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สวนที่ 1 

บทนํา 
 

ความเปนมา 

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 เปนหนวยงานราชการท่ีตอง

จัดทําแผนปฏิบัติราชการ ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 

พ.ศ. 2546 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 ใหสอดคลองตามพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545, (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 และ (ฉบับท่ี 4) 

พ.ศ. 2562 ตลอดจนการปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ เพ่ือใหหนวยงานใชเปนกรอบแนวทางและทิศทาง     

ท่ีชัดเจนในการขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร  กลยุทธและจุดเนน สูการปฏิบัติเพ่ือความสําเร็จและบรรลุ

เปาหมาย ตามนโยบายของรัฐบาล นโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ภายใตบริบทของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ประจวบคีรีขันธ เขต 2  

 

อํานาจหนาท่ีของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 

 ตามความในมาตรา 8 และมาตรา 34 วรรคสอง และมาตรา 37 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบงสวน

ราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา พ.ศ. 2560 ขอ 5 กําหนดใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา     

มีอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 

 1. จัดทํานโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาใหสอดคลองกับ

นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและความตองการของทองถ่ิน 

 2. วิเคราะหการจัดตั้งงบประมาณ เงินอุดหนุนท่ัวไปของสถานศึกษาและหนวยงานในเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาและแจงจัดสรรงบประมาณท่ีไดรับใหหนวยงานขางตนรับทราบ และกํากับ ตรวจสอบ ติดตาม

การใชงบประมาณของหนวยงานดังกลาว 

 3. ประสาน สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 4. กํากับดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 5. ศึกษา วิเคราะห วิจัย และรวบรวมขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 6. ประสานการระดมทรัพยากรดานตางๆ รวมท้ังทรัพยากรบุคคล เพ่ือสงเสริม สนับสนุน การจัด

และพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 7. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 8. ประสาน สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องคกรปกครอง           

สวนทองถ่ิน รวมท้ังบุคคล องคกรชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืน

ท่ีจัดการศึกษารูปแบบท่ีหลากหลายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 



๒ 

 

 

 

 9. ดําเนินการประสาน สงเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 10. ประสาน สงเสริม การดําเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทํางานดาน

การศึกษา 

 11. ประสานการปฏิบัติราชการท่ัวไปกับองคกร หรือหนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐ เอกชน และ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 12. ปฏิบัติรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

 

 การดําเนินงานตามอํานาจหนา ท่ีดั งกลาว สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ประจวบคีรีขันธ เขต 2 จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ท่ีมุงเนนการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา โดยใชหลักการมีสวนรวมจากผูเก่ียวของ โดยรวมพิจารณากําหนดแนวทางการพัฒนา

การศึกษาใหเกิดประโยชนสูงสุด สามารถดําเนินการจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ สงผลตอคุณภาพ

ผูเรียนท่ีเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 

 

ขอมูลพ้ืนฐาน 
 
  พ้ืนที่รับผิดชอบ 
  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2  
  ประกอบดวย 4 อําเภอ ไดแก 

1. อําเภอหัวหิน 
2. อําเภอปราณบุรี 
3. อําเภอสามรอยยอด 
4. อําเภอกุยบุรี 
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  โครงสรางการบริหาร 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 

 

สถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา 

กลุมอํานวยการ 

กลุมบริหารงานบุคคล 

กลุมนโยบายและแผน 

กลุมนิเทศ ติดตาม 

และประเมินผลการจัดการศึกษา 

กลุมสงเสรมิการจัดการศึกษา 

กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา     

กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย      

 

กลุมกฎหมายและคดี 

กลุมสงเสรมิการศึกษาทางไกลเทคโนโลยี 

สารสนเทศและการสื่อสาร 

หนวยตรวจสอบภายใน 

รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 

คณะกรรมการติดตาม 

ตรวจสอบ ประเมินผล และ

นิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 
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ผูบริหาร  
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

นายบุญถิ่น มหาสาโร 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 

 
 
 
                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
   นายสุทธินาถ ทานนท          นายสโมสอน หนองสูง                นางกิตติมา เย็นกาย 
             รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 
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ผูอํานวยการกลุม 
  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 

 
ที ่ ชื่อ – สกุล ตําแหนง 
1 นางศิรกานต ศรลัมภ ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ 
2 นางกัลยรัสย สุขประเสริฐ ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน 
3 นางสาวไพลิน เกตุธิโภค ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล 
4 นางนุสรา ชื่นประสงค ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
5 นางสาวจันทรอําไพ คําผา ผูอํานวยการกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย 
6 นางสุกัญญา หนอทิม ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศกึษา 

7 นางสาวบุปผา มากแกว ผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน 
8 นางสมทรง ภิรมยรส นักวเิคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหนาที ่

ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

9 นางสาวจารุวรรณ ปจจุย นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ ปฏิบัติหนาท่ี 
ผูอํานวยการกลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

10 นายวิรุตติ ์ราศรี นิติกรชํานาญการ ปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการกลุมกฎหมายและคดี 

 
 
 
 

 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนเิทศการศึกษา 

 
ที ่ ช่ือ – สกุล ตําแหนง 
1 นายบุญถ่ิน มหาสาโร ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล 

และนิเทศการศึกษา 
2 นายประเทือง มัททวีวงศ                  ผูแทนผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของรัฐ 
3 นางปรารถนา กระแสสินธุ ผูแทนผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของเอกชน 
4 นายมานัต  เสียงใหญ  ผูทรงคุณวุฒิ 
5 วาท่ีรอยตรีธีระชัย ไพฑูรย  ผูทรงคุณวุฒิ 
6 นายวัชรินทร ปลื้มจิตต  ผูทรงคุณวุฒิ 
7 นางอัจฉราวรรณ เพ็งเกษม ผูทรงคุณวุฒิ 
8 นางศรีสําอางค แฉงฉายา ผูทรงคุณวุฒิ 
9 นางสุกัญญา หนอทิม           เลขานุการคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผล 

และนิเทศการศึกษา 
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  ขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา (ขอมูล ณ วันที่ 18 ก.ค. 2563) 

จํานวนโรงเรียน จําแนกเปนรายอําเภอและขนาดของโรงเรียน  

 

อําเภอ 

 

จํานวน 

โรงเรียน 
ขนาดเล็ก 

(1 – 120) 

ขนาดกลาง

(121 - 600) 

ขนาดใหญ 

(601-1500) 

ขนาดใหญพิเศษ 

(1500 คนข้ึน

ไป) 

หัวหิน 24 7 15 1 0 

ปราณบุรี 15 6 8 1 0 

สามรอยยอด 25 15 10 0 0 

กุยบุรี 25 11 13 1 0 

รวม 89 39 47 3 0 

 

จํานวนนักเรียน จําแนกตามช้ันเรียนและเพศ 

ช้ัน 
จํานวนนักเรียน 

ชาย หญิง รวม 
อนุบาลปท่ี  1 
อนุบาลปท่ี  2 
อนุบาลปท่ี  3 

271 
730 
822 

255 
688 
752 

526 
1,418 
1,574 

รวม 1,823 1,695 3,518 
ประถมศึกษาปท่ี  1 
ประถมศึกษาปท่ี  2 
ประถมศึกษาปท่ี  3 
ประถมศึกษาปท่ี  4 
ประถมศึกษาปท่ี  5 
ประถมศึกษาปท่ี  6 

939 
958 
944 
911 
863 
886 

863 
850 
876 
852 
796 
847 

1,802 
1,808 
1,820 
1,763 
1,659 
1,733 

รวม 5,501 5,084 10,585 
มัธยมศึกษาปท่ี  1 
มัธยมศึกษาปท่ี  2 
มัธยมศึกษาปท่ี  3 

505 
456 
331 

392 
339 
336 

897 
795 
667 

                  รวม 1,292 1,067 2,359 
มัธยมศึกษาปท่ี  4 
มัธยมศึกษาปท่ี  5 
มัธยมศึกษาปท่ี  6 

14 
11 
8 

14 
22 
14 

28 
33 
22 

รวม 33 50 83 
รวมท้ังส้ิน 8,649 7,896 16,545 
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จํานวนนักเรียนพิการเรียนรวม ปการศึกษา 2563 

 

อําเภอ 
จํานวนนักเรียน 

ปกต ิ พิการ รอยละ 

กอนประถมศึกษา 3,518 14 0.39 

ประถมศึกษา 10,585 718 6.78 

มัธยมศึกษาตอนตน 2,395 72 3.01 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 83 5 6.02 

รวม 16,545 809 4.89 

 

จํานวนนักเรียน จํานวนหองเรียน จําแนกระดับช้ันและจําแยกรายอําเภอ 

อําเภอ 

กอน

ประถมศึกษา 
ประถมศึกษา 

มัธยมศึกษา

ตอนตน 

มัธยมศึกษา

ตอนปลาย 
รวม 

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

หัวหิน 61 1,164 163 3,323 35 1,053 - - 259 5,540 

ปราณบุรี 40 734 109 2,355 12 363 - - 161 3,452 

สามรอยยอด 69 778 156 2,099 25 608 - - 250 3,485 

กุยบุรี 71 842 165 2,808 18 335 6 83 260 4,068 

รวม 241 3,518 593 10,585 90 2,359 6 83 930 16,545 

 

โรงเรียนขยายโอกาสแยกรายอําเภอ   

ท่ี อําเภอ จํานวนโรงเรียนขยายโอกาส 
1 หัวหิน 8 
2 ปราณบุรี 3 
3 สามรอยยอด 8 
4 กุยบุรี 4 

รวมท้ังส้ิน 23 
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จํานวนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา จําแนกรายอําเภอ 

 

อําเภอ 

 

โรงเรียน 

 

นักเรียน 

บุคลากรท่ีทําหนาท่ีสอน สัดสวน 

จํานวนครู :นักเรียน 

หัวหิน 24 5,540 282 1:19 

ปราณบุรี 15 3,452 166 1:20 

สามรอยยอด 25 3,485 206 1:16 

กุยบุรี 25 4,068 216 1:18 

รวม 89 16,545 870 1:19 

 

ขอมูลกลุมเครือขาย 13 กลุมโรงเรียน 

อําเภอ กลุมโรงเรียน จํานวนโรงเรียน 

หัวหิน กลุมโรงเรียนหินเหล็กไฟ 

กลุมโรงเรียนหนองพลับ 

กลุมโรงเรียนทับใต 

7  

9 

8 

ปราณบุรี กุลมโรงเรียนปราณบุรี 

กลุมโรงเรียนตะนาวศรี 

8 

7 

สามรอยยอด กลุมโรงเรียนศิลาลอย 

กลุมโรงเรียนสามรอยยอด 

กลุมโรงเรียนไรเกาศาลาลัย 

กลุมโรงเรียนไรใหม 

6 

6 

7 

6 

กุยบุรี กลุมโรงเรียนสามกระทาย 

กลุมโรงเรียนหาดขาม 

กลุมโรงเรียนดอนยายหนู 

กลุมโรงเรียนกุยบุรี 

5 

7 

7 

6 

รวม 13 89 
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จํานวนบุคลากร ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 

ประเภท จํานวน(คน) 

ผูบริหารการศึกษา 4 
ศึกษานิเทศก 10 
บุคลากรทางการศึกษา 38 ค(2) 36 
ผูอํานวยการโรงเรียน 75 
รองผูอํานวยการโรงเรียน 1 
ขาราชการครู  870 
ลูกจางประจํา 25 
พนักงานราชการ 10 
อัตราจาง 37 
ธุรการโรงเรียน 89 

รวม 1,117 
 

จํานวนบุคลากรปฏิบัติหนาท่ีในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 

กลุมตามโครงสราง 
อัตรากําลัง 

รวม ขาราชการ ลูกจาง พนักงาน
ราชการ 

ผอ.สพท. 1 - - 1 
รอง  ผอ.สพท. 3 - - 3 
กลุมอํานวยการ 6 9 - 15 
กลุมนโยบายและแผน 3 1 - 4 
กลุมบริหารงานบุคคล 6 1 - 7 
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 7 1 1 9 
กลุมนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 11 - - 11 
กลุมบริหารการเงินและสินทรัพย 8 1 - 9 
กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร 

1 1 - 2 

กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 1 1 - 2 
กลุมกฎหมายและคด ี 1 - - 1 
หนวยตรวจสอบภายใน 2 - - 2 

รวม 50 15 1 66 

 



๑๐ 

 

 

 

ขอมูลคุณภาพการศึกษา  
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2562   

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  จําแนกตามระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ระดับ สพฐ.  และระดับประเทศ 

ท่ี กลุมสาระการเรียนรู 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี  6 

ระดับเขตพ้ืนท่ีฯ ระดับสพฐ. ระดับประเทศ 

1 ภาษาไทย 48.12 47.95 49.07 

2 คณิตศาสตร 31.58 31.60 32.90 

3 วิทยาศาสตร 35.25 34.30 35.55 

4 ภาษาอังกฤษ 31.12 30.86 34.42 

คะแนนเฉล่ีย 36.52 36.18 37.99 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 

24ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เปรียบเทียบปการศึกษา 2561 กับปการศึกษา 2562  

ท่ี กลุมสาระการเรียนรู 
คาเฉล่ียรอยละ 

ป กศ.2561 

คาเฉล่ียรอยละ 

ป กศ. 2562 
+เพ่ิม, -ลด 

1 ภาษาไทย 54.72 48.12 -6.60 

2 คณิตศาสตร 37.01 31.58 -5.43 

3 วิทยาศาสตร 39.41 35.25 -4.16 

4 ภาษาอังกฤษ 37.16 31.12 -6.04 

คะแนนเฉล่ีย 42.08 36.52 -5.56 
 
 

 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน(O-NET) ปการศึกษา ๒๕62                  

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  3  จําแนกตามระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  ระดับ สพฐ.  และระดับประเทศ      

ท่ี กลุมสาระการเรียนรู 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  3 

ระดับเขตพ้ืนท่ีฯ ระดับสพฐ. ระดับประเทศ 

1 ภาษาไทย 53.48 55.91 55.14 

2 คณิตศาสตร 25.54 26.98 26.73 

3 วิทยาศาสตร 29.17 30.22 30.07 

4 ภาษาอังกฤษ 30.14 32.98 33.25 

คะแนนเฉล่ีย 34.58 36.52 36.30 

 

 



๑๑ 

 

 

 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

24ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เปรียบเทียบปการศึกษา 2561 กับปการศึกษา 2562  

ท่ี กลุมสาระการเรียนรู 
คาเฉล่ียรอยละ 

ป กศ.2561 

คาเฉล่ียรอยละ 

ป กศ. 2562 
+เพ่ิม, -ลด 

1 ภาษาไทย 54.02 53.48 -0.54 

2 คณิตศาสตร 28.48 25.54 -2.94 

3 วิทยาศาสตร 35.61 29.17 -6.44 

4 ภาษาอังกฤษ 28.09 30.14 +2.05 

คะแนนเฉล่ีย 36.55 34.58-0.54 -1.97 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2562                                 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 จําแนกตามระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ระดับ สพฐ.  และระดับประเทศ 

ท่ี กลุมสาระการเรียนรู 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  6 

ระดับเขตพ้ืนท่ีฯ ระดับสพฐ. ระดับประเทศ 

1 ภาษาไทย 33.75 43.02 42.21 

2 สังคมศึกษา ฯ 30.75 36.10 35.70 

3 ภาษาอังกฤษ 22.45 28.97 29.20 

4 คณิตศาสตร 14.69 25.62 25.41 

5 วิทยาศาสตร 22.19 29.40 29.20 

คะแนนเฉล่ีย 24.77 32.62 32.34 
 

 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6      

24เปรียบเทียบปการศึกษา 2561 กับปการศึกษา 2562 

ท่ี กลุมสาระการเรียนรู 
คาเฉล่ียรอยละ 

ป กศ.2561 

คาเฉล่ียรอยละ 

ป กศ.2562 
+เพ่ิม, -ลด 

1 ภาษาไทย 40.95 33.75 -7.20 

2 สังคมศึกษาฯ 30.39 30.75 +0.36 

3 ภาษาอังกฤษ 23.84 22.45 -1.39 

4 คณิตศาสตร 17.68 14.69 -2.99 

5 วิทยาศาสตร 26.56 22.19 -4.37 

คะแนนเฉล่ีย  27.88 24.77 -3.12 

 
 



๑๒ 

 

 

 

ผลการทดสอบความสามารถข้ันพ้ืนฐานของผูเรียนระดับชาติ (NT)  
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2562 

สมรรถนะ เขตพ้ืนท่ีการศึกษา  สพฐ. ประเทศ 

ดานคณิตศาสตร 42.46 45.64 44.94 

ดานภาษาไทย 44.79 46.00 46.46 

รวม 43.63 45.82 45.70 

 
ผลการทดสอบความสามารถข้ันพ้ืนฐานของผูเรียนระดับชาติ (NT) ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 
ปการศึกษา 2562 เปรียบเทียบปการศึกษา 2561-2562 

กลุมสาระการเรียนรู ปการศึกษา 2561 ปการศึกษา 2562 ความกาวหนา 

ดานภาษา 54.56 44.79 -9.77 

ดานคํานวณ 48.57 42.46 -6.11 

ดานเหตุ, 48.97 - - 

รวม 50.70 43.63 -7.07 

 
ผลการประเมินความสามารถในการอานออกของนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 2562 

สมรรถนะ เขตพ้ืนท่ีการศึกษา สพฐ. ประเทศ 

การอานออกเสียง 69.51 67.49 68.50 

การอานรูเรื่อง 76.09 72.51 72.81 

รวม 72.80 70.00 70.66 

 
ผลการประเมินความสามารถในการอานออกของนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1  
เปรียบเทียบปการศึกษา 2561-2562 

สมรรถนะ ปการศึกษา 2561 ปการศึกษา 2562 ความกาวหนา 

การอานออกเสียง 71.64 69.51 -2.13 

การอานรูเรื่อง 75.55 76.00 0.46 

รวม 73.60 72.80 -1.67 

 



๑๓ 

 

สวนที่ 2 

กรอบแนวคดิและนโยบายที่เกีย่วของ 

 
ยุทธศาสตรชาต ิ20 ป (พ.ศ. 2561-2580) 

16ยุทธศาสตรชาติ 16 เปนเปาหมายในการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใช

เปนกรอบในการจัดทําแผนตาง ๆ ใหสอดคลองและบูรณาการกัน อันจะกอใหเกิดเปนพลังผลักดัน

รวมกันไปสูเปาหมายดังกลาว ตามระยะเวลาท่ีกําหนดไวในยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 

2580) ซ่ึงประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง มีเปาหมายในการพัฒนาท่ีสําคัญ คือ ประเทศชาติม่ันคง 

ประชาชนมีความสุข เนนการบริหารจัดการสภาวะแวดลอมของประเทศใหมีความม่ันคง ปลอดภัย     

เอกราช อธิปไตย และมีความสงบเรียบรอยในทุกระดับตั้งแตระดับชาติ สังคม ชุมชน มุงเนนการพัฒนา

คน เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบฐานขอมูลขนาดใหญ ใหมีความพรอมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม

และภัยพิบัติไดทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคูไปกับการปองกันและแกไขปญหาดานความ

ม่ันคงท่ีมีอยูในปจจุบัน และท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต ใชกลไกการแกไขปญหาแบบบูรณาการท้ังกับ

สวนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองคกรท่ีไมใชรัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบานและมิตรประเทศ 

ท่ัวโลกบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาลเพ่ือเอ้ืออํานวยประโยชนตอการดําเนินการของยุทธศาสตรชาติ

ดานอ่ืนๆ ใหสามารถขับเคลื่อนไปไดตามทิศทางและเปาหมายท่ีกําหนด 

2. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน มีเปาหมายการพัฒนาท่ีมุงเนน

การยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพ้ืนฐานแนวคิด 3 ประกาศ ไดแก 

  1) “ตอยอดอดีต” โดยมองกลับไปท่ีรากเหงาทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ วัฒนธรรม 

ประเพณี วิ ถีชีวิต และจุดเดนทางทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีหลากหลาย รวมท้ังความได เปรียบ                

เชิงเปรียบเทียบของประเทศในดานอ่ืนๆ นํามาประยุกตผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือให

สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม 

  2) “ปรับปจจุบัน” เพ่ือปูทางสูอนาคต ผานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของประเทศ

ในมิติตางๆ ท้ังโครงขายระบบคมนาคมและขนสง โครงสรางพ้ืนฐานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และดิจิทัล 

และการปรับสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต 

  3) “สรางคุณคาใหมในอนาคต” ดวยการเพ่ิมศักยภาพของผูประกอบการ พัฒนาคน

รุนใหมรวมถึง ปรับรูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองตอความตองการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร     

ท่ีรองรับอนาคตบนพ้ืนฐานของการตอยอดอดีตและปรับปจจุบัน พรอมท้ังการสงเสริมและสนับสนุน

จากภาครัฐใหประเทศไทยสามารถสรางฐานรายไดและการจางงานใหม ขยายโอกาสทางการคาและ    

การลงทุนในเวทีโลก ควบคูไปกับการยกระดับรายไดและการกินดีอยูดี รวมถึงการเพ่ิมข้ึนของคน       

ชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้ําของคนในประเทศไดในคราวเดียวกัน  

 



๑๔ 

 

3. ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย มีเปาหมายการ

พัฒนาท่ีสําคัญเพ่ือพัฒนาคนไทยทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ โดยคนไทย     

มีความพรอมท้ังกาย ใจ สติปญญา มีพัฒนาการท่ีดีรอบดานและมีสุขภาวะท่ีดีในทุกชวงวัย                  

มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสังคมและผูอ่ืน มัธยัสถ อดออม โอบออมอารีย มีวินัย รักษาศีลธรรม และ

เปนพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดท่ีถูกตอง มีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะสื่อสาร

ภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3 และอนุรักษภาษาทองถ่ิน มีนิสัยรักการเรียนรูและการพัฒนาตนเอง     

อยางตอเนื่องตลอดชีวิตสูการเปนคนไทยท่ีมีทักษะสูง เปนนวัตกร นักคิด ผูประกอบการ เกษตรยุคใหม

และอ่ืนๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 

4. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเปาหมายการพัฒนา    

ท่ีใหความสําคัญการดึงเอาพลังของทุกภาคสวนตางๆ ท้ังภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน ทองถ่ิน 

มารวมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการรวมคิดรวมทําเพ่ือสวนรวม         

การกระจายอํานาจและความรับผิดชอบไปสูกลไกการบริหารราชการแผนดินในระดับทองถ่ิน           

การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพรอมของประชากร

ไทย ท้ังในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดลอมใหเปนประชากรท่ีมีคุณภาพ สามารถ

พ่ึงตนเอง และทําประโยชนแกครอบครัว ชุมชน และสังคมใหนานท่ีสุด โดยรัฐใหหลักประกันการเขาถึง

บริการและสวัสดิการท่ีมีคุณภาพอยางเปนธรรมและท่ัวถึง 

5. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม             

มีเปาหมายการพัฒนาท่ีสําคัญเพ่ือนําไปสูการบรรลุเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนในทุกมิติ ท้ังมิติดาน

สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม ธรรมาภิบาล และความเปนหุนสวนความรวมมือระหวางกันท้ังภายใน   

และภายนอกประเทศอยางบูรณาการใชพ้ืนท่ีเปนตัวตั้งในการกําหนดกลยุทธและแผนงาน และการให

ทุกฝายท่ีเก่ียวของไดเขามามีสวนรวมในแบบทางตรงใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปได โดยเปนการ

ดําเนินการบนพ้ืนฐานการเติบโตรวมกัน ไมวาจะเปนทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิต        

โดยใหความสําคัญกับการสรางสมดุล ท้ัง 3 ดาน อันจะนําไปสูความยั่งยืนเพ่ือคนรุนตอไปอยางแทจริง 

6. ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเปาหมาย

การพัฒนาท่ีสําคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐท่ียึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน

สวนรวม” โดยภาครัฐตองมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหนวยงานของรัฐ        

ท่ีทําหนาท่ีในการกํากับใหบริการในระบบเศรษฐกิจท่ีมีการแขงขันมีขีดสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิ

บาล ปรับวัฒนธรรมการทํางานใหมุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวมมีความทันสมัยและพรอม       

ท่ีจะปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา โดยเฉพาะอยางยิ่งการนํานวัตกรรม

เทคโนโลยีขอมูลขนาดใหญ ระบบการทํางานท่ีเปนดิจิทัลเขามาประยุกตใชอยางคุมคา และปฏิบัติงาน

เทียบไดกับมาตรฐานสากล รวมท้ังมีลักษณะท่ีเปดกวาง เชื่อมโยงถึงกันและเปดโอกาสใหทุกภาคสวน

เขามามีสวนรวมเพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว และโปรงใส         

โดยทุกภาคสวนในสังกัดตองรวมกันปลูกฝงคานิยมความซ่ือสัตยสุจริต ความมัธยัสถ และสรางจิตสํานึก

ในการปฏิเสธ ไมยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอยางสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายตองมีความชัดเจน 

มีความทันสมัย มีความเปนสากล มีประสิทธิภาพ และนําไปสูการลดความเหลื่อมล้ําและเอ้ือตอการ



๑๕ 

 

พัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ เปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติและการอํานวย

ความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 

 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาต ิ
 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  เปนสวนสําคัญในการถายทอดเปาหมายและประเด็น

ยุทธศาสตรของยุทธศาสตรชาติลงสูแผนระดับตางๆ ซ่ึงไดคํานึงถึงประเด็นรวมหรือประเด็นตัดขาม

ยุทธศาสตรและการประสานเชื่อมโยงเปาหมายของแตแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติใหมีความ

สอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน โดยแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติจะประกอบดวย สถานการณและ

แนวโนมท่ีเก่ียวของของแผนแมบท เปาหมายและตัวชี้วัดในการดําเนินการ รวมท้ังกําหนดแนวทางการ

พัฒนา และแผนงาน/โครงการท่ีสําคัญของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ เพ่ือเปนกรอบในการ

ดําเนินการของหนวยงานท่ีเก่ียวของใหบรรลุเปาหมายการพัฒนาประเทศท่ีกําหนดไวในยุทธศาสตรชาติ

วา ประเทศชาติ ม่ันคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอยางตอเนื่อง สังคมเปนธรรม              

ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคน          

ในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี คนเกง และมีคุณภาพ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

สรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชน   

และประโยชนสวนรวม 

 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ มีจํานวน 23 ฉบับ ประกอบดวย 1) ความม่ันคง 2) การ

ตางประเทศ 3) การเกษตร 4) อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต 5) การทองเท่ียว 6) พ้ืนท่ีและ

เมืองนาอยูอัจฉริยะ 7) โครงสรางพ้ืนฐาน ระบบโลจิสติกส และดิจิทัล 8) ผูประกอบการและวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอมยุคใหม 9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ 10) การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม 

11) ศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 12) การพัฒนาการเรียนรู 13) การเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะท่ีดี 

14) ศักยภาพการกีฬา 15) พลังทางสังคม 16) เศรษฐกิจฐานราก 17) ความเสมอภาคและ

หลักประกันทางสังคม 18) การเติบโตอยางยั่งยืน 19) การบริหารจัดการน้ําท้ังระบบ 20) การบริการ

ประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 21) การตอดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 22) กฎหมายและ

กระบวนการยตุิธรรม 23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ท้ัง 23 ฉบับ เปนการกําหนดประเด็นในลักษณะท่ีมีความ

บูรณาการและเชื่อมโยงระหวางยุทธศาสตรชาติดานท่ีเก่ียวของ และประเด็นการพัฒนาจะไมมีความ

ซํ้าซอนกันระหวางแผนแมบทฯ เพ่ือใหสวนราชการสามารถนําแผนแมบทฯ ไปใชในทางปฏิบัติไดอยางมี

ประสิทธิภาพและปองกันการเกิดความสับสน โดยแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติเปนแผนระดับท่ี 2 

ท่ีมีความสําคัญในการเปนแนวทางการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพ่ือใหบรรลุตามเปาหมายของ

ยุทธศาสตร และถายทอดไปสูแนวทางในการปฏิบัติในแผนระดับท่ี 3 ของหนวยงาน แผนแมบทภายใต

ยุทธศาสตรชาติ ท้ัง 23 ฉบับ จึงมีการกําหนดองคประกอบของแผนตามหลักการความสัมพันธเชิง

เหตุผลท่ีตองมีการระบุแนวทางการพัฒนาและกาดรําเนินแผนงาน/โครงการตางๆท่ีตองสะทอน

ผลสัมฤทธิ์ของเปาหมายของยุทธศาสตรชาติดานท่ีเก่ียวของไดอยางเปนรูปธรรม 

 



๑๖ 

 

แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา 
 ดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 258 จ. โดยสรุปไดบัญญัติใหมี

การดําเนินการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา ครอบคลุมใหเด็กเล็กไดรับการดูแลและพัฒนากอนเขารับ

การศึกษา เพ่ือใหเด็กเล็กไดรับการพัฒนารางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และสติปญญาใหสมกับวัย 

โดยไมเก็บคาใชจาย ใหดําเนินการตรากฎหมายเพ่ือจัดต้ังกองทุนเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 

ใหมีกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครูและอาจารย ใหไดผูมีจิตวิญญาณ

ของความเปนครู มีความรูความสามารถอยางแทจริง ไดรับคาตอบแทนท่ีเหมาะสมกับความสามารถ

และประสทิธิภาพในการสอน รวมท้ังมีกลไกสรางระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของผูประกอบ

วิชาชีพครูใหมีการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพ่ือใหผูเรียนสามารถ     เรียนไดตาม

ความถนัดและปรับปรุงโครงสรางของหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือบรรลุเปาหมายดังกลาว    โดยสอดคลอง

กันท้ังในระดับชาติและระดับพ้ืนท่ี ท้ังนี้บทบัญญัติของรัฐธรรมนญูฯ มาตรา 261 กําหนดใหการปฏิรูป

ตามมาตรา 258 จ. ดานการศึกษา มีคณะกรรมการท่ีมีความเปนอิสระคณะหนึ่ง   ท่ีคณะรัฐมนตรี

แตงตั้ง ดําเนินการศึกษาและจัดทําขอเสนอแนะ และรางกฎหมายท่ีเก่ียวของในการดําเนินการใหบรรลุ

เปาหมายเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรี จึงไดจัดตั้งคณะกรรมการอิสระเพ่ือการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) ข้ึน 

 นอกจากนี้ การปฏิรูปการศึกษายังเปนสวนหนึ่งของการปฏิรูปประเทศเพ่ือสนับสนุนการบรรลุ

ตามยุทธศาสตรชาติท่ีกําหนดไวในดานตางๆ เนื่องดวยการศึกษาเปนพ้ืนฐานท่ีสําคัญของการพัฒนา

ประเทศ ดังนั้นแผนปฏิรูปประเทศดานการศึกษาจึงเปนองคประกอบสําคัญท่ีจะสนับสนุนการ

ดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติทุกดาน โดยเฉพาะอยางยิ่งดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ 

ดานความเทาเทียมและความเสมอภาคของสังคม และดานขีดความสามารถในการแขงขัน การพัฒนา

เศรษฐกิจและกระจายรายได 

 คณะกรรมการอิสระเพ่ือการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) ไดดําเนินการศึกษาและทบทวนผลการ

ศึกษาวิจัย ขอเสนอเพ่ือการปฏิรูปการศึกษาของหนวยงานตางๆ ตลอดจนทบทวนผลลัพธและ

ผลสัมฤทธิ์ของการจัดการศึกษาของประเทศท่ีมีการทดสอบและสํารวจไวจากแหลงอางอิงท้ังภายใน     

และภายนอกประเทศ รวมถึงสรุปขอคิดจากการเยี่ยมพ้ืนท่ีและการจัดเวทีรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ

ท่ีจัดข้ึนรวมกับสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษากวา 20 ครั้ง รวมกับขอคิดเห็นท่ีไดรับผานทาง

เว็บไซต และสื่อสังคมออนไลนตางๆ มาประกอบการพิจารณาปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ         

ดานการศึกษา ทําใหแผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษานี้ มีแผนงานเพ่ือการปฏิรูป 7 เรื่อง จําแนก       

ในรายละเอียดเปนประเด็นปฏิรูปรวม 29 ประเด็น ไวดังนี้ 

เรื่องท่ี 1 การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรูโดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติฉบับใหมและกฎหมายลําดับรอง 

 ประกอบดวยประเด็นปฏิรูป 5 ประเด็น ไดแก 

• การมีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. .... และมีการทบทวน จัดทํา แกไข และ

ปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

• การสรางความรวมมือระหวางรัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ินและเอกชน เพ่ือการจัด

การศึกษา 



๑๗ 

 

• การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาตนเองและการศึกษาเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต 

เพ่ือรองรับการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

• การทบทวนและปรับปรงุแผนการศึกษาแหงชาติ 

• การจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแหงชาติ 

เรื่องท่ี 2 การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กกอนวัยเรียน 

 ประกอบดวยประเด็นปฏิรูป 2 ประเด็น ไดแก 

• การพัฒนาระบบการดูแล พัฒนา และจัดการเรียนรู เพ่ือใหเด็กปฐมวัยไดรับการพัฒนา 

รางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และสติปญญาใหสมกับวัย 

• การสื่อสารสังคมเพ่ือสรางความเขาใจในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

เรื่องท่ี 3 การปฏิรูปเพ่ือลดความเหล่ือมลํ้าทางการศึกษา 

 ประกอบดวยประเด็นปฏิรูป 3 ประเด็น ไดแก 

• การดําเนินการเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 

• การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลพิการ บุคคลท่ีมีความสามารถพิเศษ และบุคคลท่ีมีความ

ตองการการดูแลเปนพิเศษ 

• การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในพ้ืนท่ีหางไกล หรือในสถานศึกษาท่ีตองมีการ

ยกระดับคุณภาพอยางเรงดวน 

เรื่องท่ี 4 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครู และอาจารย 

 ประกอบดวยประเด็นปฏิรูป 5 ประเด็น ไดแก 

• การผลิตครู และการคัดกรองครู เพ่ือใหไดครูท่ีมีคุณภาพตรงกับความตองการของประเทศ 

และมีจิตวิญญาณของความเปนครู 

• การพัฒนาวิชาชีพครู 

• เสนทางวิชาชีพครู เพ่ือใหครูมีความกาวหนา ไดรับคาตอบแทนและสวัสดิการท่ีเหมาะสม 

• การพัฒนาผูบริหารสถานศึกษา เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในสถานศึกษา 

• องคกรวิชาชีพครู และการปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

เรื่องท่ี 5 การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

 ประกอบดวยประเด็นปฏิรูป 8 ประเด็น ไดแก 

• การปรับหลักสูตร พรอมกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมินเพ่ือ

พัฒนาการเรียนรู เปนหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

• การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม 

• การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาระดับชาติและระบบคัดเลือกเขาศึกษาตอ 

• การพัฒนาคุณภาพระบบการศึกษา 

• ระบบความปลอดภัย และระบบสวัสดิภาพของผูเรียน 
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• การปฏิรูปอาชีวศึกษา เพ่ือสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

• การปฏิรูปอุดมศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพ เพ่ิมขีดความสามารถในการแขง ขัน 

ประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลของระบบอุดมศึกษา 

• การจัดตั้งสถาบันหลักสูตรและการเรียนรูแหงชาติ (National Institute of Curriculum 

and Learning) 

เรื่องท่ี 6 การปรับโครงการของหนวยงานในระบบการศึกษา เพ่ือบรรลุเปาหมายในการปรับปรุง

การจัดการเรียนการสอน และยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 

 ประกอบดวยประเด็นการปฏิรปู 3 ประเดน็ ไดแก 

• สถานศึกษามีความเปนอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา 

• พ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา 

• การปรับปรุงโครงสรางของกระทรวงศึกษาธิการ 

เรื่องท่ี 7 การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูโดยการพลิกโฉมดวยระบบดิจิทัล (Digitalization For 

Education and Learning Reform) 

 ประกอบดวยประเด็นปฏิรูป 3 ประเด็น ไดแก 

• การปฏิรูปการเรียนรูดวยดิจิทัลผานแพลตฟอรมการเรียนรูดวยดิจิทัลแหงชาติ  (Digital  

Learning Reform: National Digital Learning Platform(NDLP)) 

• ระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการศึกษา (Big Data for Education) 

• การพัฒนาความเปนพลเมืองดิจิทัล (digital citizenship) ในดานความฉลาดรูดิจิทัล 

(digital literacy) ความฉลาดรูสารสนเทศ (information literacy) ความฉลาดรูสื่อ 

(media literacy) เพ่ือการรูวิธีการเรียนรู (learning how to learn) ในการเรียนรูตลอดชีวิต 

ตลอดจนการมีพฤติกรรมท่ีสะทอนการรูกติกา มารยาท จริยธรรมเก่ียวกับการใชสื่อและ

การสื่อสารบนอินเทอรเน็ต 

 

ในภาพรวมเชิงระบบของการปฏิรูป 7 เรื่องดังกลาว กําหนดวัตถุประสงคโดยรวมของการปฏิรูป

การศึกษาไว 4 ดาน ดังนี้ 

 1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา  

 2. ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 

 3. มุงความเปนเลิศและสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

 4. ปรับปรุงระบบการศึกษาใหมีประสิทธิภาพของการใชทรัพยากร เพ่ิมความคลองตัวในการ

รองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสรางเสริมธรรมาภิบาล
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แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579 
 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2545 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 

พระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวง        

แบงสวนราชการสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ไดกําหนดให

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษามีหนาท่ีในการพิจารณาเสนอแผนการศึกษาแหงชาติ ท่ีบูรณาการ

ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และกีฬากับการศึกษาทุกระดับ เพ่ือเปนแผนแมบทสําหรับหนวยงาน           

ท่ีเก่ียวของนําไปใชเปนกรอบแนวทางในการพัฒนาการศึกษาในชวงระยะเวลาดังกลาว  

แนวคิดการจัดการศึกษา ตามแผนการศึกษาแหงชาติ ยึดหลักสําคัญในการจัดการศึกษา 

ประกอบดวย หลักการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน หลักการจัดการศึกษาเพ่ือความเทาเทียมและท่ัวถึง 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักการมีสวนรวมของทุกภาคสวนของสังคม  อีกท้ังยึดตาม

เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนประเด็นภายในประเทศ อาทิ คุณภาพของคนทุกชวงวัย การเปลี่ยนแปลง

โครงสรางประชากรของประเทศ ความเหลื่อมล้ําของการกระจายรายได และวิกฤตดานสิ่งแวดลอม  

โดยนํายุทธศาสตรชาติมาเปนกรอบความคิดสําคัญในการจัดทําแผนการศึกษาแหงชาติโดยมีสาระสําคัญ 

ดังนี้ 

วิสัยทัศน “คนไทยทุกคนไดรับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ดํารงชีวิตอยางเปนสุข 

สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเรียนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21” 

เปาหมายดานผูเรียน โดยมุงพัฒนาผูเรียนทุกคนใหมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

(3Rs8Cs) ประกอบดวย ทักษะและคุณลักษณะตอไปนี้ 

 3Rs ไดแก การอานออก เขียนได และการคิดเลขเปน 

8Cs ไดแก ทักษะดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ และทักษะในการแกปญหา ทักษะดานการ

สรางสรรคและนวัตกรรม ทักษะดานความเขาใจตางวัฒนธรรม ตางกระบวนทัศน ทักษะความรวมมือ 

การทํางานเปนทีม และภาวะผูนํา ทักษะดานการสื่อสาร สารสนเทศ และการรูเทาทันสื่อ ทักษะดาน

คอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู และความ    

มีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 

เปาหมายของการจัดการศึกษา 5 ประการ ซ่ึงมีตัวชี้วัดเพ่ือการบรรลุเปาหมาย 53 ตัวชี้วัด 

ประกอบดวย เปาหมายและตัวชี้วัดท่ีสําคัญ ดังนี้ 

1. ประชากรทุกคนเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐานอยางท่ัวถึง  

2. ผูเรียนทุกคน ทุกกลุมเปาหมายไดรับบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานอยางเทา

เทียม  

3. ระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพ สามารถพัฒนาผูเรียนใหบรรลุขีดความสามารถเต็มตาม

ศักยภาพ 

4. ระบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือการลงทุนการศึกษาท่ีคุมคาและบรรลุ

เปาหมาย 
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5. ระบบการศึกษาท่ีสนองตอบและกาวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกท่ีเปนพลวัตและบริบทท่ี

เปลี่ยนแปลง 

 ยุทธศาสตร เปาหมาย และตัวช้ีวัด แผนการศึกษาแหงชาติไดกําหนดยุทธศาสตรในการ

พัฒนาการศึกษาภายใต 6 ยุทธศาสตรหลัก ท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป เพ่ือใหแผนการ

ศึกษาแหงชาติบรรลุเปาหมายตามจุดมุงหมาย วิสัยทัศน และแนวคิดการจัดการศึกษา ดังนี้ 

 ยุทธศาสตรท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ มีเปาหมายดังนี้ 

 ยุทธศาสตร ท่ี 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสรางขีด

ความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

 ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

 ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมทางการศึกษา 

 ยุทธศาสตรท่ี 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 

นโยบายและจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 นโยบาย 

 1. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการ โดยมุงปฏิรูปองคการเพ่ือหลอมรวม

ภารกิจและบุคลากร เชน ดานการประชาสัมพันธ ดานการตางประเทศ ดานเทคโนโลยี ดานกฎหมาย 

ฯลฯ ท่ีสามารถลดการใชทรัพยากรทับซอน เพ่ิมประสิทธิภาพและความเปนเอกภาพ รวมท้ังการ        

นําเทคโนโลยีดิจิทัลเขามาชวยท้ังการบริหารงานและการจัดการศึกษารองรับความเปนรัฐบาลดิจิทัล 

 2. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารทรัพยากร โดยมุงปฏิรูปกระบวนการวางแผน

งาน/โครงการแบบรวมมือและบูรณาการ ท่ีสามารถตอบโจทยของสังคมและเปนการพัฒนาท่ียั่งยืน 

รวมท้ังกระบวนการจัดทํางบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพและใชจายอยางคุมคา สงผลใหภาคสวนตาง ๆ 

ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และนานาชาติ เชื่อม่ันและรวมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษามากยิ่งข้ึน 

 3. ปรั บ รื้ อ และ เปลี่ ย นแปลงระบบการบริ ห า รจั ดก า รและ พัฒนา กํ าลั ง คน ขอ ง

กระทรวงศึกษาธิการ โดยมุงบริหารจัดการอัตรากําลังใหสอดคลองกับการปฏิรูปองคการ รวมท้ังพัฒนา

สมรรถนะและความรูความสามารถของบุคลากรภาครัฐ ใหมีความพรอมในการปฏิบัติงานรองรับความ

เปนรัฐบาลดิจิทัล 

 4. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู โดยมุงใหครอบคลุมถึง   

การจัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ และการเรียนรูตลอดชีวิตท่ีสามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

 จุดเนน 

1. การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

     1.1 การจัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ 

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมท้ังแนวทางการจัดการ

เรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพ่ือพัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ 
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- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถ่ินและหลักสูตรสถานศึกษา ตามความตองการ

จําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพ้ืนท่ี 

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมี

ประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณ

จําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพ่ือเปดโลกทัศน

มุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากข้ึน 

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพ่ือเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสราง

อาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ 

     1.2 การเรียนรูตลอดชีวิต 

- จัดการเรียนรูตลอดชีวิตสําหรับประชาชนทุกชวงวัย เนนสงเสริมและยกระดับทักษะ

ภาษาอังกฤษ (English for All) 

- สงเสริมการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมสําหรับผูท่ีเขาสูสังคมสูงวัย อาทิ อาชีพท่ีเหมาะสม

รองรับสังคมสูงวัย หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต และหลักสูตรการดูแลผูสูงวัย หลักสูตร BUDDY 

โดยเนนการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน โรงเรียน และผูเรียน หลักสูตรการเรียนรูออนไลน เพ่ือ

สงเสริมประชาสัมพันธสินคาออนไลนระดับตําบล 

- สงเสริมโอกาสการเขาถึงการศึกษาเพ่ือทักษะอาชีพและการมีงานทํา ในเขตพัฒนาพิเศษ

เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต และเขตพ้ืนท่ีพิเศษ (พ้ืนท่ีสูง พ้ืนท่ีตามแนวตะเข็บ ชายแดน และพ้ืนท่ี

เกาะแกง ชายฝงทะเล ท้ังกลุมชนตางเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุมชนชายขอบ และแรงงาน   

ตางดาว) 

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ 

และภาษาอังกฤษ รวมท้ังการจัดการเรียนการสอนเพ่ือฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ       

และมีเหตุผลเปนข้ันตอน 

- พัฒนาครูอาชีวศึกษาท่ีมีความรูและความสามารถในทางปฏิบัติ (Hands – on Experience) 

เพ่ือใหมีทักษะและความเชี่ยวชาญทางวิชาการ โดยรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําของประเทศจัด

หลักสูตรการพัฒนาแบบเขมขนระยะเวลาอยางนอย 1 ป 

- พัฒนาสมรรถนะและความรูความสามารถของบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ ใหมีความพรอม

ในการปฏิบัติงานรองรับความเปนรัฐบาลดิจิทัลอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดใหมีศูนยพัฒนาสมรรถนะ

บุคลากรระดับจังหวัดท่ัวประเทศ 

2. การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 

- พัฒนาคุณภาพการศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต โดยนอมนํายุทธศาสตรพระราชทาน 

“เขาใจ เขาถึง พัฒนา” เปนหลักในการดําเนินการ 

- เฝาระวังภัยทุกรูปแบบท่ีเกิดข้ึนกับผูเรียน ครู และสถานศึกษา โดยเฉพาะภัยจากยาเสพติด 

อาชญากรรมทางไซเบอร การคามนุษย 
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- สงเสริมใหใชภาษาทองถ่ินรวมกับภาษาไทย เปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพ้ืนท่ีท่ีใชภาษา

อยางหลากหลาย เพ่ือวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสาร

และใชภาษาท่ีสามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง       

วินัย สุจริต จิตอาสา โดยใชกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 

3. การสรางความสามารถในการแขงขัน 

- สนับสนุนใหสถานศึกษาอาชีวศึกษาผลิตกําลังแรงงานท่ีมีคุณภาพ ตามความเปนเลิศของ     

แตละสถานศึกษาและตามบริบทของพ้ืนท่ี รวมท้ังสอดคลองกับความตองการของประเทศท้ังในปจจุบัน

และอนาคต 

- สนับสนุนใหสถานศึกษาอาชีวศึกษาบริหารจัดการอยางมีคุณภาพ และจัดการเรียนการสอน

ดวยเครื่องมือปฏิบัติท่ีทันสมัยและสอดคลองกับเทคโนโลยี โดยเนนใหผูเรียนมีทักษะการวิเคราะหขอมูล 

(Data Analysis) และทักษะการสื่อสารภาษาตางประเทศ 

4. การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู 

- ศึกษาและปรับปรุงอัตราเงินอุดหนุนคาใชจายตอหัวในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน             

ใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 

- ระดมสรรพกําลังเพ่ือสงเสริมสนับสนุนโรงเรียนนํารองพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา เพ่ือลดความ

เหลื่อมล้ําทางการศึกษาใหสอดคลองพระราชบัญญัติพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 

5. การจัดการศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรม         

ท่ีพึงประสงคดานสิ่งแวดลอม 

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพ 

และสรางรายได 

6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

- ปฏิรูปองคการเพ่ือลดความทับซอน เพ่ิมประสิทธิภาพและความเปนเอกภาพของหนวยงาน   

ท่ีมีภารกิจใกลเคียงกัน เชน ดานประชาสัมพันธ ดานตางประเทศ ดานเทคโนโลยี ดานกฎหมาย เปนตน 

- ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบท่ีเปนอุปสรรคและขอจํากัดในการดําเนินงาน โดยคํานึงถึง

ประโยชนของผูเรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม 

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

- พัฒนาระบบฐานขอมูลดานการศึกษา (Big Data) 

- พัฒนาระบบการบริหารจัดการและพัฒนากําลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ ใหสอดคลอง   

กับการปฏิรูปองคการ 

- สนับสนุนใหสถานศึกษาเปนนิติบุคคล เพ่ือใหสามารถบริหารจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพไดอยาง

อิสระและมีประสิทธิภาพ ภายใตกรอบแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ 
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- จัดตั้งหนวยงานวางแผนทางการเงิน (Financial Plan) ระดับจังหวัด เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต

บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ 

- สงเสริมโครงการ 1 ตําบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเนนปรับสภาพแวดลอมท้ังภายใน        

และภายนอกบริเวณโรงเรียนใหเอ้ือตอการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 

 

นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มุงม่ันในการพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหเปน 

“การศึกษาข้ันพ้ืนฐานวิถีใหม วิถีคุณภาพ” มุงเนนความปลอดภัยในสถานศึกษา สงเสริมโอกาสทาง

การศึกษาท่ีมีคุณภาพอยางเทาเทียม และบริหารจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ จึงกําหนดนโยบาย

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 ดังนี้ 

 1. ดานความปลอดภัย 

     พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยใหกับผูเรียน ครู และบุคลากรทางการ

ศึกษาและสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการ

มีสุขภาวะท่ีดี สามารถปรับตัวตอโรคอุบัติใหมและโรคอุบัติซํ้า 

 2. ดานโอกาส 

     2.1 สนับสนุน ใหเด็กปฐมวัยไดเขาเรียนทุกคน มีพัฒนาการท่ีดี ท้ังทางรางกาย จิตใจ วินัย 

อารมณ สังคม และสติปญญา ใหสมกับวัย 

    2.2 ดําเนินการ ใหเด็กและเยาวชนไดรับการศึกษาจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อยางมี

คุณภาพตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะหตนเองเพ่ือการศึกษาตอ และ

ประกอบอาชีพตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมท้ังสงเสริมและพัฒนาผู เรียน                 

ท่ีมีความสามารถพิเศษสูความเปนเลิศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

    2.3 พัฒนาระบบดูแลชวยเหลือเด็กและเยาวชนท่ีอยูในการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือปองกัน

ไมใหออกจากระบบการศึกษา รวมท้ังชวยเหลือเด็กตกหลนและเด็กออกกลางคันใหไดรับการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานอยางเทาเทียมกัน 

    2.4 สงเสริมใหเด็กพิการและผูดอยโอกาส ใหไดรับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ         

มีทักษะในการดําเนินชีวิต มีพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ พ่ึงตนเองไดอยางมีศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ดานคุณภาพ 

    3.1 สงเสริมการจัดการศึกษาใหผูเรียนมีความรู มีทักษะการเรียนรูและทักษะท่ีจําเปนของ

โลกในศตวรรษท่ี 21 อยางครบถวน เปนคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดม่ันการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติท่ีถูกตองตอบานเมือง 

    3.2 พัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะและทักษะดานการอาน คณิตศาสตร การคิดข้ันสูง 

นวัตกรรม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาตางประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ

แขงขัน และการเลือกศึกษาตอเพ่ือการมีงานทํา 
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    3.3 ปรับหลักสูตรเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะ ท่ีเนนการพัฒนาสมรรถนะหลักท่ีจําเปน     

ในแตละระดับ จัดกระบวนการเรียนรูแบบลงมือปฏิบัติจริง รวมท้ังสงเสริมการจัดการเรียนรูท่ีสราง

สมดุลทุกดาน สงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผูเรียน

ทุกระดับ 

    3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหเปนครูยุคใหม มีศักยภาพในการจัดการเรียน

การสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหนาท่ีไดดี มีความรูความสามารถในการใช

เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง รวมท้ังมีจิตวิญญาณความเปนครู 

4. ดานประสิทธิภาพ 

    4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใชพ้ืนท่ีเปนฐาน มีนวัตกรรมเปนกลไกหลักในการ

ขับเคลื่อนบนฐานขอมูลสารสนเทศท่ีถูกตอง ทันสมัย และการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 

    4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก และ

โรงเรียนท่ีสามารถดํารงอยูไดอยางมีคุณภาพ (Stand Alone) ใหมีคุณภาพอยางยั่งยืน สอดคลองกับ

บริบทของพ้ืนท่ี  

    4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ท่ีมีจํานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา   

ปท่ี 1-3 นอยกวา 20 คน ใหไดรับการศึกษาอยางมีคุณภาพ สอดคลองกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพ

ของชุมชน 

    4.4 สงเสริมการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพในสถานศึกษาท่ีมีวัตถุประสงคเฉพาะ และ

สถานศึกษาท่ีตั้งในพ้ืนท่ีลักษณะพิเศษ 

    4.5 สนับสนุนพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษาใหเปนตนแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและ

การเพ่ิมความคลองตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

    4.6 เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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สวนที่ 3 
ทิศทางการจัดการศกึษา 

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. 2564 ดังนี้ 

วิสัยทัศน (Vision) 
“เปนองคกรท่ีมุงพัฒนาผูเรียน ใหมีคุณภาพไดมาตรฐานการศึกษา นอมนําศาสตร 

พระราชาสูการพัฒนาท่ียั่งยืน” 
 
พันธกิจ (Mission) 

1. สงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและการ 
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

2. สงเสริมและสนับสนุนผูเรียนใหมีความเปนเลิศทางวิชาการ เพ่ือสรางขีดความสามารถใน 
การแขงขันและมีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษท่ี ๒๑ 

3. สรางโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ํา ใหผูเรียนทุกคนไดรับบริการทาง 
การศึกษาท่ีมีคุณภาพอยางท่ัวถึงและเทาเทียม 

4. พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา สูความเปนมืออาชีพ 
5. สงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ตามหลัก 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีมุงผลสัมฤทธิ์ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และการจัด 

การศึกษาโดยใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) 
 
คานิยมองคกร (Core Values) 
 “ยึดหลักธรรมาภิบาล บริการเปนเลิศ เกิดทีมงานคุณภาพ” 
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เปาประสงค (Goal) 
1. ผูเรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดม่ันในการปกครองระบอบประชาธิปไตย  

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติท่ีถูกตองตอบานเมือง มีหลักคิดท่ีถูกตอง และเปน
พลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยมท่ีพึงประสงค มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอตนเอง 
ครอบครัว และสงัคมโดยรวม 

2. ผูเรียนเปนบุคคลแหงการเรียนรู คิดริเริ่มและสรางสรรคนวัตกรรม มีความรู มีทักษะ มี 
สมรรถนะตามหลักสูตร และมีคุณลักษณะของผูเรียนในศตวรรษท่ี ๒๑ มีสุขภาวะท่ีเหมาะสมตามวัย 
มีความสามารถพ่ึงพาตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปนพลเมืองและพลโลก
ท่ีดี พรอมกาวสูสากล นําไปสูการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

3. ประชากรวัยเรียน ไดรับบริการทางการศึกษาอยางท่ัวถึง เทาเทียม มีคุณภาพ และมีคาม 
ปลอดภัย 

4. ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เปนบุคคลแหงการเรียนรู มีความรูและมี 
จรรยาบรรณ ตามมาตรฐานวิชาชีพ  

5. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ตามหลัก 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

6. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา มีการบริหารจัดการท่ีมุงผลสัมฤทธิ์ โดยยึด 
หลักธรรมาภิบาล 

7. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา บริหารจัดการศึกษาโดยใชเทคโนโลยีและ 
นวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
 
กลยุทธ (Strategy) 

๑. จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษยและของชาติ 
๒. จัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
๓. พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
๔. สรางโอกาสและลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 
๕. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
๖. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
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กลยุทธท่ี 1 จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษยและชาติ 

เปาหมาย ตัวช้ีวัด 
1. สถานศึกษาพัฒนาผู เรียนให มี คุณลักษณะตามพระบรมราโชบายดาน
การศึกษาของรัชกาลท่ี 10 เก่ียวกับทัศนคติท่ีดีตอบานเมือง มีหลักคิดท่ีถูกตอง
เปนพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยมท่ีพึงประสงค มีคุณธรรม 
อัตลักษณ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบตอครอบครัว ผูอ่ืน และสังคม
โดยรวม ซ่ือสัตย สุจริต มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 
 
 
 
 

1. รอยละ 100 ของผูเรียนมีทัศนคติท่ีดีตอบานเมือง มีหลักคิดท่ีถูกตองเปนพลเมืองดี    
ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยมท่ีพึงประสงค มีคุณธรรม อัตลักษณ มีจิต
สาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบตอครอบครัว ผูอ่ืน และสังคมโดยรวม ซ่ือสัตย สุจริต 
มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม (คุณลักษณะท่ีพึงประสงคตาม
หลักสูตรแกนกลางฯ) 
2. รอยละ 100 ของสถานศึกษาไดพัฒนาผู เรียนใหมีคุณลักษณะตามพระบรม         
ราโชบายดานการศึกษา ของรัชกาลท่ี 10 เก่ียวกับทัศนคติท่ีดีตอบานเมือง มีหลักคิด 
ท่ีถูกตองเปนพลเมืองดีของชาติมีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยมท่ีพึงประสงค มีคุณธรรม 
อัตลักษณ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบ ตอครอบครัว ผูอ่ืน และสังคมโดยรวม 
ซ่ือสัตย สุจริต มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม (คุณลักษณะ 
ท่ีพึงประสงคตามหลักสูตรแกนกลางฯ) 

2. ผูเรียนมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดม่ัน 
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

3. รอยละ 100 ของผู เรียนมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลัก 
ของชาติ ยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
4. รอยละ 100 ของสถานศึกษาจัดบรรยากาศสิ่งแวดลอมและจัดกิจกรรมการเรียนรู        
ใหผูเรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดม่ันการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

3. สถานศึกษานอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสูการพัฒนาผูเรียน
ใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามท่ีกําหนดไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

5. รอยละ 100 ของผูเรียนมีคุณลักษณะคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักปรัชญา       
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
6. รอยละ 100 ของสถานศึกษานอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู       
การพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามท่ีกําหนด 
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เปาหมาย ตัวช้ีวัด 
4. ผูเรียนมีความสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบท่ีมีผลกระทบตอความ
ม่ันคง 
 
 

7. รอยละ 100 ของผูเรียนมีความรู ความเขาใจ และมีความพรอมสามารถรับมือ           
กับภัยคุกคามทุกรูปแบบท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคง เชน ภัยจากยาเสพติด ความ
รุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพยสิน การคามนุษย อาชญากรรมไซเบอร และภัย
พิบัติตาง ๆ อุบัติเหตุ  โควิด-19 ฝุน PM 2.5 และอ่ืนๆ 
8. รอยละ 100 ของผูเรียนมีความพรอมสามารถรับมือกับภัยคุกตามทุกรูปแบบท่ีมี
ผลกระทบตอความม่ันคง 

5. ผูเรียนไดรับการปลูกฝงความมีระเบียบ วินัย ทัศนคติท่ีถูกตอง ผาน
กระบวนการลูกเสือ ยุวกาชาดและจิตอาสา 

9. รอยละ 100 ของผูเรียนไดรับการปลูกฝงความมีระเบียบ วินัย จิตสาธารณะ             
ผานกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 

6. หนวยงานผานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
ภาครัฐ (ITA online) 
 

10. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีผลประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของภาครัฐ (ITA online) ระดับ A 
11. รอยละ 60 ของสถานศึกษามีผลประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของภาครัฐ (ITA online) ระดับ A 
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กลยุทธท่ี 2 จัดการศึกษาเพ่ือความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

เปาหมาย ตัวช้ีวัด 
1. ผูเรียนทุกระดับมีสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรูในศตวรรษ            
ท่ี 21(3R8C) 
 

1. รอยละ 50 ของผูเรียนทุกระดับมีสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู       
ในศตวรรษท่ี 21(3R8C) ในระดับดีเยี่ยม โดยพิจารณาจากการประเมินความสามารถ
การอาน คิดวิเคราะห และเขียน  
 

2. ผูเรียนมีความเปนเลิศทางดานวิชาการ มีทักษะความรูท่ีสอดคลองกับทักษะท่ี
จําเปนในศตวรรษท่ี 21 และมีทักษะดานอาชีพ 
 

2. รอยละ 80 ของผูเรียนเปนผูมีความเปนเลิศทางดานวิชาการ มีความสามารถพิเศษ
ดานผูนํ า  ดานนักคิด ดานสรางสรรค  ดานนักวิชาการ ดานนักคณิตศาสตร                
ดานนักวิทยาศาสตร ดานนักภาษา ดานนักกีฬา ดานนักดนตรี ดานศิลปน และนักเรียน
ท่ีเขาแขงขันระดับนานาชาติ 
3. รอยละ  100 ของผูเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ไดรับการเสริมทักษะ        
การเรียนรูท่ีเชื่อมโยงสูอาชีพและการมีงานทํา 
4. รอยละ  100 ของผู เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาป ท่ี 3 ไดรับการเสริมทักษะ         
การเรียนรูท่ีเชื่อมโยงสูอาชีพและการมีงานทํา 

3. ผูเรียนมีความสามารถดานรูเรื่องการอาน (Reading Literacy) ดานการรูเรื่อง
คณิตศาสตร (Mathematical Literacy) และดานการรูเรื่องวิทยาศาสตร 
(Scientific Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA 

5. รอยละ  100 ของผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนไดรับการพัฒนาสมรรถนะตามแนว
ทางการประเมิน PISA ดวยชุดฝกสมรรถนะและขอสอบ PISA style 
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เปาหมาย ตัวช้ีวัด 
4. ผูเรียนมีทักษะ และความสามารถทางวิชาการ 
 

6. รอยละ 60 ของผูเรียนแตละระดับชั้น(ประถมศึกษาปท่ี 1–6) ผานเกณฑการ
ทดสอบภาษาอังกฤษ เ พ่ือใช ในการสื่อสารในระดับดี ข้ึนไป(เกรด 3 ข้ึนไป) 
 7. รอยละ 60 ของผูเรียนกลุมเปาหมายผานการทดสอบทักษะการใชภาษาอังกฤษ
ตามมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) ตามท่ีกําหนด 
8. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มีสถานศึกษาท่ีมีความพรอมในการจัดหองเรียนพิเศษ 
(EP/MEP/IEP) 

5. ผูเรียนมีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน 
(O-NET) เพ่ิมข้ึน 
 

9. รอยละของสถานศึกษามีจํานวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีมีคะแนน 
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) รอยละ 50 ข้ึนไป เพ่ิมข้ึน
จากปการศึกษาท่ีผานมาทุกกลุมสาระการเรียนรูท่ีไดรับการประเมิน 
10. รอยละของสถานศึกษามีจํานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีมีคะแนน 
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) รอยละ 50 ข้ึนไป เพ่ิมข้ึน
จากปการศึกษาท่ีผานมาทุกกลุมสาระการเรียนรูท่ีไดรับการประเมิน 

6. ผูเรียนมีผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ (NT) สูงข้ึน 11. รอยละของผู เรียนชั้นประถมศึกษาป ท่ี 3 ท่ีมีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ
ความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ (NT) ผานเกณฑท่ีกําหนด  

7. สถานศึกษามีการจัดการเรียนรูใหกับผูเรียน เพ่ือเสริมสรางทักษะพ้ืนฐานท่ี
เชื่อมโยงสูการสรางอาชีพและการมีงานทํา 

12. รอยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนรูใหกับผูเรียน เพ่ือเสริมสราง
ทักษะพ้ืนฐานท่ีเชื่อมโยงสูการสรางอาชีพและการมีงานทํา 
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กลยุทธท่ี 3 พัฒนาเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

เปาหมาย ตัวช้ีวัด 
1. หนวยงานมีและจัดทํากรอบหลักสูตร พัฒนาหลักสูตร กรอบหลักสูตรทองถ่ิน 
ท่ีสอดคลองกับเปาหมาย จุดเนน สาระทองถ่ิน และสอดคลองแผนการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2560-2579 
 

1. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีกรอบหลักสูตรทองถ่ินท่ีสอดคลองกับเปาหมาย 
จุดเนน สาระทองถ่ินและสอดคลองกับแผนการศึกษาแหงชาติ  
2. รอยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีมีการพัฒนาหลักสูตรระดับทองถ่ินท่ีสอดคลองกับ
เปาหมาย จุดเนน สาระทองถ่ิน และสอดคลองแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-
2579 และกรอบหลักสูตรระดับทองถ่ินตามความตองการของสถานศึกษา 
3. รอยละ 100 ของสถานศึกษามีการนําหลักสูตรระดับทองถ่ินไปใชพัฒนาการศึกษา 
4. รอยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรูความเขาใจ ในการจัดทํา     
และใชหลักสูตร 

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรูความเขาใจ และตระหนักรูในการ
จัดทําและใชหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

5. รอยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีความรูความเขาใจ และ
ตระหนักรู  ในการจัดทําและใชหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

3. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาไดรับการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงาน
ดานการบริหารงานบุคคล 

6. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีแผนบริหารอัตรากําลัง  
7. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาการสรรหาและการบรรจุแตงตั้งดวยระบบคุณธรรม 
8. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
9. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีการเสริมสรางวินัย คุณธรรมจริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพครูแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
10. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีการยกยองเชิดชูเกียรติ และสงเสริมความกาวหนา
ในวิชาชีพแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

4. เด็กระดับปฐมวัย มีผลการประเมินพัฒนาการท้ัง 4 ดาน (รางกาย อารมณ
จิตใจ สังคม สติปญญา) ผานเกณฑการประเมินคุณภาพและเปนไปตามมาตรฐาน
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
 

11. รอยละ100ของเด็กกลุมเปาหมายผานเกณฑการประเมินพัฒนาการท้ัง 4 ดาน 
(รางกาย อารมณจิตใจ สังคม สติปญญา)  
12. รอยละ 100 ของเด็กปฐมวัยมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามมาตรฐาน
คุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
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เปาหมาย ตัวช้ีวัด 
5. สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 13. รอยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีมีการจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียน

เปนสําคัญ 

6. สถานศึกษาจัดกระบวนการจัดการเรียนรูท่ีผูเรียนไดใชกระบวนการคิดวิเคราะห        
และลงมือปฏิบัติ (Active learning) 

14. รอยละ 100 สถานศึกษาท่ีจัดกระบวนการจัดการเรียนรูท่ีผูเรียนไดใชกระบวนการ
คิดวิเคราะหและลงมือปฏิบัติ (Active learning) 

7. สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน เพ่ือฝกทักษะการคิดแบบมีเหตุผล                  
และเปนข้ันตอน (Coding) 

15. รอยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอน เพ่ือฝกทักษะการคิดแบบ          
มีเหตุผลและเปนข้ันตอน (Coding) 

8. สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา (STEM  Education)และ
นวัตกรรมการเรียนรู  

16. รอยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา (STEM  
Education) และสรางนวัตกรรมเก่ียวกับการเรียนรูท่ีเก่ียวของกับสะเต็มศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

33 

กลยุทธท่ี 4 สรางโอกาสและลดความเหล่ือมลํ้าทางการศึกษา 

เปาหมาย ตัวช้ีวัด 
1. จํานวนประชากรวัยเรียนท่ีมีอายุถึงเกณฑการศึกษาภาคบังคับไดเขาเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 สัดสวนนักเรียนระดับปฐมวัยและอัตราการออกกลางคัน
ลดลง 

1. รอยละ 100 ของประชากรวัยเรียนท่ีอายุถึงเกณฑการศึกษาภาคบังคับได 
เขาเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 
2. สัดสวนของนักเรียนปฐมวัย 1-3 ตอประชากรกลุมอายุ 3-6 ปเปน 90:100 คน 
3. รอยละ 100 ของสถานศึกษาไมมีนักเรียนออกกลางคัน 

2. อัตราการศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึนของผูเรียนท่ีจบชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 
มัธยมศึกษาปท่ี 3 มัธยมศึกษาปท่ี 6 
 

4. รอยละ 100 ของผูเรียนท่ีจบชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ศึกษาตอในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปท่ี 4  
5. รอยละ 50 ของผูเรียนกลุมเปาหมายไดศึกษาตอสายอาชีพ 

3. ผูเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีมีความตองการพิเศษไดรับการดูแล
ชวยเหลือและสงเสริมใหไดรับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ 
 

6. รอยละ 100 ของเด็กพิการเรียนรวมไดรับการชวยเหลือและสงเสริมใหไดรับ
การศึกษาเต็มตามศักยภาพ 
7. รอยละ 100 ของเด็กดอยโอกาสไดรับการชวยเหลือและสงเสริมใหไดรับการศึกษา
เต็มตามศักยภาพ 

4. ผู เรียนทุกคนมีศักยภาพการจัดการสุขภาวะของตนเองใหมีสุขภาวะท่ีดี
สามารถดํารงชีวิตอยางมีความสุขท้ังดานรางกายและจิตใจ 

 

8. รอยละ 90 ของเด็กปฐมวัยท่ีมีสุขภาวะและโภชนาการสมวัยตามเกณฑมาตรฐาน 
9. รอยละ 90 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 มีผลการ
ประเมินตามเกณฑมาตรฐาน 
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เปาหมาย ตัวช้ีวัด 
5. สถานศึกษาพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรู 10. รอยละ 100 ของสถานศึกษาสงเสริมการใชดิจิทัลแพลตฟอรมเพ่ือการเรียนรูหรือ

เปนเครื่องมือเพ่ือการเรียนรู 
11. รอยละ 100 ของสถานศึกษาได มีการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานของ
สถานศึกษาใหเอ้ือตอการเรียนรูของผู เรียน เชน โรงอาหาร  หองน้ํา หองสวม 
หองปฏิบัติการ สนามเด็กเลน เปนตน 
12. รอยละ 100 ของสถานศึกษามีการพัฒนาดานสงเสริมการศึกษาของสถานศึกษา
ใหเอ้ือตอการเรียนรูของผูเรียน เชน  สื่อการเรียนการสอน  อาหารกลางวัน  อาหาร
เสริม(นม) ทุนการศึกษา เปนตน 
13. รอยละ 100 ของสถานศึกษาไดมีการพัฒนาดานการมีสวนรวมของเอกชน บาน 
วัด รัฐ โรงเรียนท่ีสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน เชน การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
ครูภูมิปญญาทองถ่ิน แหลงเรียนรูในชุมชน เปนตน  

6. สถานศึกษามีระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน สรางความปลอดภัยใหกับผูเรียน 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

14. รอยละ 100 ของผูเรียนมีความปลอดภัยท้ังดานรางกาย  จิตใจ อารมณ  
และสังคม 
15. รอยละ 100 ของครูมีความปลอดภัยท้ังดานรางกาย  จิตใจ อารมณ และสังคม 
16. รอยละ 100 ของสถานศึกษามีและดําเนินการตามแนวทาง มาตรการ คูมือใน
การดําเนินงานสรางความปลอดภัยในสถานศึกษา 
17. รอยละ 100 ของสถานศึกษามีระบบดูแลชวยเหลือและคุมครองนักเรียน 
18. รอยละ 100 ของสถานศึกษามีขอมูลนักเรียนท่ีไดรับการดูแลชวยเหลือตามระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียน 
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เปาหมาย ตัวช้ีวัด 
7. สถานศึกษามีการพัฒนา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล และติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา และมีผลการประเมินคุณภาพภายนอกจากสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) เปนไปตามเกณฑ     
ท่ีกําหนด 

19. รอยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีมีผลการประเมินคุณภาพภายนอกตามเกณฑ         
ท่ีกําหนด 

8. สถานศึกษาไดรับการกํากับ ดูแล ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

20. รอยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีไดรับการกํากับดูแล ติดตาม และตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

9. สถานศึกษาใชระบบการประกันคุณภาพภายในเพ่ือสงเสริมคุณภาพการศึกษา 
 

21. รอยละ100 ของสถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิภาพ  
22. รอยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีมีการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ใน
ภาพรวมระดับดีข้ึนไป  
23. รอยละ100 ของสถานศึกษามีการติดตามและพัฒนาสงเสริมสนับสนุน กํากับ
ดูแลตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
24. รอยละ100 ของสถานศึกษาเปาหมายไดรับการเตรียมความพรอมสําหรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องคการมหาชน)  
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กลยุทธท่ี 5 จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

เปาหมาย ตัวช้ีวัด 
1. สถานศึกษามีการสงเสริมการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย 1. รอยละ 100 ของสถานศึกษาจัดทําแผนปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย 

2. รอยละ 100 ของสถานศึกษามีการคัดแยกขยะมูลฝอยเพ่ือนําไปจัดการอยาง
เหมาะสม ถูกตองตามหลักวิชาการ  
3. รอยละ 100 ของสถานศึกษามีการจัดกิจกรรมใหความรูในการคัดแยกขยะมูลฝอย
กอนท้ิง เชน การจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมรณรงค การอบรม KM การจัด
นิทรรศการเพ่ือใหความรู ศึกษาสภาพจริงจากแหลงเรียนรู เปนตน 
4. รอยละ 100 ของสถานศึกษามีกิจกรรมสงเสริมใหบุคลากรนําขยะมูลฝอยมาใช
ประโยชน เชน ทําปุย น้ําหมักชีวภาพ เลี้ยงไสเดือน ธนาคารขยะ ผาปารีไซเคิล เปนตน 
5. รอยละ 100 ของสถานศึกษามีกิจกรรมลดปริมาณขยะ  เชน ถุงพลาสติกหูหิ้ว แกว
พลาสติก โฟมบรรจุอาหาร เปนตน 

2. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีการสงเสริมการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย 6. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจัดทําแผนปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย      
7. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาคัดแยกขยะมูลฝอยเพ่ือนําไปจัดการอยางเหมาะสม 
ถูกตองตามหลักวิชาการ  
8. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีกิจกรรมใหความรูในการคัดแยกขยะมูลฝอย 
กอนท้ิงแกเจาหนาท่ีในหนวยงาน เชน การจัดกิจกรรมรณรงค การอบรม KM การจัด
นิทรรศการเพ่ือใหความรู เปนตน 
9. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีกิจกรรมสงเสริมใหเจาหนาท่ีมีสวนรวมในการนําขยะ      
มูลฝอยมาใชประโยชน เชน หมักทําปุย น้ําหมักชีวภาพ เลี้ยงไสเดือน ธนาคารขยะ 
ผาปารีไซเคิล เปนตน 
10. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีกิจกรรมลดปริมาณขยะ  เชน ถุงพลาสติกหูหิ้ว แกว
พลาสติก โฟมบรรจุอาหาร เปนตน 
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เปาหมาย ตัวช้ีวัด 
3. หนวยงานมีการสงเสริมใหลดการใชพลังงาน 
 

11. รอยละ 100 ของสถานศึกษามีการสงเสริมใหลดการใชพลังงาน เชน การ
ประหยัดพลังงานดานไฟฟา พลังงานดานน้ํามันเชื้อเพลิง การใชน้ําเพ่ืออุปโภคบริโภค 
เปนตน 
12. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีการสงเสริมใหลดการใชพลังงาน เชน การประหยัด
พลังงานดานไฟฟา พลังงานดานน้ํามันเชื้อเพลิง การใชน้ําเพ่ืออุปโภคบริโภค เปนตน 
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กลยุทธท่ี 6 ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

เปาหมาย ตัวช้ีวัด 
1. โรงเรียนกลุมเปาหมายเฉพาะไดรับการสงเสริมสนับสนุนใหดําเนินงานอยางมี
คุณภาพ 
 

1. รอยละ 100 ของโรงเรียนขนาดเล็กกลุมเปาหมายมีผลการประเมินการยกระดับ
คุณภาพการบริหารจัดการ ระดับดีข้ึนไป  (รอยละ 70 ข้ึนไป) 
2. รอยละ 100 ของโรงเรียนคุณภาพประจําตําบลมีนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 
3. รอยละ 100 ของโรงเรียนขยายโอกาสมีนวัตกรรมในการสงเสริมทักษะอาชีพสูการ
มีงานทํา 

2. สถานศึกษาจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป แผนพัฒนาการศึกษา แผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาท่ีมีความสอดคลองกับภารกิจ บริบทขององคการและนโยบาย 
จัดทํารายงานการกํากับ ติดตามการดําเนินงาน รวมท้ังรายงานผลการดําเนินงาน 

4. รอยละ 100 ของสถานศึกษามีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป แผนพัฒนา
การศึกษา แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีมีความสอดคลองกับภารกิจ บริบทของ
องคการและนโยบาย 
5. รอยละ 100 ของสถานศึกษามีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําป   

3. หนวยงานมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการ
จัดการเรียนการสอน 

6. รอยละ 100 ของสถานศึกษานํานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชเพ่ือการ
บริหาร เชน ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (Smart Office PKN2) การจัดเก็บขอมูล
ผานระบบคลาวด (Cloud Computing) ฐานขอมูล (Big Data) การใชระบบ VIDEO 
Conference  เปนตน 
7. รอยละ 100 ของสถานศึกษานํานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชเพ่ือการ             
จัดการเรียนการสอน เชน การจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม(DLTV) การจัดการ
ศึกษาผานเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) แพลตฟอรมดานการศึกษาเพ่ือความเปนเลิศ 
(DEEP) หรือชองทางการศึกษาทาง Social media เปนตน  
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เปาหมาย ตัวช้ีวัด 
 8. รอยละ 80 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาผานเทคโนโลยีดิจิทัล

แพลตฟอรม เพ่ือการจัดการเรียนการสอน เชน แพลตฟอรมดานการศึกษาเพ่ือความ
เปนเลิศ (DEEP) ศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคล เพ่ือความเปนเลิศ (HECE) หรือ เทคโนโลยี
ดิจิทัลแพลตฟอรมอ่ืนๆ เปนตน 
9. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานํานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชเพ่ือการบริหาร   
เชน ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (Smart Office PKN2) การจัดเก็บขอมูลผาน
ระบบคลาวด (Cloud Computing)  ฐานขอมูล (Big Data) การใชระบบ VIDEO 
Conference ระบบการบริหารงบประมาณ (BRS)    เปนตน 
10. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานํานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชเพ่ือการ
จัดการเรียนการสอน เชน การพัฒนาระบบคลังขอสอบออนไลน  การนิเทศออนไลน 
วารสารออนไลน คลังความรูออนไลน (KM)  เปนตน 

4. สถานศึกษาใชดิจิทัลแพลตฟอรม เพ่ือการเรียนรูและเปนเครื่องมือการเรียนรู
ของผูเรียน 

11. รอยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีใชดิจิทัลแพลตฟอรม เพ่ือการเรียนรูและเปน
เครื่องมือการเรียนรูของผูเรียน เชน DEEP , DLIT , DLTV และแพลตฟอรมโซเชียล
มีเดีย เปนตน 

5. หนวยงานมีแผนเปนเครื่องมือในการบริหารงบประมาณใหมีประสิทธิภาพ 
 

12. รอยละ 100 ของสถานศึกษามีแผนการใชงบประมาณและหรือแผนการจัดซ้ือ 
จัดจาง 
13. รอยละ 100 ของสถานศึกษาไดรับการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบการใช
งบประมาณผานกระบวนการตรวจสอบภายในของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และ
เครือขาย 
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เปาหมาย ตัวช้ีวัด 
6. หนวยงานจัดระบบบริหารจัดการ เปนไปตามมาตรฐานและสงเสริมคุณภาพ
สถานศึกษา 

 

14. รอยละ 100 ของสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการ มีการพัฒนามาตรฐาน               
การปฏิบัติงาน มีระบบควบคุมภายใน มีการกํากับติดตาม มีการประเมินและรายงาน
ผลการปฏิบัติงาน  
15. รอยละ 90 ข้ึนไปของผูรับบริการมีความพึงพอใจท่ีมีตอระบบบริหารจัดการของ
สถานศึกษา (ระดับมากข้ึนไป) 
16. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีระบบบริหารจัดการ มีการพัฒนามาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน มีระบบควบคุมภายใน มีการกํากับติดตาม มีการประเมินและรายงานผล
การปฏิบัติงาน  
17. รอยละ 90 ข้ึนไปของผูรับบริการมีความพึงพอใจท่ีมีตอระบบบริหารจัดการ             
ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (ระดับมากข้ึนไป) 
18. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดมีผลงานท่ีแสดงถึง
ความสําเร็จและเปนแบบอยางไดอยางนอยหนวยงานละ 5 ชิ้น 

7. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากระจายอํานาจและการสงเสริมการมีสวนรวม
เพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพ 
 

19. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีการกระจายอํานาจและการสงเสริมการมีสวนรวม
ในการบริหารโดยเครือขาย เชน เครือขายกลุมโรงเรียน อนุกรรมการติดตามตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (อ.ก.ต.ป.น.) เปนตน 

8. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีการบริหารงานดานการบริหารงานบุคคล    
อยางมีประสิทธิภาพ 

20. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีแผนบริหารอัตรากําลัง และบริหารอัตรากําลังอยาง       
มีประสิทธิภาพสงผลตอคุณภาพสถานศึกษา 
21. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีการสรรหาและการบรรจุแตงตั้ง ขาราชการครู            
และบุคลากรทางการศึกษาดวยระบบคุณธรรม 
 
 
 



 
 

 

41 

เปาหมาย ตัวช้ีวัด 
9. หนวยงานมีการสื่อสารและประชาสัมพันธผลการดําเนินงาน 
 

22. รอยละ 100 ของสถานศึกษามีการสื่อสาร และประชาสัมพันธผลสําเร็จของการ
ดําเนินงานดวยรูปแบบท่ีหลากหลาย เชน จดหมายขาว วารสารออนไลน เว็บไซต
สถานศึกษา หรือ Social media เปนตน 
23. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีการสื่อสาร และประชาสัมพันธผลสําเร็จของการ
ดําเนินงานดวยรูปแบบท่ีหลากหลาย เชน จดหมายขาว วารสารออนไลน เว็บไซต
สถานศึกษา หรือ Social media เปนตน 

10. สถานศึกษาไดรับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัด
การศึกษาตามภารกิจ และการนํานโยบายสูการปฏิบัต ิ

24. รอยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีไดรับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ
นิเทศ     การจัดการศึกษาตามภารกิจ และการนํานโยบายสูการปฏิบัติ 

11. สถานศึกษามีการวิจัย และนําผลการวิจัยไปใชในการพัฒนางาน 
 

25. รอยละ 100 ของสถานศึกษามีการวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษา และสงเสริมให
ครูและบุคลากรทางการศึกษาวิจัย และนําผลการวิจัยไปพัฒนางานในหนาท่ี 
26. รอยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีไดรับการพัฒนาดานการ
สงเสริมการวิจัย และนําผลการวิจัยไปพัฒนางานในหนาท่ี 

12. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสงเสริมใหมีการวัดและประเมินผลการบริหาร
จัดการและนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

27. รอยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีไดรับการวัดและประเมินผลการบริหารจัดการ
และนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
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เปาหมาย ตัวช้ีวัด 
13. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาไดรับการพัฒนาใหเปนองคการแหงการเรียนรู 28. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีการดําเนินการพัฒนา การจัดการความรู  

(Knowledge Management :KM) ของบุคลากรในสํานักงาน 
29. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีการดําเนินการสรางชุมชนแหงการเรียนรูทาง
วิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ท้ังในระดับกลุม ระดับองคกร 
 และระหวางองคกร 
30. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีการสรุปองคความรูจากการทํา KM/PLC และ
นําไปใชในการพัฒนา และนํากระบวนการวิจัยหรือเทคนิคการวิจัยมาประยุกตใชเพ่ือ
การพัฒนา 
31. รอยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู ความเขาใจและ
สามารถพัฒนาตนเองผานกระบวนการจัดการความรู (Knowledge Management) 
32. รอยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาสรางชุมชนแหงการเรียนรูทาง
วิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) 

 



๔๓ 
 

 สวนที่ 4  
แผนการใชจายงบประมาณ 

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 กําหนดกรอบวงเงินงบประมาณ 

งบประมาณ 5,000,000 บาท โดยสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2      

ไดมีแผนการใชจายงบประมาณ ตามรายการดังนี้ 

 1. งบบริหารจัดการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา งบประมาณ 2,490,360 บาท 

 2. งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประกอบดวย โครงการหลักตามกลยุทธ จํานวน 6 โครงการ 

โครงการ/กิจกรรมยอย จํานวน 36 โครงการ งบประมาณ 2,509,640 บาท 

งบบริหารจัดการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผูรับผิดชอบ 

1 คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 250,000 น.ส.ชนาพร ทองแผน 

2 คาซอมแซมยานพาหนะและครุภัณฑ 80,000 น.ส.พรพิมล เพชรปานกัน 

3 คาซอมแซมสิ่งกอสราง 50,000 น.ส.พรพิมล เพชรปานกัน 

4 คาวัสดุสํานักงาน 80,000 น.ส.พรพิมล เพชรปานกัน 

5 คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 100,000 น.ส.พรพิมล เพชรปานกัน 

6 คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร 20,000 น.ส.พรพิมล เพชรปานกัน 

7 คาวัสดุพิธีการ 20,000 น.ส.พรพิมล เพชรปานกัน 

8 คาตอบแทนจางเจาหนาท่ีปฏิบัติงาน 1,030,800 น.ส.พรพิมล เพชรปานกัน 

9 คาสาธารณูปโภค 600,000 น.ส.ชนาพร ทองแผน 

10 คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น 64,800 น.ส.ธัญลักษณ ตั๊งถาวรการ 

11 สํารองจาย (รายการท่ี 1-10) 194,760 นางกัลยรสัย สุขประเสริฐ 

 รวม  2,490,360  
 

งบประมาณพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ท่ี โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
จํานวน
โครงการ 

1 จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษยและของชาติ 263,000 4 
2 จัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของประเทศ 607,900 8 
3 พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 767,790 11 
4 สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 
177,320 4 

5 จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 232,200 2 
6 ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 461,430 7 
 รวม 2,509,640 36 



๔๔ 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมยอย และงบประมาณ 

ท่ี โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผูรับผิดชอบ 

 จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษยและของชาติ   

1 สงเสริมการนอมนําศาสตรพระราชาสูสถานศึกษา 38,000 นางอารยา ชออังชัญ 

2 ฝกอบรมวิชาผูกํากับลูกเสือ วิชาผูกํากับลูกเสือสามัญข้ันความรู
ท่ัวไปและความรูเบื้องตน 

135,000 นางนุสรา ช่ืนประสงค 

3 สงเสริมสหกรณโรงเรียน 40,000 น.ส.ปภสัสร มากด ี

4 พัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 

50,000 น.ส.สริิญา จติวัฒนาธรรม 

 จัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขัน 
ของประเทศ 

  

5 ยกระดับคุณภาพผูเรียนสูความพรอมการประเมินระดับ
นานาชาต ิ

31,200 น.ส.วาสนา ยาวงษ 

6 พัฒนาการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 50,000 นางอารยา ชออังชัญ 

7 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 70 ปการศึกษา 2564  
(ระดับเขตพ้ืนท่ี)  

300,000 น.ส.จุรีพร ศรวงศ 
 

8 พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยและสงเสริม 
การอานการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1-6 

20,000 นางศิรินุช ชูกุศล 

9 ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาท่ี 2,4 และ5 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1และ 2 

32,700 น.ส.วาสนา ยาวงษ 

10 ประเมินคุณภาพผูเรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 80,000 น.ส.วาสนา ยาวงษ 

11 ตลาดนัดนักเรียนสรางคุณคาสูอาชีพ 43,000 น.ส.ฉวีวรรณ หอธรรมกุล 

12 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน 
ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 และมัธยมศึกษาปท่ี 3  
โดยใชคลังขอสอบออนไลน 

51,000 น.ส.ธัญลักษณ ต๊ังถาวรการ 

 

 พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย   

13 ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ เขต 2 และยกยองเชิดชูเกียรติ ขาราชการครู
และบคุลากรทางการศึกษา 

151,400 น.ส.จารุวรรณ ปจจุย 

14 พัฒนาครูผูชวยสูครูมืออาชีพ 127,000 นายสุทธินาถ ทานนท 

15 พัฒนาศักยภาพผูบริหารสถานศึกษา ขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

63,040 น.ส.จารุวรรณ ปจจุย 

16 การประชุมและจัดนิทรรศการเพ่ือแสดงผลงานทางวิชาการ  
ท่ีเกิดจากการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 

58,200 น.ส.จารุวรรณ ปจจุย 



๔๕ 
 

 

ท่ี โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผูรับผิดชอบ 

17 สงเสริมการใชดิจิทัลแพลทฟอรมเพ่ือการเรียนรู 20,000 น.ส.ฉวีวรรณ หอธรรมกุล 

18 พัฒนาศักยภาพครูผูสอนวิทยาศาสตรในการจัดการเรียนรู 
วิทยาการคํานวณ 

45,000 น.ส.วาสนา ยาวงษ 

19 พัฒนาศักยภาพครูปฐมวัย 60,000 น.ส.กัญญาภัค แสงอัคคี 

20 สงเสริมการใชหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือการจัดการเรียนรู 
ท่ีมีประสิทธิภาพ 

80,000 น.ส.อารยา ชออังชัญ 

21 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีทักษะในการเปน 
ยูทูบเบอร  "ปนครูเปนยูทูบเบอร" 

42,550 นายสโมสอน หนองสูง 

22 พัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือใหมี 
และเลื่อนวิทยฐานะ 

45,600 น.ส.อุษา ยี่รงค 

23 อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "พระราชบัญญัติการจัดซ้ือ 
จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

75,000 น.ส.ชัญณัฐ จันทรพุฒ 

 สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
มีมาตรฐาน และลดความเหล่ือมลํ้าทางการศึกษา 

  

24 สงเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 45,600 วาท่ีร.ต.อัชฌาวดี ตันเจริญ 

25 การคัดกรองและประเมินความสามารถข้ันพ้ืนฐาน 
ของเด็กพิการเรียนรวม 

50,000 น.ส.ศิรินุช ชูกุศล 

26 ขับเคลื่อน สงเสริม พัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  
โดยบูรณาการรวมกับความรูเก่ียวกับสุขภาพจิตเด็กและวัยรุน 

65,720 นางกิตติมา เย็นกาย 

27 พัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล 
ปงบประมาณ 2564 

16,000 น.ส.สริญิา จติวัฒนาธรรม 

 จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตร 
กับส่ิงแวดลอม 

  

28 เสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมของ
สถานศึกษาสูการปฏิบัติท่ียั่งยืน 

32,200 นางกิตติมา เย็นกาย 

29 ปรังปรุง ซอมแซม และปรับสภาพภูมิทัศนบริเวณโดยรอบ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 

200,000 นางศิรกานต ศรลัมภ 

 ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา   
30 นิเทศแบบบูรณาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 84,600 นางศิรินุช ชูกุศล 
31 สงเสริมการนิเทศภายในโรงเรียนโดยชุมชนการเรียนรูทาง

วิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) 
100,000 น.ส.รตันา เกียรติเกษม 

32 การยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการของโรงเรียนขนาดเล็ก 50,000 น.ส.ธัญลักษณ ต๊ังถาวรการ 

33 พัฒนาทักษะความเขาใจและใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
 literacy) ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

25,000 น.ส.สริิญา จติวัฒนาธรรม 



๔๖ 
 

 

ท่ี โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผูรับผิดชอบ 

34 ประชุมผูบริหารสถานศึกษา ผูอํานวยการกลุม/หนวย และ
เจาหนาท่ี สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ เขต 2 

98,550 นางศิรกานต ศรลัมภ 
 

35 เพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 

64,800 น.ส.ธัญลักษณ ต๊ังถาวรการ 

36 ตรวจสอบภายในประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 38,480 น.ส.บุปผา มากแกว 
 รวมงบพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2,509,640  
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สวนที่ 5 
การบรหิารแผนสูการปฏบิตั ิ

 
  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 ไดกําหนดข้ันตอน
การดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือใหการดําเนิน
โครงการ บรรลุผลสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ จึงกําหนดแนวทางดังนี้ 
 1. ใหผูอํานวยการกลุมทุกกลุมงาน กํากับ ดูแล แตละกลุม ใหการบริหารโครงการเปนไป
ตามแผน และนําผลความกาวหนาแจงท่ีประชุม  
 2. ในการขอใชงบประมาณและการดําเนินการตามโครงการ ใหบันทึกขอใชงบประมาณกอน     
ไมนอยกวา 7 วันทําการ กอนดําเนินการตามกิจกรรมสําคัญในโครงการ 
 3. ในกรณีท่ีมีการอบรม ประชุม สัมมนา ใหเสนอขออนุมัติหลักสูตร พรอมแนบกําหนดการ 
แนวทางการประเมินผลสําเร็จ ใหเปนไปตามมาตรฐานการฝกอบรม เสนอขออนุมัติกอนแจงโรงเรียน
หรือผูเขาอบรมทราบ 
 4. ทุกโครงการใหจัดในชวงเวลาท่ีไมกระทบกับการเรียนการสอน เชน เสาร อาทิตย และ
ดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในวันท่ี 15  สิงหาคม พ.ศ. 2564 หากโครงการใดไมสามารถดําเนินการได
ทันกําหนดใหขออนุมัติเปนโครงการๆไป 
 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.  กําหนดการรายงานความกาวหนาในการดําเนินกิจกรรมในโครงการทุกไตรมาส 
 8. เม่ือดําเนินการเสร็จสิ้นโครงการใหรายงานผลผลการดําเนินงาน พรอมไฟลภาพถาย 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.pkn2.go.th/inhopkn2.php
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โครงการ            จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษยและของชาติ 
ยุทธศาสตรชาติ   ดานความม่ันคง 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  ประเด็นท่ี 10 การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม 
   ประเด็นท่ี 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลาดชวงชีวิต 
   ประเด็นท่ี 12 การพัฒนาการเรียนรู 
แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา  ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา 
แผนงาน    พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
กลยุทธ     1  
ลักษณะโครงการ         ใหม    ตอเนื่อง 
ผูรับผิดชอบโครงการ       นางนุสรา ชื่นประสงค 
ระยะเวลาดําเนินการ    1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564  
______________________________________________________________________________ 

1. หลักการและเหตุผล 

      พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชกระแสรับสั่ง "ชวยสรางคนดี        
ใหบานเมือง" พรอมท้ังพระราชทานหลัก ๓ ประการ ในเรื่องครูและนักเรียนไววา "ใหครูรักเด็ก เด็กรักครู,      
ใหครูสอนใหเด็กมีน้ําใจตอเพ่ือนไมใหแขงขันกัน แตใหแขงขันกับตัวเองและใหเด็กท่ีเรียนเกงชวยสอนเพ่ือน 
ท่ีเรียนชากวา, ใหครูจัดกิจกรรมใหนักเรียนทํารวมกันเพ่ือใหเห็นคุณคาของความสามัคคี" และรัฐมนตรีชวย    
วาการกระทรวงศึกษาธิการ (มล.ปนัดดา ดิศกุล) มีนโยบายในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ซ่ึงเปนโครงการเพ่ือสืบสานพระราชปณิธาน เดินตามรอยเบื้อง             
พระยุคลบาท ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชตามพระราชประสงคของสมเด็จ         
พระเจาอยูหัว รัชกาลท่ี ๑๐ การเสริมสรางระบบคุณธรรมจริยธรรม ในรอบรั้วสถานศึกษา การกาวทันยุค
โลกาภิวัตน การใชภาษา ตางประเทศ ท่ีมีความไพเราะถูกตอง การสงเสริมความกตัญูกตเวทิตา           
และความชื่อสัตยสุจริต ศูนยโรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ ไดอัญเชิญพระราชกระแสรับสั่ง            
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชท่ีวา "ชวยกันสรางคนดีใหบานเมือง" มาเปนวิสัยทัศน
ในแผนดําเนินงาน โดยมุงเนน การพัฒนาศักยภาพครูใหมีความสามารถในการออกแบบ และจัดการเรียนรู
เชิงบูรณาการความรูคูความดี และสามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนแบบองครวมได 
     สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 เห็นความสําคัญในการ         
นําศาสตรพระราชาสูสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับนโยบาย เพ่ือเสริมสรางคนดี
ใหกับบานเมือง ดังนั้นจึงควรจัดทําจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษยและของชาติข้ึน โดยมี
วัตถุประสงค ดังนี้  

๒. วัตถุประสงค 
      2.1 เพ่ือสงเสริมการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ลูกเสือ สหกรณโรงเรยีน คุณธรรมจริยธรรม     
สูสถานศึกษา 
      2.2 เพ่ือสงเสริมการนําพระบรมราโชบายดานการศึกษาของรัชกาลท่ี 10 สูสถานศึกษา 
      2.3 เพ่ือพัฒนาโรงเรียนในสังกัดใหเปนโรงเรียนตนแบบ 
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3.  เปาหมาย 
     3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output)  

3.1.1 ผูบริหาร ครู นักเรียน รอยละ 100 สามารถนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ลูกเสือ 
สหกรณโรงเรียน คุณธรรมจริยธรรม สูสถานศึกษา 
       3.1.2 ผูบริหาร คร ูนักเรียน รอยละ 100 สามารถนําพระบรมราโชบายดานการศึกษา              
ของรัชกาลท่ี 10 สูสถานศึกษา 
       3.1.3 ผูบริหาร คร ูนักเรียน รอยละ 100 สามารถพัฒนาโรงเรียนในสังกัดใหเปนโรงเรียน
ตนแบบ 
     3.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) 

3.2.1 ผูบริหาร ครู นักเรียนสามารถนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ลูกเสือ สหกรณโรงเรียน 
คุณธรรมจรยิธรรม สูสถานศึกษา อยูในระดับดี 

3.2.2 ผูบริหาร ครู นักเรียนสามารถนําพระบรมราโชบายดานการศึกษาของรัชกาลท่ี 10  
สูสถานศึกษา อยูในระดับดี 

3.2.3 ผูบริหาร ครู นักเรียน รอยละ 100 สามารถพัฒนาโรงเรียนในสังกัดใหเปนโรงเรียน
ตนแบบ อยูในระดับดี 
 
4. กิจกรรมการดําเนินการ 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

1 โครงการนอมนําศาสตรพระราชาสูสถานศึกษา มกราคม-ธันวาคม อารยา/กลุมนิเทศฯ 
2 โครงการฝกอบรมวิชาผูกํากับลูกเสือ วิชาผู

กํากับลูกเสือสามัญข้ันความรูท่ัวไปและความรู
เบื้องตน 

มกราคม-ธันวาคม 

นุสรา/กลุมสงเสริมฯ 
3 โครงการสงเสริมสหกรณโรงเรียน มกราคม-ธันวาคม ปภัสสร/กลุมสงเสริมฯ 
4 โครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
มกราคม-ธันวาคม 

สิริญา/กลุมนิเทศฯ 
 
5. งบประมาณ งบประมาณ 263,000 บาท (ถัวจายทุกรายการ) แผนการใชจายงบประมาณ ดังนี้ 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
ไตรมาสท่ี 
(1,๒,๓,4) 

เงินงบประมาณ 
รวม 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 
1 โครงการนอมนําศาสตร

พระราชาสูสถานศึกษา 
3  32,600 5,400 38,000 

2 โครงการฝกอบรมวิชาผู
กํากับลูกเสือ วิชาผูกํากับ
ลูกเสือสามัญข้ันความรูท่ัวไป
และความรูเบื้องตน 

3  133,320 1,680 135,000 

3 โครงการสงเสริมสหกรณ
โรงเรียน 

3 8,400 24,650 6,950 40,000 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
ไตรมาสท่ี 
(1,๒,๓,4) 

เงินงบประมาณ 
รวม 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 
4 โครงการพัฒนาโรงเรียน

คุณธรรม สพฐ.ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

3 6,200 36,280 7,520 50,000 

รวมท้ังส้ิน 14,600 226,850 21,550 263,000 
 

6. ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ 
ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการดําเนิน เครื่องมือท่ีใช 

6.1 เชิงปริมาณ   
1) ผูบริหาร ครู นักเรียนรอยละ 
100 สามารถนําปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ลูกเสือ 
สหกรณโรงเรียน คุณธรรม
จริยธรรม สูสถานศึกษา 

- สํารวจ/แบบประเมิน/นิเทศ 
ติดตามการจัดการสงเสริมการ
เรียนรูของโรงเรียน 

-แบบนิเทศ 
-แบบสํารวจ 
-แบบประเมิน 

2) ผูบริหาร ครู นักเรียนรอยละ 
100 สามารถนําพระบรม 
ราโชบายดานการศึกษาของ 
รัชกาลท่ี 10  

- สํารวจ/แบบประเมิน/นิเทศ 
ติดตามการจัดการสงเสริมการ
เรียนรูของโรงเรียน 

-แบบนิเทศ 
-แบบสํารวจ 
-แบบประเมิน 

3) ผูบริหาร ครู นักเรียน รอยละ 
100 สามารถพัฒนาโรงเรียน 
ในสังกัดใหเปนโรงเรียนตนแบบ 

- สํารวจ/แบบประเมิน/นิเทศ 
ติดตามการจัดการสงเสริมการ
เรียนรูของโรงเรียน 

-แบบนิเทศ 
-แบบสํารวจ 
-แบบประเมิน 

6.2  เชิงคุณภาพ   
1) ผูบริหาร ครู นักเรียนสามารถ
นําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ลู ก เ สื อ  ส ห ก ร ณ โ ร ง เ รี ย น 
คุณธรรมจริยธรรม สูสถานศึกษา 
อยูในระดับด ี

- สํารวจ/แบบประเมิน/นิเทศ 
ติดตามการจัดการสงเสริมการ
เรียนรูของโรงเรียน 

-แบบนิเทศ 
-แบบสํารวจ 
-แบบประเมิน 

2) ผูบริหาร ครู นักเรียนสามารถ
นําพระบรมราโชบายดาน
การศึกษาของรัชกาลท่ี 10  
สูสถานศึกษา อยูในระดับดี 

- สํารวจ/แบบประเมิน/นิเทศ 
ติดตามการจัดการสงเสริมการ
เรียนรูของโรงเรียน 

-แบบนิเทศ 
-แบบสํารวจ 
-แบบประเมิน 

3) ผูบริหาร ครู นักเรียน รอยละ 
100 สามารถพัฒนาโรงเรียนใน
สังกัดใหเปนโรงเรียนตนแบบ  
อยูในระดับดี 

- สํารวจ/แบบประเมิน/นิเทศ 
ติดตามการจัดการสงเสริมการ
เรียนรูของโรงเรียน 

-แบบนิเทศ 
-แบบสํารวจ 
-แบบประเมิน 
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7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
    7.1 ผูบริหาร ครู สามารถนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ลูกเสือ สหกรณโรงเรียน คุณธรรมจริยธรรม 
สูสถานศึกษา ถายทอดใหกับนักเรียนไดอยางถูกตอง     
    7.2 ผูบริหาร ครูสามารถนําพระบรมราโชบายดานการศึกษาของรัชกาลท่ี 10 ถายทอด 
ใหกับนักเรียนไดอยางถูกตอง     
    7.3 ผูบริหาร ครู นักเรียน สามารถพัฒนาโรงเรียนในสังกัดใหเปนโรงเรียนตนแบบได 
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โครงการ            จัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
ยุทธศาสตรชาติ   ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  ประเด็นท่ี 12 การพัฒนาการเรียนรู 
แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา  มุงความเปนเลิศและสรางขีดความสามารถในการแขงขัน 

ของประเทศ 
แผนงาน    พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
กลยุทธ     2 
ลักษณะโครงการ         ใหม    ตอเนื่อง 
ผูรับผิดชอบโครงการ       นางกัลยรัสย สุขประเสริฐ 
ระยะเวลาดําเนินการ    1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564  
______________________________________________________________________________ 

1. หลักการและเหตุผล 
 การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของประเทศ เปนนโยบายของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 
ท่ีสอดคลองกับ ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ใหความสําคัญกับศักยภาพ      
และคุณภาพของทรัพยากรมนุษยเปนสําคัญ เนื่องจาก “ทรัพยากรมนุษยเปนปจจัยขับเคลื่อนสําคัญในการ
ยกระดับการพัฒนาประเทศในทุกมิติไปสูเปาหมายการเปนประเทศท่ีพัฒนาแลว มีขีดความสามารถในการ
แขงขันกับนานาประเทศ” ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพผูเรียนใหมีความเปนเลิศทางวิชาการจึงมี
ความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองดําเนินการใหสอดคลองกัน โดยเนนปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียน      
การสอนของสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาระดับข้ันพ้ืนฐานใหเปนสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรูใหแกผูเรียน                     
เชิงสมรรถนะรายบุคคล ตามความสนใจ และความถนัดอยางเต็มศักยภาพ มีความเปนเลิศทางดานวิชาการ 
มีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 มีความเปนเลิศดานทักษะสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาท่ี 3 
มีทักษะความรูดานดิจิทัล (Digital Literacy) เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ       
มีนิสัยรักการเรียนรูและการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต สูการเปนคนไทยท่ีมีทักษะวิชาชีพชั้นสูง 
เปนนักคิด เปนผูสรางนวัตกรรม เปนนวัตกร เปนผูประกอบการ เปนเกษตรกรยุคใหม และอ่ืนๆ สอดคลอง
กับความตองการของประเทศ มีความยืดหยุนทางดานความคิด สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดภายใตสังคม   
ท่ีเปนพหุวัฒนธรรม และมีความสามารถในการจัดการสุขภาวะของตนเองใหมีสุขภาวะท่ีดี สามารถ
ดํารงชีวิตอยางมีความสุขท้ังดานรางกายและจิตใจ 
 ในความสําคัญขางตน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 จึงได
จัดทําโครงการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของประเทศ เพ่ือตอบสนองนโยบาย       
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และยุทธศาสตรชาติ ขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติ    
และนําไปสูความเปนเลิศดานวิชาการ ตามความสามารถ ความสนใจ มีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21  

๒. วัตถุประสงค 
     2.1 เพ่ือใหผูเรียนทุกระดับมีสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตร มีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 (3R8C) 
     ๒.๒ เพ่ือใหผูเรียนมีความเปนเลิศทางดานวิชาการ มีทักษะความรูท่ีสอดคลองกับทักษะท่ีจําเปนใน
ศตวรรษท่ี 21 และมีทักษะดานอาชีพ 
     2.3 ผูเรียนมีความสามารถดานรูเรื่องการอาน ดานการรูเรื่องคณิตศาสตร และดานการรูเรื่อง
วิทยาศาสตร ตามแนวทางการประเมิน PISA 
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     2.4 ผูเรียนมีทักษะและความสามารถทางวิชาการ 

๓. เปาหมาย 
     3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) 

3.1.1. รอยละ 50 ของผูเรียนทุกระดับมีสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู          
ในศตวรรษท่ี 21(3R8C) ในระดับดีเยี่ยม โดยพิจารณาจากการประเมินความสามารถการอาน คิดวิเคราะห 
และเขียน  

3.1.2. รอยละ 80 ของผูเรียนเปนผูมีความเปนเลิศทางดานวิชาการ มีความสามารถพิเศษดาน
ผูนํา ดานนักคิด ดานสรางสรรค ดานนักวิชาการ ดานนักคณิตศาสตร ดานนักวิทยาศาสตร ดานนักภาษา 
ดานนักกีฬา ดานนักดนตรี ดานศิลปน และนักเรียนท่ีเขาแขงขันระดับนานาชาติ 

3.1.3. รอยละ  100 ของผูเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ไดรับการเสริมทักษะการเรียนรู     
ท่ีเชื่อมโยงสูอาชีพและการมีงานทํา 

3.1.4. รอยละ  100 ของผูเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ไดรับการเสริมทักษะการเรียนรู       
ท่ีเชื่อมโยงสูอาชีพและการมีงานทํา 

3.1.5 รอยละ  100 ของผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนไดรับการพัฒนาสมรรถนะตามแนว
ทางการประเมิน PISA ดวยชุดฝกสมรรถนะและขอสอบ PISA style 
  3.1.6. รอยละ 60 ของผูเรียนแตละระดับชั้น(ประถมศึกษาปท่ี 1–6) ผานเกณฑการทดสอบ
ภาษาอังกฤษ เพ่ือใชในการสื่อสารในระดับดีข้ึนไป(เกรด 3 ข้ึนไป) 
   3.1.7. รอยละ 60 ของผูเรียนกลุมเปาหมายผานการทดสอบทักษะการใชภาษาอังกฤษตาม
มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) ตามท่ีกําหนด 

3.1.8. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มีสถานศึกษาท่ีมีความพรอมในการจัดหองเรียนพิเศษ 
(EP/MEP/IEP) 
     3.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) 
 3.2.1 ผูเรียนทุกระดับมีความเปนเลิศทางดานวิชาการ มีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 
 3.2.2 ผูเรียนมีความเปนเลิศตามความถนัดและความสนใน นําไปสูการพัฒนาทักษะวิชาชีพ        
เปนนักคิด เปนผูสรางนวัตกรรม เปนนวัตกร 
 3.2.3 ผูเรียนไดรับโอกาสเขาสูเวทีการแขงขันระดับนานาชาติ 
 

4. กิจกรรมการดําเนินการ 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา

ดําเนินการ 
ผูรับผิดชอบ 

1 ยกระดับคุณภาพผูเรียนสูความพรอมการ
ประเมินระดับนานาชาติ 

มกราคม-ธันวาคม วาสนา/กลุมนิเทศฯ 

2 พัฒนาการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ 

มกราคม-ธันวาคม อารยา/กลุมนิเทศฯ 

3 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 70  
ปการศึกษา 2564 (ระดับเขตพ้ืนท่ี)  
 

มกราคม-ธันวาคม จุรีพร/กลุมสงเสริมฯ 



54 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

4 พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยและ
สงเสริมการอานการเขียนของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1-6 

มกราคม-ธันวาคม ศิรินุช/กลุมนิเทศฯ 

5 ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาท่ี 2,4 และ5 ชั้นมัธยมศึกษา   
ปท่ี 1 และ 2 

มกราคม-ธันวาคม วาสนา/กลุมนิเทศฯ 

6 ประเมินคุณภาพผูเรียน (NT) ชั้นประถมศึกษา
ปท่ี 3 

มกราคม-ธันวาคม วาสนา/กลุมนิเทศฯ 

7 ตลาดนัดนักเรียนสรางคุณคาสูอาชีพ มกราคม-ธันวาคม ฉวีวรรณ/กลุมนิเทศฯ 

8 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ 
ข้ันพ้ืนฐานของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 
และมัธยมศึกษาปท่ี 3 โดยใชคลังขอสอบ
ออนไลน 

มกราคม-ธันวาคม ธัญลักษณ/กลุมนิเทศฯ 

 
5. งบประมาณ งบประมาณ 607,900 บาท (ถัวจายทุกรายการ) แผนการใชจายงบประมาณ ดังนี้ 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
ไตรมาสท่ี 
(1,๒,๓,4) 

เงินงบประมาณ 
รวม 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 
1 ยกระดับคุณภาพผูเรียนสู

ความพรอมการประเมิน
ระดับนานาชาติ 

3 28,200 3,000  31,200 

2 พัฒนาการเรียนการสอน 
กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ 

3 3,600 42,900 3,500 50,000 

3 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี 70 ปการศึกษา 
2564 (ระดับเขตพ้ืนท่ี)  

4 30,000 200,000 70,000 300,000 

4 พัฒนาคุณภาพการเรียน 
การสอนภาษาไทยและ
สงเสริมการอานการเขียน
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปท่ี 1-6 

3  16,170 3,830 20,000 

5 ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียน ชั้น
ประถมศึกษาท่ี 2,4 และ5 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1และ 2 
 

3  27,700 5,000 32,700 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
ไตรมาสท่ี 
(1,๒,๓,4) 

เงินงบประมาณ 
รวม 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 
6 ประเมินคุณภาพผูเรียน (NT) 

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 
3  53,600 26,400 80,000 

7 ตลาดนัดนักเรียนสรางคุณคา
สูอาชีพ 

3  42,470 530 43,000 

8 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน
ของนักเรียน  
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 และ
มัธยมศึกษาปท่ี 3 โดยใชคลัง
ขอสอบออนไลน 

3  45,720 5,280 51,000 

รวมท้ังส้ิน 61,800 431,560 114,540 607,900 
 
6. ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ 

ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการดําเนิน เครื่องมือท่ีใช 
6.1 เชิงปริมาณ   
1) รอยละ 50 ของผู เรียนทุกระดับมีสมรรถนะสําคัญตาม
หลักสูตร มีทักษะการเรียนรู ในศตวรรษท่ี 21(3R8C) ในระดับดี
เยี่ยม โดยพิจารณาจากการประเมินความสามารถการอาน คิด
วิเคราะห และเขียน  
2) รอยละ 80 ของผูเรียนเปนผูมีความเปนเลิศทางดานวิชาการ 
มีความสามารถพิเศษดานผูนํา ดานนักคิด ดานสรางสรรค ดาน
นักวิชาการ ดานนักคณิตศาสตร ดานนักวิทยาศาสตร ดานนัก
ภาษา ดานนักกีฬา ดานนักดนตรี ดานศิลปน และนักเรียนท่ีเขา
แขงขันระดับนานาชาติ 
3) รอยละ  100 ของผูเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ไดรับ
การเสริมทักษะการเรียนรู  ท่ีเชื่อมโยงสูอาชีพและการมีงานทํา 
4) รอยละ  100 ของผูเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ไดรับ
การเสริมทักษะการเรียนรู  ท่ีเชื่อมโยงสูอาชีพและการมีงานทํา 
5) รอยละ  100 ของผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนไดรับการ
พัฒนาสมรรถนะตามแนวทางการประเมิน PISA ดวยชุดฝก
สมรรถนะและขอสอบ PISA style 
6) รอยละ 60 ของผูเรียนแตละระดับชั้น(ประถมศึกษาปท่ี 1–6) 
ผานเกณฑการทดสอบภาษาอังกฤษ เพ่ือใชในการสื่อสารในระดับ
ดีข้ึนไป(เกรด 3 ข้ึนไป) 
 
   

การทดสอบ 
 
 
 

การแขงขัน 
 
 
 
 

การประเมิน 
 

การประเมิน 
 

การทดสอบ 
 
 

การทดสอบ 
 

 

เกณฑ 
 
 
 

เกณฑ 
 
 
 
 

เกณฑ 
 

เกณฑ 
 

เกณฑ 
 
 

เกณฑ 
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ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการดําเนิน เครื่องมือท่ีใช 
7) รอยละ 60 ของผูเรียนกลุมเปาหมายผานการทดสอบทักษะ
การใชภาษาอังกฤษตามมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ 
(CEFR) ตามท่ีกําหนด 
8) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มีสถานศึกษาท่ีมีความพรอมใน
การจัดหองเรียนพิเศษ (EP/MEP/IEP) 

การทดสอบ 
 
 

การประเมิน 

เกณฑ 
 
 

เกณฑ 

6.2  เชิงคุณภาพ   
1) ผูเรียนทุกระดับมีความเปนเลิศทางดานวิชาการ มีทักษะ   
ท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 
2) ผูเรียนมีความเปนเลิศตามความถนัดและความสนใน นําไปสู
การพัฒนาทักษะวิชาชีพ เปนนักคิด เปนผูสรางนวัตกรรม  
เปนนวัตกร 
3) ผูเรียนไดรับโอกาสเขาสูเวทีการแขงขันระดับนานาชาต ิ

การแขงขัน 
 

การแขงขัน 
 
 

การแขงขัน 

เกณฑ 
 

เกณฑ 
 
 

เกณฑ 

 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

     7.1 ผูเรียนทุกระดับมีสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตร มีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 (3R8C) 
     7.๒ ผูเรียนมีความเปนเลิศทางดานวิชาการ มีทักษะความรูท่ีสอดคลองกับทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 
21 และมีทักษะดานอาชีพ 
     7.3 ผูเรียนมีความสามารถดานรูเรื่องการอาน ดานการรูเรื่องคณิตศาสตร และดานการรูเรื่อง
วิทยาศาสตร ตามแนวทางการประเมิน PISA 
     7.4 ผูเรียนมีทักษะและความสามารถทางวิชาการ 



57 
 

โครงการ            พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
ยุทธศาสตรชาติ   ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  ประเด็นท่ี 12 การพัฒนาการเรียนรู 
แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา  ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา 
แผนงาน    พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
กลยุทธ     3  
ลักษณะโครงการ         ใหม    ตอเนื่อง 
ผูรับผิดชอบโครงการ       นางสาวจารุวรรณ ปจจุย 
ระยะเวลาดําเนินการ    1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564  
______________________________________________________________________________ 

1. หลักการและเหตุผล 

 ทรัพยากรมนุษย เปนหัวใจและกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนภารกิจและกิจกรรมตางๆ ใหดําเนิน 
ไปดวยความเรียบรอยและบรรลุตามนโยบายและพันธกิจหลักของหนวยงาน  การพัฒนาแนวความคิด 
และการแลกเปลี่ยนเรียนรูท้ังภายในและภายนอกองคกร  จะสงผลใหบุคลากรเพ่ิมพูนวิสัยทัศน  นําความรู 
ท่ีไดรับมาใชในการพัฒนางานในหนาท่ี มีคุณธรรมจริยธรรมท่ีดีในการปฏิบัติงาน สรางจิตสํานึกในการรวม
ปองกันการทุจริต สรางความรัก สามัคคี  สามารถนําไปพัฒนางานและการจัดการเรียนการสอน เปนขวัญ
กําลังใจในการปฏิบัติงาน และมีความกาวหนาในวิชาชีพ เปนวิธีการหนึ่งในการพัฒนาองคกรเพ่ือนําไปสูการ
เปลี่ยนแปลงท่ีพึงประสงค  อีกท้ังเปนการสรางวัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลงใหเกิดข้ึนในองคกร ทําให
บุคลากรมีวิสัยทัศนเชิงบวกตอการเปลี่ยนแปลงท้ังในระดับผูบริหารและผูปฏิบัติงาน 
  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 ไดมีแนวคิดท่ีจะพัฒนาบุคลากร
ในสังกัดใหมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนาการเรียนการสอน เชน การสรางความเขาใจ
เก่ียวกับนโยบาย แนวทางการพัฒนา การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือการจัดการเรียนรู การพัฒนา
แนวคิดเชิงคํานวณ การใชนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู การพัฒนาเทคนิคการสอนผานระบบ
ออนไลน หรือเว็บไซต You Tube พัฒนาครูผูชวยใหเปนครูมืออาชีพ รวมถึงพัฒนาการบริหารจัดการ
ภายในสถานศึกษา เชน การบริหารงานพัสดุของสถานศึกษา รวมถึงการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน        
ทางวิชาการ จากแนวคิดดังกลาว จึงทําใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2  
จึงไดจัดทําโครงการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

๒. วัตถุประสงค 
 ๒.๑  เพ่ือใหผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ลูกจางประจํา ไดรับทราบนโยบาย และแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และมี
แนวทางดําเนินงานรวมกัน 
 ๒.๒  เพ่ือใหขาราชการครู ตําแหนงครูผูชวยมีความรู ทักษะ และองคความรูดานทางวิชาการและ
วิชาชีพ พรอมขับเคลื่อนการศึกษาอยางมีคุณภาพ 
  2.3  เพ่ือใหขาราชการครูพัฒนาออกแบบและจัดหาสื่อ กิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน โดยใช
แพลตฟอรมเปนฐานเพ่ือการเรียนรู และมีเทคนิควิธีการเรียนรูเชิงสรางสรรคในรูปแบบออนไลน ผานดิจิทัล
แพลตฟอรม หรือเว็บไซต Youtube 
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  2.4  เพ่ือใหขาราชการครูสามารถออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีพัฒนาแนวคิดเชิงคํานวณ
แบบไมใชอุปกรณ (Unplugged) โดยใชเกมเปนฐาน (Game-based Learning)  
  2.5  เพ่ือใหขาราชการครูระดับปฐมวัยจัดประสบการณการเรียนรูไดสอดคลองกับหลักสูตรปฐมวัย 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและหลักสูตรระดับทองถ่ิน  
 2.6  เพ่ือใหขาราชการครู จัดการเรียนการสอนไดสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานและหลักสูตรระดับทองถ่ิน 
  2.7  เพ่ือใหขาราชการครู มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับเกณฑการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะแบบ
ใหม 
  2.8  เพ่ือใหขาราชการครูและบุคลากรในสํานักงานเขตมีความรูเก่ียวกับการจัดการจัดซ้ือจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ และนําไปใชไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ  
  2.9  เพ่ือแสดงรายงานผลการดําเนินงานและแสดงนิทรรศการ ตามภารกิจของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ท่ีเกิดจากการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

๓. เปาหมาย 
 3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) 

     3.1.1 รอยละ 90 ของผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ลูกจางประจํา ไดรับทราบนโยบาย และแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน และมีแนวทางดําเนินงานรวมกัน 

     3.1.2 รอยละ 90 ของขาราชการครู ตําแหนงครูผูชวยท่ีไดรับการพัฒนามีความรู ทักษะ และ
องคความรูดานทางวิชาการและวิชาชีพ พรอมขับเคลื่อนการศึกษาอยางมีคุณภาพ 

     3.1.3 รอยละ 100 ของขาราชการครูท่ีไดรับการพัฒนา มีความรู ความเขาใจ การออกแบบ
และจัดหาสื่อ กิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน โดยใชแพลตฟอรมเปนฐานเพ่ือการเรียนรู  
และมีเทคนิควิธีการเรียนรูเชิงสรางสรรคในรูปแบบออนไลน ผานดิจิทัลแพลตฟอรม หรือเว็บไซต Youtube 

     3.1.4 รอยละ 100 ของขาราชการครูท่ีไดรับการพัฒนา มีความรู ความเขาใจ การแบบการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีพัฒนาแนวคิดเชิงคํานวณแบบไมใชอุปกรณ (Unplugged) โดยใชเกมเปนฐาน 
(Game-based Learning)  

     3.1.5 รอยละ 100 ของขาราชการครูผูสอนระดับปฐมวัยท่ีไดรับการพัฒนา มีความรู ในการ
จัดประสบการณการเรียนรูไดสอดคลองกับหลักสูตรปฐมวัย หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ
หลักสูตรระดับทองถ่ิน     

     3.1.6 รอยละ 100 ของขาราชการครูท่ีไดรับการพัฒนา มีความรู จัดการเรียนการสอนได
สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและหลักสูตรระดับทองถ่ิน    

     3.1.7 รอยละ 100 ของขาราชการครู ท่ีไดรับการพัฒนา มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับเกณฑ
การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะแบบใหม    

     3.1.8 รอยละ 90 ของขาราชการครูและบุคลากรในสํานักงานท่ีไดรับการพัฒนา มีความรู
เก่ียวกับการจัดการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ และนําไปใชไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ  

     3.1.9 รอยละ 100 ของผูเขารวมงานแสดงนิทรรศการ ไดรับทราบถึงผลงานท่ีเกิดจากการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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 3.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) 
      3.2.1 ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ลูกจางประจํา รวมกันขับเคลื่อนและพัฒนาการศึกษา ตามนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
       3.2.2 ขาราชการครู ตําแหนงครูผูชวย สามารถนําความรูท่ีไดรับไปปรับใช และพัฒนาสูการ
เปนครูมืออาชีพไดอยางมีคุณภาพ  
      3.2.3 ขาราชการครูสามารถออกแบบและจัดหาสื่อ กิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน โดย
ใชแพลตฟอรมเปนฐานเพ่ือการเรียนรู และสามารถผลิตสื่อการสอนในรูปแบบออนไลน ผานดิจิทัล
แพลตฟอรม หรือเว็บไซต Youtube  
       3.2.4 ขาราชการครูสามารถออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีพัฒนาแนวคิดเชิงคํานวณ
แบบไมใชอุปกรณ (Unplugged) โดยใชเกมเปนฐาน (Game-based Learning)  
       3.2.5 ขาราชการครูผูสอนระดับปฐมวัยสามารถจัดประสบการณการเรียนรูไดสอดคลองกับ
หลักสูตรปฐมวัย หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและหลักสูตรระดับทองถ่ิน 
       3.2.6 ขาราชการครูจัดการเรียนการสอนไดสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา         
ข้ันพ้ืนฐานและหลักสูตรระดับทองถ่ิน 
       3.2.7 ขาราชการครู สงผลงานเพ่ือขอมีและเลื่อนวิทยฐานะแบบใหมไดอยางถูกตอง  
       3.2.8 ขาราชการครูและบุคลากรในสํานักงาน สามารถปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดการจัดซ้ือจัด
จางและการบริหารพัสดุภาครัฐ และนําไปใชไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ  
       3.2.9 ผูเขารวมงานแสดงนิทรรศการ นําไปความรูจากการแสดงผลงานไปเผยแพร หรือนํามา
พัฒนาปฏิบัติงานตามบริบทของสถานศึกษาได  

4. กิจกรรมการดําเนินการ 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

1 ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

มิถุนายน - 
กันยายน 2564 จารวุรรณ/กลุมพัฒนาครูฯ 

2 
พัฒนาครูผูชวยสูครูมืออาชีพ 

เมษายน - 
มิถุนายน 2564 รองสุทธินาถ 

3 พัฒนาศักยภาพผูบริหารสถานศึกษา 
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

พฤศจิกายน - 
ธันวาคม 2563 จารุวรรณ/กลุมพัฒนาครูฯ 

4 การประชุมและจัดนิทรรศการเพ่ือแสดงผลงาน
ทางวิชาการท่ีเกิดจากการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เมษายน - 
มิถุนายน 2564 

จารุวรรณ/กลุมพัฒนาครูฯ 
5 

สงเสริมการใชดิจิทัลแพลทฟอรมเพ่ือการเรียนรู 
มกราคม - มีนาคม 

2564 ฉวีวรรณ/กลุมนิเทศฯ 
6 พัฒนาศักยภาพครูผูสอนวิทยาศาสตรในการ

จัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณ 
มกราคม - มีนาคม 

2564 วาสนา/กลุมนิเทศฯ 
7 

พัฒนาศักยภาพครูปฐมวัย 
พฤศจิกายน 63  
- มิถุนายน 64 กัญญาภัค/กลุมนิเทศฯ 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

8 สงเสริมการใชหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือการ
จัดการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพ 

ธันวาคม 63 - 
กันยายน 64 อารยา/กลุมนิเทศฯ 

9 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีทักษะ
ในการเปนยูทูบเบอร  "ปนครูเปนยูทูบเบอร" 

กุมภาพันธ - 
กันยายน 2564 รองสโมสอน 

10 พัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพ่ือใหมีและเลื่อนวิทยฐานะ 

เมษายน - 
มิถุนายน 2564 อุษา/กลุมบุคคลฯ 

11 อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "พระราชบัญญัติ
การจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 

พฤศจิกายน 63 - 
เมษายน 64 

ชัญณัฐ/กลุมการเงินฯ 
 
5. งบประมาณ งบประมาณ 767,790 บาท (ถัวจายทุกรายการ) แผนการใชจายงบประมาณ ดังนี้ 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
ไตรมาสท่ี 
(1,๒,๓,4) 

เงินงบประมาณ 
รวม 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 
1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ

ขับเคลื่อนนโยบายการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

3 

10,800 140,600   151,400 
2 พัฒนาครูผูชวยสูครูมืออาชีพ 3 10,000 115,000 2,000 127,000 
3 พัฒนาศักยภาพผูบริหาร

สถานศึกษา ขาราชการครู
และบคุลากรทางการศึกษา 

1 

  58,840 4,200 63,040 
4 การประชุมและจัด

นิทรรศการเพ่ือแสดงผลงาน
ทางวิชาการ ท่ีเกิดจากการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ประจาํปงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 

3 

21,000 7,200 30,000 58,200 
5 สงเสริมการใชดิจิทัลแพลท

ฟอรมเพ่ือการเรียนรู 
3 

  16,300 3,700 20,000 
6 พัฒนาศักยภาพครูผูสอน

วิทยาศาสตรในการจัดการ
เรียนรูวิทยาการคํานวณ 

3 

  38,600 6,400 45,000 
7 พัฒนาศักยภาพครูปฐมวัย 3   60,000   60,000 
8 สงเสริมการใชหลักสูตร

สถานศึกษาเพ่ือการจัดการ
เรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพ 

3 

  70,400 9,600 80,000 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
ไตรมาสท่ี 
(1,๒,๓,4) 

เงินงบประมาณ 
รวม 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 
9 พัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษาใหมีทักษะใน
การเปนยูทูบเบอร  "ปนครู
เปนยูทูบเบอร" 

3 

  41,050 1,500 42,550 
10 พัฒนาขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา
เพ่ือใหมีและเลื่อนวิทยฐานะ 

3 

10,000 32,600 3,000 45,600 
11 อบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร "พระราชบัญญัติ
การจัดซ้ือจัดจาง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 

3 

7,200 24,000 43,800 75,000 
รวมท้ังส้ิน 59,000 604,590 104,200 767,790 

 
6. ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ 

ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการดําเนิน เครื่องมือท่ีใช 
6.1 เชิงปริมาณ   
 ๑)  ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา จํานวน 1,100 คน 
ไดรับทราบนโยบาย และแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และมีแนวทางดําเนินงานรวมกัน 
  2)  ขาราชการครู ตําแหนงครูผูชวย จํานวน 120 คน มี
ความรู ทักษะ และองคความรูดานทางวิชาการและวิชาชีพ พรอม
ขับเคลื่อนการศึกษาอยางมีคุณภาพ 
  3)  ขาราชการครูท่ีไดรับการพัฒนา จํานวน 200 คน มี
ความรู ความเขาใจ การออกแบบและจัดหาสื่อ กิจกรรมการเรียน
การสอนออนไลน โดยใชแพลตฟอรมเปนฐานเพ่ือการเรียนรู และ
มีเทคนิควิธีการเรียนรูเชิงสรางสรรคในรูปแบบออนไลน ผาน
ดิจิทัลแพลตฟอรม หรือเว็บไซต Youtube 
  4)  ขาราชการครู จํานวน 110 คน  มีความรู ความ
เขาใจ การแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีพัฒนาแนวคิดเชิง
คํานวณแบบไมใชอุปกรณ (Unplugged) โดยใชเกมเปนฐาน 
(Game-based Learning)  
   

ประเมิน 
 
 
 

ทดสอบ 
 
 

ประเมิน 
 
 
 
 

ทดสอบ 
 
 
 

 

แบบประเมิน 
 
 
 

แบบทดสอบ 
 
 

แบบประเมิน 
 
 
 
 

แบบทดสอบ 
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ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการดําเนิน เครื่องมือท่ีใช 
         5)  ขาราชการครูผูสอน จํานวน 100 คน ระดับปฐมวัยท่ี
ไดรับการพัฒนา มีความรู ในการจัดประสบการณการเรียนรูได
สอดคลองกับหลักสูตรปฐมวัย หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานและหลักสูตรระดับทองถ่ิน 
          6)  ขาราชการครู จํานวน 300 คน มีความรู จัดการ
เรียนการสอนไดสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานและหลักสูตรระดับทองถ่ิน 
  7)  ขาราชการครู จํานวน 200 คน มีความรู ความ
เขาใจเก่ียวกับเกณฑการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะแบบใหม 
  8)  ขาราชการครูและบุคลากรในสํานักงาน จํานวน 
200 คน  มีความรูเก่ียวกับการจัดการจัดซ้ือจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ และนําไปใชไดอยางถูกตองและมี
ประสิทธิภาพ  
  9)  ผูเขารวมงานแสดงนิทรรศการ จํานวน 100 คน 
ไดรับทราบถึงผลงานท่ีเกิดจากการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ประเมิน 
 
 
 

ประเมิน 
 
 

ประเมิน 
 

ประเมิน 
 
 
 

สอบถาม 
 

แบบประเมิน 
 
 
 

แบบประเมิน 
 
 

แบบประเมิน 
 

แบบประเมิน 
 
 
 

แบบสอบถาม 
 

6.2 เชิงคุณภาพ 
          ๑) ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา รวมกันขับเคลื่อน
และพัฒนาการศึกษา ตามนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการ
จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 2)  ขาราชการครู ตําแหนงครูผูชวย สามารถนําความรู 
ท่ีไดรับไปปรับใช และพัฒนาสูการเปนครูมืออาชีพไดอยางมี
คุณภาพ  

 
สอบถาม 

 
 
 

ประเมิน 
 
 

 
แบบสอบถาม 

 
 
 

แบบประเมิน 
 

          3)  ขาราชการครูสามารถออกแบบและจัดหาสื่อ 
กิจกรรมการเรยีนการสอนออนไลน โดยใชแพลตฟอรมเปนฐาน
เพ่ือการเรียนรู และสามารถผลิตสื่อการสอนในรูปแบบออนไลน 
ผานดิจิทัลแพลตฟอรม หรือเว็บไซต Youtube  
  4)  ขาราชการครูสามารถออกแบบการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูท่ีพัฒนาแนวคิดเชิงคํานวณแบบไมใชอุปกรณ 
(Unplugged) โดยใชเกมเปนฐาน (Game-based Learning)  
  5)  ขาราชการครูผูสอนระดับปฐมวัยสามารถจัด
ประสบการณการเรียนรูไดสอดคลองกับหลักสูตรปฐมวัย 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและหลักสูตรระดับ
ทองถ่ิน  
     

นิเทศ 
 
 
 

นิเทศ 
 
 

ประเมิน 
 
 
 

แบบนิเทศ 
 
 
 

แบบนิเทศ 
 
 

แบบประเมิน 
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ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการดําเนิน เครื่องมือท่ีใช 
          6)  ขาราชการครูจัดการเรียนการสอนไดสอดคลองกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและหลักสูตรระดับ
ทองถ่ิน 
          7)  ขาราชการคร ูสงผลงานเพ่ือขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ
แบบใหมไดอยางถูกตอง  
  8)  ขาราชการครูและบุคลากรในสํานักงาน สามารถ
ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ และนําไปใชไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ  
  9)  ผูเขารวมงานแสดงนิทรรศการ นําไปความรูจากการ
แสดงผลงานไปเผยแพร หรือนํามาพัฒนาปฏิบัติงานตามบริบท
ของสถานศึกษาได 

นิเทศ 
 
 

ประเมิน 
 

ประเมิน 
 
 

สอบถาม 

แบบนิเทศ 
 
 

แบบประเมิน 
 

แบบประเมิน 
 
 

แบบสอบถาม 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 7.๑  ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ลูกจางประจํา ไดรับทราบนโยบาย และแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และมี
แนวทางดําเนินงานรวมกัน 
 7.๒  ขาราชการครู ตําแหนงครูผูชวย มีความรู ทักษะ และองคความรูดานทางวิชาการและวิชาชีพ 
พรอมขับเคลื่อนการศึกษาอยางมีคุณภาพ 
  7.3  ขาราชการครู มีสื่อ และมีกิจกรรมการเรยีนการสอนออนไลน โดยใชแพลตฟอรมเปนฐานเพ่ือ
การเรียนรู และมีเทคนิควิธีการเรียนรูเชิงสรางสรรคในรูปแบบออนไลน ผานดิจิทัลแพลตฟอรม หรือเว็บไซต 
Youtube 
  7.4  ขาราชการครู มีรูปแบบกิจกรรมการเรียนรูท่ีพัฒนาแนวคิดเชิงคํานวณแบบไมใชอุปกรณ 
(Unplugged) โดยใชเกมเปนฐาน (Game-based Learning)  
  7.5  ขาราชการครูระดับปฐมวัย มีแผนการจัดประสบการณการเรียนรูไดสอดคลองกับหลักสูตร
ปฐมวัย หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและหลักสูตรระดับทองถ่ิน  
 7.6  ขาราชการครู มีแผนการจัดการเรียนการสอนไดสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานและหลักสูตรระดับทองถ่ิน 
  7.7  ขาราชการครู สงผลงานเพ่ือขอมีและเลื่อนวิทยฐานะแบบใหมไดอยางถูกตอง  
 7.8  ขาราชการครูและบุคลากรในสํานักงานเขต สามารถปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดการจัดซ้ือจัด
จางและการบริหารพัสดุภาครัฐ และนําไปใชไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ  
  7.9  เพ่ือแสดงรายงานผลการดําเนินงานและแสดงนิทรรศการ นําไปความรูจากการแสดงผลงาน
ไปเผยแพร หรือนํามาพัฒนาปฏิบัติงานตามบริบทของสถานศึกษาได 
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โครงการ            สรางโอกาสและลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 
ยุทธศาสตรชาติ   ดานการปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม  

การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  ประเด็นท่ี 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา  ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 
แผนงาน    พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
กลยุทธ     4 
ลักษณะโครงการ         ใหม    ตอเนื่อง 
ผูรับผิดชอบโครงการ       นางสุกัญญา หนอทิม 
ระยะเวลาดําเนินการ    1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564  
______________________________________________________________________________ 

1. หลักการและเหตุผล 

 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการดําเนินการภารกิจหลักตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
(พ.ศ. 2561 – 2580) ดานการปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม การสรางโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม แผนยอยในประเด็น 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต รวมท้ังแผนการปฏิรูปประเทศ
ดานการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา และกลยุทธสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ เขต 2 กลยุทธท่ี 4 การสรางโอกาสและลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา โดยคาดหวังวา
ผูเรียนทุกชวงวัยจะไดรับการพัฒนาในทุกมิติ เปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ และมีความพรอมรวมขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศ สูความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน 
 เพ่ือพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีเขมแข็งและมีความพรอมรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบหา พัฒนาครูผูสอนสามารถคัดกรองและประเมินความสามารถข้ันพ้ืนฐานของเด็กใหเด็กพิการ
เรียนรวมไดรับการชวยเหลือและสงเสริมใหไดรับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ ขับเคลื่อนและพัฒนางาน
ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนโดยบูรณาการรวมกับความรูเ ก่ียวกับสุขภาพจิตเด็กและวัยรุนใน
สถานศึกษาในสังกัด และพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล ใหมีความเขมแข็งทางวิชาการและมีความ
พรอมในการพัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรม งานอาชีพ และสุขภาพอนามัย สามารถใหบริการทางการศึกษา
แกนักเรียนและชุมชนได 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 จึงไดจัดทําโครงการสรางโอกาส
และลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาข้ึน  

๒. วัตถุประสงค 

๒.1 เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาในสังกัด ใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีเขมแข็งและมี      
ความพรอมรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบหา 

2.2 เพ่ือใหครูผูสอนสามารถคัดกรองและประเมินความสามารถข้ันพ้ืนฐานของเด็กใหเด็กพิการ
เรียนรวมไดรับการชวยเหลือและสงเสริมใหไดรับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ 

2.3 เพ่ือขับเคลื่อนและพัฒนางานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนโดยบูรณาการรวมกับความรู
เก่ียวกับสุขภาพจิตเด็กและวัยรุนในสถานศึกษาในสังกัด 
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2.4 เพ่ือพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล ใหมีความเขมแข็งทางวิชาการและมีความพรอมใน
การพัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรม งานอาชีพ และสุขภาพอนามัย สามารถใหบริการทางการศึกษาแก
นักเรียนและชุมชน 

2.5 เพ่ือนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด ดานระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดานการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม ดานระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียน และโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล 

๓. เปาหมาย 
 3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) 
      3.1.1 รอยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัด มีระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีเขมแข็ง
และมีความพรอมรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบหา 

     3.1.2 รอยละ 100 ของครูผูสอนสามารถคัดกรองและประเมินความสามารถข้ันพ้ืนฐานของ
เด็กใหเด็กพิการเรียนรวมไดรับการชวยเหลือและสงเสริมใหไดรับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ 

     3.1.3 รอยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัด สามารถขับเคลื่อนและพัฒนางานระบบ      
การดูแลชวยเหลือนักเรียนโดยบูรณาการรวมกับความรูเก่ียวกับสุขภาพจิตเด็กและวัยรุนในสถานศึกษา    
ในสังกัด 

     3.1.4 รอยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัด ท่ีเปนโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล มีความ
เขมแข็งทางวิชาการและมีความพรอมในการพัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรม งานอาชีพ และสุขภาพอนามัย 
สามารถใหบริการทางการศึกษาแกนักเรียนและชุมชน 

     3.1.5 รอยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัด ไดรับนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัด
การศึกษา ดานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดานการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม ดานระบบการ
ดูแลชวยเหลือนักเรียน และโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล  

3.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) 
      3.2.1 สถานศึกษาในสังกัด มีระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีเขมแข็งและมีความพรอม
รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบหา 

     3.2.2 ครูผูสอนสามารถคัดกรองและประเมินความสามารถข้ันพ้ืนฐานของเด็กใหเด็กพิการ
เรียนรวมไดรับการชวยเหลือและสงเสริมใหไดรับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ 

     3.2.3 สถานศึกษาในสังกัด สามารถขับเคลื่อนและพัฒนางานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
โดยบูรณาการรวมกับความรูเก่ียวกับสุขภาพจิตเด็กและวัยรุนในสถานศึกษาในสังกัด 

     3.2.4 สถานศึกษาในสังกัด ท่ีเปนโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล มีความเขมแข็งทางวิชาการ
และมีความพรอมในการพัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรม งานอาชีพ และสุขภาพอนามัย สามารถใหบริการ
ทางการศึกษาแกนักเรียนและชุมชน 

     3.2.5 สถานศึกษาในสังกัดไดรับนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ดานระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดานการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม ดานระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียน และโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล 
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4. กิจกรรมการดําเนินการ 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา

ดําเนินการ 
ผูรับผิดชอบ 

1 สงเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

มกราคม-ธันวาคม 
อัชฌาวดี/กลุมนิเทศฯ 

2 การคัดกรองและประเมินความสามารถ       
ข้ันพ้ืนฐานของเด็กพิการเรียนรวม 

มกราคม-ธันวาคม 
ศิรินุช/กลุมนิเทศฯ 

3 ขับเคลื่อน สงเสริม พัฒนาระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนโดยบูรณาการรวมกับความรูเก่ียวกับ
สุขภาพจิตเด็กและวัยรุน 

มกราคม-ธันวาคม 

รองกิตติมา 
4 พัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนคุณภาพ

ประจําตําบล ปงบประมาณ 2564 
มกราคม-ธันวาคม 

สิริญา/กลุมนิเทศฯ 
 
5. งบประมาณ งบประมาณ 177,320บาท (ถัวจายทุกรายการ) แผนการใชจายงบประมาณ ดังนี้ 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
ไตรมาสท่ี 
(1,๒,๓,4) 

เงินงบประมาณ 
รวม 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 
1 สงเสริมพัฒนาระบบการ

ประกันคุณภาพการศึกษา 
3 3,600 39,000 3,000 45,600 

2 การคัดกรองและประเมิน
ความสามารถข้ันพ้ืนฐาน 
ของเด็กพิการเรียนรวม 

3   46,000 4,000 50,000 

3 ขับเคลื่อน สงเสริม พัฒนา
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  
โดยบูรณาการรวมกับความรู
เก่ียวกับสุขภาพจิตเด็กและ
วัยรุน 

3 36,720 21,700 7,300 65,720 

4 พัฒนาคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนคุณภาพประจํา
ตําบล ปงบประมาณ 2564 

3   14,940 1,060 16,000 

รวมท้ังส้ิน 40,320 121,640 15,360 177,320 
 
6. ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ 

ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการดําเนิน เครื่องมือท่ีใช 
6.1 เชิงปริมาณ   
      1) รอยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัด มีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในท่ีเขมแข็งและมีความพรอมรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบหา 
 

การประเมิน แบบประเมิน 
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ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการดําเนิน เครื่องมือท่ีใช 
      2) รอยละ 100 ของครูผูสอนสามารถคัดกรองและประเมิน
ความสามารถข้ันพ้ืนฐานของเด็กใหเด็กพิการเรียนรวมไดรับการ
ชวยเหลือและสงเสริมใหไดรับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ 

การประเมิน แบบประเมิน 

      3) รอยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัด สามารถขับเคลื่อน
และพัฒนางานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนโดยบูรณาการ
รวมกับความรูเก่ียวกับสุขภาพจิตเด็กและวัยรุนในสถานศึกษา    
ในสังกัด 

การประเมิน แบบประเมิน 

      4) รอยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัด ท่ีเปนโรงเรียน
คุณภาพประจําตําบล มีความเขมแข็งทางวิชาการและมีความ
พรอมในการพัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรม งานอาชีพ และ
สุขภาพอนามัย สามารถใหบริการทางการศึกษาแกนักเรียนและ
ชุมชน 

การนิเทศ แบบนิเทศ 

      5) รอยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัด ไดรับนิ เทศ 
ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ดานระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ดานการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 
ดานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน และโรงเรียนคุณภาพ
ประจําตําบล 

การนิเทศ แบบนิเทศ 

6.2  เชิงคุณภาพ   
      1) สถานศึกษาในสังกัด มีระบบการประกันคุณภาพภายในท่ี
เขมแข็งและมีความพรอมรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบหา 

การประเมิน แบบประเมิน 

      2) ครูผูสอนสามารถคัดกรองและประเมินความสามารถข้ัน
พ้ืนฐานของเด็กใหเด็กพิการเรียนรวมไดรับการชวยเหลือและ
สงเสริมใหไดรับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ 

การประเมิน แบบประเมิน 

      3) สถานศึกษาในสังกัด สามารถขับเคลื่อนและพัฒนางาน
ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนโดยบูรณาการรวมกับความรู
เก่ียวกับสุขภาพจิตเด็กและวัยรุนในสถานศึกษาในสังกัด 

การประเมิน แบบประเมิน 

      4) สถานศึกษาในสังกัด ท่ีเปนโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล 
มีความเขมแข็งทางวิชาการและมีความพรอมในการพัฒนาดาน
คุณธรรม จริยธรรม งานอาชีพ และสุขภาพอนามัย สามารถ
ใหบริการทางการศึกษาแกนักเรียนและชุมชน 

การนิเทศ แบบนิเทศ 

      5) สถานศึกษาในสังกัดไดรับนิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา ดานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ดานการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม ดานระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียน และโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล 

การนิเทศ แบบนิเทศ 
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7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

7.1 สถานศึกษาในสังกัดไดรับการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีเขมแข็งและมีความ
พรอมรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบหา 
      7.2 ครูผูสอนไดรับการอบรมการคัดกรองและประเมินความสามารถข้ันพ้ืนฐานของเด็กใหเด็ก
พิการเรียนรวมไดรับการชวยเหลือและสงเสริมใหไดรับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ 
       7.3 สถานศึกษาในสังกัดไดรับการพัฒนางานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนโดยบูรณาการ
รวมกับความรูเก่ียวกับสุขภาพจิตเด็กและวัยรุนในสถานศึกษาในสังกัด 
       7.4 สถานศึกษาในสังกัดท่ีเปนโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล ไดรับการพัฒนาใหมีความเขมแข็ง  
ทางวิชาการและมีความพรอมในการพัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรม งานอาชีพ และสุขภาพอนามัย สามารถ
ใหบริการทางการศึกษาแกนักเรียนและชุมชน 
       7.5 สถานศึกษาในสังกัดไดรับนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ดานระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ดานการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม ดานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน และ
โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล 
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โครงการ            การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตร 
กับสิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรชาติ   ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตร 
กับสิ่งแวดลอม 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  ประเด็นท่ี 10 การปรับเปลี่ยนคานิยมและวฒัธรรม 
แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา  ปรับปรุงระบบการศึกษาใหมีประสิทธิภาพของการใชทรัพยากร 

เพ่ิมความคลองตัวในการรองรับความหลากหลายของ 
การจัดการศึกษาและเสริมสรางธรรมาภิบาล 

แผนงาน    พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
กลยุทธ     ท่ี 5 
ลักษณะโครงการ         ใหม    ตอเนื่อง 
ผูรับผิดชอบโครงการ       นางศิรกานต ศรลัมภ 
ระยะเวลาดําเนินการ    1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564  
______________________________________________________________________________ 

1. หลักการและเหตุผล 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 เปนองคกรหลัก มีหนาท่ี
ดําเนินการตามภารกิจ สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ขับเคลื่อนการดําเนินงานท้ังในระดับ
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา และระดับสถานศึกษาใหมีการบริหารท่ีดี แตเนื่องจากสภาพภูมิทัศนและสภาพแวดลอม
บริเวณโดยรอบสํานักงาน มีสภาพพ้ืนท่ีบางสวนไมเรียบรอย และภูมิทัศน ไมรมรื่น สวยงาม รวมท้ัง
สภาพแวดลอมบางสวนไมเอ้ืออํานวยตอการปฏิบัติงาน จึงจําเปนตองมีการจัดตกแตง ปรับปรุงใหสวยงาม 
มีความสดชื่นรมเย็น รมรื่นใหกับผูปฏิบัติงานและผูมารับบริการหรือมาเยี่ยมเยือน รวมท้ังอํานวยความสะดวกให
คนพิการท่ีมารับบริการ รวมถึงมีความตองการท่ีจะจัดสภาพสิ่งแวดลอมท่ีไมดี ไมสะอาด อันเปนสาเหตุมา
จากการท้ิงขยะท้ังภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด เนื่องจากสถานศึกษาเปน
แหลงเรียนรูท่ีสําคัญ เปนการปูพ้ืนฐานและปลูกฝงใหนักเรียนมีจิตสํานึก จิตสาธารณะ รักและหวงแหน
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตลอดจนรูจักการคัดแยกขยะและนําขยะกลับมาใชประโยชนใหมไดอีกดวย  
  จากเหตุผลดังกลาวจึงทําใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 จึงได
จัดทําโครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมข้ึน 

 
๒. วัตถุประสงค 

๒.๑  เพ่ือใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด มีความรู ความเขาใจในการลด 
และคัดแยกขยะ สรางจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม 

2.2  เพ่ือใหสถานศึกษาจัดกิจกรรมในการลดและคัดแยกขยะไดตามความเหมาะสมกับบริบทของ
สถานศึกษา และสามารถจัดกิจกรรมท่ีเปนแบบอยางท่ีดีเก่ียวกับสรางคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมได 
  2.3  เพ่ือปรับสภาพภูมิทัศนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาใหรมรื่น สวยงาม ปลอดภัย และเอ้ือ 
ตอการปฏิบัติงานของบุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 
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๓. เปาหมาย 
 3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) 
      3.1.1 รอยละ 100 ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด มีความรู   
ความเขาใจในการลดและคัดแยกขยะ สรางจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม 
       3.1.2 รอยละ 100 ของสถานศึกษามีการจัดกิจกรรมในการลดและคัดแยกขยะไดตามความ
เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา และสามารถจัดกิจกรรมท่ีเปนแบบอยางท่ีดีเก่ียวกับสรางคุณภาพชีวิต     
ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมได 
       3.1.3 รอยละ 100 ของผูบุคลากรในสํานักงานและบุคลากรผูมาติดตอราชการมีความพึงพอใจ
ตอสภาพแวดลอมของสํานักงาน 
 3.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) 
      3.2.1 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด มีความรู ความเขาใจและสามารถ   
บริหารจัดการขยะและสิ่งแวดลอม ท้ังในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีและสถานศึกษาในสังกัด  
      3.2.2 สถานศึกษามีผลงานท่ีจากการจัดกิจกรรมท่ีเปนแบบอยางท่ีดีเก่ียวกับสรางคุณภาพชีวิต  
ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมไดอยางหลากหลาย 
       3.2.3 ผูบุคลากรในสํานักงานและบุคลากรผูมาติดตอราชการ เกิดความประทับใจตอสถานท่ี   
และสภาพแวดลอมภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เสริมสรางภาพลักษณท่ีดีขององคกร 

4. กิจกรรมการดําเนินการ 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา

ดําเนินการ 
ผูรับผิดชอบ 

1 เสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ของสถานศึกษาสูการปฏิบัติท่ียั่งยืน 

มกราคม – 
กันยายน 2564 

รองกิตติมา 

2 ปรังปรุง ซอมแซม และปรับสภาพภูมิทัศน
บริเวณโดยรอบสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 

มกราคม – 
กันยายน 2564 

ศิรกานต/กลุมอํานวยการ 

 
5. งบประมาณ งบประมาณ 232,200บาท (ถัวจายทุกรายการ) แผนการใชจายงบประมาณ ดังนี้ 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
ไตรมาสท่ี 
(1,๒,๓,4) 

เงินงบประมาณ 
รวม 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 
1 เสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีเปน

มิตรกับสิ่งแวดลอมของ
สถานศึกษาสูการปฏิบัติท่ียั่งยืน 

2 - 4 5,200 17,000 10,000 32,200 

2 ปรังปรุง ซอมแซม และปรับ
สภาพภูมิทัศนบริเวณโดยรอบ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ 
เขต 2 

2 - 4  200,000  200,000 

รวมท้ังส้ิน 5,200 217,000 10,000 232,200 
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6. ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ 
ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการดําเนิน เครื่องมือท่ีใช 

6.1 เชิงปริมาณ   
      1) ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จํานวน  
มีความรู 89 คน มีความรู ความเขาใจในการลดและคัดแยกขยะ 
สรางจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม      
      2) สถานศึกษา จํานวน 89 แหง มีการจัดกิจกรรมในการลด
และคัดแยกขยะไดตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
และสามารถจัดกิจกรรมท่ีเปนแบบอยางท่ีดีเก่ียวกับสรางคุณภาพ
ชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมได     
      3) บุคลากรในสํานักงาน จํานวน 60 คน และบุคลากรผูมา
ติดตอราชการ มีความพึงพอใจตอสภาพแวดลอมของสํานักงาน 

ประเมิน 
 
 

กิจกรรม 
 
 
 

สอบถาม 

แบบประเมิน 
 
 

แบบรายงาน 
 
 
 

แบบสอบถาม 

6.2  เชิงคุณภาพ   
      1) ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด มี
ความรู ความเขาใจและสามารถบริหารจัดการขยะและ
สิ่งแวดลอม ท้ังในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีและสถานศึกษาในสังกัด  
      2) สถานศึกษามีผลงานท่ีจากการจัดกิจกรรมท่ีเปนแบบอยาง
ท่ีดีเก่ียวกับสรางคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมไดอยาง
หลากหลาย 
      3) ผูบุคลากรในสํานักงานและบุคลากรผูมาติดตอราชการ เกิด
ความประทับใจตอสถานท่ีและสภาพแวดลอมภายในสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา เสริมสรางภาพลักษณท่ีดีขององคกร 

ประเมิน 
 
 

กิจกรรม/ผลงาน 
 
 

สอบถาม 

แบบประเมิน 
 
 

แบบรายงาน 
 
 

แบบสอบถาม 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
7.๑  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด มีความรู ความเขาใจในการลดและคัดแยก

ขยะ สรางจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม 
  7.2  สถานศึกษาจัดกิจกรรมในการลดและคัดแยกขยะไดตามความเหมาะสมกับบริบทของ
สถานศึกษา และสามารถจัดกิจกรรมท่ีเปนแบบอยางท่ีดีเก่ียวกับสรางคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมได 
  7.3  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีสภาพแวดลอมท่ีรมรื่น สวยงาม ปลอดภัย และเอ้ือตอการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 
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โครงการ            ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
ยุทธศาสตรชาติ   ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  ประเด็นท่ี 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา  ปรับปรุงระบบการศึกษาใหมีประสิทธิภาพของการใชทรัพยากร 

เพ่ิมความคลองตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัด
การศึกษาและเสริมสรางธรรมาภิบาล 

แผนงาน    พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
กลยุทธ     6 
ลักษณะโครงการ         ใหม    ตอเนื่อง 
ผูรับผิดชอบโครงการ       นางสมทรง ภิรมยรส 
ระยะเวลาดําเนินการ    1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564  
______________________________________________________________________________ 

1. หลักการและเหตุผล 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดเนนการทํางานแบบบูรณาการ มีเครือขายการ   
บริหารจัดการศึกษา บริหารแบบมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา กระจายอํานาจและความ
รับผิดชอบสูสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา ตลอดจนการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษาเนนการพัฒนาหนวยงานใหบริการไดอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ เปนหนวยงาน 
ท่ีมีขีดสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล และโปรงใส เปนองคกรท่ีปราศจากการทุจริตคอรัปชั่น           
ปรับวัฒนธรรมการทํางานใหมุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม มีความทันสมัย และพรอมท่ีจะปรับตัว 
ให ทั นต อกา ร เปลี่ ย นแปลงของ โ ลกอยู ต ลอด เ วล า  โ ดย เ ฉพาะอย า งยิ่ ง ก า รนํ า เทค โน โลย ี
และนวัตกรรมมาประยุกตใชในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา เชื่อมโยงถึงกันและเปดโอกาสใหทุกภาค
สวนเขามามีสวนรวมเพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว สามารถจัดการ
เรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหเปนทรัพยากรมนุษยของประเทศ  

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 มีหนาท่ี สงเสริม สนับสนุน การ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด จึงไดจัดทําโครงการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร 
จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีมุงผลสัมฤทธิ์ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และการจัดการ 
ศึกษาโดยใชเทคโนโลยีดิจิทัล 

๒. วัตถุประสงค 
     ๒.๑ เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
     ๒.๒ เพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษา บริหารจัดการศึกษา 
โดยใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
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๓. เปาหมาย 
     3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) 

3.1.1 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดมีการบริหารจัดการแบบ 
มีสวนรวม มีการใชจายงบประมาณเพ่ือการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ มีการกํากับติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลอยางเปนระบบ 

3.1.2 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดพัฒนาสื่อและระบบขอมูลสารสนเทศ 
เพ่ือการจัดการศึกษา  
     3.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) 

3.2.1 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการใหเกิดคุณภาพ     
ผานเกณฑการประเมินคุณภาพมาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสถานศึกษามีผลการประเมิน
ภายนอกในระดับดีเดนข้ึนไป และนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน 

3.2.2 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาใชสื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการ
ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา เพ่ือการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ  

4. กิจกรรมการดําเนินการ 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา

ดําเนินการ 
ผูรับผิดชอบ 

1 นิเทศแบบบูรณาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

มกราคม-ธันวาคม ศิรินุช/กลุมนิเทศฯ 

2 สงเสริมการนิเทศภายในโรงเรียนโดยชุมชนการ
เรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning 
Community : PLC) 

มกราคม-ธันวาคม รัตนา/กลุมนิเทศฯ 

3 การยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการของ
โรงเรียนขนาดเล็ก 

มกราคม-ธันวาคม ธัญลักษณ/กลุมนิเทศฯ 

4 พัฒนาทักษะความเขาใจและใชเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital  literacy) ของขาราชการครู
และบคุลากรทางการศึกษา 

มกราคม-ธันวาคม สิริญา/กลุมนิเทศฯ 

5 ประชุมผูบริหารสถานศึกษา ผูอํานวยการกลุม/
หนวย และเจาหนาท่ี สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 

มกราคม-ธันวาคม ศิรกานต/กลุมอํานวยการ 

6 เพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษา 

มกราคม-ธันวาคม ธัญลักษณ/กลุมนิเทศฯ 

7 ตรวจสอบภายในประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2564 

มกราคม-ธันวาคม บุปผา/กลุมตรวจสอบฯ 
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5. งบประมาณ งบประมาณ 461,430  บาท (ถัวจายทุกรายการ) แผนการใชจายงบประมาณ ดังนี้ 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
ไตรมาสท่ี 
(1,๒,๓,4) 

เงินงบประมาณ 
รวม คาตอบแท

น 
คาใชสอย คาวัสดุ 

1 นิเทศแบบบูรณาการเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

1-4 
  78,600 6,000 84,600 

2 สงเสริมการนิเทศภายใน
โรงเรียนโดยชมุชนการเรยีนรู
ทางวิชาชีพ (Professional 
Learning Community : 
PLC) 

3 

6,000 72,800 21,200 100,000 
3 การยกระดับคุณภาพการ

บริหารจัดการของโรงเรียน
ขนาดเล็ก 

3 

  35,000 15,000 50,000 
4 พัฒนาทักษะความเขาใจและ

ใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
 literacy) ของขาราชการครู
และบคุลากรทางการศึกษา 

3 

  21,600 3,400 25,000 
5 ประชุมผูบริหารสถานศึกษา 

ผูอํานวยการกลุม/หนวย 
และเจาหนาท่ี สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ เขต 2 

1-4 

  98,550   98,550 
6 เพ่ิมประสิทธิภาพการ

ดําเนินงานคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษา 

1-4 

49,200 13,600 2,000 64,800 
7 ตรวจสอบภายในประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2564 
1-4 

  38,480   38,480 
รวมท้ังส้ิน 55,200 358,630 47,600 461,430 
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6. ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ 
ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการดําเนิน เครื่องมือท่ีใช 

6.1 เชิงปริมาณ   
     1) รอยละ 100 ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและ
สถานศึกษามีการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม มีการใชจาย
งบประมาณเพ่ือการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ มีการกํากับ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลอยางเปนระบบ 

ดําเนินงาน 
ตามกิจกรรม 
ในโครงการ 

แบบประเมิน
คุณภาพ
มาตรฐาน
สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา 

     2) รอยละ 100 ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและ
สถานศึกษาไดรับการพัฒนาดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการ
ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 

 แบบประเมิน
คุณภาพ
มาตรฐาน
สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา 

6.2  เชิงคุณภาพ   
1) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ผานเกณฑการประเมิน

คุณภาพมาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสถานศึกษามีผล
การประเมินภายนอกในระดับดีเดนข้ึนไป และนักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน 

 แบบประเมิน
คุณภาพ
มาตรฐาน

สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา,
แบบประเมิน

คุณภาพ
ภายนอก,แบบ

รายงาน
ผลสัมฤทธิ์

ทางการศึกษา 
     2) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาใชสื่อ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา เพ่ือ
การจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ  

 แบบประเมิน
คุณภาพ
มาตรฐาน
สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา 

 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีการบริหารงานเชิงบูรณาการ เปนสํานักงานแหงนวัตกรรมยุคใหม
พัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีมุงผลสัมฤทธิ์ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และการจัดการศึกษาโดยใช
เทคโนโลยีดิจิทัล มีการกํากับติดตามประเมินผลและรายงานผลอยางเปนระบบ 
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โครงการ    สงเสริมการนอมนําศาสตรพระราชาสูสถานศึกษา 
ยุทธศาสตรชาติ     1. ดานความม่ันคง 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ      ประเด็นท่ี 11 การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม 
แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา  1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
แผนงาน                          พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย                                                                                    
กลยุทธ            1  
ลักษณะโครงการ                            ใหม               ตอเนื่อง 
ผูรับผิดชอบโครงการ             นางอารยา ชออังชัญ  
ระยะเวลาดําเนินการ            1 มกราคม 2564 – 30 กันยายน 2564 
________________________________________________________________________ 
 
1. หลักการและเหตุผล 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 เห็นความสําคัญในการ           
นําศาสตรพระราชาสูสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับนโยบาย 

 เพ่ือเสริมสรางคนดีใหกับบานเมือง ดังนั้นจึงควรจัดทําโครงการสงเสริมการนอมนําศาสตร
พระราชาสูสถานศึกษา   

  
2.  วัตถุประสงค 
      2.1 เพ่ือสงเสริมการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา 
      2.2 เพ่ือสงเสริมการนําศาสตรพระราชาของรัชกาลท่ี 9 สูสถานศึกษา 
      2.3 เพ่ือสงเสริมการนําพระบรมราโชบายดานการศึกษาของรัชกาลท่ี 10 สูสถานศึกษา 
 
3.  เปาหมาย 

3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output)  
            3.1.1 ผูบริหาร คร ูนักเรียน รอยละ 100 สามารถนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สูสถานศึกษา 

       3.1.2 ผูบริหาร คร ูนักเรียน รอยละ 100 สามารถนําศาสตรพระราชาของรัชกาลท่ี 9  
สูสถานศึกษา 

      3.1.3 ผูบริหาร คร ูนักเรียน รอยละ 100 สามารถนําพระบรมราโชบายดานการศึกษา              
ของรัชกาลท่ี 10 สูสถานศึกษา 
      3.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) 
   3.2.1 ผูบริหาร คร ูนักเรียนสามารถนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา  
อยูในระดับดี 

       3.2.2 ผูบริหาร คร ูนักเรียนสามารถนําศาสตรพระราชาของรัชกาลท่ี 9 สูสถานศึกษา  
อยูในระดับดี 

       3.2.3 ผูบริหาร คร ูนักเรียนสามารถนําพระบรมราโชบายดานการศึกษาของรัชกาลท่ี 10  
สูสถานศึกษา อยูในระดับดี 
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4. กิจกรรมการดําเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

ผูรับผิดชอบ 

กิจกรรมท่ี 1 วางแผนการดําเนินงาน 
1.1 ประชุมคณะทํางานวางแผนการดําเนินงาน

โครงการ  
มกราคม 2564 อารยา ชออังชัญ 

กิจกรรมท่ี 2 การดําเนินงาน 
2.1 จัดทําคูมือ ตัวชี้วัดการนําศาสตรพระราชา 

เศรษฐกิจพอเพียง พระบรมราโชบายสูสถานศึกษา 
มกราคม 2564 อารยา ชออังชัญ 

2.2 ประชุม นําเสนองานเศรษฐกิจพอเพียงของ
สถานศึกษาพอเพียงตนแบบและศูนยการเรียนรู
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดาน
การศึกษา 

มกราคม 2564 อารยา ชออังชัญ 

2.3 นิเทศ กํากับ ติดตาม การนําศาสตรพระราชา 
เศรษฐกิจพอเพียง พระบรมราโชบาย 

มกราคม- 
-กันยายน 
2564 

อารยา ชออังชัญ 

2.4 ประเมินคุณลักษณะผูเรียนความพอเพียง  
การปฏิบัติตนตามศาสตรพระราชา  
พระบรมราโชบาย รัชกาลท่ี 10 

 มกราคม 2564, 
สิงหาคม 2564 

อารยา ชออังชัญ 

2.5 จัดนิทรรศการ แลกเปลี่ยนเรียนรู สิงหาคม 2564 อารยา ชออังชัญ 

2.6 ประกวดแขงขัน ใหรางวัล เสริมแรง สิงหาคม 2564 อารยา ชออังชัญ 

กิจกรรมท่ี 3 สรุปผลการดําเนินงาน 

3.1 สรุป รายงานผลการดําเนินงาน กันยายน 2563 อารยา ชออังชัญ 



78 
 

5. งบประมาณ งบประมาณ  38,000  บาท (ถัวจายทุกรายการ) แผนการใชงบประมาณ ดังนี้ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ ไตรมาสท่ี 
(1,2,3,4) 

เงินงบประมาณ รวม 
คาตอบ
แทน 

คาใช
สอย 

คาวัสดุ 

1 ประชุมคณะทํางานวางแผน 
- คาอาหารกลางวัน (15 คนๆละ 

60 บาท จํานวน 1 ม้ือ) 
- คาอาหารวาง (15 คนๆละ 30 

บาท จํานวน 2 ม้ือ) 

2   
 

900 
 

900 

  
 

900 
 

900 
2 จัดทําคูมือ ตัวชี้วัดการนําศาสตร

พระราชา เศรษฐกิจพอเพียง   
พระบรมราโชบายสูสถานศึกษา 
- คาอาหารกลางวัน (20 คนๆ 

60 บาท จํานวน 1 ม้ือ) 
- คาอาหารวาง (20 คนๆละ 30 

บาท จํานวน 2 ม้ือ) 
- จัดจางถายเอกสาร 
- จัดจางพิมพเอกสาร 
- คาวัสด ุ

2  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2,400 
2,400 

 
 

3,000 
500 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,000 

 
 
 

2,400 
2,400 

 
 

3,000 
500 

1,000 
3 ประชุม นําเสนองานเศรษฐกิจ

พอเพียงของสถานศึกษาพอเพียง
ตนแบบและศูนยการเรียนรูตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงดานการศึกษา 
- คาอาหารวาง (30 คนๆละ 60

บาท จํานวน 1 ม้ือ) 

2   
 
 
 
 

1,800 
 

  
 
 
 
 

1,800 

4 ประชุมครแูละนําเสนอการนํา
ศาสตรพระราชา เศรษฐกิจ
พอเพียง พระบรมราโชบายสู
สถานศึกษา 
- คาอาหารกลางวัน (110 คนๆ

ละ 60บาท จํานวน 1 ม้ือ) 
- คาอาหารวาง (110 คนๆละ 
30 บาท จํานวน 2 ม้ือ) 
- คาวัสดุ 
 
 

3   
 
 
 

6,600 
 

6,600 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2,000 

 
 
 
 

6,600 
 

6,600 
 

2,000 
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ท่ี กิจกรรม/รายการ ไตรมาสท่ี 
(1,2,3,4) 

เงินงบประมาณ รวม 
คาตอบ
แทน 

คาใชสอย คาวัสดุ 

5 นิเทศ กํากับ ติดตาม การนํา
ศาสตรพระราชา เศรษฐกิจ
พอเพียง พระบรมราโชบาย 

2,3,4  5,000  5,000 

6 ประเมินคุณลักษณะผูเรียนความ
พอเพียง การปฏิบัติตนตาม
ศาสตรพระราชา  
พระบรมราโชบาย ร.10 

2,4     

8 ประกวดแขงขัน ใหรางวลัเสริมแรง 
-โลรางวัล 
-วัสด ุ
-จัดจางทําเกียรติบัตร 

4   
2,000 

 
500 

 
 

2,400 

 
2,000 
2,400 

500 
9 สรุป รายงานผลการดําเนินงาน 

 
4   

 
  

 รวมท้ังส้ิน - 32,600 5,400 38,000 
 
6.   การวัดและประเมินผล 

ท่ี ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 
6.1 เชิงปริมาณ   
 1.1 ผูบริหาร ครู นักเรียนรอยละ 

100 สามารถนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา 

-นิเทศ ติดตามการจัดการ
เรียนรูของครู 
-สังเกตการจัดการเรียนรู
ของครู 

-แบบนิเทศ ติดตาม 
การจัดการเรียนรู 
-แบบสังเกต 
 

 1.2 ผูบริหาร ครู นักเรียนรอยละ 
100 สามารถนําศาสตรพระราชา
ของรัชกาลท่ี 9 สูสถานศึกษา 

-นิเทศ ติดตามการจัดการ
เรียนรูของครู 
-สังเกตการจัดการเรียนรู
ของครู 

-แบบนิเทศ ติดตาม 
การจัดการเรียนรู 
-แบบสังเกต 
 

 1.3 ผูบริหาร ครู นักเรียนรอยละ 
100 สามารถนําพระบรมราโชบาย
ดานการศึกษาของรัชกาลท่ี 10  
สูสถานศึกษา 

-นิเทศ ติดตามการจัดการ
เรียนรูของครู 
-สังเกตการจัดการเรียนรู
ของครู 

-แบบนิเทศ ติดตาม 
การจัดการเรียนรู 
-แบบสังเกต 
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ท่ี ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 
6.2 เชิงคุณภาพ   
 2.1 ผูบริหาร ครู นักเรียนสามารถ

นํ าหลั กปรั ชญาของ เศรษฐ กิจ
พอเพียงสูสถานศึกษา อยูในระดับ
ด ี

ประเมิน แบบประเมิน 

 2.2 ผูบริหาร ครู นักเรียนสามารถ
นําศาสตรพระราชาของรัชกาลท่ี 9 
สูสถานศึกษา อยูในระดับดี 

ประเมิน แบบประเมิน 

 2.3 ผูบริหาร คร ูนักเรียนสามารถ
นําพระบรมราโชบายดานการศึกษา
ของรัชกาลท่ี 10 สูสถานศึกษา อยู
ในระดับดี 
 

ประเมิน แบบประเมิน 

 
7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

    7.1 ผูบริหาร ครู สามารถนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา 
ถายทอดใหกับนักเรียนไดอยางถูกตอง     

    7.2 ผูบริหาร ครูสามารถนําศาสตรพระราชาของรัชกาลท่ี 9 ถายทอดสูนักเรียนไดอยางถูกตอง     
    7.3 ผูบริหาร ครูสามารถนําพระบรมราโชบายดานการศึกษาของรัชกาลท่ี 10 ถายทอด 

ใหกับนักเรียนไดอยางถูกตอง     
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โครงการ            โครงการฝกอบรมวิชาผูกํากับลูกเสือ ข้ันความรูท่ัวไป  
และความรูเบื้องตน 

ยุทธศาสตรชาติ   1. ดานความม่ันคง 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  ประเด็นท่ี 12 การพัฒนาการเรียนรู 
แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา 1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
แผนงาน    พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
กลยุทธ     1  
ลักษณะโครงการ         ใหม    ตอเนื่อง 
ผูรับผิดชอบโครงการ       นางนุสรา  ชื่นประสงค  
ระยะเวลาดําเนินการ    1 มกราคม – 30 กันยายน 2564 
______________________________________________________________________________ 

1. หลักการและเหตุผล 
 กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี เปนกระบวนการท่ีมุงเนนฝกอบรมเยาวชนของชาติใหเปนพลเมืองดี           
มีคุณภาพ สามารถพัฒนาตนเองใหสอดคลองกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย 
เปนองคประมุข และสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได  กระทรวงศึกษาธิการไดจัดใหกิจกรรมลูกเสือ 
เปนสวนหนึ่งของกิจกรรมพัฒนาผูเรียนในการเรียนการสอนในทุกระดับ ทุกชวงชั้น ในปการศึกษา 2564                
นี้ เปนปท่ีรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ไดมุงเนนในดานคุณธรรมนําความรู เพ่ือเปนการตอบสนอง
นโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ การนี้  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ เขต 2  ไดเห็นถึงความสําคัญวา ผูกํากับลูกเสือในโรงเรียนควรมีความรู ความเขาใจใน
สาระสําคัญของกิจกรรมลูกเสืออยางแทจริง ในการท่ีจะนําความรูไปจัดการเรียนการสอนในกับผูเรียนได 
ดังนั้นจึงไดจัดใหมีการฝกอบรมวิชา ผูกํากับลูกเสือสํารอง /สามัญ และสามัญรุนใหญ ข้ันความรูท่ัวไปและ
ข้ันความรูเบื้องตน (.B.T.C.) ใหแกครู-อาจารย และผูท่ีสนใจ เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพแกกิจการลูกเสือไดดี
ยิ่งข้ึน 

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

๓. เปาหมาย 
     3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) 

3.1.1 ผู บั งคั บบั ญ ชาลู ก เสื อ  จํ านวน  3  รุ น ๆ  40  คน  วิ ทยากรและเจ าหน า ท่ี ลู ก เสื อ                   
จํานวน 10 คน รวม  150  คน 

3.1.2 ผูกํากับลูกเสือ จํานวน 201 คน วิทยากรและเจาหนาท่ีลูกเสือ จํานวน 10 คน 
     3.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) 
 ผูบังคับบัญชาลูกเสือ วิทยากร และเจาหนาท่ีลูกเสือ ไดเพ่ิมพูนความรู ทักษะ ประสบการณสามารถ
นําไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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4. กิจกรรมการดําเนินการ 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

กิจกรรมท่ี 1  
1.1 

 
 
 
 
 
 
 

1.2 
 
 
 
 
 
 
1.3 

 
 

-จัดทําโครงการ 
-แตงตั้งคณะวิทยากร/คณะทํางาน 
-ประชุมวางแผน 
-ฝกอบรมหลักสูตรผูบังคับบัญชาลูกเสือ
สํารอง ข้ันความรูท่ัวไปและความรูเบื้องตน 
(C.B.T.C) 
-รายงานผลการอบรม 
 
-แตงตั้งคณะวิทยากร/คณะทํางาน 
-ประชุมวางแผน 
- ฝกอบรมหลักสูตรผูบังคับบัญชาลูกเสือ
สามัญ ข้ันความรูท่ัวไปและความรูเบื้องตน 
(S.B.T.C.)  
-รายงานผลการอบรม 
 
-แตงตั้งคณะวิทยากร/คณะทํางาน 
-ประชุมวางแผน 
- ฝกอบรมหลักสูตรผูบังคับบัญชาลูกเสือ
สามัญรุนใหญ ข้ันความรูท่ัวไปและความรู
เบื้องตน (SS.B.T.C.)  
-รายงานผลการอบรม 
 
 

ธันวาคม 2563 
มีนาคม 2564 
มีนาคม 2564 

19 – 22 เมษายน 
2564 

 
เมษายน 2564 

 
มีนาคม 2564 
มีนาคม 2564 

23 – 26 เมษายน 
2564 

 
เมษายน 2564 

 
มีนาคม 2564 
มีนาคม 2564 

27 – 30 เมษายน 
2564 

 
เมษายน 2564 

นางนุสรา  ชื่นประสงค  
 

กิจกรรมท่ี 2   

2.1 -แตงตั้งคณะวิทยากร/คณะทํางาน 
-ประชุมวางแผน 
- กิจกรรมทบทวนกระบวนการลูกเสือ 
  - ผูกํากับลูกเสือสํารอง 
  - ผูกํากับลูกเสือสามัญ 
  - ผูกํากับลูกเสือสามัญรุนใหญ 
-รายงานผลการอบรม 
 

มีนาคม 2564 
มีนาคม 2564 

21 พฤษภาคม 2564 
 

เมษายน 2564 

นางนุสรา  ชื่นประสงค  
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5. งบประมาณ งบประมาณ 135,000 บาท (ถัวจายทุกรายการ) แผนการใชจายงบประมาณ ดังนี้ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
ไตรมาสท่ี 
(1,๒,๓,4) 

เงินงบประมาณ 
รวม 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 
1 -ฝกอบรมหลักสูตร

ผูบังคับบัญชาลูกเสือสํารอง 
ข้ันความรูท่ัวไปและความรู
เบื้องตน (C.B.T.C.)  
คาอาหารวิทยากรและผูเขา
รับการฝกอบรม 
- คาอาหาร (50 คนๆละ 60 
บาท จํานวน 9 ม้ือ )  
-คาอาหารวาง (50 คนๆละ
30 บาท จําวน 6 ม้ือ 

3   
 
 
 
 
 
 

27,000 
 

9,000 

  
 
 
 
 
 
 

27,000 
 

9,000 
รวม 36,000 

2 -ฝกอบรมหลักสูตร
ผูบังคับบัญชาลูกเสือสามัญ  
ข้ันความรูท่ัวไปและความรู
เบื้องตน (S.B.T.C.)   
คาอาหารวิทยากรและผูเขา
รับการฝกอบรม 
- คาอาหาร (50 คนๆละ 60 
บาท จํานวน 9 ม้ือ) 
-คาอาหารวาง (50 คนๆละ 
30 บาท จํานวน 6 ม้ือ) 

3   
 
 
 
 
 
 

27,000 
 

9,000 

  
 
 
 
 
 
 

27,000 
 

9,000 
รวม 36,000 

3 -ฝกอบรมหลักสูตร
ผูบังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุน
ใหญ ข้ันความรูท่ัวไปและ
ความรูเบื้องตน (SS.B.T.C.)  
คาอาหารวิทยากรและผูเขา
รับการฝกอบรม 
- คาอาหาร (50 คนๆละ 60 
บาท จํานวน 9 ม้ือ)  
-คาอาหารวาง (50 คนๆละ
30 บาท จําวน 6 ม้ือ) 

3   
 
 
 
 
 
 

27,000 
 

9,000 

  
 
 
 
 
 
 

27,000 
 

9,000 
รวม 36,000 
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ท่ี กิจกรรม/รายการ 
ไตรมาสท่ี 
(1,๒,๓,4) 

เงินงบประมาณ 
รวม 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 
4 - กิจกรรมทบทวน

กระบวนการลูกเสือ 
  - ผูกํากับลูกเสือสํารอง 
  - ผูกํากับลูกเสือสามัญ 
  - ผูกํากับลูกเสือสามัญรุน
ใหญ 
คาอาหารวิทยากรและผูเขา
รับการฝกอบรม 
- คาอาหาร รวม 211 คน x 
60 x 1 ม้ือ   
-คาอาหารวาง รวม 211 คน 
x 30 x 2 ม้ือ 

3   
 
 
 
 
 

 
12,660 

 
12,660 

 

  
 
 
 
 
 

 
12,660 

 
12,660 

 

5 คาวัสดุอุปกรณ 3   1,680 1,680 
รวม 27,000 

รวมท้ังส้ิน 135,000 
 
6. ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ 

ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการดําเนิน เครื่องมือท่ีใช 
6.1 เชิงปริมาณ การนิเทศติดตาม แบบนิเทศติดตาม 
     1. รอยละ 100 ของผูเขารับการอบรมพัฒนาไดนําทักษะ 
และกระบวนการลูกเสือ นําไปจัดกิจกรรมลูกเสือการเรียนการสอน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  

6.2  เชิงคุณภาพ การนิเทศติดตาม แบบนิเทศติดตาม 
     1. โรงเรียนทุกโรงเรียนไดรับการนิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรม
ลูกเสือของสถานศึกษา ตามเกณฑการประเมินคุณภาพงานลูกเสือ
ในสถานศึกษา 

  

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 7.๑ ผูบังคับบัญชีลูกเสือ ไดรับการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม คานิยม 12 ประการ 
และคุณลักษณะอันพึงประสงค 8 ประการ 
 7.๒ ผูบังคับบัญชาลูกเสือมีวุฒิลูกเสือ สามารถนําความรูและประสบการณและปฏิบัติงาน 
ในบทบาทหนาท่ีผูบังคับบัญชาลูกเสือในกองลูกเสือตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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โครงการ               สงเสริมงานสหกรณโรงเรียน 
ยุทธศาสตรชาติ   1. ดานความม่ันคง 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  ประเด็นท่ี ๑๑ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา  4. ปรับปรุงระบบการศึกษาใหมีประสิทธิภาพของการใช 

ทรัพยากร เพ่ิมความคลองตัวใน การรองรับความหลากหลาย 
ของการจัดการศึกษา และสรางเสริมธรรมาภิบาล 

แผนงาน    พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
กลยุทธ     1 
ลักษณะโครงการ         ใหม    ตอเนื่อง 
ผูรับผิดชอบโครงการ       นางสาวปภัสสร  มากดี 
ระยะเวลาดําเนินการ     1 มกราคม – 30 กันยายน ๒๕๖๔ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑. หลักการและเหตุผล 

 แนวคิดในการพัฒนาประเทศไดอาศัยหลักการสําคัญ ๓ ประการคือ มุงใหประชาชนพ่ึงตนเอง มีสวน
รวมในการพัฒนา และใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม การพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ มีคุณลักษณะท่ีเอ้ือ
ตอการพัฒนาประเทศดังกลาว จะตองไดรับการปลูกฝงตั้งแตยังเยาววัยจึงจะประสบผลสําเร็จ 0 กิจกรรม
สหกรณหรืออุดมการณสหกรณเปนความรวมมือกันของสมาชิก ในอันท่ีจะพัฒนาชีวิตและกลุมใหมีความ
เข็มแข็งเศรษฐกิจ พ่ึงพาตนเองได และดํารงชีวิตอยูอยางมีความสุข จึงไดมีการจัดกิจกรรมดังกลาว            
ใหกับโรงเรียนในสังกัด มีกิจกรรมสําคัญอยู  ๓ ประการ คือ กิจกรรมออมทรัพย กิจกรรมรานคา                 
และกิจกรรมการผลิต    

    การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสหกรณโดยการปฏิบัติจริง นอกจากจะเปนการฝกทักษะการ
เรียนรูระบบสหกรณแลว ยังสงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย และฐานะทางเศรษฐกิจอีกทางหนึ่ง
ดวยเพ่ือใหผูเรียนไดมีความรับผิดชอบ มีนิสัยไมฟุมเฟอยรูจักการประหยัดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง การดําเนินงานของสหกรณในโรงเรียนเปนกิจกรรมท่ีสงเสริมความรูเรื่องสหกรณ รวมท้ังใหแนวทาง     
ในการปฏิบัติ เปนการสรางประสบการณใหแกนักเรียน ปลูกฝงความรับผิดชอบ มีความประหยัด ซ่ือสัตย ขยัน 

อดทนและอดออม นักเรียนไดสมัครเปนสมาชิก และใชบริการของสหกรณโดยสามารถซ้ือสินคาไดในราคา
ถูกกวา ทองตลาด และไดรับความสะดวกในการจัดหาอุปกรณเครื่องเขียนและอ่ืนๆ  

๒. วัตถุประสงค 

 สงเสริมใหโรงเรียนในสังกัดเห็นความสําคัญ และสนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมสหกรณโรงเรียน 
อยางมีประสิทธิภาพและครบวงจร ประกอบดวย สหกรณรานคา ออมทรัพย การผลิต และสวัสดิการ 

๓. เปาหมาย 
๓.๑ เปาหมายเชิงผลผลิต (Output)  
3.1.1  โรงเรียนมีความรูพ้ืนฐานระบบสหกรณโรงเรียน 
3.1.2 โรงเรียนมีการบูรณาการกิจกรรมสหกรณโรงเรียนในกลุมสาระตาง ๆ  
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     ๓.๒ เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) 
3.2.1 รอยละ ๘๐ ของโรงเรียนมีความรูพ้ืนฐานระบบสหกรณโรงเรียน  
3.2.2 รอยละ ๘๐ ของโรงเรียนสามารถบูรณาการกิจกรรมสหกรณในโรงเรียนกับการเรียนการสอน 

ในกลุมสาระตาง ๆ  

๔. กิจกรรมการดําเนินการ 
 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

กิจกรรมท่ี ๑ 
๑.๑ ประชุมคณะทํางานวางแผนการดําเนินงาน

โครงการ 
กุมภาพันธ ๒๕๖๔ นางสาวปภัสสร มากด ี

กิจกรรมท่ี ๒   

๒.๑ จัดทําคูมือสหกรณ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ นางสาวปภัสสร มากด ี

กิจกรรมท่ี ๓ 

๓.๑ จัดอบรมใหความรูครูผูรับผิดชอบดาน
สหกรณโรงเรียน  

มีนาคม ๒๕๖๔ นางสาวปภัสสร มากดี
และคณะ 

กิจกรรมท่ี ๔ 

๔.๑ ประกวดแขงขัน ใหรางวัล เสริมแรง พฤษภาคม ๒๕๖๔ นางสาวปภัสสร มากดี 
และคณะ 

กิจกรรมท่ี ๕ 

๕.๑ นิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
การดําเนินงาน 

กรกฎาคม ๒๕๖๔ นางสาวปภัสสร มากดี 
และคณะ 

กิจกรรมท่ี ๖ 

๖.๑ สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน
โครงการ 

สิงหาคม ๒๕๖๔ นางสาวปภัสสร มากดี  
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๕. งบประมาณ งบประมาณ ๔๐,๐๐๐.- บาท (ถัวจายทุกรายการ) แผนการใชจายงบประมาณ ดังนี้ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
ไตรมาสท่ี 
(๑,๒,๓,๔) 

เงินงบประมาณ 
รวม คาตอบแท

น 
คาใชสอย คาวัสดุ 

๑ ประชุมคณะทํางาน 
วางแผนการดําเนินงาน
โครงการ 
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม   
  (๑๕ คนๆละ ๓๐ บาท 
จํานวน ๑ ม้ือ)  

   
 
 

๔๕๐ 

  
 
 

๔๕๐ 

๒ จัดทําคูมือสหกรณ 
- คาจัดจางถายเอกสาร 
- คาวัสดุอุปกรณ 

   
๕,๐๐๐ 

 
 

๑,๙๐๐ 

 
๕,๐๐๐ 
๑,๙๐๐ 

๓ อบรมใหความรูครู 
- คาอาหารกลางวัน 
  (๑๑๐ คนๆละ ๖๐ บาท 
จํานวน ๑ วัน) 
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
  (๑๑๐ คนๆละ ๓๐ บาท  
 จํานวน ๒ ม้ือ) 
- คาตอบแทนวิทยากร 
  (๒ คนๆละ 6 ชม.ๆละ 
600 บาท)  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

๗,๒๐๐ 
 

 
๖,๖๐๐ 

 
 

๖,๖๐๐ 

  
๖,๖๐๐ 

 
 

๖,๖๐๐ 
 
 

๗,๒๐๐ 
 
 

๔ ประกวดแขงขัน ใหรางวัล 
เสริมแรง 
- จัดจางทําเกียรติบัตร 
- จัดซ้ือกรอบเกียรติบัตร 

   
 

๑,๐๐๐ 

 
 
 

๕,๐๐๐ 

 
 

๑,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

๕ นิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล 
การดําเนินงาน 
- คาน้ํามันเชื้อเพลิง 

   
 

๖,๒๐๐ 

  
 

๖,๒๐๐ 

๖ สรปุและรายงานผล 
การดําเนินงานโครงการ 
- คาวัสดุอุปกรณ 

    
 

๔๕๐- 

 
 

๔๕๐ 
รวมท้ังส้ิน ๗,๒๐๐ ๒๕,๘๕๐ ๖,๙๕๐ ๔๐,๐๐๐ 
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๖. ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ 
 

ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการดําเนิน เครื่องมือท่ีใช 
๖.๑ เชิงปริมาณ   
     ๑. รอยละ ๘๐ ของโรงเรียนมีความรูพ้ืนฐานระบบสหกรณ
โรงเรียน 

- นิเทศ ติดตาม 
และประเมินผล 
การดําเนินงาน 

- แบบนิเทศ 
ติดตาม และ
ประเมินผล 
การดําเนินงาน 

     ๒. รอยละ ๘๐ ของโรงเรียนสามารถบูรณาการกิจกรรม
สหกรณโรงเรียนกับการเรียนการสอนในกลุมสาระตาง ๆ 

- นิเทศ ติดตาม 
และประเมินผล 
การดําเนินงาน 

- แบบนิเทศ 
ติดตาม และ
ประเมินผล 
การดําเนินงาน 

๖.๒ เชิงคุณภาพ   
    ๑. โรงเรียนมีความรูพ้ืนฐานระบบสหกรณโรงเรียน - ประเมิน - แบบประเมิน 
    ๒. โรงเรียนมีการบูรณาการกิจกรรมสหกรณโรงเรียน 
ในกลุมสาระตาง ๆ 

- ประเมิน - แบบประเมิน 

๗. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
  โรงเรียนมีความรูความเขาใจกิจกรรมสหกรณโรงเรียน และสนบัสนุนกิจกรรมของโรงเรยีนเปนอยางดี  
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โครงการ           พัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปงบประมาณ 2564 
ยุทธศาสตรชาติ  1. ดานความม่ันคง 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นท่ี 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา 1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
แผนงาน พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
กลยุทธ 1  
ลักษณะโครงการ       ใหม    ตอเนื่อง 
ผูรับผิดชอบโครงการ     นางสาวสิริญา  จิตวัฒนาธรรม 
ระยะเวลาดําเนินการ  1 มกราคม – 30 กันยายน 2564  
______________________________________________________________________________ 

1. หลักการและเหตุผล 

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชกระแสรับสั่ง "ชวยสรางคนดี        
ใหบานเมือง" พรอมท้ังพระราชทานหลัก ๓ ประการ ในเรื่องครูและนักเรียนไววา "ใหครูรักเด็ก เด็กรักครู,      
ใหครสูอนใหเด็กมีน้ําใจตอเพ่ือนไมใหแขงขันกัน แตใหแขงขันกับตัวเองและใหเด็กท่ีเรียนเกงชวยสอนเพ่ือน 
ท่ีเรียนชากวา, ใหครูจัดกิจกรรมใหนักเรียนทํารวมกันเพ่ือใหเห็นคุณคาของความสามัคคี" และรัฐมนตรีชวย    
วาการกระทรวงศึกษาธิการ (มล.ปนัดดา ดิศกุล) มีนโยบายในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ซ่ึงเปนโครงการเพ่ือสืบสานพระราชปณิธาน เดินตามรอยเบื้อง             
พระยุคลบาท ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชตามพระราชประสงคของสมเด็จ         
พระเจาอยูหัว รัชกาลท่ี ๑๐ การเสริมสรางระบบคุณธรรมจริยธรรม ในรอบรั้วสถานศึกษา การกาวทันยุค
โลกาภิวัตน การใชภาษา ตางประเทศ ท่ีมีความไพเราะถูกตอง การสงเสริมความกตัญูกตเวทิตา           
และความชื่อสัตยสุจริต ศูนยโรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ ไดอัญเชิญพระราชกระแสรับสั่ง            
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชท่ีวา "ชวยกันสรางคนดีใหบานเมือง" มาเปนวิสัยทัศน
ในแผนดําเนินงาน โดยมุงเนน การพัฒนาศักยภาพครูใหมีความสามารถในการออกแบบ และจัดการเรียนรู
เชิงบูรณาการความรูคูความดี และสามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนแบบองครวมได 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2  เล็งเห็นความสําคัญดังกลาว
ขางตน จึงจัดโครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. นี้ข้ึนอยางตอเนื่องเพ่ือใหการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 
มีความตอเนื่องและยั่งยืน ตอไป 

๒. วัตถุประสงค 
     ๒.๑ เพ่ือใหผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู ความเขาใจ สามารถ           
ใชกระบวนการและรูปแบบโครงงานคุณธรรม (Moral Project) พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแบบองครวม 
     ๒.๒ เพ่ือพัฒนาโรงเรียน ในสังกัดใหเปนโรงเรียนคุณธรรมตนแบบ 

๓. เปาหมาย 
     3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) 

3.1.1 รอยละ 100 ของนักเรียนในโรงเรียนกลุมเปาหมายสามารถใชกระบวนการและรูปแบบ
โครงงานคุณธรรม (Moral Project) มีพฤติกรรมตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงคเพ่ิมข้ึน 
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3.1.2 รอยละ 90 ของครูผูสอนในโรงเรียนกลุมเปาหมายสามารถใชกระบวนการและรูปแบบ
โครงงานคุณธรรม (Moral Project) พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมใหแกนักเรียน และมีจิตวิญญาณแหงความ
เปนครูท่ีดี 

3.1.3 รอยละ 90 ของสถานศึกษาสามารถสรางความเขิมแข็งในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
แบบองครวม 

     3.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome)    

3.2.1 นักเรยีนในโรงเรียนกลุมเปาหมายสามารถใชกระบวนการและรูปแบบโครงงานคุณธรรม 
(Moral Project) มีพฤติกรรมตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงคเพ่ิมข้ึน 

3.2.2 ครูผูสอนในโรงเรียนกลุมเปาหมายสามารถใชกระบวนการและรูปแบบโครงงานคุณธรรม 
(Moral Project) พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมใหแกนักเรียน และมีจิตวิญญาณแหงความเปนครูท่ีดี 

3.2.3 สถานศึกษาสามารถสรางความเขิมแข็งในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแบบองครวม 
 

4. กิจกรรมการดําเนินการ 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

กิจกรรมท่ี 1 ทบทวนการดําเนินงาน โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
1.1 รับสมัครโรงเรียนท่ีเขารวมเปนแกนนําเพ่ือ

ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
พฤษภาคม 2564 สิริญา 

1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือขับเคลื่อน
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. (ทีม
โรงเรียนแกนนํา) 

มิถุนายน 2564 สิริญา 

1.3 จัดทําเอกสารประกอบการประชุม พฤษภาคม 2564 สิริญา 
กิจกรรมท่ี 2 อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “พัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.” 

2.1 กําหนดหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ มิถุนายน 2564 สิริญา 

2.2 กําหนดรูปแบบใหทุกคนในโรงเรียนรวม
กันลงมือพัฒนา “โครงงานคุณธรรม” 
(Moral Project) ซ่ึงจะเปนแผนปฏิบัติงาน 
เปนเครื่องมือในการปฏิบัติการเรียนรู 

มิถุนายน 2564  

2.3 ประสานโรงเรียนแกนนําเพ่ือขับเคลื่อน
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. (ประชุม
วางแผน ปรึกษาหารือ แบงหนาท่ีความ
รับผิดชอบ) 

มิถุนายน 2564 สิริญา 

2.4 ประสานโรงเรียนในกลุมเปาหมาย มุงเนน
นักเรียนจัดทําโครงงาน ทุกคนมีสวนรวม
และลงมือปฏิบัติจริง (ตองเปนโครงงานท่ี
เด็กคิด เด็กทํา) 

มิถุนายน 2564 สิริญา 

2.5 จัดทําเอกสารประกอบการอบรม มิถุนายน 2564 สิริญา 
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ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

กิจกรรมท่ี 3 ผลิตนวัตกรรม โครงงานคุณธรรม ตามแนวทางโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

3.1 10,000 คุรชุนคนคุณธรรม (ผูอํานวยการ
โรงเรียนและครูผูสอน) 

สิงหาคม - กันยายน 
2564 

สิริญา 

3.2 พัฒนานวัตกรรมสรางสรรคคนดี ดานการ
บริหารและการสอน 

สิงหาคม - กันยายน 
2564 

สิริญา 

3.3 สื่อภาพยนตรสั้นโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สิงหาคม - กันยายน 
2564 

สิริญา 

กิจกรรมท่ี 4 นิเทศ กํากับ ติดตามการดําเนินกิจกรรมของโรงเรียน 

4.1 กําหนดปฏิทินการนิเทศ สิงหาคม - กันยายน 
2564 

สิริญา 

4.2 แจงกําหนดการใหโรงเรียนรับทราบ สิงหาคม - กันยายน 
2564 

สิริญา 

4.3 นิเทศ ติดตามการดําเนินกิจกรรมของ
โรงเรียนตามปฏิทิน 

สิงหาคม - กันยายน 
2564 

คณะศึกษานิเทศฯ 

กิจกรรมท่ี 5 สรุปผลการดําเนินงานและจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน 

5.1 รวบรวมและสรุปผลการดําเนินงาน กันยายน 2564 สิริญา 

5.2 จัดทํารายงานผลการดําเนินโครงการ กันยายน 2564 สิริญา 

 
5. งบประมาณ งบประมาณ 50,000 บาท (ถัวจายทุกรายการ) แผนการใชจายงบประมาณ ดังนี้ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
ไตรมาสท่ี 
(1,๒,๓,4) 

เงินงบประมาณ 
รวม 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 
1 กิจกรรมท่ี 1 ทบทวนการ

ดําเนินงาน โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
1.1 รับสมัครโรงเรียนท่ีเขา
รวมเปนแกนนําเพ่ือขับเคลื่อน
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม 
สพฐ. (แบบออนไลน) 
1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. (ทีมโรงเรียนแกนนาํ) 
- คาอาหารกลางวัน อาหารวาง 
และเครื่องดื่ม จํานวน 50 
คนๆละ 120 บาท      
จํานวน 1 วัน เปนเงิน 
 
 

3  
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
- 
 
 
 
 
 
 

6,000 

 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
- 
 
 
 
 
 
 

6,000 
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ท่ี กิจกรรม/รายการ 
ไตรมาสท่ี 
(1,๒,๓,4) 

เงินงบประมาณ 
รวม 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 
1
. 
 
 
 
 
 
 

2
. 

กิจกรรมท่ี 1 (ตอ)ทบทวนการ
ดําเนินงาน โรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. 
1.3 จัดทําเอกสาร
ประกอบการประชุม 
- คาจางถายเอกสาร 
- คาวัสดุอุปกรณ อ่ืนๆ 
กิจกรรมท่ี 2 อบรมเชิง
ปฏิบัติการหลักสูตร “พัฒนา
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.” 
2.1 กําหนดหลักสูตร 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
- คาอาหารกลางวัน อาหาร
วาง และเครื่องดื่มสําหรับ
คณะทํางาน 80 คน คน ๆ ละ 
120 บาท จํานวน 1 วัน เปน
เงิน (80 คน x 120บาท) 
- คาวัสดุอุปกรณ อ่ืนๆ 
2.2 กําหนดรูปแบบใหทุกคน
ในโรงเรียนรวมกันลงมือพัฒนา 
“โครงงานคุณธรรม” (Moral 
Project) ซ่ึงจะเปนแผนปฏิบัติ
งาน เปนเครื่องมือในการ
ปฏิบัติการเรียนรู 
2.3 ประสานโรงเรียนแกนนํา
เพ่ือขับเคลื่อนโครงการ
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
2.3 ประสานโรงเรียนแกนนํา
เพ่ือขับเคลื่อนโครงการ
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
(ประชุมวางแผน ปรึกษาหารือ 
แบงหนาท่ีความรับผิดชอบ) 
2.4 ประสานโรงเรียนใน
กลุมเปาหมาย มุงเนนนักเรียน
จัดทําโครงงาน ทุกคนมีสวน
รวมและลงมือปฏิบัติจริง (ตอง
เปนโครงงานท่ีเด็กคิด เด็กทํา) 

3 
 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
- 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 

 

 
 
 
 

2,500 
- 
 
 
 
 
 

9,600 
 
 
 
 
- 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 

 

 
 
 
 
- 

1,000 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 

1,000 
- 
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- 
 
 
 
 
- 
 
 
 

 

 
 
 
 

2,500 
1,000 

 
 
 
 
 

9,600 
 
 
 
 

1,000 
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ท่ี กิจกรรม/รายการ 
ไตรมาสท่ี 
(1,๒,๓,4) 

เงินงบประมาณ 
รวม 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 
2
. 
 
 
 
 
 
 
 
 

3
. 

กิจกรรมท่ี 2 (ตอ)อบรมเชิง
ปฏิบัติการหลักสูตร “พัฒนา
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.” 
2.5 จัดทําเอกสาร
ประกอบการอบรม 
- คาจางถายเอกสาร 
(100 เลม X 45 บาท) 
- คาวัสดุอุปกรณ อ่ืนๆ 
กิจกรรมท่ี 3 ผลิตนวัตกรรม 
โครงงานคุณธรรม ตาม
แนวทางโรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ. 
3.1 10,000 คุรุชนคน
คุณธรรม  
- ประกวดแขงขันผลงาน 
10,000 คุรุชนคนคุณธรรม 
สําหรับผูอํานวยการโรงเรียน 
รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล ๆ ละ 
1,000 บาท 
- ประกวดแขงขันผลงาน 
10,000 คุรุชนคนคุณธรรม 
สําหรับครูผูสอน 
รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล ๆ ละ 
1,000 บาท 
3.2 พัฒนานวัตกรรมสรางสรรค
คนดี 
- ประกวดสื่อนวัตกรรม สรรค
สรางคนดี  ดานการบริหาร
เพ่ือสงเสริมคุณธรรม 
รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล ๆ 
ละ 1,000 บาท 
- ประกวดสื่อนวัตกรรม สรรค
สรางคนดี  ดานการเรียนการ
สอนเพ่ือสงเสริมคุณธรรม 
รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล ๆ  
ละ 1,000 บาท 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 

3-4 
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1,000 
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ท่ี กิจกรรม/รายการ 
ไตรมาสท่ี 
(1,๒,๓,4) 

เงินงบประมาณ 
รวม 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 
3
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4
. 

กิจกรรมท่ี 3 (ตอ) ผลิตนวัตกรรม 
โครงงานคุณธรรม ตาม
แนวทางโรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ. 
3.3 สื่อภาพยนตรสั้นโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. 
- รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล ๆ 
ละ 1,000 บาท 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 
1  1 รางวัลๆละ 700 บาท 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 
2  1 รางวัลๆละ 500 บาท 
- คาวัสดุอุปกรณอ่ืนๆ 
 
กิจกรรมท่ี 4 นิเทศ กํากับ 
ติดตามการดําเนินกิจกรรมของ
โรงเรียน 
4.1 กําหนดปฏิทินการนิเทศ 
- คาอาหารกลางวัน อาหาร
วางและเครื่องดื่มสําหรับผู
นิเทศฯ จํานวน  14  คนๆ ละ 
120 บาท  จํานวน 1 วัน 
เปนเงิน (14 คน x 120บาท) 
4.2 แจงกําหนดการให
โรงเรียนรับทราบ 
4.3 นิเทศ ติดตามการดําเนิน
กิจกรรมของโรงเรยีนตาม
ปฏิทิน 
- คาชดเชยน้ํามันนิเทศติดตาม
โรงเรียน  2  ดาวและ 3 ดาว 
ในเขตพ้ืนท่ี 
(กิโลเมตรละ 4 บาท) 
 
 
 
 

3-4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 

1,000 
 

700 
 

500 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
 

1,680 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
 

12,000 

 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 

2,000 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 

1,000 
 

700 
 

500 
 

2,000 
 
 
 
 
 

1,680 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
 

12,000 
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ท่ี กิจกรรม/รายการ 
ไตรมาสท่ี 
(1,๒,๓,4) 

เงินงบประมาณ 
รวม 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 
5
. 

กิจกรรมท่ี 5 สรุปผลการ
ดําเนินงานและจัดทํารายงาน
สรุปผลการดําเนินงาน 
5.1 รวบรวมและสรุปผลการ
ดําเนินงาน 
5.2 จัดทํารายงานผลการ
ดําเนินโครงการ 

4  
 
 
- 
 
- 

 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
 

รวมท้ังส้ิน 6,200 36,280 7,520 50,000 
 

6. ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ 
ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเนิน เครื่องมือท่ีใช 

6.1 เชิงปริมาณ   
 ๑) รอยละ 100 ของนักเรียนในโรงเรียนกลุมเปาหมาย
สามารถใชกระบวนการและรูปแบบโครงงานคุณธรรม (Moral 
Project) มีพฤติกรรมตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงคเพ่ิมข้ึน 
 

-การสํารวจ -แบบสํารวจ 

     2) รอยละ 90 ของครูผูสอนในโรงเรียนกลุมเปาหมาย
สามารถใชกระบวนการและรูปแบบโครงงานคุณธรรม (Moral 
Project) พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมใหแกนักเรียน และมีจิต
วิญญาณแหงความเปนครูท่ีดี 

-การนิเทศฯ -แบบนิเทศฯ 

 3) รอยละ 90 ของสถานศึกษาสามารถสรางความเขิมแข็งใน
การพัฒนาคุณธรรมจรยิธรรมแบบองครวม 

-การนิเทศฯ -แบบนิเทศฯ 

6.2  เชิงคุณภาพ   
     1) ผูบริหารสถานศึกษา และครู ในโรงเรียนท่ีเขารวม
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ปงบประมาณ 2564 ไดรับการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โดยใชกระบวนการ และรูปแบบ
โครงงานคุณธรรม (Moral Project) 

-สอบถาม -แบบสอบถาม 

     2) โรงเรียนท่ีเขารวมโครงการโรงเรียนคุณธรรมดําเนินงาน
โรงเรียนคุณธรรมอยางตอเนื่อง 

-กิจกรรม -แบบรายงาน
ผลกิจกรรม 
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7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 7.๑ นักเรียนทุกคน มีพฤติกรรมตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงคเพ่ิมข้ึน 
 7.๒ ครูผูสอนสามารถใชกระบวนการและรูปแบบโครงงานคุณธรรม (Moral Project) พัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมใหแกนักเรียน และมีจิตวิญญาณแหงความเปนครูท่ีดี 
 7.3 โรงเรียนกลุมเปาหมายความเขมแข็งในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแบบองครวมและ
สามารถ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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โครงการ             การยกระดับคุณภาพผูเรียนสูความพรอมการประเมิน 
     ระดับนานาชาติ 
ยุทธศาสตรชาติ 2. ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  ประเด็นท่ี 12 การพัฒนาการเรียนรู 
แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา 3. มุงความเปนเลิศและสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
แผนงาน    พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
กลยุทธ     2 
ลักษณะโครงการ         ใหม    ตอเนื่อง 
ผูรับผิดชอบโครงการ       นางสาววาสนา  ยาวงษ  
ระยะเวลาดําเนินการ      1 เมษายน – 30 ธันวาคม 2564 
______________________________________________________________________________ 

1. หลักการและเหตุผล 

 ตามท่ี สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดกําหนดนโยบาย โดยยึดหลักของการ
พัฒนาท่ียั่งยืน และการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศในอนาคตเปนแนวทางในการจัดการ
จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพผูเรียนใหมีความเปนเลิศทางวิชาการจึงมี
ความจําเปน อยางยิ่งท่ีจะตองดําเนินการใหสอดคลองกันโดยเนนการปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียน
การสอน การวัดและประเมิลผลของสถานท่ีจัดการศึกษาเพ่ือสงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีทักษะท่ี
จําเปนในศตวรรษท่ี 21 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 จึงไดจัดทํา
โครงการการยกระดับคุณภาพผูเรียนสูความพรอมในการประเมินระดับนานาชาติ เพ่ือสรางความตระหนัก 
ความรูความเขาใจ เห็นคุณคาและความสําคัญของการเตรียมความพรอมรับการประเมินการทดสอบ PISA 
ของนักเรียนในสังกัด 
 

๒. วัตถุประสงค 
     2.1 เพ่ือเตรียมความพรอมใหกับโรงเรียนในสังกัดในการรองรับการประเมินระดับนานาชาติ 
     2.2 เพ่ือสรางความตระหนัก เห็นคุณคาและความสําคัญของเตรียมความพรอมรับการประเมิน 
การทดสอบตามแนวทางการประเมิน PISA ของนักเรียนในสังกัด 
     2.3 เพ่ือใหผูเขารวมอบรมมีความรู ความเขาใจรูปแบบการประเมินของแบบทดสอบ 
การรูเรื่องดานการอาน การรูเรื่องคณิตศาสตร และการรูเรื่องวิทยาศาสตร ตามแนวทางการประเมิน PISA  
ดวยระบบขอสอบออนไลน PISA-Style 
 
๓. เปาหมาย 
     3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) 

3.1.1 รอยละของครูผูสอนของโรงเรียนในสังกัดผานการอบรมการยกระดับคุณภาพผูเรียน 
สูความพรอมในการประเมินระดับนานาชาติตามแนวทางการประเมิน PISA 
 3.1.2 รอยละของครูผูสอนมีการพัฒนาและสรางแบบทดสอบท่ีสอดคลองกับแบบประเมินของ
แบบทดสอบการรูเรื่องดานการอาน การรูเรื่องคณิตศาสตร และการรูเรื่องวิทยาศาสตร ตามแนวทางการ
ประเมิน PISA 
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 3.1.3 รอยละของโรงเรียนในสังกัดมีการใชแบบทดสอบ PISA ระบบออนไลนและออฟไลน 
ในการจัดการเรียนการสอน 
     3.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) 

3.2.1 ครูผูสอนของโรงเรียนในสังกัดมีความรูความเขาใจแนวคําถามตามกรอบการประเมินตาม 
แนวทางการประเมิน PISA  
       3.2.2 ครูผูสอนมีความรูความขาใจและสามารถใชงานระบบขอสอบออนไลน PISA-Style 
  
4. กิจกรรมการดําเนินการ 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

กิจกรรมท่ี 1 วางแผนการดําเนินงาน 
1.1 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน  เมษายน 2564 วาสนา ยาวงษ 

รัตนา เกียรติเกษม 
ศิรินุช ชูกุศล 

1.2 จัดทําหลักสูตรและเอกสารประกอบ 
การอบรมฯ 

เมษายน 2564 วาสนา ยาวงษ 
รัตนา เกียรติเกษม 
ศิรินุช ชูกุศล 

กิจกรรมท่ี 2  การดําเนินงาน 

2.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการยกระดับ
คุณภาพผูเรียนสูความพรอมในการประเมิน
ระดับนานาชาติ 

มิถุนายน 2564 วาสนา ยาวงษ 
รัตนา เกียรติเกษม 
ศิรินุช ชูกุศล 

กิจกรรมท่ี 3 การติดตามผลการดําเนินงาน 

3.1 นิเทศ กํากับ ติดตามโรงเรียน
กลุมเปาหมายท่ีเขารับการอบรม 

มิถุนายน – สิงหาคม 
2564 

คณะศึกษานิเทศก 

3.2 สังเคราะหขอมูลจากการนิเทศ กํากับ 
ติดตามโรงเรียนกลุมเปาหมาย 

สิงหาคม 2564 วาสนา ยาวงษ 
รัตนา เกียรติเกษม 
ศิรินุช ชูกุศล 

กิจกรรมท่ี 4 รายงานผลการดําเนินงาน 

4.1 สรุปและจัดทํารายงานการดําเนินงาน
โครงการ 

สิงหาคม 2564 วาสนา ยาวงษ 
รัตนา เกียรติเกษม 
ศิรินุช ชูกุศล 
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5. งบประมาณ งบประมาณ 31,200 บาท (ถัวจายทุกรายการ) แผนการใชจายงบประมาณ ดังนี้ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
ไตรมาสท่ี 
(1,๒,๓,4) 

เงินงบประมาณ 
รวม 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 
กิจกรรมท่ี 1 การวางแผน      
1.1 แตงตั้งคณะกรรมการ

ดําเนินงาน  
3 - - - - 

1.2 จัดทําหลักสูตรและเอกสาร
ประกอบการอบรมฯ 
- คาจัดทําเอกสาร
ประกอบการอบรม จํานวน 
80 เลมๆละ 50 บาท  
- คาวัสด ุ

3  
 
 
 
- 
- 

 
 
 
 

4,000 
- 

 
 
 
 
- 

3,000 

 
 
 
 

4,000 
3,000 

กิจกรรมท่ี 2  การดําเนินงาน  - - - - 
2.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

การยกระดับคุณภาพ
ผูเรียนสูความพรอมในการ
ประเมินระดับนานาชาติ 
- คาหารวางและอาหาร
กลางวัน (80 คนๆละ 
120 บาท จํานวน 2 ม้ือ) 

3   
 
 
 
 
 

19,200 

 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 

19,200 
กิจกรรมท่ี 3 การติดตามผลการ
ดําเนินงาน 

 - - - - 

3.1 นิเทศ กํากับ ติดตาม
โรงเรียนกลุมเปาหมายท่ี 
เขารับการอบรม 
- คาชดเชยน้ํามันเชื้อเพลิง
คณะกรรมการนิเทศฯ 

3  
 
 
 
- 

 
 
 
 

5,000 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

5,000 
3.2 สังเคราะหขอมูลจากการ

นิเทศ กํากับ ติดตาม
โรงเรียนกลุมเปาหมาย 

3,4 - 
 
 

- - - 

กิจกรรมท่ี 4 รายงานผลการ
ดําเนินงาน 

4 - - - - 

4.1 สรุปและจัดทํารายงานการ
ดําเนินงานโครงการ 

4 - - - - 

รวมท้ังส้ิน - 28,200 3,000 31,200 
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6. ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ 

ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการดําเนิน เครื่องมือท่ีใช 
6.1 เชิงปริมาณ   

1) รอยละของครูผูสอนของโรงเรียนในสังกัดผานการอบรม
การยกระดับคุณภาพผูเรียนสูความพรอมในการประเมินระดับ
นานาชาติตามแนวทางการประเมิน PISA  

การทดสอบ แบบทดสอบ 

2) รอยละของครูผูสอนมีการพัฒนาและสรางแบบทดสอบท่ี
สอดคลองกับแบบประเมินของแบบทดสอบการรูเรื่องดานการ
อาน การรูเรื่องคณิตศาสตร และการรูเรื่องวิทยาศาสตร ตาม
แนวทางการประเมิน PISA 

การตรวจผลงาน แบบประเมิน 

3) รอยละของโรงเรียนในสังกัดมีการใชแบบทดสอบ PISA 
ระบบออนไลนและออฟไลนในการจัดการเรียนการสอน 

การนิเทศ แบบนิเทศ 

6.2  เชิงคุณภาพ   
1) ครูผูสอนของโรงเรียนในสังกัดมีความรูความเขาใจ 

แนวคําถามตามกรอบการประเมินตามแนวทางการประเมิน PISA  
การทดสอบ แบบทดสอบ 

  2) ครูผูสอนมีความรูความขาใจและสามารถใชงานระบบ
ขอสอบออนไลน PISA-Style 

การใชงานระบบ ระบบขอสอบ
ออนไลน 

PISA-Style 

 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 7.1 ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร มีความรูความเขาใจ
และสามารถเตรียมผูเรียนใหพรอมรับการประเมินระดับนานาชาติตามแนวทางการประเมิน PISA 
 7.2 ผูเรียนไดรับการพัฒนาทักษะ ความรูและกระบวนการตามรูปแบบการประเมินของ
แบบทดสอบการรูเรื่องดานการอาน การรูเรื่องคณิตศาสตร และการรูเรื่องวิทยาศาสตร ตามแนวทางการ
ประเมิน PISA ดวยระบบขอสอบออนไลน PISA-Style 
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โครงการ                               การพัฒนาการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรู 
ภาษาตางประเทศ                                                 

ยุทธศาสตรชาติ                    2. ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ          ประเด็นท่ี 12 การพัฒนาการเรียนรู 
แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา 3. มุงความเปนเลิศและสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
แผนงาน                      พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย                                                   
กลยุทธ                       2                                                   
ลักษณะโครงการ                            ใหม  ตอเนื่อง 
ผูรับผิดชอบโครงการ                          นางอารยา ชออังชัญ 
ระยะเวลาดําเนินการ                      1 มกราคม – 30 กันยายน 2564 
 

1. หลักการและเหตุผล 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ภาษาอังกฤษยังตกตํ่ากวากลุมสาระการเรียนรูอ่ืนและต่ํากวาผลการทดสอบระดับประเทศจึงตองการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน ใหสอดคลองตามนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการและพัฒนาความรู ความสามารถครู นักเรียนใหสอดคลองกับการแขงขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน                

2.  วัตถุประสงค 
      2.1 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ 
      2.2 เพ่ือสงเสริมการจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) 
      2.3 เพ่ือสงเสริมความรู ความสามารถในการแขงขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน                  

3.  เปาหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ  
     3.1.1 ครูรอยละ 100 จัดการเรียนรูเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ 
      3.1.2 ครูรอยละ 100 จัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) 
      3.1.3 ครู รอยละ 100 สามารถจัดการเรียนรูสงเสริมการแขงขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

     3.2 เชิงคุณภาพ 
3.2.1 ครูจัดการเรียนรูเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ อยูในระดับดี 

     3.2.2 ครจูัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) อยูในระดับดี 
    3.2.3 ครูจัดการเรียนรูสงเสรมิการแขงขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน อยูในระดับดี 
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4. กิจกรรมการดําเนินงาน 

 
5. งบประมาณ งบประมาณ  50,000 บาท แผนการใชจายงบประมาณ ดังนี้ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ ไตรมาสท่ี 
(1,2,3,4) 

เงินงบประมาณ รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1 ประชุมคณะทํางาน 
-คาอาหารวางและอาหารกลางวัน
(15 คนๆละ 120 บาท ) 

2  
 
 

 
 

1,800 

 
 

 
 

1,800 

2 อบรมครูการจัดการเรียนรู Active 
Learning และการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
-คาอาหารวางและอาหารกลางวัน
(120 คนๆละ 120 บาท) 
-คาวัสดุ 
-จัดจางทําเกียรติบัตร 
-คาตอบแทนวิทยากร (จํานวน 6 
ชั่วโมงๆละ 600 บาท) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

14,400 
 

600 
 

3,600 

 
 
 
 
 

2,500 
 
 

 
 
 
 

14,400 
2,500 

600 
 

3,600 
 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

กิจกรรมท่ี 1 วางแผนการดําเนินงาน 
1.1 ประชุมคณะทํางานวางแผนการดําเนินงานโครงการ  มีนาคม 2564 อารยา ชออังชัญ 
กิจกรรมท่ี 2 การดําเนินงาน 
2.1 อบรมครูการจัดการเรียนรู Active Learning และ 

การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
มีนาคม 2564 อารยา ชออังชัญ 

และคณะ 
2.2 ทดสอบ ประเมินคุณภาพนักเรียน กุมภาพันธ 2564

กรกฎาคม 2564 
อารยา ชออังชัญ 
 

2.3 ประชุม สัมมนาวิธีการพัฒนานักเรียนใหสอดคลองกับ
การแขงขันศิลปหัตถกรรมนักเรยีน  

มีนาคม 2563 อารยา ชออังชัญ 
 

2.4 นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน พฤศจิกายน 2563-
กันยายน 2564 

อารยา ชออังชัญ 
 

2.5 นําเสนอ best practice และใหรางวัล กรกฎาคม 2564 อารยา ชออังชัญ 
 

กิจกรรมท่ี 3 สรุปผลการดําเนินงาน 

3.1 สรุปผลการดําเนินงาน และรายงานผล กันยายน 2564 อารยา ชออังชัญ 
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ท่ี กิจกรรม/รายการ ไตรมาสท่ี 

(1,2,3,4) 
เงินงบประมาณ รวม 

 
 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

3 ทดสอบ ประเมินคุณภาพนกัเรียน 2,4     
4 ประชุม สัมมนาวิธีการพัฒนา

นักเรียนใหสอดคลองกับการ
แขงขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน   
-คาอาหารวางและอาหารกลางวัน
(120 คนๆละ 120 บาท) 
-คาตอบแทนวิทยากร (จํานวน 6 
ชั่วโมงๆละ 600 บาท) 

2  
 
 
 
 
 

3,600 

 
 
 

14,400 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

14,400 
 
 

3,600 
5 นิเทศ ติดตามการการเรียนรู 

-จัดจางพิมพคูมือการนิเทศ 
-คาพาหนะ 

2,4   
1,000 

500 

  
1,000 

500 

6 นําเสนอ best practice  
-คาอาหารวาง (120คนๆละ 30 
บาท จํานวน 1 ม้ือ) 
-เงินรางวัล 
-วัสด ุ

4  
 

 
3,600 

 
3,000 

 
 
 
 

1,000 

 
3,600 

 
3,000 
1,000 

7 สรุปผลการดําเนินงาน และ
รายงานผล 

4     

รวมท้ังส้ิน 3,600 42,900 3,500 50,000 
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6.   การวัดและประเมินผล 

ท่ี ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 
6.1 เชิงปริมาณ 

1. ครูรอยละ 100 จัดการเรียนรู
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนภาษาอังกฤษ 
 

 
-นิเทศ ติดตามการจัดการ
เรียนรูของครู 
-สังเกตการจัดการเรียนรู
ของครู 

 
-แบบนิเทศ ติดตามการ
จัดการเรียนรู 
-แบบสังเกต 
การจัดการเรียนรู 

 2. ครูรอยละ 100 จัดการเรียนรู
เชิงรุก (Active Learning) 

-นิเทศ ติดตามการจัดการ
เรียนรูของครู 
-สังเกตการจัดการเรียนรู
ของครู 

-แบบนิเทศ ติดตามการ
จัดการเรียนรู 
-แบบสังเกต 
การจัดการเรียนรู 

 3. ครู รอยละ 100 สามารถ
จัดการเรียนรูสงเสริมการแขงขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

- สอบถาม - แบบสอบถาม 

6.2 เชิงคุณภาพ 
1. ครูจัดการเรียนรูเพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาอังกฤษ อยูในระดับดี 

 
-ประเมิน 

 
-แบบประเมิน 

 2. ครจูัดการเรียนรูเชิงรุก (Active 
Learning) 

-ประเมิน -แบบประเมิน 

 3. ครูจัดการเรียนรูสงเสริมการ
แขงขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
อยูในระดับดี 

-ประเมิน -แบบประเมิน 

 
7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

    7.1 ครูจัดการเรียนรูเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษไดเปนอยางดี 
    7.2 ครจูัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) ไดถูกตอง 
    7.3 นักเรียนสามารถแขงขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนไดถูกตองตามกติกา 
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โครงการ                 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 70 ปการศึกษา 2564  
                                              (ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา)                                                 
ยุทธศาสตรชาติ        2. ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ       ประเด็นท่ี 12 การพัฒนาการเรียนรู 
แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา 3. มงความเปนเลิศและสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
แผนงาน         พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
กลยุทธ           2 
ลักษณะโครงการ              ใหม   ตอเนื่อง 
ผูรับผิดชอบโครงการ             นางสาวจุรีพร ศรวงศ  
ระยะเวลาดําเนินการ          1 สิงหาคม – 30 ตุลาคม 2564 
______________________________________________________________________________ 

1. หลักการและเหตุผล 

 พระบรมราโชบายของสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ รัชกาลท่ี 10 ดานการศึกษาการศึกษาตองมุงสราง
พ้ืนฐานใหแกผูเรียน 3 ดาน 1) ทัศนคติท่ีถูกตอง 2) พ้ืนฐานชีวิต (อุปนิสัย) ท่ีม่ันคงเขมแข็ง 3) มีอาชีพ          
มีงานทํา เพ่ือสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ รัชกาลท่ี 9 เรื่องการสรางคนดีซ่ึงสอดคลองกับ
พระราชปณิธานของลนเกลารัชกาลท่ี 6 ท่ีทรงริเริ่มการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ซ่ึงสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดสนองพระราชปณิธานโดยการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนมาอยาง
ตอเนื่อง สืบสานถายทอดสูอนุชนรุนหลังประวัติศาสตร ท่ียาวนานกวา 100 ป ของการจัดงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนมีวิวัฒนาการท้ังรูปแบบ วิธีการและเนื้อหาในการจัดงานมีการเปลี่ยนแปลงไปตาม
ยุคสมัย โดยยึดม่ันในพระปณิธานของลนเกลารัชกาลท่ี 6 “ท่ีมีจุดมุงหมายเพ่ือจะแนะนําชักจูงใหเด็กชาย
หญิงในสมัยนั้น ไดเอาใจใสฝกหัดศิลปหัตถกรรม ซ่ึงเปนทางเลี้ยงอาชีพตางๆเพ่ือจะกันการท่ีเด็กท้ังหลาย  
พากันนิยมในการเปนเสมียนหรือเขาทําราชการใหนอยลง”  

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาการประถมศึกษาประจวบคีรี ขันธเขต2วางแผนการจัดงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 70 ปการศึกษา 2564 (ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา) ในเดือนตุลาคม 2564 
เพ่ือคัดเลือกตัวแทนระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเขารวมการแขงขันในระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาค
ตะวันออก) ตอไป 

๒. วัตถุประสงค 

     2.1 เพ่ือสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชการท่ี 6 ท่ีมุงหวังให
เยาวชนไทยใสใจการเรียนวิชาชีพ ฝกฝนทักษะรอบรูในวิชาชีพท่ีตนถนัดอันเปนรากฐานสําคัญในการ
ประกอบอาชีพในอนาคต ซ่ึงสอดคลองกับพระราชปณิธานดานการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
รัชกาลท่ี 9 และ รัชกาล 10 
     2.2 เพ่ือสงเสริมใหครูและนักเรียนไดแสดงออกทางดานความรูสามารถในการเรียนการสอนตลอดป
การศึกษา โดยการเขารวมการแขงขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 70 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
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๓. เปาหมาย 
     3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) 
 3.1.1 ครู-นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา ผูปกครอง และ ประชาชนท่ัวไป ท่ีสนใจเขารวมงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 70 ปการศึกษา 2564 (ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา) ไมต่ํากวา 3,000 คน  
 3.1.2 สถานศึกษาในสังกัด สถานศึกษาเอกชน โรงเรียนในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน      
และสังกัดตํารวจตระเวนชายแดน เขารวมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 70 ปการศึกษา 2564 
(ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา) ไมต่ํากวา 100 โรงเรียน  
     3.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) 
  นักเรียน-ครู บุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษาไดแสดงออกถึงความรูความสามารถในการ
จัดเรียนการสอนตลอดปการศึกษา โดยมีผลงานเปนท่ีประจักษ 

4. กิจกรรมการดําเนินการ 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

1 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแนวทางใน
การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 
70 ปการศึกษา 2564 (ระดับเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา) 

สิงหาคม-กันยายน 2564 กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา/ 
น.ส.จุรีพร ศรวงศ 

2 ประชาสัมพันธการจัดงานและหลักเกณฑ
การแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี 70 ปการศึกษา 2564 (ระดับเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา) 

สิงหาคม-กันยายน 2564 น.ส.จุรีพร ศรวงศ 
และคณะ 

3 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 70 ป
การศึกษา 2564 (ระดับเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา) 

สิงหาคม 2564 น.ส.จุรีพร ศรวงศ 

4 แตงตั้งคณะกรรมการตัดสินการแขงขัน 
และดําเนินการประชุมคณะกรรมการ 

กันยายน 2564 กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา/ 
น.ส.จุรีพร ศรวงศ 

5 พิธีเปดการแขงขัน กันยายน 2564 สพป.ปข.2 
6 จัดกิจกรรมการแขงขันงานศิลปหัตถกรรม

นักเรียน ครั้งท่ี 70  ปการศึกษา 2564 
(ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา) 

กันยายน 2564 สพป.ปข.2 

7 รายงานผลการแขงขันฯ ระดับเขตพ้ืนท่ี กันยายน-ตุลาคม 2564 น.ส.จุรีพร ศรวงศ 
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5. งบประมาณ งบประมาณ 300,000 บาท (ถัวจายทุกรายการ) แผนการใชจายงบประมาณ ดังนี้ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
ไตรมาสท่ี 
(1,๒,๓,4) 

เงินงบประมาณ 
รวม 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 
1 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือ

วางแนวทางในการจัดงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้
ท่ี 70 ปการศึกษา 2564 
(ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา) 
- คาอาหารกลางวัน 
คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม
คณะกรรมการ และ
เจาหนาท่ี 

4   
 
 
 
 
 
 

50,000 

  

2 ประชาสัมพันธการจัดงาน
และหลักเกณฑการแขงขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรยีน 
ครั้งท่ี 70 ปการศึกษา 
2564 (ระดับเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา) 
- ปายประชาสัมพันธการจัด
งาน 

4   
 
 
 
 

40,000 

  

3 แตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการจัดงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้ง
ท่ี 70 ปการศึกษา 2564 
(ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา) 

4  -   

4 แตงตั้งคณะกรรมการตัดสิน
การแขงขัน และดําเนินการ
ประชุมคณะกรรมการ 
- คาอาหารกลางวัน 
คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม
คณะกรรมการ และ
เจาหนาท่ี 

4   
 
 

10,000 

  

5 พิธีเปดการแขงขัน 
- คาอาหารกลางวัน 
คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม
คณะกรรมการ และ
เจาหนาท่ี 

4   
20,000 
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ท่ี กิจกรรม/รายการ 
ไตรมาสท่ี 
(1,๒,๓,4) 

เงินงบประมาณ 
รวม 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 
6 จัดกิจกรรมการแขงขันงาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้
ท่ี 70 ปการศึกษา 2564 
(ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา) 
- คาวัสดุ 
- คาตอบแทนกรรมการ
ตัดสิน/กรรมการกลาง 
- คาตอบแทนสถานท่ีแขงขัน
นอกเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
- คาเชาเครื่องเสียงและเวที 

4  
 
 
 
 

30,000 

 
 
 
 
 
 
 

40,000 
 

40,000 

 
 
 
 

70,000 

 

7 รายงานผลการแขงขันฯ 
ระดับเขตพ้ืนท่ี 

4 -    

รวมท้ังส้ิน 30,000 200,000 70,000 300,000 
    
6. ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ 

ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการดําเนิน เครื่องมือท่ีใช 
6.1 เชิงปริมาณ   
     1. คร-ูนักเรียน บุคลากรทางการศึกษา ผูปกครอง และ
ประชาชนท่ัวไป ท่ีสนใจเขารวมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 
70 ปการศึกษา 2562 (ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา) ไมต่ํากวา 
3,000 คน  

- ตรวจสอบการ
เขารวมกิจกรรม 

- บัญชีลงเวลา
ผูเขารวม
กิจกรรม 

     2. สถานศึกษาในสังกัด สถานศึกษาเอกชน และโรงเรียนใน
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เขารวมงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี 70 ปการศึกษา 2564 (ระดับเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา) ไมต่ํากวา 100 โรงเรียน  

- ตรวจสอบการ
เขารวมกิจกรรม 

- จํานวน
สถานศึกษา    
ท่ีเขารวม
กิจกรรม 

6.2  เชิงคุณภาพ   
      นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ไดแสดงออกถึง
ความรูความสามารถในการเรียนการสอนตลอดปการศึกษา โดยมี
ผลงานเปนท่ีประจักษ 

- ตรวจสอบผล
การแขงขันฯ 
ระดับเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา และ
ระดับชาติ 
(ภูมิภาคภาค
กลางและภาค
ตะวันออก) 

- แบบสรุป
คะแนนผลการ
แขงขันฯ ระดับ
เขตพ้ืนท่ี
การศึกษา และ
ระดับชาติ 
(ภูมิภาคภาค
กลางและภาค
ตะวันออก) 
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7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 7.1 ไดสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 6 ท่ีมุงหวังให
เยาวชนไทยใสใจการเรียนวิชาชีพ ฝกฝนทักษะรอบรูในวิชาชีพท่ีตนถนัดอันเปนรากฐานสําคัญในการ
ประกอบอาชีพในอนาคต ซ่ึงสอดคลองกับพระราชปณิธานดานการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
รัชกาลท่ี 9 และ รัชกาลท่ี 10 
 7.2 ไดสงเสริมใหครูและนักเรียนไดแสดงออกทางดานความรูสามารถในการเรียนการสอนตลอดป
การศึกษา โดยการเขารวมการแขงขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 70 ปการศึกษา 2564 (ระดับเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา) 
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โครงการ                พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยและสงเสริมการอาน        
                                              การเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1-6 
ยุทธศาสตรชาติ         2. ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ       ประเด็นท่ี 12 การพัฒนาการเรียนรู 
แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา 3. มุงความเปนเลิศและสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
แผนงาน          พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
กลยุทธ           2 
ลักษณะโครงการ              ใหม   ตอเนื่อง 
ผูรับผิดชอบโครงการ             นางศิรินุช  ชูกุศล 
ระยะเวลาดําเนินการ         1  มกราคม – 30 กันยายน 2564  
______________________________________________________________________________ 

1. หลักการและเหตุผล 

 การอานการเขียนเปนทักษะทางภาษาท่ีสําคัญ และจําเปนมากในการดํารงชีวิตของคนในยุค
ปจจุบัน เพราะวิทยาการและเทคโนโลยีตาง ๆ ไดเปลี่ยนแปลงกาวหนาอยางรวดเร็วจนสภาพของสังคม    
ไดกลายเปนสังคมขาวสาร ดังนั้นทุกคนจําเปนตองมีทักษะการอานและการเขียน เด็กและเยาวชนไทยตอง
เห็นความสําคัญของภาษาไทยในฐานะภาษาประจําชาติ ซ่ึงเปนสมบัติทางวัฒนธรรมท่ีคนไทยทุกคนตอง
รวมกันอนุรักษและใชภาษาไทยอยางถูกตองเหมาะสม  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ไดกําหนดใหกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ประกอบดวย 5 สาระการเรียนรู คือ         
1)การอาน 2)การเขียน 3)การฟง การดูและการพูด 4)หลักและการใชภาษา  5)วรรณคดี และวรรณกรรม 
ซ่ึงในการจัดการเรียนการสอนท้ัง 5 กลุมสาระการเรียนรูนั้นจะตองบูรณาการทักษะ การอาน การเขียน 
การฟง และการพูด ไปพรอมๆกัน โดยมีเปาหมาย เพ่ือใหนักเรียนสามารถอานออก เขียนได อานคลอง 
เขียนคลอง และอานเปน สงผลใหสามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะสอดคลองกับนโยบาย
เรงดวนของรัฐบาลคือ การแกปญหาการอานไมออก เขียนไมไดของนักเรียน ซ่ึงจะเปนพ้ืนฐานในการเรียนรู
ในทุกกลุมสาระการเรียนรู 
 เพ่ือใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยใหนักเรียนอานออกเขียนได        
อยางมีประสิทธิภาพ ตามนโยบาย “เดินหนาและพัฒนาการอานออกเขียนได” ของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 จึงจัดทําโครงการพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนภาษาไทยข้ึน 

๒. วัตถุประสงค  
     2.1 เพ่ือประเมินความสามารถดานการอาน การเขียนของนกัเรียน ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1-6  
     2.2 เพ่ือสงเสริมและพัฒนาความสามารถดานทักษะภาษาไทยของนักเรียน 
     2.3 เพ่ือเสริมสรางศักยภาพครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1-6  
     2.4 เพ่ือนิเทศ ติดตามนิเทศ ติดตามการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยและ
สงเสริมการอานการเขียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1-6 
     2.5 เพ่ือพิจารณาคัดเลือกครูผูสอนภาษาไทยดีเดน ประจําปการศึกษา 2563 ยกยองเชิดชูเกียรติและ
สรางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของครู 



111 
 

๓. เปาหมาย 
     3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) 

3.1.1 รอยละ 100 ของผูเรียน ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1-6 ปการศึกษา 2563 ทุกคน ไดรับการ
ประเมินความสามารถดานการอานการเขียน 

3.1.2 รอยละ 100 ของครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ไดรับการพัฒนาการจัด         
การเรียนการสอนภาษาไทย 
 3.1.3 รอยละ 80 ของโรงเรยีนมีนวัตกรรมในการสงเสริมการอานการเขียนภาษาไทย 
     3.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome)  

3.2.1 นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1–6 มีความสามารถดานการอานการเขียนภาษาไทย  
 3.2.2 ครูผูสอนภาษาไทยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ เปนท่ีประจักษ และ
ไดรับรางวัลครูผูสอนภาษาไทยดีเดน 
 3.2.3 โรงเรียนทุกโรงเรียนไดรับการนิเทศ ติดตามการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการเรียนสอน
ภาษาไทยและสงเสริมการอานการเขียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1-6 
 
4. กิจกรรมการดําเนินการ 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

กิจกรรมท่ี 1  การประเมินความสามารถในการอานและเขียน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1-ป.6 
1.1 

 
 
 
 

1.2 

- แจงรายละเอียดใหโรงเรยีนทราบ และ
จัดสงเครื่องมือท่ีจะใชแตละครั้งไปให 
พรอมกําหนด ชวงเวลาประเมิน และ
มอบหมายใหทํามาตรการดําเนินงานเพ่ือ
แกปญหานักเรียนอานไมออก เขียนไมได 
- โรงเรียนรายงานแผนการประเมินใหสพฐ.
ผานระบบ E-Mes พรอมรายงานผล       
การประเมินใหเขตพ้ืนท่ีการศึกษาทราบ  
ตามแบบกําหนด 

ม.ค. – ก.ย. 64 นางศิรินุช  ชูกุศล 

กิจกรรมท่ี 2  การคัดเลือกครูผูสอนภาษาไทยดีเดน  

2.1 
 
 

2.2 
 

2.3 
 

2.4 

- แจงรายละเอียดใหโรงเรยีนทราบ  
- โรงเรียนสงผลงานครูผูสอนภาษาไทย
ดีเดนมาท่ี สพป.ปข.2 
- คณะกรรมการคัดเลือกครูผูสอน
ภาษาไทยดีเดน 
- ประกาศผลรางวัลครูผูสอนภาษาไทย
ดีเดนใหโรงเรียนทราบ และใหครูท่ีไดรับ
รางวัลไปรับรางวัลในวันครู ณ สถานท่ีจัด
งานวันครูของแตละอําเภอ 

ม.ค. – ม.ค. 64 นางศิรินุช  ชูกุศล 
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ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

กิจกรรมท่ี 3  นิเทศ ติดตามการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย 

3.1 
3.2 
3.3 

 
 
 

3.4 

- แจงรายละเอียดใหโรงเรยีนทราบ 
- แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 
- นิเทศ ติดตามการดําเนินงานโดยใช
กระบวนการ PLC เพ่ือพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนภาษาไทยและสงเสริมการ
อานการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 1-6 
- สรุปรายงานผล 

ม.ค. – ก.ย. 64 นางศิรินุช  ชูกุศล 

 
5. งบประมาณ งบประมาณ 20,000 บาท (ถัวจายทุกรายการ) แผนการใชจายงบประมาณ ดังนี้ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
ไตรมาสท่ี 
(1,๒,๓,4) 

เงินงบประมาณ 
รวม 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 
1 การประเมินความสามารถใน

การอานและเขียน ของนักเรียน
ชัน้ประถมศึกษาปท่ี 1-6 

2 - - - - 

2 การคัดเลือกครูผูสอนภาษาไทย
ดีเดน 
- คาอาหารวาง (9 คนๆละ 30 
บาท จํานวน 1 ม้ือ) 
- คากรอบเกียรติบัตร 12 กรอบ 
- คาวัสด ุ

2 
 
 
 
 

 
 
- 
 
- 
- 

 
 

270 
 

1,200 
- 

 
 
- 
 
- 

3,830 

 
 

270 
 

1,200 
830 

3 นิเทศ ติตตามการดําเนินงานโดย
ใชกระบวนการ PLC เพ่ือ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ภาษาไทยและสงเสริมการอาน
การเขียนภาษาไทยของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1-6 
- คาพาหนะในการนิเทศฯ 

2-4  
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 

14,700 

 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 

14,700 
รวมท้ังส้ิน - 16,170 3,830 20,000 
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6. ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ 

ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการดําเนิน เครื่องมือท่ีใช 
6.1 เชิงปริมาณ   
1) รอยละ 100 ของผูเรียน ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1-6 ปการศึกษา 
2563 ทุกคน ไดรับการประเมินความสามารถดานการอาน 

การทดสอบ แบบทดสอบ 

2) รอยละ 100 ของครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ไดรับ
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย 

การนิเทศ แบบนิเทศ 

3) รอยละ 80 ของโรงเรียนมีนวัตกรรมในการสงเสรมิการอานการ
เขียนภาษาไทย 

การนิเทศ แบบนิเทศ 

6.2  เชิงคุณภาพ   
1) นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1-6 มีความสามารถดานการอาน
การเขียนภาษาไทย 

การทดสอบ แบบทดสอบ 

2)  ค รู ผู ส อ น ภ า ษ า ไ ท ย จั ด กิ จ ก ร ร ม ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น                       
อยางมีประสิทธิภาพ เปนท่ีประจักษ และไดรับรางวัลครูผูสอน
ภาษาไทยดีเดน 

การคัดเลือก แบบประเมิน 
ผลงาน 

3) โรงเรียนทุกโรงเรียนไดรับการนิเทศ ติดตามการดําเนินงาน
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย 

การนิเทศ แบบนิเทศ 

 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
     7.1 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1-6 อานออกเขียนไดยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาไทยสูงข้ึน  
     7.2 ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยมีนวัตกรรมประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
การอานการเขียนภาษาไทย 
     7.3 โรงเรียนมีวิธีปฏิบัติท่ีดีในการสงเสริมนิสัยรักการอาน และเปนแบบอยางได 
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โครงการ          ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 2, 4 และ 5,  
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 และ 2  

ยุทธศาสตรชาติ   2. ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  ประเด็นท่ี 12 การพัฒนาการเรียนรู 
แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา 3. มุงความเปนเลิศและสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
แผนงาน    พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
กลยุทธ     2 
ลักษณะโครงการ         ใหม    ตอเนื่อง 
ผูรับผิดชอบโครงการ       นางสาววาสนา  ยาวงษ 
ระยะเวลาดําเนินการ    1 มกราคม - 30 เมษายน 2564 
______________________________________________________________________________ 

1. หลักการและเหตุผล 

 ตามท่ี สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยสํานักทดสอบทางการศึกษา ไดมอบหมาย
ใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ดําเนินงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจําปการศึกษา 2563 
โดยใชแบบทดสอบมาตรฐาน ท้ังนี้ เพ่ือใหโรงเรียนใชผลการประเมินซ่ึงไดจากเครื่องมือท่ีไดมาตรฐานตาม
หลักสูตรมาใชในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีทักษะ     
การคิด วิเคราะหแกปญหาและเรียนรูไดดวยตนเองอยางตอเนื่อง สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ เขต 2 จึงไดจัดทําโครงการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา    
ปท่ี 2, 4 และ 5 และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 และ 2 ปการศึกษา 2563  

๒. วัตถุประสงค 
     2.1 เพ่ือใหโรงเรียนในสังกัดใชเครื่องมือท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตรงตามหลักสูตร  
     2.2 เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 2, 4 และ 5 และชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 1 และ 2 ปการศึกษา 2563 โดยใชแบบทดสอบมาตรฐานท่ีพัฒนาโดย สพฐ.   
     2.3 เพ่ือใหโรงเรียนในสังกัดมีขอมูลผลการประเมินมาใชในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพนักเรียน  
     2.4 เพ่ือใหเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีขอมูลผลการประเมินคุณภาพของผูเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 2, 4 
และ 5 และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 และ 2 ปการศึกษา 2563  

     2.5 เพ่ือกํากับ ติดตาม และควบคุมคุณภาพการจัดการศึกษาของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปท่ี 2, 4 
และ 5 และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 และ 2 ปการศึกษา 2563  

๓. เปาหมาย 
     3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) 

3.1.1 รอยละของโรงเรียนในสังกัดใชเครื่องมือท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตรงตามหลักสูตร 
3.1.2 รอยละของนักเรียนชั้น ป.2, ป.4, ป.5, ม.1 และ ม.2 ปการศึกษา 2563 ของโรงเรียน 

ในสังกัดไดรับการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชแบบทดสอบมาตรฐานท่ีพัฒนาโดย สพฐ.  
3.1.3 รอยละของสถานศึกษามีคะแนนเฉลี่ยของแตละกลุมสาระและแตละระดับชั้นสูงข้ึน 

     3.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) 
3.2.1 การดําเนินการจัดสอบเปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ บริสุทธิ์ โปรงใส  
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3.2.2 นักเรียนของโรงเรียนในสังกัดใชเครื่องมือท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานมีประสบการณ 
ในการสอบดวยแบบทดสอบท่ีมีคุณภาพและไดมาตรฐานท่ีเนนทักษะการคิดข้ันสูง 

3.2.3 โรงเรียนในสังกัดมีขอมูลผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการจัดทําแผนยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

3.2.4 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มีขอมูลผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการจัดทํา
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

4. กิจกรรมการดําเนินการ 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

กิจกรรมท่ี 1 วางแผนการดําเนินงาน 
1.1 แตงตั้งคณะกรรมการและ

คณะอนุกรรมการดําเนินงานระดับศูนย
สอบ 

มกราคม 2564 นางสาววาสนา ยาวงษ 

1.2 สํารวจขอมูลจํานวนนักเรียนของโรงเรียน มกราคม 2564 สถานศึกษา 
1.3 จัดพิมพแบบทดสอบ กระดาษคําตอบและ

คูมือการดําเนินงาน 
กุมภาพันธ 2564 สถานศึกษา 

กิจกรรมท่ี 2  การดําเนินงาน 

2.1 จัดเรียงแบบทดสอบตามระดับชั้นและ
โรงเรียนเปนรายอําเภอ 

กุมภาพันธ 2564 นางสาววาสนา ยาวงษ
และคณะ 

2.2 ประชุมชี้แจงตัวแทนคณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการดําเนินงาน 

กุมภาพันธ 2564 นางสาววาสนา ยาวงษ
และคณะ 

2.3 ดําเนินการจัดสอบตามวันท่ีกําหนด 18-19  มีนาคม 
2564 

นางสาววาสนา ยาวงษ
และคณะ 

2.4 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ 18-19  มีนาคม 
2564 

คณะกรรมการตรวจ
เยี่ยมสนามสอบ 

2.5 รายงานผลการดําเนินงานการจัดสอบ 18-19  มีนาคม 
2564 

นางสาววาสนา ยาวงษ 

2.6 ตรวจกระดาษคําตอบ 23 มีนาคม 2564 นางสาววาสนา ยาวงษ 

2.7 นําสงผลการทดสอบใหกับโรงเรียนในสังกัด 5 เมษายน 2564 นางสาววาสนา ยาวงษ 

กิจกรรมท่ี 3 การตรวจสอบและวิเคราะหผลการทดสอบ 

3.1 วิเคราะหผลการทดสอบ ระดับสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

เมษายน 2564 ศึกษานิเทศก 

3.2 จัดทําสรุปและรายงานการวิเคราะหผลการ
ทดสอบ และแจงใหผูเก่ียวของทราบ 

เมษายน 2564 ศึกษานิเทศก 

กิจกรรมท่ี 4 นําผลการวิเคราะหการประเมินมาจัดทําแผนยกระดับ 

4.1 จัดทําแนวทาง/แผนการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ 

เมษายน 2564 ศึกษานิเทศก 
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5. งบประมาณ งบประมาณ 32,700 บาท (ถัวจายทุกรายการ) แผนการใชจายงบประมาณ ดังนี้ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
ไตรมาสท่ี 
(1,๒,๓,4) 

เงินงบประมาณ 
รวม 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 
กิจกรรมท่ี 1 วางแผนการ
ดําเนินงาน 

     

1.1 แตงตั้งคณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการ
ดําเนินงาน 

2 - - - - 

1.2 สํารวจขอมูลจํานวน
นักเรียนของโรงเรียน 

2 - - - - 

1.3 จัดพิมพแบบทดสอบ 
กระดาษคําตอบและคูมือ
การดําเนินงาน 

2 - - - - 

กิจกรรมท่ี 2  การดําเนินงาน 2     
2.1 จัดเรียงแบบทดสอบตาม

ระดับชั้นและโรงเรียนเปน
รายอําเภอ 

2 - - - - 

2.2 ประชุมชี้แจงตัวแทน
คณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการ
ดําเนินงาน 
- คาอาหารวางและ
เครื่องดื่มสําหรับผูเขารวม
ประชุม (120 คนๆละ 1 
ม้ือๆละ 30 บาท)  
- คาถายเอกสาร
ประกอบการประชุม (120 
ชุดๆละ 15 บาท ) 
-  คาวัสดุ  

2 
 
 
 
 

 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 

3,600 
 
 
 
 
 

1,800 

 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

5,000 

 
 
 
 

3,600 
 
 
 
 
 

1,800 
5,000 

2.3 ดําเนินการจัดสอบตาม 
วันท่ีกําหนด (2-3 มี.ค.
64) 
- คาจางเหมารถบรรทุก
แบบทดสอบและอุปกรณ
การสอบไปยังจุดรับ-สง
แบบทดสอบ จํานวน 3 
จุดๆละ 2 วันๆละ 1,000 
บาท 

2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 

6,000 

 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 

6,000 
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ท่ี กิจกรรม/รายการ 
ไตรมาสท่ี 
(1,๒,๓,4) 

เงินงบประมาณ 
รวม 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 
2.4 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ 

- คาชดเชยน้ํามันสําหรับ
คณะกรรมการตรวจเยีย่ม
สนามสอบ 

2  
 
 
- 

 
 
 

15,000 

 
 
 
- 

 
 
 

10,000 
2.5 รายงานผลการดําเนินงาน

การจัดสอบยัง สพฐ. 
2 - - - - 

2.6 ตรวจกระดาษคําตอบ 2 - - - - 
2.7 นําสงคะแนนผลการ

ทดสอบใหกับโรงเรียนใน
สังกัด 

2 - - - - 

กิจกรรมท่ี 3 การตรวจสอบและ
วิเคราะหผลการทดสอบ 

3     

3.1 วิเคราะหผลการทดสอบ 
ระดับสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ
วิเคราะหผลการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
  - คาอาหารวาง อาหาร
กลางวันและเครื่องดื่ม 
สําหรับคณะทํางานจํานวน 
20 คนๆ120 บาทจํานวน 
2 วัน เปนเงิน 

3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4,800 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4,800 
3.2 จัดทําสรุปและรายงานการ

วิเคราะหผลการทดสอบ 
และแจงใหผูเก่ียวของ
ทราบ 
- คาจางจัดทํารูปเลม
เอกสารจํานวน 10 เลมๆ 
100 บาท เปนเงิน 

3  
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 

1,000 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 

1,000 

กิจกรรมท่ี 4 นําผลการวิเคราะห
การประเมินมาจัดทําแผน
ยกระดับ 

3     

4.1 จัดทําแนวทาง/แผนการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ 

3 - - - - 

รวมท้ังส้ิน - 27,700 5,000 32,700 
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6. ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ 

ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการดําเนิน เครื่องมือท่ีใช 
6.1 เชิงปริมาณ   
     1.รอยละของโรงเรียนในสังกัดใชเครื่องมือท่ีมีคุณภาพและ
มาตรฐานตรงตามหลักสูตร 

การสํารวจ แบบสํารวจ 

     ๒.รอยละของนักเรียนชั้น ป.2, ป.4, ป.5, ม.1 และ ม.2  
ปการศึกษา2563 ของโรงเรียนในสังกัดไดรับการประเมินผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชแบบทดสอบมาตรฐานท่ีพัฒนาโดย 
สพฐ. 

กาทดสอบ แบบทดสอบ 

     3. รอยละ80 นักเรียนชั้นป.2, ป.4, ป.5, ม.1 และ ม.2 ป
การศึกษา 2563 ท่ีเขาสอบมีผลการประเมินทุกกลุมสาระใน
ระดับพอใชข้ึนไป 

การทดสอบ แบบทดสอบ 

     4.รอยละของสถานศึกษามีคะแนนเฉลี่ยของแตละกลุมสาระ
และแตละระดับชั้นสูงข้ึน 

การวิเคราะห แบบวิเคราะห 

6.2  เชิงคุณภาพ   
    1. นักเรียนมีคุณภาพตามเปาหมายของหลักสูตร การวิเคราะห รายงานผลการ

ประเมิน
ผลสัมฤทธิ ์

     2. โรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ
ภายใน  

การประเมิน แบบประเมิน 

     3. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและโรงเรียนมีแผนยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

การวิเคราะห รายงานการ
ประเมินผล

สัมฤทธิ์ 
     4. การจัดสอบเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ  การประเมิน แบบประเมิน 

 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 7.๑ การดําเนินการจัดสอบเปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ บริสุทธิ์ โปรงใส 
 7.๒ โรงเรียนในสังกัดมีแบบทดสอบท่ีไดคุณภาพและมาตรฐานตามหลักสูตร 

7.3 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและโรงเรียนในสังกัดมีขอมูลพ้ืนฐานในการจัดทํายกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
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โครงการ          การประเมินคุณภาพผูเรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3  
ปการศึกษา 2563 

ยุทธศาสตรชาติ   2. ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  ประเด็นท่ี 12 การพัฒนาการเรียนรู 
แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา 3. มุงความเปนเลิศและสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
แผนงาน    พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
กลยุทธ     2 
ลักษณะโครงการ         ใหม    ตอเนื่อง 
ผูรับผิดชอบโครงการ       นางสาววาสนา  ยาวงษ และนางสาวธัญลักษณ  ตั๊งถาวรการ 
ระยะเวลาดําเนินการ      1 มกราคม – 30 กันยายน 2564 
______________________________________________________________________________ 

1. หลักการและเหตุผล 

 ตามท่ี กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนนโยบายและจุดเนน เพ่ือใหการบริหารจัดการศึกษามีความ
สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ  เปาหมายของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ วัตถุประสงคของแผนการ
ปฏิรูปประเทศดานการศึกษา และนโยบายของรัฐบาล  เรื่องการเตรียมคนในศตวรรษท่ี ๒๑                     
ในระดับประถมศึกษามุงคํานึงถึงพหุปญญาของผูเรียนรายบุคคลท่ีหลากหลายตามศักยภาพ  โดยเฉพาะการ
เรียนภาษาไทย เนนเพ่ือใชเปนเครื่องมือในการเรียนรูวิชาอ่ืน รวมถึงนโยบายการพัฒนาและสงเสริมให
นักเรียนระดับประถมศึกษาคิดเลขเปน  พรอมกับการสรางเด็กใหเกิดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร  
รวมถึงการคิดวิเคราะห เพ่ือแกปญหาได และเปนการสงเสริมสถานศึกษาใหจัดการเรียนการสอนท่ีมี
คุณภาพตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  

ท้ังนี้ กระทรวงศึกษาธิการไดมอบอํานาจใหสถานศึกษากําหนดกรอบและแนวปฏิบัติ ในการวัดและ
ประเมินผล ตลอดจนดําเนินการวัดและประเมินผลดวยตนเอง  ดังนั้น เพ่ือเปนการควบคุมและรักษา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาใหมีเอกภาพและเปนมาตรฐานเดียวกัน สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จึงมอบหมายใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 
ดําเนินการประเมินคุณภาพผูเรียน (NT)  ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2563 และเพ่ือใหการ
ดําเนินการสอดคลองกันในทุกระดับ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 จึง
จัดทําโครงการประเมินคุณภาพผูเรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2563 ใหกับโรงเรียนใน
สังกัด สพฐ. และ ตชด. เพ่ือใหไดขอมูลท่ีเปนตัวชี้แหงความสําเร็จ ในการจัดการศึกษา ซ่ึงถือวาเปน
สวนประกอบสําคัญสวนหนึ่งของการประกันคุณภาพภายใน  
 

๒. วัตถุประสงค 
     2.1 เพ่ือสื่อสารสรางความเขาใจการดําเนินงานการทดสอบเพ่ือการประเมินคุณภาพผูเรียน (NT)  
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2563 
     2.2 เพ่ือสื่อสารสรางความเขาใจเก่ียวกับการใชระบบ NT Access ในการจัดทําฐานขอมูลผูเรียน สนาม
สอบในการประเมินคุณภาพผูเรียน (NT) ระดับสนามสอบ 
     2.3 เพ่ือการประเมินคุณภาพผูเรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2563 
     2.4 เพ่ือกํากับ ติดตาม และควบคุม คุณภาพการจัดการศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3  
ปการศึกษา 2563  
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     2.5 เ พ่ือให เขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษามีขอมูลผลการประเมินคุณภาพผู เรียน (NT) 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2563 ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
 
๓. เปาหมาย 
     3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) 

3.1.1 รอยละของผูเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนสังกัด สพฐ. และตชด. 
ท่ีไดรับการประเมินคุณภาพผูเรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2563 

3.1.2 รอยละของผูเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 มีคะแนนเฉลี่ยของการประเมินคุณภาพผูเรียน 
(NT) ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2563 ผานเกณฑท่ีกําหนด 

3.1.3 รอยละของสถานศึกษาท่ีมีคะแนนผลการประเมินคุณภาพผูเรียน (NT) ชั้นประถมศึกษา 
ปท่ี 3 มีคะแนนเฉลี่ยรวมสูงกวาปการศึกษาท่ีผานมารอยละ 3 
     3.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) 

3.2.1 ผูรับผิดชอบระดับสถานศึกษามีความรูความเขาใจการดําเนินงานการทดสอบเพ่ือการ
ประเมินคุณภาพผูเรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๓  

3.2.2 สถานศึกษานําสงขอมูลผูเรียนผานระบบ NT Access ตามชวงเวลาท่ีกําหนด 
3.2.3 ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 มีคุณภาพผานเกณฑตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา       

ข้ันพ้ืนฐาน 
3.2.4 การบรหิารจัดสอบเปนไปดวยความเรียบรอย โปรงใส ยุติธรรมและมีประสิทธิภาพ 
3.2.5 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษามีผลการประเมินผลการประเมินคุณภาพ 

ผูเรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2563 ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
  
4. กิจกรรมการดําเนินการ 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

กิจกรรมท่ี 1 วางแผนการดําเนินงาน 
1.1 แตงตั้งคณะกรรมการและ

คณะอนุกรรมการดําเนินงาน ระดบัศูนย
สอบ 

พฤศจิกายน 2563 นางสาววาสนา ยาวงษ 
และนางสาวธัญลักษณ 
ตั๊งถาวรการ 

1.2 นําเขาและตรวจสอบขอมูลสถานศึกษาผาน
ระบบ NT Access 

พฤศจิกายน – ธันวาคม 
2563 

นางสาววาสนา ยาวงษ 
และนางสาวธัญลักษณ 
ตั๊งถาวรการ 

1.3 สถานศึกษานําเขาขอมูลนักเรียนท่ีมีสิทธิ์
สอบผานระบบ NT Access 

8-20 ธันวาคม 2563 นางสาววาสนา ยาวงษ 
และนางสาวธัญลักษณ 
ตั๊งถาวรการ 

1.4  ศูนยจัดสนามสอบผานระบบ NT Access ๒๑ –๒๗ ธันวาคม 
๒๕๖๓ 

นางสาววาสนา ยาวงษ 
และนางสาวธัญลักษณ 
ตั๊งถาวรการ 
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ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

1.5 แตงตั้งคณะกรรมการกํากับการสอบระดับ
สนามสอบ 

กุมภาพันธ 2564 นางสาววาสนา ยาวงษ 
และนางสาวธัญลักษณ 
ตั๊งถาวรการ 

กิจกรรมท่ี 2  การดําเนินงานการประเมินคุณภาพผูเรียน (NT) 

2.1 การทดสอบเพ่ือเตรียมความพรอมการ
ประเมินคุณภาพผูเรียน (Pre NT)  

24 กุมภาพันธ 2564 นางสาววาสนา ยาวงษ 
และคณะ 

2.2 นิเทศ กํากับ ติดตามการเตรียมความพรอม
การยกระดับผลสัมฤทธิ์  

22 กุมภาพันธ  
- 5 มีนาคม 2564 

นางสาววาสนา ยาวงษ
และคณะ 

2.3 ประชุมชี้แจงประธานสนามสอบและ
ตัวแทนคณะอนุกรรมการกํากับการสอบ
ระดับสนามสอบ 

15-19 มีนาคม 2564 นางสาววาสนา ยาวงษ
และคณะ 

2.4 ดําเนินการประเมินคุณภาพผูเรียน (NT)  
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2563 

24 มีนาคม 2564 นางสาววาสนา ยาวงษ
และคณะ 

2.3 รายงานผลการดําเนินงานการจัดสอบ ๒๔ มีนาคม 2564 นางสาววาสนา ยาวงษ 

2.4 ตรวจกระดาษคําตอบแบบอัตนัย (เขียน
ตอบ) 

๒5 มีนาคม 2564 นางสาววาสนา ยาวงษ 

2.6 นําสงกระดาษคําตอบแบบปรนัยใหกับ
สพฐ. 

๒๙ มีนาคม –  
๒ เมษายน 2564 

นางสาววาสนา ยาวงษ 

กิจกรรมท่ี 3 การตรวจสอบและวิเคราะหผลการทดสอบ 

3.1 วิเคราะหผลการทดสอบ ระดับสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

พฤษภาคม 2564 คณะศึกษานิเทศก 

3.2 จัดทําสรุปและรายงานการวิเคราะหผลการ
ทดสอบ และแจงใหผูเก่ียวของทราบ 

พฤษภาคม 2564 คณะศึกษานิเทศก 

3.3 จัดทําปายขอมสารสนเทศสรุปผลการ
ประเมิน ปการศึกษา 2563 

พฤษภาคม 2564 นางสาววาสนา  ยาวงษ 

กิจกรรมท่ี 4 นําผลการวิเคราะหการประเมินมาจัดทําแผนยกระดับ 

4.1 จัดทําแนวทาง/แผนการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ 

พฤษภาคม 2564 คณะศึกษานิเทศก 
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5. งบประมาณ งบประมาณ 80,000 บาท (ถัวจายทุกรายการ) แผนการใชจายงบประมาณ ดังนี้ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
ไตรมาสท่ี 
(1,๒,๓,4) 

เงินงบประมาณ 
รวม 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 
กิจกรรมท่ี 1 วางแผนการ
ดําเนินงาน 

     

1.1 แตงตั้งคณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการเนินงาน 
ระดับศูนยสอบ 

1 - - - - 

1.2 ศูนยสอบนําเขาและ
ตรวจสอบขอมูล
สถานศึกษาผานระบบ NT 
Access 

1 - - - - 

1.๓ สถานศึกษานําเขาขอมูล
นักเรียนท่ีมีสิทธิ์สอบผาน
ระบบ NT Access 

1 - - - - 

1.๔ ศูนยจัดสนามสอบผาน
ระบบ NT Access 

1 - - - - 

1.๕ แตงตั้งคณะกรรมการ
กํากับการสอบระดับสนาม
สอบ 

2 - - - - 

กิจกรรมท่ี 2  การดําเนินงานการ
ประเมินคุณภาพผูเรียน (NT) 

2 - - - - 

2.1 การทดสอบเพ่ือเตรียม
ความพรอมการประเมิน
คุณภาพผูเรียน (Pre NT)  

2 - - - - 

๒.๒ นิเทศ  กํากับ ติดตามการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
-คาชดเชยน้ํามันเชื้อเพลิง
สําหรับการนิเทศฯ 

๒ - ๑3,๐๐๐ - ๑3,๐๐๐ 

2.3 ประชุมชี้แจงประธานสนาม
สอบและตัวแทน
คณะอนุกรรมการกํากับ
การสอบระดับสนามสอบ 
- คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม จํานวน 200 
คนๆละ30 บาท เปนเงิน 

2  
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 

6,000 

 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 

6,000 
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ท่ี กิจกรรม/รายการ 
ไตรมาสท่ี 
(1,๒,๓,4) 

เงินงบประมาณ 
รวม 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 
2.4 ดําเนินการประเมิน

คุณภาพผูเรียน (NT) ชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 3  
ปการศึกษา 2563 
- คาวัสดุ (อุปกรณการสอบ
ของนักเรียน) 
- คาชดเชยน้ํามันเชื้อเพลิง 
คณะกรรมการตรวจเยีย่ม
สนามสอบ 
- คาจางเหมารถบรรทุก
แบบทดสอบ 3 อําเภอ 
ไดแก อําเภอกุยบุรี อําเภอ
สามรอยยอด และอําเภอ 
หัวหิน จํานวน 3 จุดๆละ 
1,000 บาท จํานวน 1 
วัน เปนเงิน  

2  
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 
 
 

6,000 
 
 
 
 
 
 

3,000 

 
 
 
 

26,400 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 

26,400 
 
 

6,000 
 
 
 
 
 
 

3,000 

2.5 รายงานผลการดําเนินงาน
การจัดสอบยัง สพฐ. 

2 - - - - 

2.6 ตรวจกระดาษคําตอบแบบ
อัตนัย (เขียนตอบ) 
- คาอาหารวาง อาหาร
กลางวันและเครื่องดื่ม
สําหรับคณะกรรมการ
ตรวจกระดาษคําตอบ
อัตนัยและคณะทํางาน 
จํานวน 150 คนๆละ 
120 บาท เปนเงิน 

2  
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 

18,000 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

18,000 

2.7 นําสงกระดาษคําตอบแบบ
ปรนัยใหกับสพฐ. 

2,3 - - - - 

กิจกรรมท่ี 3 การตรวจสอบและ
วิเคราะหผลการทดสอบ 

3 - - - - 

3.1 วิเคราะหผลการประเมิน
คุณภาพผูเรียน (NT) ระดับ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 

3  
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ท่ี กิจกรรม/รายการ 
ไตรมาสท่ี 
(1,๒,๓,4) 

เงินงบประมาณ 
รวม 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 
- คาอาหารวาง อาหาร
กลางวันและเครื่องดื่ม
สําหรับการประชุมเชิง
ปฏิบัติการวิเคราะหผลการ
ประเมินคุณภาพผูเรียน 
(NT) จํานวน 15 คนๆละ 
120 บาท จํานวน 2 วัน 
เปนเงิน 

 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 

3,600 

 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 

3,600 

3.2 จัดทําสรุปและรายงานการ
วิเคราะหผลการทดสอบ 
และแจงใหผูเก่ียวของ
ทราบ 
- คาจางจัดทําเลมรายงาน
จํานวน 10 เลมๆละ 100 
บาท เปนเงิน 

3  
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 

1,000 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 

1,000 

3.3 จัดทําปายขอมูล
สารสนเทศสรุปผลการ
ประเมิน  
ปการศึกษา 2563 

3 - 3,000 - 3,000 

กิจกรรมท่ี 4 นําผลการวิเคราะห
การประเมินมาจัดทําแผน
ยกระดับ 

3 - - - - 

4.1 จัดทําแนวทาง/แผนการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ 

3 - - - - 

รวมท้ังส้ิน - 53,600 26,400 80,000 
 
 

6. ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ 
ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการดําเนิน เครื่องมือท่ีใช 

6.1 เชิงปริมาณ   
     1) รอยละของผูเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนสังกัด 
สพฐ. และตชด.ท่ีไดรับการประเมินคุณภาพผูเรียน (NT)  
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2563  

การทดสอบ แบบทดสอบ 

     ๒) รอยละของผูเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 มีคะแนนเฉลี่ย
ของการประเมินคุณภาพผูเรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ป
การศึกษา 2563 ผานเกณฑท่ีกําหนด 

การทดสอบ แบบทดสอบ 
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ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการดําเนิน เครื่องมือท่ีใช 
     3) รอยละของสถานศึกษาท่ีมีคะแนนผลการประเมินคุณภาพ
ผูเรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 มีคะแนนเฉลี่ยรวมสูงกวาป
การศึกษาท่ีผานมารอยละ 3 

การวิเคราะห แบบวิเคราะห 

6.2  เชิงคุณภาพ   
    ๑) ผูรับผิดชอบระดับสถานศึกษามีความรูความเขาใจ 
การดําเนินงานการทดสอบเพ่ือการประเมินคุณภาพผูเรียน (NT)  
ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๓  

การประเมิน แบบประเมนิ 

    ๒) สถานศึกษานําสงขอมูลผูเรียนผานระบบ NT Access  
ตามชวงเวลาท่ีกําหนด 

การนําเขาขอมูล ระบบ NT 
Access 

    ๓) ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 มีคุณภาพผานเกณฑตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

การประเมิน แบบประเมิน 

 ๔) การบริหารจัดสอบเปนไปดวยความเรียบรอย โปรงใส 
ยุติธรรมและมีประสิทธิภาพ 

การประเมิน แบบประเมิน 

  ๕) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษามีผลการ
ประเมินผลการประเมินคุณภาพผูเรียน (NT)  
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2563 ในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพผูเรียน 

การวิเคราะหผล
การทดสอบ 

แบบวิเคราะห 

 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. ศูนยสอบและสนามสอบมีระบบการจัดสอบท่ีเปนไปตามแนวปฏิบัติ ถูกตอง ยุติธรรม โปรงใส 
ตรวจสอบไดเปนมาตรฐานเดียวกัน 
 2. ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.และตชด. ทุกคนไดรับการประเมิน
คุณภาพผูเรียน (NT) 
 3. ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.และตชด. มีคุณภาพผานเกณฑตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

4. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษามีขอมูลประเมินผลการประเมินคุณภาพ 
ผูเรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2563 ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
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โครงการ            ตลาดนัดนักเรียนสรางคุณคาสูอาชีพ  
ยุทธศาสตรชาติ   2. ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  ประเด็นท่ี 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา 3. มุงความเปนเลิศและสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
แผนงาน    พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
กลยุทธ     2 
ลักษณะโครงการ         ใหม    ตอเนื่อง 
ผูรับผิดชอบโครงการ       นางสาวฉวีวรรณ หอธรรมกุล  
ระยะเวลาดําเนินการ    1 มกราคม – 30 กันยายน 2564   
______________________________________________________________________________ 

1. หลักการและเหตุผล 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ไดนอมนําพระบรมราโชบายดานการศึกษา            

ใน 16พระบาทสมเด็จ 16พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยู รัชกาลท่ี ๑๐     
ในการสรางพ้ืนฐานใหแกนักเรียน ดานการมีงานทํา มีอาชีพ ประกอบกับแผนการศึกษาแหงชาติ            
พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙  ยุทธศาสตรท่ี ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู       
มีวัตถุประสงคหนึ่งคือ เพ่ือใหคนทุกชวงวัยไดรับการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพท่ีเหมาะสมกับแตละชวง
วัย  โดยนักเรียนไดรับการพัฒนาอยางมีคุณภาพท้ังความรู ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต ทักษะการทํางาน         
ท่ีสอดคลองกับความตองการของตลาด รวมท้ังมีคุณธรรมจริยธรรม  มีจิตสาธารณะ และสามารถปรับตัว     
อยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมได  ซ่ึงเปนกระบวนการเรียนรูในศตวรรษท่ี ๒๑ เปนการใหนักเรียนไดเรียนรูจาก
การลงมือปฏิบัติจริง จากตนเองหรือจากทีมรวมกับเพ่ือนนักเรียน การเรียนรูแบบนี้เปนการจัดการเรียนการ
สอนท่ีสงเสริมผูเรียนใหเกิดพัฒนาการทุกดาน    ไมวาจะเปนการเรียนรูเนื้อหาสาระ การฝกปฏิบัติจริง 
ฝกฝนทักษะทางสังคม ทักษะชีวิต ซ่ึงเปนการเรียนรูผานการทํางาน 
            เพ่ือใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปตามวัตถุประสงค  จึงไดจัดทําตลาดนัดนักเรียน สรางคุณคา      
สูอาชีพโดยใหกลุมโรงเรียน จํานวน ๑3 กลุมโรงเรียน สับเปลี่ยนกันนําผลงานหรือผลผลิต หรือทักษะ
ความสามารถท่ีเกิดจากการเรียนรูของนักเรียน มานําเสนอหรือขายในตลาดนัดชุมชนท่ีเกิดจากสถานท่ีจริง 
ใหนักเรียนไดมีโอกาสสัมผัสและเรียนรูดวยตนเอง 
 
๒. วัตถุประสงค 
     ๒.๑ เพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดานอาชีพ เสริมสรางทักษะ
อาชีพใหแกผูเรียน  
     ๒.๒ เพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนไดมีโอกาสเรียนรู รับการฝกปฏิบัติงานอาชีพ การสรางผลิตภัณฑ
ท่ีมีคุณภาพ รวมท้ังสามารถจําหนายได สงเสริมการมีรายไดระหวางเรียน                      
     ๒.3 เพ่ือใหกลุมโรงเรียน มีโอกาสนําเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรูผลงานของโรงเรียนของนักเรียนในกลุมของ
ตนเองสูสาธารณชนในตลาดนัดชุมชน 
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๓. เปาหมาย 
     3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) 

3.๑.๑ รอยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดานอาชีพ เสริมสรางทักษะ
อาชีพใหแกผูเรียน  

๓.๑.๒ มีผลิตภัณฑ/งานอาชีพท่ีมีคุณภาพท่ีเกิดจากการเรียนการสอนดานอาชีพ จํานวน 13 กลุม
โรงเรียน ไดมีโอกาสเรียนรู  รับการฝกปฏิบัติงานอาชีพ การสรางผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพ รวมท้ังสามารถ
จําหนายได สงเสริมการมีรายไดระหวางเรียน  

3.1.3 กลุมโรงเรียน จํานวน 13 กลุมโรงเรียน  มีโอกาสนําเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรูผลงานของ
โรงเรียนของนักเรียนในกลุมของตนเองสูสาธารณชนในตลาดนัดชุมชน 
     3.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) 

สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสรางทักษะอาชีพใหแกผูเรียน สงเสริม
สนับสนุนใหผูเรียนมีโอกาสเรียนรู  ฝกปฏิบัติจากสถานการณและสถานท่ีจริง เพ่ือเปนแนวทางประกอบ
อาชีพในอนาคต  โดยนําเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู  ผานกระบวนการกลุมโรงเรียนในการ นําผลงาน 
ผลิตภัณฑ ผลผลิตของโรงเรียน ของนักเรียนในกลุมของตนเอง เผยแพรสูสาธารณชนอยางเขมแข็ง         
และภาคภูมิใจ 

4. กิจกรรมการดําเนินการ 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

กิจกรรมท่ี 1  
1.1 ประชุมผูบริหารสถานศึกษาและบุคลากร 

สพป.ปข.2 ชี้แจงการจัดกิจกรรมเสริมสราง
ทักษะอาชีพใหแกผูเรียน 

ธันวาคม 2563 ฉวีวรรณ หอธรรมกุล 

กิจกรรมท่ี 2   

2.1 โรงเรียนดําเนินการจัดกิจกรรมเสริมสราง
ทักษะอาชีพใหแกผูเรียนในโรงเรียนขยาย
โอกาส โดยจัดสรรงบประมาณใหกับ  
13 กลุมโรงเรียนเพ่ือเปนคาใชจายในการ
ดําเนินกิจกรรมตลาดนัดนักเรียนสราง
คุณคาสูอาชีพ กลุมโรงเรียนละ 2,000 
บาท 

 มกราคม - กันยายน
2564 

ศึกษานิเทศกประจํา
โรงเรียน 

กิจกรรมท่ี 3  

3.1 นิเทศติดตามการขับเคลื่อนครู ในการ
พัฒนาความรู ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต 
ทักษะการทํางานของผูเรียน 

กรกฎาคม - สิงหาคม 
2564 

ศึกษานิเทศกประจํา
โรงเรียน 

กิจกรรมท่ี 4 

4.1  สรุปรายงานผลการดําเนินโครงการ กันยายน 2564 ฉวีวรรณ หอธรรมกุล 
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5. งบประมาณ งบประมาณ 43,000 บาท (ถัวจายทุกรายการ) แผนการใชจายงบประมาณ ดังนี้ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
ไตรมาสท่ี 
(1,๒,๓,4) 

เงินงบประมาณ 
รวม 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 
1 ประชุมผูบริหารฯและ

บุคลากร สพป.ปข.2 ชี้แจง
การจัดกิจกรรมเสริมสราง
ทักษะอาชีพใหแกผูเรียน 
-  คาอาหารวางเครื่องดืม่                                  
(89 คนๆละ 1 ม้ือๆละ 30 
บาท) 
เปนเงิน 2,670 บาท 

1 - 2,670 - 2,670 

2 โรงเรียนดําเนินการจัด
กิจกรรมเสริมสรางทักษะ
อาชีพใหแกผูเรียนใน
โรงเรียนขยายโอกาส โดย
จัดสรรงบประมาณใหกับ  
13 กลุมโรงเรียนเพ่ือเปน
คาใชจายในการดําเนิน
กิจกรรมตลาดนัดนักเรียน
สรางคุณคาสูอาชีพ กลุม
โรงเรียนละ 2,000 บาท 

2 , 3 - 26,000 - 26,000 

3 นิเทศติดตามการขับเคลื่อน
ครู ในการพัฒนาความรู 
ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต 
ทักษะการทํางานของผูเรียน 

4 - 12,000 - 12,000 

4 สรุปรายงานผลการ
ดําเนินงานโครงการฯ 
-  คาอาหารวางเครื่องดืม่                                   
(15 คนๆละ 1 วันๆละ  
120 บาท) 
เปนเงิน 1,800 บาท 
- คาวัสดุอุปกรณ 

4  
 
- 
 
 
- 

 
 

1,800 
 
 
- 

 
 
- 
 
 

530 

 
 

2,330 
 
 
 

รวมท้ังส้ิน - 42,470 530 43,000 
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6. ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ 

ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการดําเนิน เครื่องมือท่ีใช 
6.1 เชิงปริมาณ   
     1. กิจกรรมท่ี 1 ประชุมผูบริหารฯและบคุลากร สพป.ปข.
2 ชี้แจงการจัดกิจกรรมเสริมสรางทักษะอาชีพใหแกนักเรียน 
- ผูบริหารและบุคลากร รอยละ 95 มีความรูความเขาใจเรื่อง             
ในการเสริมสรางทักษะอาชีพใหแกนักเรียน 

 
 
การประเมินผลงาน 
 

 
 
แบบประเมินผลงาน 

     2. กิจกรรมท่ี 2  โรงเรียนดําเนินการจัดกิจกรรมเสริมสราง
ทักษะอาชีพใหแกนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส โดยจัดสรร
งบประมาณใหกับ 13 กลุมโรงเรียน เพ่ือเปนคาใชจายในการ
ดําเนินกิจกรรมตลาดนดันักเรียนสรางคุณคาสูอาชีพ กลุมโรงเรยีน
ละ 2,000 บาท 

รายงานการจัด
กิจกรรม 

แบบรายงาน 
การจัดกิจกรรม 

 

     3. กิจกรรมท่ี 3 นิเทศติดตามการขับเคลื่อนครู ในการ
พัฒนาความรู ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต ทักษะการทํางานของ
ผูเรียน 
- โรงเรียนไดรับการนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนทักษะอาชีพ  

นิเทศติดตาม แบบรายงานการ
นิเทศติดตาม 

     4. กิจกรรมท่ี 4 สรุปรายงานผลการดําเนินงานโครงการฯ รายงานการ       
จัดกิจกรรม 

แบบรายงานการ
จัดกิจกรรม 

6.2  เชิงคุณภาพ   
     1. กิจกรรมท่ี 1 ประชุมผูบริหารฯและบุคลากร สพป.ปข.
2 ชี้แจงการจัดกิจกรรมเสริมสรางทักษะอาชีพใหแกผูเรียน 
- ผูบริหารและบุคลากรรอยละ 95 มีความรูความเขาใจเรื่อง  
ในการเสริมสรางทักษะอาชีพ 

การประเมินผลงาน 
 

แบบประเมินผล
งาน 
 

     2. กิจกรรมท่ี 2 จัดสรรงบประมาณใหโรงเรียน
ดําเนินการจัดกิจกรรมสงเสริมงานอาชีพใหแกนักเรียนใน
โรงเรียน 
- กลุมโรงเรียนรอยละ 100 ไดรับการจัดสรรงบประมาณ      
ในการสงเสริมงานอาชีพใหแกนักเรียนในโรงเรียน 

  

    3. กิจกรรมท่ี 3 นิเทศติดตามการขับเคลื่อนครู ในการ
พัฒนาความรู ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต ทักษะการทํางานของ
ผูเรียน 
- โรงเรียนรอยละ 100 ไดรับการนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อน
ทักษะอาชีพ  

นิเทศติดตาม 
 

แบบรายงานการ
นิเทศติดตาม 

    4. กิจกรรมท่ี 4 สรุปรายงานผลการดําเนินงานโครงการ  การประเมินผลงาน แบบประเมินผล
งาน 
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7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 7.1 สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  เพ่ือเสริมสรางทักษะอาชีพใหแกผูเรียน 
 7.2 นักเรียนไดมีโอกาสเรียนรู  ฝกปฏิบัติจากสถานการณและสถานท่ีจริงเพ่ือเปนแนวทาง
ประกอบอาชีพในอนาคต   

7.3 กลุมโรงเรียนมีโอกาสนําเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรูผลงานของโรงเรียน ของนักเรียนในกลุมของ
ตนเองสูสาธารณชนในตลาดนัดชุมชน  สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  เพ่ือเสริมสราง
ทักษะอาชีพใหแกนักเรียน และสามารถนําผลงาน ผลิตภัณฑ ผลผลิตของโรงเรียน ของนักเรียนในกลุมของ
ตนเอง เผยแพรสูสาธารณชนอยางเขมแข็งและภาคภูมิใจ 
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โครงการ           การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน 
  ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 และมัธยมศึกษาปท่ี 3 

โดยใชคลังขอสอบออนไลน 
ยุทธศาสตรชาติ  2. ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  ประเด็นท่ี 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา 3. มุงความเปนเลิศและสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
แผนงาน  พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
กลยุทธ  2 
ลักษณะโครงการ        ใหม    ตอเนื่อง 
ผูรับผิดชอบโครงการ      นางสาวธัญลักษณ  ตั๊งถาวรการ 
ระยะเวลาดําเนินการ   1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564  
______________________________________________________________________________ 

1. หลักการและเหตุผล 
 กระบวนการจัดการเรียนรู เปนกระบวนการจัดการใหผูเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซ่ึงเปน
ผลจากการสั่งสมประสบการณท่ีแตละบุคคลมีปฏิสัมพันธตอสิ่งแวดลอมลอมหรือจากการฝกหัด/ฝกฝน 
ต้ังแตอดีตมาจนถึงปจจุบันการนําแบบฝกหัดหรือแบบทดสอบยังคงเปนวิธีท่ีไดรับ การยอมรับอยาง
แพรหลายในการทดสอบเม่ือตองการวัดผลและประเมินผลการเรียนรูทางดาน  พุทธพิสัยของผูเรียน         
ซ่ึงกระบวนการติดตาม ตรวจสอบ ทบทวนบทเรียนดวยแบบทดสอบใหแกผูเรียนในแตละรายบุคคลจะชวย
ใหครูผูสอนทราบถึงจุดท่ีควรพัฒนาและใชในการปรับรูปแบบ วิธีการจัดการเรียนการสอนตอไป แตภาระ
งานท่ีครูในการสรางขอสอบ วิเคราะหคุณลักษณะของขอสอบตลอดจนพัฒนาแบบทดสอบใหมีคุณภาพ     
ไดมาตรฐานตามลักษณะของขอสอบท่ีดีนั้น จําเปนตองใชระยะเวลา แตภาระงานของครูท่ีไดรับมอบหมาย
ใหรับผิดชอบนั้นมีปริมาณมาก การนําขอสอบท่ีไดมาตรฐานมาจัดเรียงเปนหมวดหมูตามมาตรฐานตัวชี้วัด    
ในแตละสาระการเรียนรูรวบรวมไว และพัฒนาเปนคลังขอสอบท่ีครูทุกทานสามารถสืบคนไดและสะดวก       
ในการนําขอสอบท่ีไดมาตรฐานไปประยุกตใชในการทดสอบ เม่ือมีการทดสอบผลการจัดการเรียนรู ผลลัพธ
ท่ีไดจากประเมินผลตามหลักเกณฑท่ีตั้งไวจะสะทอนใหเห็นถึงความสําเร็จ จุดควรพัฒนาในการจัดการเรียน
การสอน ผลสัมฤทธิ์ท่ีไดจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ทําใหทราบสถานการณจัด     
การเรียนการสอนในภาพรวมของประเทศ ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาบนมาตรฐานการทดสอบเดียวกัน      
จากการศึกษาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ เขต 2 ในระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 เม่ือเปรียบเทียบระหวาง
ปการศึกษา 2561 กับ 2562 พบวาคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติลดลงในทุกกลุมสาระ
การเรียนรู เพ่ือเปนแนวทางหนึ่งในการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงข้ึน  

ในปงบประมาณ 2563 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2         
ไดดําเนินโครงการจัดทําคลังขอสอบกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร              
และวิทยาศาสตรเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 และชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 3 และเพ่ือใหการดําเนินงานเกิดความตอเนื่องในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ปงบประมาณ 2564 จึงจัดทําโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติข้ันพ้ืนฐานของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 และมัธยมศึกษาปท่ี 3 โดยใชคลังขอสอบออนไลน 
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๒. วัตถุประสงค                    
     2.1 เพ่ือสงเสริม สนับสนุน ใหโรงเรียนในสังกัดนําคลังขอสอบออนไลนมาใชในการจัดการเรียนการสอน 
     2.2 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติข้ันพ้ืนฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 และ
มัธยมศึกษาปท่ี 3 โดยใชคลังขอสอบออนไลน 
 
๓. เปาหมาย 
     3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) 

3.1.1 รอยละ 80 ของโรงเรียนในสังกัด นําคลังขอสอบออนไลนมาใชในการจัดการเรียนการสอน 
3.1.2 รอยละ 80 ของสถานศึกษาในสังกัด ท่ีมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) เพ่ิมข้ึนรอยละ 3 จากป
การศึกษาท่ีผานมาในกลุมสาระการเรียนรูท่ีไดรับการประเมิน 

3.1.3 รอยละ 80 ของสถานศึกษาในสังกัด ท่ีมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) เพ่ิมข้ึนรอยละ 3 จากปการศึกษาท่ีผาน
มาในกลุมสาระการเรียนรูท่ีไดรับการประเมิน 
     3.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) 

3.2.1 โรงเรียนในสังกัด นําคลังขอสอบออนไลนมาใชในการจัดการเรียนการสอน 
3.2.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) เพ่ิมข้ึนรอยละ 3 จากปการศึกษาท่ีผานมาในกลุมสาระการเรียนรูท่ีไดรับ
การประเมิน 

3.2.3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) เพ่ิมข้ึนรอยละ 3 จากปการศึกษาท่ีผานมาในกลุมสาระการเรียนรูท่ีไดรับ
การประเมิน 

 
4. กิจกรรมการดําเนินการ 

ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

กิจกรรมท่ี 1 วางแผนการดําเนินโครงการ 
1.1 วางแผนการดําเนินโครงการ มกราคม 2564 นางสาวธัญลักษณ  ตั๊งถาวรการ 

กิจกรรมท่ี 2  สรางความรูความเขาใจในการนําคลังขอสอบออนไลนมาใชในการจัดการเรียนการสอน 

2.1 จัดเตรียมคูมือ/ใบความรูเพ่ือสรางความรู
ความเขาใจในการนําคลังขอสอบออนไลน
มาใชในการจัดการเรียนการสอน 

มกราคม 2564 นางสาวธัญลักษณ  ตั๊งถาวรการ 

2.2 แจงกําหนดการใหโรงเรียนเขารวมการ
ประชุมสรางความรูความเขาใจในการนํา
คลังขอสอบออนไลนมาใชในการจัดการ
เรียนการสอน 

มกราคม 2564 นางสาวธัญลักษณ  ตั๊งถาวรการ 
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ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

2.3 ประชุมสรางความรูความเขาใจในการนํา
คลังขอสอบออนไลนมาใชในการจัดการ
เรียนการสอน 

มกราคม 2564 นางสาวธัญลักษณ  ตั๊งถาวรการ 

กิจกรรมท่ี 3  นิเทศ ติดตาม การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน โดยใชคลังขอสอบ
ออนไลน 

3.1 จัดเตรียมเครื่องมือการนิเทศ ติดตาม การ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ
ข้ันพ้ืนฐาน โดยใชคลังขอสอบออนไลน 

มกราคม 2564 นางสาวธัญลักษณ  ตั๊งถาวรการ 

3.2 กําหนดปฏิทินการนิเทศฯ มกราคม 2564 นางสาวธัญลักษณ  ตั๊งถาวรการ 

3.3 แจงกําหนดการใหโรงเรียนในสังกัด
รับทราบ 

มกราคม 2564 นางสาวธัญลักษณ  ตั๊งถาวรการ 

3.4 ดําเนินการตามกําหนดการนิเทศ ติดตาม 
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน โดยใชคลังขอสอบ
ออนไลน 

มกราคม-
กุมภาพันธ 

2564 

นางสาวธัญลักษณ  ตั๊งถาวรการ 

กิจกรรมท่ี 4  จัดการทดสอบ Pre-O-NET 

กิจกรรมท่ี ๕  จัดการทดสอบ O-NET 

กิจกรรมท่ี ๖  ถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรูสูความสําเร็จและยกยองเชิดชูเกียรต ิ

๖.1 สํารวจรายชื่อสถานศึกษา ครูผูสอนและ
นักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จาก
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ัน
พ้ืนฐาน (O-NET) เพ่ิมข้ึนรอยละ 3 จาก 
ปการศึกษาท่ีผานมาในกลุมสาระการ
เรียนรูท่ีไดรับการประเมิน 

เมษายน 2564 นางสาวธัญลักษณ  ตั๊งถาวรการ 

๖.2 จัดทําเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ พฤษภาคม 
2564 

นางสาวธัญลักษณ  ตั๊งถาวรการ 

6.3 ประชุมถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรูสู
ความสําเร็จและยกยองเชิดชูเกียรติ 

พฤษภาคม 
2564 

นางสาวธัญลักษณ  ตั๊งถาวรการ 

กิจกรรมท่ี ๗  วิเคราะหผลการทดสอบ O-NET เตรียมความพรอมสูการทดสอบระดับชาติ 

7.1 แจงใหทางโรงเรียนดําเนินการวิเคราะหผล
การทดสอบ O-NET เตรียมความพรอมสู
การทดสอบระดับชาติ 

พฤษภาคม 
2564 

นางสาวธัญลักษณ  ตั๊งถาวรการ 

7.2 วางแผนการดําเนินงานและเปาหมายสู
ความสําเร็จในระดับโรงเรียน 
 

พฤษภาคม 
2564 

นางสาวธัญลักษณ  ตั๊งถาวรการ 
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ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

กิจกรรมท่ี 8  จัดประชุมวิเคราะหขอสอบ O-NET เตรียมความพรอมสูการทดสอบระดับชาติ 

8.1 จัดเตรียมคูมือ/ใบความรูเพ่ือประชุม
วิเคราะหขอสอบ O-NET เพ่ือปรับปรุง
เพ่ิมเติมคลังขอสอบออนไลน 

พ.ค.64 นางสาวธัญลักษณ  ตั๊งถาวรการ 

8.2 แจงกําหนดการใหโรงเรียนเขารวมการ
ประชุมวิเคราะหขอสอบ O-NET 

พ.ค.64 นางสาวธัญลักษณ  ตั๊งถาวรการ 

8.3 ประชุมวิเคราะหขอสอบ O-NET เตรียม
ความพรอมสูการทดสอบระดับชาต ิ

พ.ค.64 นางสาวธัญลักษณ  ตั๊งถาวรการ 

8.4 สรุปผลการประชมุวิเคราะหขอสอบ O-
NET เตรียมความพรอมสูการทดสอบ
ระดับชาติ 

มิ.ย.64 นางสาวธัญลักษณ  ตั๊งถาวรการ 

กิจกรรมท่ี 9  วางแผนการดําเนินงานและเปาหมายสูความสําเร็จในระดับเขตพ้ืนท่ี 

9.1 ชี้แจงในท่ีประชุมคณะศึกษานิเทศกพรอม
ท้ังรวมวางแผนการดําเนินงานและ
เปาหมายสูความสําเร็จในระดับเขตพ้ืนท่ี 

ก.ค.64 นางสาวธัญลักษณ  ตั๊งถาวรการ 

กิจกรรมท่ี 10  สรุปผลการดําเนินงานและจัดทํารายงานผลการดําเนินโครงการ 

10.1 รวบรวมและสรุปผลการดําเนินงาน ก.ย.64 นางสาวธัญลักษณ  ตั๊งถาวรการ 

10.2 จัดทํารายงานผลการดําเนินโครงการ แจง
ผลการประเมินเพ่ือเปนแนวทางให
สถานศึกษาปรับปรุงการดําเนินงาน 

ก.ย.64 นางสาวธัญลักษณ  ตั๊งถาวรการ 

 
5. งบประมาณ งบประมาณ 51,000 บาท (ถัวจายทุกรายการ) แผนการใชจายงบประมาณ ดังนี้ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
ไตรมาสท่ี 
(1,๒,๓,4) 

เงินงบประมาณ 
รวม 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 
1 กิจกรรมท่ี 1 วางแผนการ

ดําเนินโครงการ 
1 - - - - 

2 กิจกรรมท่ี 2 สรางความรู
ความเขาใจในการนําคลัง
ขอสอบออนไลนมาใชในการ
จัดการเรียนการสอน 

1 - - - - 

2.1 จัดเตรียมคูมือ/ใบความรู
เพ่ือสรางความรูความเขาใจใน
การนําคลังขอสอบออนไลนมา
ใชในการจัดการเรียนการสอน 
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ท่ี กิจกรรม/รายการ 
ไตรมาสท่ี 
(1,๒,๓,4) 

เงินงบประมาณ 
รวม 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 
- คาจัดทําเอกสารคูมือการใช
คลังขอสอบออนไลน 

1 - 3,000 - 3,000 

- คาวัสดุในการจัดประชุม 
(แผน CD และ ฯลฯ) 

1 - - 280 280 

2.2 แจงกําหนดการให
โรงเรียนเขารวมการประชุม
สรางความรูความเขาใจในการ
นําคลังขอสอบออนไลนมาใช
ในการจัดการเรียนการสอน 

1 - - - - 

2.3 ประชุมสรางความรูความ
เขาใจในการนําคลังขอสอบ
ออนไลนมาใชในการจัดการ
เรียนการสอน 
- คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม 
ของผูเขารวมประชุมและ
คณะทํางาน จํานวน 100 คน 
คนละ 30 บาท จํานวน 1 ม้ือ 

1 - 3,000 - 3,000 

3 กิจกรรมท่ี 3 นิเทศ ติดตาม 
การยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระดับชาติข้ัน
พ้ืนฐาน โดยใชคลังขอสอบ
ออนไลน 

1 - - - - 

3.1 จัดเตรียมเครื่องมือการ
นิเทศ ติดตาม การยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน โดยใช
คลังขอสอบออนไลน 

1 - - - - 

3.2 กําหนดปฏิทินการนิเทศฯ 1 - - - - 
3.3 แจงกําหนดการให
โรงเรียนในสังกัดรับทราบ 

1 - - - - 

3.4 ดําเนินการตาม
กําหนดการนิเทศ ติดตาม การ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน โดย
ใชคลังขอสอบออนไลน 
- คาพาหนะออกไปนิเทศฯ 

2 - 10,000 - 10,000 
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ท่ี กิจกรรม/รายการ 
ไตรมาสท่ี 
(1,๒,๓,4) 

เงินงบประมาณ 
รวม 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 
4 กิจกรรมท่ี 4 จัดการทดสอบ 

Pre-O-NET 
2 - - - - 

5 กิจกรรมท่ี ๕ จัดการทดสอบ 
O-NET 

2 - - - - 

6 กิจกรรมท่ี ๖ ถอดบทเรียน
แลกเปลี่ยนเรียนรูสู
ความสําเร็จและยกยองเชิดชู
เกียรติ 

3 - - - - 

6.1 สํารวจรายชื่อสถานศึกษา 
ครูผูสอนและนักเรียนท่ีมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จาก
การทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 
เพ่ิมข้ึนรอยละ 3 จากป
การศึกษาท่ีผานมาในกลุม
สาระการเรียนรูท่ีไดรับการ
ประเมิน 

3 - - - - 

6.2 จัดทําเกียรติบัตรเชิดชู
เกียรติ 
- คาวัสดุ (กระดาษ เกียรติบัตร 
และ ฯลฯ) 

3 - - 4,000 4,000 

6.3 ประชุมถอดบทเรียน
แลกเปลี่ยนเรียนรูสู
ความสําเร็จและยกยองเชิดชู
เกียรติ 
- คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม 
ผูเขารวมประชุมและ
คณะทํางาน จํานวน 100 คน 
คนละ 30 บาท 1 ม้ือ 

3 - 3,000 - 3,000 

7 กิจกรรมท่ี ๗ วิเคราะหผลการ
ทดสอบ O-NET เตรียมความ
พรอมสูการทดสอบระดับชาติ 

3 - - - - 

7.1 แจงใหทางโรงเรียน
ดําเนินการวิเคราะหผลการ
ทดสอบ O-NET เตรียมความ
พรอมสูการทดสอบระดับชาติ 

3 - - - - 
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ท่ี กิจกรรม/รายการ 
ไตรมาสท่ี 
(1,๒,๓,4) 

เงินงบประมาณ 
รวม 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 
7.2 วางแผนการดําเนินงาน
และเปาหมายสูความสําเร็จใน
ระดบัโรงเรียน 

3 - - - - 

8 กิจกรรมท่ี 8 จัดประชุม
วิเคราะหขอสอบ O-NET 
เตรียมความพรอมสูการ
ทดสอบระดับชาติ 

3 - - - - 

8.1 จัดเตรียมคูมือ/ใบความรู
เพ่ือประชุมวิเคราะหขอสอบ  
O-NET เพ่ือปรับปรุงเพ่ิมเติม
คลังขอสอบออนไลน 
- คาวัสดุ จัดทําสื่อ ถาย
เอกสารประกอบการประชุมฯ 

3 - 5,000 1,000 6,000 

8.2 แจงกําหนดการให
โรงเรียนเขารวมการประชุม
วิเคราะหขอสอบ O-NET 

3 - - - - 

8.3 ประชุมวิเคราะหขอสอบ 
O-NET เตรียมความพรอมสู
การทดสอบระดับชาติ 
- คาอาหารวาง เครื่องดื่มและ
อาหารกลางวันผูเขารวม
ประชุมและคณะทํางาน 
รุนท่ี 1 ครู อ.กุยบุรี 44 คน 
รุนท่ี 2 ครู อ.สามรอยยอด 
48 คน 
รุนท่ี 3 ครู อ.ปราณบุรี 32 
คน 
รุนท่ี 4 ครู อ.หัวหิน 46 คน 
รวม 170 คน คนละ 120 
บาท จํานวน 1 วัน 

3 - 20,400 - 20,400 

8.4 สรุปผลการประชุม
วิเคราะหขอสอบ O-NET 
เตรียมความพรอมสูการ
ทดสอบระดับชาติ 

3 - - - - 
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ท่ี กิจกรรม/รายการ 
ไตรมาสท่ี 
(1,๒,๓,4) 

เงินงบประมาณ 
รวม 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 
9 กิจกรรมท่ี 9 วางแผนการ

ดําเนินงานและเปาหมายสู
ความสําเร็จในระดับเขตพ้ืนท่ี 

4 - - - - 

9.1 ชี้แจงในท่ีประชุมคณะ
ศึกษานิเทศกพรอมท้ังรวมวาง
แผนการดําเนินงานและ
เปาหมายสูความสําเร็จใน
ระดับเขตพ้ืนท่ี 
- คาอาหารวาง เครื่องดื่ม และ
อาหารกลางวันผูเขารวม
ประชุมจํานวน 11 คน คนละ 
120 บาท 1 วัน 

4 - 1,320 - 1,320 

10 กิจกรรมท่ี 10  สรปุผลการ
ดําเนินงานและจัดทํารายงาน
ผลการดําเนินโครงการ 

4 - - - - 

10.1 รวบรวมและสรุปผลการ
ดําเนินงาน 

4 - - - - 

 10.2 จัดทํารายงานผลการ
ดําเนินโครงการ แจงผลการ
ประเมินเพ่ือเปนแนวทางให
สถานศึกษาปรับปรุงการ
ดําเนินงาน 

4 - - - - 

รวมท้ังส้ิน - 45,720 5,280 51,000 
 
6. ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ 

ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการดําเนิน เครื่องมือท่ีใช 
6.1 เชิงปริมาณ   
      1) รอยละ 80 ของโรงเรียนในสังกัด นํา
ขอสอบในคลังขอสอบออนไลนมาใชในการ
จัดการเรียนการสอน 

การตรวจสอบรายชื่อ
สถานศึกษาท่ีใชบริการ 

แบบตรวจสอบรายชื่อ
สถานศึกษาท่ีใชบริการ 

      2) รอยละ 80 ของสถานศึกษาในสังกัด   
ท่ีมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 
เพ่ิมข้ึนรอยละ 3 จากปการศึกษาท่ีผานมาใน
กลุมสาระการเรียนรูท่ีไดรับการประเมิน 

การตรวจสอบรายการ
สถานศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน จากการ
ทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน     

แบบตรวจสอบรายการ
สถานศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน จากการ
ทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน    
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ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการดําเนิน เครื่องมือท่ีใช 
(O-NET) เพ่ิมข้ึนรอยละ 3 
จากปการศึกษาท่ีผานมา 

(O-NET) เพ่ิมข้ึนรอยละ 3 
จากปการศึกษาท่ีผานมา 

      3) รอยละ 80 ของสถานศึกษาในสังกัด 
ท่ีมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน จากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) เพ่ิมข้ึนรอยละ 
3 จากปการศึกษาท่ีผานมาในกลุมสาระการ
เรียนรูท่ีไดรับการประเมิน 

การตรวจสอบรายการ
สถานศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน จากการ
ทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน    
(O-NET) เพ่ิมข้ึนรอยละ 3 
จากปการศึกษาท่ีผานมา 

แบบตรวจสอบรายการ
สถานศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน จากการ
ทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน     
(O-NET) เพ่ิมข้ึนรอยละ 3 
จากปการศึกษาท่ีผานมา 

6.2  เชิงคุณภาพ   
      1) โรงเรียนในสังกัด นําขอสอบในคลัง
ขอสอบออนไลนมาใชในการจัดการเรียนการ
สอน 

การนิเทศ ติดตาม นํา
ขอสอบในคลังขอสอบ
ออนไลนมาใชในการ
จัดการเรียนการสอน 

แบบการนิเทศ ติดตาม นํา
ขอสอบในคลังขอสอบ
ออนไลนมาใชในการ
จัดการเรียนการสอน 

      2) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 
เพ่ิมข้ึนรอยละ 3 จากปการศึกษาท่ีผานมาใน
กลุมสาระการเรียนรูท่ีไดรับการประเมิน 

การประเมินผลการ
ทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-
NET) 

แบบประเมินผลการ
ทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน    
(O-NET) 

      3) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 
เพ่ิมข้ึนรอยละ 3 จากปการศึกษาท่ีผานมาใน
กลุมสาระการเรียนรูท่ีไดรับการประเมิน 

การประเมินผลการ
ทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-
NET) 

แบบประเมินผลการ
ทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน    
(O-NET) 

 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 7.๑ โรงเรียนในสังกัด นําคลังขอสอบออนไลนมาใชในการจัดการเรียนการสอน 
          7.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) เพ่ิมข้ึนรอยละ 3 จากปการศึกษาท่ีผานมาในกลุมสาระการเรียนรูท่ีไดรับ
การประเมิน 
          7.3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) เพ่ิมข้ึนรอยละ 3 จากปการศึกษาท่ีผานมาในกลุมสาระการเรียนรูท่ีไดรับ
การประเมิน 
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โครงการ                 ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ เขต 2 และยกยองเชิดชูเกียรติ ขาราชการครู
และบคุลากรทางการศึกษา 

ยุทธศาสตรชาติ         3. ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ        ประเด็นท่ี 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา  1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
แผนงาน          พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
กลยุทธ           3 
ลักษณะโครงการ               ใหม    ตอเนื่อง 
ผูรับผิดชอบโครงการ             นางสาวจารุวรรณ ปจจุย 
ระยะเวลาดําเนินการ          1 มกราคม – 30 กันยายน 2564   
______________________________________________________________________________ 

1. หลักการและเหตุผล 
 การศึกษาเปนเครื่องมือในการพัฒนาคนใหมีคุณภาพ สําหรับแนวทางการพัฒนาการศึกษาตอง      
มีการวิเคราะหขอมูล นโยบาย กฎระเบียบตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือใชเปนกรอบแนวคิดและแนวทางในการ
กําหนดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน และสอดคลองกับหนวยงานตนสังกัด       
และหนวยงานท่ีเก่ียวของ อาทิเชน รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 แผนการศึกษา
แหงชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579) แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12                
(พ.ศ. 2560-2564) และนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดจัดทําแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สําหรับใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โดยเริ่มใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปฏิบัติงานตามแนว
ทางการขับเคลื่อนตั้งแตเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 เปนตนไป และมีการนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐานเปน 4 ระยะ และเพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามนโยบายท่ีกําหนด สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 จึงไดทําโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบาย
การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 และยกยอง
เชิดชูเกียรติ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

๒. วัตถุประสงค 

 ๒.๑ เพ่ือใหผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา และขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 ไดรับทราบนโยบาย แนวทาง         
การขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

           2.2 เพ่ือใหผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา และขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 นําความรูท่ีไดรับมาใชเปนแนวทาง 
ในพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

           2.3 เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา ท่ีมีความ
ประพฤติดีและปฏิบัติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
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๓. เปาหมาย 

     3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) 
3.1.1 ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา และขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 มีความรูความเขาใจการนํานโยบาย 
และแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

3.1.2 ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา          
และลูกจางประจํา ท่ีมีความประพฤติดีและปฏิบัติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ ไดรับการ     
ยกยองเชิดชูเกียรติ  
     3.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) 

3.2.1 ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา และขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 สามารถนําความรูตามนโยบาย    
และแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มาจัดทําเปนขอมูลสารสนเทศ เพ่ือใชใน
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

3.2.2 ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา         
และลูกจางประจํา มีความภาคภูมิใจ จากการรับรางวัลยกยองเชิดชูเกียรติ  

4. กิจกรรมการดําเนินการ 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

กิจกรรมท่ี 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคล่ือนนโยบายการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2    
1.1 จัดทําโครงการ  ตุลาคม 2563 จารุวรรณ ปจจุย 
1.2 วางแผนเตรียมการและประสาน งานผูรวม

โครงการ วิทยากร และหนวยงานท่ี
เก่ียวของ  

มิถุนายน - กันยายน 
2564 

จารุวรรณ ปจจุย  
และคณะทํางาน 

1.3 ดําเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน  

กันยายน 2564 จารุวรรณ ปจจุย 

กิจกรรมท่ี 2 ยกยองเชิดชูเกียรติ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
2.1 วางแผนเตรียมการและประสาน งานผูรวม 

โครงการ  
มิถุนายน - กันยายน 

2564 
จารุวรรณ ปจจุย  
และคณะทํางาน 

2.2 ดําเนินการจัดกิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรติ 
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

กันยายน 2564 จารุวรรณ ปจจุย  
และคณะทํางาน 

3.3 สรุป และจัดทํารายงานการประเมิน
โครงการฯ (ท้ังสองกิจกรรม) 

กันยายน 2564 จารุวรรณ ปจจุย  
และคณะทํางาน 
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5. งบประมาณ งบประมาณ 151,400 บาท (ถัวจายทุกรายการ) แผนการใชจายงบประมาณ ดังนี้ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
ไตรมาสท่ี 
(1,๒,๓,4) 

เงินงบประมาณ 
รวม 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 
กิจกรรมท่ี 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคล่ือนนโยบายการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2   
1 จัดทําโครงการ  1 - - - - 
2 วางแผนเตรียมการและ

ประสาน งานผูรวม
โครงการ วิทยากร และ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ  
- คาอาหารวาง  
(20 คนๆละ 1 ม้ือๆละ 
30 บาท) 

3  
 
 
 
- 

 
 
 
 

600 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

600 

3 ดําเนินการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการขับเคลื่อน
นโยบายการจัดการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน 5.4และการจัด
กิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรติ
ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
- คาอาหารวาง  
  (150 คนๆ 2 ม้ือๆ ละ 
30 บาท) 
 - คาอาหารกลางวัน  
  (150 คนๆ 1 ม้ือ ๆ ละ 
100 บาท)  
- คาอาหารเย็น   
  (150 คน 1 ม้ือ ๆ ละ 
200 บาท)  
- คาตอบแทนวิทยากร  

  
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 

4,800 
 

 
 
 
 
 
 
 

9,000 
 
 
 

15,000 
 
 

30,000 
 
- 
 

 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 

 
 
 
 
 
 
 

9,000 
 
 
 

15,000 
 
 

30,000 
 

4,800 
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ท่ี กิจกรรม/รายการ 
ไตรมาสท่ี 
(1,๒,๓,4) 

เงินงบประมาณ 
รวม 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 
กิจกรรมท่ี 2 ยกยองเชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
1 วางแผนเตรียมการและ

ประสาน งานผูรวม 
โครงการ  

- - - - - 

2 ดําเนินการจัดกิจกรรม 
ยกยองเชิดชูเกียรติ 
ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  
- คากรอบเกียรติบัตร  
- ของท่ีระลึก  
- คาตอบแทนชุดการแสดง 
- คาจัดสถานท่ี /ซุม / เวที 
งานพิธี 
- คาเตนทและเครื่องไฟ 

  
 
 
 
- 
- 

6,000 
- 
 
- 

 
 
 
 

6,000 
15,000 

- 
30,000 

 
35,000 

 
 
 
 
- 
- 
- 
- 
 
- 

 
 
 
 

6,000 
15,000 
6,000 

30,000 
 

35,000 
3 สรุป และจัดทํารายงาน

การประเมินโครงการฯ 
(ท้ังสองกิจกรรม) 

 - - - - 

รวมท้ังส้ิน 10,800 140,600 - 151,400 

 
6. ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ 

ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการดําเนิน เครื่องมือท่ีใช 
6.1 เชิงปริมาณ   
     1.  ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารการศึกษา และขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 จํานวน 150 คน มีความรู
ความเขาใจการนํานโยบาย และแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย
การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน       

การประเมิน แบบประเมิน 

     2. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจาง
ประจาํป จํานวน 50 คน ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ  

การมารวม
กิจกรรม 

บัญชีลงเวลา 
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ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการดําเนิน เครื่องมือท่ีใช 
6.2  เชิงคุณภาพ   
     1. รอยละ 80 ของผูบริหารการศึกษา ผูบริหารการศึกษา 
และขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 สามารถนํา
ความรูตามนโยบาย และแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มาจัดทําเปนขอมูลสารสนเทศ เพ่ือใชในการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

การประเมิน แบบประเมิน 

     2. รอยละ 100 ของ ขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา และลูกจางประจํา จํานวน 50 คน ท่ีไดรับการยกยองเชิด
ชูเกียรติ มีความภาคภูมิใจ  

การสอบถาม แบบสอบถาม 

 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 7.๑  ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารการศึกษา และขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา         
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 มีความรูความเขาใจการนํานโยบาย 
และแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
          7.2  ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารการศึกษา และขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา          
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 สามารถนําความรูตามนโยบาย    
และแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มาจัดทําเปนขอมูลสารสนเทศ เพ่ือใชใน
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
           7.3 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา ท่ีมีความประพฤติดีและปฏิบัติตน
ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ 
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โครงการ                 พัฒนาครูผูชวยสูครูมืออาชีพ  
ยุทธศาสตรชาติ        3. ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ       ประเด็นท่ี 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา 1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
แผนงาน         พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
กลยุทธ          3 
ลักษณะโครงการ                ใหม    ตอเนื่อง 
ผูรับผิดชอบโครงการ           นายสุทธินาถ  ทานนท  
ระยะเวลาดําเนินการ        1 มกราคม - กันยายน 2564   
______________________________________________________________________________ 

1. หลักการและเหตุผล 

  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 แกไขเพ่ิมเติม        
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2551 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2553 ตามมาตรา 56 บัญญัติใหมีการพัฒนาผูไดรับการ
บรรจุและแตงตั้งใหเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ครูผูชวย จากบัญชี ผูสอบแขงขันได ตามมาตรา 45 หรือจากบัญชีผูผานการคัดเลือกในกรณีท่ีมีความ
จําเปนหรือมีเหตุพิเศษ ตามมาตรา 50 และตามแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2562-2580) ในดาน
การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย กําหนดใหมีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให
สามารถจัดการเรียนรูใหกับผูเรียนไดอยางมีคุณภาพท้ังระบบ โดยมีเปาหมายเพ่ือใหขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาไดพัฒนาตนเองตามความตองการและตรงตามศักยภาพในรูปแบบท่ีหลากหลายและ
สามารถเขาถึงเทคโนโลยีท่ีทันสมัย เพ่ือใหรูเทาทันตอโลกในยุคแหงการเปลี่ยนแปลง และยุค Thailand 
4.0 เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาใหสูงข้ึน 

ดังนั้น เพ่ือใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 มีความรูความเขาใจเก่ียวกับความประพฤติและการปฏิบัติ
ของวิชาชีพครู สิทธิประโยชนอันพึงไดรับตลอดจนความกาวหนาในการปฏิบัติราชการในวิชาชีพครูและองค
ความรูทางดานวิชาการท่ีจําเปนตอวิชาชีพ ซ่ึงจะทําใหขาราชการครูบรรจุใหม มีศักยภาพพรอมท่ีจะเปน
ผูนําในการขับเคลื่อนการศึกษาอยางมีคุณภาพ จึงไดจัดทําโครงการพัฒนาครูผูชวยสูครูมืออาชีพ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2564 ข้ึน 
 

๒. วัตถุประสงค 

 ๒.๑ เพ่ือพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย ใหมีศักยภาพพรอม      
ท่ีจะเปนผูนําในการขับเคลื่อนการศึกษาอยางมีคุณภาพและความพรอมในดานการปฏิบัติหนาท่ีราชการสู
การเปนครูมืออาชีพ 

 2.2 เพ่ือเพ่ิมพูนความรู ความเขาใจ เก่ียวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู 
สิทธิประโยชนอันพึงไดรับตลอดจนความกาวหนาในการปฏิบัติราชการในวิชาชีพครู 
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๓. เปาหมาย 
    3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) 

       ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 จํานวน 120 คน ไดรับการพัฒนาศักยภาพ มีความรู ทักษะ 
ความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู สิทธิประโยชนอันพึงไดรับตลอดจนความกาวหนาในการปฏิบัติ
ราชการในวิชาชีพครู 
     3.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) 
                 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย ท่ีเขารับการพัฒนาทุกคน         
มีศักยภาพพรอมท่ีจะเปนผูนําในการขับเคลื่อนการศึกษาอยางมีคุณภาพและความพรอมในดานการปฏิบัติ
หนาท่ีราชการสูการเปนครูมืออาชีพ 

4. กิจกรรมการดําเนินการ 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

1.1 เตรียมการกอนการอบรม/พัฒนา 
- แตงตั้งคณะกรรมการ  
- ประชุมกําหนดกรอบการดําเนินงาน 
(เนื้อหา หลักสูตร วิทยากร)  
- ประสานงานสถานท่ี วิทยากร   
- จัดเตรียมเอกสาร สื่อ อุปกรณ 

มกราคม-กุมภาพันธ 2564 -นายสุทธินาถ ทานนท 
-กลุมพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

1.2 ดําเนินการอบรม/พัฒนา มีนาคม-เมษายน 2564 -นายสุทธินาถ ทานนท 
-กลุมพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

1.3 สรุป ติดตาม ประเมินผลและรายงาน
โครงการ 

เมษายน-พฤษภาคม 2564 -นายสุทธินาถ ทานนท 
-กลุมพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

 
5. งบประมาณ งบประมาณ 127,000 บาท (ถัวจายทุกรายการ) แผนการใชจายงบประมาณ ดังนี้ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
ไตรมาสท่ี 
(1,๒,๓,

4) 

เงินงบประมาณ 
รวม 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1
. 

เตรียมการกอนการอบรม/
พัฒนา 
- แตงตั้งคณะกรรมการ  
- ประชุมกําหนดกรอบการ
ดําเนินงาน (เนื้อหา หลักสูตร 
วิทยากร)  
-คาอาหารวาง (20 คนๆละ 1 
ม้ือๆละ 30 บาท) 

2  
 
 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 
 
 

600 

 
 
 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 
 
 

600 
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ท่ี กิจกรรม/รายการ 
ไตรมาสท่ี 
(1,๒,๓,

4) 

เงินงบประมาณ 
รวม 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

2 ดําเนินการอบรม/พัฒนา   
-คาอาหาร (120 คนๆละ 4 
ม้ือๆละ 160 บาท) 
-คาอาหารวาง (120 คนๆละ 
4 ม้ือๆละ 30 บาท) 
- คาตอบแทนวิทยากร 
- คาซักรีดเครื่องนอน คนละ 
200 บาท  
- คาวัสดุ เอกสารในการอบรม  

2  
 
- 
 
- 
 

10,000 
- 
- 

 
 

76,000 
 

14,400 
 
- 

24,000 
- 

 
 
- 
 
- 
 
- 
- 

2,000 

 
 

76,000 
 

14,400 
 

10,000 
24,000 
2,000 

3 สรุป ติดตาม ประเมินผลและ
รายงานโครงการ 
 

3     

รวมท้ังส้ิน 10,000 115,000 2,000 127,000 
 

6. ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ 
ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการดําเนิน เครื่องมือท่ีใช 

6.1 เชิงปริมาณ   
     1. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย 
จํานวน  120  คน  เขารับการพัฒนา 

การรวมกิจกรรม บัญชีลงเวลา 

     2. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู
ผูชวย จํานวน 120 คน  มีศักยภาพ มีความรู ความเขาใจ
เก่ียวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู  

การประเมิน แบบประเมนิ 

6.2  เชิงคุณภาพ   
     รอยละ 80 ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตําแหนงครูผูชวย ท่ีเขารับการพัฒนาทุกคน ไดรับการพัฒนาใหมี
ศักยภาพพรอมท่ีจะเปนผูนําในการขับเคลื่อนการศึกษาอยางมี
คุณภาพและความพรอมในดานการปฏิบัติหนาท่ีราชการสูการเปน
ครูมืออาชีพ 
 

การประเมิน แบบประเมนิ 

                                                                                       

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 7.๑ ผูเขารับการพัฒนา มีศักยภาพพรอมท่ีจะเปนผูนําในการขับเคลื่อนการศึกษาอยางมีคุณภาพ
และความพรอมในดานการปฏิบัติหนาท่ีราชการสูการเปนครูมืออาชีพ 

7.2 ผูเขารับการพัฒนามีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู 
สิทธิประโยชนอันพึงไดรับตลอดจนความกาวหนาในการปฏิบัติราชการในวิชาชีพครู 
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โครงการ                 พัฒนาศักยภาพผูบริหารสถานศึกษา ขาราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ยุทธศาสตรชาติ          3. ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ       ประเด็นท่ี 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา  1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
แผนงาน         พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
กลยุทธ          3 
ลักษณะโครงการ               ใหม    ตอเนื่อง 
ผูรับผิดชอบโครงการ           นางสาวจารุวรรณ ปจจุย 
ระยะเวลาดําเนินการ        ธันวาคม 2563  -  มกราคม 2564  
______________________________________________________________________________ 

1. หลักการและเหตุผล 

 ทรัพยากรมนุษย เปนหัวใจและกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนภารกิจและกิจกรรมตางๆ ให
ดําเนินไปดวยความเรียบรอยและบรรลุตามนโยบายและพันธกิจหลักของหนวยงาน การพัฒนาแนวความคิด
และการแลกเปลี่ยนเรียนรูท้ังภายในและภายนอกองคกร จะสงผลใหบุคลากรเพ่ิมพูนวิสัยทัศน นําความรู   
ท่ีไดรับมาใชในการพัฒนางานในหนาท่ี มีคุณธรรมจริยธรรมท่ีดีในการปฏิบัติงาน สรางจิตสํานึกในการรวม
ปองกันการทุจริต สรางความรัก สามัคคี  และเปนขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ         
มากยิ่งข้ึน เปนวิธีการหนึ่งในการพัฒนาองคกรเพ่ือนําไปสูการเปลี่ยนแปลงท่ีพึงประสงค อีกท้ังเปนการสราง
วัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลงใหเกิดข้ึนในองคกร ทําใหบุคลากรมีวิสัยทัศนเชิงบวกตอการเปลี่ยนแปลงท้ังใน
ระดับผูบริหารและผูปฏิบัติงาน 
  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 เปนหนวยงานสนับสนุน
การศึกษาของโรงเรียนในสังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 
ดําเนินงานภายใตการกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยมีผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเปนผูนําหนวยงาน ซ่ึงไดรับการเปลี่ยนตําแหนงขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตามผลการคัดเลือก ตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา คําสั่ง
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี 1671/2563 ลงวันท่ี 28 ตุลาคม 2563 เพ่ือให
หนวยงานและสถานศึกษาในสังกัดดําเนินกิจกรรมภายใตนโยบาย กฎ ระเบียบ ขอตกลงและมีแนวทางการ
ดําเนินงานท่ีเปนไปในทิศทางเดียวกัน จึงไดจัดทําโครงการพัฒนาศักยภาพขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

๒. วัตถุประสงค 

     ๒.๑ เพ่ือใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราวในสังกัด  
ไดรับทราบนโยบายและแนวทางการดําเนินงานรวมกัน  
     ๒.๒ เพ่ือใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราวในสังกัด  
ไดมีปฏิสัมพันธท่ีดีกับผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
 
 



 
 

     2.3 เพ่ือใหผูบริหารสถานศึกษา ขาราชการครูและลูกจางในสังกัด ไดรับทราบนโยบายและแนวทาง 
การดําเนินงานรวมกัน 
     2.4 เพ่ือใหผูบริหารสถานศึกษา ขาราชการครูและลูกจางในสังกัด ไดมีปฏิสัมพันธท่ีดีกับผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
     2.5 เพ่ือสรางความรวมมือในการดําเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหวางสํานักงาน      
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด  

๓. เปาหมาย 
     3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) 

3.1.1ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราวในสังกัด  
จํานวน 64 คน ไดรับทราบนโยบายและมีแนวทางการดําเนินงานรวมกัน 

3.1.2 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราวในสังกัด จํานวน 
64 คน ไดมีปฏิสัมพันธท่ีดีกับผูนําองคกร  

3.1.3 ผูบริหารสถานศึกษา ขาราชการครูและลูกจางในสังกัด ไดรับทราบนโยบายและแนว
ทางการดําเนินงานรวมกัน 

3.1.4 ผูบริหารสถานศึกษา ขาราชการครูและลูกจางในสังกัด ไดมีปฏิสัมพันธท่ีดีกับผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

3.1.5 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด ไดมีการสรางความรวมมือในการ
ดําเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
     3.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) 

3.2.1 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราวในสังกัด  
มีการดําเนินการตามนโยบาย กฎ ระเบียบ ขอตกลงและมีแนวทางการดําเนินงานท่ีเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน 

3.2.2 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราวในสังกัด  
มีทัศนคติท่ีดีกับผูนําองคกร และมีความรวมมือรวมใจท่ีจะพัฒนาองคกรใหดียิ่งข้ึน 

3.2.3 ผูบริหารสถานศึกษา ขาราชการครูและลูกจางในสังกัด มีการดําเนินการตามนโยบาย       
กฎ ระเบียบ ขอตกลงและมีแนวทางการดําเนินงานท่ีเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

3.2.4 ผูบริหารสถานศึกษา ขาราชการครูและลูกจางในสังกัด มีทัศนคติท่ีดีกับผูนําองคกร และมี
ความรวมมือรวมใจท่ีจะพัฒนาองคกรใหดียิ่งข้ึน 

3.2.5 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด มีแนวทางรวมกันในการสงเสริม 
สนับสนุนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนดวยรูปแบบท่ีหลากหลาย  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 4. กิจกรรมการดําเนินการ 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

กิจกรรมท่ี 1 สวัสดีคุณครู  

1.1 จัดทําโครงการ 
- แตงตั้งคณะกรรมการ 
- ประสานสถานท่ีในการออกพบคุณครู 
  ในแตละอําเภอ  
- จัดทํากําหนดการ “สวัสดีคุณคร”ู  

ธันวาคม 2563 กลุมพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  

1.2 ดําเนินกิจกรรม “สวัสดีคุณครู”  
ในพ้ืนท่ี 4 อําเภอ ในสังกัด  

ธันวาคม 2563 
-  

มกราคม 2564  

กลุมพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

1.3 สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน มกราคม 2564  
กิจกรรมท่ี 2 สวัสดีพ่ีพบนอง  

1.1 จัดทําโครงการ 
- แตงตั้งคณะกรรมการ เพ่ือหารือแนว
ทางการจัดกิจกรรม 

ธันวาคม 2563 กลุมพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  

1.2 ดําเนินกิจกรรม “สวัสดีพ่ีพบนอง”  ธันวาคม 2563 
1.3 สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน มกราคม 2564 

5. งบประมาณ งบประมาณ 63,040 บาท  (ถัวจายทุกรายการ) แผนการใชจายงบประมาณ ดังนี้ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
ไตรมาสท่ี 
(1,๒,๓,4) 

เงินงบประมาณ 
รวม 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 
กิจกรรมท่ี 1 สวัสดีคุณครู  
1
. 

จัดทําโครงการ 
- แตงตั้งคณะกรรมการ 
- ประสานสถานท่ีในการออก
พบคุณครู  ในแตละอําเภอ  
- จัดทํากําหนดการ  
“สวัสดีคุณคร”ู  

1 

- - - 

 
 
- 
 
 

2 ดําเนินกิจกรรม “สวัสดี
คุณครู” ในพ้ืนท่ี 4 อําเภอ  
ในสังกัด  
- คาอาหารวาง 
 ผูเขารวมกิจกรรม 4 อําเภอ 
(1,100 คนๆละ 1 ม้ือๆละ 
30 บาท) 
 

1  
 
 
 
- 

 
 
 
 

33,000 
 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

33,000 
 



 
 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
ไตรมาสท่ี 
(1,๒,๓,4) 

เงินงบประมาณ 
รวม 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 
. - คาอาหารวาง คณะ

ผูบริหารและกรรมการ 
(30 คนๆละ 4 ม้ือๆละ 
 30 บาท) 
- คาอาหารกลางวัน  
คณะผูบริหารและกรรมการ 
(30 คนๆละ 1 ม้ือๆละ  
100 บาท) 

  
 
- 
 
 
 
- 

 
 

3,600 
 
 
 

3,000 

 
 
- 
 
 
 
- 

 
 

3,600 
 
 
 

3,000 

 - คาจัดทําปายไวนิล  
จํานวน 3ปายๆละ900บาท 
- คาสถานท่ีจัดกิจกรรม  
  3 แหง ๆ ละ 3,000 บาท  
- คาวัสดุ จัดกิจกรรม 

 - 
 
- 
 
- 

- 
 

9,000 
 
- 

2,700 
 
- 
 

1,500 

2,700 
 

9,000 
 

1,500 
3 สรุปและรายงานผล 2 - - - - 
กิจกรรมท่ี 2 สวัสดีพ่ีพบนอง  
1
. 

จัดทําโครงการ 
- ประสานหัวขอในการ
ประชุม 
- แตงตั้งคณะกรรมการ 

 - - - - 

2
. 

ดําเนินการประชุม 
- คาอาหารวาง 
  (64 คนๆละ 2 ม้ือๆละ 
30 บาท) 
- คาอาหารกลางวัน  
  (64 คน 100 บาท 1 ม้ือ) 

1  
- 
 
- 
 

 
3,840 

 
6,400 

 

 
- 
 
- 

 
3,840 

 
6,400 

3
. 

สรุปและรายงานผลการ
ดําเนินงาน 

1 - - - - 

รวมท้ังส้ิน - 58,840 4,200 63,040 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
6. ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ 

ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการดําเนิน เครื่องมือท่ีใช 
6.1 เชิงปริมาณ   
     1. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา 
และลูกจางชั่วคราวในสังกัด จํานวน 64 คน ไดรับทราบนโยบาย
และมีแนวทางการดําเนินงานรวมกัน 

สอบถาม แบบสอบถาม 

     2. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา 
และลูกจางชั่วคราวในสังกัด จํานวน 64 คนไดมีปฏิสัมพันธท่ีดีกับ
ผูนําองคกร 

สอบถาม แบบสอบถาม 

     3. ผูบริหารสถานศึกษา ขาราชการครูและลูกจางในสังกัด 
จํานวน 1,100 คน ไดรับทราบนโยบายและแนวทางการ
ดําเนินงานรวมกัน 

สอบถาม แบบสอบถาม 

     4. ผูบริหารสถานศึกษา ขาราชการครูและลูกจางในสังกัด 
จํานวน 1,100 คนไดมีปฏิสัมพันธท่ีดีกับผูอํานวยการสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

สอบถาม แบบสอบถาม 

ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการดําเนิน เครื่องมือท่ีใช 
     5. สถานศึกษาในสังกัด จํานวน 87 โรงเรียน มีการจัด
กิจกรรมเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดวยรูปแบบท่ี
หลากหลาย  

ติดตาม แบบติดตาม 

6.2  เชิงคุณภาพ   
     1. รอยละ 80 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราวในสังกัด มีการดําเนินการตาม
นโยบาย กฎ ระเบียบ ขอตกลงและมีแนวทางการดําเนินงานท่ี
เปนไปในทิศทางเดียวกัน 

ประเมิน แบบประเมิน 

     2. รอยละ 80 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราวในสังกัด มีทัศนคติท่ีดีกับผูนํา
องคกร และมีความรวมมือรวมใจท่ีจะพัฒนาองคกรใหดียิ่งข้ึน 

 
ประเมิน 

 
แบบประเมิน 

     3. รอยละ 80 ของผูบริหารสถานศึกษา ขาราชการครูและ
ลูกจางในสังกัด การดําเนินการตามนโยบาย กฎ ระเบียบ 
ขอตกลงและมีแนวทางการดําเนินงานท่ีเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

 
ประเมิน 

 
แบบประเมิน 

     4. รอยละ 80 ของผูบริหารสถานศึกษา ขาราชการครูและ
ลูกจางในสังกัด ทัศนคติท่ีดีกับผูนําองคกร และมีความรวมมือรวม
ใจท่ีจะพัฒนาองคกรใหดียิ่งข้ึน 

 
ประเมิน 

 
แบบประเมิน 

     5. รอยละ 90 ของสถานศึกษาในสังกัด มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนท่ีสูงข้ึนอยางนอยรอยละ 3  

ประเมิน แบบประเมิน 

 



 
 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 7.๑ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราวในสังกัด  
ไดรับทราบนโยบายและแนวทางการดําเนินงานรวมกัน  
 7.๒ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราวในสังกัด  
ไดมีปฏิสัมพันธท่ีดีกับผูนําองคกร  
 7.3 ผูบริหารสถานศึกษา ขาราชการครูและลูกจางในสังกัด ไดรับทราบนโยบายและแนวทางการ
ดําเนินงานรวมกัน 
  7.4 ผูบริหารสถานศึกษา ขาราชการครูและลูกจางในสังกัด ไดมีปฏิสัมพันธท่ีดีกับผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
  7.5 มีการสรางความรวมมือในการดําเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหวางสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด  
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โครงการ            การประชุมและจัดนิทรรศการเพ่ือแสดงผลงานทางวิชาการ  
ท่ีเกิดจากการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจําป พ.ศ. 2564  

ยุทธศาสตรชาติ   3. ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  ประเด็นท่ี 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา  1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
แผนงาน    พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
กลยุทธ     3  
ลักษณะโครงการ         ใหม   ตอเนื่อง 
ผูรับผิดชอบโครงการ       นางสาวจารุวรรณ ปจจุย 
ระยะเวลาดําเนินการ    1 มกราคม – 30 กันยายน 2564   
______________________________________________________________________________ 

1. หลักการและเหตุผล 

   ตามแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579 และแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวง 
ศึกษาธิการฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560-2564 ไดวางกรอบเปาหมายและทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศ 
ในการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของคนไทยทุกชวงวัยใหเต็มตามศักยภาพ สามารถแสวงหา
ความรูและเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรูคูคุณธรรม มีคุณภาพท่ีดี 
มีความสุขในสังคม ประกอบกับนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดานการพัฒนา
คุณภาพผูเรียนและสงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสรางขีดความสามารถในการแขงขัน รวมท้ังเปดโอกาสให
ประชากรวัยเรียนทุกคน เขาถึงบริการทางการศึกษาอยางท่ัวถึง มีคุณภาพและเสมอภาค  
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 ไดดําเนินการบริหาร       
จัดการศึกษา ใหสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษา และนโยบายของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และมีความตระหนักถึงความสําคัญท่ีจะพัฒนาและยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของผูเรียน จึงไดจัดทําโครงการการประชุมและจัดนิทรรศการเพ่ือแสดงผลงานทางวิชาการ ท่ีเกิด
จากการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือรายงานผลการดําเนินงาน และ
แสดงผลงานทางวิชาการ ตามภารกิจของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ท่ีเกิดจากการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  

๒. วัตถุประสงค 
     2.1  เพ่ือรายงานผลการดําเนินงานตามภารกิจของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ท่ีเกิดจากการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
     2.2  เพ่ือแสดงผลงานการจัดนิทรรศการ จากการดําเนินงานตามภารกิจของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ท่ีเกิดจากการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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๓. เปาหมาย 
     3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) 
 3.1.1 ผูบริหารสถานศึกษา ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จํานวน 70 คน            
ท่ีเขารวมประชุมและจัดนิทรรศการ ไดรับความรูจากการรายงานผลการดําเนินงานตามภารกิจของ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ท่ีเกิดจากการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
 3.1.2 ผูบริหารสถานศึกษา ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จํานวน 70 คน            
ท่ีเขารวมประชุมและจัดนิทรรศการ ไดรับความรู จากการเขารวมชมนิทรรศการ จากผลการดําเนินงานตาม
ภารกิจของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ท่ีเกิดจากการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
     3.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) 
           ผูบริหารสถานศึกษา ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สามารถนําความรูท่ีไดรับจาก
การรายงานและการจัดนิทรรศการ ไปเผยแพรหรือนํามาพัฒนาการปฏิบัติงาน ภายในสํานักงาน และนําไป
บูรณาการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนได 

4. กิจกรรมการดําเนินการ 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

1.1 เตรียมการประชุมวางแผน แนวทาง 
การดําเนินงาน 
- จัดทําโครงการ 
- ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ 

ธันวาคม 2563 กลุมพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

1.2 กําหนดชวงเวลาการแสดงนิทรรศการ 
- แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 
- ประชุมเตรียมความพรอมการดําเนินงาน 

เมษายน - พฤษภาคม 
2564 

กลุมพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

1.3 ดําเนินการแสดงนิทรรศการ 
 

เมษายน - พฤษภาคม 
2564 

กลุมพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

1.4 สรุป ติดตาม ประเมินผลและรายงาน
โครงการ 

พฤษภาคม 2564 กลุมพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

 
5. งบประมาณ งบประมาณ 58,200 บาท (ถัวจายทุกรายการ) แผนการใชจายงบประมาณ ดังนี้ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
ไตรมาสท่ี 
(1,๒,๓,4) 

เงินงบประมาณ 
รวม คาตอบแท

น 
คาใชสอย คาวัสดุ 

1
. 

เตรียมการประชุมวางแผน 
แนวทางการดําเนินงาน 
- จัดทําโครงการ 
- ขออนุมัติโครงการและ
งบประมาณ 

1  
- 

 
- 

 
- 

 
- 
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ท่ี กิจกรรม/รายการ 
ไตรมาสท่ี 
(1,๒,๓,4) 

เงินงบประมาณ 
รวม คาตอบแท

น 
คาใชสอย คาวัสดุ 

2 กําหนดชวงเวลาการแสดง
นิทรรศการ  
- แตงตั้งคณะกรรมการ 
- ประชุมเตรียมความพรอม
การดําเนินงาน 
- คาอาหารวาง
คณะกรรมการ (50 คนๆละ 
2 ม้ือๆละ 30 บาท)   

3  
 
- 
 
 
 
- 
 

 
 
- 
 
 
 

3,000 

 
 
- 
 
 
 
- 

 
 
- 
 
 
 

3,000 
 

3 ดําเนินการแสดงนิทรรศการ 
จํานวน 2 ครั้ง 
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
  (70 คนๆละ 2 ม้ือๆละ 
30 บาท) 
- คาตอบแทนโรงเรียนท่ีจัด
นิทรรศการ 3,000 บาท 
จํานวน 7 โรงเรียน  
- คาจัดทําปาย/วัสด/ุอุปกรณ 

3  
 
 
- 
 

21,000 
 
 
- 

 
 
 

4,200 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
- 
 
- 
 
 

30,000 

 
 
 

4,200 
 

21,000 
 
 

30,000 
4 สรุป ติดตาม ประเมินผลและ

รายงานโครงการ 
3 - - - - 

รวมท้ังส้ิน 21,000 7,200 30,000 58,200 
 
6. ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ 

ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการดําเนิน เครื่องมือท่ีใช 
6.1 เชิงปริมาณ   
     1. ผูบริหารสถานศึกษา ขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัด จํานวน 70 คน ท่ีเขารวมประชุมและจัดนิทรรศการ 
ไดรับความรูจากการรายงานผลการดําเนินงานตามภารกิจของ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ท่ีเกิดจากการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

การรวมกิจกรรม บัญชีลงเวลา 

     2. ผูบริหารสถานศึกษา ขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัด จํานวน 70 คน ท่ีเขารวมประชุมและจัดนิทรรศการ 
ไดรับความรู จากการเขารวมชมนิทรรศการ จากผลการ
ดําเนินงานตามภารกิจของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ท่ีเกิดจาก
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

การประเมิน แบบประเมิน 
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ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการดําเนิน เครื่องมือท่ีใช 

6.2  เชิงคุณภาพ   
     รอยละ 80 ของผูบริหารสถานศึกษา ขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สามารถนําความรูท่ีไดรับจากการ
รายงานและการจัดนิทรรศการ ไปเผยแพรหรือนํามาพัฒนาการ
ปฏิบัติงาน ภายในสํานักงาน และนําไปบูรณาการจัดการเรียนการ
สอนในโรงเรียนได 

การประเมิน แบบประเมิน 

 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 7.๑ เพ่ือรายงานผลการดําเนินงานตามภารกิจของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ท่ีเกิดจากการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  7.2  เพ่ือแสดงผลงานการจัดนิทรรศการ จากการดําเนินงานตามภารกิจของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ท่ีเกิดจากการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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โครงการ            สงเสริมการใชดิจิทัลแพลทฟอรมเพ่ือการเรียนรู  
ยุทธศาสตรชาติ   3. ดานการพัฒนาและเสริมสรางทรัพยากรมนุษย  
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  ประเด็นท่ี 12 การพัฒนาการเรียนรู  
แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา  1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
แผนงาน    พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
กลยุทธ     3 
ลักษณะโครงการ         ใหม    ตอเนื่อง 
ผูรับผิดชอบโครงการ       นางสาวฉวีวรรณ หอธรรมกุล  
ระยะเวลาดําเนินการ    มกราคม - กันยายน 2564   
______________________________________________________________________________ 

1. หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาผูเรียนเพ่ือใหสอดคลองกับยุคศตวรรษท่ี ๒๑ สูการเปนพลเมืองดิจิทัลท่ีใชชีวิตในโลก
ออนไลนเพ่ิมมากข้ึนเปนสังคมแหงการเรียนรูท่ีผูเรียนสามารถเรียนรูท่ีไมมีขอจํากัดเรื่องเวลา และสถานท่ี       
ซ่ึงสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลปจจุบันท่ีตองการเตรียมคนใหพรอมกับศตวรรษท่ี ๒๑ โดยการปรับ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน สรางแพลตฟอรมการเรียนรูใหมในระบบดิจิทัล สงเสริมใหพัฒนาหลักสูตร
การเรียนออนไลนของสถาบัน การศึกษาตางๆ เพ่ือแบงปนองคความรูของสถาบันการศึกษาสูสาธารณะ 
เชื่อมโยงระบบการศึกษากับภาคปฏิบัติจริง สงเสริมใหเกิดนักวิจัยใหมและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ     
ของประเทศ สรางความรูความเขาใจในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล สื่อออนไลน และโครงขายสังคมออนไลน
ของไทยเพ่ือปองกันและลดผลกระทบในเชิงสังคม ความปลอดภัย อาชญากรรมไซเบอร และสามารถใช
เทคโนโลยีเปนเครื่องมือ   ในการกระจายขาวสารท่ีถูกตอง ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมท่ีจําเปนในการ
ดําเนินชีวิต มุงสูการเรียนรูดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนยุคใหมจึงจําเปนตองมีการ
ปรับเปลี่ยนใหทันสมัยดวยการ บูรณาการเทคโนโลยีเพ่ือใหสอดคลองกับสภาพการเรียนรูท่ีจะสามารถ
เรียนรูไดอยางตอเนื่อง เปดโอกาสใหผูเรียนไดใชความคิดในการวิเคราะหและแกปญหา สามารถเชื่อมโยง
ความรูกับศาสตรตางๆได ดังนั้นเพ่ือเปนการพัฒนาอาจารยใหมีความพรอมในการจัดการเรียนการสอน    
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนรูและตอบสนองตอผูเรียนทําใหเกิดการเรียนรูไดมากยิ่งข้ึน 

เพ่ือเปนการสงเสริมการใชดิจิทัลแพลตฟอรมเพ่ือการเรียนรู สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 ตระหนักถึงความสําคัญ เพ่ือพัฒนาครูผูสอนทุกกลุมสาระการเรียนรู
และทุกระดับ สามารถบริหารจัดการชั้นเรียน  การจัดกระบวนการเรียนรู การวัดผล การประเมินผล
คุณภาพผูเรียนเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ไดอยางมี
ประสิทธิภาพโดยใชแพลตฟอรมเพ่ือการเรียนรู จึงไดจัดทําโครงการนี้ข้ึน 

๒. วัตถุประสงค 
     ๒.๑ เพ่ือพัฒนาครูผูสอนสามารถบริหารจัดการชั้นเรียน เนื้อหาสาระวิชา Content การจัด
กระบวนการเรียนรู การวัดผล การประเมินผลคุณภาพผูเรียนเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนา
ทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 เพ่ิมมากข้ึนนําไปปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิไดอยางมีประสิทธิภาพโดยใช
แพลตฟอรมเปนฐานเพ่ือการเรียนรู 
     2.2 เพ่ือพัฒนาการออกแบบและจัดหาสื่อและกิจกรรมการเรียนการสอนโรงเรียนออนไลน โดยใช
แพลตฟอรมเปนฐาน (Platform-Based Management)  



159 
 

     2.3 เพ่ือพัฒนาแพลตฟอรม ดานการศึกษา เพ่ือความเปนเลิศในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน
ของครูผูสอน 
 
๓. เปาหมาย 
     3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) 

๓.๑.๑   รอยละ ๑๐๐ ของครูผูสอนสามารถบริหารจัดการชั้นเรียน เนื้อหาสาระวิชา Content   
การจัดกระบวนการเรียนรู การวัดผล การประเมินผลคุณภาพผูเรียน 

๓.๑.๒   รอยละ ๑๐๐ ของครูผูสอนสามารถพัฒนาการออกแบบและสรางสื่อ ในการจัดการสอน
การสอนโดยใชแพลตฟอรมเปนฐาน  

3.1.3  รอยละ 100 ของครูสามารถพัฒนาแพลตฟอรมดานการศึกษา ในการจัดการเรียนการ
สอนแบบออนไลน 
     3.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) 

ครูสามารถนําความรูท่ีไดรับไปพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเพ่ือเปนประโยชนในการจัดการเรียน
การสอนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

4. กิจกรรมการดําเนินการ 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

กิจกรรมท่ี 1  
1.1 ประชุมคณะวิทยากรเพ่ือเตรียมการจัดการ

อ บ ร ม เ ชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร ก า ร ใ ช ดิ จิ ทั ล
แพลตฟอรม เพ่ือการเรียนรู 

ธันวาคม 2563 ฉวีวรรณ หอธรรมกุล 
และคณะวิทยากร 

กิจกรรมท่ี 2 
2.1 ดําเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช

ดิจิทัลแพลตฟอรมเพ่ือการเรียนรู 
- กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการแอปพลิเค
ชัน  Deep แพลตฟอรมดานการศึกษาเพ่ือ
ความเปนเลิศ  
- กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียน
การรูดวย G Suite for Education 

มกราคม - มีนาคม 
2564  

ฉวีวรรณ หอธรรมกุล
และคณะวิทยากร 

กิจกรรมท่ี 3 

3.1 สรุปรายงานผลการดําเนินโครงการ กันยายน 2564 ฉวีวรรณ หอธรรมกุล 
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5. งบประมาณ งบประมาณ 20,000 บาท (ถัวจายทุกรายการ) แผนการใชจายงบประมาณ ดังนี้ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
ไตรมาสท่ี 
(1,๒,๓,4) 

เงินงบประมาณ 
รวม 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 
1 ประชุมคณะวิทยากรเพ่ือเตรียม 

การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การใชดิจิทัลแพลตฟอรม  
เพ่ือการเรียนรู 
-  คาอาหารวาง                                
(10 คนๆละ 1 ม้ือๆละ 30 
บาท) 

1  
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 

300 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 

300 

2 ดําเนินการจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการการใชดิจิทัล
แพลตฟอรมเพ่ือการเรียนรู 
2.1 กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการแอปพลิเคชัน 
Deep แพลตฟอรมดาน
การศึกษาเพ่ือความเปนเลิศ  
2.2 กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการจัดการเรียนการ
รูดวย G Suite for 
Education 
- คาอาหารวางและอาหาร
กลางวัน  
(100 คนๆละ 1 วันๆละ 
120 บาท) 
- คาเอกสารประกอบการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ เปนเงิน 
40 บาท จํานวน 100 เลม  
- คาวัสดุอุปกรณ 

2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12,000 
 
 
 

4,000 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 

3,700 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12,000 
 
 
 

4,000 
 
 

3,700 
4 สรุปรายงานผลการ

ดําเนินงานโครงการฯ 
4 - - - - 

รวมท้ังส้ิน - 16,300 3,700 20,000 
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6. ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ 

ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการดําเนิน เครื่องมือท่ีใช 
6.1 เชิงปริมาณ   
     1. อบรมเชิงปฏิบัติการการใชดิจิทัลแพลตฟอรม               
เพ่ือการเรียนรู 
          1.1 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการแอปพลิเคชัน Deep 
แพลตฟอรมดานการศึกษาเพ่ือความเปนเลิศ  
          1.2 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการรู
ดวย G Suite for Education 
- คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา รอยละ 95 มีความรู
ความเขาใจเรื่องการใชดิจิทัลแพลตฟอรมเพ่ือการเรียนรู 

 
 

การประเมิน 
 

 
 

แบบประเมิน 

     2. สรุปรายงานผลการดําเนินงานโครงการฯ รายงานการดําเนินงาน แบบรายงาน 
6.2  เชิงคุณภาพ   
     1. คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรูความ
เขาใจเรื่องการใชดิจิทัลแพลตฟอรมเพ่ือการเรียนรู  แอปพลิเค
ชัน Deep แพลตฟอรมดานการศึกษาเพ่ือความเปนเลิศ การ
จัดการเรียนการรูดวย G Suite for Education 

การประเมินผลงาน 
 

แบบประเมินผล
งาน 
 

   2. สรุปรายงานผลการดําเนินงานโครงการ  การประเมินผลงาน แบบประเมินผล
งาน 

 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 7.๑ ครูผูสอนสามารถบริหารจัดการชั้นเรียน เนื้อหาสาระวิชา Content การจัดกระบวนการ
เรียนรู การวัดผล การประเมินผลคุณภาพผูเรียนเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา นําไปปฏิบัติไดอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยใชแพลตฟอรมเปนฐานเพ่ือการเรียนรู 
 7.2 ครูผูสอนมีสื่อและสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโรงเรียนออนไลน โดยใชแพลตฟอรม    
เพ่ือการเรียนรู 
 7.3 ครูผูสอนสามารถพัฒนาแพลตฟอรมเพ่ือการเรียนรูในดานการศึกษา เพ่ือความเปนเลิศในการ
จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน 
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โครงการ            พัฒนาศักยภาพครูผูสอนวิทยาศาสตรในการจดัการเรียนรู 
   วิทยาการคํานวณ 
ยุทธศาสตรชาติ   3. ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  ประเด็นท่ี 12 การพัฒนาการเรียนรู 
แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา  1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
แผนงาน    พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
กลยุทธ     3 
ลักษณะโครงการ         ใหม    ตอเนื่อง 
ผูรับผิดชอบโครงการ       นางสาววาสนา  ยาวงษ 
ระยะเวลาดําเนินการ      1 มกราคม – 30 กันยายน 2564 
______________________________________________________________________________ 

1. หลักการและเหตุผล 

 ตามท่ี กระทรวงศึกษาธิการ โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีนโยบายสงเสริม
และสนับสนุนใหเยาวชนไทยสนใจดานวิทยาการคอมพิวเตอร  เพ่ือการพัฒนาทักษะการใชแนวคิด          
เชิงคํานวณในการวิเคราะห  แกปญหา  และใชความคิดสรางสรรค  ซ่ึงเปนทักษะท่ีจําเปนและเปนประโยชน
ในการตอยอดไปถึงการพัฒนาทักษะดิจิทัลในระดับสูงและไดบรรจุสาระวิทยาการคํานวณไวในหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) โดยมุงเนนใหผูเรียนพัฒนาการ
คิด ทักษะกระบวนการคานิยม เจตคติ มาหลอมรวมกันเปนสมรรถนะเพ่ือแกปญหาในชีวิตจริง  เปนฐานใน
การพัฒนาสูอาชีพ การพัฒนาการคิด โดยเฉพาะแนวคิดเชิงตรรกะ การคิดเปนเหตุเปนผล 
และการตัดสินใจ ซ่ึงการเรียนรูโดยใชเกมเปนฐาน ( Game-based Learning) สามารถทําใหผูเรียนเปลี่ยน
แนวคิดเชิงนามธรรมเปนรูปธรรม สรางแรงจูงใจใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูทําใหการเรียนรูเปนไป
อยางมีความหมาย เกิดองคความรูท่ีคงทน ผูเรียนเขาใจเห็นภาพ  เชื่อมโยงกับชีวิตจริงได พรอมกับการ
พัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ ไปกับการเรียนรูรวมรวมกัน ผูเรียนยังสามารถนําความรูและทักษะท่ีไดไป
ประยุกตใชในชีวิตประจําวันและการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ  
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต ๒ จึงไดจัดทําโครงการพัฒนา
ศักยภาพครูผูสอนในการจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณ เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูผูสอนในการจัดการเรียนรู
วิทยาการคํานวณและการพัฒนาแนวคิดเชิงคํานวณโดยใชเกมเปนฐาน ( Game-based Learning)  
 

๒. วัตถุประสงค 
     2.1 เพ่ือพัฒนาครูผูสอนท่ีเขารับการอบรมใหมีความรูความเขาใจในการจัดการเรียนรู เพ่ือพัฒนา
แนวคิดเชิงคํานวณแบบไมใชอุปกรณ (Unplugged) โดยใชเกมเปนฐาน ( Game-based Learning) 
     2.2 เพ่ือพัฒนาครูผูสอนในการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีพัฒนาแนวคิดเชิงคํานวณแบบไม
ใชอุปกรณ (Unplugged) โดยใชเกมเปนฐาน ( Game-based Learning) 
     2.3 เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดอยางมีเหตุผลและเปนข้ันตอน 
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๓. เปาหมาย 
     3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) 

3.1.1 รอยละของครูผูสอนท่ีเขารับการอบรมผานการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผูสอนในการ 
จัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณเพ่ือพัฒนาแนวคิดเชิงคํานวณแบบไมใชอุปกรณ (Unplugged) โดยใชเกม
เปนฐาน ( Game-based Learning) ระดับดีข้ึนไป  

3.1.2 รอยละของครูผูสอนสามารถออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีพัฒนาแนวคิดเชิงคํานวณ
แบบไมใชอุปกรณ (Unplugged) โดยใชเกมเปนฐาน ( Game-based Learning) 

3.1.3 รอยละของสถานศึกษาในสังกัดสามารถจัดการเรียนรูท่ีพัฒนาทักษะการคิดแบบมีเหตุผล
และเปนข้ันตอน  
     3.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) 

3.2.1 ครูผูสอนท่ีเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจในการจัดการเรียนรู เพ่ือพัฒนาแนวคิด 
เชิงคํานวณแบบไมใชอุปกรณ (Unplugged) โดยใชเกมเปนฐาน (Game-based Learning) 

3.2.2 ครูผูสอนสามารถนําความรูท่ีไดไปประยุกตในการจัดการเรียนรูท่ีพัฒนาแนวเชิงคํานวณ
แบบไมใชอุปกรณ (Unplugged) สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
(ฉบับปรับปรุง 2560) 

   

4. กิจกรรมการดําเนินการ 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

กิจกรรมท่ี 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวคิดเชิงคํานวณแบบไมใชอุปกรณ (Unplugged)  
โดยใชเกมเปนฐาน (Game-based Learning) 
1.1 แตงตั้งคณะกรรมการและ

คณะอนุกรรมการดําเนินงาน 
มกราคม 2564 นางสาววาสนา ยาวงษ 

1.2 กําหนดหลักสูตรและตารางการอบรม มกราคม 2564 นางสาววาสนา ยาวงษ 
1.3 จัดทําสื่อ เอกสารประกอบการอบรม มกราคม 2564 นางสาววาสนา ยาวงษ 
1.4 แจงรายละเอียดใหโรงเรยีนทราบ  

พรอมสํารวจรายชื่อผูเขาอบรม 
มกราคม 2564 นางสาววาสนา ยาวงษ 

1.5 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
ครูผูสอนวิทยาศาสตรในการจัดการเรียนรู
วิทยาการคํานวณแบบไมใชอุปกรณ 
(Unplugged) โดยใชเกมเปนฐาน (Game-
based Learning) 

มกราคม 2564 นางสาววาสนา ยาวงษ 

กิจกรรมท่ี 2  การนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรูท่ีพัฒนาแนวคิดเชิงคํานวณแบบไมใชอุปกรณ 
(Unplugged) โดยใชเกมเปนฐาน (Game-based Learning) 
2.1 จัดทําเครื่องมือการนิเทศ ติดตามการ

จัดการเรียนรูท่ีพัฒนาแนวคิดเชิงคํานวณ
แบบไมใชอุปกรณ (Unplugged) โดยใช
เกมเปนฐาน (Game-based Learning) 

เมษายน 2564 นางสาววาสนา ยาวงษ
และคณะ 
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ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

2.2 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม
การจัดการเรียนรูท่ีพัฒนาแนวคิดเชิง
คํานวณแบบไมใชอุปกรณ (Unplugged) 
โดยใชเกมเปนฐาน (Game-based 
Learning) 

เมษายน 2564 นางสาววาสนา ยาวงษ
และคณะ 

2.3 นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรูท่ีพัฒนา
แนวคิดเชิงคํานวณแบบไมใชอุปกรณ 
(Unplugged) โดยใชเกมเปนฐาน (Game-
based Learning) 

พฤษภาคม – มิถุนายน 
2564 

นางสาววาสนา ยาวงษ
และคณะ 

2.4 สรุปผลการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู
ท่ีพัฒนาแนวคิดเชิงคํานวณแบบไมใช
อุปกรณ (Unplugged) โดยใชเกมเปนฐาน 
(Game-based Learning) 

กรกฎาคม 2564 นางสาววาสนา  ยาวงษ 

กิจกรรมท่ี 3 ประกวดแผนการจัดการเรียนรูท่ีพัฒนาแนวคิดเชิงคํานวณแบบไมใชอุปกรณ (Unplugged)  
โดยใชเกมเปนฐาน (Game-based Learning)  
3.1 แจงประชาสัมพันธโรงเรียนในสังกัด สิงหาคม 2564 นางสาววาสนา  ยาวงษ 

3.2 แตงตั้งคณะกรรมการประกวดแผนการ
จัดการเรียนรูท่ีพัฒนาแนวคิดเชิงคํานวณ
แบบไมใชอุปกรณ (Unplugged)  
โดยใชเกมเปนฐาน (Game-based 
Learning) 

สิงหาคม 2564 คณะกรรมการฯ 

3.3 ประกาศผลการประกวดแผนการจัดการ
เรียนรูท่ีพัฒนาแนวคิดเชิงคํานวณแบบไม
ใชอุปกรณ (Unplugged)  
โดยใชเกมเปนฐาน (Game-based 
Learning) 

สิงหาคม 2564 นางสาววาสนา  ยาวงษ 

กิจกรรมท่ี 4 รายงานผลการดําเนินงานโครงการ 

4.1 วิเคราะหผลการดําเนินงาน (อบรม/นิเทศ) สิงหาคม 2564 นางสาววาสนา  ยาวงษ 

4.2 สรุปผลการดําเนินงานโครงการ สิงหาคม 2564 นางสาววาสนา  ยาวงษ 

4.3 จัดทํารายงานโครงการ สิงหาคม 2564 นางสาววาสนา  ยาวงษ 
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5. งบประมาณ งบประมาณ 45,000 บาท (ถัวจายทุกรายการ) แผนการใชจายงบประมาณ ดังนี้ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
ไตรมาสท่ี 
(1,๒,๓,4) 

เงินงบประมาณ 
รวม 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 
กิจกรรมท่ี 1 การอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาแนวคิดเชิง
คํานวณแบบไมใชอุปกรณ 
(Unplugged)  
โดยใชเกมเปนฐาน (Game-
based Learning) 

     

1.1 แตงตั้งคณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการ
ดําเนินงาน 

2     

1.2 กําหนดหลักสูตรและตาราง
การอบรม 

2     

1.3 จัดทําสื่อ เอกสาร
ประกอบการอบรม 
- คาวัสดุท่ีใชในการจัด
อบรม 
- คาเอกสารประกอบการ
อบรม จํานวน 100 เลมๆ
ละ 50 บาท เปนเงิน 

2  
 
- 
 
 
- 

 
 
- 
 
 

5,000 

 
 

6,400 
 
 
- 

 
 

6,400 
 
 

5,000 

1.4 แจงรายละเอียดใหโรงเรียน
ทราบ พรอมสํารวจรายชื่อ 
ผูเขาอบรม 

2 - - -  

1.5 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพครูผูสอน
วิทยาศาสตรในการจัดการ
เรียนรูวิทยาการคํานวณ
แบบไมใชอุปกรณ 
(Unplugged) โดยใชเกม
เปนฐาน (Game-based 
Learning) 
- คาอาหารวาง อาหาร
กลางวันและเครื่องดื่ม 
สําหรับผูเขารับการอบรม 
110 คนๆละ 120 บาท 
จํานวน 2 วัน เปนเงิน 

2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26,400 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26,400 
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ท่ี กิจกรรม/รายการ 
ไตรมาสท่ี 
(1,๒,๓,4) 

เงินงบประมาณ 
รวม 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 
กิจกรรมท่ี 2  การนิเทศ ติดตาม
การจัดการเรียนรูท่ีพัฒนาแนวคิด
เชิงคํานวณแบบไมใชอุปกรณ 
(Unplugged) โดยใชเกมเปนฐาน 
(Game-based Learning) 

  
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

2.1  จัดทําเครื่องมือการนิเทศ 
ติดตามการจัดการเรียนรูท่ี
พัฒนาแนวคิดเชิงคํานวณ
แบบไมใชอุปกรณ 
(Unplugged) โดยใชเกม
เปนฐาน (Game-based 
Learning) 

3 - - - - 

2.2  ประชุมชี้แจง
คณะกรรมการนิเทศ 
ติดตามการจัดการเรียนรูท่ี
พัฒนาแนวคิดเชิงคํานวณ
แบบไมใชอุปกรณ 
(Unplugged) โดยใชเกม
เปนฐาน (Game-based 
Learning) 

3     

2.3  นิเทศ ติดตามการจัดการ
เรียนรูท่ีพัฒนาแนวคิดเชิง
คํานวณแบบไมใชอุปกรณ 
(Unplugged) โดยใชเกม
เปนฐาน (Game-based 
Learning) 
- คาชดเชยน้ํามันเชื้อเพลิง
สําหรับคณะกรรมการ
นิเทศฯ 

3  
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 

5,000 

 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 

5,000 

2.4  สรุปผลการนิเทศ ติดตาม
การจัดการเรียนรูท่ีพัฒนา
แนวคิดเชิงคํานวณแบบไม
ใชอุปกรณ (Unplugged) 
โดยใชเกมเปนฐาน 
(Game-based Learning) 

4 - - - - 
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ท่ี กิจกรรม/รายการ 
ไตรมาสท่ี 
(1,๒,๓,4) 

เงินงบประมาณ 
รวม 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 
กิจกรรมท่ี 3 ประกวดแผนการ
จัดการเรียนรูท่ีพัฒนาแนวคิดเชิง
คํานวณแบบไมใชอุปกรณ 
(Unplugged) โดยใชเกมเปนฐาน 
(Game-based Learning) 

4     

3.1 แจงประชาสัมพันธโรงเรียน
ในสังกัด 

4 - - - - 

3.2 แตงตั้งคณะกรรมการ
ตัดสินประกวดแผนการ
จัดการเรียนรูท่ีพัฒนา
แนวคิดเชิงคํานวณแบบไม
ใชอุปกรณ (Unplugged) 
โดยใชเกมเปนฐาน 
(Game-based Learning) 

4 - - - - 

3.3 ประกวดแผนการการ
จัดการเรียนรูท่ีพัฒนา
แนวคิดเชิงคํานวณแบบไม
ใชอุปกรณ (Unplugged) 
โดยใชเกมเปนฐาน 
(Game-based Learning) 
- คาอาหารวาง อาหาร
กลางวัน และเครื่องดื่ม
สําหรับคณะกรรมการ
ตัดสิน 
จํานวน 10 คนๆละ 120 
บาท จํานวน 1 วัน  

4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,200 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,200 

3.3 ประกาศผลการประกวด
แผนการจัดการเรียนรูท่ี
พัฒนาแนวคิดเชิงคํานวณ
แบบไมใชอุปกรณ 
(Unplugged)  
โดยใชเกมเปนฐาน 
(Game-based Learning) 

4 - - - - 

กิกิจกรรมท่ี 4 รายงานผลการ
ดําเนินงานโครงการ 

4 - - - - 
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ท่ี กิจกรรม/รายการ 
ไตรมาสท่ี 
(1,๒,๓,4) 

เงินงบประมาณ 
รวม 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 
4.1 วิเคราะหผลการดําเนินงาน 

(อบรม/นิเทศ) 
4 - - - - 

4.2 สรุปผลการดําเนินงาน
โครงการ 

4 - - - - 

4.3 จัดทํารายงานโครงการ 
- คาจางจัดทําเลมรายงาน 
จํานวน 10 เลมๆละ 100 
บาท เปนเงิน 

4  
 
 
- 

 
 
 

1,000 

 
 
 
- 

 
 
 

1,000 
รวมท้ังส้ิน - 38,600 6,400 45,000 

 

6. ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ 
ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการดําเนิน เครื่องมือท่ีใช 

6.1 เชิงปริมาณ   
   1. รอยละของครูผูสอนท่ีเขารับการอบรมผานการอบรม 

พัฒนาศักยภาพครูผูสอนในการจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณ
เพ่ือพัฒนาแนวคิดเชิงคํานวณแบบไมใชอุปกรณ (Unplugged) 
โดยใชเกมเปนฐาน ( Game-based Learning) ระดับดีข้ึนไป 
  

การทดสอบ แบบทดสอบ 

     2. รอยละของครูผูสอนสามารถออกแบบการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูท่ีพัฒนาแนวคิดเชิงคํานวณแบบไมใชอุปกรณ 
(Unplugged) โดยใชเกมเปนฐาน ( Game-based Learning) 

การนิเทศ แบบนิเทศ 

      ๓.รอยละของสถานศึกษาในสังกัดสามารถจัดการเรียนรูท่ี
พัฒนาทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเปนข้ันตอน 

การนิเทศ แบบนิเทศ 

6.2  เชิงคุณภาพ   
     ๑. ครูผูสอนท่ีเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจในการ
จัดการเรียนรู เพ่ือพัฒนาแนวคิดเชิงคํานวณแบบไมใชอุปกรณ 
(Unplugged) โดยใชเกมเปนฐาน (Game-based Learning) 

การทดสอบ แบบทดสอบ 

    2. ครูผูสอนสามารถนําความรูท่ีไดไปประยุกตในการ
จัดการเรียนรูท่ีพัฒนาแนวเชิงคํานวณแบบไมใชอุปกรณ 
(Unplugged) สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) 

การนิเทศ แบบนิเทศ 

 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 7.๑ ครูผูสอนมีรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาทักษะแนวคิดเชิงคํานวณ 
 7.๒ นักเรียนไดรับการ พัฒนาการคิด โดยเฉพาะแนวคิดเชิงตรรกะ การคิดเปนเหตุเปนผล  และ
การตัดสินใจ  มาหลอมรวมกันเปนสมรรถนะเพ่ือแกปญหาในชีวิตจริง  
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โครงการ            พัฒนาศักยภาพครูปฐมวัย                    
ยุทธศาสตรชาติ    3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรพัยากรมนุษย 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  ประเด็นท่ี 12 การพัฒนาการเรียนรู 
แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา  1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
แผนงาน    พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
กลยุทธ     3 
ลักษณะโครงการ         ใหม   ตอเนื่อง 
ผูรับผิดชอบโครงการ       นางสาวกัญญาภัค  แสงอัคคี 
ระยะเวลาดําเนินการ    1 มกราคม – 30 กันยายน 2564 
______________________________________________________________________________ 

1. หลักการและเหตุผล 
การศึกษาปฐมวัยเปนการพัฒนาเด็กตั้งแตแรกเกิดถึง 5 ป บนพ้ืนฐานการอบรมเลี้ยงดูและการ

สงเสริมกระบวนการเรียนรูท่ีสนองตอธรรมชาติและพัฒนาการ ของเด็กแตละคนตามศักยภาพ ภายใต

บริบทของสังคม วัฒนธรรม ดวยความรักความเอ้ืออาทรและ ความเขาใจของทุกคน เพ่ือสรางรากฐาน

คุณภาพชีวิตใหเด็กพัฒนาไปสูความเปนมนุษยท่ีสมบูรณ เกิดคุณคาตอตนเองและสังคม การยกระดับ

คุณภาพการศึกษาปฐมวัยเนนการสงเสริมศักยภาพของเด็กท่ีสอดคลองกับการเรียนรูของสมองการสงเสริม

ความสามารถทักษะพ้ืนฐานดานภาษา  คณิตศาสตร และนวัตกรรมการจัดประสบการณการเรียนรูรูปแบบ

ตาง ๆ ตลอดจนการเสริมสรางคุณลักษณะ  ท่ีดีในเด็กปฐมวัย  

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 เปนหนวยงานหนึ่งท่ีตอง

รับผิดชอบในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย และไดตระหนักถึงความสําคัญ เพ่ือเปนการขับเคลื่อนการจัด

การศึกษาระดับปฐมวัยและพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมีความพรอมท่ีจะเรียนรูในสิ่งตาง ๆ ท่ีสอดคลองกับ

พัฒนาการทางสมองใหเด็กปฐมวัยมีพัฒนาทางดานรางกาย อารมณจิตใจ สังคม และสติปญญาอยางเต็ม

ศักยภาพ ของเด็กปฐมวัย โดยเนน การพัฒนาศักยภาพครูผูสอนปฐมวัยอันจะสงผลตอการยกระดับคุณภาพ

การศึกษาของเด็กปฐมวัยตอไป 

๒. วัตถุประสงค 
     ๒.๑ เพ่ือสงเสริมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของสถานศึกษาในสังกัด จํานวน 87 
โรงเรียน 2 สาขา 
     2.2 เพ่ือพัฒนาศักยภาพครปูฐมวัยท้ัง 87 โรงเรียน 2 สาขา  

๓. เปาหมาย 
     3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) 
     3.1.1 รอยละ 100 ของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดจัดการศึกษาระดับปฐมวัยไดตรงตาม
หลักสูตรปฐมวัย     

3.1.2 รอยละ 100 ครูปฐมวัยในสังกัดจัดประสบการณการเรียนรูไดสอดคลองกับหลักสูตร
ปฐมวัยของสถานศึกษา 



170 
 

  
     3.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) 

3.2.1 สถานศึกษาในสังกัดจัดการศึกษาระดับปฐมวัยไดตรงตามหลักสูตรปฐมวัย 
3.2.2 ครูปฐมวัยในสังกัดเขาใจหลักสูตรปฐมวัยและสามารถการจัดประสบการณการเรียนรูได

สอดคลองกับหลักสูตรปฐมวัยของสถานศึกษา 

4. กิจกรรมการดําเนินการ 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

กิจกรรมท่ี 1 ประชุมชี้แจงการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัย 
1.1 ประชุมคณะทํางานสรางความเขาใจ

วางแผนเก่ียวกับการดําเนินโครงการพัฒนา
ศักยภาพครูปฐมวัย 

มกราคม 2564 น.ส.กัญญาภัค แสงอัคคี 

1.2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการครูปฐมวัยของ
สถานศึกษาในสังกัด 
-ใหความรูเรื่องหลักสูตรปฐมวัยและการจัด
ประสบการณการเรียนรูกับผูบริหาร
สถานศึกษาและครูปฐมวัย 
-ครูปฐมวัยจัดทําแผนการจัดประสบการณ
การเรียนรู 

มกราคา 2564           น.ส.กัญญาภัค และ 
คณะทํางาน 

1.3 นิเทศ ติดตาม การจัดประสบการณการ
เรียนรู 

 มกราคม 2564 น.ส.กัญญาภัค และ 
คณะศึกษานิเทศก 

1.4 สรุปรายงาน ประเมินผลการดําเนิน
โครงการ 

มกราคม 2564 น.ส.กัญญาภัค แสงอัคคี 

กิจกรรมท่ี 2 ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยสถานศึกษาในสังกัด 

2.1 ประชุมคณะกรรมการประเมินพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย 
-จัดทําเครื่องมือประเมินพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย 

กุมภาพันธ 2564 น.ส.กัญญาภัค แสงอัคคี 

2.2 คณะกรรมการออกนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย  

มีนาคม 2564 น.ส.กัญญาภัค และ 
คณะกรรมการ 

2.3 รวบรวม/สรุปผลการประเมินพัฒนาการ
เด็กปฐมวัยของสถานศึกษา 

เมษายน 2564 น.ส.กัญญาภัค 

2.4 นิเทศ ติดตาม ผลการประเมินพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย 

พฤษภาคม 2564 น.ส.กัญญาภัค และ 
คณะศึกษานิเทศก 

2.5 รายงาน ผลการประเมินพัฒนาการนักเรียน
ท่ีจบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 
2560 ปการศึกษา 2563 

กรกฎาคม 2564 น.ส.กัญญาภัค แสงอัคคี 
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5. งบประมาณ งบประมาณ 60,000 บาท (ถัวจายทุกรายการ) แผนการใชจายงบประมาณ ดังนี้ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
ไตรมาสท่ี 
(1,๒,๓,4) 

เงินงบประมาณ 
รวม 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 
1 ประชุมคณะทํางานวางแผน

เก่ียวกับการดําเนินโครงการ
พัฒนาศักยภาพครูปฐมวัย     
จํานวน 20 คน   
คาอาหารวางและอาหาร
กลางวัน (120 คนๆละ 1 
วันๆละ 120) 

2  
- 

 
 
 
 
 
 

2,400 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

2,400 
2 อบรมเชิงปฏิบัติการผูบริหาร

สถานศึกษา ครูปฐมวัยและ
คณะทํางานจํานวน 267 คน 
(จํานวน 2 วัน) 
1.1 คาอาหารวางและอาหาร
กลางวัน สําหรับคณะทํางาน
และผูเขารับการอบรมโรงเรียน
ในอําเภอกุยบุรีและอําเภอ
ปราณบุรี (145 คนๆละ 1 
วันๆละ 120 บาท) 
1.2 คาอาหารวางและอาหาร
กลางวันสําหรับคณะทํางาน
และผูเขารับการอบรมโรงเรียน
ในอําเภอสามรอยยอดและ
อําเภอหัวหิน(122 คนๆละ 1 
วันๆละ 120 บาท) 

2   
 
 
 
 
 
 
 
 

17,400 
 
 
 
 
 

14,640 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

17,400 
 
 
 
 
 

14,640 
3 นิเทศ ติดตาม การจัด

ประสบการณการเรียนรู 
2  13,000  13,000 

4 ประชุมคณะกรรมการประเมิน
พัฒนาการเด็กปฐมวัย 
คาอาหารวางและอาหาร
กลางวันคณะทํางาน (12 
คนๆละ 1 วันๆละ 120 บาท) 

3   
 
 
 

2,640 

  
 
 
 

2,640 
5 คาพาหนะกรรมการประเมิน

พัฒนาการเด็กปฐมวัยจํานวน  
7 ชุดๆละ 1,000 บาท 

3  7,000  7,000 

6 นิเทศ ติดตาม  4  2,920  2,920 
รวมท้ังส้ิน - 60,000 - 60,000 
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6. ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ 
ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 

6.1 เชิงปริมาณ   
1.รอยละ100ของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัยไดตรงตามหลักสูตรปฐมวัย     

นิเทศ ติดตาม  
ประเมินเอกสาร            

แบบนิเทศ 
 

2.รอยละ100ของครูปฐมวัยจัดประสบการณการเรียนรูได
สอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษา 

นิเทศ ติดตาม 
ประเมินเอกสาร       

แบบนิเทศ 
 

6.2  เชิงคุณภาพ   
     1.ครูในสถานศึกษามีความรูความเขาใจ หลักสูตรปฐมวัย 
และสามารถการจัดประสบการณการเรียนรูไดสอดคลองกับ
หลักสูตรสถานศึกษา 

ประเมินแผนการจัด
ประสบการณเรียนรู 

แบบนิเทศ 

     2. เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทางดานรางกาย อารมณจิตใจ 
สังคม และสติปญญา     
 

ประเมินพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย 

แบบประเมิน
พัฒนาการ 
เด็กปฐมวัย 

 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 7.๑  ครูปฐมวัย มีศักยภาพในการจัดประสบการณการเรียนรู ท่ีสอดคลองกับหลักสูตรปฐมวัย       

ของสถานศึกษา          

 7.๒  เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทางดานรางกาย อารมณจิตใจ สังคม และสติปญญา 
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โครงการ                 สงเสริมการใชหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือการจัดการเรียนรู 
ท่ีมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตรชาติ          3. ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ       ประเด็นท่ี 12 การพัฒนาการเรียนรู 
แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา  1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
แผนงาน          พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
กลยุทธ           3 
ลักษณะโครงการ                  ใหม    ตอเนื่อง 
ผูรับผิดชอบโครงการ             นางอารยา ชออังชัญ 
ระยะเวลาดําเนินการ          1 มกราคม – 30 กันยายน 2564 
 

1. หลักการและเหตุผล 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 มีความจําเปนในการสงเสริมการใช

หลักสูตรใหสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หลักสูตรระดับ
ทองถ่ินและนโยบาย บริบทของเขตพ้ืนท่ีและความตองการของสถานศึกษาท่ีเปลี่ยนแปลง ไดแก      การ
จัดการเรียนรูตามศตวรรษท่ี 21 การจัดการเรียนรูเชิงรุกและอ่ืนๆ  

ดังนั้นจึงควรจัดทําโครงการการสงเสริมการใชหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือการจัดการเรียนรู ท่ีมี
ประสิทธิภาพ        

2.  วัตถุประสงค 
      2.1 เพ่ือสงเสริมการนําหลักสูตรปฐมวัย หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและหลักสูตรระดับ
ทองถ่ินไปใชสอดคลองในการจัดการเรียนรูกับนักเรียน 
      2.2 เพ่ือสงเสริมการนําหลักสูตรสถานศึกษาไปใชในการจัดการเรียนรูเชิงรุกและสอดคลองกับศตวรรษ
ท่ี 21 
      2.3 เพ่ือประเมินหลักสูตรระดับปฐมวัยและระดับข้ันพ้ืนฐาน 

3.  เปาหมาย 
3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) 

3.1.1 ครูรอยละ 100 นําหลักสูตรปฐมวัย หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและหลักสูตร
ระดับทองถ่ินไปใชสอดคลองในการจดัการเรียนรูกับนักเรียน 

3.1.2 ครูรอยละ 100 นําหลักสูตรสถานศึกษาไปใชในการจัดการเรียนรูเชิงรุกและสอดคลองกับ
ศตวรรษท่ี 21 

3.1.3 ครูรอยละ 100 สามารถประเมินหลักสูตรระดับปฐมวัยและระดับข้ันพ้ืนฐาน 
    3.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) 

3.2.1 ครูนําหลักสูตรปฐมวัย หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและหลักสูตรระดับทองถ่ิน
ไปใชสอดคลองในการจัดการเรียนรูกับนักเรียน อยูในระดับดี 

3.2.2 ครูนําหลักสูตรสถานศึกษาไปใชในการจัดการเรียนรูเชิงรุกและสอดคลองกับศตวรรษท่ี 21 
อยูในระดับดี 

3.2.3 ครูประเมินหลักสูตรระดับปฐมวัยและระดับข้ันพ้ืนฐานไดอยางถูกตอง 
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4. กิจกรรมการดําเนินงาน 

 
5. งบประมาณ งบประมาณ  80,000 บาท (ถัวจายทุกรายการ) แผนการใชจายงบประมาณ ดังนี้ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ ไตรมาสท่ี 
(1,2,3,4) 

เงินงบประมาณ รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1 ประชุมคณะทํางานวางแผนการ
ดําเนินงานโครงการ 
- คาอาหารกลางวัน (15 คนๆ

ละ 2 ม้ือๆละ 60 บาท) 
- คาอาหารวาง (15 คนๆละ 4 

ม้ือๆละ 30 บาท) 

2  
 
 

 
 

1,800 
 

1,800 

 
 

 
 

1,800 
 

1,800 

 
 
 
 
 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

กิจกรรมท่ี 1 วางแผนการดําเนินงาน 
1.1 ประชุมคณะทํางานวางแผนการดําเนินงาน

โครงการ  
มกราคม 2564 อารยา ชออังชัญ 

กัญญาภัค แสงอัคคี 
กิจกรรมท่ี 2 การดําเนินงาน 
2.1 ประชุมครูวิชาการจัดทําหลักสูตรระดับทองถ่ิน 

ทุกกลุมสาระการเรียนรู 
มกราคม 2564 อารยา ชออังชัญ 

 
2.2 อบรมครูเก่ียวกับการประเมินหลักสูตรและการนํา

หลักสูตรไปใชระดับปฐมวัยและข้ันพ้ืนฐาน 
มีนาคม 2564 อารยา ชออังชัญ 

กัญญาภัค แสงอัคคี 
2.3 อบรมครูการจัดการเรียนรูเชิงรุก  

(Active Learning) และการจัดการเรียนรูใน
ศตวรรษท่ี 21 

พฤษภาคม 2564 อารยา ชออังชัญ 
กัญญาภัค แสงอัคคี 

2.4 นิเทศ กํากับ ติดตาม การใชหลักสูตรสถานศึกษา ภาคเรียนท่ี 1 
ปการศึกษา 2564 

อารยา ชออังชัญ 
กัญญาภัค แสงอัคคี 

2.5 สรุปผลการประเมินหลักสูตร พฤษภาคม 
2564 

อารยา ชออังชัญ 
กัญญาภัค แสงอัคคี 

กิจกรรมท่ี 3 สรุปผลการดําเนินงาน 

3.1  สรุป รายงานผลการดําเนินงาน กันยายน  
2564 

อารยา ชออังชัญ 
กัญญาภัค แสงอัคคี 
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ท่ี กิจกรรม/รายการ ไตรมาสท่ี 
(1,2,3,4) 

เงินงบประมาณ รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

2 ประชุมครูวิชาการจัดทํา
หลักสูตรระดับทองถ่ิน 
ทุกกลุมสาระการเรียนรู 
- คาอาหารกลางวัน (20 คนๆ

ละ 1 ม้ือๆละ 60 บาท) 
- คาอาหารวาง (20 คนๆละ 2 

ม้ือๆละ 30 บาท) 

1  
 
 

 
 
 

1,200 
 

1,200 

 
 

 
 
 

1,200 
 

1,200 

3 อบรมครูเก่ียวกับการประเมิน
หลักสูตรและการนําหลักสูตรไป
ใชระดับปฐมวัยและข้ันพ้ืนฐาน 
- คาอาหารกลางวัน (110 คนๆ

ละ 2 ม้ือๆละ 60 บาท) 
- คาอาหารวาง (110 คนๆละ 
4 ม้ือๆละ 30 บาท) 
- คาวัสดุ 
-จัดจางพิมพเกียรติบัตร 

2   
 
 

13,200 
 

13,200 
 
 

1,000 

 
 
 
 
 
 
 

5,000 

 
 

13,200 
 

13,200 
 

5,000 

4 อบรมครูการจัดการเรียนรูเชิงรุก  
(Active Learning) และการ
จัดการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 
- คาอาหารกลางวัน (110 คนๆ

ละ 1 ม้ือๆละ 60 บาท) 
- คาอาหารวาง (110 คนๆละ 
2 ม้ือๆละ 30 บาท) 
- คาวัสดุ 
-จัดจางพิมพเกียรติบัตร 

2   
 

 
6,600 

 
6,600 

 
 

1,000 

 
 
 
 
 
 
 

4,600 

 
 
 

6,600 
 

6,600 
 

4,600 
1,000 

5 นิเทศ กํากับ ติดตาม การใช
หลักสูตรสถานศึกษา 
-คาพาหนะในการเดินทาง 

3   
 

15,000 

  
 

12,000 
6 สรุปผลการประเมินหลักสูตร 

- คาอาหารกลางวัน (20 คนๆ
ละ 2 ม้ือๆละ 60 บาท) 

3   
2,400 

  
2,400 

 - คาอาหารวาง (20 คน x 30 
บาท x 2 ม้ือ) 
- จัดจางพิมพเอกสาร 
- จัดจางถายเอกสาร 
 

  
 
 

2,400 
 

1,000 
2,000 

 
 

2,400 
 

1,000 
5,000 
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ท่ี กิจกรรม/รายการ ไตรมาสท่ี 
(1,2,3,4) 

เงินงบประมาณ รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

 - คาอาหารวาง (20 คน x 30 
บาท x 2 ม้ือ) 
- จัดจางพิมพเอกสาร 
- จัดจางถายเอกสารพรอมเขา
เลม 

  
 
 

2,400 
 

1,000 
2,000 

 
 

2,400 
 

1,000 
5,000 

7 สรุป รายงานผลการดําเนินงาน 4     

รวมท้ังส้ิน - 70,400 9,600 80,000 

 
6.   การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 
6.1 เชิงปริมาณ 
       1. ครูรอยละ 100 นําหลักสูตรปฐมวัย 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ
หลักสูตรระดับทองถ่ินไปใชสอดคลองใน 
การจัดการเรียนรูกับนักเรียน 

 
-นิเทศ 
 

 
-แบบนิเทศ 

        2 .  ครู ร อยละ 100 นํ าหลักสูตร
สถานศึกษาไปใชในการจัดการเรียนรูเชิงรุก
และสอดคลองกับศตวรรษท่ี 21 

-นิเทศ 
 

- แบบนิเทศ 

      3. ครูรอยละ 100 สามารถประเมิน
หลักสูตรระดับปฐมวัยและระดับข้ันพ้ืนฐาน 

-ตรวจสอบ -แบบตรวจสอบ 

6.1 เชิงคุณภาพ 
      1.  ครูนําหลักสูตรปฐมวัย หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและหลักสูตร
ระดับทองถ่ินไปใชสอดคลองในการจัดการ
เรียนรูกับนักเรียน อยูในระดับด ี

 
-ประเมิน 

 
-แบบประเมิน 

        2. ครูนําหลักสูตรสถานศึกษาไปใชใน
การจัดการเรียนรูเชิงรุกและสอดคลองกับ
ศตวรรษท่ี 21 อยูในระดับดี 

-ประเมิน 
 

-แบบประเมิน 

       3. ครูประเมินหลักสูตรระดับปฐมวัย
และระดับข้ันพ้ืนฐานไดอยางถูกตอง 

-ตรวจสอบ -แบบตรวจสอบ 
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7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
     7.1 ครนูําหลักสูตรปฐมวัย หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและหลักสูตรระดับทองถ่ินไป
ใชในการจัดการเรียนรูกับนักเรียนไดสอดคลองกัน 
    7.2 ครนูําหลักสูตรสถานศึกษาไปใชในการจัดการเรียนรูเชิงรุกและสอดคลองกับศตวรรษท่ี 21 ไดเปน
อยางดี 

    7.3 ครปูระเมินหลักสูตรระดับปฐมวัยและระดับข้ันพ้ืนฐานไดอยางถูกตอง 
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โครงการ      พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีทักษะ ความรู 
เทคนิควิธีการในการเปนยูทูบเบอร  “ปนครูเปนยูทูบเบอร”  

ยุทธศาสตรชาติ   3. ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทุนมนุษย 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  ประเด็น ท่ี 12 การพัฒนาการเรียนรู 
แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา 1. ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา 
แผนงาน    พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
กลยุทธ     ท่ี 3 การพัฒนาและการเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
ลักษณะโครงการ         ใหม    ตอเนื่อง 
ผูรับผิดชอบโครงการ       นายสโมสอน หนองสูง 
ระยะเวลาดําเนินการ    1 มกราคม – 30 กันยายน 2564  
______________________________________________________________________________ 
1. หลักการและเหตุผล 

ยุทธศาสตรขับเคลื่อนการศึกษาไทย “การศึกษาไทยยกกําลังสอง” (Thailand Education 
Eco-System:TE2S สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานวิถีใหม วิถีคุณภาพความสําคัญอีกสวน
ของการเปลี่ยนระบบการศึกษา ก็เพ่ือนําไปสู ”ระบบนิเวศ” ทางการศึกษาเพ่ือความเปนเลิศ โดยจะตองให
ความสําคัญกับการเปลี่ยนนักเรียน ครู หองเรียน สื่อการเรียนรู และโรงเรียน เพ่ือยกกําลังสองไปพรอมกัน
ท้ังระบบ  

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธเขต ๒ มีหนาท่ีประสานการระดม
ทรัพยากรดานตาง ๆ รวมท้ังทรัพยากรบุคคล เพ่ือสงเสริม สนับสนุนการจัดและพัฒนาการศึกษาในเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา เห็นความสําคัญในการขับเคลื่อนการศึกษาไทยดังกลาวจึงไดจัดทําโครงการ พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาใหมีทักษะ ความรู เทคนิควิธีการในการเปนยูทูบเบอร (Youtuber) “ปนครูเปน     
ยูทูบเบอร” เพ่ือสงเสริมใหครูรวมกันผลิตและเผยแพรเทคนิคการจัดการเรียนการสอน สรางสรรคเนื้อหา      
ท่ีเชื่อมโยงกับแพลตฟอรมดิจิทัลในรูปแบบท่ีทันสมัย นาสนใจ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีจะใชในการ
จัดการศึกษาใหแกนักเรียน 
2. วัตถุประสงค 
     ๒.๑ เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีทักษะ ความรูเทคนิควิธีการในการเปนยูทูบเบอร 
(Youtuber) และมีทักษะการจัดการเรียนรูเชิงสรางสรรคในรูปแบบออนไลนผานเว็บไซต YouTube 
     2.2 เพ่ือผลิตและเผยแพรเทคนิคการจัดการเรียนการสอนท่ีนาสนใจและทันสมัยผานแพลตฟอรม
ดิจิทัล 
3. เปาหมาย 
    ๓.๑ เชิงปริมาณ 
       3.1.1 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ เขต 2 จํานวน 110 คน มีทักษะ ความรูในการทําเทคนิควิธีการเรียนรูเชิงสรางสรรคใน
รูปแบบออนไลน ผานดิจิทัลแพลตฟอรม หรือเว็บไซต Youtuber 
 3.1.2 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ เขต 2  มีการผลิตและเผยแพรเทคนิควิธีการเรียนการสอนออนไลนผานดิจิทัลแพลตฟอรม 
หรือเว็บไซต YouTube ไดไมนอยกวา 80 วีดีโอ    
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     ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
3.2.1 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ประจวบคีรีขันธ เขต 2 มีทักษะการจัดทําสื่อการจัดการเรียนรูในรูปแบบออนไลนผานเว็บไซต YouTube 
และนําไปใชอยางสรางสรรค 

3.2.2 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ เขต 2 ท่ีผานการอบรมเชิงปฏิบัติการนําสื่อไปใชในการจัดการเรียนการสอนและ
แลกเปลี่ยนเรียนรูผานดิจิทัลแพลตฟอรม อยางกวางขวาง 

 
4. กิจกรรมการดําเนินการ 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
4.1 ศึกษาเอกสาร วิเคราะหทบทวนผลการดําเนินงานท่ีผาน

มา และโครงการท่ีเก่ียวของ 
เดือน ธันวาคม 63 สโมสอน หนองสูง 

และคณะ 
4.2 ประชุมคณะทํางานเพ่ือวางแผนการปฏิบัติการพัฒนาครู

และบุคลากรทางการศึกษาใหมีทักษะ ความรู เทคนิค
วิธีการในการเปนยูทูบเบอร (Youtuber) “ปนครูเปนยู
ทูบเบอร” 

เดือน กุมภาพันธ 64  สโมสอน หนองสูง 
และคณะ 

4.3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหมีทักษะ ความรู 
เทคนิควิธีการในการเปนยูทูบเบอร (Youtuber) “ปนครู
เปนยูทูบเบอร”ผานการ  Workshops (เวิรคช็อป) “การ
ไดรับหรือใหขอมูลใหมๆ ซ่ึงจะแสดงผานออกมาใน
รูปแบบตางๆ โดย ไมเนนไปท่ีการบรรยาย (Lecture) 
หรือการใหความรูเชิงทฤษฎี แตเปนการพาเขาสู
กระบวนการเรียนรู” 

เดือน พฤษภาคม 64 สโมสอน หนองสูง 
และคณะ 

4.4 ดําเนินสงเสริมจัดทําสื่อการจัดการเรียนรูในรูปแบบ
ออนไลนผานเว็บไซต YouTube 

เดือนพฤษภาคม 64 สโมสอน หนองสูง 
และคณะ 

4.5 ติดตามประเมินผล รอบท่ี 1 (ร.ร.แกนนํา) เดือน พฤษภาคม 64 สโมสอน หนองสูง 
4.6 ติดตามประเมินผล รอบท่ี 2 (ร.ร.ในสังกัดทุกโรงเรียน) เดือน กรกฎาคม 64 สโมสอน หนองสูง 
4.7 วิเคราะหขอมูลและสรุปรายงานผล เดือน สิงหาคม 64 สโมสอน หนองสูง 
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5. งบประมาณ  งบประมาณ  42,550 บาท (ถัวจายทุกรายการ)   แผนการใชจายงบประมาณ ดังนี้                  

  ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

รวม คาตอบ
แทน 

คาใช
สอย 

คาวัสด ุ

5.1 ศึกษาเอกสาร วิเคราะหทบทวนผล 
การดําเนินงานท่ีผานมา 

- 
- 

- 
 

5.2 ประชุมกําหนดแผนการดําเนินงาน 
  มกราคม  256๔ 
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
(15 คนๆละ 30 บาท จํานวน 1 ม้ือ) 
-คาอาหารกลางวัน  
(15 คนๆละ 100 บาท จํานวน 1 ม้ือ) 

 

 
450 

 
1,500 

 

 
450 

 
1,500 

5.3  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีทักษะ 
ความรู เทคนิควิธีการในการเปนยูทูบเบอร (you 
tuber) “ปนครูเปนยูทูบเบอร” (วันท่ี 16-17 
พฤษภาคม 256๔) 
- คาอาหารกลางวัน,อาหารวางและเครื่องดื่ม 
(110 คนๆละ 160 บาท จํานวน 2 วัน) 

  
 
 
35,200 

 
 

  
 
 

35,200 
 
 

5.2 ประชุมคัดเลือกสื่อการสอน (คลิปวีดิโอ) 
วันท่ี   พฤษภาคม  256๔ (รอบท่ี 1) 
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
(15 คนๆละ 30 บาท จํานวน 1 ม้ือ) 
-คาอาหารกลางวัน  
(15 คนๆละ 100 บาท จํานวน 1 ม้ือ) 

 
 

450 
 

1,500 

 
 

450 
 

1,500 

5.7 ติดตามประเมินผลการจัดทําสื่อการจัดการเรียนรู
ในรูปแบบสื่อออนไลนผานเว็บไซต YouTube 

- 
0 

- 
- 

5.8 ประชุมคัดเลือกสื่อการสอน (คลิปวีดิโอ) 
วันท่ี   กรกฎาคม  256๔ (รอบท่ี 2) 
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
(15 คนๆละ 30 บาท จํานวน 1 ม้ือ) 
-คาอาหารกลางวัน  
(15 คนๆละ 100 บาท จํานวน 1 ม้ือ) 

 
 

450 
 

1,500 

 
 

450 
 

1,500 

5.9 วิเคราะหขอมูลและสรุปรายงานผลทํารูปเลม - 0 1,500 1,500 
 รวมท้ังส้ิน 0 41,050 1,500 42,550 
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6.การประเมินผล 
ท่ี ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ

ท่ีใช 
๖.๑ ผลผลิต(Out puts)   
 6.1.1 สพป.ปข.2 ขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาในสั ง กัดสํ านั กงานเขต พ้ืน ท่ี
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 มี
ทักษะ ความรูในการทําเทคนิควิธีการเรียนรูเชิง
สร างสรรค ในรูปแบบออนไลน  ผ านดิจิ ทัล
แพลตฟอรม หรือเว็บไซต YouTube คิดเปนรอย
ละ 100 

  

 6.1.2 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ใ น สั ง กั ด สํ า นั ก ง า น เ ข ต พ้ื น ท่ี ก า ร ศึ ก ษ า
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2  มีการผลิต
และเผยแพรเทคนิควิธีการเรียนการสอนออนไลน
ผานดิจิทัลแพลตฟอรม หรือเว็บไซต YouTube 
ไดไมนอยรอยละ 80 

  

6.2 ผลลัพธ(Out comes)   
 6.2.1 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ใ น สั ง กั ด สํ า นั ก ง า น เ ข ต พ้ื น ท่ี ก า ร ศึ ก ษ า
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 มีทักษะการ
จัดทําสื่อการจัดการเรียนรูในรูปแบบออนไลน
ผ าน เว็บ ไซต  YouTube และนํ า ไปใช อย า ง
สรางสรรค 

  

 6.2.2 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ใ น สั ง กั ด สํ า นั ก ง า น เ ข ต พ้ื น ท่ี ก า ร ศึ ก ษ า
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 ท่ีผานการ
อบรมเชิงปฏิบัติการนําสื่อไปใชในการจัดการเรียน
การสอนและแลกเปลี่ ยนเรียนรู ผ านดิจิ ทัล
แพลตฟอรม อยางกวางขวาง 

  

 
7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  
    สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 มีครูและบุคลากรทางการศึกษา
ท่ีมีทักษะ ความรู เทคนิควิธีการในการเปนยูทูบเบอร (Youtuber) และมีทักษะการจัดการเรียนรูเชิง
สรางสรรคในรูปแบบออนไลนผานเว็บไซต YouTube มีการผลิตและเผยแพรเทคนิคการจัดการเรียนการ
สอนท่ีนาสนใจและทันสมัยผานแพลตฟอรมดิจิทัล ซ่ึงจะชวยใหระบบการศึกษามีความคลองตัว ปรับตัวทัน
บริบทในศตวรรษท่ี 21 
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โครงการ            พัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือใหมี 
และเลื่อนวิทยฐานะ                                         

ยุทธศาสตรชาติ   3. ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ       ประเด็นท่ี 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา  1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
แผนงาน    พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
กลยุทธ     3 
ลักษณะโครงการ         ใหม    ตอเนื่อง 
ผูรับผิดชอบโครงการ       นางอุษา  ยี่รงค   
ระยะเวลาดําเนินการ    1 มกราคม – 30 กันยายน 2564   
______________________________________________________________________________ 

1. หลักการและเหตุผล 
  ตามมาตรา 54 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 
บัญญัติวา “การใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะใดและการเลื่อนเปนวิทยฐานะใด 
ตองเปนไปตามมาตรฐานวิทยฐานะตามมาตรา 42 ซ่ึงผานการประเมิน ท้ังนี้ ใหคํานึงถึงความประพฤติดาน
วินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ประสบการณ คุณภาพการปฏิบัติงาน ความชํานาญ        
ความเชี่ยวชาญ ผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ีในดานการจัดการเรียนการสอน ตามหลักเกณฑ        
และวิธีการท่ี ก.ค.ศ.กําหนด ประกอบกับยุทธศาสตรชาติการพัฒนาประเทศไดกําหนดใหมีการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลใหมีความสามารถและสมรรถนะท่ีเหมาะสมรองรับการพัฒนาประเทศไทย 4.0 โดยครูเปน
กลไกสําคัญสูงยิ่งในการเตรียมผูเรียนตามยุทธศาสตรดังกลาว 

ดังนั้น เพ่ือใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะสูงข้ึน จึงได
จัดทําโครงการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะข้ึน 
 

๒. วัตถุประสงค 

     ๒.๑ เพ่ือใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักเกณฑ          การ
ขอมีและเลื่อนวิทยฐานะแบบใหม 

     2.2 เพ่ือใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความกาวหนาในวิชาชีพ มีขวัญกําลังใจในการ
พัฒนาคุณภาพผูเรียนหรือคุณภาพในการปฏิบัติหนาท่ีและความม่ันคงในการดําเนินชีวิต 
 
๓. เปาหมาย 
     3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) 
 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 จํานวน 200 คน ไดรับการพัฒนาใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับ
หลักเกณฑและการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะแบบใหม                 
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     3.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) 

 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเขารับการพัฒนาทุกคนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับ
หลักเกณฑการขอมีและเลื่อนวิทยาฐานะแบบใหม มีความกาวหนาในวิชาชีพ มีขวัญกําลังใจในการพัฒนา
คุณภาพผูเรียนหรือคุณภาพในการปฏิบัติหนาท่ีและความม่ันคงในการดําเนินชีวิต 

4. กิจกรรมการดําเนินการ 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

1.1 เตรียมการกอนการอบรม/พัฒนา 
- แตงตั้งคณะกรรมการ  
- ประชุมกําหนดกรอบการดําเนินงาน  
(เนื้อหา หลักสูตร วิทยากร)  
- ประสานงานสถานท่ี วิทยากร   
- จัดเตรียมเอกสาร สื่อ อุปกรณ 

มกราคม – กุมภาพันธ 
2564 

-นางอุษา  ยี่รงค 
 

1.2 ดําเนินการอบรม/พัฒนา มีนาคม – พฤษภาคม 
2564 

-นางอุษา  ยี่รงค 
-กลุมพัฒนาครูและ  
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

1.3 สรุป ติดตาม ประเมินผลและรายงาน
โครงการ 

กรกฎาคม – กันยายน 
2564 

-นางอุษา ยี่รงค 
-กลุมพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

 
5. งบประมาณ งบประมาณ 45,600 บาท (ถัวจายทุกรายการ) แผนการใชจายงบประมาณ ดังนี้ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
ไตรมาสท่ี 
(1,๒,๓,4) 

เงินงบประมาณ 
รวม 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 
1
. 

เตรียมการกอนการอบรม/
พัฒนา 
- แตงตั้งคณะกรรมการ  
- ประชุมกําหนดกรอบการ
ดําเนินงาน (เนื้อหา หลักสูตร 
วิทยากร)  
-คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
(20 คนๆละ 1 ม้ือๆละ 30 
บาท) 
- ประสานงานสถานท่ี วิทยากร   
- จัดเตรียมเอกสาร สื่อ อุปกรณ 
 

2  
 
 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 
 
 

600 

 
 
 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 
 
 

600 
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ท่ี กิจกรรม/รายการ 
ไตรมาสท่ี 
(1,๒,๓,4) 

เงินงบประมาณ 
รวม 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 
2 ดําเนินการอบรม/พัฒนา   

- คาอาหาร  (200 คน x 100 
บาท x 1 ม้ือ) 
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
 (200 คน x 30 บาท x 2 ม้ือ) 
- คาตอบแทนวิทยากร 
- คาวัสดุ เอกสารในการอบรม  

2, 3  
- 
 
 
- 

10,000 
 

 
20,000 

 
 

12,000 
 
- 

 
- 
 
 
- 
 

3,000 

 
20,000 

 
 

12,000 
10,000 
3,000 

3 สรุป ติดตาม ประเมินผลและ
รายงานโครงการ 

4 - - - - 

รวมท้ังส้ิน 10,000 32,600 3,000 45,600 
 
6. ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ 

ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการดําเนิน เครื่องมือท่ีใช 
6.1 เชิงปริมาณ   
     1. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหนงครูผูสอน  
จํานวน 200 คน  เขารับการพัฒนา 

การรวมกิจกรรม บัญชีลงเวลา 

     2. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 200 
คน  มีความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักเกณฑการขอมีและเลื่อน
วิทยฐานะแบบใหม  

การประเมิน แบบประเมิน 

6.2  เชิงคุณภาพ   
     รอยละ 80 ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ี    
เขารับการพัฒนาทุกคน ไดรับการพัฒนาใหมีความรูความเขาใจ
เ ก่ียวกับหลักเกณฑการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะแบบใหม                
มีความกาวหนาในวิชาชีพ มีขวัญกําลังใจในการพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียนหรือคุณภาพในการปฏิบัติหนาท่ีและความม่ันคงในการ
ดําเนินชีวิต 
 

การประเมิน แบบประเมิน 

 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 7.๑ ผูเขารับการพัฒนา มีความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักเกณฑการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ     
แบบใหม 
 7.2 ผูเขารับการพัฒนามีความกาวหนาในวิชาชีพ มีขวัญกําลังใจในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน     
หรือคุณภาพในการปฏิบัติหนาท่ีและความม่ันคงในการดําเนินชีวิต 
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โครงการ    อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจาง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560” 

ยุทธศาสตรชาติ    3. ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย  
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  ประเด็นท่ี 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา  1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
แผนงาน               พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
กลยุทธ      3 
ลักษณะโครงการ            ใหม             ตอเนื่อง 
ผูรับผิดชอบโครงการ   นางสาวจันทรอําไพ คําผา 
ระยะเวลาดําเนินการ   มกราคม – ธันวาคม 2564 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
        ดวยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีวัตถุประสงค
เพื่อใหการดําเนินการจัดซื้อจัดจางและการบริการพัสดุภาครัฐเปนมาตรฐานเดียวกัน เกิดความโปรงใส
และเปดโอกาสใหมีการแขงขันอยางเปนธรรม มีการดําเนินการจัดซื้อจัดจางที่คํานึงถึงวัตถุประสงค
ของการใชงานเปนสําคัญ ซึ่งเปนมาตรฐานหนึ่งเพื่อปองกันปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในการ
จัดซ้ือจัดจางภาครัฐ เพ่ือใหถูกตอง ครบถวน โปรงใส ตรวจสอบได  

ฉะนั้น เพ่ือเสริมสรางความรู ความเขาใจเก่ียวกับแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 แกบุคลากรที่เกี่ยวของ ใหมีความรู ความเขาใจ 
และมีแนวทางการปฏิบัติท่ีถูกตองเปนไปในแนวทางเดียวกัน จึงไดจัดทําโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
หลักสูตร “พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560” ข้ึน 

 

2. วัตถุประสงค   
     2.1 เพ่ือใหผูปฏิบัติงานดานการจัดซ้ือจัดจาง และผูเก่ียวของกับการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ มีความเขาใจอยางชัดเจนและถูกตอง เก่ียวกับเนื้อหา รายละเอียดของพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัด
จางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
     2.2 เพ่ือใหผูปฏิบัติงานดานการจัดซ้ือจัดจาง และผูเก่ียวของกับการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ สามารถนําพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ไปใชใน
การปฏิบัติงานไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ 
 

3. เปาหมาย 
     3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) 
         ผูบริหารสถานศึกษา และบุคลากรผูปฏิบัติงานดานพัสดุ และผูเก่ียวของ สพป.ปข.2 และโรงเรียน
ในสังกัด จํานวน 200 คน    
     3.2  เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) 

บุคลากรผูปฏิบัติงานดานพัสดุ และผูเก่ียวของ สพป.ปข.2 และโรงเรียนในสังกัด สามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปรงใส และตรวจสอบได  
4. กิจกรรมการดําเนินการ 
 



 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

1 จัดทํารายละเอียดโครงการ 

เสนอขออนุมัติ 

พฤศจิกายน – ธันวาคม 

2563 

กลุมบริหารงานการเงิน 

และสินทรัพย 

2 จัดทําคําสั่งคณะกรรมการ

ดําเนินงาน   

มกราคม 2564 กลุมบริหารงานการเงิน 

และสินทรัพย 

3 ประสานเชิญวิทยากร และ 

เชิญผูบริหารสถานศึกษา บุคลากร

ผูปฏิบัติงานดานพัสดุ เขารวม

อบรม   

มกราคม 2564 กลุมบริหารงานการเงิน 

และสินทรัพย 

4 จัดเตรียมเอกสารและสถานท่ี 

ในการอบรม 

มกราคม-กุมภาพันธ 2564 กลุมบริหารงานการเงิน 

และสินทรัพย 

5 ดําเนินการจัดอบรม 

 

กุมภาพันธ – มีนาคม 2564 กลุมบริหารงานการเงิน 

และสินทรัพย 

6 ติดตาม ประเมินผล  

สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน 

มีนาคม – เมษายน 2564 กลุมบริหารงานการเงิน 

และสินทรัพย 

 

5. งบประมาณ   งบประมาณ  75,000 บาท (ถัวจายทุกรายการ) แผนการใชจายงบประมาณ ดังนี้ 

 

ท่ี 

 

กิจกรรม/รายการ 
ไตรมาสท่ี 

(1,2,3,4) 

เงินงบประมาณ 

รวม คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

 

1 

 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

คาตอบแทนวิทยากร  

(1 คนๆ ละ 6.30 ชม.ๆ ละ 600 บาท  

จํานวน 2 วัน) 

คาอาหารวางและเครื่องดื่ม       

(200 คนๆ ละ 30 บาท จํานวน 2 ม้ือ)  

คาอาหารกลางวัน      

(200 คนๆ ละ 60 บาท จํานวน 1 ม้ือ)  

คาจัดทําเอกสารการอบรม/คาวัสดุ 

 

 

 

2 

 

2 

 

2 

2 

 

 

 

7,800 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12,000      

 12,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43,200 

 

 

 

7,800 

 

12,000 

 

12,000 

43,200 

 

รวมท้ังส้ิน  7,200 24,000 43,800 75,000 

 6. ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ 
 



 

ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ วิธกีารดําเนิน เครื่องมือท่ีใช 
6.1 เชิงปริมาณ 
บุคลากรผูปฏิบัติงานดานพัสดุ และ
ผูเก่ียวของ สพป.ปข.2 และโรงเรียนใน
สังกัด รอยละ 80 มีความรูความเขาใจ 
ในการปฏิบัติงาน ดานการจัดซ้ือจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ 
6.2 เชิงคุณภาพ 
บุคลากรผูปฏิบัติงานดานพัสดุ และ
ผูเก่ียวของ สพป.ปข.2 และโรงเรียน 
ในสังกัด ปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง  
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปรงใส 
และตรวจสอบได 
 

 
แบบประเมิน 
 
 
 
 
 
 
การสังเกต 
 
 

 
แบบประเมินการดําเนินการ 
 
 
 
 
 
 
สังเกตจากการดําเนินการ 
จากงบประมาณท่ีไดรับ  
 
 
 
 
 

 
7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
                7.1 ผูปฏิบัติงานดานพัสดุ และผู เก่ียวของ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ เขต 2 และโรงเรียนในสังกัด มีความรูความเขาใจพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
                7.2 ผูปฏิบัติงานดานพัสดุ และผู เก่ียวของ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ เขต 2 และโรงเรียนในสังกัด ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ไดอยางถูกตอง 
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โครงการ     สงเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
ยุทธศาสตรชาติ     4. ดานการปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม  

การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  ประเด็นท่ี 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ     
แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา  2. ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 
แผนงาน     พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
กลยุทธ     4 
ลักษณะโครงการ     ใหม   ตอเนื่อง 
ผูรับผิดชอบโครงการ    วาท่ีรอยตรีหญิงอัชฌาวดี  ตันเจริญ 
ระยะเวลาดําเนินการ    1 มกราคม - 30  กันยายน 2564 
______________________________________________________________________________ 

1. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2562 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 
กําหนดใหหนวยงานตนสังกัด และสถานศึกษาจัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา          
อันนําไปสูการกําหนดใหมีมาตรฐานการศึกษา และการใชกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา      
พ.ศ. 2561 โดยกระทรวงศึกษาธกิารมีการประกาศใหใชมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวยั ระดับการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานศูนยการศึกษาพิเศษ ประกาศ ณ วันท่ี 6 สิงหาคม 2561 
สถานศึกษาใชเปนแนวทางการดําเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และเปนกลไกลสําคัญ
ท่ีสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพใหดําเนินไปอยางตอเนื่อง ระบบการประกันคุณภาพถือเปนหลักสําคัญ
ในการกระจายอํานาจการเปดโอกาสใหมีสวนรวมในการทํางาน และการแสดงความรับผิดชอบท่ีสามารถ
ตรวจสอบไดอีกท้ังเปนการสงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา และพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน     
ของสถานศึกษาใหเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาเพ่ือใหเกิดการพัฒนาและสรางความเชื่อม่ันใหแก      
ผูท่ีมีสวนเก่ียวของและเพ่ือแสดงวาสถานศึกษานั้นสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 ไดตระหนักถึงความสําคัญ
ดังกลาวท่ีสถานศึกษาควรมีระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีเข็มแข็ง อีกท้ังสามารถวิเคราะหจุดเดน         
จุดพัฒนากําหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของตนเองได และมีความพรอมรับ
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบหา  

๒. วัตถุประสงค 

     ๒.๑ เพ่ือใหบุคลากร และผูเก่ียวของในสถานศึกษามีความรู ความเขาใจ และแนวปฏิบัติงานตามระบบ
ประกันคุณภาพภายในท่ีชัดเจน และเปนแนวทางเดียวกัน 
     ๒.๒ เพ่ือใหสถานศึกษาในสังกัด มีระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีเขมแข็งและมีความพรอม               
รอรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบหา 
๓. เปาหมาย 
     3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) 

3.1.1 รอยละ 100 สถานศึกษา และผูเก่ียวของในสถานศึกษาท่ีมีความรู ความเขาใจ ระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม                                                                                    
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  3.1.2 รอยละ 100 สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีเขมแข็ง และมีความพรอม               
รอรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบหา 

3.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome)  
 3.2.1 บุคลากร และผูเก่ียวของในสถานศึกษามีความรู ความเขาใจ และแนวปฏิบัติงานตามระบบ 
 3.2.2 ประกันคุณภาพภายในท่ีชัดเจน และเปนแนวทางเดียวกันสถานศึกษาในสังกัดมีระบบการ

ประกันคุณภาพภายในท่ีเขมแข็ง และมีความพรอมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบหา 

4. กิจกรรมการดําเนินการ 

 
 
 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

กิจกรรมท่ี 1 อบรมเชิงปฏิบัติการ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาแนวใหม 
1.1 ประชุมวิทยากร และคณะทํางาน ชี้แจง

รายละเอียดการจัดกิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือทบทวน และสรางความ
เขาใจเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาแนวใหม              

ม.ค. - ก.ย. 64 วาท่ีร.ต.หญิงอัชฌาวดี ตันเจริญ 
 

1.2 อบรมเชิงปฏิบัติการ สถานศึกษาในสังกัด 
เพ่ือทบทวน และสรางความเขาใจ
เก่ียวกับการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาแนวใหม ดังนี้                                                        
-  แนวทางการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561                            
- การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา                                                   
- การจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา                                                                                     
- การจัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา                                             
- การเตรียมความพรอมของสถานศึกษา
เพ่ือรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

ม.ค. - ก.ย. 64 วาท่ีร.ต.หญิงอัชฌาวดี ตันเจริญ  

1.3 นิเทศ กํากับ ติดตาม การดําเนินงานตาม
ระบบประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา 

ม.ค. - ก.ย. 64 วาท่ีร.ต.หญิงอัชฌาวดี ตันเจริญ  
และคณะทํางาน 

1.4 รายงานสรุปผลการดําเนินโครงการ ก.ย. 64 วาท่ีร.ต.หญิงอัชฌาวดี ตันเจริญ 
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5. งบประมาณ งบประมาณ 45,600 บาท (ถัวจายทุกรายการ) แผนการใชจายงบประมาณ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
ไตรมาสท่ี 
(1,๒,๓,4) 

เงินงบประมาณ 
รวม 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 
1
. 

ประชุมวิทยากรและคณะทํางาน                        
คาอาหารกลางวัน และเครื่องดื่ม                      
(10 คน ลๆะ 1 วัน ลๆะ 120 บาท) 

 
2 

 
- 

 
1,200 

 
- 

 
1,200 

2 อบรมเชิงปฏิบัติการการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาแนว
ใหม (จํานวน 2 วัน)                                     
- คาอาหารวาง/อาหารกลางวัน
สําหรับคณะทํางานและผูเขารับ
การอบรม โรงเรียนในอําเภอกุยบุรี
และอําเภอหัวหิน                            
(115 คน ลๆะ 1 วนั ลๆะ 120 บาท)        
- คาวิทยากร  
จํานวน 3 คนๆ ละ 600 บาท                                  
-คาอาหารวาง/อาหารกลางวัน
คณะทํางานและผูเขารับการอบรม 
โรงเรียนอําเภอสามรอยยอด และอําเภอ
ปราณบุรี (100 คน ลๆะ 1 วัน ลๆะ 
120 บาท)                          
 - คาวิทยากร  
จํานวน 3 คนๆ ละ 600 บาท   

 
2 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
- 

 
 
 
- 
 
 
 
 

1,800 
 
- 
 
 
 
 

1,800 

 
 
 

13,800 
 
 
 
 
- 
 

12,000 
 
 
 
 
- 

 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
- 

 
 
 

13,800 
 
 
 
 

1,800 
 

12,000 
 
 
 
 

1,800 

3 นิเทศ กํากับ ติดตามการ
ดําเนินงานตามระบบประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา
จํานวน 87 โรงเรียน และ 2 
สาขา                  

 
3 

 
- 

 
12,000 

 
- 

 
12,000 

4 คาวัสดุ/อุปกรณ 2 - - 3,000 3,000 
5 สรุปรายงานผลโครงการ 4 - - - - 

รวมท้ังส้ิน 3,600 39,000 3,000 45,600 
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6. ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ 

6.2 เชิงคุณภาพ                                                                      
      ๑)  สถานศึกษาในสังกัดมีบุคลากรและผูเก่ียวของ
ความรู ความเขาใจแนวปฏิบัติงานตามระบบประกันคุณภาพ
ภายในท่ีชัดเจนเปนแนวทางเดยีวกัน 

                                         
ผลการประเมินตนเอง 

                                    
แบบนิเทศ ติดตาม 

      ๒)  สถานศึกษาในสังกัดมีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในท่ีเขมแข็ง และมีความพรอมรอรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบหา 

 นิเทศ กํากับ ติดตาม แบบนิเทศ ติดตาม 

 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 7.๑  สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในท่ีเขมแข็ง 
 7.๒  สถานศึกษามีความพรอมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบหา  
 

ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการดําเนิน เครื่องมือท่ีใช 
6.1 เชิงปริมาณ   
     1) รอยละ 100 ของสถานศึกษาและผูเก่ียวของท่ีมี
ความรู ความเขาใจ ระบบประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม                         
     2) รอยละ 100 สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในท่ีเขมแข็ง และมีความพรอมรอรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบหา 

อบรมใหความรู แบบทดสอบ 
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โครงการ                  การคัดกรองและประเมินความสามารถข้ันพ้ืนฐาน 
ของเด็กพิการเรยีนรวม  

ยุทธศาสตรชาติ       4. ดานการปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม  
   การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ        ประเด็นท่ี 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา   2. ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 
แผนงาน          พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
กลยุทธ           4 
ลักษณะโครงการ               ใหม    ตอเนื่อง 
ผูรับผิดชอบโครงการ             นางศิรินุช  ชูกุศล 
ระยะเวลาดําเนินการ          1 มกราคม – 30 กันยายน 2564  
______________________________________________________________________________ 

1. หลักการและเหตุผล 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 
กําหนดสิทธิและโอกาสของประชาชนในการไดรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไมนอยกวา 12 ป ท่ีรัฐตองจัดโดย    
ไมเสียคาใชจาย เด็กและเยาวชนพิการทุกประเภทมีสิทธิและโอกาสไดรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเปนพิเศษ   
ซ่ึงสอดคลองเชื่อมโยงกับพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการพ.ศ.2551 ท่ีกลาวถึงสิทธิ
ทางการศึกษาของคนพิการในการไดรับโอกาสและบริการทางการศึกษาในทุกระบบและทุกรูปแบบ           
ท่ีหลากหลายอยางมีคุณภาพและดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุขตามศักยภาพของแตละบุคคล    
และพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. 2551มาตรา 5 ท่ีกลาวถึงสิทธิทางการศึกษา
ของคนพิการในการไดรับโอกาสและบริการทางการศึกษาในทุกระบบและทุกรูปแบบท่ีหลากหลายอยางมี
คุณภาพและดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุขตามศักยภาพของแตละบุคคลและมาตรา 19             
ท่ีกลาววา ใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มีหนาท่ีดําเนินการจัดการศึกษา โดยเฉพาะการเรียนรวม        
การนิเทศ กํากับ ติดตาม เพ่ือใหคนพิการไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ  ตามท่ีกฎหมายกําหนด 

ดังนั้น ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ     
เขต 2 จึงจัดทําโครงการคัดกรองและประเมินความสามารถข้ันพ้ืนฐานของเด็กพิการเรียนรวม ใหเด็กพิการ
เรียนรวมไดรับการชวยเหลือและสงเสริมใหไดรับการศึกษาเต็มตามศักยภาพโดยเนนการมีสวนรวมเพ่ือให
สามารถบริการนักเรียนพิการท่ีเขาเรียนไดอยางมีคุณภาพตอไป 

๒. วัตถุประสงค                    
     2.1 เพ่ือใหครูผูสอนสามารถคัดกรองและประเมินความสามารถข้ันพ้ืนฐานของเด็ก ใหเด็กพิการเรียน
รวมไดรับการชวยเหลือและสงเสริมใหไดรับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ 
     2.2 เพ่ือนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็กพิการเรียนรวม 

๓. เปาหมาย 
     3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) 

3.1.1 รอยละ 100 ของครูผูสอนสามารถคัดกรองและประเมินความสามารถข้ันพ้ืนฐานของเด็ก  
ใหเด็กพิการเรียนรวมไดรับการชวยเหลือและสงเสริมใหไดรับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ 



193 
 

3.1.2 รอยละ 100 ของครูผูสอนไดรับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนการ
สอนสําหรับเด็กพิการเรียนรวม 
     3.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) 

3.2.1 ครูผูสอนสามารถคัดกรองและประเมินความสามารถข้ันพ้ืนฐานของเด็ก ใหเด็กพิการเรียน
รวมไดรับการชวยเหลือและสงเสริมใหไดรับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ 

3.2.2 ครูผูสอนไดรับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็กพิการ
เรียนรวม 

4. กิจกรรมการดําเนินการ 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

กิจกรรมท่ี 1  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรผูดําเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา 
1.1 จัดทําเอกสารประกอบการอบรม มี.ค.64 นางศิรินุช  ชูกุศล 
1.2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ มี.ค.64 นางศิรินุช  ชูกุศล 

กิจกรรมท่ี 2  การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนใหกับเด็กพิการเรียนรวม 

2.1 จัดทําเครื่องมือการนิเทศ มี.ค.64 นางศิรินุช  ชูกุศล 

2.2 นิเทศติดตาม และประเมินผล มี.ค.64 นางศิรินุช  ชูกุศล 

2.3 สรุป รายงานผล มี.ค.64 นางศิรินุช  ชูกุศล 

 
5. งบประมาณ งบประมาณ 50,000 บาท (ถัวจายทุกรายการ) แผนการใชจายงบประมาณ ดังนี้ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
ไตรมาสท่ี 
(1,๒,๓,4) 

เงินงบประมาณ 
รวม 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 
1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตรผูดําเนินการคัดกรอง
คนพิการทางการศึกษา 

2 - - - - 

 1.1 จัดทําเอกสารประกอบ 
การอบรม 

คาถายเอกสาร เขาเลม 
100 เลมๆละ 40 บาท 

2 - - 4,000 4,000 

 1.3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
คาอาหารกลางวัน คาอาหาร
วาง (100คนๆละ 3 วันๆละ 
120บาท) 

2 - 36,000 - 36,000 

2 การนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการเรียน
การสอนเด็กพิการเรียนรวม 
คาพาหนะในการนิเทศฯ 

2 - 10,000 - 10,000 

รวมท้ังส้ิน  46,000 4,000 50,000 
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6. ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ 

ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการดําเนิน เครื่องมือท่ีใช 
6.1 เชิงปริมาณ   
      1) รอยละ 100 ของครูผูสอนสามารถคัดกรองและประเมิน
ความสามารถข้ันพ้ืนฐานของเด็ก ใหเด็กพิการเรียนรวมไดรับการ
ชวยเหลือและสงเสริมใหไดรับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ                   

การประเมิน
ความสามารถ
การคัดกรอง 

แบบประเมิน
ความสามารถ
การคัดกรอง 

     2) รอยละ 100 ของครูผูสอนไดรับการนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็กพิการเรียนรวม 

การนิเทศ แบบนิเทศ 

6.2  เชิงคุณภาพ   
     1) ครูผูสอนสามารถคัดกรองและประเมินความสามารถ      
ข้ันพ้ืนฐานของเด็ก ใหเด็กพิการเรียนรวมไดรับการชวยเหลือและ
สงเสริมใหไดรับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ 

การประเมิน
ความสามารถ
การคัดกรอง 

แบบประเมิน
ความสามารถ
การคัดกรอง 

     2) ครูผูสอนไดรับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการ
จัดการเรียนการสอนสําหรับเด็กพิการเรียนรวม 

การนิเทศ แบบนิเทศ 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 7.๑  ครูผูสอนสามารถคัดกรองและประเมินความสามารถข้ันพ้ืนฐานของเด็ก ใหเด็กพิการเรียน
รวมไดรับการชวยเหลือและสงเสริมใหไดรับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ 
          7.2 ครูผูสอนไดรับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็กพิการ   
เรียนรวม 
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โครงการ           ขับเคลื่อน สงเสริม พัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  
โดยบรูณาการรวมกับความรูเก่ียวกับสุขภาพจิตเด็กและวัยรุน 

ยุทธศาสตรชาติ  4. ดานการปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม  
การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ   ประเด็นท่ี 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต  
แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา  2. ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 
แผนงาน   พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
กลยุทธ     4 
ลักษณะโครงการ         ใหม    ตอเนื่อง 
ผูรับผิดชอบโครงการ       นางกิตติมา เย็นกาย  
ระยะเวลาดําเนินการ    มกราคม – ตุลาคม 2564  
______________________________________________________________________________ 

1. หลักการและเหตุผล 
 ผลการสํารวจระบาดวิทยา ปญหาดานอารมณและพฤติกรรมของเด็กและวัยรุนไทยป 2548 
พบวา เด็กและวัยรุนไทย ท่ีมีอายุ 6 - 18 ป จํานวน 687,798 คน หรือรอยละ 5.1  ของเด็กวัยดังกลาว 
มีปญหาสุขภาพจิตและพฤติกรรมในระดับท่ีถือวา “ผิดปกติ” ตองพบจิตแพทยหรือผูเชี่ยวชาญดาน
สุขภาพจิต ซ่ึงปญหาดังกลาว ไดแก อาการวิตกกังวล ซึมเศรา คิดฆาตัวตาย พฤติกรรมเด็กกวาวัย เกเร     
ผิดกฎระเบียบอยูไมสุข หุนหันพลันแลน ปญหาสังคม พฤติกรรมกาวราว และปญหาทางเพศ ซ่ึงปจจัยเสี่ยง
ท่ีทําใหเกิดปญหาดังกลาวเกิดจากสภาพแวดลอมในครอบครัว  โรงเรียน ชุมชน สังคม เพ่ือน และจาก
บุคลิกภาพหรือตัวนักเรียนเอง ดังนั้น การสงเสริมระบบการดูแลชวยเหลือและการคุมครองนักเรียน        
เปนยุทธศาสตรท่ีสําคัญใหนักเรียนจะตองไดรับการดูแล ชวยเหลือ คุมครองอยางรอบดานดวยกระบวนการ
ท่ีถูกตอง เหมาะสม ทันเหตุการณ และไดรับการพัฒนาในทุกมิติเพ่ือใหเปนคนดี มีความสุข และปลอดภัย
ในสภาพสังคมปจจุบัน  

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต ๒ จึงไดจัดทําโครงการนี้ข้ึนโดยใช
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน บูรณาการรวมกับความรูเก่ียวกับสุขภาพจิตเด็กและวัยรุนเพ่ือดําเนินการ
สงเสริมพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน และแกไขปองกันปญหาสุขภาพจิตเด็กในวัยเรียน 

๒. วัตถุประสงค 
     2.1 เพ่ือใหสถานศึกษาทุกแหงในสังกัดไดรับความรูเก่ียวกับระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน สุขภาพจิต 
เด็กและวัยรุน รวมถึงมีทักษะในการคัดกรองสุขภาพจิตเด็กในวัยเรียน 
     2.2 เพ่ือขับเคลื่อนและพัฒนางานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนโดยบูรณาการรวมกับความรู
เก่ียวกับสุขภาพจิตเด็กและวัยรุนในสถานศึกษาในสังกัด 
     2.3 เพ่ือใหนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสไดรับการเสริมสรางทักษะการดํารงชีวิตและกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน 
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๓. เปาหมาย 
     3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) 

3.1.1 ครูผูรับผิดชอบระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน จํานวน 89 คน ไดรับการอบรมระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียนท้ัง 5 ข้ันตอน และไดรับความรูในการคัดกรองสุขภาพจิตเด็กและวัยรุน 

3.1.2 สถานศึกษาในสังกัด จํานวน 89 แหง มีการเยี่ยมบานนักเรียนและมีระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ รอยละ 100 

3.1.3 นักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสจํานวน 23 แหง ไดรับการเสริมสรางทักษะการดํารงชีวิตและ
พัฒนาผูเรียน รอยละ 100 
     3.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) 

3.2.1 สถานศึกษา ครูผูรับผิดชอบระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน มีความรู เ ก่ียวกับระบบ            
ดูแลชวยเหลือนักเรียนท้ัง ๕ ข้ันตอน และการคัดกรองสุขภาพจิตเด็กและวัยรุนเบื้องตนอยางถูกตอง      
และเหมาะสม 

3.2.2 สถานศึกษามีการเยี่ยมบานนักเรียนและมีระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ 
3.2.3 นักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสไดรับการเสริมสรางทักษะการดํารงชีวิตและพัฒนาผูเรียน 

4. กิจกรรมการดําเนินการ 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

กิจกรรมท่ี 1 จัดประชุม อบรมเสริมสรางความเขมแข็ง และพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนใหกับ
สถานศึกษาในสังกัด 89 แหง 
1.1 ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนท้ัง 5 

ข้ันตอน และการใชเครื่องมือในการคัด
กรอง 

ม.ค. – มี.ค. 2564 นางกิตติมา เย็นกาย      
นางสาวกมลพัทน ขวดทอง 
 และคณะ 

1.2 ความรูสุขภาพจิตเด็กและวัยรุน  ม.ค. – มี.ค. 2564 นางกิตติมา เย็นกาย      
นางสาวกมลพัทน ขวดทอง 
 และคณะ 

กิจกรรมท่ี 2 สงเสริมระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา และปฏิบัติงานตามภารกิจของศูนยเฉพาะ
กิจคุมครองและชวยเหลือนักเรียน ใหกับนักเรียนขยายโอกาส จํานวน 23 แหง 
2.1 กิจกรรมการคัดกรองนักเรียน เม.ย. – ก.ค. 2564 นางกิตติมา เย็นกาย      

นางสาวกมลพัทน ขวดทอง 
 และคณะ 

2.2 การจัดกิจกรรมเสริมสรางทักษะการ
ดํารงชีวิตและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ใหกับนักเรียนขยายโอกาส จํานวน 23 
แหง 

เม.ย. – ก.ค. 2564 นางกิตติมา เย็นกาย      
นางสาวกมลพัทน ขวดทอง 
และคณะ 

2.3 กิจกรรมเยี่ยมบานนักเรียน เม.ย. – ก.ค. 2564 นางกิตติมา เย็นกาย      
นางสาวกมลพัทน ขวดทอง  
และคณะ 
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ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

2.4 การใหคําปรึกษาเบื้องตนแกบุคลากรและ
นักเรียนในสถานศึกษา 

เม.ย. – ก.ค. 2564 นางกิตติมา เย็นกาย      
นางสาวกมลพัทน ขวดทอง  
และคณะ 

กิจกรรมท่ี 3 นิเทศ ติดตามการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาในสังกัด 89 แหง 

3.1 สรุปและรายงานผลการคัดกรองนักเรียน ส.ค. – ต.ค. 2564 นางกิตติมา เย็นกาย      
นางสาวกมลพัทน ขวดทอง  
และคณะ 

5. งบประมาณ งบประมาณ 65,720 บาท (ถัวจายทุกรายการ) แผนการใชจายงบประมาณ ดังนี้ 
 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
ไตรมาสท่ี 
(1,๒,๓,4) 

เงินงบประมาณ 
รวม 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 
1 จัดประชุม อบรมเสริมสรางความ

เขมแข็ง และพัฒนาระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน 
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  
( 110 คนๆละ 2 ม้ือๆละ 30 
บาท)                
- คาอาหารกลางวัน (110 คน
ละ 1 ม้ือๆละ 100 บาท) 
- คาตอบแทนวิทยากรในการ
อบรมเสริมสรางความเขมแข็ง   
ในการพัฒนาระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนฯ จํานวน 6 
ชั่วโมงๆ 600 บาท /จํานวน 2 
คน 
- คาพาหนะในการเดินทาง 
 2 คน คนละ 800 บาท 
- คาท่ีพักสําหรับวิทยากรในการ
อบรมเสริมสรางความเขมแข็งใน
การพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนฯ  2 คน คนละ 800 
บาท 
- คาเกียรติบัตร ผูรับการอบรม
เสริมสรางความเขมแข็ง           
ในการพัฒนาระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนฯ   
จํานวน 89 ฉบับ 

1  
 
 
 
 
 
 
 

3,600 

 
 
 

6,600 
 
 

11,000 
 
 
 
 
 
 

  
1,600 

 
1,600 

 
 
 
 

900 
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ท่ี กิจกรรม/รายการ 
ไตรมาสท่ี 
(1,๒,๓,4) 

เงินงบประมาณ 
รวม 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 
 - คาปายไวนิลการอบรม

เสริมสรางความเขมแข็ง  ในการ
พัฒนาระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน ขนาด 2 คูณ 3 เมตร 
จํานวน 1 แผน 
- คาเอกสารประกอบการอบรม
เสริมสรางความเขมแข็ง  ในการ
พัฒนาระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน 
จํานวน 110 ชุด ชุดละ 30 
บาท 

   1,000 
 

 
 
 

3,300 

 

2 สงเสริมระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียนในสถานศึกษา 
- คาเบี้ยเลี้ยงคณะทํางาน 
จํานวน 6 คน เวลา 23 วันๆละ
120 บาท 
- คาอุปกรณ สําหรับการจัด
กิจกรรมเสริมสรางทักษะการ
ดํารงชีวิตและกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน 

2-3  
 

16,560 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

3,000 

 

3 นิเทศ ติดตามการดําเนินงาน
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
และปฏิบัติงานตามภารกิจของ
ศูนยเฉพาะกิจคุมครองและ
ชวยเหลือนักเรียน 
- คาเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาท่ี                    
ท่ีเก่ียวของตามภารกิจงานของ
ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
จํานวน 6 คน เวลา  23 วันๆละ
120 บาท 

3-4  
 
 
 

 
16,560 

 
 
 
 

   

รวมท้ังส้ิน 36,720 21,700 7,300 65,720 
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6. ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ 
ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการดําเนิน เครื่องมือท่ีใช 

6.1 เชิงปริมาณ   
     1. ครูผูรับผิดชอบระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
จํานวน 89 คน ไดรับการอบรมระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียนท้ัง 5 ข้ันตอน และไดรับความรูใน
การคัดกรองสุขภาพจิตเด็กและวัยรุน 

การจัดอบรม บัญชรีายชื่อผูเขารวม
การอบรม/ 
แบบทดสอบ Pretest 
- Posttest 

     2. สถานศึกษาในสังกัด จํานวน 89 แหง มีการ
เยี่ยมบานนักเรียนและมีระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียนอยางมีประสิทธิภาพ รอยละ 100 

การเยี่ยมบานนักเรียน/
การสรุปผลการเยี่ยมบาน
นักเรียน 

แบบรายงานการเยี่ยม
บานนักเรียน/แบบ
สํารวจการดูแล
ชวยเหลือนักเรียน 

     3. นักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสจํานวน 23 แหง 
ไดรับการ เสริมสรางทักษะการดํารงชีวิตและพัฒนา
ผูเรียน รอยละ 100 

- การเยี่ยมบานนักเรียน 
- กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
- การใหคําปรึกษา 

แบบรายงานการเยี่ยม
บานักเรียน                      
/ ภาพถาย 

6.2  เชิงคุณภาพ   
     1 .  สถานศึกษา ครู ผู รั บผิ ดชอบระบบดู แล
ชวยเหลือนักเรียน                 มีความรูเก่ียวกับระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียนท้ัง ๕ ข้ันตอน และทักษะการ
คัดกรองสุขภาพจิตเด็กและวัยรุนไปใชในการคัดกรอง
นักเรียนอยางถูกตองและเหมาะสม 

การคัดกรอง/การเยี่ยม
บานนักเรียน 

แบบรายงานการเยี่ยม
บานนักเรียน 

     2. สถานศึกษามีการเยี่ยมบานนักเรียนและมีระบบ
การดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางมีคุณภาพ 

การคัดกรอง/การเยี่ยม
บานนักเรียน/จัดทําแบบ
สํารวจระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนเพ่ือเก็บ
ขอมูล 

แบบรายงานการเยี่ยม
บานนักเรียน/แบบ
สํารวจการดูแล
ชวยเหลือนักเรียน 

    3 .  นัก เรี ยนโรง เรียนขยายโอกาสได รั บการ
เสริมสรางทักษะการดํารงชีวิตและพัฒนาผูเรียน 

จัดกิจกรรมเสริมสราง
ทักษะการดํารงชีวิต/การ
ใหคําปรึกษา 

ภาพถาย/แบบบันทึก
การใหคําปรึกษา 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 7.1 สถานศึกษาในสังกัดสามารถขับเคลื่อนและพัฒนางานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน               
โดยบูรณาการรวมกับความรูเก่ียวกับสุขภาพจิตเด็กและวัยรุน 

7.2 นักเรียนทุกคนไดรับการดูแลชวยเหลือ มีภูมิคุมกันทางจิตใจ มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
7.3 ครูผูรับผิดชอบระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนไดรับความรูเก่ียวกับระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

รวมถึงมีทักษะในการคัดกรองสุขภาพจิตเด็กในวัยเรียน 
 7.4 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 มีขอมูลระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียนท่ีเปนประโยชนในการชวยเหลือ ติดตามการดําเนินงานของสถานศึกษาในสังกัด 
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โครงการ            พัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล 
   ปงบประมาณ 2564 
ยุทธศาสตรชาติ   4. ดานการปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม  
   การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  ประเด็นท่ี 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา   2. ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 
แผนงาน  พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
กลยุทธ  4 
ลักษณะโครงการ        ใหม    ตอเนื่อง 
ผูรับผิดชอบโครงการ      นางสาวสิริญา  จิตวัฒนาธรรม 
ระยะเวลาดําเนินการ   1 มกราคม – ธันวาคม 2564  
______________________________________________________________________________ 

1. หลักการและเหตุผล 

 ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดรับมอบหมายใหดําเนินการขับเคลื่อน
โครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล (1 ตําบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) เนนการพัฒนาโรงเรียนใหมีคุณภาพ
และไดมาตรฐานตามบริบทของตนเอง โดยพัฒนาโรงเรียนในทองถ่ินระดับตําบลใหเปน “โรงเรียนคุณภาพ
ประจําตําบล” ท่ีมีความเขมแข็งทางวิชาการและมีความพรอม ในการพัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรม งานอาชีพ 
และสุขภาพอนามัย สามารถใหบริการการศึกษาแกนักเรียนและชุมชน เพ่ิมโอกาสการเขาถึงการศึกษา         
ท่ีมีคุณภาพเกิดความเทาเทียมและครอบคลุมท่ัวประเทศ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ําดานการจัดการศึกษา      
ของประเทศ แกปญหาความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม 
 โดยมีเปาหมาย คือ โรงเรียนเปนศูนยกลางของชุมชน เปนตนแบบ ท่ีมีความพรอมในการใหบริการ  
ทางการศึกษาอยางมีคุณภาพ เปนการสรางโรงเรียนใหมีความพรอมในดานการจัดการเรียนการสอน         
มีอุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเอ้ือตอการเรียนรู ผูบริหารและครูท่ีมีประสิทธิภาพ สงเสริมการมี
สวนรวมระหวางโรงเรียน ชุมชน และหนวยงานอ่ืน ๆ ในการสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการจัด
กระบวนการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพใหกับนักเรียน ชุมชนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมทางการศึกษาท่ีเปน
ประโยชน เชื่อมโยงความสัมพันธกับชุมชนไดอยางตอเนื่อง สรางโอกาสใหนักเรียนในพ้ืนท่ีไดพัฒนาอยาง
เต็มท่ี โรงเรียนกลายเปนศูนยรวม หรือเปนแหลงการเรียนรูของชุมชน คนในชุมชนเกิดความรูสึกเปน
เจาของ ตลอดจนสามารถสรางความเชื่อม่ันและศรัทธาในการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนในการสง        
บุตรหลานเขาเรียน นําไปสูการลดคาใชจายของผูปกครองซ่ึงถือเปนหลักประกันกับชุมชนวา โรงเรียน
คุณภาพเหลานี้จะสงเสริมและสนับสนุนใหนักเรียนไดรับความรู กระบวนการและทักษะท่ีจําเปนตอการ
ธํารงตน ดํารงชีวิตในการเปนพลเมืองไทยไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2  เล็งเห็นความสําคัญดังกลาว
ขางตน  จึงจัดโครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล (1 ตําบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) นี้ข้ึนอยางตอเนื่องเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาใหบรรลุตามมาตรฐานตัวชี้วัดของโครงการ 

๒. วัตถุประสงค 
     2.1 เพ่ือใหโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล มีความเขมแข็งทางวิชาการและมีความพรอมในการพัฒนา
ดานคุณธรรม จริยธรรม งานอาชีพ และสุขภาพอนามัย สามารถใหบริการทางการศึกษาแกนักเรียนและ
ชุมชน 
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     2.2 เพ่ือใหนักเรียนในตําบลไดรับโอกาสการเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 
แกปญหาความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม สําหรับนักเรียนในทองถ่ินชนบท 
     2.3 เพ่ือใหโรงเรียนคุณภาพประจําตําบลมีนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
     2.4 เพ่ือใหโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล สงเสริมการมีสวนรวม ระหวางโรงเรียน ชุมชน และ
หนวยงานอ่ืน 

๓. เปาหมาย 
     3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) 

3.1.1 รอยละ 100 ของโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล มีความเขมแข็งทางวิชาการและมีความ
พรอมในการพัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรม งานอาชีพ และสุขภาพอนามัย สามารถใหบริการทางการศึกษา 
แกนักเรียนและชุมชน 

3.1.2 รอยละ 100 ของนักเรียนในตําบลไดรับโอกาสการเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ลดความ
เหลื่อมล้ําทางการศึกษา แกปญหาความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม สําหรับนักเรียนในทองถ่ินชนบท 

3.1.3 รอยละ 100 ของโรงเรียนคุณภาพประจําตําบลมีนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 

3.1.4 รอยละ 100 ของโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล สงเสริมการมีสวนรวม ระหวางโรงเรียน 
ชุมชน และหนวยงานอ่ืน 

     3.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) 
3.2.1 โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล มีความเขมแข็งทางวิชาการและมีความพรอมในการพัฒนา

ดานคุณธรรม จริยธรรม งานอาชีพ และสุขภาพอนามัย สามารถใหบริการทางการศึกษา แกนักเรียนและ
ชุมชน 

3.2.2 นักเรียนในตําบลไดรับโอกาสการเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ําทางการ
ศึกษา แกปญหาความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม สําหรับนักเรียนในทองถ่ินชนบท 

3.2.3 โรงเรียนคุณภาพประจําตําบลมีนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
3.2.4 โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล สงเสริมการมีสวนรวม ระหวางโรงเรียน ชุมชน และ

หนวยงานอ่ืน 

4. กิจกรรมการดําเนินการ 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

กิจกรรมท่ี 1 สรางเว็บไซต โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล สพป.ปข.2 

1.1 สรางเว็บไซต โรงเรียนคุณภาพประจํา
ตําบล สพป.ปข.2 ดวย google site 

มกราคม 2564 
 

สิริญา 

กิจกรรมท่ี 2 ทบทวนแนวทางการดําเนินงานโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล 
2.1 กําหนดหลักสูตรแนวทางการดําเนินงาน

โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล 
มกราคม 2564 สิริญา 

2.2 แตงตั้งคณะกรรมการการดําเนินงาน มกราคม 2564 สิริญา 
2.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการ

ดําเนินงานโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล  
มกราคม 2564 สิริญา 

2.4 จัดทําเอกสารประกอบการประชุม มกราคม 2564 สิริญา 
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ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
กิจกรรมท่ี 3 นิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินการจัดการศึกษา 

3.1 กําหนดปฏิทินการนิเทศ สิงหาคม - กันยายน 
2564 

สิริญา 

3.2 แจงกําหนดการใหโรงเรียนรับทราบ สิงหาคม - กันยายน 
2564 

สิริญา 

3.3 นิเทศ ติดตามการดําเนินกิจกรรมของ
โรงเรียนตามปฏิทิน 

สิงหาคม - กันยายน 
2564 

คณะศึกษานิเทศฯ 

3.4 สรุปผลการดําเนินงานของโครงการ
โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล 

กันยายน 2564 สิริญา 

 
5. งบประมาณ งบประมาณ 16,000 บาท (ถัวจายทุกรายการ) แผนการใชจายงบประมาณ ดังนี้ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
ไตรมาสท่ี 
(1,๒,๓,4) 

เงินงบประมาณ 
รวม 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 
1
. 
 
 
 
 
 
 

2 

กิจกรรมท่ี 1 สรางเว็บไซต 
โรงเรียนคุณภาพประจํา
ตําบล สพป.ปข.2 
1.1 สรางเว็บไซต โรงเรียน
คุณภาพประจําตําบล 
สพป.ปข.2 ดวย google 
site 
 
กิจกรรมท่ี 2 ทบทวน
แนวทางการดําเนินงาน
โรงเรียนคุณภาพประจํา
ตําบล 
2.1 กําหนดหลักสูตรแนว
ทางการดําเนินงานโรงเรียน
คุณภาพประจําตําบล 
2.2 แตงตั้งคณะกรรมการ
การดําเนินงาน 
-คาอาหารกลางวัน  
อาหารวาง และเครื่องดื่ม
สําหรับคณะทํางาน 10 คน 
คน ๆละ 120 บาท จํานวน 
1 วัน เปนเงิน 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 

1,200 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 

1,200 
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ท่ี กิจกรรม/รายการ 
ไตรมาสท่ี 
(1,๒,๓,4) 

เงินงบประมาณ 
รวม คาตอบแท

น 
คาใชสอย คาวัสดุ 

2
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3
. 

กิจกรรมท่ี 2 (ตอ) ทบทวน
แนวทางการดําเนินงาน
โรงเรียนคุณภาพประจํา
ตําบล 
2.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
แนวทางการดําเนินงาน
โรงเรียนคุณภาพประจํา
ตําบล 10 ข้ันตอน 
-คาอาหารกลางวัน อาหาร
วาง และเครื่องดื่มสําหรับ
ผูเขารวมประชุม จํานวน 42 
คน และคณะทํางาน 10 คน 
คน ๆ ละ 120 บาท จํานวน 
1 วัน 
2.4 จัดทําเอกสาร
ประกอบการประชุม 
-คาจางถายเอกสาร 
(50 เลมๆละ 50 บาท) 
-คาวัสดุอุปกรณอ่ืนๆ 
กิจกรรมท่ี 3 นิเทศ กํากับ 
ติดตาม และประเมินการจัด
การศึกษา 
3.1 กําหนดปฏิทินการนิเทศ 
3.2 แจงปฏิทินการนิเทศ 
3.3 นิเทศ ติดตามการดําเนิน
กิจกรรม 
- คาชดเชยน้ํามันในการ
นิเทศ กํากับ ติดตาม และ
ติดตาม ของโรงเรียนใน
โครงการโรงเรยีนคุณภาพ
ประจําตําบล  
3.4 สรุปผลการดําเนินงาน
ของโครงการโรงเรียน
คุณภาพประจําตําบล 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3-4 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 

6,240 
 
 
 
 
 
 
 

2,500 
 
- 
 
 
 
- 
- 
 
 
 

5,000 
 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 

1,060 
 
 
 
- 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 

6,240 
 
 
 
 
 
 
 

2,500 
 

1,060 
 
 
 
- 
- 
 
 
 

5,000 
 
 
 
 
- 

รวมท้ังส้ิน - 14,940 1,060 16,000 
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6. ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ 
ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 

6.1 เชิงปริมาณ   
 ๑) รอยละ 100 ของโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล มีความ
เขมแข็งทางวิชาการและมีความพรอมในการพัฒนาดานคุณธรรม 
จริยธรรม งานอาชีพ และสุขภาพอนามัย สามารถใหบริการทาง
การศึกษา แกนักเรียนและชุมชน 
 

-ประเมิน 
-นิเทศฯ 

-แบบประเมิน 
-แบบนิเทศฯ 

     2) รอยละ 100 ของนักเรียนในตําบลไดรับโอกาสการเขาถึง
การศึกษาท่ีมีคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา แกปญหา
ความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม สําหรับนักเรียนในทองถ่ิน
ชนบท 
 

-ประเมิน 
-นิเทศฯ 

-แบบประเมิน 
-แบบนิเทศฯ 

 3) รอยละ 100 ของโรงเรียนคุณภาพประจําตําบลมี
นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
 

-ประเมิน 
-นิเทศฯ 

-แบบประเมิน 
-แบบนิเทศฯ 

 4) รอยละ 100 ของโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล สงเสริม
การมีสวนรวม ระหวางโรงเรียน ชุมชน และหนวยงานอ่ืน 
 

-ประเมิน 
-นิเทศฯ 

-แบบประเมิน 
-แบบนิเทศฯ 

6.2  เชิงคุณภาพ   
 ๑) โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล มีความเขมแข็งทางวิชาการ
และมีความพรอมในการพัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรม งานอาชีพ 
และสุขภาพอนามัย สามารถใหบริการทางการศึกษา แกนักเรียน
และชุมชน 
 

-ประเมิน 
-นิเทศฯ 

-แบบประเมนิ 
-แบบนิเทศฯ 

     2) นักเรียนในตําบลไดรับโอกาสการเขาถึงการศึกษาท่ีมี
คุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา แกปญหาความเหลื่อม
ล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม สําหรับนักเรียนในทองถ่ินชนบท 
 

-ประเมิน 
-นิเทศฯ 

-แบบประเมิน 
-แบบนิเทศฯ 

 3) โรงเรียนคุณภาพประจําตําบลมีนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา 
 

-ประเมิน 
-นิเทศฯ 

-แบบประเมิน 
-แบบนิเทศฯ 

 4) โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล สงเสริมการมีสวนรวม 
ระหวางโรงเรียน ชุมชน และหนวยงานอ่ืน 
 

-ประเมิน 
-นิเทศฯ 

-แบบประเมิน 
-แบบนิเทศฯ 
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7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
7.1 โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล มีความเขมแข็งทางวิชาการและมีความพรอมในการพัฒนา     

ดานคุณธรรม จริยธรรม งานอาชีพ และสุขภาพอนามัย สามารถใหบริการทางการศึกษาแกนักเรียนและ
ชุมชน 
 7.2 นักเรียนในตําบลไดรับโอกาสการเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ําทาง
การศึกษา แกปญหาความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม สําหรับนักเรียนในทองถ่ินชนบท 
 7.3 โรงเรียนคุณภาพประจําตําบลมีนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
 7.4 โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล สงเสริมการมีสวนรวม ระหวางโรงเรียน ชุมชน และหนวยงาน
อ่ืน 
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โครงการ           เสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
ของสถานศึกษาการปฏิบัติท่ียั่งยืน 

ยุทธศาสตรชาติ  5. ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ   ประเด็นท่ี 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา  4. ปรับปรุงระบบการศึกษาใหมีประสิทธิภาพของการใชทรัพยากร   

เพ่ิมความคลองตัวใน การรองรับความหลากหลายของ 
การจัดการศึกษา และสรางเสริมธรรมาภิบาล 

แผนงาน   พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
กลยุทธ     5 
ลักษณะโครงการ         ใหม    ตอเนื่อง 
ผูรับผิดชอบโครงการ       นางกิตติมา เย็นกาย  
ระยะเวลาดําเนินการ    1 มกราคม – 30 กันยายน 2564 
______________________________________________________________________________ 

1. หลักการและเหตุผล 
 ปจจุบันปญหาสิ่งแวดลอมเปนสิ่งสําคัญท่ีตองไดรับการดูแลแกไข โดยเฉพาะขยะท่ีมีปริมาณ       
เพ่ิมมากข้ึนอยางรวดเร็ว โรงเรียนก็เจอกับปญหาขยะ ทําใหสภาพสิ่งแวดลอมไมดี ไมสะอาด และอาจเปน
แหลงเพาะพันธยุง และเชื้อโรคตางๆ เชน โรคไขเลือดออกโรคทางผิวหนัง โรคทางเดินอาหาร ทางการ
หายใจจากการสูดดมกลิ่นขยะ ฝุนละออง สาเหตุและท่ีมาของขยะ เกิดจากความมักงายและขาดจิตสํานึก 
ถึงผลเสียท่ีจะเกิดข้ึน เปนสาเหตุท่ีพบบอยมาก ซ่ึงจะเห็นไดจากการท้ิงขยะลงตามพ้ืนหรือแหลงน้ําโดย     
ไมท้ิงลงในถังรองรับท่ีจัดไวให หรือแมกระท่ังการซ้ือของการใชสิ่งของของนักเรียน เชน ขนม กระดาษ แกว
น้ํา ขวดน้ํา โดยใสถุงพลาสติกหลายๆถุง ทําใหมีขยะเพ่ิมในปริมาณมาก สถานศึกษาเปนแหลงเรียนรู        
ท่ีสําคัญยิ่งในการปูพ้ืนฐาน และปลูกฝงใหนักเรียนมีจิตสํานึกมีจิตสาธารณะรักและหวงแหนธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอมของตนเองรูจักการคัดแยกขยะสามารถนําความรูท่ีไดรับไปเผยแพรตอชุมชนเพ่ือประสาน
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนและชุมชนใหมีความเขมแข็งและยั่งยืน ตามท่ีสํานักพัฒนานวัตกรรม         
การจัดการศึกษา  

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต ๒ จึงไดจัดทําโครงการนี้ ข้ึน                
เพ่ือ สงเสริม สนับสนุนการสรางเครือขายสถานศึกษา ท่ีดําเนินกิจกรรม ลด คัดแยก และนําขยะกลับมาใช
ประโยชน การรวบรวมขยะเพ่ือสงไปกําจัดอยางถูกตอง ปลูกจิตสํานึกการลด คัดแยก และนําขยะกลับมาใช
ประโยชนใหมในสถานศึกษา สรางระบบการเรียนรูผานกิจกรรมตางๆ และสงเสริมการมีสวนรวมของผูเรียน           
ในการจัดการขยะภายในสถานศึกษา ปลูกฝงลักษณะนิสัยรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมแกผูเรียน เพ่ือมุงสู
สถานศึกษาปลอดขยะอยางแทจริง และขยายผลตอจนกลายเปนสังคมรีไซเคิลตอไป 

๒. วัตถุประสงค 
     ๒.๑ เพ่ือใหผูรับผิดชอบของสถานศึกษา/สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ 
เขต ๒ มีความรู ความเขาใจในการลดและคัดแยกขยะ 
     ๒.๒ เพ่ือใหสถานศึกษา/สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต ๒ นําความรูไป
บูรณาการรวมกับการจัดการขยะแบบมีสวนรวมและนําขยะมาใชประโยชน   
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     2.3 เพ่ือคัดเลือกสถานศึกษาท่ีมีผลงานดีเดน เปนแบบอยางท่ีดี ดานการเสริมสรางคุณภาพชีวิต                   
ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ระดับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2                 
(ประกวด Best Practice) 

๓. เปาหมาย 
     3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) 

3.1.1 ผูรับผิดชอบของสถานศึกษา จํานวน 89 คน และผูรับผิดชอบระดับสํานักงานเขต จํานวน 
10 คน  ไดรับการอบรมความรูดานการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดลอมแกสถานศึกษา 

3.1.2 สถานศึกษานําความรูไปบูรณาการรวมกับการจัดการขยะแบบมีสวนรวมและนําขยะมาใช
ประโยชน ใหโรงเรียนลด ละ เลิกการใชถังขยะ รอยละ 100 

3.1.3 สถานศึกษาผลงานดีเดน เปนแบบอยางท่ีดี ดานการเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตร            
กับสิ่งแวดลอม ระดับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 (ประกวด Best 
Practice)  
     3.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) 

3.2.1 ผูรับผิดชอบของมีความรูดานการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดลอมแกสถานศึกษา 
 3.2.2 สถานศึกษานําความรูไปบูรณาการรวมกับการจัดการขยะแบบมีสวนรวมและนําขยะ             
มาใชประโยชน เพ่ือใหโรงเรียนลด ละ เลิกการใชถังขยะ 

3.2.3 สถานศึกษาในสังกัดมีผลงานดีเดน เปนแบบอยางท่ีดี ดานการเสริมสรางคุณภาพชีวิต           
ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ระดับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2                 
(ประกวด Best Practice) 

4. กิจกรรมการดําเนินการ 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

กิจกรรมท่ี 1 ประชุมจัดทําแผนการดําเนินงาน 
1.1 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการโรงเรียนไร

ถังขยะ 
มกราคม – มีนาคม 

2564 
นางกิตติมา เย็น
กาย  และคณะ 

1.2 ประชุมคณะกรรมการดําเนินโครงการโรงเรียนไรถัง
ขยะ เพ่ือรวมกันวางแผนและแบงหนาท่ีความ
รับผิดชอบ 

มกราคม – มีนาคม 
2564 

นางกิตติมา เย็น
กาย  และคณะ 

กิจกรรมท่ี 2  ประชุมเชิงปฏิบัติการใหความรูเก่ียวกับการดําเนินโครงการโรงเรียนไรถังขยะ 

2.1 กิจกรรมใหความรูเรื่องการนําขยะมาใชประโยชน เมษายน - มิถุนายน
2564 

นางกิตติมา เย็น
กาย  และคณะ 

2.2 กิจกรรมบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีสวน
รวมและนําขยะมาใชประโยชน รวมท้ังสอดแทรก
สาระการเรียนรูท่ีเก่ียวของ 

เมษายน - มิถุนายน
2564 

นางกิตติมา เย็น
กาย  และคณะ 

กิจกรรมท่ี 3 ดําเนินกิจกรรมโรงเรียนไรถังขยะ  

3.1 กิจกรรมคัดแยกขยะ/ลดขยะอินทรีย  กรกฎาคม–กันยายน 
2564 

นางกิตติมา เย็น
กาย และคณะ 
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ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

3.2 กิจกรรมนําขยะกลับมาใชประโยชน  กรกฎาคม–กันยายน 
2564 

นางกิตติมา เย็น
กาย  และคณะ 

กิจกรรมท่ี 4 ประกวด Best Practice (มอบเกียรติบัตร) กรกฎาคม–กันยายน 
2564 

นางกิตติมา เย็น
กาย  และคณะ 

กิจกรรมท่ี 5 นิเทศติดตามผลการดําเนินโครงการ ตุลาคม – ธันวาคม 
2564 

นางกิตติมา เย็น
กาย  และคณะ 

5.1 สรุปและรายงานผลการดําเนินโครงการ ตุลาคม – ธันวาคม 
2564 

นางกิตติมา เย็น
กาย  และคณะ 

 

5. งบประมาณ งบประมาณ 32,200 บาท (ถัวจายทุกรายการ) แผนการใชจายงบประมาณ ดังนี้ 
 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
ไตรมาสท่ี 
(1,๒,๓,4) 

เงินงบประมาณ 
รวม 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 
1 ประชุมจัดทําแผนการดําเนินงาน 

- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  
   

1,000 
 
 

1,000 

2 ประชุมเชิงปฏิบัติการใหความรูเก่ียวกับ
การดําเนินโครงการโรงเรียนไรถังขยะ 
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน 
100 คน  คนละ 30 บาท/ม้ือ จํานวน 
2 ม้ือ 
- คาอาหารกลางวัน จํานวน 100 คน 
คนละ 100 บาท/ม้ือ จํานวน 1 ม้ือ 
- คาตอบแทนวิทยากรในการอบรม 
จํานวน 6 ชั่วโมงๆ 600 บาท /จํานวน 
2 ทาน  
- คาพาหนะ 2 คน คนละ 800 บาท 
- คาเกียรติบัตร ผูรับการอบรม จํานวน 
100 ฉบับ 
- คาเอกสารประกอบการอบรม 
จํานวน 100 ชุด ชุดละ 30 บาท 

  
 
 
 
 
 

 
3,600 

 
1,600 

 
 

 
6,000 

 
10,000 

 
 
 
 
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,000 
 

3,000 

25,200 

3 กิจกรรมโรงเรียนไรถังขยะ  
- คาอุปกรณสําหรับการดําเนินกิจกรรม 

    
3,000 

3,000 

4 ประกวด Best Practice (มอบเกียรติ
บัตร) 
- คาอุปกรณสําหรับการดําเนินกิจกรรม 
- คาเกียรติบัตร 

    
2,000 
1,000 

3,000 

รวมท้ังส้ิน 5,200 17,000 10,000 32,200 
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6. ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ 

ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการดําเนิน เครื่องมือท่ีใช 
6.1 เชิงปริมาณ   
     1. ผูรับผิดชอบของสถานศึกษา จํานวน 89 คน และ
ผูรับผิดชอบระดับสํานักงานเขต จํานวน 10 คน  ไดรับ
การอบรมความรูดานการบริหารจัดการขยะและ
สิ่งแวดลอมแกสถานศึกษา 

จัดการอบรม บัญชีรายชื่อ
ผูเขารวมการอบรม 

     2. สถานศึกษานําความรูไปบูรณาการรวมกับการ
จัดการขยะแบบมีสวนรวมและนําขยะมาใชประโยชน 
เพ่ือใหโรงเรียนลด ละ เลิกการใชถังขยะ รอยละ 100 

กิจกรรมคัดแยกขยะ/
นําขยะกลับมาใช/
กิจกรรมธนาคารขยะ/
การสรางผลิตภัณฑ
จากขยะ 

ภาพถายกอน-หลัง
การดําเนิน
กิจกรรม/ผลิตภัณฑ
ท่ีไดจากขยะ 

     3. สถานศึกษามีผลงานดีเดน เปนแบบอยางท่ีดี ดาน
การเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (ประกวด Best Practice) 

กิจกรรมคัดแยกขยะ/
นําขยะกลับมาใช/
กิจกรรมธนาคารขยะ 

แบบสรุปการ
ดําเนินงาน 
ภาพถายกอน-หลัง
การดําเนิน
กิจกรรม/ผลิตภัณฑ
ท่ีไดจากขยะ 

6.2  เชิงคุณภาพ   
     1. ผูรับผิดชอบของมีความรูดานการบริหารจัดการ
ขยะ               และสิ่งแวดลอมแกสถานศึกษา 

จัดการอบรม บัญชีรายชื่อ
ผูเขารวมการอบรม 

     2. สถานศึกษานําความรูไปบูรณาการรวมกับการ
จัดการขยะแบบมีสวนรวมและนําขยะมาใชประโยชน 
เพ่ือใหโรงเรียนลด ละ เลิกการใชถังขยะ 

กิจกรรมคัดแยกขยะ/
นําขยะกลับมาใช/
กิจกรรมธนาคารขยะ/
การสรางผลิตภัณฑ
จากขยะ 

ภาพถายกอน-หลัง
การดําเนิน
กิจกรรม/ผลิตภัณฑ
ท่ีไดจากขยะ/
จํานวนถังขยะ
ภายในโรงเรียน
กอน-หลังทํา
กิจกรรม 

     3. สถานศึกษาในสังกัดมีผลงานดีเดน เปนแบบอยาง
ท่ีดี ดานการเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม ระดับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 (ประกวด Best 
Practice) 

กิจกรรมคัดแยกขยะ/
นําขยะกลับมาใช/
กิจกรรมธนาคารขยะ 

แบบสรุปการ
ดําเนินงาน/ 
ภาพถายกอน-หลัง
การดําเนิน
กิจกรรม/ผลิตภัณฑ
ท่ีไดจากขยะ 
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7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 7.๑ สถานศึกษาในสังกัด/เจาหนาท่ี สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ 
เขต ๒  ลด คัดแยก และนําขยะกลับมาใชประโยชน ปลูกจิตสํานึกการลด คัดแยก และนําขยะกลับมาใช
ประโยชนใหมในสถานศึกษา  
 7.2 สถานศึกษาในสังกัดลดการใชถังขยะภายในโรงเรียน 
 7.๒ สถานศึกษาในสังกัดมีสภาพแวดลอมท่ีดี เอ้ืออํานวยตอการศึกษาและดําเนินชีวิตของนักเรียน 
 7.3 มีสถานศึกษาตนแบบดานการเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ในสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 
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โครงการ            ปรับปรุง ซอมแซม และปรับสภาพภูมิทัศนบริเวณโดยรอบ 
   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 
ยุทธศาสตรชาติ   5. การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  ประเด็นท่ี 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
แผนงาน    พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
กลยุทธ     5 
ลักษณะโครงการ        ใหม    ตอเนื่อง 
ผูรับผิดชอบโครงการ       นางศิรกานต ศรลัมภ 
ระยะเวลาดําเนินการ    มกราคม – กันยายน 2564  
______________________________________________________________________________ 

1. หลักการและเหตุผล 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 เปนองคกรหลัก มีหนาท่ี
ดําเนินการตามภารกิจ สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ขับเคลื่อนการดําเนินงานท้ังในระดับ
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา และระดับสถานศึกษาใหมีการบริหารท่ีดี แตเนื่องจากสภาพภูมิทัศนและสภาพแวดลอม
บริเวณโดยรอบสํานักงาน มีสภาพพ้ืนท่ีบางสวนไมเรียบรอย และภูมิทัศน ไมรมรื่น สวยงาม รวมท้ัง
สภาพแวดลอมบางสวนไมเอ้ืออํานวยตอการปฏิบัติงาน ดังนั้น จึงจําเปนตองมีการจัดตกแตง ปรับปรุง       
ใหสวยงาม มีความสดชื่นรมเย็น รมรื่นใหกับผูปฏิบัติงานและผูมารับบริการหรือมาเยี่ยมเยือน รวมท้ังอํานวย
ความสะดวกใหคนพิการท่ีมารับบริการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 จึงได
จัดทําโครงการปรับปรุงซอมแซม และปรับสภาพภูมิทัศนบริเวณโดยรอบสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2  
 
๒. วัตถุประสงค 
     ๒.๑ เพ่ือปรับสภาพภูมิทัศนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาใหรมรื่น สวยงาม ปลอดภยั และเอ้ือตอการ 
ปฏิบัติงานของบุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 
     ๒.๒ เพ่ือเสริมสรางภาพลักษณขององคกรใหเกิดความประทับใจแกบุคลากรและผูมาติดตอขอรับ
บริการ อันจะสงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององคกร 

๓. เปาหมาย 
     3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 มีสภาพท่ีสวยงาม รมรื่นและเอ้ือ
ตอการปฏิบัติงานของบุคลากรในสํานักงาน  
     3.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) 

เสริมสรางภาพลักษณขององคกร ใหเกิดความประทับใจแกบุคลากรและผูท่ีมาติดตอราชการและ
ผูรับบริการ  
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4. กิจกรรมการดําเนินการ 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

4.1 สํารวจพ้ืนท่ี ท่ีตองการปรับปรุง ซอมแซม 
และปรับสภาพภูมิทัศนบริเวณโดยรอบ
สํานักงานฯ  

มกราคม 2564 กลุมอํานวยการ 

4.2 เสนอขออนุมัติโครงการ กุมภาพันธ 2564 กลุมอํานวยการ 
4.3 แตงตั้งผูรับผิดชอบ  กุมภาพันธ 2564 กลุมอํานวยการ 

4.4 ดําเนินการปรับปรุง ซอมแซม และปรับ
สภาพภูมิทัศนบริเวณโดยรอบสํานักงานฯ 

มกราคม - เมษายน 
2564 

กลุมอํานวยการ 

4.5 สรุป รายงานผลการดําเนินงาน  พฤษภาคม 2564 กลุมอํานวยการ 

 
5. งบประมาณ งบประมาณ 200,000 บาท (ถัวจายทุกรายการ) แผนการใชจายงบประมาณ ดังนี้ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
ไตรมาสท่ี 
(1,๒,๓,4) 

เงินงบประมาณ 
รวม 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 
1 สํารวจพ้ืนท่ี ท่ีตองการ

ปรับปรุง ซอมแซม และปรับ
สภาพภูมิทัศนบริเวณ
โดยรอบสํานักงานฯ  

1 - - - - 

2 เสนอขออนุมัติโครงการ 1 - - - - 
3 แตงตั้งผูรับผิดชอบ  2 - - - - 
4 ดําเนินการปรับปรุง 

ซอมแซม และปรับสภาพภูมิ
ทัศนบริเวณโดยรอบ
สํานักงานฯ 
- จัดสวนหยอมบริเวณหนา
สํานักงานฯ  
- จัดทําฐานพระ พรอม
พระพุทธรูป  
- ปรับภูมิทัศน หนาเสาธง 
- ทาสีบริเวณทางลาดหนา  
  สํานักงานเขตฯ 

2 – 3  
 
 
 
- 
 
- 
 
- 
- 
 

 
 
 
 

20,000 
 

100,000 
 

60,000 
20,000 

 

 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 
- 
 

 
 
 
 

20,000 
 

100,000 
 

60,000 
20,000 

 
5 สรุป รายงานผลการ

ดําเนินงาน  
3 - - - - 

รวมท้ังส้ิน - 200,000 - 200,000 
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6. ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ 
ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการดําเนิน เครื่องมือท่ีใช 

6.1 เชิงปริมาณ   
      รอยละ 100 ของบุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ มีความพึงพอใจ ตอสภาพแวดลอม
ท่ีสวยงาม รมรื่นและเอ้ือตอการปฏิบัติงานของบุคลากรในสํานักงาน 

ประเมิน แบบประเมิน 

6.2  เชิงคุณภาพ ประเมิน แบบประเมิน 
     รอยละ 100 ของผูมาติดตอราชการหรือผูมารับบริการ มี
ความพึงพอใจ ตอสภาพภูมิทัศนโดยรอบบริเวณสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2  

  

 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 7.๑ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 มีสภาพแวดลอมท่ีรมรื่น สวยงาม 
ปลอดภัย และเอ้ือตอการปฏิบัติงานของบุคลากรในสํานักงาน 
 7.๒ บุคลากรผูมาติดตอหรือมารับบริการท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ เขต 2 มีความประทับใจตอสภาพแวดลอมภายในบริเวณสํานักงาน 
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โครงการ                  นิเทศแบบบูรณาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
ยุทธศาสตรชาติ         6. ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ        ประเด็นท่ี 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา   1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
แผนงาน          พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
กลยุทธ           6 
ลักษณะโครงการ               ใหม    ตอเนื่อง 
ผูรับผิดชอบโครงการ             นางศิรินุช  ชูกุศล 
ระยะเวลาดําเนินการ          1 มกราคม  – 30 กันยายน 2564  
______________________________________________________________________________ 

1. หลักการและเหตุผล 

 ยุทธศาสตรชาติใหความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกชวงวัย     
ใหเปนคนดี เกงและมีคุณภาพ ซ่ึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษยไดใหความสําคัญกับการพัฒนาท้ังสอดคลอง
กับศักยภาพ ความสนใจ ความถนัด และการตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยท่ีหลากหลาย อาทิ ภาษา 
ตรรกะและคณิตศาสตร ดานทัศนะ และมิติ ดนตรี กีฬาและการเคลื่อนไหวของรางกาย การจัดการตนเอง          
มนุษยสัมพันธ รวมถึงผูมีความสามารถอันโดดเดนดานใดดานหนึ่งหรือหลายดาน ซ่ึงจําเปนตองมีการพัฒนา
ระบบและปจจัยสงเสริมตาง ๆ  ท่ีเก่ียวของไปพรอมกัน ท้ังในสวนของระบบการเรียนการสอน และการ
พัฒนาทักษะฝ มือ รวมท้ังการใหความสํ า คัญกับการส ง เสริม เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดย
กระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  มีนโยบายการพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียน มุงเนนพัฒนาประชากรวัยเรียนทุกคนและทุกกลุมเปาหมายในทุกมิติ มีเปาหมายเพ่ือใหผูเรียน        
มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุขมีทัศนคติท่ีถูกตองตอบานเมือง เปนพลเมืองดีของชาติและเปนพลโลกท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม       
มีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 มีความเปนเลิศทางวิชาการ มีทักษะอาชีพ และมีทักษะชีวิตท่ีเหมาะสม
สอดคลองกับสังคมปจจุบัน โดยการพัฒนาระบบการเรียนรูท่ีตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ      
ท่ี 21 

การนิเทศการศึกษาเปนกระบวนการท่ีสําคัญท่ีจะมุงสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามนโยบายดังกลาวได โดยมีหลักการสําคัญอยูบนพ้ืนฐานทางวิชาการ มีจุดมุงหมายชัดเจน เปน
ประชาธิปไตยรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน มีการปรับเปลี่ยนบทบาทผูนิเทศใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอม 
การจัดการศึกษาในปจจุบัน  โดยตองอาศัยความรวมมือจากผูบริหาร ครูผูสอนและบุคลากรทางการศึกษา
ทุกฝาย เพ่ือรวมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหไดมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 ไดตระหนักและเห็นความสําคัญ
ของการนิเทศการศึกษาซ่ึงเปนการสนับสนุนและชวยใหการพัฒนาคุณภาพการศึกษาบรรลุผล สามารถ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ระดับทองถ่ิน และระดับ
สถานศึกษา การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน และการจัดการศึกษาปฐมวัยใหไดคุณภาพตามเปาหมาย จึงได
จัดทําโครงการนี้ข้ึน 
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๒. วัตถุประสงค                    
     2.1 เพ่ือนิเทศ ติดตามผลการจัดการเรียนรูของครูผูสอนในสังกัดตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ เขต  2 
     2.2 เพ่ือพัฒนารูปแบบการนิเทศ ติดตามผลการจัดการศึกษาของศึกษานิเทศกใหมีคุณภาพ 
     2.3 เพ่ือสงเสริม สนับสนุน พัฒนาใหผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอนใหมีความรูความสามารถในการ
บริหารและการจัดการเรียนรูไดอยางมีคุณภาพ 
     2.4 เพ่ือใหสถานศึกษาจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน และจัดการศึกษาปฐมวัยไดอยางมีคุณภาพ 

๓. เปาหมาย 
     3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) 

3.1.1 รอยละ 100 ของครูผูสอนไดรับการนิเทศ ติดตามผลการจัดการเรียนรูตามนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต  2 

3.1.2 รอยละ 100 ของศึกษานิเทศกมีการพัฒนารูปแบบการนิเทศ ติดตามผลการจัดการศึกษา
ใหมีคุณภาพ 

3.1.3 รอยละ 100 ของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน ไดรับการสงเสริม สนับสนุน พัฒนาให
มีความรูความสามารถในการบริหารและการจัดการเรียนรูไดอยางมีคุณภาพ 

3.1.4 รอยละ 100 ของสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา         
ข้ันพ้ืนฐาน จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน และจัดการศึกษาปฐมวัยไดอยางมีคุณภาพ 
     3.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) 
         3.2.1 ครูผูสอนไดรับการนิเทศ ติดตามผลการจัดการเรียนรูตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ เขต  2 
         3.2.2 ศึกษานิเทศกมีการพัฒนารูปแบบการนิเทศ ติดตามผลการจัดการศึกษาของใหมีคุณภาพ 
           3.2.3 ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน ไดรับการสงเสริม สนับสนุน พัฒนาใหมีความรู
ความสามารถในการบริหารและการจัดการเรียนรูไดอยางมีคุณภาพ 
           3.2.4 สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน และจัดการศึกษาปฐมวัยไดอยางมีคุณภาพ 
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4. กิจกรรมการดําเนินการ 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

กิจกรรมท่ี 1  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
1.1 จัดทําแผนปฏิบัติการนิเทศ คูมือนิเทศ 

เครื่องมือนิเทศ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2  

พ.ย.63 และ ก.ย.64 นางศิรินุช  ชูกุศล 

1.2 จัดประชุมศึกษานิเทศก เพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติ
การนิเทศ วางแผนการนิเทศ การแลกเปลี่ยน
เรียนรูงานโดยใชกระบวนการ PLC 

พ.ย.63 - ก.ย.64 คณะศึกษานิเทศก 

กิจกรรมท่ี 2  การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 

2.1 จัดทําเครื่องมือการนิเทศ พ.ย.63 นางศิรินุช  ชูกุศล 

2.2 ออกนิเทศติดตาม และประเมินผล พ.ย.63 - ก.ย.64 คณะศึกษานิเทศก 

2.3 สรุป รายงานผล ก.ย.64 นางศิรินุช  ชูกุศล 

กิจกรรมท่ี 3  การแลกเปล่ียนเรียนรู เผยแพร Best Practice 

3.1 จัดทําเอกสารการแลกเปลี่ยนเรียนรู ก.ย.64 นางศิรินุช  ชูกุศล 

3.2 สรุป รายงานผล ก.ย.64 นางศิรินุช  ชูกุศล 

 
5. งบประมาณ งบประมาณ 84,600 บาท (ถัวจายทุกรายการ) แผนการใชจายงบประมาณ ดังนี้ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
ไตรมาสท่ี 
(1,๒,๓,4) 

เงินงบประมาณ 
รวม 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 
1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

จัดทําแผนการนิเทศ ติดตาม 
และประเมินผลการจัด
การศึกษา 

1 - - - - 

 1.1 จัดทําแผนปฏิบัติการ
นิเทศ คูมือนิเทศ เครื่องมือ
นิเทศ  
-คาถายเอกสารและเขาเลม 
15 เลม เลมละ 200 บาท 

1 - - 3,000 3,000 

 1.2 จัดประชุมศึกษานิเทศก 
เพ่ือติดตามและพัฒนางาน 
เดือนละ 1 ครั้ง จํานวน 10 
เดือน 
-คาอาหารและอาหารวาง 
 (13 คนๆละ 120บาท 
จํานวน 10 ครั้ง) 

1-4 - 15,600 - 15,600 
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ท่ี กิจกรรม/รายการ 
ไตรมาสท่ี 
(1,๒,๓,4) 

เงินงบประมาณ 
รวม 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 
2 การนิเทศ ติดตาม และ

ประเมินผลแบบบูรณาการ 
1 - - - - 

 จัดทําเครื่องมือการนิเทศ 
     -คาวัสด ุ

1 - - 1,000 1,000 

 นิเทศติดตาม และประเมินผล
การจัดการศึกษาตามนโยบาย
และตรวจเยี่ยมความพรอม
กอนเปดเรียน 
     -คาพาหนะในการนิเทศ 

1-4  36,000 - 36,000 

3 การสรุปผลการนิเทศ 4 - - - - 
 -คาวัสด ุ 4 - - 2,000 2,000 
 -คาอาหารและอาหารวาง  

(13 คนๆละ 200 บาท 
จํานวน 2 วัน) 
-คาท่ีพัก 
(13 คนๆละ 600 บาท 
จํานวน 1 คืน) 
-คาน้ํามันเชื้อเพลิง 

4 - 
 

- 
 
- 

 
 

5,200 
 
7,800 

 
10,000 

- 
 

- 
 
- 

 
 

5,200 
 
7,800 

 
10,000 

รวมท้ังส้ิน - 74,600 6,000 84,600 
 
6. ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ 

ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการดําเนิน เครื่องมือท่ีใช 
6.1 เชิงปริมาณ   
      1) รอยละ 100 ของครูผูสอนไดรับการนิเทศ ติดตามผล
การจัดการเรียนรูตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต  2      

การนิเทศ แบบนิเทศ 

      2) รอยละ 100 ของศึกษานิเทศกมีการพัฒนารูปแบบการ
นิเทศ ติดตามผลการจัดการศึกษาของใหมีคุณภาพ 

การรายงานการ
นิเทศ  

แบบรายงาน
การการนิเทศ  

      3) รอยละ 100 ของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน 
ไดรับการสงเสริม สนับสนุน พัฒนาใหมีความรูความสามารถใน
การบริหารและการจัดการเรียนรูไดอยางมีคุณภาพ 
      4) รอยละ 100 ของสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษา 8 
กลุมสาระการเรียนรู การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน และการจัด
การศึกษาปฐมวัยไดอยางมีคุณภาพ 

การนิเทศ แบบนิเทศ 



218 
 

ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการดําเนิน เครื่องมือท่ีใช 
6.2  เชิงคุณภาพ   
       1) ครูผูสอนไดรับการนิเทศ ติดตามผลการจัดการเรียนรู
ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต  2              

การนิเทศ แบบนิเทศ 

       2) ศึกษานิเทศกมีการพัฒนารูปแบบการนิเทศ ติดตามผล
การจัดการศึกษาของใหมีคุณภาพ 

การรายงานการ
การนิเทศ  

แบบรายงาน
การนิเทศ  

       3) ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน ไดรับการสงเสริม 
สนับสนุน พัฒนาใหมีความรูความสามารถในการบริหารและการ
จัดการเรียนรูไดอยางมีคุณภาพ 

การนิเทศ แบบนิเทศ 

       4) สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน และจัดการศึกษา
ปฐมวัยไดอยางมีคุณภาพ 

การนิเทศ แบบนิเทศ 

 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
7.1 ครูผูสอนไดรับการนิเทศ ติดตามผลการจัดการเรียนรูตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ เขต  2 

7.2 ศึกษานิเทศกมีการพัฒนารูปแบบการนิเทศ ติดตามผลการจัดการศึกษาของใหมีคุณภาพ 
7.3 ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน ไดรับการสงเสริม สนับสนุน พัฒนาใหมีความรู

ความสามารถในการบริหารและการจัดการเรียนรูไดอยางมีคุณภาพ 
7.4 สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จัดกิจกรรม

พัฒนาผูเรียน และจัดการศึกษาปฐมวัยไดอยางมีคุณภาพ 
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 โครงการ   การสงเสริมการนิเทศภายในโรงเรียนโดยชุมชนการเรียนรู 
ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)  
ท่ีใชแนวคิดวิจัยในงานประจํา 

ยุทธศาสตรชาติ              6. ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  ประเด็นท่ี 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา  1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
แผนงาน              พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
กลยุทธ               6 
ลักษณะโครงการ                   ใหม     ตอเนื่อง 
ผูรับผิดชอบโครงการ       นางสาวรัตนา  เกียรติเกษม 
ระยะเวลาดําเนินการ    1 มกราคม  - 30 กันยายน 2564 
______________________________________________________________________________ 

1. หลักการและเหตุผล 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดกําหนดนโยบายใหมีการวิจัยเพ่ือการพัฒนา
คุณภาพผูเรียน ซ่ึงเนนการวิจัยเพ่ือพัฒนาการบริหารการจัดการศึกษา การวิจัยเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 
กระบวนการเรียนรู  การวิจัยในชั้นเรียน อันจะสงเสริมใหมีการพัฒนาคุณภาพผู เรียนใหมีความรู                   
มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs) มีการเรียนรู ท่ีไดปฏิบัติจริง (Active 
Learning) คิดวิเคราะห คิดแกปญหาและสรางสรรค และจากความสําคัญและจําเปนของการวิจัยเพ่ือการ
พัฒนาคุณภาพผูเรียนดังกลาว ในปงบประมาณ 2564 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ เขต 2 จึงเห็นชอบใหดําเนินการสงเสริมความสามารถดานการวิจัยเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียน รวมท้ังสงเสริมความสามารถของครูผูสอนดานการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา    
โดยดําเนินการผานการสงเสริมการนิเทศภายในโรงเรียนโดยชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional 
Learning   Professional Learning Community : PLC) ท่ีใชแนวคิดวิจัยในงานประจํา  ภายใตกรอบคิด
การพัฒนารูปแบบการนิเทศ (CARE  Model) ซ่ึงหมายถึง โครงสรางความคิดท่ีเสนอองคประกอบและ
ความสัมพันธขององคประกอบตางๆ ของการนิเทศ  มี 4 องคประกอบ คือ  1. Capacity Building  พัฒนา
หลักสูตรการพัฒนาความสามารถครูผูสอน  2. Assessment & Result  ประเมินผลตามสภาพจริงระหวาง     
การฝกอบรม  และจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพผลงานวิจัย /ประกวดผลงานวิจัย หลังการฝกอบรม           
3. Recognition  and Reward  จัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการและผลงานวิจัยประจําป / จัดการความรู         
เรื่องการวิจัย  มอบเกียรติบัตร ตามระดับคุณภาพผลงานวิจัย และ 4. Encouragement สงเสริมใหเกิดความ
รวมมือในการพัฒนางานใหมีคุณภาพอยางตอเนื่อง โดยการนิเทศภายในโรงเรียนผานชุมชนการเรียนรู       
ทางวิชาชีพ Professional Learning Community : PLC ท่ีใชแนวคิดวิจัยในงานประจํา   
          อยางไรก็ตาม การสงเสริมการวิจัยเพ่ือการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ท่ีมุงหวังใหเปนความรวมมือ       
ของบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ดําเนินการผานกิจกรรมชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ Professional Learning 
Community : PLC ท่ีใชแนวคิดวิจัยในงานประจํา ซ่ึงสอดคลองกับหลักการนิเทศภายในโรงเรียน เปนภาระ
งานท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่อง  เพ่ือใหเห็นผลเปนรูปธรรม  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ เขต 2 จึงไดจัดใหมีโครงการ “สงเสริมการนิเทศภายในโรงเรียนโดยชุมชนการเรียนรู       
ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ท่ีใชแนวคิดวิจัยในงานประจํา” นี้ข้ึน 
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๒. วัตถุประสงค 
     ๒.๑ เพ่ือสงเสริมใหสถานศึกษามีการวิจัย และนําผลการวิจัย ไปใชในการพัฒนางานในหนาท่ี 
     ๒.๒ เพ่ือสงเสริมใหสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา (STEM  Education) และนวัตกรรม                      
การเรียนรู 
     2.3  เพ่ือสงเสริมใหสถานศึกษาไดรับการพัฒนาใหเปนองคการแหงการเรียนรู 

๓. เปาหมาย 
     3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) 

3.1.1 รอยละ 100 ของครูและบคุลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด 
 (โรงเรียนละ 3 คน ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา  และครูวิชาการโรงเรียน / ครูผูสอนคณิตศาสตร ) 
ไดรับความรู ความเขาใจเก่ียวกับการพัฒนาตนเองผานกระบวนการจัดการความรู (Knowledge 
Management :KM)  วิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional 
Learning Community :PLC)  ท่ีใชแนวคิดวิจัยในงานประจํา  และนําผลการวิจัยไปพัฒนางานในหนาท่ี   

3.1.2 รอยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาในสังกัดไดรับการพัฒนา                 
ดานการจัดการเรียนการสอนบูรณาการสะเต็มศึกษา (STEM  Education)   
     3.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) 

3.2.1 บุคลากรของสถานศึกษาในสังกัดทุกแหงมีการวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษา และนํา
ผลการวิจัย ไปใชในการพัฒนางานในหนาท่ี โดยดําเนินการผานกิจกรรมชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community : PLC) ท่ีใชแนวคิดวิจัยในงานประจํา 

3.2.2 สถานศึกษาในสังกัดทุกแหงจัดการเรียนการสอนบูรณาการสะเต็มศึกษา (STEM  
Education)  และผูเรียนสรางนวัตกรรมการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา  

3.2.3 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจตอการเขารวมกิจกรรมพัฒนาความสามารถของบุคลากร                         
อยูในระดับ  มาก- มากท่ีสุด    

4. กิจกรรมการดําเนินการ 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

กิจกรรมท่ี 1 การสะทอนผลการพัฒนาการนิเทศภายในโรงเรียนดวยแนวคิดวิจัยในงานประจํา 
1.1 คัดเลือกโรงเรียนแกนนําพัฒนาการนิเทศภายใน 

โรงเรียนโดยชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ  
(Professional Learning Community : PLC)  
ท่ีใชแนวคิดวิจัยในงานประจํา  
(กลุมโรงเรียนละ 1 โรงเรียน รวม 13 โรงเรียน)  
  

มกราคม 2564 รัตนา เกียรติเกษม 
และคณะ 

1.2 แตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาการนิเทศ
ภายในโรงเรียนโดยชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ  
(Professional Learning Community : PLC)  
ท่ีใชแนวคิดวิจัยในงานประจํา  

มกราคม 2564 รัตนา เกียรติเกษม
และคณะ 
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ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

1.3 ประชุมคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาการนิเทศ
ภายในโรงเรียน โดยชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ  
(Professional Learning Community : PLC)  
ท่ีใชแนวคิดวิจัยในงานประจํา เพ่ือถอดบทเรียน 
จัดการความรูเรื่องการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน  
ท่ีประสบผลสําเร็จ และประสานแผนการดําเนินงาน
สงเสริมการพัฒนาการนิเทศภายในโรงเรียนของ
สถานศึกษาในสังกัด 

มกราคม 2564 รัตนา เกียรติเกษม
และคณะ 

1.4 การประชุมปฏิบัติการสะทอนผลการดําเนินงานนิเทศ
ภายในโรงเรียนโดยชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ 
Professional Learning Community : PLC ท่ีใช
แนวคิดวิจัยในงานประจํา สําหรับผูบริหารโรงเรียน 

มกราคม 2564 รัตนา เกียรติเกษม
และคณะ 

1.5 การประชุมปฏิบัติการสะทอนผลการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการเรียนรูเชิงลึก(Active Learning)    สําหรับ
ครูวิชาการ  

พฤษภาคม 2564 รัตนา เกียรติเกษม
และคณะ 

1.6 การประชุมปฏิบัติการสะทอนผลการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการเรียนรูเชิงลึก(Active Learning)   โดยสอน
แบบสะเต็มศึกษา สําหรับครูผูสอนคณิตศาสตร 

พฤษภาคม 2564 รัตนา เกียรติเกษม
และคณะ 

กิจกรรมท่ี 2  นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนโดยชุมชนการเรียนรู 
ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ท่ีใชแนวคิดวิจัยในงานประจํา 
2.1 นิเทศการดําเนินงานนเิทศภายในโรงเรียนท่ีดําเนินการ                           

โดยชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ Professional 
Learning Community : PLC ท่ีใชแนวคิดวิจัยในงาน
ประจํา และติดตาม และประเมินผลการพัฒนาและใช
นวัตกรรมการเรียนการสอนของครูผูสอน 

มิถุนายน 2564 รัตนาและคณะ 

2.2 ประกวดผลงานวิจัย , ผลงานท่ีมีวิธีปฏิบัติท่ีดี/เปนเลิศ 
นวัตกรรม การเรียนการสอนสะเต็มศึกษา และ
นวัตกรรมการศึกษาหรือนวัตกรรมการพัฒนาผูเรียน
รูปแบบตางๆ 

สิงหาคม 2564 รัตนาและคณะ 
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5. งบประมาณ งบประมาณ 100,000 บาท (ถัวจายทุกรายการ) แผนการใชจายงบประมาณ ดังนี้ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
ไตรมาสท่ี 
(1,๒,๓,4) 

เงินงบประมาณ 
รวม 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 
1 ประชุมคณะกรรมการ

สงเสริมการพัฒนาการนิเทศ
ภายในโรงเรียนฯ  และคณะ
ศึกษานิเทศก 
-คาอาหารวางและอาหาร
กลางวัน (51 คนๆละ 1 
วันๆละ  120 บาท               

2 - 6,120  - 6,120  

2 ประชุมปฏิบัติการสะทอนผล
การดําเนินงานนิเทศภายใน
โรงเรียนฯ สําหรับผูบริหาร
โรงเรียน และผูเก่ียวของ 
-คาอาหารวางและอาหาร
กลางวัน (105 คนๆละ 1 
วันๆละ 120 บาท) 

3 - 12,600 - 12,600  

3 ประชุมปฏิบัติการสะทอนผล
การพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนรูฯ สําหรับ ครู
วิชาการโรงเรียน  
-คาอาหารวางและอาหาร
กลางวัน (105 คนๆละ 1 
วันๆละ 120 บาท) 

3 - 12,600 - 12,600  

4 ประชุมปฏิบัติการพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนรู  
เชิงลึก (Active Learning)    
โดยสอนแบบสะเต็มศึกษา” 
สําหรับครูผูสอนคณิตศาสตร 
และผูเก่ียวของ  
-คาอาหารวางและอาหาร
กลางวัน (105 คนๆละ 1 
วันๆละ 120 บาท) 

3 - 12,600 - 12,600  

5 คาจางเหมาจัดทําเอกสาร
ประกอบการประชุม
ปฏิบัติการฯ เลมละ 200 
บาท 89 เลม เปนเงิน 
 

3 - - 17,800  17,800  
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ท่ี กิจกรรม/รายการ 
ไตรมาสท่ี 
(1,๒,๓,4) 

เงินงบประมาณ 
รวม 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 
6 คาพาหนะในการนิเทศการ

ดําเนินงานนิเทศภายใน
โรงเรียนและนิเทศติดตาม               
การพัฒนาและใชนวัตกรรม 
การเรียนการสอนของ
ครูผูสอน สําหรับ
คณะกรรมการสงเสริมการ
พัฒนาการนิเทศภายใน
โรงเรียนฯ และคณะ
ศึกษานิเทศก เปนเงิน 

3 - 26,000  - 26,000 

7                            ประชุมคณะกรรมการ
ประกวดผลงานวิจัย , ผลงาน                
ท่ีมีวิธีปฏิบัติท่ีดี/เปนเลิศ
นวัตกรรมการเรียนการสอน 
สะเต็มศึกษา และนวัตกรรม               
การเรียนการสอนรูปแบบ
ตางๆ  
-คาอาหารวางและอาหาร
กลางวัน (12 คนๆละ 2 
วันๆละ 120 บาท)  

4 - 2,880 - 2,880 

8 คาตอบแทนของ
คณะกรรมการ                   
จํานวน  12 คนๆละ 500 
บาท เปนเงิน 

4 6,000 - - 6,000  

9 คาวัสดุสําหรับจัดทําเกียรติ
บัตรการประกวดฯ เปนเงิน 

4 - - 3,400  3,400  

รวมท้ังส้ิน 
6,000 72,800 21,200 100,000 
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6. ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ 
ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการดําเนิน เครื่องมือท่ีใช 

6.1 เชิงปริมาณ   
       1) รอยละ 100 ของครูและบคุลากรทางการศึกษา 
ของสถานศึกษาในสังกัดไดรับความรู ความเขาใจเก่ียวกับ 
การพัฒนาตนเองผานกระบวนการจัดการความรู  
(Knowledge Management :KM) วิจัยพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษาโดยชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ  
(Professional Learning Community :PLC)  ท่ีใชแนวคิด 
วิจัยในงานประจํา  และนําผลการวิจัยไปพัฒนางานในหนาท่ี   

สอบถาม 
ประเมินผลงาน 

แบบสอบถาม 
แบบประเมิน 
ผลงาน 

     2) รอยละ 100 ของครูและบคุลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษาในสังกัดไดรับการพัฒนาดานการจัดการเรียน 
การสอนบูรณาการสะเต็มศึกษา (STEM  Education)   

สอบถาม 
ประเมินผลงาน 

แบบสอบถาม 
แบบประเมิน 
ผลงาน 

6.2 เชิงคุณภาพ 
      ๑) บุคลากรของสถานศึกษาในสังกัดทุกแหงมีการวิจัย
พัฒนาคุณภาพการศึกษา และนําผลการวิจัย ไปใชในการ 
พัฒนางานในหนาท่ี โดยดําเนินการผานกิจกรรมชุมชนแหง 
การเรียนรูทางวิชาชีพ  
(Professional Learning Community : PLC) 

 
สํารวจ , 
ประเมินผลงาน 

 
แบบสํารวจ , แบบ
ประเมิน 
ผลงาน 

      2) สถานศึกษาในสังกัดทุกแหงจัดการเรียนการสอน 
บูรณาการสะเต็มศึกษา (STEM  Education)  และผูเรียน 
สรางนวัตกรรมการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา 

สํารวจ , 
ประเมินผลงาน 

แบบสํารวจ , แบบ
ประเมิน 
ผลงาน 

      3) คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจตอการเขารวมกิจกรรม 

พัฒนาความสามารถของบุคลากร  อยูในระดับมาก- มากท่ีสุด    

สอบถาม แบบสอบถาม 

 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ   

7.1  ครูผูสอน และผูบริหารสถานศึกษา มีนวัตกรรมการเรียนการสอน/การศึกษาหรือวิธีปฏิบัติท่ีดี/
เปนเลิศ 
       7.2 ครูวิชาการโรงเรียน / ครูผูสอนคณิตศาสตรเปนผูนําในโรงเรียนในการพัฒนานวัตกรรมการเรียน
การสอนเพ่ือพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21 โดยชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ Professional Learning 
Community : PLC โดยสอนตามแนวสะเต็มศึกษาหรือนวัตกรรมอ่ืนๆ 
       7.3  ผลการจัดการเรียนการสอนตามแนวสะเต็มศึกษาของครูผูสอน ทําใหนักเรียนมีนวัตกรรม  
รูปแบบตางๆ  
       7.4  คะแนนเฉลี่ยรวมของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษาในสังกัดเพ่ิมสูงข้ึน 
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โครงการ           การยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการของโรงเรียนขนาดเล็ก 
ยุทธศาสตรชาติ   6. ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  ประเด็นท่ี 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา   1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
แผนงาน   พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
กลยุทธ  6 
ลักษณะโครงการ        ใหม    ตอเนื่อง 
ผูรับผิดชอบโครงการ      นางสาวธัญลักษณ  ตั๊งถาวรการ 
ระยะเวลาดําเนินการ   1 มกราคม – 30 กันยายน 2564  
______________________________________________________________________________ 

1. หลักการและเหตุผล 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีนโยบายและภารกิจหลักในการจัดการศึกษา   
ข้ันพ้ืนฐานอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ ตามมาตรฐานการเรียนรูของหลักสูตร เพ่ือใหเด็กในวัยเรียนทุกคน    
ไดเรียนอยางมีคุณภาพและเต็มศักยภาพของแตละคน โดยมีสถานศึกษาท่ัวประเทศเปนหนวยปฏิบัติตาม
นโยบาย แตในการปฏิบัติตามสภาพจริงจะประสบปญหามากมาย เนื่องจากวาสถานศึกษาสวนหนึ่ง          
เปนโรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีนักเรียนตั้งแต๑๒๐ คนลงมา ซ่ึงโรงเรียนขนาดเล็ก เหลานี้ประสบกับปญหา      
การขาดแคลนอัตรากําลังครูผูสอนและสื่อเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใชในการจัดการเรียนการสอน  ครูไมครบ
ชั้น งบประมาณไมเพียงพอสําหรับการบริหารจัดการศึกษา ประกอบกับครอบครัวของนักเรียนสวนใหญมี
ฐานะยากจน ไมสามารถสงเสริมสนับสนุนคาใชจายดานการศึกษาใหกับบุตรหลานของตนได ซ่ึงปญหาตางๆ 
เหลานี้ สงผลใหโรงเรียนขนาดเล็ก มีประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาอยูในระดับต่ํา นักเรียนในโรงเรียน
ขนาดเล็กขาดโอกาสท่ีจะไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ สงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนตลอดจน
ขวัญและกําลังใจของบุคลากรในโรงเรียนขนาดเล็กอยูในระดับต่ํา กรอบในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน
ขนาดเล็กท่ีผานมา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดกําหนดนโยบายแนวทางการพัฒนา
คุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กไว โดยใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและโรงเรียนพิจารณาวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา และบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ใหโรงเรียนตองดํารงอยูอยางมีคุณภาพ   

จากนโยบายดังกลาวของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ทําใหโรงเรียนขนาด
เล็กตองมีการดําเนินการท่ีจะสามารถดํารงอยูไดดวยตนเอง (Stand Alone) ตามเกณฑของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และจากการสํารวจขอมูลของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ  เขต ๒ เม่ือวันท่ี ๑๐ มิถุนายน 2562 พบวา ในปการศึกษา ๒๕๖๒              
มีโรงเรียนขนาดเล็กท้ังหมด จํานวน ๓๗ โรงเรียนกับอีก ๒ สาขา ซ่ึงในจํานวนนี้มีโรงเรียนขนาดเล็กจํานวน 
21 โรงเรียน เปนโรงเรียนท่ีดํารงอยูไดดวยตนเอง (Stand Alone) โดยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง         
จึงจําเปนตองไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง และขยายผลการดําเนินงานสูโรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียนใน
สังกัดเพ่ือใหสามารถดํารงอยูไดดวยตนเอง (Stand Alone) อยางมีคุณภาพดวยเชนกัน ในรูปแบบท่ี
เหมาะสมกับสภาพบริบทของพ้ืนท่ี สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 จึงได
จัดทําโครงการการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กข้ึน 
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๒. วัตถุประสงค                    
     2.1 เพ่ือยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ดวยกระบวนการนิเทศแบบชี้แนะ 
(Coaching)  
     2.2 เพ่ือสงเสริม สนับสนุนโรงเรียนขนาดเล็กกลุมเปาหมายใหมีผลการประเมินการยกระดับคุณภาพ
การบริหารจัดการอยูในระดับดีข้ึนไป (รอยละ 70 ข้ึนไป) และขยายผลการดําเนินงานสูโรงเรียนขนาดเล็ก    
ทุกโรงเรียนในสังกัด 
 
๓. เปาหมาย 
    3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) 

3.1.1 รอยละ 100 ของโรงเรียนขนาดเล็กกลุมเปาหมายไดรับการนิเทศ ติดตาม และการประเมิน
การยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการดวยกระบวนการนิเทศแบบชี้แนะ (Coaching) แลวนําไปสูการปฏิบัติ 

3.1.2 รอยละ 100 ของโรงเรียนขนาดเล็กกลุมเปาหมายมีผลการประเมินการยกระดับคุณภาพ
การบริหารจัดการอยูในระดับดีข้ึนไป (รอยละ 70 ข้ึนไป) และขยายผลการดําเนินงานสูโรงเรียนขนาดเล็ก
ทุกโรงเรียนในสังกัด 
     3.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) 
           3.2.1 โรงเรียนขนาดเล็กกลุมเปาหมายเขารับการนิเทศ ติดตาม และการประเมินการยกระดับ
คุณภาพการบริหารจัดการดวยกระบวนการนิเทศแบบชี้แนะ (Coaching) แลวนําไปสูการปฏิบัติ 

3.2.2 โรงเรียนขนาดเล็กกลุมเปาหมายมีผลการประเมินการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ
อยูในระดับดีข้ึนไป (รอยละ 70 ข้ึนไป) และขยายผลการดําเนินงานสูโรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียนในสังกัด 
   
4. กิจกรรมการดําเนินการ 

ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

กิจกรรมท่ี 1 วางแผนการดําเนินโครงการ 
1.1 วางแผนการดําเนินโครงการ มกราคม 2564 นางสาวธัญลักษณ  ตั๊งถาวรการ 

กิจกรรมท่ี 2  นิเทศ กํากับ ติดตามการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กโดย
คณะกรรมการท่ีปรึกษา/พ่ีเลี้ยง (Coaching) 

2.1 แตงตั้งคณะกรรมการท่ีปรึกษา/พ่ีเลี้ยง และ
คณะกรรมการประเมินผลการยกระดับ
คุณภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 

มกราคม 2564 นางสาวธัญลักษณ  ตั๊งถาวรการ 

2.2 ออกแบบและจัดเตรียมเครื่องมือการนิเทศ 
กํากับ ติดตามการยกระดับคุณภาพ        
การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 

มกราคม 2564 นางสาวธัญลักษณ  ตั๊งถาวรการ 

2.3 จัดประชุมคณะกรรมการท่ีปรึกษา/พ่ีเลี้ยง 
และคณะกรรมการประเมินการยกระดับ
คุณภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
และคณะทํางาน 

มกราคม 2564 นางสาวธัญลักษณ  ตั๊งถาวรการ 
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ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

2.4 กําหนดปฏิทินการนิเทศฯ มกราคม 2564 นางสาวธัญลักษณ  ตั๊งถาวรการ 

2.5 แจงกําหนดการใหโรงเรียนกลุมเปาหมาย
รับทราบ 

มกราคม 2564 นางสาวธัญลักษณ  ตั๊งถาวรการ 

2.6 ดําเนินการตามกําหนดการนิเทศ กํากับ 
ติดตามการยกระดับคุณภาพการบริหาร
โรงเรียนขนาดเล็ก 

มกราคม 2564 นางสาวธัญลักษณ  ตั๊งถาวรการ 

กิจกรรมท่ี 3  ประเมินผลการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 

3.1 จัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลการ
ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็ก 

มกราคม 2564 นางสาวธัญลักษณ  ตั๊งถาวรการ 

3.2 กําหนดปฏิทินการนิเทศฯ มกราคม 2564 นางสาวธัญลักษณ  ตั๊งถาวรการ 

3.3 แจงกําหนดการใหโรงเรียนกลุมเปาหมาย
รับทราบ 

มกราคม 2564 นางสาวธัญลักษณ  ตั๊งถาวรการ 

3.4 ดําเนินการตามกําหนดการประเมินผลการ
ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็ก 

มกราคม – 
กุมภาพันธ 

2564 

นางสาวธัญลักษณ  ตั๊งถาวรการ 

กิจกรรมท่ี 4  จัดประชุมแลกเปลีย่นเรียนรูสูการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 

4.1 จัดเตรียมเอกสารและวัสดุประกอบการ
ประชุม 

กุมภาพันธ
2564 

นางสาวธัญลักษณ  ตั๊งถาวรการ 

4.2 แจงผูท่ีมีสวนเก่ียวของเขารวมการประชุมตาม
วัน และเวลาท่ีกําหนด 

กุมภาพันธ 
2564 

นางสาวธัญลักษณ  ตั๊งถาวรการ 

4.3 ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู มีนาคม 2564 นางสาวธัญลักษณ  ตั๊งถาวรการ 

4.4 จัดทํารายงานสรุปผลการประชุมฯ มีนาคม 2564 นางสาวธัญลักษณ  ตั๊งถาวรการ 

กิจกรรมท่ี 5  สรุปผลการดําเนินงานและจัดทํารายงานผลการดําเนินโครงการ 

5.1 รวบรวมและสรุปผลการดําเนินงาน มีนาคม 2564 นางสาวธัญลักษณ  ตั๊งถาวรการ 

5.2 จัดทํารายงานผลการดําเนินโครงการ แจงผล
การประเมินเพ่ือเปนแนวทางใหสถานศึกษา
ปรับปรุงการดําเนินงาน 

เมษายน 2564 นางสาวธัญลักษณ  ตั๊งถาวรการ 
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5. งบประมาณ งบประมาณ 50,000 บาท (ถัวจายทุกรายการ) แผนการใชจายงบประมาณ ดังนี้ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
ไตรมาสท่ี 
(1,๒,๓,4) 

เงินงบประมาณ 
รวม 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 
1 กิจกรรมท่ี 1 วางแผนการ

ดําเนินโครงการ 
1 - - - - 

2 กิจกรรมท่ี 2 นิเทศ กํากับ 
ติดตามการยกระดับคุณภาพ
การบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็กโดยคณะกรรมการท่ี
ปรึกษา/พ่ีเลี้ยง (Coaching) 

1 - - - - 

3 2.1 แตงตั้งคณะกรรมการท่ี
ปรึกษา/พ่ีเลี้ยง และ
คณะกรรมการประเมินผลการ
ยกระดับคุณภาพการบริหาร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 

1 - - - - 

2.2 ออกแบบและจัดเตรียม
เครื่องมือการนิเทศ กํากับ 
ติดตามการยกระดับคุณภาพ        
การบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็ก 

1 - - - - 

2.3 จัดประชุมคณะกรรมการ
ท่ีปรึกษา/พ่ีเลี้ยง และ
คณะกรรมการประเมินการ
ยกระดับคุณภาพการบริหาร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็ก และ
คณะทํางาน 

1 - - - - 

- คาอาหารวาง เครื่องดื่มและ
อาหารกลางวันสําหรับ
คณะกรรมการ และ
คณะทํางาน จํานวน 10 คน 
คนละ 120 บาท จํานวน 1 
วัน 

1 - 1,200 - 1,200 

2.4 กําหนดปฏิทินการนิเทศฯ 1 - - - - 
2.5 แจงกําหนดการให
โรงเรียนกลุมเปาหมาย
รับทราบ 

1 - - - - 
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ท่ี กิจกรรม/รายการ 
ไตรมาสท่ี 
(1,๒,๓,4) 

เงินงบประมาณ 
รวม 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 
2.6 ดําเนินการนิเทศ กํากับ 
ติดตามการยกระดับคุณภาพ
การบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก 

1 - - - - 

-คาพาหนะออกนิเทศฯ 1 - 10,000 - 10,000 
กิจกรรมท่ี 3 ประเมินผลการ
ยกระดับคุณภาพการบริหาร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 

2 - - - - 

3.1 จัดเตรียมเครื่องมือการ
ประเมินผลการยกระดับ
คุณภาพการบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็ก 

2 - - - - 

3.2 กําหนดปฏิทินการนิเทศฯ 2 - - - - 
3.3 แจงกําหนดการให
โรงเรียนกลุมเปาหมาย
รับทราบ 

2 - - - - 

3.4 ดําเนินการประเมินผล
การยกระดับคุณภาพการ
บริหารจัดการโรงเรียนขนาด
เล็ก 

2 - - - - 

-คาพาหนะออกประเมินฯ  - 10,000 - 10,000 
4 กิจกรรมท่ี 4  จัดประชุม

แลกเปลี่ยนเรียนรูสูการ
ยกระดับคุณภาพการบริหาร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 

2 - - - - 

4.1 จัดประชุมคณะกรรมการ
คัดเลือกโรงเรียนเพ่ือนําเสนอ
ผลงาน (การคัดเลือกรอบท่ี 1 
ศึกษาจากเอกสารหลักฐานการ
ประเมินตามสภาพจริง) 
- คาอาหารวาง เครื่องดื่มและ
อาหารกลางวันสําหรับ
คณะกรรมการและ
คณะทํางาน 10 คน คนละ 
120 บาท จํานวน 1 วัน 

2 - 1,200 - 1,200 
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ท่ี กิจกรรม/รายการ 
ไตรมาสท่ี 
(1,๒,๓,4) 

เงินงบประมาณ 
รวม 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 
4.1 จัดเตรียมเอกสารและ
วัสดุประกอบการประชมุ 

2 - - - - 

- คาวัสดุ(คาโลรางวัล และ 
ฯลฯ) 

 - - 6,000 6,000 

- คาวัสดุในการจัดแสดงผล
งานแลกเปลี่ยนเรียนรู จํานวน 
9 โรงเรียน โรงเรียนละ 
1,000 บาท 

 - - 9,000 9,000 

4.2 แจงผูท่ีมีสวนเก่ียวของ
เขารวมการประชุมตามวัน 
และเวลาท่ีกําหนด 

2 - - - - 

4.3 ประชุมสัมมนา
แลกเปลีย่นเรียนรู 

2 - - - - 

- คาอาหารวาง เครื่องดื่มและ
อาหารกลางวันสําหรับ
ผูเขารวมประชุมและ
คณะทํางาน ประกอบดวย 
* ตัวแทนโรงเรียนๆ ละ 3 คน 
รวม 63 คน 
* โรงเรียนกลุมท่ีรับการขยาย
ผล โรงเรียนละ 1 คน รวม 
18 คน 
* คณะกรรมการ จํานวน 9 
คน 
* คณะทํางาน จํานวน 15 คน 
รวมท้ังสิ้น 105 คน คนละ 
120 บาท จํานวน 1 วัน 

 - 12,600 - 12,600 

4.4 จัดทํารายงานสรุปผลการ
ประชุมฯ 

2 - - - - 

5 กิจกรรมท่ี 5  สรุปผลการ
ดําเนินงานและจัดทํารายงาน
ผลการดําเนินโครงการ 

2     

5.1 รวบรวมและสรุปผลการ
ดําเนินงาน 

2 - - - - 
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ท่ี กิจกรรม/รายการ 
ไตรมาสท่ี 
(1,๒,๓,4) 

เงินงบประมาณ 
รวม 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 
 5.2 จัดทํารายงานผลการ

ดําเนินโครงการ แจงผลการ
ประเมินเพ่ือเปนแนวทางให
สถานศึกษาปรับปรุงการ
ดําเนินงาน 

2 - - - - 

รวมท้ังส้ิน - 35,000 15,000 50,000 
 

6. ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ 
ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการดําเนิน เครื่องมือท่ีใช 

6.1 เชิงปริมาณ   
      1) รอยละ 100 ของโรงเรียนขนาด
เล็กกลุมเปาหมายเขารับการนิเทศ ติดตาม 
และการประเมินการยกระดับคุณภาพการ
บริหารจัดการดวยกระบวนการนิเทศแบบ
ชี้แนะ (Coaching) 

การสํารวจรายชื่อ
สถานศึกษา 

แบบสํารวจรายชื่อ
สถานศึกษา 

      2) รอยละ 100 ของโรงเรยีนขนาด
เล็กกลุมเปาหมายใหมีผลการประเมินการ
ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการอยูใน
ระดับดีข้ึนไป (รอยละ 70 ข้ึนไป) และ
ขยายผลการดําเนินงานสูโรงเรียนขนาดเล็ก
ทุกโรงเรียนในสังกัด 

การตรวจสอบรายการ
โรงเรียนขนาดเล็ก
กลุมเปาหมายใหมีผลการ
ประเมินการยกระดับ
คุณภาพการบริหารจัดการ
อยูในระดับดีข้ึนไป 

แบบตรวจสอบรายการ
โรงเรียนขนาดเล็ก
กลุมเปาหมายใหมีผลการ
ประเมินการยกระดับ
คุณภาพการบริหารจัดการ
อยูในระดับดีข้ึนไป 

6.2  เชิงคุณภาพ   
      1) โรงเรียนขนาดเล็กกลุมเปาหมาย
ไดรับการนิเทศ ติดตาม และการประเมิน
การยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการดวย
กระบวนการนิเทศแบบชี้แนะ (Coaching)  

การนิเทศ ติดตาม และการ
ประเมินการยกระดับ
คุณภาพการบริหารจัดการ
ดวยกระบวนการนิเทศ
แบบชี้แนะ (Coaching) 

แบบการนิเทศ ติดตาม 
และการประเมินการ
ยกระดับคุณภาพการ
บริหารจัดการดวย
กระบวนการนิเทศแบบ
ชี้แนะ (Coaching) 

      2) โรงเรียนขนาดเล็กกลุมเปาหมายมี
ผลการประเมินการยกระดับคุณภาพการ
บริหารจัดการอยูในระดับดีข้ึนไป (รอยละ 
70 ข้ึนไป) และขยายผลการดําเนินงานสู
โรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียนในสังกัด 

การประเมินการยกระดับ
คุณภาพการบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็ก 

แบบประเมินการยกระดับ
คุณภาพการบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็ก 
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7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 7.๑  โรงเรียนขนาดเล็กกลุมเปาหมายไดรับการนิเทศ ติดตาม และการประเมินการยกระดับ
คุณภาพการบริหารจัดการดวยกระบวนการนิเทศแบบชี้แนะ (Coaching) แลวนําไปสูการปฏิบัติ 
          7.2 โรงเรียนขนาดเล็กกลุมเปาหมายมีผลการประเมินการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการอยู
ในระดับดีข้ึนไป (รอยละ 70 ข้ึนไป) และขยายผลการดําเนินงานสูโรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียนในสังกัด 
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โครงการ            พัฒนาทักษะความเขาใจและใชเทคโนโลยีดิจิทัล  
   (Digital literacy) ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ยุทธศาสตรชาติ   6. ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  ประเด็นท่ี 12 การพัฒนาการเรียนรู 
แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา   2. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
แผนงาน   พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
กลยุทธ  ท่ี 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ        ใหม    ตอเนื่อง 
ผูรับผิดชอบโครงการ      นางสาวสิริญา  จิตวัฒนาธรรม 
ระยะเวลาดําเนินการ   มกราคม – กันยายน 2564  
______________________________________________________________________________ 

1. หลักการและเหตุผล 

ตามทิศทางการพัฒนาประเทศไทยไปสูการเปนประเทศท่ีพัฒนาแลว มีความม่ันคง ม่ังค่ังและยั่งยืน  
ในระยะยาวตามนัยของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ รางกรอบยทุธศาสตรชาติระยะ  ๒๐ ป 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ีสิบสอง พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔  
และแนวคิดประเทศไทย ๔.๐ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 เล็งเห็นถึง
โอกาสและความทาทาย ของการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัลในโลกยุคปจจุบัน ท่ีขาราชการครู          
และบุคลากรทางการศึกษาจะตองเผชิญในปจจุบัน และในอนาคตอันใกล ดังนั้น เพ่ือเปนการสงเสริม          
และสนับสนุนใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปรับตัวและมีความพรอมท่ีจะปฏิบัติงาน
ในบริบทของการเปลี่ยนแปลงไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกตใชใหเกิด
ประโยชนสูงสุด 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 เล็งเห็นความสําคัญดังกลาว
ขางตนจึงจัดโครงการพัฒนาทักษะความเขาใจและใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy) ของขาราชการครู           
และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือสงเสริมใหเกิดการพัฒนาทักษะความเขาใจและใชเทคโนโลยีดิจิทัล            
หรือ Digital Literacy ซ่ึงเปนหนึ่งในเจ็ดทักษะดานดิจิทัลท่ีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาควรมี     
และสามารถพัฒนาไดดวยตนเอง 

๒. วัตถุประสงค 
     2.1 เพ่ือสนับสนุนสถานศึกษานํานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
     2.2 เพ่ือใหครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาทักษะดานความเขาใจและใชเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Literacy) เพ่ือการจัดการเรียนการสอน 

๓. เปาหมาย 
     3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) 

3.1.1 รอยละ 100 ของสถานศึกษานํานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
3.1.2 รอยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเขารวมโครงการไดรับการพัฒนาทักษะ

ดานความเขาใจและใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) เพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
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     3.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) 
3.2.1 สถานศึกษานํานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
3.2.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเขารวมโครงการไดรับการพัฒนาทักษะดานความเขาใจและ

ใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) เพ่ือการจัดการเรียนการสอน 

4. กิจกรรมการดําเนินการ 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

กิจกรรมท่ี 1 สํารวจความตองการพัฒนาทักษะความเขาใจและใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy) 
1.1 ศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา และความ

ตองการพัฒนาสมรรถนะดานเทคโนโลยี
ดิจิ ทัลของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัด 

มกราคม 2564 สิริญา 

1.2 จัดทําแบบสอบถามออนไลน มกราคม 2564 สิริญา 
 

กิจกรรมท่ี 2 อบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาทักษะความเขาใจและใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy)” 

2.1 กําหนดหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ มกราคม 2564 สิริญา 

2.2 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน มกราคม 2564 สิริญา 

2.3 ประสานขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัด ท่ีมีความตองการ
พัฒนาสมรรถนะดานเทคโนโลยีดิจิทัล 

กุมภาพันธ 2564 สิริญา 

2.4 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาทักษะ
ความเขาใจและใชเทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital literacy)” 

กุมภาพันธ 2564 สิริญา 

2.5 จัดทําเอกสารประกอบการอบรม มกราคม 2564 สิริญา 
 

กิจกรรมท่ี 3 นิเทศ กํากับ ติดตามการดําเนินกิจกรรมของโรงเรียน 

3.1 กําหนดปฏิทินการนิเทศ กุมภาพันธ – มีนาคม 
2564 

สิริญา 

3.2 แจงกําหนดการใหโรงเรียนรับทราบ กุมภาพันธ – มีนาคม 
2564 

สิริญา 

3.3 นิเทศ ติดตามการใชเทคโนโลยีดิจิทัล
ดําเนินกิจกรรมของโรงเรียนตามปฏิทิน 

กุมภาพันธ – มีนาคม 
2564 

สิริญา 
 
 

กิจกรรมท่ี 4 สรุปผลการดําเนินงานและจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน 

4.1 รวบรวมและสรุปผลการดําเนินงาน เมษายน 2564 สิริญา 

4.2 จัดทํารายงานผลการดําเนินโครงการ เมษายน 2564 สิริญา 
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5. งบประมาณ งบประมาณ 25,000 บาท (ถัวจายทุกรายการ) แผนการใชจายงบประมาณ ดังนี้ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
ไตรมาสท่ี 
(1,๒,๓,4) 

เงินงบประมาณ 
รวม 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 
1
. 

กิจกรรมท่ี 1 สํารวจความ
ตองการพัฒนาทักษะความ
เขาใจและใชเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital literacy) 
1.1 ศึกษาสภาพปจจุบัน 
ปญหา และความตองการ
พัฒนาสมรรถนะดาน
เทคโนโลยีดิจิทัลของ
ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัด 
(แบบสอบถามออนไลน) 
1.2 จัดทําแบบสอบถาม
ออนไลน 

2  
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 

 

 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 

 

 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 

 
2
. 

กิจกรรมท่ี 2 อบรมเชิง
ปฏิบัติการ “พัฒนาทักษะ
ความเขาใจและใชเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital literacy)” 
2.1 กําหนดหลักสูตรการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ 
2.2 แตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงาน 
- คาอาหารกลางวัน อาหาร
วาง และเครื่องดื่มสําหรับ
ประชุมชี้แจงคณะกรรมการ
ดําเนินงาน 20 คน คน ๆ 
ละ 120 บาท (20คนX120
บาท) 
2.3 ประสานขาราชการครู
และบคุลากรทางการศึกษา
ในสังกัด ท่ีมีความตองการ
พัฒนาสมรรถนะดาน
เทคโนโลยีดิจิทัล 

  
 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 

 
 
 
 
- 
 
- 
 

2,400 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 

 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 

 
 
 
 
- 
 
- 
 

2,400 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
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ท่ี กิจกรรม/รายการ 
ไตรมาสท่ี 
(1,๒,๓,4) 

เงินงบประมาณ 
รวม คาตอบแท

น 
คาใชสอย คาวัสดุ 

2
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4
. 

กิจกรรมท่ี 2 (ตอ)อบรมเชิง
ปฏิบัติการ “พัฒนาทักษะ
ความเขาใจและใชเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital literacy)” 
2.4 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“พัฒนาทักษะความเขาใจ
และใชเทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital literacy)” 
- คาอาหารกลางวัน อาหาร
วาง และเครื่องดื่มสําหรับ
ผูรับการอบรม 100 คน 
และคณะทํางานจํานวน 20 
คนๆละ 120 บาท  
(120 คนๆละ 120บาท) 
2.5 จัดทําเอกสาร
ประกอบการอบรม 
- คาจางถายเอกสาร 
(120 เลมๆละ 40 บาท) 
- คาวัสดุอุปกรณ อ่ืนๆ 
กิจกรรมท่ี 3 นิเทศ กํากับ 
ติดตาม การดําเนินกิจกรรม 
3.1 กําหนดปฏิทินการนิเทศ
3.2 แจงกําหนดการ 
3.3 นิเทศ ติดตามการใช
เทคโนโลยีดิจิทัลดําเนิน
กิจกรรมของโรงเรยีนตาม
ปฏิทิน ดวยชองทาง
แอพพลิเคชั่น 
กิจกรรมท่ี 4 สรุปผลการ
ดําเนินงานและจัดทํารายงาน
สรุปผลการดําเนินงาน 
4.1 รวบรวมและสรุปผลการ
ดําเนินงาน 
4.2 จัดทํารายงานผล 

2  
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 

 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 
- 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 

14,400 
 
 
 
 
 
 
 

4,800 
 
- 
 
 
 
- 
- 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 

3,400 
 

 
 
- 
- 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 

14,400 
 
 
 
 
 
 
 

4,800 
 

3,400 
 
 
 
- 
- 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
- 

รวมท้ังส้ิน - 21,600 3,400 25,000 
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6. ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ 
ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเนิน เครื่องมือท่ีใช 

6.1 เชิงปริมาณ   
 ๑. รอยละ 100 ของสถานศึกษานํานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใชเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 

-การสํารวจ -แบบสํารวจ 

 2. รอยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเขา
รวมโครงการไดรับการพัฒนาทักษะดานความเขาใจและใช
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) เพ่ือการจัดการเรียนการสอน 

-การสมัครเขา
รวมโครงการ 

-แบบสมัครเขา
รวมโครงการ 

6.2  เชิงคุณภาพ   
 1. สถานศึกษานํานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชเพ่ือ
การจัดการเรียนการสอน 

-การนิเทศฯ -แบบนิเทศฯ 

 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเขารวมโครงการไดรับ
การพัฒนาทักษะดานความเขาใจและใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Literacy) เพ่ือการจัดการเรียนการสอน 

-การสมัครเขา
รวมโครงการ 

-แบบสมัครเขา
รวมโครงการ 

 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการสนับสนุนการสรางและพัฒนาทักษะดานความ
เขาใจและใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) โดยสามารถนําเครื่องมืออุปกรณและเทคโนโลยีท่ีมีอยู       
ในปจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร โทรศัพทมือถือ แทปเลต โปรแกรมประมวลผลคํา โปรแกรมตารางคํานวน 
โปรแกรมนําเสนองาน และสื่อออนไลน มาใชในการปฏิบัติงานใหเกิดประโยชนสูงสุด หรือมาใชเพ่ือพัฒนา
กระบวนการทํางานหรือระบบงานในองคกรใหมีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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โครงการ                 ประชุมผูบริหารสถานศึกษา   ผูอํานวยการกลุม/หนวย  
และเจาหนาท่ี สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ เขต 2 

ยุทธศาสตรชาติ       6. ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ       ประเด็นท่ี 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา  1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
แผนงาน         พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
กลยุทธ          6 
ลักษณะโครงการ                  ใหม    ตอเนื่อง 
ผูรับผิดชอบโครงการ           นางศิรกานต ศรลัมภ 
ระยะเวลาดําเนินการ        ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564   
______________________________________________________________________________ 

1. หลักการและเหตุผล 
 ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ผูอํานวยการกลุม-หนวย  และบุคลากรในสํานักงาน      
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 นับเปนหัวใจสําคัญในการนํานโยบายสําคัญๆ            
ท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษาไปสูการปฏิบัติ ซ่ึงบุคลากรเหลานี้จะตองมีความรู ความเขาใจในเรื่อง
นโยบายและแนวทางในการดําเนินกิจกรรมทางการศึกษา ซ่ึงมีการเปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อนตลอดเวลา 
เพ่ือจะไดนําไปขยายผลในโรงเรียนและกลุมงาน จึงเปนเรื่องท่ีสําคัญจะตองมีการประชุม พบปะ ชี้แจง       
ถึงนโยบาย ประเด็นปญหารับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ และแลกเปลี่ยนทัศนะซ่ึงกันและกัน เพ่ือให
สามารถดําเนินกิจกรรมตางๆท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ เขต 2 ใหไปสูเปาหมายท่ีวางไวโดยรวมและดวยความรวมมือกันของทุกๆ ฝาย จึงเปนการ
สมควรอยางยิ่งท่ีจะตองจัดโครงการประชุมผูบริหารการศึกษา ผูอํานวยการสถานศึกษา ผูอํานวยการกลุม/
หนวย และบุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปะถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 ข้ึน 

๒. วัตถุประสงค 
     ๒.๑ เพ่ือแจงนโยบาย ขอราชการสําคัญ เรงดวนใหผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา        
ผู อํ านวยการกลุ ม -หน วย  และบุ คลากร ในสั ง กัด  ได ทราบและ ถือปฏิบั ติ ได ถู กต อ งตร ง กัน 
      2.2 เพ่ือชี้แจงและรายงานผลการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ เขต 2 
      2.3 เพ่ือรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ และแลกเปลี่ยนเพ่ือหาทางแกไขรวมกันเก่ียวกับการ
ปฏิบตัิงาน 

๓. เปาหมาย 
     3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) 

3.1.1 บริหารสถานศึกษาในสังกัด จํานวน 87 โรง 2 สาขา รับทราบนโยบายและแนวทางการ
ปฏิบัติงานเปนไปในทิศทางเดียวกัน  

3.1.2 ผูบรหิารการศึกษา ผูอํานวยการกลุม/หนวย และบุคลากรในสังกัด รับทราบนโยบายและ
แนวทางการปฏิบัติงานเปนไปในทิศทางเดียวกัน  
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     3.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) 
  3.2.1 ผูบริหารสถานศึกษาในสังกัด จํานวน 87 คน ปฏิบัติภารกิจท่ีไดรับมอบหมายทันตาม
กําหนด มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติภารกิจดียิ่งข้ึน 

3.2.2 ผูบริหารการศึกษา ผูอํานวยการกลุม/หนวย และบุคลากรในสังกัด จํานวน  60  คน  
นํานโยบายไปสูการปฏิบัติในภารกิจประจําและภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

4. กิจกรรมการดําเนินการ 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

1.1 จัดทําโครงการปฏิทินกําหนดวันประชุม ตุลาคม 2562 กลุมอํานวยการ 
1.2 แจงกําหนดการใหผูเขาประชุมทราบ ทุกเดือนกอนการ

ประชุม 7 วัน 
กลุมอํานวยการ 

1.3 ประชุมคณะทํางานเพ่ือกําหนดเนื้อหา
สาระในการประชุม 

กอนจัดทําระเบียบวาระ
การประชุม 

สพป.ปข.2 
กลุมอํานวยการ 

1.4 ประสานสถานท่ีประชุม อาหารวางและ
เครื่องดื่ม 

กอนการประชุม 5 วัน กลุมอํานวยการ 

1.5 จัดทําเอกสารประกอบการประชุม กอนการประชุม 5 วัน กลุมอํานวยการ 
1.6 ดําเนินการประชุม 

- ประชุมผูบริหารสถานศึกษา   
- ประชุมผูอํานวยการกลุม/หนวย จํานวน     
   11 ครั้ง ตอป   
-ประชุมเจาหนาท่ี และบุคลากรในสังกัด      
  จํานวน 4  ครั้ง ตอป 

 
ประชุมทุกเดือน 
ประชุมทุกเดือน 

 
ประชุมทุกสามเดือน 

สพป.ปข.2 
กลุมอํานวยการ 

1.7 รายงานการประชุม ทุกครั้งท่ีมีการประชุม กลุมอํานวยการ 

 
5. งบประมาณ งบประมาณ 98,550 บาท บาท (ถัวจายทุกรายการ) แผนการใชจายงบประมาณ ดังนี้ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
ไตรมาสท่ี 
(1,๒,๓,4) 

เงินงบประมาณ 
รวม 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 
5.1 จัดทําโครงการปฏิทินกําหนด

วันประชุม 
 - 

 
- - - 

5.2 แจงกําหนดการใหผูเขา
ประชุมทราบ 

1 - 4 - - - - 

5.3 ประชุมคณะทํางานเพ่ือ
กําหนดเนื้อหาสาระในการ
ประชุม 

1 - 4 - - - - 

5.4 ประสานสถานท่ีประชุม 
อาหารวางและเครื่องดื่ม 

1 - 4 - - - - 
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ท่ี กิจกรรม/รายการ 
ไตรมาสท่ี 
(1,๒,๓,4) 

เงินงบประมาณ 
รวม 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 
5.4 ประสานสถานท่ีประชุม 

อาหารวางและเครื่องดื่ม 
1 - 4 - - - - 

5.5 จัดทําเอกสารประกอบการ
ประชุม 

1 - 4 - - - - 

5.6 ดําเนินการประชุม 
1) ประชุมผูบริหาร
สถานศึกษา 6 ครั้ง ตอป 
 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
120 คนๆละ 6 ม้ือๆละ 30 
บาท  
2) ประชุมผูอํานวยการกลุม/
หนวย จํานวน 11 ครั้ง ตอป   
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
15 คนๆละ 11 ม้ือๆละ 30 
บาท  
3) ประชุมเจาหนาท่ี และ
บุคลากรในสังกัด จํานวน 4  
ครั้ง ตอป 
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
60 คนๆละ 4 ม้ือๆละ 30 
บาท 

1 - 4  
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 

 
 
 

86,400 
 
 
 

4,950 
 
 
 
 

7,200 

 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 

 
 
 

86,400 
 
 
 

4,950 
 
 
 
 

7,200 

5.7 รายงานการประชุม 1 - 4 - - - - 
รวมท้ังส้ิน - 98,550 - 98,550 

 
6. ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ 

ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการดําเนิน เครื่องมือท่ีใช 
6.1 เชิงปริมาณ   
     1. ประชุมผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา และ
ผูอํานวยการกลุม/หนวย จํานวน 6 ครั้ง ตอป 

การเขารวม
ประชุม 

บัญชีลงเวลา 

     2. ประชุมผูอํานวยการกลุม/หนวย จํานวน 11 ครั้ง ตอป การเขารวม
ประชุม 

บัญชีลงเวลา 

     3. ประชุมเจาหนาท่ี และบุคลากรในสังกัด   จํานวน 4  ครั้ง 
ตอป 

การเขารวม
ประชุม 

บัญชีลงเวลา 

 
 

ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการดําเนิน เครื่องมือท่ีใช 
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6.2  เชิงคุณภาพ   
     1. รอยละ 90 ของผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา 
ผูอํานวยการกลุม และบุคลากรในสังกัด มีความเขาใจในนโยบาย
และแนวทางการดําเนินงานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต  2 

ติดตามผล แบบสอบถาม 

     2. รอยละ 90 ของผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา 
ผูอํานวยการกลุม และบุคลากรในสังกัด ไดรับทราบผลการ
ดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา          
ประจวบคีรีขันธ เขต  2   

ติดตามผล แบบสอบถาม 

     3. รอยละ 90 ของผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา 
ผูอํานวยการกลุม และบุคลากรในสังกัด ไดรับฟงความคิดเห็น 
ขอเสนอแนะ แลกเปลี่ยนและหาแนวทางแกไขรวมกัน 
 

ติดตามผล แบบสอบถาม 

 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 7.๑ ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ผูอํานวยการกลุม และบุคลากรในสังกัด 
มีความเขาใจในนโยบายและแนวทางการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ เขต 2 
          ๗.๒ ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ผูอํานวยการกลุม และบุคลากรในสังกัด ไดรับทราบ 
ผลการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 
          ๗.๓ ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ผูอํานวยการกลุม และบุคลากรในสังกัด ไดรับฟง 
ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ แลกเปลี่ยนและหาแนวทางแกไขรวมกัน 
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โครงการ           การเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 

ยุทธศาสตรชาติ  6. ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  ประเด็นท่ี 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา   1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
แผนงาน  พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
กลยุทธ  6 
ลักษณะโครงการ        ใหม    ตอเนื่อง 
ผูรับผิดชอบโครงการ      นางสาวธัญลักษณ  ตั๊งถาวรการ 
ระยะเวลาดําเนินการ   1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564  
______________________________________________________________________________ 

1. หลักการและเหตุผล 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) มีบทบาทหนาท่ี      
ในการบริหารงานวิชาการรวมกับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ในการดําเนินงานแบบองครวมเพ่ือใหการจัด
การศึกษามีการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องมีการประสานงาน รวมมือในการนําไปใชขับเคลื่อน และ
กําหนดนโยบายเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังนั้น การเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานจึงเปนเรื่องสําคัญ           
และมีความจําเปนอยางยิ่ง สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 ตระหนักและ
เห็นความสําคัญ จึงไดจัดทําโครงการการเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 

 
๒. วัตถุประสงค                    
     2.1 เพ่ือติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาตามภารกิจ และการนํานโยบายสูการ
ปฏิบัติในระดับสถานศึกษา 
     2.2 เพ่ือกระจายอํานาจและสงเสริมการมีสวนรวมเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษาใหเกิด
ประสิทธิภาพ 
 
๓. เปาหมาย 
     3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) 

3.1.1 รอยละ 100 ของสถานศึกษากลุมเปาหมายไดรับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล      
และนิเทศการศึกษาตามภารกิจ และการนํานโยบายสูการปฏิบัติ 

3.1.2 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีการกระจายอํานาจและสงเสริมการมีสวนรวมในการบริหาร
ใหกับกลุมอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (อ.ก.ต.ป.น.) ท้ัง 4 กลุมอําเภอ 
     3.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) 

3.2.1 สถานศึกษากลุมเปาหมายไดรับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาตาม
ภารกิจ และการนํานโยบายสูการปฏิบัติ 

3.2.2 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีการกระจายอํานาจและสงเสริมการมีสวนรวมในการบริหาร
ใหกับกลุมอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
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4. กิจกรรมการดําเนินการ 

ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

กิจกรรมท่ี 1  วางแผนการดําเนินโครงการ 
กิจกรรมท่ี 2  แตงตั้งและจัดประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา      
(ก.ต.ป.น.) 
2.1 จัดเตรียมเอกสารและวัสดุประกอบการ

ประชุม 
พ.ย.63-ก.ย.64 นางสาวธัญลักษณ  ตั๊งถาวร

การ 
2.2 แจงผูท่ีมีสวนเก่ียวของเขารวมการประชุม

ตามวัน และเวลาท่ีกําหนด 
พ.ย.63-ก.ย.64 นางสาวธัญลักษณ  ตั๊งถาวร

การ 
2.3 จัดประชุมคณะกรรมการติดตาม 

ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
(ก.ต.ป.น.) ไตรมาสละ 1 ครั้ง รวม 4 ครั้ง
ตอป 

พ.ย.63-ก.ย.64 นางสาวธัญลักษณ  ตั๊งถาวร
การ 

2.4 จัดทําระเบียบวาระการประชุมและรายงาน
การประชุม 

พ.ย.63-ก.ย.64 นางสาวธัญลักษณ  ตั๊งถาวร
การ 

กิจกรรมท่ี 3  แตงตั้งและจัดประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา      
(อ.ก.ต.ป.น.) 
3.1 จัดเตรียมเอกสารและวัสดุประกอบการ

ประชุม 
พ.ย.63-ก.ย.64 นางสาวธัญลักษณ  ตั๊งถาวร

การ 
3.2 แจงผูท่ีมีสวนเก่ียวของเขารวมการประชุม

ตามวัน และเวลาท่ีกําหนด 
พ.ย.63-ก.ย.64 นางสาวธัญลักษณ  ตั๊งถาวร

การ 
3.3 จัดประชุมคณะกรรมการติดตาม   

ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
(อ.ก.ต.ป.น.) ภาคเรียนละ 1 ครั้ง รวม 2 
ครั้งตอป 

พ.ย.63-ก.ย.64 นางสาวธัญลักษณ  ตั๊งถาวร
การ 

3.4 จัดทําระเบียบวาระการประชุมและรายงาน
การประชุม 

พ.ย.63-ก.ย.64 นางสาวธัญลักษณ  ตั๊งถาวร
การ 

กิจกรรมท่ี 4  การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 

4.1 จัดทําเครื่องมือการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 

พ.ย.63-ก.ย.64 นางสาวธัญลักษณ  ตั๊งถาวร
การ 

4.2 กําหนดปฏิทินการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 

พ.ย.63-ก.ย.64 นางสาวธัญลักษณ  ตั๊งถาวร
การ 

4.3 แจงกําหนดการใหโรงเรียนรับทราบ พ.ย.63-ก.ย.64 นางสาวธัญลักษณ  ตั๊งถาวร
การ 

4.4 ดําเนินการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 
และนิเทศการศึกษาตามกําหนดการ 

พ.ย.63-ก.ย.64 นางสาวธัญลักษณ  ตั๊งถาวร
การ 
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ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

กิจกรรมท่ี 5  ประชุมสมัมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู 

5.1 ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู ก.ย.64 นางสาวธัญลักษณ  ตั๊งถาวร
การ 

กิจกรรมท่ี 6  สรุปผลการดําเนินงานและจัดทํารายงานผลการดําเนินโครงการ 

6.1 รวบรวมและสรุปผลการดําเนินงาน ก.ย.64 นางสาวธัญลักษณ  ตั๊งถาวร
การ 

62 จัดทํารายงานผลการดําเนินโครงการ ก.ย.64 นางสาวธัญลักษณ  ตั๊งถาวร
การ 

 
5. งบประมาณ งบประมาณ 64,800 บาท (ถัวจายทุกรายการ) แผนการใชจายงบประมาณ ดังนี้ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
ไตรมาสท่ี 
(1,๒,๓,4) 

เงินงบประมาณ 
รวม 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 
1 กิจกรรมท่ี 1  วางแผนการ

ดําเนินโครงการ 
1 - - - - 

2 กิจกรรมท่ี 2  แตงตั้งและจัด
ประชุมคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และ
นิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 

1,๒,๓,4     

2.1 จัดเตรียมเอกสารและ
วัสดปุระกอบการประชุม 

1,๒,๓,4 - - 2,000 2,000 

2.2 แจงผูท่ีมีสวนเก่ียวของ
เขารวมการประชุมตามวัน 
และเวลาท่ีกําหนด 

1,๒,๓,4 - - - - 

2.3 จัดประชุมคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 
และนิเทศการศึกษา (ก.
ต.ป.น.) ไตรมาสละ 1 ครั้ง 
รวม 4 ครั้งตอป 

1,๒,๓,4 - - - - 

- คาเบี้ยเลี้ยงประชุมประธาน 
ก.ต.ป.น. 2,000 บาท จํานวน 
3 ครั้ง 

 6,000 - - 6,000 

- คาเบี้ยเลี้ยงประชุม
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. 
1,600 บาท จํานวน 3 ครั้ง 

 43,200 - - 43,200 
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ท่ี กิจกรรม/รายการ 
ไตรมาสท่ี 
(1,๒,๓,4) 

เงินงบประมาณ 
รวม 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 
- คาอาหารวาง เครื่องดื่มและ
อาหารกลางวันสําหรับ
คณะกรรมการ ก.ป.ต.น. 
จํานวน 10 คน คนละ 120 
บาท จํานวน 3 ครั้ง 

 - 3,600 - 3,600 

 2.4 จัดทําระเบียบวาระการ
ประชุมและรายงานการ
ประชุม 

1,๒,๓,4 - - - - 

3 กิจกรรมท่ี 3  แตงตั้งและจัด
ประชุมคณะอนุกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 
และนิเทศการศึกษา            
(อ.ก.ต.ป.น.) 

1,๒,๓,4 - - - - 

3.1 จัดเตรียมเอกสารและ
วัสดปุระกอบการประชุม 

1,๒,๓,4 - - - - 

3.2 แจงผูท่ีมีสวนเก่ียวของ
เขารวมการประชุมตามวัน 
และเวลาท่ีกําหนด 

1,๒,๓,4 - - - - 

3.3 จัดประชุมคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 
และนิเทศการศึกษา           
(อ.ก.ต.ป.น.) ภาคเรียนละ 1 
ครั้ง รวม 2 ครั้งตอป 

1,๒,๓,4 - - - - 

3.4 จัดทําระเบียบวาระการ
ประชุมและรายงานการ
ประชุม 

1,๒,๓,4 - - - - 

4 กิจกรรมท่ี 4  การติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และ
นิเทศการศึกษา 

1,๒,๓,4 - - - - 

4.1 จัดทําเครื่องมือการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 
และนิเทศการศึกษา 

1,๒,๓,4 - - - - 

4.2 กําหนดปฏิทินการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และ
นิเทศการศึกษา 

1,๒,๓,4 - - - - 
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ท่ี กิจกรรม/รายการ 
ไตรมาสท่ี 
(1,๒,๓,4) 

เงินงบประมาณ 
รวม 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 
4.3 แจงกําหนดการให
โรงเรียนรับทราบ 

1,๒,๓,4 - - - - 

4.4 ดําเนินการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และ
นิเทศการศึกษาตาม
กําหนดการ 
- คาพาหนะในการติดตาม 
ตรวจสอบฯ 

1,๒,๓,4 
 

- 10,000 - 10,000 

5 กิจกรรมท่ี 5  ประชุมสัมมนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู 

1,๒,๓,4 
 

- - - - 

 5.1 ประชุมสัมมนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู 

1,๒,๓,4 
 

- - - - 

6 กิจกรรมท่ี 6  สรุปผลการ
ดําเนินงานและจัดทํารายงาน
ผลการดําเนินโครงการ 

4 - - - - 

6.1 รวบรวมและสรุปผลการ
ดําเนินงาน 

4 - - - - 

6.2 จัดทํารายงานผลการ
ดําเนินโครงการ 

4 - - - - 

รวมท้ังส้ิน 49,200 13,600 2,000 64,800 
 

6. ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ 
ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการดําเนิน เครื่องมือท่ีใช 

6.1 เชิงปริมาณ   
      1) รอยละ 100 ของสถานศึกษา
กลุมเปาหมายไดรับการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศการศึกษาตามภารกิจ และ
การนํานโยบายสูการปฏิบัติ 

การสํารวจรายชื่อ
สถานศึกษา 

แบบสํารวจรายชื่อ
สถานศึกษา 

      2) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีการ
กระจายอํานาจและสงเสริมการมีสวนรวมในการ
บริหารใหกับกลุมอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (อ.ก.ต.ป.น.)     
ท้ัง 4 กลุมอําเภอ 

การตรวจสอบการ
กระจายอํานาจและ
สงเสริมการมีสวนรวม 

แบบตรวจสอบการ
กระจายอํานาจและ
สงเสริมการมีสวนรวม 

6.2  เชิงคุณภาพ   
      1) สถานศึกษากลุมเปาหมายไดรับการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ

การติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศ

แบบติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศ
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การศึกษาตามภารกิจ และการนํานโยบายสูการ
ปฏิบัติ 

การศึกษาตามภารกิจ 
และการนํานโยบายสูการ
ปฏิบัต ิ

การศึกษาตามภารกิจ 
และการนํานโยบายสูการ
ปฏิบัต ิ

      2) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีการ
กระจายอํานาจและสงเสริมการมีสวนรวมในการ
บริหารใหกับกลุมอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 

การประเมินผลการ
ดําเนินโครงการ 

แบบประเมินผลการ
ดําเนินโครงการ 

 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 7.๑  สถานศึกษากลุมเปาหมายไดรับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาตาม
ภารกิจ และการนํานโยบายสูการปฏิบัติ 
          7.2 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีการกระจายอํานาจและสงเสริมการมีสวนรวมในการบริหาร
ใหกับกลุมอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
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โครงการ                            ตรวจสอบภายในประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ยุทธศาสตรชาติ         6. ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ      
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ        ประเด็นท่ี 21 การตอตานการทุจริต และประพฤติมิชอบ 
แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา   4. ปรับปรุงระบบการศึกษาใหมีประสิทธิภาพของการใชทรัพยากร    
                                               เพ่ิมความคลองตัวในการรองรับความหลากหลาย  

ของการจัดการศึกษา และสรางเสริมธรรมาภิบาล 
แผนงาน          พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
กลยุทธ           6        
ลักษณะโครงการ                ใหม    ตอเนื่อง 
ผูรับผิดชอบโครงการ            นางสาวบุปผา  มากแกว และนางณัทสรณ  รบแคลว 
ระยะเวลาดําเนินการ         ตุลาคม 2563 – กันยายน  2564  
______________________________________________________________________________ 

1. หลักการและเหตุผล 
 งานตรวจสอบภายใน เปนเครื่องมือท่ีสําคัญของฝายบริหารในการตรวจสอบ ติดตาม 
ประเมินผลการดําเนินงาน เพ่ือใหผลการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด บทบาทสําคัญของงาน
ตรวจสอบภายในคือ การสนับสนุน สงเสริมใหการปฏิบัติงานในทุกระดับของหนวยงานบรรลุวัตถุประสงค 
และเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ มีการใชทรัพยากรอยางคุมคา ภายใตการบริหารความเสี่ยง การควบคุม
และการกํากับดูแลท่ีดีท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล   
 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดอนุมัติแผน           
การตรวจสอบภายใน ของกลุมตรวจสอบภายใน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ซ่ึงแผน                     
การตรวจสอบไดบรูณาการงานตรวจสอบภายใน ท้ังในสวนของผูตรวจสอบภายใน สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และผูตรวจสอบภายใน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ใหเปนแผนการตรวจสอบใน
ภาพรวมของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยยึดตามมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการ
ตรวจสอบภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ.2561 และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 และใหผูตรวจสอบภายใน 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จัดทําแผนปฏิบัติการตรวจสอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ใหสอดคลอง
กับแผนการตรวจสอบภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกลุมตรวจสอบภายใน สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   
 
๒. วัตถุประสงค 
     2.1 เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานดานการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ของหนวยรับตรวจวาเปนไป    
ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายท่ีกําหนด 
     2.2 เพ่ือสอบทานระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจวาเพียงพอและเหมาะสม 
     2.3 เพ่ือใหการใชทรัพยสินภายในหนวยรับตรวจ มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล ประหยัด โปรงใส 
สามารถตรวจสอบได 
     2.4 เพ่ือติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัด การใหคําปรึกษาท่ีเพ่ิมคุณคา ใน
การปฏิบัติงาน ตลอดจนใหขอเสนอแนะหรือแนวทางในการปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานดานตางๆ                       
ใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
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     2.5 เพ่ือเปนเครื่องมือในการบริหารมิใหเกิดความเสี่ยง สามารถแกไขปญหาตาง ๆ ไดอยางรวดเร็ว 
และทันเหตุการณ  
 

๓. เปาหมาย 
     3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) 
 ตรวจสอบโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 
จํานวน 40 แหง 
     3.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) 

โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 จํานวน         
40 แหง สามารถปฏิบัติงานดานการเงิน การบัญชี การพัสดุ และการดูแลทรัพยสิน อยางถูกตอง ครบถวน
เปนปจจุบัน โปรงใส สามารถตรวจสอบได และมีการพัฒนาการดําเนินงานดานตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และประหยัด  

4. กิจกรรมการดําเนินการ 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

กิจกรรมท่ี 1. งานดานการตรวจสอบภายใน  (Assurance Services & Consulting) 
ติดตามตรวจสอบ รวมท้ังใหคําปรึกษา แนะนําการปฏิบัติงานแกโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 จํานวน 40 แหง   

1.1 ตรวจสอบการใชจายคาสาธารณูปโภค 
ของสวนราชการ(ตามนโยบาย 
คณะรัฐมนตรี) 

ต.ค.63 – ก.ย.64 นางสาวบุปผา  มากแกว 
นางณัทสรณ  รบแคลว 

1.2 งานบริการใหคําปรึกษา ต.ค.63 – ก.ย.64 นางสาวบุปผา  มากแกว 
นางณัทสรณ  รบแคลว 

1.3 ติดตามตรวจสอบ รวมท้ังใหคําปรึกษา
แนะนําการปฏิบัติงานแกโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ เขต 2 จํานวน 35 แหง 

1. ตรวจสอบการเงิน การบัญชี 
2. ตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจางตาม 

พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการ
จัดซ้ือจัดจางและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 

3. ตรวจสอบหลักฐานการจาย 
 

พ.ย.63 – มี.ค.64 
(26 แหง) 

ก.ค.64 – ส.ค.64 
(9 แหง) 

 
 
 
 
นางณัทสรณ  รบแคลว 
นางสาวบุปผา  มากแกว 
 
 
 
 
 
นางสาวบุปผา  มากแกว 
นางณัทสรณ  รบแคลว 
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กิจกรรมท่ี 2 ตรวจสอบการดําเนินงาน  

2.1 
 
 

2.2 

เงินอุดหนุนท่ีไดรับจากองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน (เงินโครงการอาหารกลางวัน) 
จํานวน 35 แหง 
เงินรายไดสถานศึกษา จํานวน 35 แหง 

พ.ย.63 – มี.ค.64 
(26 แหง) 

ก.ค.64 – ส.ค.64 

(9 แหง) 
 

นางสาวบุปผา  มากแกว 
นางณัทสรณ  รบแคลว 

กิจกรรมท่ี 3 งานตรวจสอบที่บูรณาการรวมกับผูตรวจสอบภายในสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

3.1 ตรวจสอบการดําเนินงานโครงการสนับสนุน
คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กิจกรรม
สนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน งบเงินอุดหนนุ ของโรงเรียน จํานวน 
5 แหง 

พ.ค.64 – มิ.ย.64 นางสาวบุปผา  มากแกว 
นางณัทสรณ  รบแคลว 

กิจกรรมท่ี 4 งานอ่ืนๆ  

4.1 สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน ธ.ค. 64 นางสาวบุปผา  มากแกว 
 

4.2 สรุปรายงานผลการดําเนินงานรอบ 6 
เดือนทางระบบ ARS  จํานวน 26 แหง 

เม.ย.64 นางสาวบุปผา  มากแกว 
นางณัทสรณ  รบแคลว 

4.3 รายงานผลการตรวจสอบบูรณาการงาน
ตรวจสอบรวมกันระหวางผูตรวจสอบ
ภายใน สพฐ. กับผูตรวจสอบภายใน ทาง
ระบบ KRS จํานวน 5 แหง 

มิ.ย.64 นางสาวบุปผา  มากแกว 
นางณัทสรณ  รบแคลว 

4.4 สรุปรายงานผลการดําเนินงานรอบ 12 
เดือนจํานวน 9 แหง 

ก.ย.64 นางสาวบุปผา  มากแกว 
นางณัทสรณ  รบแคลว 

4.5 สรุปรายงานผลการดําเนินงานตาม
โครงการ 

ก.ย. 64 นางสาวบุปผา  มากแกว 
นางณัทสรณ  รบแคลว 

5. งบประมาณ งบประมาณ 38,480 บาท (ถัวจายทุกรายการ) แผนการใชจายงบประมาณ ดังนี้ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
ไตรมาสท่ี 
(1,๒,๓,4) 

เงินงบประมาณ 
รวม 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 
1 กิจกรรมท่ี 1 – 3 

-คาน้ํามันเชื้อเพลิง  
52 ครั้งๆละ 500 บาท 

-คาเบี้ยเลี้ยง จํานวน2 คน 

52 วันๆละ 120 บาท 

1,2,3,4   
 

26,000 
 

12,480 
 

  
 

26,000 
 

12,480 

 รวมท้ังส้ิน   38,480  38,480 
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6. ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ 

ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการดําเนิน เครื่องมือท่ีใช 
6.1 เชิงปริมาณ   
     ตรวจสอบโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 จํานวน 40 แหง  
6.2 เชิงคุณภาพ 
     โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 จํานวน 40 แหง ไดนํา
ความรูท่ีไดรับจากการตรวจสอบไปดําเนินการแกไขปรับปรุง
การปฏิบัติงานดานการเงิน การบัญชี การพัสดุ เปนไปดวย
ความถูกตอง ครบถวน เปนปจจุบัน และมีการใชทรัพยสิน
อยางมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล ประหยัด โปรงใส 
สามารถตรวจสอบได 

-แผนปฏิบัติการ
ประจาํป 
-ตรวจสอบ
ใบเสร็จรับเงิน 
-ตรวจสอบทะเบียนคุม
เงินประเภทตางๆ 
-ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานการจายเงิน
ตามระเบียบท่ีเก่ียวของ
กําหนด 

-กระดาษทําการ
ตรวจสอบ 
-แบบประเมิน 

   
   
   

 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 จํานวน 
40 แหง  ปฏิบัติงานดานการเงิน การบัญชี การพัสดุ การใชทรัพยสิน รวมท้ังการดําเนินงานดานตาง ๆ ได
อยางถูกตอง  ตามระเบียบ กฎหมายท่ีกําหนด  มีประสิทธิภาพ ประสิทฺธิผล ประหยัด โปรงใส ตรวจสอบได   
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

คําสั่งสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต ๒ 
ท่ี  407 /๒๕๖3 

เรื่อง   แตงตั้งคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
     

   ดวย สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต ๒ จะตองจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ข้ึน เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางในการบริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงาน  

  เพ่ือใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย จึงแตงตั้งคณะทํางานจัดทํา 
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ดังนี้ 

๑. คณะทํางานฝายอํานวยการ ประกอบดวย 
 ๑.1 ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต ๒            ประธาน     
 1.๒ รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต ๒    รองประธาน          
 1.๓ ผูอํานวยการกลุมทุกกลุม/ผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน                      คณะทํางาน 
 1.๔ นางกัลยรัสย สุขประเสริฐ ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน            คณะทํางานและเลขานุการ 
มีหนาท่ีใหคําแนะนําในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปนไปดวยความเรียบรอย  

๒. คณะทํางานฝายจัดทําโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ประกอบดวย 
 2.๑ นายบุญถ่ิน มหาสาโร ผอ.สพป.ปข.2                  ประธาน  
 ๒.2 นายสุทธินาถ ทานนท รอง ผอ.สพป.ปข.2         รองประธาน 
 2.3 นายสโมสอน หนองสูง รอง ผอ.สพป.ปข.2       รองประธาน 
 2.4 นางกิตติมา เย็นกาย  รอง ผอ.สพป.ปข.2       รองประธาน 
 2.5 นางสาวไพลิน  เกตุธิโภค   ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล         คณะทํางาน 
 2.6 นางศิรกานต  ศรลัมภ ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ          คณะทํางาน 
 2.7 นางสุกัญญา หนอทิม  ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตามและ        คณะทํางาน 
      ประเมินผลการจัดการศึกษา    
 2.8 นางนุสรา  ชืน่ประสงค  ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา        คณะทํางาน 
 2.9 นางสาวบุปผา  มากแกว    ผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน      คณะทํางาน 
 2.10 นางสาวจันทรอําไพ คําผา    ผูอํานวยการกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย        คณะทํางาน 
 2.11 นางสมทรง  ภิรมยรส นักวิเคราะหนโยบายและแผนชาํนาญการพิเศษ       คณะทํางาน 
                               ปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการกลุมสงเสริมการศึกษา 
                                                    ทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร           
 2.12 นางสาวจารุวรรณ  ปจจุย   นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ          คณะทํางาน 
     ปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการกลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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 2.13 นายวิรุตต  ราศร ี  นิติกรชํานาญการ            คณะทํางาน 
            ปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการกลุมกฎหมายและคดี   
 2.14 นางสาวรัตนา  เกียรติเกษม ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ                  คณะทํางาน 
 2.15 นางอารยา  ชออังชัญ ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ             คณะทํางาน 
 2.16 วาท่ีร.ต.หญิง อัชฌาวดี  ตันเจริญ   ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ             คณะทํางาน 
 2.17 นางศิรินุช ชูกุศล  ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ       คณะทํางาน 
 2.18 นางสาววาสนา ยาวงษ   ศึกษานิเทศกชํานาญการ           คณะทํางาน 
 2.19 นางสาวกัญญาภัค แสงอัคคี ศึกษานิเทศกชํานาญการ           คณะทํางาน 
 2.20 นางสาวฉวีวรรณ หอธรรมกุล  ศึกษานิเทศกชํานาญการ          คณะทํางาน 
 2.21 นางสาวสิริญา จิตวัฒนาธรรม  ศึกษานิเทศกชํานาญการ        คณะทํางาน 
 2.22 นางสาวธัญลักษณ ตั๊งถาวรการ  ศึกษานิเทศกชํานาญการ       คณะทํางาน 
 2.23 นางสาวจุรีพร ศรวงศ นักวิชาการศึกษาชํานาญการ       คณะทํางาน 
 2.24 นางสาวปภัสสร มากดี นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ       คณะทํางาน 
 2.25 นางสาวยุพิน สวางศรี นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ      คณะทํางาน 
 2.26 นางสาวชัญณัฐ จันทรพุฒ นักวิชาการพัสดุชํานาญการ       คณะทํางาน 
 2.27 นางณัทสรณ รบแคลว  นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ      คณะทํางาน 
 2.28 นางสาวกมลพัทน ขวดทอง นักจิตวิทยาโรงเรียน        คณะทํางาน 
 2.29 นายไตรมาส พีพืช  เจาหนาท่ีลูกเสือ         คณะทํางาน 
 2.30 นางกัลยรัสย  สุขประเสริฐ        ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน  คณะทํางานและเลขานุการ 
 2.31 นางสาวปณิชา นันทชนาโชติ นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ   คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 
 2.32 นางสาววจีนันท สิทธิรกัษ นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 
 2.33 นางสาวพัสนันท ลับเหลี่ยม นักวิชาการเงินและบัญชี    คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 
มีหนาท่ีประชุม เพ่ือทบทวน ปรับปรุง ตรวจสอบ ทิศทางการพัฒนาการศึกษา  กรอบกลยุทธ วิสัยทัศน  
พันธกิจ กลยุทธ โครงการ ปญหาอุปสรรค ผลการปฏิบัติงานท่ีผานมา เพ่ือจัดทําแผนปฏิบตัิการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 พรอมพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามกรอบวงเงินงบประมาณ  

๓. คณะทํางานฝายกล่ันกรองแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ประกอบดวย 
 3.๑  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต ๒                 ประธาน 
 3.๒ รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต ๒  รองประธาน                      
 3.๓ ผูอํานวยการกลุมทุกกลุม/ผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน                      คณะทํางาน 
                3.๔ นายสมสกุล สีสันต     ประธานกลุมโรงเรียนกุยบุรี        คณะทํางาน 

      3.๕ นายเฉลิมชัย ตรีสุคนธ   ประธานกลุมโรงเรียนดอนยายหนู      คณะทํางาน 
     3.๖ นายอํานวย คงถอด   ประธานกลุมโรงเรียนหาดขาม       คณะทํางาน 
    3.๗ นางสาวรุงกานต สืบสุทธา  ประธานกลุมโรงเรียนสามกระทาย         คณะทํางาน 
      3.๘ นางสาวสุนทร แซเตียว  ประธานกลุมโรงเรียนไรเกาศาลาลัย     คณะทํางาน  
      3.๙ นายจักรวาล วิจิตร   ประธานกลุมโรงเรียนไรใหม      คณะทํางาน      
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       3.๑๐ นายดิลก ยี่รงค   ประธานกลุมโรงเรียนสามรอยยอด      คณะทํางาน 
 3.๑๑ นายวีระพล มหาวีระรัตน  ประธานกลุมโรงเรียนศิลาลอย       คณะทํางาน 
 3.๑๒ นางสาวรักชนก เทียนสมบูรณ   ประธานกลุมโรงเรียนทับใต          คณะทํางาน 
   3.๑๓ นางวนิดา ครุฑกาศ   ประธานกลุมโรงเรียนหินเหล็กไฟ       คณะทํางาน 

      3.๑4 นายพัฒชัย วิเศษสมบัติ  ผูแทนโรงเรียนขนาดใหญ       คณะทํางาน 
       3.๑5 นายณรงคชัย สังขลาโพธิ์  ผูแทนโรงเรียนขนาดกลาง       คณะทํางาน 
 3.16 นายสมควร รัชตวิมล  ผูแทนโรงเรียนขนาดเล็ก       คณะทํางาน 
 3.๑7 นายประเทือง มัททวีวงศ  ผูแทนผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของรัฐ   คณะทํางาน 
 3.18 นางปรารถนา กระแสสินธุ     ผูแทนผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของเอกชน คณะทํางาน 
 3.19 นายมานัต เสียงใหญ  ผูทรงคุณวุฒิ ก.ต.ป.น.       คณะทํางาน 
 3.20 วาท่ีรอยตรีธีระชัย ไพฑูรย ผูทรงคุณวุฒิ ก.ต.ป.น.       คณะทํางาน 
 3.21 นายวชัรินทร ปลื้มจิตต           ผูทรงคุณวุฒิ ก.ต.ป.น.               คณะทํางาน 
 3.22 นางอัจฉราวรรณ เพ็งเกษม  ผูทรงคุณวุฒิ ก.ต.ป.น.               คณะทํางาน 
 3.23 นางศรีสําอางค แฉงฉายา  ผูทรงคุณวุฒิ ก.ต.ป.น.                คณะทํางาน 
        3.24  นางกัลยรัสย  สุขประเสริฐ      ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน        คณะทํางานและเลขานุการ    
 3.25 นางสาวปณิชา นันทชนาโชติ  นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 
มีหนาท่ี พิจารณาโครงการ และกลั่นกรองแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  

๔. คณะทํางานฝายจัดการประชุม ประกอบดวย 
         4.1 นายสุทธินาถ ทานนท รอง ผอ.สพป.ปข.2   ประธาน 
 4.2 นางกัลยรสัย  สุขประเสรฐิ      ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน                  รองประธาน 
 4.3 นายจําลอง พ่ึงโพธิ์ นักประชาสัมพันธชํานาญการ      คณะทํางาน 
 4.4 นายปญจพล  ศุภมิตร เจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร      คณะทํางาน 
 4.5 นางสาวปณิชา นันทชนาโชติ   นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏบัิติการ  คณะทํางานและเลขานุการ 

 4.6 นางสาววจีนันท สิทธิรักษ  นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ   คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 

 4.7 นางสาวพัสนันท  ลับเหลี่ยม นักวิชาการเงินและบัญชี    คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 
มีหนาท่ี จัดทําเอกสาร ประกอบการประชุมการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564     

5. คณะทํางานฝายจัดทํารูปเลม ประกอบดวย 
 5.1 นายสุทธินาถ ทานนท รอง ผอ.สพป.ปข.2   ประธาน 
 5.2 นางกัลยรสัย  สุขประเสรฐิ      ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน                   รองประธาน 
 5.3 นางสาวปณิชา นันทชนาโชติ   นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏบัิติการ  คณะทํางานและเลขานุการ 

 5.3 นางสาววจีนันท สิทธิรักษ  นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ   คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 

 5.4 นางสาวพัสนันท  ลับเหลี่ยม นักวิชาการเงินและบัญชี    คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 
มีหนาท่ี จัดพิมพ รวบรวมเอกสาร ตรวจสอบ ตนฉบับ แผนปฏบิัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 และ
จัดทําเปนรูปเลม      
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  ใหคณะกรรมการท่ี ไดรับแตงตั้ ง ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖4 ใหมีความถูกตองเหมาะสมเปนไปตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
เพ่ือใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต ๒ ใชเปนแนวทางในการบริหาร           
จัดการศึกษาข้ัน พ้ืนฐาน และขับเคลื่ อนนโยบายให เปน ไปดวยความเรียบรอยและบรรลุผลสําเร็จ                 
ตามวัตถุประสงคทุกประการ                         

   ท้ังนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

    สั่ง   ณ  วันท่ี  3  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖3 

 



 
 
 

คณะผูจัดทํา 

ท่ีปรึกษา 

  1. นายบุญถ่ิน มหาสาโร 

    ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 

2. นายสุทธินาถ ทานนท 

    รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 

3. นายสโมสอน หนองสูง 

    รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 

4. นางกิตติมา เย็นกาย 

    รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 

ผูสนับสนุนขอมูล 

  ผูอํานวยการกลุมทุกกลุม ศึกษานิเทศก และบุคลากรทางการศึกษาทุกทาน 

ผูรวบรวมขอมูล 

  นางกัลยรัสย สุขประเสริฐ  ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน 

  นางสาวปณิชา นันทชนาโชติ นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 

เรียบเรียง ตกแตง และพิจาณาตนฉบับ 

  นางกัลยรัสย สุขประเสริฐ  ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน 

  นางสาวปณิชา นันทชนาโชติ นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 

ออกแบบปก 

  นางสาววจีนันท สิทธิรักษ  นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
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