระบบ) 
 
 

- - - - 

รวม - - -  

3 กลุมโรงเรียน คัดเลือกผลงาน ผลิตภัณฑ 
ผลผลิตของโรงเรียน ของผูเรียนเรียนเพ่ือ
นําไปจําหนายในตลาดนัดของชุมชน 
คาพาหนะ 13 กลุม * 3000 บาท 
           = 39,000 บาท 
 
 

- 39,000 -  

รวม  39,000   

4 สรปุรายงานผลการดําเนินงานโครงการฯ 
-  คาอาหารวางเครื่องดืม่                                   
11 คน X 120 บาท  
เปนเงิน 1,320 บาท 
- คาเอกสาร  

- 1,320   

รวม  1,320   

รวมท้ังส้ิน  42,930  42,930 

 



๑๕๗ 
 

 
6. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความสําเรจ็ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 
1 ผลผลิต(Out puts) 
 
กิจกรรมท่ี 1 ประชุมผูบริหารฯและบุคลากร 
สพป.ปข.2 ชี้แจงการจัดกิจกรรมเสริมสรางทักษะ
อาชีพใหแกผูเรียน 
- ผูบริหารและบุคลากรมีความรูความเขาใจเรื่อง             
ในการเสริมสรางทักษะอาชีพใหแกผูเรียน 
กิจกรรมท่ี 2 นิเทศติดตามการขับเคลื่อนครู ในการ
พัฒนาความรู ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต ทักษะการ
ทํางานของผูเรียน 
- โรงเรียนไดรับการนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อน
ทักษะอาชีพ  
กิจกรรมท่ี 3 จัดสรรงบประมาณใหโรงเรียน
ดําเนินการจัดกิจกรรมสงเสริมงานอาชีพใหแก
นักเรียนในโรงเรียน 
- โรงเรียนไดรบัการจัดสรรงบประมาณในการ
สงเสริมงานอาชีพใหแกนักเรียนในโรงเรียน 
 

 
 
 
 
 
- การประเมินผลงาน 
 
 
 
 
- นิเทศติดตาม 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
- แบบประเมินผลงาน 
 
 
 
 
- แบบรายงานการ
นิเทศติดตาม 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๕๘ 
 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 
กิจกรรมท่ี 4 กลุมโรงเรียน คัดเลือกผลงาน 
ผลิตภัณฑ ผลผลิตของโรงเรียน ของผูเรียน
เรียนเพ่ือนําไปจําหนายในตลาดนัดของชุมชน 
- โรงเรียนมีผลงาน ผลิตภัณฑของโรงเรียนเพ่ือ
นําไปจําหนายและเปน  
กิจกรรมท่ี 5 สรุปรายงานผลการดําเนินงาน
โครงการฯ 
 
6.2 ผลลัพธ(Out comes) 
กิจกรรมท่ี 1 ประชุมผูบริหารฯและบุคลากร 
สพป.ปข.2 ชี้แจงการจัดกิจกรรมเสริมสราง
ทักษะอาชีพใหแกผูเรียน 
- ผูบริหารและบุคลากรรอยละ 95 มีความรู
ความเขาใจเรื่อง ในการเสริมสรางทักษะอาชีพ
ใหแกผูเรียน 
กิจกรรมท่ี 2 นิเทศติดตามการขับเคลื่อนครู 
ในการพัฒนาความรู ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต 
ทักษะการทํางานของผูเรียน 
- โรงเรียนรอยละ 100 ไดรับการนิเทศ 
ติดตามการขับเคลื่อนทักษะอาชีพ  
กิจกรรมท่ี 3 จัดสรรงบประมาณใหโรงเรียน
ดําเนินการจัดกิจกรรมสงเสริมงานอาชีพใหแก
นักเรียนในโรงเรียน 
- กลุมโรงเรียนรอยละ 100 ไดรับการจัดสรร
งบประมาณในการสงเสริมงานอาชีพใหแก
นักเรียนในโรงเรียน 
กิจกรรมท่ี 4 กลุมโรงเรียน คัดเลือกผลงาน 
ผลิตภัณฑ ผลผลิตของโรงเรียน ของผูเรียน
เรียนเพ่ือนําไปจําหนายในตลาดนัดของชุมชน 
- โรงเรียนรอยละ 100 มีผลงาน ผลิตภัณฑ
ของโรงเรียนเพ่ือนําไปจําหนายและเปน  
กิจกรรมท่ี 5 สรุปรายงานผลการดําเนินงาน
โครงการฯ  
 

- รายงานการจัดกิจกรรม 
 
 
 
 
- รายงานการจัดกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
- การประเมินผลงาน 
 
 
 
 
 
- นิเทศติดตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- การประเมินผลงาน 
 
 
 

- แบบรายงานการจัด
กิจกรรม 
 
 
 
- แบบรายงานการจัด
กิจกรรม 
 
 
 
 
 
- แบบประเมินผลงาน 
 
 
 
 
 
- แบบรายงานการนิเทศ
ติดตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- แบบประเมินผลงาน 
 

 
 



๑๕๙ 
 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
          7.1 สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  เพ่ือเสริมสรางทักษะอาชีพใหแกผูเรียน 
 7.2 นักเรียน ไดมีโอกาสเรียนรู  ฝกปฏิบัติจากสถานการณ  และสถานท่ีจริงเพ่ือเปน
แนวทางประกอบอาชีพในอนาคต   

7.3 กลุมโรงเรียน มีโอกาสนาํเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรูผลงานของโรงเรียน ของนกัเรียนใน
กลุมของตนเองสูสาธารณชนในตลาดนัดชุมชน  สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
เพ่ือเสริมสรางทักษะอาชีพใหแกผูเรียน และสามารถนําผลงาน ผลิตภัณฑ ผลผลิตของโรงเรียน ของ
นักเรียนในกลุมของตนเอง เผยแพรสูสาธารณชนอยางเขมแข็งและภาคภูมิใจ 
 
 
 

 



๑๖๐ 
 

โครงการ  โรงเรียนปลอดขยะ 
แผนงาน   พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน  
สนองกลยุทธท่ี  5 
ลักษณะโครงการ          ตอเนื่อง 
ผูรับผิดชอบโครงการ กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ระยะเวลาดําเนนิงาน ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 
         โรงเรียนในสังกัด  จํานวน   87    โรงเรียน 2 สาขา 
          บุคลากรในสถานศึกษา ประกอบดวย ผูบริหารโรงเรียน และครูผูรับผิดชอบโครงการ                             
จํานวน  178 คน    

   3.2 เชิงคุณภาพ 
         1.บุคลากรในโรงเรียน/ชุมชนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการจัดการขยะท่ีถูกตอง และนําสู                 
การปฏิบตัิท่ียั่งยืน  

2.บุคลากรในโรงเรียน/ชุมชนมีจิตสํานึก และวินัยในดานจัดการขยะ 
3. บุคลากรในโรงเรียน/ชุมชนมีจิตสํานึกมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงคในการกําจัดขยะ ซ่ึงสงผล

ตอสุขภาพอนามัย 
 
 
 
 



๑๖๑ 
 

4. กิจกรรมการดําเนินการ 
 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
1 กิจกรรมท่ี 1 พัฒนากระบวนการ

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

 
 
 

มิ.ย. – ส.ค. 63 
 
 
 
 

ส.ค. 63 

 
 
 

นางสาวปารณีย 
ขวัญกิจวงศธร  

และคณะ 

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

 
 

ส.ค. 63 

 
นางสาวปารณีย 
ขวัญกิจวงศธร  

และคณะ 
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5. งบประมาณ   จากแผนงานพ้ืนบานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน งบดําเนินงาน 
    จํานวน  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 

 
 
 
 
 
 
       
 
 



๑๖๓ 
 

6. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการ เครื่องมือท่ีใช 
ผลผลิต (Outputs) 
กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมพัฒนา
กระบวนการจัดการขยะ                   
ในสถานศึกษาสูการปฏิบัต ิ               
ท่ีย่ังยืน                                           
- บุคลากรในโรงเรียน                  
และชุมชนมีจิตสํานึก วินัย  
และพฤติกรรมท่ีพึงประสงค                
ในดานจัดการขยะ  
- โรงเรียนมีกระบวนการบริหาร
จัดการขยะตามมาตรฐาน
มาตรฐานสิ่งแวดลอมศึกษา         
เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน                      
ดานจัดการขยะ พลังงาน                   
และการอนุรักษ
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 วิธีการ เครื่องมือท่ีใช 

ผลลัพธ (Outcomes) 
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 โรงเรียนไรถัง  
แผนงาน พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
สนองกลยุทธท่ี 5  
ลักษณะโครงการ ใหม 
ผูรับผิดชอบโครงการ โรงเรียนอนุบาลบาลกุยบุรี (วัดวังยาว)  
ระยะเวลาดำเนินการ  ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล  

ในปจจุบันประเทศไทยมีปริมาณขยะสูงข้ึนตอเนื่องทุกป จากรายงานสถานการณของประเทศไทย 
ยังพบวามีปริมาณการเกิดขยะรวมกันท้ังประเทศ 27.06 ลานตันตอปยังไมรวมขยะตกคางสะสมท่ีเพ่ิมข้ึน     
ทุกปไมต่ํากวาปละ 10 ลานตัน  โดยป ัญหาขยะท่ีเกิดข้ึนนั้นเกิดจากน้ํามือมนุษย  ไมวาจะเปนพฤติกรรม    
จากการ บริโภคและการคัดแยกขยะจากตนทาง การจัดการขยะท่ีไมไดมาตรฐานกอใหเกิดมลพิษและไมเกิด
การนํากลับมาใชซํ้า  โดยสวนใหญในครัวเรือนมักจะมีถังขยะเพียงถังเดียว ท่ีใชท้ิงทุกอยางรวมๆ กัน ท้ังขยะ  
ท่ัวไป เศษอาหาร ขวดพลาสติก ไปจนถึงสารเคมีหรือขยะอันตราย โดยท่ีไมไดนึกถึงวาสุดทายปลายทาง       
จะจัดการกับ ขยะเหลานั้นอยางไรอีกท้ังไดมีการจัดวางถังขยะอยูท่ัวบริเวณท่ีสะดวกตอการท้ิงแตสุดทาย    
การจัดการขยะ ดวยวิธีนี้กลับเปนการสงเสริมใหคนผลิตขยะมากยิ่งข้ึนไปอีก  

โรงอนุบาลกุยบุรี (วัดวังยาว) ตระหนักเห็นถึงความสําคัญของเรื่องดังกลาว จึงจัดทําโครงการ 
“โรงเรียนไรถัง” ข้ึน เพ่ือปลูกจิตสํานึก การลดปริมาณขยะ การคัดแยกขยะและการนําขยะกลับมาสราง 
ประโยชนใหมใหกับโรงเรียนโดยผานการทํากิจกรรมลดปริมาณขยะ คัดแยกขยะใหถูกตองเพ่ือใหโรงเรียน 
สะอาด ลดการใชถังขยะจนเปนโรงเรียนไรถังในท่ีสุด 

2. วัตถุประสงค 
 

2.1 เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหนักเรียนลดปริมาณขยะ การคัดแยกขยะหรือวิธีการสรางมูลคา   
ใหกับ ขยะโดยการนํากลับมาใชประโยชน  

2.2 เพ่ือปลูกฝงใหนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาไดตระหนักถึงความสําคัญ และสามารถ        
นําความรูท่ีไดรับในเรื่องการลดปริมาณขยะ การคัดแยกขยะ วิธีการกําจัดขยะแตละชนิด และการนําขยะ    
กลับมาใชใหมใหเกิดประโยชน  ไปใชในชีวิตประจําวันได 

3. เปาหมาย 

3.1 ดานปริมาณ 
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 55 คน นักเรียนชั้นอนุบาลประถมศึกษาและ 

มัธยมศึกษาจํานวน  970  คน  เขารวมกิจกรรมตามโครงการและสามารถคัดแยกขยะไดคิดเปนรอยละ 100 
3.2 ดานคุณภาพ 

นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาไดตระหนักถึงความสําคัญ และสามารถนําความรูท่ีไดรับ 
ในเรื่องการลดปริมาณขยะ การคัดแยกขยะ วิธีการกําจัดขยะแตละชนิด และการนําขยะกลับมาใชใหมใหเกิด
ประโยชน  ไปใชในชีวติประจําวันได 

 
 
 
 
 



๑๖๖ 
 

4. การดำเนินงานและกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

1 ประชุม อบรมครู บุคลากรและนักเรียนในโรงเรียน 
เรื่อง การบริหารจัดการขยะและโรงเรียนไรถัง 

มกราคม 63 คณะครูและ
นักเรียน 

2 จัดทําแนวทางการดําเนินโครงการโรงเรียนไรถัง มกราคม 63  ครูเสาวณีย 
ครูนฤมล 

3 จัดตั้งคณะกรรมการโรงเรียนไรถัง มกราคม 63  ครูเสาวณีย 
ครูนฤมล 

4 จัดทํา/ซ้ือวัสดุอุปกรณท่ีสําหรับใชในการจัดเก็บขยะ มกราคม 63 ครูเสาวณีย 
ครูนฤมล 

5 จัดกิจกรรมฐานการเรียนรูใหแกนักเรียนรายหอง เพ่ือ
เรียนรูการคัดแยกขยะตามจุดตาง ๆ ภายในโรงเรยีน 

ฐานท่ี 1 ปุยจากมูลไก 
ฐานท่ี 2  ลาง ตาก เก็บ 
ฐานท่ี 3 แยกขวดหลอดฝา  
ฐานท่ี 4 ขยะโรงอาหาร 
ฐานท่ี 5 ปุยจากใบไม 
ฐานท่ี 6 จุดคัดแยก 

มกราคม -
กุมภาพันธ 63 

ครเูสาวณีย 

6 ดําเนินการคัดแยกขยะตามเสนทางของขยะ ตามจุด
ตาง ๆ ในแตละวัน 

มกราคม -
มีนาคม 63 

ครูเสาวณีย 
ครูนฤมล 

7 รณรงคการลดปริมาณขยะ กุมภาพันธ –
มีนาคม 63 

ครูเสาวณีย 
ครูนฤมล 

8 ประเมินผลและประชาสัมพันธ กุมภาพันธ –
มีนาคม 63 

ครูเสาวณีย 
ครูนฤมล 

9 สรุปผลรายงานผลโครงการ มีนาคม 63 ครูเสาวณีย 
 



๑๖๗ 
 

5. งบประมาณ จากแผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน งบดําเนินงาน 
จํานวน 55,000 บาท (ถัวจายทุกรายการ) เปนคาใชจายดังนี้ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. การประเมินผล 

6.1 เชิงปริมาณ  
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 55 คน นักเรียนชั้นอนุบาล ประถมศึกษาและ

มัธยมศึกษา จํานวน 970  คน เขารวมกิจกรรมตามโครงการและสามารถคัดแยกขยะไดคิดเปนรอยละ 100 
6.2 เชิงคุณภาพ 

นักเรียนครู และบุคลากรทางการศึกษา ตระหนักถึงความสําคัญของการลดปริมาณขยะการ

คัดแยกขยะ และการนําขยะกลับมาใชใหมใหเกิดประโยชน และนําไปใชในชีวิตประจําวันได รวมท้ังใหรวมมือ

กับโครงการ โรงเรียนไรถังท่ีโรงเรียนจัดทําข้ึน 

 
7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

นักเรียนครู บุคลากรทางการศึกษา และชุมชนมีพฤติกรรมการคัดแยกขยะ การนําขยะกลับมาใชใหม
ใหเกิดประโยชน และนําไปใชในชีวิตประจําวันได รวมท้ังใหรวมมือกับโครงการ โรงเรียนไรถังท่ีโรงเรียนจัดทํา
ข้ึน 

ท่ี กิจกรรม/รายการ งบประมาณ รวม 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ  

1 ประชุม อบรมครู บุคลากรและ
นักเรียนในโรงเรียน เรื่อง การ
บริหารจัดการขยะและโรงเรียน
ไรถัง 
-คาอาหารวาง และอาหาร
กลางวัน 
จํานวน 55 คนๆละ120 บาท 
-คาวิทยากร 
-จัดทําเอกสาร 
-จัดทําปายไวนิล 
-วัสด ุ

 
 
 
 
 
 
 
 

5,000 

 
 
 
 
 
 

6,600 
 
 

4,000 
3,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
6,600 
 
5,000 
4,000 
3,000 

2 จัดทํา/ซ้ือวัสดุอุปกรณท่ีสําหรับ
ใชในการจัดเก็บขยะ 

  5,000 5,000 

3 จัดกิจกรรมฐานการเรียนรู
ใหแกนักเรียนรายหอง เพ่ือ
เรียนรูการคัดแยกขยะตามจุด
ตาง ๆ ภายในโรงเรียน 

  31,400 31,400 

 รวมท้ังส้ิน 5,000 13,600 36,400 55,000 



๑๖๘ 
 

โครงการ                      โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช (สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน)  

แผนงาน                       พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 

สนองกลยุทธท่ี              5  

ลักษณะโครงการ             ใหม 

ผูรับผิดชอบโครงการ        กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 

ระยะเวลาดําเนินการ        มกราคม 2563 – ตุลาคม 2563 

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

1. หลักการและเหตุผล   

 สืบเนื่อง เปาหมายท่ี 4 เสริมสรางศักยภาพของเด็กและเยาวชนทางการงานอาชีพ ตาม

แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนฉบับท่ี5 (2560-2569)    ปจจุบันระบบการสื่อสารของโลก(WORLD 

NET) มีประสิทธิภาพทําใหประชาชนในทุกสวนของโลกไดรับรูขาวสารความเคลื่อนไหวท่ัวถึงกันหมด 

การทํางานก็ตองปรับการทํางานและวิธีการทํางานใหเหมาะสมกับสถานการณ โดยเฉพาะอยางยิ่งตอง

มองเห็นความสําคัญ ของวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชท่ีทันสมัย และนํามาประยุกตใชใหเกิด

ประโยชนกับการทํางานของตนใหมากท่ีสุด 

ในการนี้ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต2 จึงไดเล็งเห็นถึงความสําคัญใน

การอนุรักษพันธุกรรมพืช (สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน) จึงไดใหโรงเรียนอนุรักษพืชพรรณไมชนิดตาง ๆ 

และประกวดจัดทําปายชื่อพรรณไมสมบูรณโดยบูรณาการเขาดวยกันแบบเกาและใหม เพ่ือการเรียนรู 

และรักษาภูมิปญญาทองถ่ินใหยั่งยืนตอไป  

2. วัตถุประสงค 

 2.1  เพ่ือสรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืช 

 2.2  เพ่ือการเรียนรู และรักษาภูมิปญญาทองถ่ินใหยั่งยืน 

3. เปาหมาย    

   เชิงปริมาณ  รอยละ 80 ของนักเรียนเขารวมกิจกรรม สรางความตระหนัก รูคุณคา อนุรักษ

พันธุกรรมพืช 

   เชิงคุณภาพ  นักเรียนทุกคนเขารวมกิจกรรมในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช(สวนพฤกษศาสตร

โรงเรียน)  

 

 

 

 



๑๖๙ 
 

4. กิจกรรมการดําเนินงาน 

ท่ี การดําเนินงาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
1 รับสมัครโรงเรียนในสังกัดเขารวมโครงการ มกราคม จงกลนี 
2 ประชุมชี้แจงโครงการ กุมภาพันธ จงกลนี 
3 สํารวจความตองการพรรณไมเขาปลูกใน

โรงเรียน 
มีนาคม จงกลนี 

4 สํารวจพรรณไมท่ีมีในโรงเรียน เมษายน จงกลนี 
5 รายงานพรรณไมท่ีปลูกในโรงเรียน 

รายงานพรรณไมท่ีมีในโรงเรียน 
พฤษภาคม จงกลนี 

6 ประชุมชี้แจงการประกวดจัดทําปายชื่อ
พรรณไมสมบูรณแบบเกาบวกใหม 

มิถุนายน จงกลนี 

7 รับสมัครโรงเรียนประกวดจัดทําปายชื่อ
พรรณไมสมบูรณแบบเกาบวกใหม 

กรกฎาคม จงกลนี 

8 ประกวดปายชื่อพรรณไมสมบูรณฯ สิงหาคม จงกลนี 
9 ประกาศ ผลรางวลั โรงเรยีนรบัรางวัล กันยายน จงกลนี 

 

5. งบประมาณ จากแผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ งบดําเนินงาน 

จํานวน 21,200 บาท (ถัวจายทุกรายการ) เปนคาใชจายดังนี้ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ เงินงบประมาณ 
ตอบแทน  ใชสอย  วัสดุ  รวม 

เงินนอก
งบประมาณ 

รวม 

1 .ประชุมชี้แจงโครงการ - - - 
2 ประชุมชี้แจงประกวดจัดทําปาย

ชื่อพรรณไมสมบูรณ 
- - - 

3 ประกวดปายชื่อพรรณไม
สมบูรณ 

1,200 - 1,200 

4 ประกาศผลรางวัลโรงเรียนรบั
รางวัล 

20,000 - 20,000 

 รวม 21,200  21,200 
 

  

 

 

 

 



๑๗๐ 
 

6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใชในการประเมิน 
นักเรียนในโรงเรียนสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ 
เขต2 มีความรูและรูจักคุณคา

ของพืชพรรณไมชนิด 
ตาง ๆ ภายในบริเวณโรงเรียน
และสามารถนําไปใชใน
ชีวิตประจําวันได 

ประกวดจัดทําปายชื่อพรรณไม
สมบูรณเกาบวกใหม 

แบบประเมิน  

 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 นักเรียนโรงเรียนในสังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต2 ได

สนองงานโครงการตามพระราชดําริฯ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสืบ

สานพระราชปณิธานและภารกิจของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลท่ี 10  



๑๗๑ 

 

โครงการ            ประชุมผูบริหารสถานศึกษา   ผูอํานวยการกลุม/หนวย และเจาหนาท่ี 

                             สํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 

แผนงาน         พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 

สนองกลยุทธท่ี          6 

ลักษณะโครงการ        ตอเนื่อง 

ผูรับผิดชอบโครงการ   กลุมอํานวยการ 

ระยะเวลาดําเนินการ   ตุลาคม 2562 – กันยายน  2563 

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

1. หลักการและเหตุผล 

 ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ผู อํานวยการกลุม -หนวย  และบุคลากร               
ในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 นับเปนหัวใจสําคัญในการนํา
นโยบายสําคัญๆ ท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษาไปสูการปฏิบัติ ซ่ึงบุคลากรเหลานี้จะตองมีความรู 
ความเขาใจในเรื่องนโยบายและแนวทางในการดําเนินกิจกรรมทางการศึกษา ซ่ึงมีการเปลี่ยนแปลง
และขับเคลื่อนตลอดเวลา เพ่ือจะไดนําไปขยายผลในโรงเรียนและกลุมงาน จึงเปนเรื่องท่ีสําคัญ
จะตองมีการประชุม พบปะ ชี้แจงถึงนโยบาย ประเด็นปญหา รับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ และ
แลกเปลี่ยนทัศนะซ่ึงกันและกัน เพ่ือใหสามารถดําเนินกิจกรรมตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษา
ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 ใหไปสูเปาหมายท่ีวางไว
โดยรวมและดวยความรวมมือกันของทุกๆ ฝาย จึงเปนการสมควรอยางยิ่งท่ีจะตองจัดโครงการ
ประชุมผูบริหารการศึกษา ผูอํานวยการสถานศึกษา ผูอํานวยการกลุม/หนวย และบุคลากรใน
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปะถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2  ข้ึน 

2.วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือแจงนโยบาย ขอราชการสําคัญ เรงดวนใหผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา 
ผอ.กลุม-หนวย และบุคลากรในสังกัด ไดทราบและถือปฏิบัติไดถูกตองตรงกัน 
 2. เพ่ือชี้แจงและรายงานผลการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ เขต 2 
 3. เพ่ือรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ และแลกเปลี่ยนเพ่ือหาทางแกไขรวมกันเก่ียวกับ
การปฏิบัติงาน 
 
3. เปาหมาย 

    ๓.๑ เชิงปริมาณ 

      ๑) ประชุมผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา และผูอํานวยการกลุม/หนวย               

          จํานวน 6 ครั้ง ตอป 

      ๒) ประชุมผูอํานวยการกลุม/หนวย จํานวน 11 ครั้ง ตอป   

      ๓) ประชุมเจาหนาท่ี และบุคลากรในสังกัด   จํานวน 4  ครั้ง ตอป 



๑๗๒ 

 

    ๓.๒ เชิงคุณภาพ 

      ๑) ผูเขารวมประชุมมีความเขาใจในนโยบายและแนวทางการดําเนินงานสํานักงานเขตพ้ืนท่ี  

           การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต  2 

      ๒) ผูเขารวมประชุมไดรับทราบผลการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

          ประจวบคีรีขันธ เขต  2   

      ๓) ผูเขารวมประชุมไดรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ แลกเปลี่ยนและหาแนวทางแกไข 

          รวมกัน 

 

4. กิจกรรมการดําเนินการ 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

4.1 จัดทําโครงการปฏิทินกําหนดวันประชุม ตุลาคม 2562 กลุมอํานวยการ 

4.2 แจงกําหนดการใหผูเขาประชุมทราบ ทุกเดือนกอนการประชุม 

7 วัน 

กลุมอํานวยการ 

4.3 ประชุมคณะทํางานเพ่ือกําหนดเนื้อหาสาระในการ

ประชุม 

กอนจัดทําระเบียบวาระ

การประชุม 

สพป.ปข.2 

กลุมอํานวยการ 

4.4 ประสานสถานท่ีประชุม อาหารวางและเครื่องดื่ม กอนการประชุม 5 วัน กลุมอํานวยการ 

4.5 จัดทําเอกสารประกอบการประชุม กอนการประชุม 5 วัน กลุมอํานวยการ 

4.6 ดําเนินการประชุม 

-ประชุมผูบริหารสถานศึกษา 6 ครั้ง ตอป 

-ประชุมผูอํานวยการกลุม/หนวย จํานวน 11 ครั้ง 

ตอป   

-ประชมุเจาหนาท่ี และบุคลากรในสังกัด   จํานวน 4  

ครั้ง ตอป 

 

ประชุมทุกสองเดือน 

ประชุมทุกเดือน 

 

ประชุมทุกสามเดือน 

สพป.ปข.2 

กลุมอํานวยการ 

4.7 รายงานการประชุม ทุกครั้งท่ีมีการประชุม กลุมอํานวยการ 

 

 

 

 

 

 

 



๑๗๓ 

 

5. งบประมาณ    จากแผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน งบดําเนินงาน 

    จํานวน 97,320 บาท (ถัวจายทุกรายการ)  เปนคาใชจายดังนี้                  

  ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

5.1 ประชุมผูบริหารสถานศึกษา 6 ครั้ง ตอป 
-คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 120 คน
x120 บาท x 6 ครั้ง 

 
 
 

86,400 
 

86,400 

5.2 ประชุมผูอํานวยการกลุม/หนวย จํานวน 
11 ครั้ง ตอป   
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 12 คน x 
30 บาท x 11 ครั้ง 

 
 

3,960 

 
 

3,960 

5.3 ประชุมเจาหนาท่ี และบุคลากรในสังกัด   
จํานวน 4  ครั้ง ตอป 
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 58 คนx 30 
บาท x 4 ครั้ง ตอป 

 
 

6,960 

 
 

6,960 

 รวม  97,320  97,320 
 

6.การประเมินผล 

ท่ี ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 
๖.๑ ผลผลิต(Out puts)   
 6.1.1 สถานศึกษาในสังกัด จํานวน 87 โรง 2 สาขา 

ปฏิบัติงานเปนไปในทิศทางเดียวกัน คิดเปนรอยละ 100 
ติดตามผล แบบสอบถาม 

 6.1.2 สวนงานในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ปฏิบัติงาน
เปนไปในแนวเดียวกัน คิดเปนรอยละ 100 

ติดตามผล แบบสอบถาม 

6.2 ผลลัพธ(Out comes)   
 6.2.1 ผูบริหารสถานศึกษาในสังกัด จํานวน 87 คน 

ปฏิบัติภารกิจท่ีไดรับมอบหมายทันตามกําหนด มีความรู
ความเขาใจในการปฏิบัติภารกิจดียิ่งข้ึน 

ติดตามผล แบบสอบถาม 

 6.2.2 ผูบริหารการศึกษา และบุคลากรในสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ี จํานวน  58  คน นํานโยบายไปสูการปฏิบัติใน
ภารกิจประจาํและภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย ใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

ติดตามผล แบบสอบถาม 

 



๑๗๔ 

 

 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

   ๗.๑ ผูเขารวมประชุมมีความเขาใจในนโยบายและแนวทางการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 

   ๗.๒ ผูเขารวมประชุมไดรับทราบผลการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ประจวบคีรีขันธ เขต 2 

   ๗.๓ ผูเขารวมประชุมไดรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ แลกเปลี่ยนและหาแนวทางแกไขรวมกัน 
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โครงการ    พัฒนาการจัดทําขอมูลสารสนเทศและประยุกตใชนวัตกรรมเทคโนโลยี

รูปแบบในการบรหิารจัดการศึกษา 

แผนงาน  พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 

สนองกลยุทธท่ี  6 

ลักษณะโครงการ         ตอเนื่อง 

ผูรับผิดชอบโครงการ    กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ระยะเวลาดําเนินการ  ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 

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

1. หลักการและเหตุผล 

  นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปงบประมาณ 2563  

เนนใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีความทันสมัยพรอมท่ีจะปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของ

โลกอยูตลอดเวลา เพ่ือใหสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ นําเทคโนโลยี Digital 

Technology เ ช น  Clound Technology Big Data Technology แ ล ะ  Communication 

Technology เปนตน มาใชในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานท้ังระบบ มีความโปรงใส 

ตรวจสอบได เปดโอกาสใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมเพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชน

ไดอยางสะดวก รวดเร็ว 

2.วัตถุประสงค 

     ๒.๑ เพ่ือพัฒนาการจัดทําขอมูล จัดระบบขอมูล และใชขอมูลสารสนเทศท่ีเปน

ระบบ ครอบคลุมภารกิจ 4 ดาน ถูกตอง เปนปจจุบัน ทันสมัย      

           ๒.๒ เพ่ือสรางหรือประยกุตใชนวัตกรรม เทคโนโลยี รูปแบบในการบริหารและการ

จัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ  

3. เปาหมาย 

     ๓.๑ เชิงปริมาณ 

        ๑) บุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2

และบุคลากรในสถานศึกษา จํานวน 100 คน มีความรูในการทําขอมูลระบบเครือขายอินเตอรเน็ต

และการบริหารเว็บไซต          

          ๒) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 ปรับปรุง

พัฒนาและประยุกตใชนวัตกรรมเทคโนโลยีรูปแบบในการบริหารและการจัดการศึกษาอยางนอย  

4 โปรแกรม   
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๓.๒ เชิงคุณภาพ 

        ๑) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 จัดทําขอมูล 

จัดระบบขอมูลถูกตองเปนปจจุบัน ทันสมัย และมีความรูเบื้องตนเก่ียวกับการทําขอมูลระบบ

เครือขายอินเตอรเน็ตและการบริหารเว็บไซต   

 2) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 สรางหรือ

ประยุกตใชนวัตกรรม เทคโนโลยี รูปแบบในการบริหารและการจัดการศึกษาท่ีหลากหลายอยางมี

ประสิทธิภาพ 

4. กิจกรรมการดําเนินการ 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

4.1 ศึกษาเอกสาร วิเคราะหทบทวนผลการดําเนินงานท่ีผาน

มา 

เดือนธันวาคม 62 สมทรง/ปญจพล 

4.2 พัฒนาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส,ระบบรายงาน

งบประมาณ,ระบบขออนุมัติไปราชการ,ระบบเงินเดือนครู

และขาราชการ 

20 ธันวาคม 62 สมทรง 

4.3 ประชุมกําหนดแผนการดําเนินงาน เดือนพฤษภาคม 63 สมทรง 

4.4 - สรางความเขาใจการจัดทําขอมูลดานการศึกษาขอมูล

ถูกตอง เปนปจจุบัน ทันสมัย และพรอมใชในการบริหาร

และการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพของสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

- ประชุมปฏิบัติการการจัดทําเว็บไซตและระบบเครือขาย

ใหกับบุคลากรในสังกัด 

เดือนพฤษภาคม 63  สมทรง 

4.5 ดําเนินสงเสริมการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศและการ

ประยุกตใชนวัตกรรม เทคโนโลย ี

เดือนพฤษภาคม 63 ปญจพล 

4.6 ติดตามประเมินผล  เดือนพฤษภาคม 63 สมทรง/ปญจพล 

4.7 วิเคราะหขอมูลและสรุปรายงานผล เดือนพฤษภาคม 63 สมทรง/ปญจพล 
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5. งบประมาณ    จากแผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน งบดําเนินงาน 

      จํานวน 44,950 บาท (ถัวจายทุกรายการ)   เปนคาใชจายดังนี้                  

  ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

รวม คาตอบแทน คาใช
สอย 

คาวัสดุ 

5.1 ศึกษาเอกสาร วิเคราะหทบทวนผล 
การดําเนินงานท่ีผานมา 

- 
- 

- 
 

5.2 ประชุมกําหนดแผนการดําเนินงาน 
วันท่ี 6 พฤษภาคม  2563 
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
(15 คน x 30 บาท x 1 ม้ือ) 
-คาอาหารกลางวัน  
(15 คน x 100 บาท x 1 ม้ือ) 

 

 
450 

 
1,500 

 

 
450 

 
1,500 

5.3 ประชุมปฏิบัติการการจัดทําเว็บไซตและ
ระบบเครือขายในสถานศึกษา 
(วันท่ี 16-17 พฤษภาคม 2563) 
- คาอาหารกลางวัน,อาหารวางและ
เครื่องดื่ม 
(110 คน x 160 บาท x 2 วัน) 

  
 
 
35,200 

 
 

  
 
 

35,200 
 
 

5.4 คาวิทยากรเอกชนวันละ 4 ชั่วโมงๆ ละ 600 
บาท 2 วัน 

4,800 
 

 
4,800 

5.5 พัฒนาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส,
ระบบรายงานงบประมาณ,ระบบขออนุมัติไป
ราชการ,ระบบเงินเดือนครูและขาราชการ 

 
3,000 

 
3,000 

5.6 การจัดเก็บขอมูลสารสนเทศและการ
ประยุกตใชนวัตกรรม เทคโนโลย ี

- 
- 

- 
- 

5.7 ติดตามประเมินผล - - - - 
5.8 วิเคราะหขอมูลและสรุปรายงานผล - - - - 
 รวมท้ังส้ิน 4,800 44,150 - 44,950 
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6. การประเมินผล 

ท่ี ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 
๖.๑ ผลผลิต(Out puts)   
 6.1.1 สพป.ปข.2 มีการพัฒนาระบบ

สารสนเทศท่ี เหมาะสมกับบริบทของ

สํานักงานเขต 

  

 6.1.2 บุคลากรในสังกัดไดรับการพัฒนา

ด าน ก ารใช ง าน ระบ บ สารสน เท ศ ท่ี

หลากหลายเหมาะสมกับการปฏิบัติงานใน

ปจจุบัน คิดเปนรอยละ 100 

  

6.2 ผลลัพธ(Out comes)   
 6 .2 .1  สพป .ปข .2  ใช พัฒ นาระบบ

ส า รส น เท ศ ใน ก า รบ ริ ห า ร แ ล ะ จั ด

การ ศึกษ า เพ่ื อ พั ฒ นาคุณ ภ าพ ของ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ครอบคลุม

ภารกิจ 4 ดาน 

  

 6.2.2 บุคลากรในสังกัดใชระบบ
สารสนเทศ ปรับเปลี่ยนระบบงานเดิมท่ีมี
อยูแลว ใหสามารถทํางานไดดียิ่งข้ึน 
แกปญหาการดําเนินงานท่ีลาชา ใช
ทรัพยากรสิ้นเปลือง พรอมท่ีจะปรับตัวให
ทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก อยู
ตลอดเวลา เพ่ือตอบสนองความตองการ
ของประชาชนไดอยาง สะดวก รวดเร็ว 
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7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

    ๗.๑ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 พัฒนาการจัดทํา

ขอมูล จัดระบบขอมูล และใชขอมูลสารสนเทศท่ีเปนระบบ ครอบคลุมภารกิจ 4 ดาน ถูกตอง เปน

ปจจุบัน ทันสมัย และพรอมใชในการบริหารและการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพของสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษานําไปสูการนําเทคโนโลยี Digital Technology เชน Cloud Technology Big 

Data Technology และ Communication Technology เปนตน เพ่ือเชื่อมโยงขอมูลดานตาง ๆ 

ตั้งแตขอมูลผูเรียน ขอมูลครู ขอมูลสถานศึกษา ขอมูลงบประมาณ และขอมูลอ่ืน ๆ ท่ีจําเปนมา

วิเคราะหเพ่ือใหสถานศึกษาสามารถจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคลตามสมรรถนะ 

ความถนัด และสามารถวิเคราะห เปนขอมูลในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ

 ๗.๒ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 มีการสรางหรือ

ประยุกตใชนวัตกรรม เทคโนโลยี ท่ีหลากหลาย และนํามาใชในการบริหารและการจัดการศึกษา

อยางมีประสิทธิภาพ นําไปสูการจัดการศึกษาท่ีลดระยะเวลา ลดภาระงาน ลดการใชทรัพยากร 
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โครงการ สงเสริมระบบประกันคุณภาพภายใน และเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 

แผนงาน พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 

สนองกลยุทธท่ี          6 

ลักษณะโครงการ ตอเนื่อง 

ผูรับผิดชอบโครงการ กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา     

ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 

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

1. หลักการและเหตุผล  

การประกันคุณภาพการศึกษา เปนกลไกสําคัญท่ีสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาใหดําเนินไปอยางตอเนื่อง การประกันคุณภาพมีหลักสําคัญ คือ การกระจายอํานาจ  การ

เปดโอกาสใหมีสวนรวมในการทํางาน และการแสดงความรับผิดชอบท่ีสามารถตรวจสอบได เพ่ือเปน

การสงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา และพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา     

ใหเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา และสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 ตระหนักถึงความสําคัญ

ของการประกันคุณภาพการศึกษา และตองการพัฒนาสงเสริมระบบประกันคุณภาพภายใน          

ใหเขมแข็ง จึงไดจัดทําโครงการ สงเสริมระบบประกันคุณภาพภายใน และเตรียมความพรอมเพ่ือ

รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 

2. วัตถุประสงค  

 2.1 เพ่ือพัฒนาสงเสริมระบบประกันคุณภาพภายในใหเขมแข็ง  

          2.2 เพ่ือเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 

 3. เปาหมาย 

  3.1 เชิงปริมาณ 

       1) รอยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ไดรับการ

รับรองคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ในระดับคุณภาพดีมาก(4) ข้ึนไป 

           3.2  เชิงคุณภาพ  

               1) สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในเขมแข็ง 

        2) สถานศึกษามีความพรอมเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 

 

 

 

 



๑๘๑ 
 

     4. กิจกรรมการดําเนินการ 

ท่ี 
กิจกรรม 

ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

ผูรับผิดชอบ 

1 เสนอโครงการ ต.ค. 62 นางสุกัญญา  หนอทิม 

2 นิเทศ ติดตามระบบประกันคุณภาพ

ภายในเชิงรุกอยางตอเนื่อง 

พ.ย. 62 - ส.ค. 63 นางสุกัญญา  หนอทิม 

คณะศึกษานิเทศก 

3 จัดเวทีเสวนาเพ่ือแลกเปลี่ยน

ประสบการณรับการประเมินคุณภาพ

ภายนอกแนวใหม ใหกับคณะครูและ

ผูเก่ียวของ 

ธ.ค. 62 – ม.ค. 63 นางสุกัญญา  หนอทิม 

และคณะ 

4 สรุปผลการดําเนินงาน ก.ย. 63 นางสุกัญญา  หนอทิม 

     

 5. งบประมาณ    จากแผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน   

    จํานวน 56,200 บาท  (ถัวจายทุกรายการ)  เปนคาใชจายดังนี้ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1 คาอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม
คณะกรรมการจัดงานเสวนา 
(20 คน x 160 บ. x 1วัน) 

- 
3,200 

- 
3,200 

2 คาอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม 
ผูเขารวมเสวนา 
(250 คน x 160 บ. x 1วัน) 

- 
40,000 

- 
40,000 

3 คาวัสด ุ - - 5,000  5,000 

4 คาพาหนะสําหรับการนิเทศ
ติดตาม 

- 8,000 -  8,000 

รวม 56,200 

 

 

 

 

 



๑๘๒ 
 

6. การประเมินผล 

ท่ี ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 
  1      ผลผลิต (Out puts) เชิงปริมาณ 

   1) รอยละ 100 ของสถานศึกษาท่ี
ไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี ่
ไดรับการรับรองคุณภาพในระดับคุณภาพ
ดีมาก(4) ข้ึนไป 

 
- การนิเทศ ติดตาม 
- ผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสี่ 

 
- แบบนิเทศ ติดตาม 
- เครื่องมือของ สมศ. 

 2 
 

ผลลัพธ(Out comes) เชิงคุณภาพ 
    1) สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพ

ภายในเขมแข็ง 

    2) สถานศึกษามีความพรอมรับการ

ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 

 
- การนิเทศ ติดตาม 

 
 

 
- แบบนิเทศ ติดตาม 

 

        
7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

          7.1  สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในท่ีเขมแข็ง  

          7.2  สถานศึกษามีความพรอมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 

 



โครงการ  อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจาง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560” 

แผนงาน             พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
สนองกลยุทธท่ี   6 
ลักษณะโครงการ    โครงการใหม 
ผูรับผิดชอบโครงการ กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย 
ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
                     ดวยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
มีวัตถุประสงคเพ่ือใหการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางและการบริการพัสดุภาครัฐเปนมาตรฐานเดียวกัน 
เกิดความโปรงใสและเปดโอกาสใหมีการแขงขันอยางเปนธรรม มีการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
ที่คํานึงถึงวัตถุประสงคของการใชงานเปนสําคัญ ซึ่งเปนมาตรฐานหนึ่งเพื่อปองกันปญหาการทุจริต
และประพฤติมิชอบในการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ เพ่ือใหถูกตอง ครบถวน โปรงใส ตรวจสอบได  

   ฉะนั้น เพ่ือเสริมสรางความรู  ความเขาใจเก่ียวกับแนวทางการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 แกบุคลากรท่ีเก่ียวของ 
ใหมีความรู ความเขาใจ และมีแนวทางการปฏิบัติท่ีถูกตองเปนไปในแนวทางเดียวกัน จึงไดจัดทํา
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560” ข้ึน 
 
2. วัตถุประสงค   
  2.1 เพ่ือใหผูปฏิบัติงานดานการจัดซ้ือจัดจาง และผูเก่ียวของกับการจัดซ้ือจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ มีความเขาใจอยางชัดเจนและถูกตอง เก่ียวกับเนื้อหา รายละเอียดของ
พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
  2.2 เพ่ือใหผูปฏิบัติงานดานการจัดซ้ือจัดจาง และผูเก่ียวของกับการจัดซ้ือจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ สามารถนําพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริการพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ไปใชในการปฏิบัติงานไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ 
 
3. เปาหมาย 
       3.1  เชิงปริมาณ 
                       บุคลากรผูปฏิบัติงานดานพัสดุ และผูเก่ียวของ สพป.ปข.2 และโรงเรียนในสังกัด 
จํานวน 190 คน    
                 3.2  เชิงคุณภาพ 
                        บุคลากรผูปฏิบัติงานดานพัสดุ และผูเก่ียวของ สพป.ปข.2 และโรงเรียนในสังกัด 
สามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปรงใส และตรวจสอบได  
 
 

๑๘๓ 



๑๘๔ 

 

4. กิจกรรมการดําเนินการ 
 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
1 จัดทํารายละเอียดโครงการ 

เสนอขออนุมัติ 
ตุลาคม – พฤศจิกายน 
2562 

กลุมบริหารงานการเงิน 
และสินทรัพย 

2 จัดทําคําสั่งคณะกรรมการ
ดําเนินงาน   

มีนาคม 2563 กลุมบริหารงานการเงิน 
และสินทรัพย 

3 ประสานเชิญวิทยากร และ 
เชิญกลุมเปาหมายเขารวมอบรม   

มีนาคม 2563 กลุมบริหารงานการเงิน 
และสินทรัพย 

4 จัดเตรียมเอกสารและสถานท่ี 
ในการอบรม 

มีนาคม 2563 กลุมบริหารงานการเงิน 
และสินทรัพย 

5 ดําเนินการจัดอบรม 
 

เมษายน – พฤษภาคม
2563 

กลุมบริหารงานการเงิน 
และสินทรัพย 

6 สรุปและรายงานผลการ
ดําเนินงาน 

พฤษภาคม – มิถุนายน 
2563 

กลุมบริหารงานการเงิน 
และสินทรัพย 

 
5. งบประมาณ   จากแผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน งบดําเนินงาน 
    จํานวน 60,000 บาท (ถัวจายทุกรายการ) เปนคาใชจายดังนี้ 

 
ท่ี 
 

 
กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ 
คาตอบ 
แทน 

คาใช
สอย 

คาวัสดุ รวม 

 
1. 
 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

 
คาตอบแทนวิทยากร  
(2 คนๆ ละ 3 ชม.ๆ ละ 600.- บาท  
จํานวน 2 วัน) 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม       
(190 คนๆ ละ 30 บาท จํานวน 2 ม้ือ)  
คาอาหารกลางวัน      
(190 คนๆ ละ 60 บาท จํานวน 1 ม้ือ)  
คาจัดทําเอกสารการอบรม/คาวัสดุ 

 
 
 

7,200 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

11,400      
 

11,400 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

30,000 

 
 
 

7,200 
 

11,400 
 

11,400 
30,000 

 
                                รวม 7,200 22,800 30,000 60,000 

        
 
 
 
                                        



๑๘๕ 

 

6. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 
บุคลากรผูปฏิบัติงานดานพัสดุ และ
ผูเก่ียวของ สพป.ปข.2 และโรงเรียน
ในสังกัด รอยละ 80  
มีความรูความเขาใจ  
ในการปฏิบัติงานดานการจัดซ้ือ 
จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

แบบประเมิน 
 
 

แบบประเมินการดําเนินการ  
 
 
 
 
 

 
7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
                7.1 ผูปฏิบัติงานดานพัสดุ และผูเก่ียวของ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ เขต 2 และโรงเรียนในสังกัด มีความรูความเขาใจพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
                7.2 ผูปฏิบัติงานดานพัสดุ และผูเก่ียวของ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ เขต 2 และโรงเรียนในสังกัด ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ไดอยางถูกตอง 
 
 



๑๘๖ 
 

โครงการ   การเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ   
                            ประเมินผลและ นิเทศการศึกษา  ( ก.ต.ป.น.) 
แผนงาน   พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
สนองกลยุทธท่ี 6 
ลักษณะโครงการ          ตอเนื่อง 
ผูรับผิดชอบโครงการ      กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ระยะเวลาดําเนินการ      พฤศจิกายน  2562  -   กันยายน  2563 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.หลักการและเหตุผล 

 คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. มีบทบาทหนาท่ีทํางานรวมกับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ในการ
ดําเนินงานแบบองครวมเพ่ือใหการจัดการศึกษามีการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องมีการประสานงาน 
รวมมือในการนําไปใชขับเคลื่อน และการกําหนดนโยบายเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาดังนั้นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการดําเนินงานจึงเปนเรื่องสําคัญ และมีความจําเปนอยางยิ่งสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ   เขต 2 ตระหนักและเห็นความสําคัญ จึงไดจัดทําโครงการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  
(ก.ต.ป.น. )  

2. วัตถุประสงค 
2.1  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานของคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบประเมินผล    

และนิเทศการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาใหสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
2.2  เพ่ือสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดใหได ตาม     

มาตรฐาน 
3.  เปาหมาย 

3.1  เชิงปริมาณ 
1) คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาของสํานักงาน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา รอยละ 100 ไดรับการพัฒนาการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ  
2) คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาของสํานักงาน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด รอยละ 100 ให
ได ตามมาตรฐาน 

3.2 เชิงคุณภาพ 
1) คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาของสํานักงาน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาพัฒนาการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ อยูในระดับดี 
2) คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาของสํานักงาน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดใหไดตาม
มาตรฐาน อยูในระดับดี 
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4. กิจกรรมการดําเนินการ 
 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

1 จัดทําเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ
ก.ต.ป.น.ไตรมาสละ 1 ครั้ง รวม 4 ครั้งตอป 

พฤศจิกายน ๒๕๖2 
–กันยายน ๒๕๖3 

อารยา ชออังชัญ 

2 จัดประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.เดือนละ 1 
ครั้งรวม 4 ครั้งตอป 

พฤศจิกายน ๒๕๖2 
–กันยายน ๒๕๖3 

อารยา ชออังชัญ 

3 ประชุมวางแผนการติดตามตรวจสอบและนิเทศ
การศึกษาโดยคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.และ
ศึกษานิเทศก 

พฤศจิกายน ๒๕๖2 
–กันยายน ๒๕๖3 

อารยา ชออังชัญ 

4 จัดทําเครื่องมือการติดตามตรวจสอบและนิเทศ
การศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

พฤศจิกายน ๒๕๖2 
–กันยายน ๒๕๖3 

อารยา ชออังชัญ 

5 ดําเนินการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษาโดยคณะกรรมการก.ต.ป.น.และ
ศึกษานิเทศก 

พฤศจิกายน ๒๕๖2 
–กันยายน ๒๕๖3 

อารยา ชออังชัญ 

6 จัดประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู และสรุป
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและ
นิเทศการศึกษาโดยคณะกรรมการก.ต.ป.น.และ
คณะอนุกรรมการก.ต.ป.น. 

พฤศจิกายน ๒๕๖2 
–กันยายน ๒๕๖3 

อารยา ชออังชัญ 

 

5. งบประมาณ  จากแผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน   งบดําเนินงาน 
  จํานวนเงิน 108,460  บาท (ถัวจายทุกรายการ) เปนคาใชจาย  ดังนี้ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
             เงินงบประมาณ รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1 จัดทําเอกสารประกอบการประชุม
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. 
ไตรมาสละ 1 ครัง้ รวม 4 ครั้งตอป 
-คาจัดทําเอกสาร ครั้งละ 3,000 บาท 
จํานวน 4 ครั้ง 
 

  
 
 
 

 
 
 

12,000 

 
 
 

12,000 
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ท่ี กิจกรรม/รายการ 
             เงินงบประมาณ รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

2 จัดประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.ไตรมาสละ 
1 ครั้งรวม 4 ครั้งตอป 
- คาเบี้ยประชุมประธาน ก.ต.ป.น.ครั้งละ  
2,000 บาท จํานวน 4 ครั้ง 
- คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. 9 คน 
   คนละ 1,600 บาท จํานวน 4 ครั้ง 
- คาอาหารวางและอาหารกลางวันสําหรับ
คณะกรรมการก.ต.ป.นและผูเขาประชุมจํานวน 
22 คน x 120บาท จํานวน 4 ครั้ง 

 
 

8,000 
 

57,600 
 
 
 
 

 
 
- 
 
- 
 

10,560 

 
 
- 
 
- 
 
 
 
 

 
 

8,000 
 

57,600 
 

10,560 

๓ ประชุมวางแผนการติดตามตรวจสอบและ
นิเทศการศึกษาโดยคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
และศึกษานิเทศก 

- - - - 

๔ จัดทําเครื่องมือการติดตามตรวจสอบและนิเทศ
การศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

- - - - 

5 ดําเนินการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษาโดยคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
และศึกษานิเทศก 

- 20,000 - 20,000 

6 จัดประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู และสรุป
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล
และนิเทศการศึกษาโดยคณะกรรมการ
ก.ต.ป.น.และคณะอนุกรรมการก.ต.ป.น. 
 

- - - - 

 รวมเปนเงินท้ังส้ิน 65,600 30,560 12,000 108,460 

 
6. การประเมินผล 

ท่ี ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 
1 ผลผลิต (Out puts)   
 1.1 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ

ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา รอยละ 100 ไดรับการ
พัฒนาการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ  

- สอบถาม 
 

-แบบสอบถาม 
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ท่ี ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 
 1.2) คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ

ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด รอยละ 
100 ใหได ตามมาตรฐาน 

- สอบถาม 
 

- แบบสอบถาม 

2 ผลลัพธ (Out comes)   
 2.1 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ

ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาพัฒนาการดําเนินงานอยางมี
ประสิทธิภาพ อยูในระดับดี 

-ประเมิน -แบบประเมิน 

 2.2 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของสํานักงาน 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดใหไดตาม
มาตรฐาน อยูในระดับดี 
 

-ประเมิน -แบบประเมิน 

 
7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

               การบริหารโดยองคคณะบุคคล ( ก.ต.ป.น. ) ในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2  มีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนอยางตอเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ 



๑๙๐ 
 

โครงการ   การพัฒนาเครือขายประชาสัมพันธสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
แผนงาน  พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
สนองกลยุทธท่ี  6 
ลักษณะโครงการ ใหม 
ผูรับผิดชอบโครงการ กลุมอํานวยการ  
ระยะเวลาดําเนินการ   ตุลาคม 2562 ถึง กันยายน  2563 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.หลักการและเหตุผล 

ในปจจุบันเทคโนโลยีทางการสื่อสารและสื่อสังคมออนไลน มีบทบาทสําคัญตอการสื่อสาร 
รวมถึงการประชาสัมพันธองคกร เปนการสื่อสารสองทาง (Two way Communication) ท่ีรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ กลาวคือเปนสื่อสาร เผยแพรขาวสารจากสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสูโรงเรียน
ในสังกัดและสาธารณชน ใน ขณะเดียวกันก็เปนการรับฟงความคิดเห็น รับทราบขอมูลความ
เคลื่อนไหวตางๆ จากโรงเรียนในสังกัดและ สาธารณชน เชนเดียวกัน ขอมูลขาวสารท่ีเกิดข้ึนเม่ือ
นํามาวิเคราะห ตรวจสอบขอมูล ขาวสารการประชาสัมพันธท่ีเปนปจจุบันทันตอเหตุการณ เกิด
ประโยชนตอการบริหารจัดการศึกษาของ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  อีกท้ังยังนําไปสูการกาวสู
การเปน “เขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุจริต” ในการสอดสอง รับฟงขอรองเรียน แนะนําเก่ียวกับการปฏิบัติ
ราชการ การดําเนินงานของโรงเรียนและสํานักงานเขตพ้ืนท่ี การศึกษา ซ่ึงจะนาไปสูการปฏิบัติ
ราชการท่ีสุจริต เปนประโยชนตอสังคม สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ 
เขต 2  จึงจําเปนตองสรางเครือขายประชาสัมพันธ เพ่ือเปนเวทีทางวิชาการในการเผยแพรผลงาน 
กิจกรรมทางการศึกษา ตอสาธารณชน และหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือสรางกระบวนการ การมีสวน
รวมทางการศึกษาใหเกิดแกสังคมตอไป                                                                                                                     
2. วัตถุประสงค  

2.1  เพ่ือสรางเครือขายในการดําเนินงานดานประชาสัมพันธของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 ใหมีคุณภาพและมีการดําเนินการพัฒนางาน อยางมี
ระบบ  รวดเร็วทัน ตอเหตุการณ  

2.2  เพ่ือการดําเนินงานการประชาสัมพันธเชิงรุก ใหกลุมเปาหมายไดรับทราบขาวสาร
อยางท่ัวถึงและขยายไปในวงกวาง ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี   

2.3 เพ่ือใหสมาชิกในเครือขายเขามามีสวนรวม สนับสนุน รวมมือ และแสวงหาแนวทาง
ใหม ๆ ในการประชาสัมพันธ  เพ่ือเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลและบรรลุผลสําเร็จในเปาหมาย
สูงสุดรวมกัน    

2.4  เพ่ือสรางความเชื่อถือ และความเชื่อม่ันตอภาพลักษณ ของสํานักงานและสถานศึกษา 
2.5  เพ่ือสงเสริมการเรียนรูและประสบการณ ในการดําเนินงานประชาสัมพันธ รวมกัน  

3. เปาหมาย 
เชิงปริมาณ 
1) สํานักงานเขตมีเครือขายประชาสัมพันธ ครบทุกโรงเรียน จํานวน 87 โรงเรียน  

2 สาขา และภายในสํานักงาน ทุกกลุมงานมีนักประชาสัมพันธ กลุมงานละ 1 คน รวม 98 คน 
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2) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต  2 และสถานศึกษา 
 มีการเผยแพรขาวสารหลายชองทาง เชน  เว็บไซต  Facebook   ยูทูป และ กลุม LINE  

เชิงคุณภาพ 
1) กลุมงานทุกกลุมงานภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

ประจวบคีรีขันธ เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัดจํานวน 98 คน มีนักประชาสัมพันธ ครบ 100  %   
2) การสื่อสารทําใหหนวยงานภายในและภายนอกสํานักงาน ขาราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา ประชาชน ไดรับขาวสารอยางท่ัวถึงเนื่องจากไดรับขาวสารหลายชองทาง 
3) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา/สถานศึกษา ทํางานดานประชาสัมพันธเชิงรุก 

กลุมเปาหมายไดรับทราบขาวสารอจางท่ัวถึง 
4) สํานักงาน/สถานศึกษา ไดรับทัศนคติท่ีดีเกิดความเชื่อมันและยอมรับ ทําใหไดรับ 

ความรวมมือ สนับสนุนการจัดกิจกรรมทางการศึกษายิ่งข้ึน 
 
4. กิจกรรมดําเนินการ  
 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนนิงาน ผูรับผิดชอบ 
4.1 ศึกษาเอกสาร แนวคิด กฎหมาย นโยบาย สพฐ. ธันวาคม 2562 นายจําลอง  พ่ึงโพธิ์ 
4.2 วิเคราะห ทบทวนผลการดําเนินงานท่ีผานมา มกราคม 2563 นายจําลอง  พ่ึงโพธิ์ 
4.3 แตงตั้งคณะทํางาน/ประชุมคณะทํางาน  กุมภาพันธ 2563 นายจําลอง  พ่ึงโพธิ์ 
4.4 เสนอโครงการ มีนาคม 2563 นายจําลอง  พ่ึงโพธิ์ 
4.5 จัดประชุมกลุมเปาหมาย เมษายน 2563 นายจําลอง  พ่ึงโพธิ์ 
4.6 ประเมินผล/สรุปผล พฤษภาคม 2563 นายจําลอง  พ่ึงโพธิ์ 

 
5. งบประมาณ   จากแผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน งบดําเนินงาน   
จํานวนเงิน  47,000  บาท   (ถัวจายทุกรายการ)   เปนคาใชจายดังนี้ 
 

ท่ี กิจกรรม 
เงินงบประมาณ 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ รวม 
1 คาอาหารกลางวัน อาหารวางและ

เครื่องดื่ม 100 คน ๆ ละ120.- บาท  2 
วัน 

 24,000.-  24,000.- 

2 คาวิทยากรเอกชนวันละ 6 ชั่วโมง ๆ 
ละ 1,200.- บาท  2 วัน 

14,400.-   14,400.- 

3 คาวัสด ุ   8,600.- 8,600.- 
 รวมท้ังส้ิน 14,400.- 24,000.- 8,600.- 47,000.- 

 
 



๑๙๒ 
 

6. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 
6.1 เชิงปริมาณ   
      สํานักงาน/สถานศึกษา มีบุคลากรดานเครือขายในการ
ดําเนินงานประชาสัมพันธ 

สํารวจ แบบสํารวจ 

6.2 เชิงคุณภาพ   
1) เกิดการประชาสัมพันธในเชิงรุกกลุมเปาหมาย 

ไดรับทราบขาวสารอยางท่ัวถึง 
ประเมิน แบบประเมิน 

2) เกิดการสนับสนุน ใหรวมมือและแสวงหา 
แนวทางใหม ๆ ในการประชาสัมพันธ 

ประเมิน แบบประเมิน 

3) เกิดทัศนคติท่ีดี เชื่อม่ันและยอมรับ ประเมิน แบบประเมิน 
 
7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 มีครือขายประชาสัมพันธ 
ทุกโรงเรียน การสื่อสารทําใหหนวยงานภายในและภายนอกสํานักงาน ไดรับขาวสารอยางท่ัวถึง
หลายชองทาง ทําใหสํานักงาน/สถานศึกษา ไดรับความเชื่อมันและยอมรับเกิดผลใหมีการสนับสนุน
การจัดกิจกรรมทางการศึกษามากยิ่งข้ึน 
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โครงการ          การตรวจสอบภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา  

                           ประจวบคีรีขันธ เขต 2 และโรงเรียนในสังกัด  

แผนงาน       พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 

สนองยุทธศาสตรท่ี    6  

ลักษณะโครงการ       ตอเนื่อง 

ผูรับผิดชอบโครงการ  กลุมตรวจสอบภายใน 

ระยะเวลาดําเนินการ  ตุลาคม  2562 - กันยายน  2563 

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

1. หลักการและเหตุผล 

 หนวยตรวจสอบภายใน มีภารกิจในการใหบริการ การใหความเชื่อม่ัน (Assurance 

services) และการใหคําปรึกษา (Consulting Services)  อยางเปนอิสระและเท่ียงธรรม  เพ่ือชวย

ใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 และโรงเรียนในสังกัด มีการ

ดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  คุมคา  โปรงใส  เปนไปตามเปาหมายท่ีวางไว 

2. วัตถุประสงค 

   ๒.๑ เพ่ือบริการดานใหความเชื่อม่ันและเปนท่ีปรึกษาอยางอิสระ ดวยความเท่ียงธรรม เพ่ือสราง

มูลคาเพ่ิมในการปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 

และโรงเรียนในสงักัด ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

    ๒.2 เพ่ือใหการปฏิบัติงานดานการเงิน บัญชี และพัสดุ ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 และโรงเรียนสังกัด เปนไปตามระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับ 
นโยบาย มติคณะรัฐมนตรี และแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวของ 

3. เปาหมาย 

    ๓.๑ เชิงปริมาณ 

      ๑) ตรวจสอบสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 และ

โรงเรียนในสังกัด  30  โรงเรยีน 

      ๒) รอยละ 100 ของโรงเรียนท่ีไดรับการตรวจสอบสามารถปฏิบัติงานการเงิน บัญชี และพัสดุ 

รวมท้ังการบริหารทรัพยสินไดอยางถูกตอง เปนไปตามระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับ นโยบายมติ

คณะรัฐมนตรี และแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวของ 

 



๑๙๔ 

 

    ๓.๒ เชิงคุณภาพ 

      ๑) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 และโรงเรียนในสังกัด

สามารถบริหารงบประมาณตามวัตถุประสงค คุมคา โปรงใส ถูกตอง เปนไปตามระเบียบ กฎหมาย

ขอบังคับ นโยบายมติคณะรัฐมนตรี และแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวของ 

      ๒) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 และโรงเรียนในสังกัด 

มีการดําเนินการเก่ียวกับการบริหารทรัพยสิน ไดอยางถูกตองและเปนปจจุบัน  

4. กิจกรรมการดําเนินการ 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

4.1 จัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําป กันยายน 2562 นางสาวบุปผา  มากแกว 

นางณัทสรณ  รบแคลว 

นางสาวพัชรา  เกตุธิโภค 

 

4.2 จัดทําเครื่องมือ/ปฏิทินการตรวจสอบภายใน ตุลาคม 2562 นางสาวบุปผา  มากแกว 

นางณัทสรณ  รบแคลว 

นางสาวพัชรา  เกตุธิโภค 

 

4.3 ดําเนินการตรวจสอบภายในตามแผนการ 

ตรวจสอบภายในประจําป 

พฤศจิกายน 2562 – 

สิงหาคม 2563 

นางสาวบุปผา  มากแกว 

นางณัทสรณ  รบแคลว 

นางสาวพัชรา  เกตุธิโภค 

 

4.4 สรุปและรายงานผลการตรวจสอบภายใน กันยายน 2563 นางสาวบุปผา  มากแกว 

นางณัทสรณ  รบแคลว 

นางสาวพัชรา  เกตุธิโภค 
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5. งบประมาณ  จากแผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน งบดําเนินงาน     

จํานวน 55,960 บาท (ถัวจายทุกรายการ)   เปนคาใชจายดังนี้ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ

5.1 กิจกรรมท่ี 1 ตรวจสอบการเงิน บัญชี 
และพัสดุโรงเรียนในสังกัด 30 
โรงเรียน 
1.1  คาน้ํามันเชื้อเพลิง โรงเรียนละ              

 500 บาท 

 
 
 
26,000 

 
 

 

 
 
 

26,000 

 1.2 คาวัสด ุ   5,000   5,000 
 1.3 คาเบี้ยเลี้ยง 120x52วนัx4 คน  24,960  24,960 

 รวมท้ังส้ิน  50,960 5,000 55,960 

6. การประเมินผล 

ท่ี ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 
๖.๑ จํานวนโรงเรียนท่ีไดรับการตรวจ 30 โรงเรียน 

 
 
 

-ประเมินความพึงพอใจ 
-ตรวจสอบตามสภาพจริง 
-การจัดเก็บขอมูล 
 
 

-กระดาษทําการ 
-แบบสอบถาม 

๖.๒ รอยละของโรงเรยีนท่ีไดรับการตรวจสอบ
สามารถปฏิบัติงานการเงิน บัญชี และพัสดุ 
รวมท้ังการบริหารทรัพยสินไดอยางถูกตอง 
เปนไปตามระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับ นโยบาย
มติคณะรัฐมนตรี และแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวของ 
 
 
 

-ประเมินความพึงพอใจ 
-ตรวจสอบตามสภาพจริง 
-การจัดเก็บขอมูล 

-กระดาษทําการ 
-แบบสอบถาม 
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7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

    ๗.๑ หนวยตรวจสอบภายในสามารถใหบริการดานใหความเชื่อม่ันและเปนท่ีปรึกษาอยางอิสระ 

ดวยความเท่ียงธรรม เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมในการปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 และโรงเรียนในสงักัด 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 

            



 

สวนที่ 5 
การบริหารแผนสูการปฏิบัต ิ

 
 เพ่ือใหการดําเนินการตามโครงการในแผนปฏิบัติการประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2563 
บรรลุผลสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ จึงกําหนดแนวทางดังนี้ 
 1. ใหผูอํานวยการกลุมทุกกลุมงาน กํากับ ดูแล แตละกลุม ใหการบริหารโครงการเปนไป
ตามแผน และนําผลความกาวหนาแจงท่ีประชุม เดือนละ 1 ครั้ง 
 2. ในการขอใชงบประมาณและการดําเนินการตามโครงการ ใหบันทึกขอใชงบประมาณกอนไม
นอยกวา 7 วันทําการ กอนดําเนินการตามกิจกรรมสําคัญในโครงการ 
 3. ในกรณีท่ีมีการอบรม ประชุม สัมมนา ใหเสนอขออนุมัติหลักสูตร พรอมแนบกําหนดการ 
แนวทางการประเมินผลสําเร็จ ใหเปนไปตามมาตรฐานการฝกอบรม เสนอขออนุมัติกอนแจงโรงเรียน
หรือผูเขาอบรมทราบ 
 4. ทุกโครงการใหจัดในชวงเวลาท่ีไมกระทบกับการเรียนการสอน เชน เสาร อาทิตย และ
ดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในวันท่ี 15 สิงหาคม  2563 หากโครงการใดไมสามารถดําเนินการไดทัน
กําหนดใหขออนุมัติเปนโครงการๆไป 
 5. ในกรณีท่ีมีการปรับกิจกรรมเนื่องจากกิจกรรมหรือวิธีการซํ้าซอน หรือใกลเคียงกับ
กิจกรรมในโครงการซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนดไวแลว ตามแผนปฏิบัติการ
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หรือปรับกิจกรรมในกรณีอ่ืน ใหเสนอขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงกิจกรรมกอนทุกครั้งและแจงใหกลุมนโยบายและแผนทราบเพ่ือดําเนินการในสวน           
ท่ีเก่ียวของตอไป 
 6. ในการดําเนินการใหผูรับผิดชอบโครงการ บันทึกขอมูลรายการใชจายงบประมาณ        
ในระบบงบประมาณ (BRS ) หนาเว็ปไซด https://www.pkn2.go.th/  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 
 7. เม่ือดําเนินการเสร็จสิ้นทุกโครงการใหรายงานผลผลการดําเนินงาน พรอมไฟลภาพถาย 
 
 
 
 
 
 

https://www.pkn2.go.th/inhopkn2.php


 
 

คําสั่งสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต ๒ 
ท่ี   245/๒๕๖๒ 

เรื่อง   แตงตั้งคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
     

   ดวย สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต ๒ จะตองจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ข้ึน เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางในการบริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงาน  

  เพ่ือใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย จึงแตงตั้งคณะทํางานจัดทํา 
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ดังนี้ 

๑. คณะทํางานฝายอํานวยการ ประกอบดวย 
  ๑. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา             ประธานคณะทํางาน 
      ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต ๒ 
   ๒. รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา                            รองประธาน 
          ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต ๒ ทุกคน 
  ๓. ผูอํานวยการกลุมทุกกลุม/ผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน                 คณะทํางาน 
  ๔. นางกัลยรัสย สุขประเสริฐ                         คณะทํางานและเลขานุการ 

  มีหนาท่ีใหคําแนะนํา ปรึกษา สนับสนุน จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓ 
เปนไปดวยความเรียบรอย  

๒. คณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ประกอบดวย 
   ๑. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา                  ประธานคณะทํางาน 
        ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต ๒  
  ๒. รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา                   รองประธาน 
   ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต ๒ 
  ๓. นายมานิตย  สีสงา ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตามและ   คณะทํางาน 
     ประเมินผลการจัดการศึกษา    
  ๔. นางนุสรา  ชื่นประสงค  ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา   คณะทํางาน 
  ๕. นางสาวบุปผา  มากแกว    ผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน    คณะทํางาน 
  ๖. นางสาวไพลิน  เกตุธิโภค   ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล    คณะทํางาน 
  ๗. นางศิรกานต  ศรลัมภ นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการพิเศษ        คณะทํางาน 
     ปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการกลุมอํานวยการ   
  ๘. นางสาวจันทรอําไพ คําผา    ผูอํานวยการกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย  คณะทํางาน 
  ๙. นางสมทรง  ภิรมยรส นักวิเคราะหนโยบายและแผนชาํนาญการพิเศษ   คณะทํางาน 
                                        ปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการกลุมสงเสริมการศึกษา 
                                                        ทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
                                           /๑๐. นางสาวจารุวรรณ... 
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  ๑๐. นางสาวจารุวรรณ  ปจจุย   นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ    คณะทํางาน 
                                                    ปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการกลุมพัฒนาครูและ 
        บุคลากรทางการศึกษา 
  ๑๑. นายวิรุตต  ราศร ี นิติกรชํานาญการ    คณะทํางาน 
          ปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการกลุมกฎหมายและคดี  
  12. น.ส.รัตนา  เกียรติเกษม ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ            คณะทํางาน 
  13. นางสุกัญญา  หนอทิม ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ            คณะทํางาน 
  ๑4. นางอารยา  ชออังชัญ ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ        คณะทํางาน 
  15. วาท่ีร.ต.หญิง อัชฌาวดี  ตันเจริญ  ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ        คณะทํางาน 
  ๑6. นางสาววาสนา ยาวงษ   ศึกษานิเทศกชํานาญการ    คณะทํางาน 
  ๑7. นางสาวกัญญาภัค แสงอัคคี  ศึกษานิเทศกชํานาญการ    คณะทํางาน 
  ๑8. นางสาวปารณีย ขวัญกิจวงษธร ศึกษานิเทศกชํานาญการ      คณะทํางาน 
  ๑9. นางสาวสรัญญา ดีฉํ่า นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ    คณะทํางาน 
   20. นางกัลยรัสย  สุขประเสริฐ        นักวิเคราะหนโยบายและแผนชาํนาญการ คณะทํางานและเลขานุการ 
       รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน  
  21. นางสาวปณิชา นันทชนาโชติ นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ    คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 

 มีหนาท่ีประชุม เพ่ือทบทวน ปรับปรุง ตรวจสอบ ทิศทางการพัฒนาการศึกษา  กรอบกลยุทธ วิสัยทัศน  
พันธกิจ กลยุทธ โครงการ ปญหาอุปสรรค ผลการปฏิบัติงานท่ีผานมา เพ่ือจัดทําแผนปฏิบตัิการประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ พรอมพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามกรอบวงเงินงบประมาณป พ.ศ.๒๕๖๓ 
และกํากับ ติดตามความกาวหนาของโครงการและการเบิกจายงบประมาณ  

๓. คณะทํางานฝายกล่ันกรองแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ประกอบดวย 
 ๑. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต ๒        ประธานคณะทํางาน 
 ๒. รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา           รองประธานคณะทํางาน  
                     ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต ๒ 
 ๓. ผูอํานวยการกลุมทุกกลุม/ผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน                      คณะทํางาน 
                ๔. นายสมสกุล สีสันต     ประธานกลุมโรงเรียนกุยบุรี        คณะทํางาน 
      ๕. นายเฉลิมชัย ตรีสุคนธ   ประธานกลุมโรงเรียนดอนยายหนู      คณะทํางาน 
     ๖. นายอํานวย คงถอด   ประธานกลุมโรงเรียนหาดขาม       คณะทํางาน 
    ๗. นายไพศาล ประดิษฐศิริงาม  ประธานกลุมโรงเรียนสามกระทาย         คณะทํางาน 
      ๘. นายณัฎฐปพล ชวนวัน   ประธานกลุมโรงเรียนไรเกาศาลาลัย     คณะทํางาน  
      ๙. นายจักรวาล วิจิตร   ประธานกลุมโรงเรียนไรใหม      คณะทํางาน      
 ๑๐. นายดิลก ยี่รงค    ประธานกลุมโรงเรียนสามรอยยอด      คณะทํางาน 
 ๑๑. นายวีระพล มหาวีระรัตน  ประธานกลุมโรงเรียนศิลาลอย       คณะทํางาน 
  ๑๒. นางสาวรัชนก เทียนสมบรูณ   ประธานกลุมโรงเรียนทับใต      คณะทํางาน
 ๑๓. นายชุมพร นาคประสบสุข   ประธานกลุมโรงเรียนหินเหล็กไฟ       คณะทํางาน

         /๑4. นายประเทือง... 
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  ๑๔. นายประเทือง มัททวีวงศ  ประธานกลุมโรงเรียนหนองพลับ      คณะทํางาน 
      ๑๕. นายพัฒชัย วิเศษสมบัติ    ประธานกลุมโรงเรียนตะนาวศรี       คณะทํางาน 
       ๑๖. นายณรงคชัย สังขลาโพธิ์  ประธานกลุมโรงเรียนปราณบุร ี      คณะทํางาน 
 17. นายสมควร รัชตวิมล  ผูแทนผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของรัฐ    คณะทํางาน 
 18. นายมานัต เสียงใหญ  ผูทรงคุณวุฒิ ก.ต.ป.น.       คณะทํางาน 
 19. นางสาวบุญตา ยิ้มนอย  ผูทรงคุณวุฒิ ก.ต.ป.น.       คณะทํางาน 
 20. นางสาวสุนทร แซเตียว             ผูทรงคุณวุฒิ ก.ต.ป.น.         คณะทํางาน 
         21. นางกัลยรสัย  สุขประเสรฐิ                    นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ   คณะทํางานและเลขานุการ 
                รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน   
 ๒2. นางสาวสรัญญา  ดีฉํ่า              นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ    คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 
 23. นางสาวปณิชา นันทชนาโชติ      นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ     คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 

     มีหนาท่ี กลั่นกรองแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพ่ือนําเขาท่ีประชุม
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ 

๔. คณะทํางานฝายจัดการประชุม จัดทําเอกสาร ประกอบดวย 
         ๑. นางกัลยรัสย  สุขประเสริฐ      นักวิเคราะหนโยบายและแผนชาํนาญการ  ประธานคณะทํางาน 
                                 รักษาการในตําแหนง 
    ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน 
 ๒. นางสาวสรัญญา  ดีฉํ่า     นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ        คณะทํางาน 
 3. น.ส.ปภัสสร  มากดี นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ                             คณะทํางาน 
 4. นางสาวปณิชา นันทชนาโชติ   นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏบัิติการ  คณะทํางานและเลขานุการ 

 5. นายปญจพล  ศุภมิตร เจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร  คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 
 6. น.ส.พัสนันท  ลับเหลี่ยม นักวิชาการเงินและบัญชี   คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 
 7. นางสาวสมฤดี สีนาค เจาหนาท่ีธุรการ             คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 

 มีหนาท่ี จัดการประชุม จัดทําเอกสาร ตรวจสอบ รวบรวมเอกสารตนฉบับ และจัดทําแผนปฏบิัติ
การประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เปนรูปเลม      

  ใหคณะกรรมการท่ี ได รับแต งตั้ งดํ าเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป งบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๓ ใหมีความถูกตองเหมาะสมเปนไปตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
และเพ่ือใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต ๒ และสถานศึกษาในสังกัด  
สามารถดําเนินการขับเคลื่อนนโยบายเปนไปดวยความเรียบรอยและบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคทุกประการ                         

   ท้ังนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
   สั่ง   ณ  วันท่ี   26  กันยายน  พ.ศ.๒๕๖๒ 
 
 

             



 
 
 

คณะผูจัดทํา 

ท่ีปรึกษา 

  นายบวร เทศารินทร 

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 

ผูสนับสนุนขอมูล 

  ผูอํานวยการกลุมทุกกลุม ศึกษานิเทศก และบุคลากรทางการศึกษาทุกทาน 

ผูรวบรวมขอมูล 

  นางกัลยรัสย สุขประเสริฐ  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

รักษาการในตําแหนง 

ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน 

  นางสาวปณิชา นันทชนาโชติ นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 

เรียบเรียง ตกแตง และพิจาณาตนฉบับ 

  นางกัลยรัสย สุขประเสริฐ  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

รักษาการในตําแหนง 

ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน 

  นางสาวปณิชา นันทชนาโชติ นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 

ออกแบบปก 

  นางสาวนิธิมา วงศวิเชียร  เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 
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