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 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1  ได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับนี้ขึ้น เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดใช้เป็นกรอบดำเนินงานและขับเคลื่อนการบริหารจัด
การศึกษา โดยมีสาระสำคัญประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ จุดเน้นตัวชี้วัดความสำเร็จ
แผนงาน โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ โดยมีการวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติการประจำปี กับ
นโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์อ่ืนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการจำเป็นและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดข้ึน ในการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนและมั่นคง 

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วน 
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การประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับนี้ และหวังว่าเอกสารเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน ของทุก
ภาคส่วน สถานศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  รวมทั้งเป็นกรอบแนวทางในการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน
ให้เกิดประสิทธิภาพต่อการพัฒนาการศึกษา โดยมุ่งสู่เป้าหมายสุดท้าย คือ การพัฒนาให้นักเรียนได้รับโอกาสทาง
การศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามศักยภาพอย่างเท่าเทียมกัน 
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24.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 184  
 และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 
25.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 187 
26.โครงการ การขับเคลื่อนการดำเนินงาน ก.ต.ป.น. 191   



ช 

 

 

27. โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงประกันคุณภาพ  195 
28.โครงการการวิเคราะห์ วิจัยพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา 200 
29.โครงการพฒันาทักษะการคดิวิเคราะห์ดว้ยรปูแบบ ๒ต. ๒ด. 204 
30.โครงการการายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 207 
31.โครงการการจัดสวัสดิการตรวจสุขภาพประจำปี  2564 211 
32.โครงการการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์สู่องค์กรที่เป็นเลิศ 214 
33.โครงการจัดทำเว็บไซต์สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 221 
34.โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และภูมิทัศน์  224 

สำนักงานงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์  
35.โครงการการตรวจสอบภายในอย่างมีประสิทธิภาพ 228 
36.โครงการบริหารนโยบายและแผนสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 230 
37.โครงการการบริหารจัดการลูกจ้างชั่วคราวในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 237 
    นครสวรรค์ เขต 1 
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ข้อมูลพื้นฐาน 
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ข้อมูลพื้นฐานด้านการบริหารจัดการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มนโยบายและแผน 

นางพิมลวรรณ เงนิบำรุง 

ปฏิบัติหน้าที ่ผอ.กลุ่มฯ 

I 

  

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และ
ประเมนิผลการจดัการศึกษา 

นายสรุเดช นอ้ยจันทร ์

ผอ.กลุม่ฯ 

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

 

รองผู้อำนวยการ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 

นายณรงค์ นาคชัยยะ 

 

 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

นางอรทยั กสิกจิ 

ปฏิบัติหน้าที ่รก.ผอ.กลุ่มฯ 

 กลุ่มอำนวยการ 

นางนนัทนา อมัระนันทน ์

ปฏิบัติหน้าที ่ผอ.กลุ่มฯ 

 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

นางทรายงาม มหาวงศ์นันท ์

ผอ.กลุ่มฯ 

กลุ่มส่งเสริมการ 

จัดการศึกษา 

นางพัชรนันท์   ปานแดง 

ผอ.กลุ่มฯ 

 

โครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 

สถานศึกษา 
 

กลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย ์

นางเปรมจิตต์ วงศ์วัชรานนท ์

ผอ.กลุม่ฯ 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

นายปิยฤทธิ์ จตรุทิศ 

ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มฯ 

 

กลุ่มกฎหมายและคด ี

นางเพ็ญศรี  ธัญธเนส 

ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุม่ฯ 

 

รองผู้อำนวยการ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 รักษาราชการแทน 

ผู้อำนวยการ สพป.นครสวรรค์ เขต1 

นายสุรพล  เพ็งน้อย 
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นายณรงค์  นาคชัยยะ 

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษานครสวรรค์ เขต ๑ 

 

 

 

 

ทำเนียบผู้บริหาร 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ 
เขต 1 

นายสุรพล  เพ็งน้อย 

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษานครสวรรค์ เขต 1 รักษาราชการแทน 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 
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โรงเรียนกลุ่มเครือข่าย 1                    
อำเภอเมืองนครสวรรค์ 

1. บ้านคุ้งวาร ี

2. บ้านสระงาม (ประธาน) 

3. วัดคลองคาง (แดงประชานุกูล) 

4. วัดนิเวศวุฒาราม 

5. วัดบ้านมะเกลือ 

6. วัดบึงน้ำใส 

7. วัดยางงาม (ประชาพัฒนา) 

8. ศิรริาษฎรส์ามคัค ี

โรงเรียนกลุ่มเครือข่าย 3                 
อำเภอเมืองนครสวรรค์ 

1. บ้านเขากะลา 

2. บ้านช่อกระถินพัฒนา (ประธาน) 

3. บ้านปากดง  (เทียนศรีประสิทธิ์) 

4. วัดบ้านไร ่

5. วัดพระนอน 

6. วัดรังงาม 

7. วัดสุบรรณาราม 

8. วัดหนองปลิง 

โรงเรียนกลุ่มเครือข่าย 2                 
อำเภอเมืองนครสวรรค ์

1. ชุมชนวัดเกาะหงษ์ (นิโรธธรรม
รังสรรค์) 

2. บ้านบ่อดินสอพอง 

3. วัดกลางแดด 
 
4. วัดตะเคียนเลื่อน (รังสีวุฒากาส
อุปถัมภ์) 

5. วัดท่าทอง 

6. วัดวังไผ ่

7. วัดวังยาง 

8. วัดศรสีวรรค์สังฆาราม 

9. อนุบาลนครสวรรค์ (ประธาน) 

ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 1 

เครือข่ายที่ 1  
อ. เมืองนครสวรรค์ 

นายสุรพล เพ็งน้อย 

นางวันเพ็ญ จันทร์จิตวิริยะ 

 

รูปแบบการบริหารเครือข่ายการมีส่วนร่วมของ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 

แสดงระบบเครือข่ายการมีส่วนร่วมการบริหารตั้งแต่ สพป. ถึง โรงเรียน 

 

 
ภาคีเครือข่าย ก.ต.ป.น. สพป.นครสวรรค์ เขต 1 

เครือข่ายท่ี 2  
อ. เมืองนครสวรรค์ 

นายสุรพล เพ็งน้อย 

นางศิริวรรณ ปัญญาพรพิพัชญ์   
นายสุรเดช น้อยจันทร์ 

 

 

เครือข่ายท่ี 3  
อ. เมืองนครสวรรค์ 

นายสุรพล เพ็งน้อย 

นายสุรเดช น้อยจันทร์ 
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โรงเรียนกลุ่มเครือข่าย 6 
อำเภอเมืองนครสวรรค์ 

1. บ้านพรหมเขต 

2. วัดเขามโน 

3. วัดเนินมะขามงาม 

4. วัดบรริักษ์ประชาสาร 

5. วัดวังสวัสด ี

6. วัดศรีอมัพวัลย์ (ประธาน) 

7. วัดสมานประชาชน 

8. วัดหนองกระโดน 

9. ศรีพูลราษฎร์สามัคค ี

โรงเรียนกลุ่มเครือข่าย 4 
อำเภอเมืองนครสวรรค์ 

1. ชุมชนวัดบ้านแก่ง 

2. วัดเกรียงไกร (โพธิ์ประสิทธ์ิ) 

3. วัดเกรียงไกรเหนือ 

4. วัดเกาะแก้ว 

5. วัดชุมนุมสงฆ์ (มงคลประชานุกลู) 

6. วัดท่าล้อ 

7. วัดบางม่วง 

8. วัดวังหิน 

9. วัดหัวถนน 

10. วัดหาดทรายงาม 
11. อนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ 
วิวรณ์สุขวิทยา) (ประธาน) 

โรงเรียนกลุ่มเครือข่าย 5  
อำเภอเมืองนครสวรรค ์

1. บ้านสามัคคีธรรม 

2. บ้านสุวรรณประชาพัฒนา 

3. วัดดอนใหญ ่

4. วัดทัพชุมพล 

5. วัดศรีอุทุมพร 

6. วัดสวรรค์ประชากร 

7. วัดสันติธรรม (ประธาน) 

8. วัดหนองเขนง 

9. วัดหนองโรง 

ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 1 

รูปแบบการบริหารเครือข่ายการมีส่วนร่วมของ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 

แสดงระบบเครือข่ายการมีส่วนร่วมการบริหารตั้งแต่ สพป. ถึง โรงเรียน 

 

 

ภาคีเครือข่าย ก.ต.ป.น. สพป.นครสวรรค์ เขต 1 

เครือข่ายท่ี 4  
อ. เมืองนครสวรรค์ 
นายสุรพล เพ็งน้อย 

นางเยาวลักษณ์  ผาสุข 

เครือข่ายท่ี 5  
อ. เมืองนครสวรรค์ 

นายสุรพล เพ็งน้อย 

นางศิริวรรณ ปัญญาพรพิพัชญ์ 

 

 

เครือข่ายท่ี 6 
อ. เมืองนครสวรรค์ 
นายสุรพล เพ็งน้อย 
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โรงเรียนกลุ่มเครือข่าย 1 
อำเภอเก้าเลี้ยว 

1. ชุมชนวัดมหาโพธิเหนือ 

2. บ้านทุ่งตาทั่ง (ศิริราษฎร์บำรุง) 

3. บ้านยางใหญ ่

4. บ้านหนองหัวเรือ 
5. บ้านห้วยรั้ว (เสนาณรงค์
อุปถัมภ์) 

6. บ้านแหลมยาง (ประธาน) 

7. วัดมหาโพธิใต ้

8. วัดหนองเต่า 

9. วัดหนองแพงพวย 

10. ศึกษาศาสตร ์
11. อนุบาลเก้าเลี้ยว             
(วัดเก้าเลีย้ว) 

 
โรงเรียนกลุ่มเครือข่าย 2 

อำเภอโกรกพระ 

1. บ้านกระจังงาม (ประธาน) 

2. บ้านเขาถ้ำพระ 

3. บ้านเขาปูน 

4. บ้านคลองม่วง 

5. บ้านเนินศาลา 

6. บ้านหาดสูง 

7. วัดนากลาง 

8. วัดเนินกะพี ้

9. วัดศาลาแดง 

10. วัดหนองพรมหน่อ 

โรงเรียนกลุ่มเครือข่าย 1 
อำเภอโกรกพระ 

1. ชุมชนวัดบ้านหว้า 
"ประชาประสาทวิทย"์ 

2. บ้านเนินเวียง (ประธาน) 

3. บ้านโพธ์ิงาม 

4. ภาณุฑัตกรีฑาเวทย ์

5. ราษฎร์อุทิศ 

6. วัดท่าซุด (เจริญศิลป์) 

7. วัดบางมะฝ่อ 

8. วัดมโนราษฎร ์

9. สระวิทยา 

10. อนุบาลโกรกพระ 

โรงเรียนกลุ่มเครือข่าย 2 
อำเภอเก้าเลี้ยว 

1. ชุมชนวัดเขาดินเหนือ 

2. บ้านคลองคล้า 

3. บ้านเนินพะยอม 

4. วัดดงเมือง 

5. วัดมรรครังสฤษดิ ์
6. วัดหัวดงใต้ (บางทองประชา
สรรค์) (ประธาน) 
7. วัดหัวดงเหนือ (บรรพตา
นุสสรณ์) 
8. วัดหาดเสลา (ไพศาลศิริ
ราษฎร์อุปถัมภ์) 

9. สังข์บุญธรรมราษฎร์นุสรณ ์

10. โอสถสภาอุปถัมภ ์

รูปแบบการบริหารเครือข่ายการมีส่วนร่วมของ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 

แสดงระบบเครือข่ายการมีส่วนร่วมการบริหารตั้งแต่ สพป. ถึง โรงเรียน 

 

 ภาคีเครือข่าย สพป.นครสวรรค์ เขต 1 ก.ต.ป.น. 

ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 1 

เครือข่ายท่ี 2                
อ. โกรกพระ  

 นายณรงค์ นาคชัยยะ 

เครือข่ายท่ี 1              
อ. โกรกพระ  

นายณรงค์ นาคชัยยะนาง
เสาวลักษณ์ สร้อยสวน 

 

เครือข่ายท่ี 1             
อ. เก้าเลี้ยว    

นายณรงค์ นาคชัยยะ 
นางยมนพร เอกปัชชา 

เครือข่ายท่ี 2              
อ. เก้าเลี้ยว  

  นายณรงค์ นาคชัยยะ 
นางณัฐกานต์ ฉิมงาม  
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โรงเรียนกลุ่มเครือข่าย 1  
อำเภอชุมแสง 

1. ชุมชนวัดคลองปลากด 
2. บ้านท่าจันทน ์(สำลีประชานุ
เคราะห์) 

3. วัดดอนสนวน 

4. วัดทับกฤชเหนือ (ประธาน) 

5. วัดปากคลองปลากด 

6. วัดพันลาน 

7. วัดแสงรังสรรค ์
8. อนุบาลชุมแสง (วัดทับกฤช
กลาง) 

โรงเรียนกลุ่มเครือข่าย 2 
อำเภอชุมแสง 

1. ชุมชนวัดเกยไชยเหนือ (นิรภัย
ประชานุกูล) 

2. บ้านต้นโพธิ์ (ประชานุกูล) 

3. บ้านท่าจันทน์ (ศักดี)(ประธาน) 

4. บ้านเนิน 
5. บ้านบึงหมัน (นิรภยัประชานุ
เคราะห์) 

6. วัดท่านา 

โรงเรียนกลุ่มเครือข่าย 3  
อำเภอชุมแสง 

1. บ้านท่ากร่าง (ประธาน) 

2. บ้านท่าเตยีน 

3. บ้านประชาสามคัค ี
4. บ้านวังใหญ ่(มิ่งขวัญประชา
นุกูล) 

5. วัดคลองยาง "ประชาพัฒนา" 

6. วัดดงกะพี ้

7. วัดท่าไม ้

8. วัดเนินสะเดา 

9. วัดบางเคียน 

10. วัดบา้นลาด 

11. วัดวังใหญ ่

12. วัดหนองขอน 

โรงเรียนกลุ่มเครือข่าย 4 
อำเภอชุมแสง 

1. บ้านดงขุย 
 

2. วัดคลองเกษมเหนือ 

3. วัดฆะมัง (ประธาน) 

4. วัดบางไซ 

5. วัดไผ่สิงห ์

6. วัดพิกุล 

7. วัดโพธิ์หนองยาว 

8. วัดหนองกุ่ม 

9. วัดหนองโก 

10. วัดหัวกะทุ่ม 

รูปแบบการบริหารเครือข่ายการมีส่วนร่วมของ สพป.นครสวรรค์ เขต 1  

     แสดงระบบเครือข่ายการมีส่วนร่วมการบริหารตั้งแต่ สพป. ถึง โรงเรียน 

 

 ภาคีเครือข่าย สพป.นครสวรรค์ เขต 1 ก.ต.ป.น. 

ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 1 

เครือข่ายท่ี 4                
อ. ชุมแสง  

 นายสุรพล เพ็งน้อย 
น.ส.สุนันทา  ถีติปริวัตร ์

 

เครือข่ายท่ี 3            
อ. ชุมแสง  

นายสุรพล เพ็งน้อย 
นายกัมปนาท  สุ่มมาตย ์

 

เครือข่ายท่ี 1             
อ. ชุมแสง  

นายณรงค์ นาคชัยยะ   
น.ส.กนกพร  เพิ่มพูน 

 

 

เครือข่ายท่ี 2              
อ. ชุมแสง 

     นายณรงค์ นาคชัยยะ 
น.ส.กนกพร  เพิ่มพนู 
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โรงเรียนกลุ่มเครือข่าย 2  
อำเภอพยุหะคีรี 

1. เขาสระนางสรง 
2. ไทยรัฐวิทยา 107  (บ้านหนอง
ไม้แดง) 

3. เนินมะกอก 

4. บ้านเขาไม้เดน 

5. บ้านประดู่เฒ่า 

6. บ้านย่านมัทร ี

7. บ้านสระบัว (ประธาน) 

8. พยุหะศึกษาคาร 

9. วัดเขาบ่อพลบั 

10. วัดบา้นบน 

11. วัดหนองหม ู

12. วัดหัวง้ิว 

โรงเรียนกลุ่มเครือข่าย 1  
อำเภอพยุหะคีรี 

1. บ้านดอนกระชาย 

2. บ้านสระเศรษฐ ี

3. ประชาอุทิศ 

4. วัดคลองบางเดื่อ 

5. วัดท่าโก 

6. วัดยางขาว 

7. วัดหนองคล่อ 

8. วัดใหม ่
9. อนุบาลพยุหะคีรี (วัดพระปรางค์
เหลือง) (ประธาน) 

โรงเรียนกลุ่มเครือข่าย 3  
อำเภอพยุหะคีรี 

1. เขาทอง 

2. เขาสามยอด 

3. บ้านซับผักกาด 

4. บ้านธารหวาย 

5. บ้านหนองเต่า (ประธาน) 

6. บ้านห้วยบง 

7. บ้านใหม่ศึกษา 

8. ย่านคีร ี

9. วัดโป่งสวรรค ์

10. วัดหนองกลอย 

11. สามแยกเจ้าพระยา 

รูปแบบการบริหารเครือข่ายการมีส่วนร่วมของ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 

แสดงระบบเครือข่ายการมีส่วนร่วมการบริหารตั้งแต่ สพป. ถึง โรงเรียน 

 

 
ภาคีเครือข่าย สพป.นครสวรรค์ เขต 1 ก.ต.ป.น. 

ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 1 

เครือข่ายท่ี 1              
อ. พยุหะคีรี    

นายสุรพล เพ็งน้อย 
นางสุทิศา เลาธนไพบูลย ์

 

 

 

เครือข่ายท่ี 2                
อ. พยุหะคีรี    

นายสุรพล เพ็งน้อย 
นายมารตุ เหลา่แก้วก่อง 

 

เครือข่ายท่ี 3                       
อ. พยุหะคีรี   

    นายสุรพล เพ็งน้อย 

 



๙ 
 

ส่วนที่ 1 

บทนำ 

สภาพทั่วไป 

ที่ตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและอำนาจหน้าที่ 

 สำนั กงาน เขต พ้ืนที่ การศึ กษาประถมศึกษานครสวรรค์  เขต  1 ตั้ งอยู่ เลขที่  347/1  
ถนนสวรรค์วิถี ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยตั้งอยู่บนเนื้อที่ 3 ไร่ 3 งาน    20 
ตารางวา มีอาคารทำการ 2 หลัง เป็นอาคารคอนกรีต 3 ชั้น สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ 
เขต 1 รับผิดชอบในการบริหารจัดการศึกษาในพ้ืนที่ 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองนครสวรรค์ อำเภอเก้าเลี้ยว 
อำเภอโกรกพระ อำเภอชุมแสง และอำเภอพยุหะคีรี โดยจัดการศึกษา 3 ระดับ คือ  ก่อนประถมศึกษา 
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง      การแบ่งส่วนราชการภายใน
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่  29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ข้อ 5 ให้
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีอํานาจหน้าที่ดําเนินการให้ เป็นไปตามอํานาจหน้าที่ ของสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และ มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 (1) จั ดทํ าน โยบ าย  แผน พั ฒ นา และมาต รฐานการศึ กษ าของเขต พ้ื น ที่ ก ารศึ กษ า  
ให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ ความต้องการ
ของท้องถิ่น  
 (2)  วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงาน ในเขตพ้ืนที่
การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณท่ีได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งกํากับ ตรวจสอบ ติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว  
 (3)  ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่ การศึกษา  

(4)  กํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
(5)  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
(6)  ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน การจัด

และพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
(7)  จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
(8)  ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครอง ส่วน

ท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ  สถาบันอ่ืนที่จัด
การศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 (9) ดำเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
 (10) ประสาน ส่งเสริม การดำเนินการของคณะอนุกรรมการ และคณะทำงานด้านการศึกษา 
 (11) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชนและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 (12) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย 
 แบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ไว้ดังต่อไปนี้ 



๑๐ 
 

(1) กลุ่มอำนวยการ 
(2) กลุ่มนโยบายและแผน 
(3) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(4) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
(5) กลุ่มบริหารงานบุคคล 
(6) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(7) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
(8) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
(9) หน่วยตรวจสอบภายใน 
(10) กลุ่มกฎหมายและคดี 

 
โครงสร้างการบริหารงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1  

 1. โครงสร้างการบริหาร 
 การจัดโครงสร้างการบริหารใช้รูปแบบการกระจายอำนาจโดย ผู้อำนวยการสำนักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1  เป็นที่ปรึกษามอบนโยบายผ่านบอร์ดคณะกรรมการการ
บริหารของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1  มีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม  หัวหน้างานในกลุ่มศึกษานิเทศก์  เป็นองค์คณะบุคคลขับเคลื่อน
พิจารณาดำเนินงานและแก้ไขปัญหาตามนโยบายสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1   

 2. การดำเนินการตามโครงสร้างในรูปแบบเครือข่าย 
  2.1 ระดับเขตพ้ืนที่โดยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ 
เขต 1  มอบนโยบายผ่านคณะกรรมการเครือข่ายซึ่งเป็นองค์คณะบุคคลขับเคลื่อนการดำเนินงาน เครือข่าย
ประถมศึกษา จำนวน 17 เครือข่าย 
   มีองค์คณะกรรมการขับเคลื่อน ประกอบด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 เป็นที่ปรึกษาประธานเครือข่าย  ผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่ายเป็นกรรมการ
ดำเนินการบริหารงาน การกระจายอำนาจ 4 ด้าน คือ งานบริหารวิชาการ งานบริหารงบประมาณ งานบริหาร
บุคคล และงานบริหารทั่วไป 
  2.2 การดำเนินการระดับอำเภอ โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค์  เขต 1  มอบนโยบายผ่านคณะกรรมการระดับอำเภอ ประกอบด้วย รอง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1  ประธานอำเภอ ประธานเครือข่าย 
ศึกษานิเทศก์เป็นองค์คณะบุคคลพิจารณาการดำเนินงาน/ประสานส่งเสริมการทำงานสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1  และวางแผนจัดงานนักขัตฤกษ์ต่าง ๆ 

 

 

 

 



๑๑ 
 

กระบวนการขับเคลื่อน 
             กระบวนการขับเคลื่อนระบบการบริหารไปสู่ความสำเร็จ มีกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนหลัก  
3 ประการ ดังนี้ 
 1. กลยุทธ์การปรับปรุงประสิทธิภาพการให้การบริการ 
 2. กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากร 
 3. กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพด้านวิชาการ 

  2.3 กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
   1. จัดทำนโยบาย แผนพัฒนา แผนปฏิบัติการ และมาตรฐานการศึกษาของ 
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน ให้สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาถานศึกษา และความต้องการของท้องถิ่น 
   2. วิเคราะห์การวางแผนงบประมาณ กำกับ ตรวจสอบ และติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณของกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน 
   3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่นร่วมกับสถานศึกษาใน
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   4. ประสานงานการจัดการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษา
ตามอัธยาศัย การศึกษาเพ่ือคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้มีความสามารถพิเศษ รวมทั้งการดำเนินงาน ด้านศาสนา 
ศิลปะและวัฒนธรรมในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน 
   5. ติดตามและประเมินผลสถานศึกษา 
   6. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย รวบรวมข้อมูล สารสนเทศด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม 
   7. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน
การจัดการศึกษา และพัฒนาในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน 
   8. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผล
สถานศึกษาในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน 
   9. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
สถานศึกษาเอกชนรวมทั้งบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์การวิชาชีพ สถาบันศาสนา  
สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืน ที่จัดรูปแบบที่หลากหลายในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน และสำนักงาน  
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
   10. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาการศึกษา ศาสนา 
ศิลปะและวัฒนธรรมของสถานศึกษา ในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   11. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา 
คณะกรรมการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา คณะอนุกรรมการและคณะทำงาน
อ่ืนๆ   ที่เก่ียวข้องในระดับสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   12. ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน 
   13. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามอบหมาย 
 
 



๑๒ 
 

 
 
 
 
 

1. ข้อมูลด้านบุคลากรทางการศึกษา 

ตารางที่ 1  แสดงจำนวนบุคลากรปฏิบัติหน้าที่บนสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
          นครสวรรค์ เขต 1  จำแนกตามตำแหน่งสายงาน และวุฒิการศึกษา ปีการศึกษา 2563 
 
ที ่ ตำแหน่งสายงาน ระดับการศึกษา รวม 

ป.เอก ป.โท ป.ตร ี ต่ำกว่า  ป.ตร ี

1 ผู้อำนวยการ 0 1 0 0 1 
2 รองผู้อำนวยการ (โครงสรา้ง) 0 2 0 0 2 
3 รองผู้อำนวยการ (เงื่อนไข) 0 0 0 0 0 
4 บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 

38 ค.(1) 
1 11 0 0 12 

5 บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 
38 ค.(2) 

0 10 32 0 42 

6 พนักงานราชการ 0 1 2 0 3 
7 ลูกจ้างประจำ 0 0 1 3 4 
8 ลูกจ้างช่ัวคราวสำนักงาน 0 0 1 3 4 
10 ลูกจ้างช่ัวคราว งานลูกเสือ 0 0 0 1 1 
  รวมทั้งสิ้น 1 25 36 7 69 
  ร้อยละ 1.45 36.23 52.17 10.14 100 

 จากตารางที่ 1 แสดงจำนวนบุคลากรปฏิบัตหิน้าท่ีบนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 
จำแนกตามตำแหน่งสายงาน และวุฒิการศึกษา พบว่า มีบุคลากรทั้งหมดจำนวน 69 คน และมผีู้จบปริญญาตรมีากที่สุด 
จำนวน 36 คน คดิเป็นร้อยละ 52.17รองลงมา จบปรญิญาโท จำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 36.23 ตามลำดับ  

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลพืน้ฐานด้านการจัดการศึกษา 
 



๑๓ 
 

ตารางที่ 2  แสดงจำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่บนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
  นครสวรรค์ เขต 1  จำแนกตามวิทยฐานะ ปีการศึกษา 2563  

ตำแหน่ง วิทยฐานะ 

ไม่มีวิทยฐานะ
(ปฏิบัติงาน 
ปฏิบัติการ 

ชำนาญงาน) 

ชำนาญการ ชำนาญการ
พิเศษ 

เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญ
พิเศษ 

รวม 

ผอ.สพท. 0 0 0 1 0 1 

รอง ผอ.สพท. 0 0 2 0 0 2 

บุคลากรตามมาตรา 
38 ค.(1) 

0 0       12 0 0 12 

บุคลากรตามมาตรา 
38 ค.(2) 

8 25 9 0 0 42 

รวม 8 25 23 1 0 57 

ร้อยละ 14.04 43.86 40.35 1.75         0 100 

 
   
 จากตารางที่ 2 แสดงจำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่บนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ 
เขต 1  จำแนกตามวิทยฐานะ ปีการศึกษา 2563 พบว่า มีบุคลากรทั้งหมด จำนวน 59 คน และมีวิทยฐานะชำนาญการ 
มากที่สุด จำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 43.86 รองลงมา วิทยาฐานะชำนาญการพิเศษ จำนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 
40.35 ตามลำดับ  
 

ตารางที่ 3  แสดงอัตราส่วนนักเรยีนต่อครู และอัตราส่วนนักเรียนตอ่ห้อง ปีการศึกษา 2563  

 จำนวน นักเรียน : ครู นักเรียน : ห้อง 

 โรงเรียน นักเรียน คร ู ห้องเรียน 

162 19,638 1,101 1,507 16 : 1 14 : 1 

  จากตารางที่ 3  แสดงอัตราส่วนนักเรียนต่อครู และอัตราส่วนนักเรียนต่อห้อง ปีการศึกษา 2563 พบว่า 
อัตราส่วนนักเรียน ต่อครู เท่ากับ นักเรียน 16 คน ต่อครู 1 คน และอัตราส่วนนักเรียนต่อห้อง เท่ากับ นักเรียน 14 คน ต่อ 1 
ห้องเรียน  

 

 

 

 



๑๔ 
 

ตารางที ่ 4  แสดงจำนวนข้าราชการครูที่ปฏิบตัิงานในสถานศึกษา จำแนกตามวิทยฐานะ  
                ปีการศึกษา 2563   

 
ตำแหน่ง 

วิทยฐานะ 

  ไม่มีวิทย
ฐานะ 

ชำนาญการ ชำนาญการ 
พิเศษ 

เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญ
พิเศษ 

รวม 

ผอ.สถานศึกษา 0 24 110 2 0 136 

รอง ผอ.สถานศึกษา 0 1 6 0 0 7 

ข้าราชการครู 169 211 573 5 0 958 

รวม 169 236 689 7 0 1,101 

ร้อยละ 15.35 21.44 62.58 0.64 0.00 100.00 

  จากตารางที่  4  แสดงจำนวนข้าราชการครูที่ปฏิบตัิงานในสถานศึกษา จำแนกตามวิทยฐานะ           
ปีการศึกษา 2563  พบว่า มีข้าราชการครูทั้งหมด จำนวน 1, 101 คน และมีวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษ มากท่ีสดุ  
จำนวน 689 คน คิดเป็นร้อยละ 62.58รองลงมา ชำนาญการ จำนวน 236 คน คิดเป็นร้อยละ 21.44ตามลำดับ  

2. ข้อมูลด้านการจัดการศึกษา 

ตารางที่  5  แสดงจำนวนโรงเรียน  จำแนกตามขนาดโรงเรยีน ปีการศึกษา 2563 

ที ่ อำเภอ ไม่มี
นัก 

เรียน 

จำแนกตามขนาดโรงเรียน (7 ขนาด)   รวม ร้อยละ 
ขนาด

ที่ 
 1 

ขนาด
ที ่
 2 

ขนาด
ที่ 3 

ขนาด
ที่ 4 

ขนาด
ที่ 5 

ขนาดที่ 
6 

ขนาดที่ 
7 

1-
120 
คน 

121-
200 
คน 

201-
300 
คน 

301-
499 
คน 

500-
1,499 
คน 

1,500-
2,499 
คน 

>= 
2,500 
คน 

1 เมือง
นครสวรรค ์

0 38 9 3 2 0 1 1 54 33.33 

2 โกรกพระ 0 14 4 1 1 0 0 0 20 12.35 
3 ชุมแสง 2 28 3 2 0 1 0 0 34 20.99 
4 เก้าเลีย้ว 1 13 3 3 0 0 0 0 19 11.73 
5 พยุหะคีร ี 0 24 6 0 0 2 0 0 32 19.75 
  รวม 3 117 25 9 3 3 1 1 162 100 
  ร้อยละ 1.85 72.22 15.43 5.56 1.85 1.85 0.62 0.62 100  
 
 จากตารางที่  5  แสดงจำนวนโรงเรียน  จำแนกตามขนาดโรงเรยีน ปีการศึกษา 2563 พบว่า  
จำนวนโรงเรยีนทั้งหมด จำนวน 162 โรงเรียน และมีโรงเรียนขนาดที่ 1 มากที่สุด ซึ่งเป็นโรงเรียน 
ขนาดเล็ก จำนวน 117 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 72.22 รองลงมา โรงเรียนขนาดที่ 2 จำนวน 25 โรงเรียน                   
คิดเป็นร้อยละ 15.43 ตามลำดับ  
 
 



๑๕ 
 

ตารางที่ 6 แสดงจำนวนโรงเรียนจำแนกระดบัช้ันท่ีเปิดสอน จำแนกรายอำเภอ ปีการศึกษา 2563 

ที ่ อำเภอ ไม่มี
นักเรียน 

ระดับการศึกษาท่ีเปิดสอน   รวม  ร้อยละ 

ก่อน
ประถม 

ประถม ก่อนประถม-
ประถมศึกษา 

ก่อนประถม-
มัธยมต้น 

1 เมืองนครสวรรค ์ 0 0 1 44 9 54 33.33 

2 โกรกพระ 0 0 0 12 8 20 12.35 

3 ชุมแสง 2 1 0 26 8 35 20.99 

4 เก้าเลีย้ว 1 0 0 21 0 21 11.73 

5 พยุหะคีร ี 0 0 1 25 6 32 19.75 

  รวม 3 1 2 128 31 162 100 

  ร้อยละ 1.85 0.62 1.23 79.01 19.14 100   

 

 จากตารางที่   6  แสด งจำน วน โรงเรี ยน   จ ำแน กตาม ระดั บ ช้ัน ที่ เปิ ด สอน   จำแน กรายอำเภ อ  
ปีการศึกษา 2563 พบว่า จำวนโรงเรียนทั้งหมด จำวน 162 โรงเรียน โรงเรียนเปิดสอนระดับก่อนประถมศึกษาถึง
ประถมศึกษา มากที่สุด จำนวน  128  โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 79.01  รองลงมาเปิดสอนระดับก่อนประถมศึกษาถึง 
มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 31 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 19.14 ตามลำดับ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖ 
 

 

ตารางที่  7  แสดงจำนวนนักเรียน ห้องเรียน จำแนกตามชั้นเรียนและเพศ  ปีการศึกษา 2563 

ชั้นเรียน 
จำนวนนักเรียน จำนวน

ห้องเรียน 

ร้อยละ 

ชาย หญิง รวม 

อ.1 170 166 336 48 3.19 

อ.2 925 865 1,790 163 10.82 

อ.3 986 916 1,902 170 11.28 

รวมก่อนประถม 2,081 1,947 4,028 381 25.28 

ป.1 1,158 994 2,152 172 11.41 

ป.2 1,232 1,107 2,339 170 11.28 

ป.3 1,270 1,074 2,344 170 11.28 

ป.4 1,126 1,087 2,213 170 11.28 

ป.5 1,214 1,148 2,362 171 11.35 

ป.6 1,174 1,064 2,238 171 11.35 

รวมประถม 7,174 6,474 13,648 1,024 67.95 

ม.1 394 258 652 35 2.32 

ม.2 399 316 715 34 2.26 

ม.3 364 231 595 33 2.19 

รวม ม.ต้น 1,157 805 1,962 102 6.77 

รวมท้ังหมด 10,412 9,226 19,638 1,507 100 

ร้อยละ 53.02 46.98 100   

แหล่งข้อมูล : ข้อมูลภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 ระบบ DMC 
   

 

 



๑๗ 
 

 

 จากตารางที่  7  แสดงจำนวนนักเรียน ห้องเรียน จำแนกตามช้ันเรียนและเพศ  ปีการศึกษา 2563 พบว่า           
มีนักเรียนท้ังหมด จำนวน 19,638 คน จำแนกเป็นนักเรียนระดับกอ่นประถมศึกษา จำนวน 4,028 คน คิดเป็นร้อยละ 
25.28 ระดับประถมศึกษา จำนวน 13,648 คน คิดเป็นร้อยละ 67.95 และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 1,962 คน 
คิดเป็นร้อยละ 6.77 พิจารณาตามเพศ นักเรียนหญิง จำนวน 9,226 คน คิดเป็นร้อยละ 46.98 นักเรียนชาย  
จำนวน 10,412 คน คิดเป็นร้อยละ 53.02 และห้องเรยีนทั้งหมดจำนวน 1,507 ห้อง ระดับก่อนประถม  
จำนวน 381 ห้องเรียน ระดับประถมศึกษา จำนวน 1,024 ห้อง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 102 ห้อง 

ตารางที่ 8 แสดงจำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้นเรียน  รายอำเภอ  ปีการศึกษา 2563 

อ.1 อ.2 อ.3 รวม ห้อง ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 รวม ห้อง ม.1 ม.2 ม.3 รวม ห้อง นักเรียน ห้องเรียน

1 เมืองนครสวรรค์ 114 845 908 1,867 138 1,063 1,115 1,139 1,080 1,867 1,119 6,607 380 326 344 322 992 36 9,466 554

2 โกรกพระ 57 175 177 409 48 195 249 211 215 409 209 1,285 120 135 137 106 378 24 2,072 192

3 ชุมแสง 78 241 227 546 76 319 313 354 326 546 363 2,009 202 120 150 110 380 24 2,935 302

4 เก้าเล้ียว 56 233 253 542 50 249 279 261 247 542 276 1,582 122 0 0 0 0 0 2,124 172

5 พยุหะคีรี 31 296 337 664 69 326 383 379 345 664 395 2,165 200 71 84 57 212 18 3,041 287

รวมท้ังส้ิน 336 1,790 1,902 4,028 381 2,152 2,339 2,344 2,213 4,028 2,362 13,648 1,024 652 715 595 1,962 102 19,638 1,507

ท่ี อ าเภอ
ก่อนประถม ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น รวมนักเรียน

 

แหล่งข้อมูล : ข้อมูลภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 ระบบ DMC 

  จากตารางที่ 8  แสดงจำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้นเรียน รายอำเภอ ปีการศึกษา 2563 พบว่า อำเภอเมือง
นครสวรรค์ มีนักเรียนมากท่ีสุด จำนวน 9,466 คน คดิเป็นร้อยละ 47.47 รองลงมา อำเภอพยุหะครีี จำนวน 3,041คน คิด
เป็นร้อยละ 15.48 ตามลำดับ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๘ 
 

ตารางที่  9 แสดงจำนวนนักเรียนด้อยโอกาส จำแนกตามประเภทความด้อยโอกาส ปีการศึกษา 2563    

ประเภท
ความ
ด้อย

โอกาส 

ชั้นเรียน 

 อ.1  อ.2  อ.3  ป.1  ป.2  ป.3  ป.4  ป.5  ป.6  ม.1  ม.2  ม.3 รวม ร้อยละ 
นกัเรียน
ท้ังหมด 

336 1,790 1,902 2,152 2,339 2,344 2,213 4,028 2,362 652 715 595 19,638 
  

เด็กถูก
บังคับให้
ขาย
แรงงาน 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0.00 

เด็กที่อยู่
ในธุรกิจ
ทางเพศ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0.00 

เด็กถูก
ทอดทิ้ง 

0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
0.02 

เด็กใน
สถาน
พินิจและ
คุ้มครอง
เยาวชน 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0.00 

เด็กเรร่่อน 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0.01 
ผลกระทบ
จากเอดส ์

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0.00 

ชนกลุม่
น้อย 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0.00 

เด็กที่ถกู
ทำร้าย
ทารุณ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0.01 

เด็ก
ยากจน 

123 119 242 540 481 1021 593 545 1138 1256 1145 2401 732 
99.92 

เด็กที่มี
ปัญหา
เกีย่วกับ
ยาเสพติด 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0.01 

อื่นๆ 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0.00 

กำพร้า 
1 3 2 0 3 1 2 1 2 0 0 0 1 

0.05 
ทำงาน
รับผิดชอบ
ตนเอง
และ
ครอบครัว 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
0.00 

ข้อมูล
ผิดปกต ิ

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0.00 

อายนุอก
เกณฑ์ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0.00 

รวม
นักเรียน

ด้อย
โอกาส 

124 119 243 547 489 1036 594 546 1140 1265 1154 2419 735 

100 

ร้อยละ 1.31 5.31 6.21 8.15 7.34 8.20 7.95 8.52 8.72 2.72 2.82 2.66 69.67  

 แหล่งข้อมูล : ข้อมูลภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 ระบบ DMC 

 



๑๙ 
 

จากตารางที่ 9 แสดงจำนวนนักเรยีนด้อยโอกาส จำแนกตามประเภทความด้อยโอกาส ปีการศึกษา 2563 พบว่า  
มีนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด จำนวน 735 คน คิดเป็นร้อยละ 69.67 ของนักเรียนท้ังหมด และนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
6 มีมากท่ีสุด จำนวน 1,140คน คิดเป็นร้อยละ 8.72 ของนักเรียนท้ังหมด รองลงมา ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  จำนวน 
1,036 คน คิดเป็นร้อยละ 8.20 ตามลำดับ และเมื่อพิจารณาตามประเภทความด้อยโอกาส พบว่า มีนักเรียนยากจนมากทีสุ่ด 
จำนวน 732 คน คิดเป็นร้อยละ 99.92 ของนักเรียนด้อยโอกาสทัง้หมด  
 
ตารางที่ 10 ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออก เขียนได้ และอ่านคล่องเขียนคล่อง  
     ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปทีี่ 1-3 ปีการศึกษา 2562   

อ่านออกเขียนได้ ปีการศึกษา 2562 อ่านคล่องเขียนคล่อง ปีการศึกษา 2562 

นักเรียนชัน้ ป.1 
ทั้งหมด 

(เฉพาะเด็กปกติ) 

จำนวนนักเรียน
อ่านออกเขียนได้ 
(เฉพาะเด็กปกติ) 

ร้อยละ นักเรียนชัน้ ป.2- 
ป.3 ทั้งหมด 

(เฉพาะเด็กปกติ) 

จำนวนนักเรียนที่
อ่านคล่องเขียน

คล่อง (เฉพาะเด็ก
ปกติ) 

ร้อยละ 

2,327 2,206 94.80 4,542 4,063 88.03 

 
 จากตารางที่ 10 ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออก เขียนได้ และอ่านคล่องเขียนคล่อง ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 1- 3  ปีการศึกษา 2562 พบว่า อ่านออกเขียนได้ ของนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวนนักเรียน
ทั้งหมด (เฉพาะเด็กปกติ)  จำนวน 2,327 คน จำนวนนักเรียน  อ่านออกเขียนได้ (เฉพาะเด็กปกติ) จำนวน 2,206 คน คิด
เป็นร้อยละ 94.80 และ อ่านคล่องเขียนคล่อง ของนักเรียน     ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2-3  มีนักเรียนทั้งหมด (เฉพาะเด็กปกติ)  
จำนวน 4,542  คน  จำนวนนักเรียนที่อ่านคล่องเขียนคล่อง (เฉพาะเด็กปกติ) จำนวน 4,063 คน คิดเป็นร้อยละ 88.03 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 
 

ส่วนที่ 2  

         ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 มีภารกิจในการปฏิบัติงาน 
เพ่ือส่งเสริมให้ระบบการศึกษาเป็นระบบที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนสามารถ
ดำเนินการพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้ได้มาตรฐานที่หลักสูตรกำหนด การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตาม
หลักการและจุดหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
     การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในภูมิภาคสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 จึงได้ร่วมมือกับคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เรียกโดยย่อว่า 
“กศจ. การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
ให้มีคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เรียกโดยย่อว่า “อกศจ.” เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจาก 
กศจ. และคณะกรรมการติดตามและประเมินผล และคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา รวมทั้งบุคลากรที่
เกีย่วข้องได้กำหนดนโยบายและกลยุทธ์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับสถานศึกษาในสังกัด เพื่อให้
คุณภาพการศึกษาเพ่ิมขึ้น “กศจ.” ประกอบด้วย 
 (1) ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ 
 (2) ศึกษาธิการภาคในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ เป็นรองประธานกรรมการ 
 (3) ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และผู้แทนสำนักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นกรรมการ 
 (4) ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ประธานหอการค้า
จังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด และวัฒนธรรมจังหวัด เป็นกรรมการ 
 (5) ผู้แทนภาคประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้ง  
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  
จำนวนสองคน เป็นกรรมการ 
 (6) ผู้แทนข้าราชการครูในท้องถิ่น ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้ง  
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  
จำนวนสองคน เป็นกรรมการ 
 (7) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
กฎหมาย ด้านบริหารงานบุคคล หรือด้านอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการขับเคลื่อน
การปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค จำนวนไม่เกินสามคน เป็นกรรมการ 
 (8) ศึกษาธิการจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ สำหรับกรุงเทพมหานคร ให้คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคทำหน้าที่เป็น กศจ. 
 
 
 
 
 

 



๒๑ 
 

1. ข้อมูลด้านคุณภาพการศึกษา 

ตารางที่ 11 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT) ปีการศึกษา  
               2561-2562 รายสาระวิชา ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
 

ผลการประเมิน คะแนนเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียนชัน้ ป.3 
ในการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ 

(National Test : NT) 
ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ร้อยละ 

ที่เพ่ิมขึ้น/ลดลง 
ด้านภาษา 54.15 51.55 45.20 -6.35 
ด้านคำนวณ 38.82 46.21 43.20 -3.01 

ภาพรวม 46.49 48.88 44.20 -4.68 
 

ที่มา : สำนักทดสอบการศึกษาแหง่ชาติ ปีการศึกษา 2562 

  จากตารางที่ 11   ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติระดับเขตพืน้ท่ี
การศึกษา ขั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2561 และ 2562 พบว่าการประเมินในภาพรวมทั้ง 2 ด้านปีการศึกษา 
2561 กับปีการศึกษา 2562 มคีะแนนเฉลีย่ร้อยละลดลง (4.68)เมื่อเปรยีบเทียบรายด้านพบว่าด้านภาษา ในปีการศึกษา 
2561 กับ ปีการศึกษา 2562 มคีะแนนเฉลีย่ร้อยละลดลง (6.35) ด้านคำนวณพบว่า ในปีการศึกษา 2561 กับ ปีการศึกษา 
2562 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ (3.01)  

 
ตารางที่ 12  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)  
   ปีการศึกษา 2560 - 2562  รายสาระวิชา ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  
 
  

กลุ่มสาระ ปีการศึกษา 
2560 

ปีการศึกษา 
2561 

ปีการศึกษา 
2562 

การ
พัฒนา
(+/-) 

ระดับ ระดับ
สังกัด 

ระดับ
จังหวัด 

ระดับ 

การเรียนรู้ ประเทศ เขตพ้ืนที่ 

ภาษาไทย 47.15 56.1 48.16 -7.94 -0.91 0.21 0.22 -7.94 

คณิตศาสตร์ 38.73 37.97 31.92 -6.05 -0.98 0.32 0.89 -6.05 

วิทยาศาสตร์ 40.25 39.84 34.00 -5.84 -1.55 -0.30 0.73 -5.84 

ภาษาอังกฤษ 35.79 39.35 31.45 -7.90 -2.97 0.59 1.37 -7.90 

รวมเฉลี่ย 40.48 43.31 36.38 -6.93 -1.60 0.20 0.80 -6.93 
 

ทีม่า : สำนักทดสอบการศึกษาแหง่ชาติ ปีการศึกษา 2562 

 

 

 

 



๒๒ 
 

  จากตารางที่ 12 ผลการเปรียบเทยีบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2561 และ 2562 โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยร้อยละการพัฒนา ลดจากปีการศึกษา 2561 
ร้อยละ 6.93 เมื่อพิจารณารายกลุ่มสาระพบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีคา่เฉลีย่ร้อยละการพัฒนาสูงสดุ -5.84 
ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ค่าเฉลี่ยร้อยละการพัฒนาลดลง -6.05 กลุ่มสาระการเรียนรู้อังกฤษ ค่าเฉลี่ยร้อยละการ
พัฒนาลดลง -7.90และกลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย ค่าเฉลี่ยร้อยละการพัฒนาลดลง -7.94 ตามลำดับ และเปรียบเทียบผล
การทดสอบคะแนนเฉลี่ย พบว่า มคี่าเฉลี่ยร้อยละการพัฒนาลดลง -6.93 

 

 
ตารางที่ 13  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)  

  ปีการศึกษา 2560 - 2562 รายสาระวิชา ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3    

 

กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 

ปีการศึกษา 
2560 

ปีการศึกษา 
2561 

ปีการศึกษา 
2562 

การ
พัฒนา
(+/-) 

ระดับ ระดับ
สังกัด 

ระดับ 

ประเทศ เขตพ้ืนที่ 

ภาษาไทย 42.89 46.38 49.31 2.93 -5.83 -6.60 2.93 

คณิตศาสตร์ 21.82 23.27 20.40 -2.87 -6.33 -6.58 1.45 

วิทยาศาสตร์ 29.56 31.68 27.99 -3.69 -2.08 -2.23 2.12 

ภาษาอังกฤษ 27.58 26.02 27.25 1.23 -6.00 -5.73 -1.56 

รวมเฉลี่ย 30.46 31.83 31.24 -0.59 -5.06 -5.29 6.67 
 

ที่มา : สำนักทดสอบการศึกษาแหง่ชาติ ปีการศึกษา 2562 

  จากตารางที่ 13 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 และ 2562 โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยร้อยละการพัฒนา ลดลงจากปี
การศึกษา 2561 ร้อยละ 0.59 เมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่มสาระพบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีค่าเฉลี่ยร้อยละการ
พัฒนาเพิ่มขึ้น 2.93 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ค่าเฉลี่ยร้อยละการพัฒนาเพิ่มขึ้น 1.23 การพัฒนาลดลง 3.69 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ค่าเฉลี่ยร้อยละ20.40 การพัฒนาลดลง 2.87 และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 27.99 

 

 

 

 

 

 

 



๒๓ 
 

ตารางที่ 14 แสดงจำนวนนักเรียนท่ีจบช้ันอนุบาล 2  ช้ันประถมศกึษาปีท่ี 3 , 6 และ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จำแนกตามระยะเวลา ปีการศึกษา 2562 

ระยะเวลา อนุบาล 2 ป.3 ป.6 ม.3 รวม ร้อยละ 

นักเรียนจบทั้งหมด 2,211 2,338 2,434 551 7,534 100 

เรียนจบภายในเวลา 1 ปี 41 0 0 0 41 0.54 

เรียนจบภายในเวลา 2 ปี 1,127 0 0 0 1,127 14.95 

เรียนจบภายในเวลา มากกว่า 2 ปี 1,043 0 0 0 1,043 13.84 

เรียนจบภายในเวลา 3 ปี 0 2,333 2,432 549 5,314 70.53 

เรียนจบภายในเวลา 4 ปี 0 0 2 2 4 0.05 

เรียนจบภายในเวลา 5 ปี 0 5 0 0 5 0.06 

เรียนจบภายในเวลามากกว่า 5 ปี 0 0 0 0 0 0.00 

รวม 29.34 31.03 32.30 7.31 100  

 

 จากตารางที่ 14 จำนวนนักเรียนที่จบช้ันอนุบาล 2 ประถมศึกษาปทีี่ 3 , 6 และช้ันมัธยมศึกษา ปีท่ี 3 จำแนก
ตามระยะเวลา ปีการศึกษา 2562 พบว่า นักเรียนช้ันอนุบาล 2 เรยีนจบ จำนวน 1127 คน คิดเป็นร้อยละ 29.34 ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3 จำนวน  2,333 คน คิดเป็นร้อยละ 31.03 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 จำนวน  2,432 คน คิดเป็นร้อยละ 
32.30 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จำนวน  549 คน คดิเป็นร้อยละ 7.31  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๔ 
 

ตารางที่ 15 แสดงจำนวนนักเรียนท่ีจบช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2562 ที่ศึกษาต่อ/ไม่ศึกษาต่อ   

ศึกษาต่อ จังหวัดเดิม 
สพท เดิม   

จังหวั
ดเดิม  
ต่าง 
สพท   

ต่าง 

จังหวัด   

กทม.   จังหวัดเดิม 
ต่างสังกัด   

ต่างจัง
หวัด 
ต่าง

สังกัด   

รวม ร้อยละ 

โรงเรียนเดิม 551 2 0 0 0 0 553 22.70 

โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 644 858 26 7 173 9 1,717 70.48 

โรงเรียนสังกัดเอกชน 17 8 0 0 23 1 49 2.01 

โรงเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกสามัญ 

1 2 1 0 10 0 14 0.57 

กศน. 2 2 0 0 5 0 9 0.36 

อื่น ๆ 5 13 9 5 34 2 68 2.79 

โรงเรียนอื่น สังกัด อบจ. 0 7 0 0 17 1 25 1.02 

ไม่ศึกษาต่อ 0 0 1 0 0 0 1 0.04 

นักเรียนจบทั้งหมด 1,220 890 36 12 262 14 2,4306   

ร้อยละ 50.08 36.53 1.47 0.49 10.75 0.57 100  

    ที่มา : ข้อมูล ณ สิ้นปีการศึกษา  2562 ระบบ DMC 

  จากตารางที่ 15 จำนวนนักเรียนที่จบช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ที่ศึกษาต่อ ข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2562  พบว่า 
นักเรียนศึกษาต่อโรงเรียนอ่ืน สังกดัสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จำนวน 1,717 คน      คิดเป็นร้อยละ 
70.48  รองลงมาเรียนต่อโรงเรยีนเดิม  จำนวน 553 คน คดิเป็นรอ้ยละ 22.70  และน้อยท่ีสดุ เรียนโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมแผนกสามัญ จำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 0.57  ไม่ศึกษาต่อ จำนวน 1 คน      คิดเป็นร้อยละ 0.04 จากข้อมูล
ดังกล่าว  

 

 

 

 



๒๕ 
 

ตารางที่ 16 แสดงจำนวนนักเรียนท่ีจบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2562  ที่ศึกษาต่อและ 
               ไม่ศึกษาต่อ 

ศึกษาต่อ ชาย หญิง รวม ร้อยละ 

นักเรียนจบทั้งหมด 294 235 529 5.29 

ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดมิ 0 0 0 0.00 

ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดมิ 89 104 193 1.93 

ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด 3 6 9 0.09 

ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม. 0 0 0 0.00 

สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล 129 80 209 2.09 

สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน 6 13 19 0.19 

ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ 41 27 68 0.68 

รวมศึกษาต่อ 268 230 498 4.98 

ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม 0 0 0 0.00 

ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร 3 0 3 0.03 

ไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง 0 0 0 0.00 

ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธรุกิจ 0 0 0 0.00 

ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ 0 0 0 0.00 

ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจา้งทั่วไป 9 3 12 0.12 

ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอ่ืน ๆ 13 1 14 0.14 

บวชในศาสนา 0 0 0 0.00 

ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ 1 1 2 0.02 

อื่น ๆ 0 0 0 0.00 

รวมไม่ศึกษาต่อ 26 5 31 0.31 

ที่มา : ข้อมูล ณ สิ้นปีการศึกษา  2562 ระบบ DMC 

  



๒๖ 
 

 จากตารางที่ 16 จำนวนนักเรียนที่จบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศกึษา 2562 ที่ศึกษาต่อและไม่ศึกษาต่อ 
พบว่า นักเรียนศึกษาต่อทั้งหมด จำนวน 498 คน คิดเป็นร้อยละ 94.14  ศึกษาต่อสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล มากท่ีสดุ 
จำนวน 209 คน คิดเป็นร้อยละ 39.51  รองลงมา ศึกษาต่อศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม จำนวน  193 คน 
คิดเป็นร้อยละ 36.48  ตามลำดบันักเรียนไม่ศึกษาต่อ จำนวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 5.86   ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอ่ืน ๆ 
จำนวน 14 คน คดิเป็นร้อยละ 2.65 รองลงมา ไมศ่ึกษาต่อ ทำงานรับจ้างท่ัวไป จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 2.27 
ตามลำดับ  

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านการเขียน  คร้ังท่ี 1  ประจำปีการศึกษา 2562 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์  เขต 1 

 ปีการศึกษา 2562  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 จะมีการดำเนินการประเมิน
ความสามารถดา้นการอ่านการเขยีน จำนวน 2 ครั้ง เพื่อรายงานขอ้มูลผ่านทางระบบ EMES  ดังต่อไปนี้  ครั้งท่ี 1  วันท่ี 30 
เดือนมิถุนายน  2562  และครั้งที่ 2  วันท่ี 30 เดือนพฤศจิกายน 2562  โดยมผีลการประเมินภาพรวม ดังตารางที่ 1 – 2  
ดังต่อไปนี ้
 
ตารางที่ 17  ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน ภาพรวม  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 - 6  

ป.1-6 

จำนวนนักเรียน ป.1-6 ด้านการอ่านออกเสยีง(ป.1-6) ด้านการอ่านรู้เร่ือง (ป.2-6) 

นักเรียน
ท้ังหมด 

นักเรียน
บกพร่อง 

นักเรียน
ปกต ิ

ดีมาก ดี พอใช ้ ปรับปรุง ดีมาก ดี พอใช ้
ปรับ  
ปรุง 

จำนวน (คน) 13,874 1,406 12,468 9,214 2,374 611 268 1,704 5,306 2,853 399 

ร้อยละ 100 10.13 89.87 73.91 19.04 4.90 2.15 16.60 51.71 27.80 3.89 

ระดับดีขึ้นไป 11,588   7,010   

ระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 92.95   68.31   

 
จากตารางที ่17 แสดง ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน ภาพรวม ของนักเรียนช้ันประถมศกึษาปีท่ี 1 – 6  

ครั้งท่ี 1  ประจำปีการศึกษา 2562  มีนักเรียนปกติ ที่ได้รบัการประเมินจำนวน 12,468  คน  คิดเป็นร้อยละ 89.87 ของ
นักเรียนท้ังหมด    พบว่า  นักเรียนปกติ มีความสามารถด้านการอา่นออกเสียง  ในระดับดีขึ้นไป จำนวน 11,588 คน   
คิดเป็นร้อยละ 92.95   และ นักเรียนปกตมิีความสามารถด้านการอ่านรู้เร่ือง ในระดับดีขึ้นไป  จำนวน  7,010 คน    
คิดเป็นร้อยละ 68.31  นักเรียนปกติที่มีผลการประเมินด้านการอา่นออกเสียง ในระดับปรับปรุง  จำนวน  268  คน   
คิดเป็นร้อยละ 2.15 และด้านการอ่านรู้เร่ือง ในระดับปรับปรุง  จำนวน 399 คน คิดเป็นร้อยละ 3.89 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



๒๗ 
 

ตารางที่ 18  ผลการประเมินความสามารถด้านการเขียนภาพรวม  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 - 6  

ป.1-6 

จำนวนนักเรียน ป.1-6 ด้านการเขียนคำ (ป.1-3) ด้านการเขียนเรื่อง (ป.2-6) 

นักเรียน
ท้ังหมด 

นักเรียน
บกพร่อง 

นักเรียน
ปกต ิ

ดีมาก ดี พอใช ้
ปรับป

รุง 
ดีมาก ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

จำนวน (คน) 13,874 1,406 12,468 3,306 1,825 736 395 1,506 1,610 689 258 

ร้อยละ 100 10.13 89.87 52.79 29.14 11.75 6.31 37.07 39.63 16.96 6.35 

ระดับดีขึ้นไป 5,131   8,523   

ระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 81.94   83.05   

จากตารางที่ 18 แสดง ผลการประเมินความสามารถด้านการเขียน ภาพรวม ของนักเรียนช้ันประถมศกึษาปีท่ี 1 – 
6  ครั้งท่ี 1  ประจำปีการศึกษา 2562  ในการเขียนคำ จะประเมนิ ป.1-3  ในการเขียนเรื่อง จะประเมิน ป.2-6 

พบว่า  นักเรียนปกติ มีความสามารถด้านการเขียนคำ  ในระดับดีขึ้นไป จำนวน  5,131 คน  คิดเปน็ร้อยละ 
81.94   และ นักเรยีนปกติมีความสามารถด้านการเขียนเร่ือง ในระดับดีขึ้นไป  จำนวน  8,523 คน  คิดเป็นร้อยละ 
83.05  นักเรียนปกติที่มีผลการประเมินด้านการเขียนคำ ในระดับปรับปรุง  จำนวน  395  คน  คิดเป็นร้อยละ 6.31 และ
ด้านการเขียนเร่ือง ในระดับปรับปรุง  จำนวน 258 คน คิดเป็นร้อยละ 6.35 
จากการประเมินภาพรวม  ขอนำเสนอข้อมูลจำแนกออกเป็นรายชัน้  ดังต่อไปนี้ 

1. ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านการเขียน ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 1  
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1  จะมีการประเมินจำนวน 2 ด้าน คือ ด้านการอ่าน และดา้นการเขยีน โดยมีผลการประเมิน
ตาม ตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 19  ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านการเขียน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1  

ท่ี ชั้น ป.1 

จำนวนนักเรียน ด้านการอ่าน ด้านการเขียน 

นักเรียน
ท้ังหมด 

นักเรียน
บกพร่อง 

นักเรียน
ปกต ิ

ดีมาก ดี พอใช ้
ปรับ 
ปรุง 

ดีมาก ดี พอใช ้
ปรับ 
ปรุง 

ป.1 

จำนวน 
(คน) 

2,327 121 2,206 1,509 435 178 83 1,442 484 172 101 

ร้อยละ  100 5.20 94.80 68.40 19.72 8.07 3.76 65.37 21.94 7.80 4.58 

 ระดับดีขึ้นไป 1,944   1,926   

 ระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 88.12   87.31   

 
จากตารางที่ 19 แสดง ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านการเขียน ครั้งท่ี 1  ประจำปีการศกึษา 2562  

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1  มีนักเรียนปกติ ท่ีไดร้ับการประเมินจำนวน 2,206  คน  คิดเปน็ร้อยละ 94.80 ของ
นักเรียนท้ังหมด    พบว่า  นักเรียนปกติ มีความสามารถด้านการอ่านในระดับดีขึ้นไป จำนวน  1,944 คน  คิดเป็นร้อยละ 
88.12   และ นักเรยีนปกติมีความสามารถด้านการเขียน ในระดับดีขึ้นไป  จำนวน  1,926 คน   
คิดเป็นร้อยละ 87.31  นักเรียนปกติที่มีผลการประเมินด้านการอ่านในระดับปรับปรุง  จำนวน  83  คน   
คิดเป็นร้อยละ 3.76  และด้านการเขียนในระดับปรับปรุง  จำนวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 4.58 

2. ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านการเขียน ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 2 - 3 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 - 3  จะมกีารประเมินจำนวน 4 ด้าน คือ ดา้นการอ่านออกเสียง  การอ่านรู้เรือ่ง           
การเขียนคำ  และด้านการเขียนเรือ่ง โดยมีผลการประเมินตาม ตารางที่ 4 – 5 

 
 
 



๒๘ 
 

ตารางที่ 20  ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกเสยีง และการอ่านรู้เรื่อง ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 - 3 

ท่ี ป.2-3 

จำนวนนักเรียน 
ความสามารถด้านการอ่าน 

ด้านการอ่านออกเสยีง ด้านการอ่านรู้เร่ือง 

นักเรียน
ท้ังหมด 

นักเรียน
บกพร่อง 

นักเรียน
ปกต ิ

ดีมาก ดี พอใช ้ ปรับปรุง ดีมาก ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

ป.2 

จำนวน 
(คน) 

2,344 216 2,128 1,790 187 86 65 431 1,235 376 86 

ร้อยละ  9.22 90.78 84.12 8.79 4.04 3.05 20.25 58.04 17.67 4.04 

ป.3 

จำนวน 
(คน) 

2,198 263 1,935 1,585 245 65 40 404 1,109 358 64 

ร้อยละ  11.97 88.03 81.91 12.66 3.36 2.07 20.88 57.31 18.50 3.31 

รวม 

จำนวน 
(คน) 

4,542 479 4,063 3,375 432 151 105 835 2,344 734 150 

ร้อยละ  10.55 89.45 83.07 10.63 3.72 2.58 20.55 57.69 18.07 3.69 

 ระดับดีขึ้นไป 3,807   3,179   

 ระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 93.70   78.24   

 
จากตารางที่ 20 แสดง ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน ครั้งท่ี 1  ประจำปีการศึกษา 2562  ของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 - 3  มีนักเรียนปกติ ท่ีไดร้ับการประเมินจำนวน 4,063  คน  คิดเปน็ร้อยละ 89.45 ของ
นักเรียนท้ังหมด    

พบว่า นักเรียนปกติ มีความสามารถด้านการอ่านออกเสียง ในระดับดีขึ้นไป จำนวน  3,807 คน   
คิดเป็นร้อยละ 93.70   และ นักเรียนปกตมิีความสามารถด้านการอ่านรู้เร่ือง ในระดับดีขึ้นไป  จำนวน  3,179 คน   
คิดเป็นร้อยละ 78.24  นักเรียนปกติที่มีผลการประเมินด้านการอา่นออกเสียง ในระดับปรับปรุง  จำนวน  105  คน   
คิดเป็นร้อยละ 2.58  และด้านการอ่านรู้เร่ือง ในระดับปรับปรุง  จำนวน 150คน คิดเป็นร้อยละ 3.69 

 
ตารางที่ 21  ผลการประเมินความสามารถด้านการเขียน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 - 3 

ท่ี ป.2-3 

จำนวนนักเรียน 
ความสามารถด้านการเขียน 

ด้านการเขียนคำ ด้านการเขียนเรื่อง 

นักเรียน
ท้ังหมด 

นักเรียน
บกพร่อง 

นักเรียน
ปกต ิ

ดีมาก ดี พอใช ้
ปรับ 
ปรุง 

ดีมาก ดี พอใช ้
ปรับ 
ปรุง 

ป.2 

จำนวน 
(คน) 

2,344 216 2,128 965 695 304 164 774 781 399 174 

ร้อยละ  9.22 90.78 45.35 32.66 14.29 7.71 36.37 36.70 18.75 8.18 

ป.3 

จำนวน 
(คน) 

2,198 263 1,935 899 646 260 130 732 829 290 84 

ร้อยละ  11.97 88.03 46.46 33.39 13.44 6.72 37.83 42.84 14.99 4.34 

รวม 

จำนวน 
(คน) 

4,542 479 4,063 1,864 1,341 564 294 1,506 1,610 689 258 

ร้อยละ  10.55 89.45 45.88 33.01 13.88 7.24 37.07 39.63 16.96 6.35 

 ระดับดีขึ้นไป 3,205   3,116   

 ระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 78.88   76.69   



๒๙ 
 

จากตารางที่ 21 แสดง ผลการประเมินความสามารถด้านการเขียน ครั้งท่ี 1  ประจำปีการศึกษา 2562  ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 - 3  มีนักเรียนปกติ ท่ีไดร้ับการประเมินจำนวน 4,063  คน  คิดเปน็ร้อยละ 89.45 ของ
นักเรียนท้ังหมด    

พบว่า นักเรียนปกติ มีความสามารถด้านการเขียนคำ ในระดับดีขึน้ไป จำนวน  3,205 คน   
คิดเป็นร้อยละ 78.88   และ นักเรียนปกตมิีความสามารถด้านการเขียนเร่ือง ในระดับดีขึ้นไป  จำนวน  3,116 คน  คิด
เป็นร้อยละ 76,69  นักเรยีนปกติที่มีผลการประเมินด้านการอ่านเขียนคำ ในระดับปรับปรุง  จำนวน  294  คน  คิดเป็น
ร้อยละ 7.24  และด้านการเขียนเร่ือง ในระดับปรับปรุง  จำนวน 258 คน คิดเป็นร้อยละ 6.35 

3. ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านการเขียน ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4-6 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4-6  จะมีการประเมินจำนวน 3 ด้าน คือ ด้านการอ่านออกเสียง  การอ่านรู้เรื่อง  และด้านการ
เขียนเรื่อง โดยมีผลการประเมินตาม ตารางที่ 6 – 7 
 

ตารางที่ 22  ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 - 6 

ท่ี ป.4-6 

จำนวนนักเรียน 
ความสามารถด้านการอ่าน 

การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เร่ือง 

นักเรียน
ท้ังหมด 

นักเรียน
บกพร่อง 

นักเรียน
ปกต ิ

ดีมาก ดี พอใช ้
ปรับป

รุง 
ดีมาก ดี พอใช ้

ปรับ 
ปรุง 

ป.4 

จำนวน 
(คน) 

2,343 286 2,057 1,373 529 119 36 295 1076 613 73 

ร้อยละ   12.21 87.79 66.75 25.72 5.79 1.75 14.34 52.31 29.80 3.55 

ป.5 

จำนวน 
(คน) 

2,228 223 2,005 1,398 498 93 16 236 846 818 105 

ร้อยละ   10.01 89.99 69.73 24.84 4.64 0.80 11.77 42.19 40.80 5.24 

ป.6 

จำนวน 
(คน) 

2,434 297 2,137 1,559 480 70 28 338 1040 688 71 

ร้อยละ   12.20 87.80 72.95 22.46 3.28 1.31 15.82 48.67 32.19 3.32 

รวม 

จำนวน 
(คน) 

7,005 806 6,199 4330 1507 282 80 869 2962 2119 249 

ร้อยละ  11.51 88.49 69.85 24.31 4.55 1.29 14.02 47.78 34.18 4.02 

 ระดับดีขึ้นไป 5,837   3,831   

 ระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 94.16   61.80   

 
จากตารางที่ 22 แสดง ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านครั้งท่ี 1  ประจำปีการศึกษา2562  ของนักเรียน

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 - 6  มีนักเรียนปกติ ที่ได้รับการประเมินจำนวน 6,199  คน  คิดเป็นร้อยละ 88.49 ของนักเรียน
ทั้งหมด    

พบว่า นักเรียนปกติ มีความสามารถด้านการอ่านออกเสียง ในระดับดีขึ้นไป จำนวน  5,837 คน   
คิดเป็นร้อยละ 94.16   และ นักเรียนปกตมิีความสามารถด้านการอ่านรู้เร่ือง ในระดับดีขึ้นไป  จำนวน  3,831 คน   
คิดเป็นร้อยละ 61.80  นักเรียนปกติที่มีผลการประเมินด้านการอา่นออกเสียง ในระดับปรับปรุง  จำนวน  80  คน   
คิดเป็นร้อยละ 1.29  และด้านการอ่านรู้เร่ือง ในระดับปรับปรุง  จำนวน 249 คน คิดเป็นร้อยละ 4.02 
 
 
 
 



๓๐ 
 

ตารางที่ 23  ผลการประเมินความสามารถด้านการเขียน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 - 6 

ที ่ ป.4-6 
จำนวนนักเรียน 

ความสามารถด้านการเขียน 

การเขียนเร่ือง 
นักเรียน
ทั้งหมด 

นักเรียน
บกพร่อง 

นักเรียน
ปกต ิ

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

ป.4 
จำนวน (คน) 2,343 286 2,057 860 893 262 42 

ร้อยละ   12.21 87.79 41.81 43.41 12.74 2.04 

ป.5 
จำนวน (คน) 2,228 223 2,005 885 868 232 20 

ร้อยละ   10.01 89.99 44.14 43.29 11.57 1.00 

ป.6 
จำนวน (คน) 2,434 297 2,137 995 906 192 44 

ร้อยละ   12.20 87.80 46.56 42.40 8.98 2.06 

รวม 
จำนวน (คน) 7,005 806 6,199 2740 2667 686 106 

ร้อยละ  11.51 88.49 44.20 43.02 11.07 1.71 

 ระดับดีขึ้นไป 5,407   

 ระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 87.22   
 
จากตารางที่ 23 แสดง ผลการประเมินความสามารถด้านการเขียน ครั้งท่ี 1  ประจำปีการศึกษา2562           

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 - 6  มีนักเรยีนปกติ ท่ีไดร้ับการประเมินจำนวน 6,199  คน  คิดเป็นร้อยละ 88.49  
ของนักเรียนทั้งหมด พบว่า นักเรยีนปกติ มีความสามารถด้านการเขียนเร่ือง ในระดับดีขึ้นไป จำนวน  5,407 คน   
คิดเป็นร้อยละ 87.22   และนักเรียนปกติที่มผีลการประเมินด้านการเขียนเร่ือง ในระดับปรับปรุง จำนวน  8106  คน    
คิดเป็นร้อยละ 1.71  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑ 
 

     ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการ /ด้านผลการดำเนินงานตามกลยุทธ ์
 3.1 ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการ การประเมินผลการดำเนินงานขับเคลื่อนกลยุทธ์ของสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์   เขต 1  

ตารางที่ 24 แสดงข้อมูล ด้านงบประมาณ ท่ีสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ได้รับจดัสรรงบประมาณประจำปี
งบประมาณ 2563 

ที ่ รายการ งบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติ 

เบิกจ่าย คงเหลือ หมายเหตุ 

1 งบบุคลากร               
    

  1.1 เงินเดือน,ค่าจ้างประจำ 
(เบิกจ่ายโดยไม่ต้องรับอนุมตัิ
เงินประจำงวด) 

   
 

  1.2 ค่าตอบแทนพนักงาน
ราชการ (เบิกจ่ายโดยไดร้ับ
อนุมัติงบประมาณ)  

5,791,300.00  5,050,685.48  740,614.52  

 

2 งบดำเนินงาน  62,023,749.01  61,090,963.48  932,785.33  
 

3 งบรายจ่าย  7,413,660.00  7,413,658.45  1.55  
 

4 งบเงินอุดหนุน    96,589,541.00  96,468,046.00  121,495.00  
 

5 งบลงทุน         
 

  ปีงบประมาณ 2560 60,342,240.00  57,600,420.22  2,741,819.78  
 

  ปีงบประมาณ 2561 58,872,660.00  44,272,791.00  14,599,869.00  
 

 ปีงบประมาณ 2562 26,687,926.99  25,136,836.00  1,538,090.99   

  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 
1 ไดร้ับจัดสรรงบประมาณ
สำหรับบริหารจัดการและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 600  

5,678,313.00  4,143,656.00  1,534,657.00  

 

 (ครุภัณฑ์) รหัสงบประมาณ
รายจ่าย 700 (ก่อสรา้ง) 20,996,613.99  20,993,180.00  3,433.99  

 

 
งบประมาณภาพรวมทั้งสิ้น 344,396,004  322,170,237  22,212,767  

 

ที่มา : ข้อมูลจากกลุม่บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ข้อมลู ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2562  
 
 
 

      
 
 



๓๒ 
 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 ตารางที่ 25 ผลการประเมินคณุธรรม และความโปร่งใสในการดำเนนิงาน (ITA) ของสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ตัวชี้วัด คะแนน 

1.การปฏิบัติหน้าท่ี 96.25 
2.การใช้งบประมาณ 90.09 

3.การใช้อำนาจ 95.78 
4.การใช้ทรัพยส์ินของราชการ 94.37 
5.การแกไ้ขปัญหาการทุจรติ 93.25 

6.คณุภาพการดำเนินงาน 94.42 
7.ประสิทธิภาพการสื่อสาร 90.87 

8.การปรับปรุงระบบการทำงาน 90.22 
9.การเปิดเผยข้อมลู 58.45 
10.การป้องกันการทุจรติ 43.75 

รวม 76.18 
 

ข้อมูล : สำนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน          

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อมุ่งหวัง
ให้เกิดการบริหารงานท่ีโปร่งใสและเป็นธรรมในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและนำข้อมูลผลการประเมินไปช่วยในการพัฒนา
และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของตน รวมทั้งสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา      โดยดำเนินการประเมินใน 10 ตัวช้ีวัด ได้แก่ ตัวช้ีวัดด้านท่ี 1.การปฏิบัติ
หน้าท่ี ได้ 96.25 คะแนน ตัวช้ีวัดด้านท่ี 2.การใช้งบประมาณ ได้ 90.09 คะแนน ตัวช้ีวัดด้านท่ี 3.การใช้อำนาจ ได้ 95.78 
คะแนน ตัวช้ีวัดด้านที่ 4.การใช้ทรัพย์สินของราชการ ได้ 94.37 คะแนน ตัวช้ีวัดด้านที่ 5.การแก้ไขปัญหาการทุจริต  
ได้ 93.25 คะแนน ตัวช้ีวัดด้านที่ 6.คุณภาพการดำเนินงาน ได้ 94.42 คะแนน ตัวช้ีวัดด้านที่ 7.ประสิทธิภาพการสื่อสาร  
ได้ 90.87 คะแนน ตัวช้ีวัดด้านที่ 8.การปรับปรุงระบบการทำงาน ได้ 90.22 คะแนน ตัวช้ีวัดด้านที่ 9.การเปิดเผยข้อมูล  
ได้ 58.45 คะแนน ตัวช้ีวัดด้านที่ 10.การป้องกันการทุจริต ได้ 43.75 คะแนน มีผลคะแนนรวม ได้ 76.18 คะแนนซึ่ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์  เขต1มีผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 การประเมินในภาพรวม คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 80.59 อยู่ในระดับความโปร่งใส “ระดับ B” 
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ส่วนที่ 3 

ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1  

1. แนวทางการปฏิรูปการศึกษา   

  โดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ปฏิรูปการศึกษาเพ่ืออนาคตประเทศไทย
มั่นคง  มั่งค่ัง  ยั่งยืนนโยบายด้านการศึกษาของนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์จันทร์โอชา)   สู่การพัฒนา
การศึกษา 8 ประเด็นหลัก คือ 1) พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการเรียนรู้  2) ลดความเหลื่อมล้ำทางการ
ศึกษา และยกระดับมาตรฐานการศึกษา 3) ขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ 4) พัฒนาครู 5) ผลิตและ
พัฒนากำลังคนเพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศ 6) เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 7) ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ 8) ส่งเสริมระบบธรรมาภิ
บาลในวงการการศึกษามุมมองของนายกรัฐมนตรีที่มีต่อการพัฒนาการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ
ประเทศ หลายประเด็นคือประเด็นแรก ข้อเสนอแนะด้านการศึกษา (1) ต้องระบุปัญหาการศึกษาในปัจจุบัน
และจัดลำดับความสำคัญของปัญหาให้ชัดเจนและผู้ที่มีความเก่ียวข้องต้องแสวงหาจุดร่วมของวิธีการแก้ปัญหา
และบูรณาการร่วมกันให้ได้ (2) ระบบการศึกษาต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ตั้งแต่เด็ก
เล็กโดยเฉพาะช่วง 3 ขวบแรก ที่สมองพัฒนาเต็มที่ และพัฒนาอย่างเป็นองค์รวมทุกมิติทั้งด้านกาย จิต สังคม 
และปัญญา ใช้ทฤษฎีการศึกษา 4H(Head Heart Hand Health) ให้เหมาะกับช่วงวัยส่งเสริมให้ “เด็กสมองดี
มีคุณธรรม มีทักษะ และมีสุขภาพแข็งแรง” เป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำรง  ชีวิตประจำวันและการใช้ชีวิตในการ
ทำงานจึงต้องคิดหาวิธีการให้เด็กไทยมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เครียด ไม่ถูกกดดันและโจทย์สำคัญทำอย่างไร
จึงจะมีปัญญา “คิดเป็น คิดสร้างสรรค์” (3) การจัดการศึกษาและการเรียนรู้ต้องพัฒนาเด็กไทยมากกว่าให้มี
ความรู้ต้องให้มีทักษะการทำงานร่วมกัน (Teamwork) เห็นคุณค่าของความสามัคคีให้มีแนวคิดและเตรียม
ความพร้อมในการรับมือกับ  การเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก และมีทักษะความสามารถในการส่งเสริมและ
พัฒนาประเทศได้ในทุกมิติ  (4) การน้อมนำแนวคิดแนวทางตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมาใช้ทางการศึกษา ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติอย่างง่ายๆ คือทำอย่างไรให้ครูรักเด็กและเด็กรักครูสอนอย่างไร
ให้เด็กมีใจต่อเพ่ือนไม่ให้แข่งขันกันเอง แต่แข่งขันกับตัวเองและเสริมสร้างวิธีคิดให้เด็กท่ีเรียนเก่งกว่าสอนเพ่ือน
ที่เรียนช้ากว่าอ่อนกว่า และ (5) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่าง ๆ ด้านการศึกษา ควรเน้นการ
ประเมินเชิงคุณภาพ มิใช่ประเมินเฉพาะเชิงปริมาณ รวมทั้งต้องให้เด็กมีส่วนร่วมในการประเมินผลด้วย 
ประเด็นที่สอง ข้อเสนอด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (1) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ต้องบูรณาการวางแผน 
และทำงานร่วมกันของทุกกระทรวง ทบวง กรม ในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาคการศึกษา ภาคเศรษฐกิจ 
ภาคการลงทุน การตลาดและความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในประเทศและภูมิภาคต่างๆ ของโลก ภาค
สังคมและบริการ ต้องร่วมคิด ร่วมวางแผนและการกำหนดนโยบายเพื่อการผลิต พัฒนาและใช้แรงงานให้
เพียงพอเหมาะสม และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศที่สำคัญอย่างยิ่ง ทุกคนที่
เกี่ยวข้องต้องเข้าใจทิศทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ และดำเนินการตามแผนไปพร้อม ๆ กัน 
ตอบรับเป้าหมายในเรื่องเดียวกัน และต้องมองให้ครอบคลุมในทุกช่วงวัย หรืออาจดำเนินการไปแต่ละช่วง แต่
ต้องเชื่อมโยงต่อเนื่องใน  ทุกวัยให้ได้ (2) กำหนดเป้าหมายปลายทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสาขาต่างๆ
ในแต่ละช่วงปีเพ่ือรองรับอนาคตประเทศให้ชัดเจน รวมถึงเป้าหมายการพัฒนาคุณลักษณะของคนไทยให้
ชัดเจน ทั้งการเพิ่มศักยภาพเพ่ิมประสบการณ์ เพ่ิมประสิทธิภาพการ ทำงานการพัฒนาวิชาชีพและนวัตกรรม
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ใหม่ ๆ การพัฒนาสังคมและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (3) สถาบันการศึกษาทั้งระดับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษาทั้งรัฐและเอกชน ต้องวางแผนชัดเจนด้านการผลิตกำลังคนสาขาต่างๆ และจำนวน
การผลิต เพื่อป้อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน เรียนจบแล้วมีงานทำทันทีอาทิ การเตรียมแรงงานมีฝีมือ สาขาช่างต่างๆ 
เครื่องยนต์ ไฟฟ้า ชิ้นส่วนยานยนต์  อิเล็กทรอนิกส์ พาณิชย์นาวีขนส่งระบบราง ปิโตรเคมี แม่พิมพ์ เทคโนโลยี
อาหารปลอดภัย เป็นต้น ร่วมกับสถานประกอบการและเปิดหลักสูตรเพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศเฉพาะทาง โดย
อยู่บนแนวคิดความเหมาะสมกับศักยภาพการพัฒนาทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่แตกต่างกันในแต่ละพ้ืนที่
ด้วย (4) สถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ต้องสร้างความเชื่อมโยงและเป็นเครือข่ายที่จัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องในทุก
ระดับการศึกษาเพื่อรองรับคนในท้องถิ่น ภายใต้แนวคิด  “เรียนและทำงานในท้องถิ่นเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นของตน
ให้ดีขึ้น” 

  จากมุมมองของนายกรัฐมนตรีที่ให้ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการศึกษาและพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ หน่วยงานได้นำมาสู่การปฏิบัติและเกิดผลดีตามมา เช่น มีความร่วมมือ กับมิตรประเทศในการส่ง
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ไปฝึกงานในหลักสูตรต่าง ๆเพ่ือสร้างความพร้อมรองรับ
การพัฒนาประเทศ หรือจัดให้มีระบบ “ทวิศึกษา” ให้กว้างขวางขึ้นในระดับการเรียนสายสามัญควบคู่กับสาย
อาชีพ เมื่อเรียนจบแล้วก็จะได้รับทั้ง ๒ วุฒิสามารถทำงานได้ทันทีโดยรัฐสนับสนุนค่าเล่าเรียนและอุปกรณ์
ประจำตัว หรือการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาความรู้ ทักษะ สมรรถนะและคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของเด็กไทย และอีกหลากหลายการดำเนินงานโครงการที่เกิดผลดีต่อการศึกษาของประเทศ 

2. วิสัยทัศน์ประเทศไทย ปี 2558 – 2563  “ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” 

  ประเทศไทยได้ประกาศ วิสัยทัศน์ เพ่ือกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศของรัฐบาล โดยมีชื่อว่า 
“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือพัฒนาทั้งด้านเสถียรภาพ ความสงบสุข เศรษฐกิจที่เข้มแข็งด้านการใช้จ่าย จัดหา
งบประมาณเพ่ือพัฒนาประเทศไทยให้มากข้ึน แก้ปัญหาด้านสาธารณูปโภค การดูแลสุขภาพ และการศึกษา  

  วิสั ยทั ศน์  “มั่ น ค ง มั่ งคั่ ง  ยั่ งยื น ”  น ำไป สู่ ก าร พั ฒ นาให้ คน ไท ยมี ค วามสุ ข  ภ าย ใต้   
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และสนองตอบผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย และ
บูรณภาพแห่งเขต อำนาจรัฐ การดำรงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การดำรงอยู่อย่างมั่ นคง
ของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคง
ทางสังคม ท่ามกลาง พหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติ 
ความเป็นธรรม และความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ความ
มั่นคงทางพลังงาน อาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะ
แวดล้อมระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคม
อาเซียน และประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 

 

 

 

 



๓๕ 
 

  ความมั่นคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศ
และภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความ
มั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความมั่ นคงในเอกราชและ
อธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ที่ เข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของ
ประชาชน มีระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่นำไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่อง และโปร่งใสตามหลักธรร
มาภิบาล สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกำลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง 
ครอบครัวมีความอบอุ่น มีความมั่นคงของอาหารและพลังงาน ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้
ที่มั่นคงพอเพียงกับการดำรงชีวิต มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน มีการออมสำหรับวัยเกษียณ 

  ความมั่งคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องจนเข้าสู่กลุ่มประเทศ
รายได้สูง ความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน
มากขึ้นไม่มีประชาชนที่อยู่ใต้เส้นความยากจน เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้
ทั้งจากภายในประเทศและภายนอกประเทศ และเป็นจุดสำคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคม
ขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการทำธุรกิจ นอกจากนั้นยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการ
พัฒนาต่อเนื่องไป ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม 
และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมความยั่งยืน  หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ 
รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้
ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยา
ของระบบนิเวศน์ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคม
โลก ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกันทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากข้ึน และสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้นคน
มีความรับผิดชอบต่อสังคมมีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่งประโยชน์
ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและ
ปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาในระดับอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 

3. นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ "นายณัฎฐพล  ทีปสุวรรณ"                                                             
นายณัฎฐพล  ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบนโยบายการปฏิรูปการศึกษา 

โดยทำพร้อม ๆ  กันทุกคน  ทุกระดับความพร้อมด้วยวิธีที่ต่างกัน เพ่ือบรรลุเป้าหมายหลักท่ีกำหนดไว้ใน 
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580  ไว้ดังนี ้
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนาที่ 
สำคัญ เพื่อพัฒนาทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่งและมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ 
สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน และมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและ
ผู้อื่น มัธยัสถ ์อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดท่ีถูกต้อง มี
ทักษะที่ 
จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการ 
เรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด  
ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 
 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (1) การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย 
(2) ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ (3) การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย โดย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาการเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วยประเด็น 



๓๖ 
 

ได้แก่ 
 1. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม มุ่งเน้นให้สถาบันทางสังคมร่วมปลูกฝังค่านิยมและ 
วัฒนธรรมที่พึงประสงค์ โดย (1) การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมผ่านการเลี้ยงดูในครอบครัว(2) การบูรณา
การเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา (3)การสร้างความ
เข้มแข็งในสถาบันทางศาสนา (4) การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน(5) การสร้างค่านิยม
และวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ (6) การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและ
วัฒนธรรมของคนไทยในสังคม และ (7) การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
 2. การพัฒนาศัยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ม่งเน้นการพัฒนาเชิงคุณภาพ ในทุกช่วงวัย ประกอบด้วย 
(1) ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย เน้นการเตรียมความพร้อมในแก่พ่อแม่ก่อนการตั้งครรภ์ (2) ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
ปลูกฝังความเป็นคนดี มีวินัยพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 (3) ช่วงวัยแรงงาน 
ยกระดับศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะแรงงานสอดคล้องกับความต้องการของตลาด และพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมให้กับประเทศไทย 
 3. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 มุ่งเน้นผู้เรียนให้มี 
ทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลาโดย (1) การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการพัฒนา
ทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 (2) การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ (3) การเพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท (4) การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (5) การสร้าง
ความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวางตำแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาค
เอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก (6) การวางพ้ืนฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และ (7) 
การสร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 
 4. การตระหนักถงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย โดย (1) การพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาผ่าน
ครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดล้อม รวมทั้งสื่อตั้งแต่ระดับปฐมวัย (2) การสร้างเส้นทางอาชีพ 
สภาพแวดล้อมการทำงาน และระบบสนับสนุน ที่เหมาะสมสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษผ่านกลไกลต่าง ๆ 
และ (3) การดึงดูดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างชาติและคนไทยที่มีความสามารถในต่างประเทศให้มาสร้างและ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับต่างประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๗ 
 

 นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 เพ่ือให้การดำเนินการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุเป้าหมาย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
จึงประกาศนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือให้ส่วน
ราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ยึดเป็นกรอบการดำเนินงานในการจัดทำแผนและงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมทั้งขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการศึกษาให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ
ในทุกมิติ โดยใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า เพ่ือมุ่งเป้าหมาย คือ ผู้เรียนทุกช่วงวัย ดังนี้ 

 กระทรวงศึกษาธิการมุ่งมั่นดำเนินการภารกิจหลักตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2580) ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนทุกแผนย่อยในประเด็น 12 การพัฒนาการ
เรียนรู้ และแผนย่อยที่ 3 ในประเด็น 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศด้าน
การศึกษา และนโยบายรัฐบาลทั้งในส่วนนโยบายหลักด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนา
ศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย และนโยบายเร่งด่วน เรื่องการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21 

 นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นอ่ืน ๆ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2561 – 2564) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความ
มั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 – 2565) รวมทั้งนโยบายและแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยคาดหวังว่าผู้เรียนทุก
ช่วงวัยจะได้รับการพัฒนาในทุกมิติ เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ และมีความพร้อมร่วมขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศ สู่ความม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 

 ดังนั้น ในการเร่งรัดการทำงานภาพรวมกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับ
สังคม และผลักดันให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ กระทรวงศึกษาธิการจึงกำหนด
นโยบายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

 ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการ โดยมุ่งปฏิรูปองค์การเพ่ือหลอมรวมภารกิจและ
บุคลากร เช่น ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย ฯลฯ ที่สามารถลด
การใช้ทรัพยากรทับซ้อน เพ่ิมประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพ รวมทั้งการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยทั้ง
การบริหารงานและการจัดการศึกษารองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

 ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารทรัพยากร โดยมุ่งปฏิรูปกระบวนการวางแผนงาน/
โครงการแบบร่วมมือและบูรณาการ ที่สามารถตอบโจทย์ของสังคมและเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้ง
กระบวนการจัดทำงบประมาณที่มีประสิทธิภาพและใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า ส่งผลให้ภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน และนานาชาติ เชื่อมั่นและร่วมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษามากยิ่งข้ึน 

 ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการและพัฒนากำลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ 
โดยมุ่งบริหารจัดการอัตรากำลังให้สอดคล้องกับการปฏิรูปองค์การ รวมทั้งพัฒนาสมรรถนะและความรู้
ความสามารถของบุคลากรภาครัฐ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

 ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ โดยมุ่งให้ครอบคลุมถึงการจัด
การศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21  
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จุดเน้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

1.1 การจัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิ 

 จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ 

ส่งเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษา ตามความต้องการจำเป็นของ
กลุ่มเป้าหมายและแตกตา่งหลากหลายตามบริบทของพ้ืนที่ 

 พัฒนาผู้ เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ไขสถานการณ์ เฉพาะหน้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณ์จริงหรือจากสถานการณ์จำลอง
ผ่านการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพ่ือเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกัน
ของผู้เรียนและครูให้มากขึ้น 

 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้และทักษะชีวิต เพ่ือเป็นเครื่องมือในการดำรงชีวิตและสร้างอาชีพ 
อาทิ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพ 

1.2 การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับประชาชนทุกช่วงวัย เน้นส่งเสริมและยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ 
(English for All) 

 ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาทิ อาชีพที่เหมาะสมรองรับ
สังคมสูงวัย หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต และหลักสูตรการดูแลผู้สูงวัย หลักสูตร BUDDY โดยเน้นการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน โรงเรียน และผู้เรียน หลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ เพ่ือส่งเสริมประชาสัมพันธ์
สินค้าออนไลน์ระดับตำบล 

 ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาเพ่ือทักษะอาชีพและการมีงานทำ ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง พ้ืนที่ตามแนวตะเข็บ ชายแดน และพ้ืนที่เกาะแก่ง ชายฝั่ง
ทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว) 

พัฒนาครูให้มีทักษะ ความรู้ และความชำนาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ และภาษาอังกฤษ 
รวมทัง้การจัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผลเป็นขั้นตอน 

พัฒนาครูอาชีวศึกษาที่มีความรู้และความสามารถในทางปฏิบัติ (Hands – on Experience) เพ่ือให้มีทักษะ
และความเชี่ยวชาญทางวิชาการ โดยร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของประเทศจัดหลักสูตรการพัฒนา
แบบเข้มข้นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี 

 พัฒนาสมรรถนะและความรู้ความสามารถของบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีความพร้อมใน
การปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีศูนย์พัฒนาสมรรถนะบุคลากร
ระดับจังหวัดทั่วประเทศ 

2. การพัฒนาการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
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 พัฒนาคุณภาพการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน 
“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลักในการดำเนินการ 

เฝ้าระวังภัยทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา โดยเฉพาะภัยจากยาเสพติด อาชญากรรมทาง
ไซเบอร์ การค้ามนุษย์ 

ส่งเสริมให้ใช้ภาษาท้องถิ่นร่วมกับภาษาไทย เป็นสื่อจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใช้ภาษาอย่างหลากหลาย 
เพ่ือวางรากฐานให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์ รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใช้ภาษาท่ีสามในการ
ต่อยอดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้มีความพอเพียง วินัย สุจริต 
จิตอาสา โดยใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 

3. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

 สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาผลิตกำลังแรงงานที่มีคุณภาพ ตามความเป็นเลิศของแต่ละ
สถานศึกษาและตามบริบทของพ้ืนที่ รวมทั้งสอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ และจัดการเรียนการสอนด้วยเครื่องมือ
ปฏิบัติที่ทันสมัยและสอดคล้องกับเทคโนโลยี โดยเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) 
และทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ 

4. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

 พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 

ศึกษาและปรับปรุงอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่อหัวในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้สอดคล้องกับสภาพ
เศรษฐกิจและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 

 ระดมสรรพกำลังเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนนำร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือลดความ
เหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้สอดคล้องพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 

5. การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม 

ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้สามารถเป็นอาชีพ และสร้างรายได้ 

6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

 ปฏิรูปองค์การเพ่ือลดความทับซ้อน เพ่ิมประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพของหน่วยงานที่มี
ภารกิจใกล้เคียงกัน เช่น ด้านประชาสัมพันธ์ ด้านต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย เป็นต้น 

ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เป็นอุปสรรคและข้อจำกัดในการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้เรียน
และประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม 

 สนับสนุนกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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 พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา (Big Data) 

 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและพัฒนากำลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ ให้สอดคล้องกับการ
ปฏิรูปองค์การ 

 สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพได้อย่าง
อิสระและมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ 

จัดตั้งหน่วยงานวางแผนทางการเงิน (Financial Plan) ระดับจังหวัด เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

 ส่งเสริมโครงการ 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกบริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 

 การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การปฏิบัติ 

 ให้ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ นำนโยบายและจุดเน้น  เป็นกรอบ
แนวทางมาใช้ในการวางแผนและจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยคำนึงถึง
มาตรการ 4 ข้อ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้แนวทางในการบริหารงบประมาณไว้ ดังนี้ 
(1) งดดูงานต่างประเทศ 1 ปี ยกเว้นกรณีที่มีความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อกระทรวงศึกษาธิการ (2) ลด
การจัดอบรมสัมมนาที่มีขนาดใหญ่และใช้งบประมาณมาก (3) ยกเลิกการจัดงาน Event และ (4) ทบทวน
งบประมาณท่ีมีความซ้ำซ้อน 

 ให้มีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การ
ปฏิบัติระดับพื้นที่ โดยให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน สำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนัก
ตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป. เป็นฝ่ายเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการตามลำดับ โดยมีบทบาท
ภารกิจในการตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดทำรายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ทราบตามลำดับ 

 กรณีมีปัญหาในเชิงพ้ืนที่หรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ให้ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลและดำเนินการ
แก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ก่อน โดยใช้ภาคีเครือข่ายในการแก้ไขข้อขัดข้อง พร้อมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการ
ติดตามฯ ข้างต้น ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการตามลำดับ 

 อนึ่ง สำหรับภารกิจของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่ปฏิบัติในลักษณะงานในเชิงหน้าที่ 
(Function) งานในเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิงพ้ืนที่ (Area) ซึ่งได้ดำเนินการอยู่ก่อนเมื่อรัฐบาล
หรือกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายสำคัญเพ่ิมเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นอกเหนือจากท่ีกำหนด หากมี
ความสอดคล้องกับหลักการนโยบายและจุดเน้นข้างต้น ให้ถือเป็นหน้าที่ของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องต้องเร่งรัด กำกับ ติดตาม ตรวจสอบให้การดำเนินการเกิดผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพอย่างเป็น
รูปธรรมด้วยเช่นกัน 
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4. การดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 

นอกจากการน้อมนำแนวพระราชกระแสฯ  ด้านการศึกษา  และพระบรมราโชบายด้านการศึกษา  

ใส่เกล้าฯ และเป็นนโยบายด้านการศึกษาแล้ว กระทรวงศึกษาธิการจะดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนา
แล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งได้กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฯ โดยมียุทธศาสตร์ด้าน
การศึกษาที่จะดำเนินการ 6 ด้าน คือ 1) ความมั่นคง 2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3) การลงทุน
ในทรัพยากรมนุษย์ 4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม 5) การสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

          5. นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

      สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงได้กำหนดนโยบายสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะเข้าสู่ยุคของการ
เปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาของประเทศครั้งสำคัญที่จะพัฒนาประชากรในวัยเรียนทุกคนและทุก
กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งหมายรวมถึง กลุ่มผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และ
กลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร ให้มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิต
สาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดี
ของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี  มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่  21 มีทักษะสื่อสาร
ภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยและพลโลกท่ีมีทักษะการคิดขั้นสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุค
ใหม่ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง โดยได้กำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ 
และแนวทางในการดำเนินการ ดังนี้ 

  วิสัยทัศน์ 

        “ สร้างคุณภาพทุนมนุษย์  สู่สังคมอนาคตที่ย่ังยืน “ 

  พันธกิจ 
  1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มี
ความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 
  3. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
  4. สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่าง
ทั่วถึงและเท่าเทียม 
  5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 
 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 
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 เป้าหมาย 
1. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะและ

คุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง และ
ปรับตัวต่อ เป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี  

2. ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่
ห่างไกลทุรกันดารได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ พร้อมก้าวสู่สากล ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

3. ครู เป็นผู้เรียนรู้ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความแม่นยำทางวิชาการ และมีทักษะการ
จัดการเรียนรู้ที่หลากหลายตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และทักษะในการใช้
เทคโนโลยี 
  4. ผู้บริหารสถานศึกษา มีความเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภาวะผู้นำทาง
วิชาการ มีสำนึกความรับผิดชอบ (Accountability) และการบริหารแบบร่วมมือ 

5. สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู้  ร่วมมือกับชุมชน 
ภาคเอกชน และผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับพ้ืนที่ จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพ่ือการเรียนรู้ในทุก
มิติ เป็นโรงเรียนนวัตกรรม 
  6. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีการบริหารงานเชิงบูรณาการ เป็นสำนักงานแห่งนวัตกรรมยุค
ใหม่ ใช้ข้อมูลสารสนเทศและการวิจัยและพัฒนาในการขับเคลื่อนคุณภาพ กำกับ ติดตาม ประเมินและรายงาน
ผลอย่างเป็นระบบ 
  7. สำนักงานส่วนกลาง ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทำงาน โดย กระจายอำนาจการบริหารงาน
และการจัดการศึกษาให้สถานศึกษา บริหารเชิงบูรณาการ มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ กำกับ 
ติดตาม ประเมินผล และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ  ใช้วิจัยและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพ 

    นโยบาย 
นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง  
นโยบายที่ 2   พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
นโยบายที่ 3  พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
นโยบายที่ 4   สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

    นโยบายที่ 5   เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 กลยุทธ์เชิงนโยบาย 

 นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง จะเน้นการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในเขตพ้ืนที่
พิเศษเฉพาะที่มีความยากลำบากในการบริหารจัดการ เช่น การจัดศึกษาของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพของประชากรวัยเรียนกลุ่ม
ชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พ้ืนที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล 
และเกาะแก่งเพ่ือ   สร้างความม่ังคงของประเทศในระยะยาว 
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เป้าประสงค์ 
1. ผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพ้ืนที่พิเศษเฉพาะ ได้รับ

การบริการการศึกษาข้ันพื้นฐานที่มีคุณภาพเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม 
2. เสริมสร้างคุณภาพประชากรวัยเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่

ห่างไกลสูงในถิ่นทุรกันดาร อาทิ พ้ืนที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง เพ่ือสร้างความมั่งคงของ
ประเทศในระยะยาว 

 

ประเด็นกลยุทธ์/ตัวชี้วัด/แนวทางการดำเนินการ 
1. พัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  

ตัวช้ีวัด 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนสูงขึ้น 
2. ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้จัดการเรียนรู้

ให้แก่ผู้เรียนโดยการบูรณาการหลักสูตรให้สอดคล้องกับสังคม วัฒนธรรม และภาษาของท้องถิ่น   
3. ผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่

มีคุณภาพ 

แนวทางการดำเนินการ  

ดำเนินการตามยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  
(พ.ศ. 2560 - 2579) ของกระทรวงศึกษาธิการ 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก ่

(1) การศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคง 
(2) การผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในการแข่งขัน 
(3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
(4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางการศึกษา 
(5) การศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(6) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

     ทั้งนี้ดำเนินการในลักษณะบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานกระทรวงศึกษาธิการ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

  2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนในเขตพื้นที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุ่มที่
อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พื้นที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง ได้รับการบริการด้าน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ 

         ตัวชี้วัด 
1. จำนวนผู้เรียนบ้านไกลได้รับโอกาสทางการศึกษาจากการได้เข้าพักในโรงเรียนที่มีหอพักนอน  

หรือการสนับสนุนการเดินทางจากบ้านถึงโรงเรียนอย่างปลอดภัย 



๔๔ 
 

2. จำนวนโรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือใช้ในการประกอบอาหาร การพัฒนา
ทักษะชีวิต และการพัฒนาสภาพหอพักนอนให้มีคุณภาพที่ดี อย่างเหมาะสม  
                 3. จำนวนผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพท้ังด้านทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ 
ที่เหมาะสมกับบริบท 

4. จำนวนผู้บริหาร ครู ในสถานศึกษา/ห้องเรียนสาขา และที่ดูแลหอพักนอน ที่มีนักเรียนกลุ่ม
ชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส กลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการพัฒนาและสวัสดิการที่เหมาะสมกับ
บริบท 

5. จำนวนผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับ
การส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และเกิดจิตสำนึกรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์             

6. การบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนที่มีผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่
ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการปรับปรุงและมีรูปแบบที่มีประสิทธิภาพ 

7. ผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุ่มท่ีอยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร มีผลสัมฤทธิ์
สูงขึ้น 

แนวทางการดำเนินการ 
1. สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดาร 

ชายแดน ชายฝั่ง ทะเล และเกาะแก่ง ตามความจำเป็นและ เหมาะสมกับบริบทสนับสนุนงบประมาณในการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ดูแลหอพักนอนตามความจำเป็น และเหมาะสมกับบริบท 

2. จัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมให้โรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร ชายแดน 
ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง ให้จัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และเกิดจิตสำนึกรักในสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

3. สร้างเวทีการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ในประเด็น “การพัฒนาการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับสภาพบริบท
ของพ้ืนที่สูงใน ถิ่นทุรกันดาร ชายแดน ชายฝั่งทะเลและ เกาะแก่ง ควรทำอย่างไร” ผ่านช่องทาง จัดเวทีเสวนา การ
แสดงนิทรรศการ การติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ ต่าง ๆ เช่น การสร้าง Website Facebook  และ Line 
เป็นต้น 

4. พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม
สำหรับการพัฒนาศักยภาพสูงสุด ผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุ่มท่ีอยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล
ทุรกันดาร 

5. พัฒนาครูให้มีทักษะการสอนภาษาไทยสำหรับเด็กท่ีใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่ 2 
6. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ในการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะ

อาชีพ และภาษาท่ี 3 ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม  
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นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
       การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มุ่งเน้นพัฒนาประชากรวัยเรียนทุกคนและทุกกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งหมาย
รวมถึง กลุ่มผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่
ห่างไกลทุรกันดารในทุกมิติ โดยมีเป้าหมาย เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง เป็นพลเมืองดีของ
ชาติและเป็นพลโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มี
ทักษะวิชาชีพ และมีทักษะชีวิตที่ เหมาะสมสอดคล้องกับสังคมปัจจุบัน โดยการพัฒนาระบบการเรียนรู้ ที่
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 โดย มีประเด็นกลยุทธ์ ดังนี้  1) ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
ทุกระดับการศึกษาให้เอ้ือต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคล  มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
นำไปสู่การจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทำ (Career Education)   2) พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความรักใน
สถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ี
ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม 3) 
พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ นำไปสู่การสร้าง
ขีดความสามารถในการแข่งขัน 4) พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่ดีสามารถ
ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 5) การจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน (SDGs) เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 6) 
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ และ 7) นำ Digital Technology มาใช้ในการจัดการเรียนรู้
ให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ ความต้องการ และความถนัด สร้างสังคมแห่งการ เรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต  

  เป้าประสงค์ 
1. ผู้เรียนทุกคนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดี
ของชาติ และการพลเมืองโลกท่ีดี (Global Citizen) 

2. ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคม
และผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม  

3. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพในแต่ละช่วงวัยอย่างมีคุณภาพมีทักษะที่
จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 มีนิสัยรัก
การเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และมีทักษะอาชีพตามความต้องการและความถนัด 

4. ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ มีพัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ทั้งในด้านที่มี
พัฒนาการปกติและด้านที่มีความบกพร่องหรือความแตกต่างทางการเรียนรู้ หรือความสามารถพิเศษ ตามที่ระบุไว้ใน
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว ซึ่งจัดทำขึ้นบนพ้ืนฐานความ
ต้องการจำเป็นเฉพาะของผู้เรียน 

5. ผู้ เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ มีความพร้อมสามารถเข้าสู่บริการช่วงเชื่อมต่อ
(Transitional Services)  หรือการส่งต่อ (Referral) เข้าสู่การศึกษาในระดับเดียวกันและที่สูงขึ้น หรือการอาชีพ
หรือการดำเนินชีวิตในสังคมได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
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6. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความเข้มแข็ง อดทน และสามารถ
พ่ึงตนเองได้ในสังคมอนาคตที่ซับซ้อนและการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ สามารถป้องกันตนเอง
จากปัญหายาเสพติดได ้

ประเด็นกลยุทธ์/ตัวช้ีวัด/แนวทางการดำเนินการ 
1. ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา ให้เอ้ือต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน

เป็นรายบุคคล มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 นำไปสู่การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ (Career 
Education) 

ตัวช้ีวัด 
1.ร้อยละของสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้

ในศตวรรษท่ี 21 โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีหลักคิดที่ถูกต้อง 
รักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพตาม
ความต้องการ และมีทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 

2. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้เรียนและพ้ืนที่ 

แนวทางการดำเนินการ 
1. พัฒนาหลักสูตรระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีหลักคิดที่ถูกต้อง รักในสถาบันหลักของ
ชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเป็นพลเมืองดีของ
ชาติ และพลเมืองโลกทีดี มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพตามความต้องการได้ 
และมีทักษะชีวิตในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 

2. ปรับปรุงหลักสูตรปฐมวัยเพ่ือให้เด็กได้รับการพัฒนา ทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21 

3. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ให้
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและบริบทของพ้ืนที่  

4. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา จัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือแผนการให้บริการ
ช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว ซึ่งจัดทำขึ้นบนพื้นฐานความต้องการจำเป็นเฉพาะของผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็น
พิเศษ หรือความสามารถพิเศษ 
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2. พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็น
พลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม 

ตัวช้ีวัด 
1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น 

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่

ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 
3. ร้อยละของสถานศึกษาที่ปรับปรุงหลักสูตร จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม 
จริยธรรม 

4. ร้อยละของสถานศึกษาที่น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กำหนดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

แนวทางการดำเนินการ 
1. ส่งเสริม และสนับสนุนให้สถานศึกษาปรับปรุงหลักสูตรปรับปรุงหลักสูตรจัดบรรยากาศ 

สิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่
ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
  2. ส่งเสริม สนับสนุนให้ สถานศึกษาน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวง 
รัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กำหนด 
   3. พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศ ด้าน
วิชาการ นำไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

ตัวช้ีวัด 

ด้านผู้เรียน 
1. ร้อยละของผู้เรียนระดับปฐมวัย ได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และ

สติปัญญา และมีความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 
 2. ร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์

สังคม และสติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน 
3. ร้อยละของผู้เรียนที่อ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น และมีนิสัยรักการอ่าน 
4. ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะการคิด วิเคราะห์ 
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 5. ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะที่จำเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading 
Literacy) 

 6. ร้อยละของผู้ เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะที่จำเป็นด้านการรู้ เรื่องคณิตศาสตร์ 
(Mathematical Literacy) 

 7. ร้อยละของผู้ เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะที่จำเป็นด้านการรู้ เรื่องวิทยาศาสตร์ 
(Scientific Literacy)  

8. ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะสื่อสารอังกฤษ และสื่อสารภาษาท่ี 3 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
9. ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะด้าน Digital Literacy ในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 10. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความรู้ และทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
 11.ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 
 12.ร้อยละ 60 ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีสมรรถนะการเรียนรู้เรื่องการอ่านตั้งแต่

ระดับข้ันพื้นฐานขึ้นไป (ระดับ 2) ตามแนวทางการประเมิน PISA 
 13.ร้อยละ 80 ของผู้เรียนทั้งหมดได้รับการประเมินทักษะการคิดแก้ปัญหาตามแนวทางการ

ประเมิน PISA 

ด้านสถานศึกษา 
1.ร้อยละของสถานศึกษาจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรม การปฏิบัติจริง (Active 

Learning) 
2.ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนในลักษณะของ STEM ศึกษา 

  3.ร้อยละของสถานศึกษาท่ีการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน หรือบันได 5 ขั้น  
(IS: Independent Study) 

4.ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ และบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

แนวทางการดำเนินการ 
1. พัฒนาผู้เรียนระดับปฐมวัยมีความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา เพ่ือที่จะเข้า

รับการพัฒนาการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น 
2. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทั้งในและนอกห้องเรียนให้เอ้ือต่อการ

พัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 
3. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัยในรูปแบบที่หลากหลาย 
4. ส่งเสริมการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่พ่อแม่ผู้ปกครองเกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยที่

ถูกต้องตามหลักจิตวิทยาพัฒนาการ 
5. จัดให้มีโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาปฐมวัย ให้สามารถพัฒนาเด็กก่อนประถมให้มี

พัฒนาการความพร้อม เพ่ือเตรียมตัวไปสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
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6. พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะที่จำเป็น 3 ด้าน  
การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) 
การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) 
การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy)  

7. พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะด้านดิจิทัล (Digital Competence) และสมรรถนะด้านการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3  

8. มีความรู้ และทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
9. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง 

(Active Learning) 
10. ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนในลักษณะของ STEM ศึกษา      
11. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน หรือบันได 5 ขั้น  

(IS: Independent Study) 
  12. ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้และระบบความคิด 
ในลักษณะสหวิทยาการ เช่น 

1) ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งคำถาม  
2) ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
3) ความรู้ทางวิศวกรรม และการคิดเพ่ือหาทางแก้ปัญหา  
4) ความรู้และทักษะในด้านศิลปะ  
5) ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ และระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ์ 

13. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาประเมินสมรรถนะตามแนวทางการประเมิน PISA ด้วย
ระบบ 
การสอบ แบบ Online ให้กับผู้เรียนทุกคนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย จนถึงมัธยมศึกษาตอนต้น  

14. ส่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในทางการประเมินทักษะการคิดแก้ปัญหาตามแนวทางการ
ประเมิน PISA ให้แก่ศึกษานิเทศก์และครูผู้สอน 

15. ให้บริการเครื่องมือการวัดและประเมินอิงสมรรถนะตามแนวทางการประเมินผลผู้เรียน
ร่วมกับนานาชาติ (PISA) ด้วยระบบ Online Testing 

16. ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดหลักสูตรและแผนการเรียนนำไปสู่ความเป็นเลิศในแต่ละด้าน 
17. ส่งเสริมผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ด้านศิลปะดนตรีและกีฬาโดยจัดเป็นห้องเรียนเฉพาะด้าน 
18. พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนตามความถนัด และเป็นนวัตกร ผู้สร้างนวัตกรรม 
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4.พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพและทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่ดีสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข 

 ตัวชี้วัด 
1. ร้อยละของผู้เรียน มี ID plan และ Portfolio เพ่ือการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 
2. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรู้ และบรรยากาศสิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาทักษะ

อาชีพตามความถนัด 
3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีสุขภาวะที่ดีทุกช่วงวัย 
4. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาในสถานศึกษา 
แนวทางการดำเนินการ 
1. สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ 

อิงสมรรถนะและเตรียมความพร้อมสู่การประกอบสัมมาอาชีพ  
2. พัฒนารายวิชาที่ส่งเสริมการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 
3. ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดหลักสูตรทักษะอาชีพควบคู่กับวิชาสามัญ เช่น ทวิศึกษาหลักสูตร

ระยะสั้น 
4. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียนตามความสนใจในทักษะอาชีพที่ตนเอง

ถนัด เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ 
5. ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารตามหลักโภชนาการ และเป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานของอนามัย 
6. ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์และสังคม (Social and Emotional Learning : 

SEL) ในทุกช่วงวัย 
7. สถานศึกษามีระบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาในสถานศึกษา 

5.การจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) เพื่อสร้าง
เสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวช้ีวัด 
1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมแสดงออกถึงการดำเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ

การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดสภาพแวดล้อมที่สอดคล้องกับมาตรฐานสิ่งแวดล้อม สังคม และ

เศรษฐกิจ เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (Environmental Education Sustainable Development: EESD) 
  3. ทุกสถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายโลก เพ่ือการพัฒนา อย่างยั่งยืน (Global 
Goals for Sustainable Development)  
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   แนวทางการดำเนินการ 
1. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
2. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาการจัดการศึกษาเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

(Global Goals for Sustainable Development)  
3. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาและหน่วยงานทุกสังกัดจัดสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ

ให้สอดคล้องกับหลัก Zero waste และมาตรฐานสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน(Environmental Education 
Sustainable Development: EESD) 

4. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการประยุกต์ใช้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง 

6.พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ  

ตัวช้ีวัด 
1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ของแต่ละระดับ 
2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ได้รับการพัฒนาด้านทักษะอาชีพ ทักษะการ

ดำรงชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสาธารณะ 
3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ได้รับการส่งเสริมให้มีความสามารถพิเศษด้าน

ต่าง ๆ อาทิ ดนตรี กีฬา ศิลปะ และเทคโนโลยี เป็นต้น 

แนวทางการดำเนินการ 
1. ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention: EI) ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ หน่วยบริการ 

และท่ีบ้านอย่างมีประสิทธิภาพ  
2. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 

ด้วยระบบและรูปแบบที่หลากหลาย  
3. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในโรงเรียนเรียนรวมและศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ  
4. ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
5. ส่งเสริม สนบัสนุนการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดคำนวณ 

การคิดวิเคราะห์ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
6. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ ทักษะการดำรงชีวิต 

ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะและการดำรงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

7. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ   
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8. ส่งเสริม  สนับสนุน ให้ผู้เรยีนมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

9. ส่งเสริม สนับสนุน การใชส้ื่อเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารอย่างถูกต้อง เหมาะสม 
และสร้างสรรค์ 

10. ส่งเสริม สนับสนุน เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใด
ทางการศึกษา 

11. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ที่มีความสามารถพิเศษในด้าน
วิชาการ ดนตรี กีฬา ศิลปะ และอ่ืนๆ เพ่ือยกระดับสู่ความเป็นเลิศพร้อมก้าวสู่สากล 

12. ส่งเสริม สนับสนุนการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

                  13. จัดให้มีระบบการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ 

14. จัดให้มีกลุ่มงานระบบประกันคุณภาพในสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เพ่ือส่งเสริม 
สนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง 

15. ส่งเสริม สนับสนุนให้หนว่ยงานและสถานศึกษาจัดทำ รวบรวม ผลิต พัฒนา และเผยแพร่  

สื่อ นวัตกรรม งานวิจัยทางการศึกษา 
16. สำรวจสภาพอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา จัดทำผังบริเวณ จัดทำแบบรูป

และรายการสิ่งก่อสร้าง  
17. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีแนวทางปฏิบัติ และมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา

อย่างมีประสิทธิภาพ 
18. ส่งเสริม สนับสนุนให้เครอืข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพและกลุ่มสถานศึกษา ขับเคลื่อนการจัด

การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
19. ส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินงานของคณะอนุกรรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับ

คนพิการจังหวัด 
20. ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรปกครองในพ้ืนที่ 

พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและระบบแนะแนวให้มีประสิทธิภาพ 
21. ส่งเสริม สนับสนุนการจดัสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการจัดการศึกษา 
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7. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา นำ Digital Technology มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้แก่
ผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ ความต้องการ และความถนัด สร้างสังคมฐานความรู้ (Knowledge-
Based Society) เพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

ตัวช้ีวัด 

1. ร้อยละของผู้เรียนที่เรียนรู้ผ่าน Digital Platform 

2. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้เพื่อให้พัฒนาตนเองผ่าน Digital Platfor 

แนวทางการดำเนินการ  

1. พัฒนาระบบคลังข้อมูล องค์ความรู้ เพื่อให้บริการ Digital Textbook ตามเนื้อหาหลักสูตรที่
กำหนด สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่าง ๆ และให้บริการแก่ผู้เรียนให้การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต 

2. พัฒนา Digital Platform เพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
  3. สถานศึกษาสนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน Digital Platform 

นโยบายที ่3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

                 การปรับเปลี่ยนระบบการผลิตและพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท 
ตั้งแต่การจูงใจ คัดสรร ผู้มีความสามารถสูงให้เข้ามาเป็นครูคุณภาพ มีระบบการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะ
อย่างต่อเนื่องครอบคลุมทั้งเงินเดือน เส้นทางสายอาชีพ ปรับเปลี่ยนบทบาทครูให้เป็นครูยุคใหม่ที่มีคุณภาพ 
และประสิทธิภาพตรงตามความต้องการ เป็นมืออาชีพ มีทักษะวิชาชีพขั้นสูง โดยปรับบทบาทจาก “ครูสอน” 
เป็น “โค้ช” หรือ “ผู้อำนวยการการเรียนรู้” สร้างเครือข่ายพัฒนาครูให้มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ระหว่างกัน 
รวมถึงการพัฒนาครูที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสอนมาเป็นผู้สร้างครู รุ่นใหม่อย่างเป็นระบบ และวัดผลงาน
จากการพัฒนาผู้เรียนโดยตรง นอกจากนี้มีการออกแบบ วางแผนการผลิตและพัฒนาครูอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่
การกำหนดมาตรฐานวิชาชีพขั้นสูง เงินเดือนค่าตอบแทนและสวัสดิการต่าง ๆ ให้สามารถจูงใจบุคคลที่เก่ง ดี มี
ความรู้ มาเป็นครู มีการวางแผนอัตรากำลังระยะยาว (20 ปี) ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการผลิตครู และมี
การวางแผนการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง โดยนำ Digital Platform มาเป็นเครื่องมือทั้งการพัฒนา อบรมครู 
และการจัดทำฐานข้อมูลกำลังคน เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลประวัติครู ประวัติการพัฒนา ฝึกอบรม นำไปสู่การ
วิเคราะห์ วางแผนกำลังคนได้อย่างต่อเนื่อง 
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               เป้าประสงค์ 
             ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ มี
ประสิทธิภาพ  

เป็นมืออาชีพ และมีทักษะวิชาชีพขั้นสูง 
ประเด็นกลยุทธ์/ตัวช้ีวัด/แนวทางการดำเนินการ 
ประเด็นกลยุทธ์ 
1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันทางการศึกษาที่ผลิตครู ในการผลิตและพัฒนาครู  
ให้ตรงกับสาขาวิชา และสอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21 

ตัวช้ีวัด 
1. สถานศึกษามีแผนความต้องการครูระยะ 20 ปี  
2. สถานศึกษามีกรอบสมรรถนะครูที่สอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21 และสอดคล้อง

กับบริบทของพ้ืนที่ 
3. สถานศึกษาทุกแห่งมีจำนวนครูอย่างเหมาะสม และพอเพียงต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 

แนวทางการดำเนินการ 
1. ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการวิเคราะห์ความขาดแคลนและความต้องการคร ู
2. ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการกำหนดสมรรถนะครูให้สอดคล้องกับการ

พัฒนาในศตวรรษที่ 21  
3. ประสานความร่วมมือ ในการวางแผนในการผลิตครูทั้งระบบ 
4. สถาบันการศึกษาผลิตครูตามความต้องการและความขาดแคลนครู ระยะ 20 ปี  
5. ประสานความร่วมมือ ติดตาม ประเมินผล การผลิตครู 

  2.พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐาน 
วิชาชีพ มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 

  ตัวช้ีวัด 
1. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท มีศักยภาพในการปฏิบัติงานครบตาม

ความจำเป็น ในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการ

เรียนรู้ และการวัดประเมินผลอย่างมีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล  
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แนวทางการดำเนินการ 
1. ศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาตนเอง (Need Assessment) ของผู้บริหาร ครู 

และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือวางแผนการพัฒนาอย่างเป็นระบบและครบวงจร 
2. กำหนดกรอบและวิเคราะห์หลักสูตรเพ่ือพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้

เชื่อมโยงกับความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path) 
  3.ประสานกับสถาบันการศึกษา สถาบันคุรุพัฒนา หรือหน่วยงานอื่น ๆ จัดทำหลักสูตรที่มีคุณภาพ 
ให้สอดคล้องกับกรอบหลักสูตรที่กำหนด 

4. สนับสนุนให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา วางแผนและเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรที่
กำหนดที่เชื่อมโยงความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path) 

5. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning 
Community: PLC)  

6. ส่งเสริมและพัฒนาครูให้ออกแบบการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการวัด
ประเมินผลที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active 
Learning)  

7. ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ให้มีความรู้ทักษะด้าน 
Digital Literacy, Digital Pedagogy ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสารภาษาท่ี 3  

8. ส่งเสริมพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษของครูที่สอนภาษาอังกฤษ โดยใช้ระดับการ
พัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 

9. ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนที่มีความ
แตกต่าง (Differentiated Instruction) 

10. ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการสร้างเครื่องมือการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ด้านทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) 

11. ส่งเสริมและพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ให้มีความรู้ความสามารถ
จัดการเรียนรู้เป็นรายบุคคล และการสอนแบบคละชั้น 

12. ส่งเสริมและพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ  
ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล และตามสภาพและประเภทของความพิการ 

13. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูพัฒนาตนเองผ่านระบบ Online และแบบ Face-to-Face Training 
14. ปรับเปลี่ยนกระบวนการวิธีการประเมินครู โดยเน้นการประเมินสมรรถนะในการจัดการ

เรียนการสอนโดยผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเป็นหลัก และประเมินจรรยาบรรณของครู ทุก ๆ 5 ปี (ประเมิน 360 
องศา)นำ Digital Technology มาใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภททั้ง
ระบบ 

 

 

 



๕๖ 
 

ตัวช้ีวัด 
1. สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดทุกแห่งมีระบบฐานข้อมูลผู้บริหาร ครู และบุคลากร

ทางการศึกษา เพื่อวางแผนการผลิตและพัฒนาครูทั้งระบบ 
2. ร้อยละของบุคลากรในสังกัดที่พัฒนาตนเองผ่านระบบ Digital Technology  
3. ร้อยละของ Digital Content เกี่ยวกับองค์ความรู้ในสาขาท่ีขาดแคลน  
แนวทางการดำเนินการ 
1. พัฒนา Digital Platform เพ่ือใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท

ทั้งระบบ 
2. พัฒนา Digital Platform ระบบบริหารจัดการผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุก

ประเภททั้งระบบ 
                3. พัฒนา Digital Content ในองค์ความรู้การจัดการศึกษาในสาขาท่ีขาดแคลน เช่น การพัฒนา
ทักษะการคิดข้ันสูง การจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ และผู้เรียนที่มีความแตกต่าง 
เป็นต้น 

4. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้บรหิาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องผ่านระบบ Digital Technology  

นโยบายที่ 4  สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ำ 
ทางการศึกษา 

                การสร้างโอกาสทางการศึกษา เพ่ือให้ประชากรในวัยเรียนทุกคน และทุกกลุ่มเป้าหมายซึ่งหมาย
รวมถึง กลุ่มผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่ มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่
ห่างไกลทุรกันดาร ได้เข้าถึงการบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ และมีมาตรฐาน โดย 1) เน้นการสร้างความ
ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับพ้ืนที่ เพ่ือวางแผนการจัด
การศึกษาทั้งระบบตั้งแต่การสำมะโนประชากรวัยเรียน การรับเด็กเข้าเรียน การตรวจสอบติดตามการเข้าเรียน 
การติดตามเด็กนักเรียนออกกลางคัน ตลอดจนการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับพ้ืนที่ และการระดมทุนเพ่ือ
พัฒนาการศึกษา 2) ปรับปรุง พัฒนาสถานศึกษาทุกแห่งให้มีมาตรฐานในด้านต่าง ๆ สอดคล้องกับบริบทเชิงพ้ืนที่ 
เช่น มาตรฐานด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก ได้แก่ อาคารเรียน อาคารประกอบ หอประชุม 
สนามกีฬา ห้องเรียน ห้องพิเศษ วัสดุ ครุภัณฑ์ เป็นต้น มาตรฐานด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา มาตรฐานด้าน
การบริหารจัดการ มาตรฐานด้านระบบงบประมาณ มาตรฐานด้านความปลอดภัย และมาตรฐานด้าน Digital 
Technology เป็นต้น 3) สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็น
พิเศษ 4) ปรับเปลี่ยนกระบวนการงบประมาณตั้งแต่การจัดสรรงบประมาณอุดหนุนตรงไปยังผู้เรียนและ
สถานศึกษาโดยตรง และมีความเหมาะสม เพียงพอ และ 4) นำ Digital Technology มาเป็นเครื่องมือในการ
ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างโอกาสในการเข้าถึงการบริการการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 

 

 

 



๕๗ 
 

เป้าประสงค์ 
      สร้างโอกาสให้ประชากรวัยเรียนทุกคนเข้าถึงการบริการการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน

เสมอกัน และลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษา 
 

ประเด็นกลยุทธ์/ตัวช้ีวัด/แนวทางการดำเนินการ 
ประเด็นกลยุทธ์ 

 ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา 
ให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 

ตัวชี้วัด 
1. ร้อยละของเด็กวัยเรียนที่เข้ารับการศึกษาในแต่ละระดับการศึกษา  
2. ร้อยละของนักเรียนออกกลางคัน 
3. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนวที่มี

ประสิทธิภาพ  
4. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถนำมาใช้ในการ

วางแผนจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
แนวทางการดำเนินการ 
1. สถานศึกษาร่วมกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วางแผน 

การจัดการศึกษาให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ 
2. สถานศึกษาร่วมกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ จัดทำสำมะโนประชากรวัยเรียน (0-6 ปี)  
3. สถานศึกษาร่วมมือกับองค์กรปกครอง ชุมชน เอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับพ้ืนที่ 

จัดทำแผนการนักเรียนทุกระดับ 
4. สถานศึกษาร่วมกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ ติดตาม ตรวจสอบ เด็กวัยเรียนได้เข้าถึงการ

บริการการเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึง ครบถ้วน 
5. สถานศึกษาจัดทำฐานข้อมูลประชากรวัยเรียน เพ่ือเก็บรวบรวม เชื่อมโยงข้อมูล ศึกษา 

วิเคราะห์ เพ่ือวางแผนการจัดบริการการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
 2. ยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับ และทุกประเภท ให้มีมาตรฐานตามบริบทของพ้ืนที่ 

เพื่อให้พัฒนาผู้เรียน  มีคุณภาพ มีมาตรฐานเสมอกัน  
ตัวช้ีวัด 
1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษามีกรอบมาตรฐานสถานศึกษา 
2. ร้อยละของสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินมาตรฐานสถานศึกษาตามท่ีกำหนด  

 

 



๕๘ 
 

แนวทางการดำเนินการ  
1. จัดทำมาตรฐานสถานศึกษาโดยพิจารณาจากปัจจัย หรือองค์ประกอบขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือสร้าง

โอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการเรียนรู้ที่จะพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีมาตรฐานเสมอกัน ตามบริบทเชิงพ้ืนที่  
(1) ปัจจัยด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น อาคารเรียน อาคารประกอบ 

หอประชุม สนามกีฬา ห้องเรียน ห้องพิเศษ วัสดุ ครุภัณฑ์ เป็นต้น  
(2) ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา  
(3) ด้านการบริหารจัดการ  
(4) ด้านงบประมาณ  
(5) ด้านความปลอดภัย และ 
(6) ด้าน Digital Technology 

 2. ส่งเสริม สนับสนุน ปรับปรุง พัฒนาสถานศึกษาให้มีมาตรฐานตามที่กำหนด 
   3. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 

ตัวช้ีวัด 
1. มีข้อมูลสารสนเทศของการจัดการศึกษาพิเศษ ที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ 
2. สำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษมียุทธศาสตร์ แผนการดำเนินงาน และแผนปฏิบัติการที่

ตอบสนองสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล และตามสภาพ
และประเภทของความพิการ 

3. ทุกสถานศึกษาในสงักัดมีความพร้อมทั้งระบบ เพ่ือสามารถการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม  
แนวทางการดำเนินการ 
1. จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศของการจัดการศึกษาพิเศษ ที่เชื่อมโยงกับหนว่ยงานที่เกี่ยวข้องทกุระดับ  

และนำมาใช้อย่างมีประสิทธภิาพ 
2. ส่งเสริม สนับสนุน สำนักบรหิารงานการศึกษาพิเศษจัดทำกลยุทธศาสตร ์แผนการดำเนินงาน และ

แผนปฏิบัติเชิงรุก เน้นการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศ และการทำงานแบบมีส่วนรว่ม 
3. ส่งเสริม สนับสนุนระบบการจัดการศึกษาพิเศษ ที่ผู้เรียนสามารถเข้าสู่บริการชว่งเชื่อมต่อ 

(Transitional Services) หรือการส่งต่อ (Referral) เข้าสู่การศึกษาในระดับเดียวกันและที่สูงขึน้ หรือการอาชีพ หรือ
การดำเนินชีวิตในสังคมได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 

4. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุกสถานศึกษาในสังกัดมีความพร้อมทั้งระบบ เพ่ือสามารถการจัดการศึกษา
แบบเรียนรวม  

5. จัดให้มีศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาพิเศษ ในการติดตาม ช่วยเหลือ  และสนบัสนุนให้
สถานศึกษาดำเนนิการจัดการศึกษาพิเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 



๕๙ 
 

6. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียน และสถานศึกษาอย่างเหมาะสม เพียงพอ  
ตัวช้ีวัด 
1. มีรูปแบบหรือแนวทางในการจัดสรรงบประมาณให้กับผู้เรียน และสถานศึกษาโดยตรงอย่าง

เหมาะสม 
2. ผูเ้รียนทุกคน และสถานศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเหมาะสมและ

เพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
3. จำนวนโครงการ/ กิจกรรมที่ได้รับความร่วมมือจากกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา 
แนวทางการดำเนินงาน 
1. ศึกษา วิเคราะห์ วิธีการจัดสรรงบประมาณให้กับผู้เรียน และสถานศึกษาทั้งด้านความ

เหมาะสม เพียงพอ  
2. จัดสรรงบประมาณให้ผู้เรียน และสถานศึกษาโดยตรง  
3. ประสานความร่วมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางการ

ศึกษา เพ่ือสนับสนุนงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
5. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา หน่วยงานทุกระดับนำ Digital Technology มาใช้เป็น 

เครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน  
ตัวช้ีวัด 

                1. สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมที่สามารถเชื่อมต่อกับโครงข่าย 
อินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย 

2. สถานศึกษามี Digital Device เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ของผู้เรียน และเป็นเครื่องมือ 
ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

แนวทางการดำเนินงาน 
1. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมที่มีประสิทธิภาพ และ

ปลอดภัย 
2. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษามีระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ท่ีใช้เป็นเครื่องมือใน

พัฒนาทักษะด้าน Digital Literacy แก่ผู้เรียน 
3. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนให้เป็นห้องเรียน Digital 
4. ส่งเสริม สนับสนุน Digital Device สำหรับผู้เรียนทุกระดับอย่างเหมาะสม เพ่ือเป็นเครื่องมือ

ในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
5. ส่งเสริม สนับสนุน Digital Device และพัฒนา Digital Pedagogy สำหรับครูอย่างเหมาะสม  

เพ่ือเป็นเครื่องมือในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
6. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning 

Information Technology: DLIT) 
7. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
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นโยบายที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  

 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จะเน้นการพัฒนา
หน่วยงานในสังกัด ให้เป็นหน่วยงานที่มีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ สามารถให้บริการได้อย่างมี
คุณภาพและประสิทธิภาพ แยกแยะบทบาทหน่วยงานแต่ละระดับอย่างชัดเจน เช่น ระดับปฏิบัติ ระดับที่ทำ
หน้าที่ในการกำกับติดตาม เป็นหน่วยงานที่มีขีดสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล และโปร่งใส เป็นองค์กรที่
ปราศจากการทุจริตคอรัปชั่น ปรับวัฒนธรรมการทำงานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มี ความ
ทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำ
นวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการทำงานที่เป็น Digital เข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และ
ปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน
เข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โดยมีประเด็นกลยุทธ์ ดังนี้  
1) เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา2) สร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามา
มีส่วนร่วมบริหารจัดการศึกษา3) ยกระดับการบริหารงานของสถานศึกษาให้มีอิสระ นำไปสู่การกระจายอำนาจ 
4 ด้าน ให้สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางในการจัดการศึกษาตามบริบทของพื้นที่ 4) ปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณ
เพ่ือสนับสนุนผู้เรียนและสถานศึกษาอย่างเหมาะสม เพียงพอ  และ 5) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา 
หน่วยงานทุกระดับนำ Digital Technology มาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ นำไปสู่
การนำเทคโนโลยี Big Data เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลด้าน ต่าง ๆ ตั้งแต่ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลครู ข้อมูลสถานศึกษา 
ข้อมูลงบประมาณ และข้อมูลอ่ืน ๆ ที่จำเป็นมาวิเคราะห์เพ่ือให้สถานศึกษา สามารถจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ และความถนัด และสามารถวิเคราะห์เป็นข้อมูลในการวางแผนการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ต่อไป 

 เป้าประสงค์ 

                สถานศึกษา และหน่วยงานระดับภูมิภาคมีความอิสระในการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพ มีมาตรฐานสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่  

ประเด็นกลยุทธ์/ตัวช้ีวัด/แนวทางการดำเนินการ 

ประเด็นกลยุทธ์ 
1. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา 

ตัวช้ีวัด 
1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีผลการดำเนินงานผ่านเกณฑ์การประเมินส่วน

ราชการที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกำหนด  
2. ร้อยละของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพมาตรฐานสำนักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษา 
3. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีผลการประเมินภายนอกในระดับดีขึ้นไป 
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4. ร้อยละของหน่วยงานผา่นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA: Integrity & Transparency Assessment) 

แนวทางการดำเนินการ 
1. กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือการบรหิารจัดการทีม่ีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
2. ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง  
3. ยกย่องเชิดชูเกียรติสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สถานศึกษา 

และองค์คณะบุคคลที่มีผลงานเชิงประจักษ์ 
4.กำหนดให้หน่วยงานในสังกัดทุกหน่วยงานใช้ระบบการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการทำงานตามหลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA: Integrity & Transparency Assessment) 

2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมบริหารจัดการศึกษา 

ตัวช้ีวัด 

 1. ร้อยละของสถานศึกษาหน่วยงานมีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
แนวทางการดำเนินงาน 
1. ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน (Area-based Management) 

รูปแบบการบริหารแบบกระจายอำนาจ“CLUSTERs” 
2. ส่งเสริม การมีส่วนร่วม จัดทำแผนบูรณาการจัดการศึกษา ในระดับพ้ืนที่ 
3. สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย เช่น เครือข่ายส่งเสริม 

ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สหวิทยาเขต  กลุ่มโรงเรียน ฯลฯ 
4. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการที่ตอบสนอง

ความต้องการของประชาชนและพ้ืนที่ 
5. ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และ  

มีส่วนร่วมรับผิดชอบ (Accountability) ในการบริหารจัดการศึกษา  
5. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนทรพัยากรเพ่ือการศึกษา 
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3. ยกระดับการบริหารงานของสถานศึกษาให้มีอิสระ นำไปสู่การกระจายอำนาจ 4 ด้าน   
ให้สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางในการจัดการศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่ 

ตัวช้ีวัด 
1. มีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการของโรงเรียนให้เกิดคุณภาพ 
2. มีข้อเสนอเชิงนโยบายในการกระจายอำนาจทั้งระบบ 
3. มีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้เกิดคุณภาพ 
4. ร้อยละของสถานศึกษามีคุณภาพ และมาตรฐาน (มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน/ปฐมวัย/ศูนย์การศึกษาพิเศษ) และพัฒนาสู่ระดับสากล 
5. จำนวนโรงเรียนขนาดเล็กลดลง 
6. ร้อยละของผู้เรียนที่อยู่ในโรงเรียนขนาดเล็กมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

แนวทางการดำเนินการ 
1. ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ระบบการบริหารงานของหน่วยงาน บทบาทหน้าที่ 

ทั้งระดับปฏิบัติ และรับการกำกับติดตาม 
2. ศึกษา วิเคราะห ์ออกแบบ และพัฒนารูปแบบการกระจายอำนาจการจัดการศึกษา 4 ด้าน  

ให้สถานศึกษา โดยในปีงบประมาณ 2562 ให้ศึกษานำร่องรูปแบบการกระจายอำนาจ เช่น 
(1) เขตพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา  

      (2) โรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School) Autonomous School 
       (3) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบโครงสร้างของสถานศึกษา (Enterprise Architecture) ในฐาน
หน่วยงานระดับปฏิบัติ และหน่วยงานระดับกำกับติดตามให้เหมาะกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน 

(4) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา Digital Technology ใช้ในการจัดการศึกษาท้ัง
ระบบ (Digital Transformation) 

(5) สนับสนุน ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดหาเจ้าหน้าที่เพ่ือปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการจัดการ
เรียนรู้ เพ่ือให้ครูสายผู้สอนปฏิบัติหน้าที่เฉพาะด้านที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเท่านั้น  

(6) ยกระดับสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาทักษะ 
และคุณภาพชีวิตของชุมชน 

(7) สร้างความเข้มแข็ง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่ เช่น 
โรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนนวัตกรรม โรงเรียนร่วมพัฒนา โรงเรียนประชารัฐ โรงเรียนคุณธรรม โรงเรียน
ห้องเรียนกีฬา ฯลฯ 

(8) นำผลการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการวางแผนการปฏิบัติการตรวจสอบติดตามเพ่ือ
การปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา  

(9) สร้างมาตรฐาน และกำหนดแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็ก 



๖๓ 
 

(10) ส่งเสริม สนับสนนุ ใหโ้รงเรียนขนาดเล็กมีระบบการบริหารจัดการที่หลากหลาย เช่น  
การบริหารจัดการแบบกลุ่มโรงเรียน การสอนแบบคละชั้น  

(11) พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารที่มีศักยภาพในโรงเรียนขนาดเล็ก พิจารณาค่าตอบแทนพิเศษและ
สวัสดิการอื่น ๆ สำหรับผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดเล็ก 

(12) ปรับปรุงกฎหมายระเบียบข้อปฏิบัติให้สอดคล้องกับการกระจายอำนาจ 
(13) สถานศึกษามีอิสระในการบริหารงาน และจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 

ให้ได้ตามมาตรฐานคุณภาพผู้เรียน สอดคล้องกับความต้องการท้องถิ่น นำไปสู่การพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะ
อาชีพของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. ปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณเพื่อสนับสนุนผู้เรียนและสถานศึกษาอย่างเหมาะสม 
เพียงพอ 

    ตัวช้ีวัด 
    1. มีรูปแบบหรือแนวทางในการจัดสรรงบประมาณให้กับผู้เรียน และสถานศึกษาโดยตรง

อย่างเหมาะสม 
 2. ผู้เรียนทุกคนและสถานศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการเรียนรู้อย่าง

เหมาะสมและเพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
    3. จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับความร่วมมือจากกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา 

    แนวทางการดำเนินงาน 
    1. ศึกษา วิเคราะห์ วิธีการจัดสรรงบประมาณให้กับผู้เรียน และสถานศึกษาทั้งด้านความ

เหมาะสม เพียงพอ  
    2. จัดสรรงบประมาณให้ผู้เรียน และสถานศึกษาโดยตรง  
    3. ประสานความร่วมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำ

ทางการศึกษา เพื่อสนับสนุนงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
5. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา หน่วยงานทุกระดับนำ Digital Technology มาใช้ 

ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ นำไปสู่การนำเทคโนโลยี Big Data เพื่อเชื่อมโยงข้อมูล
ด้านต่าง ๆ ตั้งแต่ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลครู ข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูลงบประมาณ และข้อมูลอ่ืน ๆ ที่จำเป็น 

มาวิเคราะห์เพื่อให้สถานศึกษา สามารถจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ และ
ความถนัด และสามารถวิเคราะห์เป็นข้อมูลในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศต่อไป 

ตัวช้ีวัด 
1. สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีสามารถใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ นำไปสู่การ

วิเคราะห์เพ่ือวางแผนการจัดการเรียนรูใ้ห้ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



๖๔ 
 

แนวทางการดำเนินงาน 
1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่สามารถเชื่อมโยง และบูรณา

การข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างกระทรวง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการเชื่อมโยงข้อมูลรายบุคคล
ที่เกี่ยวกับการศึกษา การพัฒนาตนเอง สุขภาพและการพัฒนาอาชีพในตลอดช่วงชีวิต เป็นฐานข้อมูลการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถประเมินจุดอ่อน จุดแข็ง และศักยภาพ
บุคคลของประเทศ นำไปสู่การตัดสินใจระดับนโยบายและปฏิบัติ  

2. พัฒนา Digital Platform ด้านการเรียนรู้ผู้เรียน และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้
สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ 

3. พัฒนา Digital Platform ด้านการบริหารงาน เพ่ือสนองตอบต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรตาม
ภารกิจที่รับผิดชอบ นำไปสู่การพัฒนาฐานข้อมูลบุคลากร ที่เชื่อมโยงกันทั้งระบบตั้งแต่การคัดสรร บรรจุแต่งตั้ง 
ตลอดจนเชื่อมโยงถึงการพัฒนาครู เพื่อให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าในอาชีพ 

4. พัฒนา Digital Platform ระบบข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนเป็นรายบุคคลตั้งแต่ระดับปฐมวัย 
จนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่สามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง นำไปสู่การพัฒนาฐานข้อมูลประชากร
ด้านการศึกษาของประเทศ 

5. พัฒนา Big Data เพ่ือเชื่อมโยง วิเคราะห์ข้อมูลทุกมิติ นำไปสู่การวางแผนการจัดการเรียนรู้
ให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  

 6. มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 

 มาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560  ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน  ได้จัดทำมาตรฐานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขึ้นใหม่  เพ่ือใช้ในการติดตาม  ประเมินผลการ
บริหารจัดการศึกษา  การพัฒนาและยกระดับคุณภาพของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  และเป็นเครื่องมือใน
การติดตามประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ใช้เป็นแนวทางในการ
ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560 
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 มาตรฐานที่ 1  การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ 

 คำอธิบายมาตรฐาน 
การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ  หมายถึง  การดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา  เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมาย   โดยมุ่งเน้นหลักการสร้างและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดี ยึด
หลักธรรมมาภิบาลอย่างเป็นรูปธรรมด้วยการพัฒนาให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้  การกระจายอำนาจและ
เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปสู่เป้าหมาย  มีการ
ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และนิเทศการศึกษาเพ่ือให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่มีคุณภาพ  มี 3 ตัวบ่งชี้  
ดังนี้ 

 ตัวบ่งชี้ที่  1 การบริหารจัดการที่ดี 
 ตัวบ่งชี้ที่  2 การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ 
     ตัวบ่งชี้ที่  3 การกระจายอำนาจและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารและการจัด
การศึกษา 

 มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 

 คำอธิบายมาตรฐาน 

 การบริหารและการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ  หมายถึง  การบริหารและการจัดการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารวมถึงการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติให้เกิด
ประสิทธิภาพส่งผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษาท่ีต้องการให้เกิดกับผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน 
เขตพ้ืนที่การศึกษา  มี 5 ตัวบ่งชี้   ดังนี้ 

 ตัวบ่งชี้ที่  1 การบริหารงานด้านวิชาการ 

 ตัวบ่งชี้ที่  2 การบริหารงานด้านงบประมาณ 

 ตัวบ่งชี้ที่  3 การบริหารงานด้านบริหารงานบุคคล 

 ตัวบ่งชี้ที่  4 การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป 

 ตัวบ่งชี้ที่  5 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 

มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและจัดการศึกษา 
คำอธิบายมาตรฐาน 

 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา หมายถึง ผลของการบริหารและการจัดการศึกษาตาม
บทบาทและภารกิจ ที่บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาที่เกิดกับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน 
ประกอบด้วย 6 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

 ตัวบ่งชี้ที่  1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีผลงานที่แสดงความสำเร็จและเป็นแบบอย่างได้ 

 ตัวบ่งชี้ที่  2 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อ 
การประกันคุณภาพการศึกษา 
 



๖๖ 
 

 ตัวบ่งชี้ที่  3 ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานมีคุณภาพตามหลักสูตร 
  ตัวบ่งชี้ที่  4 ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเท่าเทียมกัน ศึกษา
ต่อในระดับท่ีสูงขึ้น หรือมีความรู้ทักษะพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ 
 ตัวบ่งชี้ที่  5 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างในสำนักงานเขต
พ้ืนที่ การศึกษา และสถานศึกษา มีผลงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์  ได้รับการยกย่องเชิดชู เกียรติ  
   ตัวบ่งชี้ที่  6 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจในการบริหารและการจัด
การศึกษารวมทั้งการให้บริการ 
 

วิสัยทัศน์ (VISION)   
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 เป็นองค์กรที่ส่งเสริม  สนับสนุนการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานระดับสากลบนพ้ืนฐานแห่งความเป็นไทย  โดยน้อมนำ
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
 

อัตลักษณ์  (Identities)  “ ยิ้มใส ไหว้สวย จิตอาสา” 

พันธกิจ (MISSION) 
    1.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ   

2.  ส่งเสริมให้บุคลากร  ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ตามหลักสูตรและ
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 

3.  พัฒนาและส่งเสริมระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม  การบูรณาการ  การจัดการศึกษาและ
เสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา 

4.  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
เหมาะสมตามวัยเรียน 

5.  จัดการศึกษา  เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นมิ ตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

6.  ส่งเสริม  สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ 
7.  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา  อย่างมีคุณภาพโดยใช้ศาสตร์พระราชา  เพ่ือการพัฒนาที่

ยั่งยืน 
8.  ส่งเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักและยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย  โดยมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นองค์พระประมุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๗ 
 

ค่านิยมองค์กร (VALUES)   
“เชิดชูความเป็นไทย   ใฝ่ใจพัฒนา จิตอาสาบริการ รู้งานรับผิดชอบ” 
NESA Core Values: N = Nationality, E = Eagerness, S = service Mind,  
A = Accountability 

เป้าประสงค์หลัก  
1. ผู้เรียนมีความรู้  มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย์ 
2. ผู้เรียนได้รับโอกาสอย่างทั่วถึงและเสมอภาค พร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษา

ที่เหมาะสมเต็มศักยภาพ ตามมาตรฐานสากลและคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 
3. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ทักษะในการปฏิบัติงาน 

อย่างมีคุณภาพสู่มืออาชีพ 
4. สถานศึกษาปลูกฝังและเสริมสร้าง วิถีประชาธิปไตยความสามัคคี สันติวิธี สมานฉันท์ ต่อต้านการ

ทุจริตคอรัปชั่น 
5. สถานศึกษาส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน มุ่งเน้นความเป็นเลิศ สู่มาตรฐานสากล  การ

เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6 .สถานศึกษามีหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ งานวิจัย สื่อเทคโนโลยี และมีข้อมูลสารสนเทศสำหรับ

การบริหารจัดการ 
7. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 1 บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ยึด

หลักการกระจายอำนาจและหลักธรรมมาภิบาล 
 
ผลผลิต  

ผลผลิต จำนวน 5 ผลผลิต คอื 
 1)  ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา  

 2)  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ  
 3)  เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และพัฒนาสมรรถภาพ 
 4)  ผู้จบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                5)  เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                6)  ผู้มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ  
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๘ 
 

จุดเน้นยุทธศาสตร์    
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลัก และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

กิจกรรม/แนวทาง ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

1.การศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมัน่คง                                  
2 การผลิตและพัฒนากำลังคนใหม้ีสมรรถนะในการแข่งขัน                                                          
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้                                                                                                                        

1.ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนรู้ของผู้เรียนสูงขึ้น    2.
จำนวนผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพทั้งด้านทักษะ
วิชาการ ทักษะชีวิตและทักษะอาชีพท่ีเหมาะสมกับ
บริบท          

กิจกรรม/แนวทาง ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

4. การศึกษาเพื่อเสรมิสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม                                                     
5.ส่งเสรมิการจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานในการพัฒนา
ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และภาษาที่ 3 ท่ี
สอดคล้องและเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ประเด็นกลยุทธ์ที่  1. ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา ให้เอื้อต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคล  
มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 นำไปสู่การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ (Career Education) 

กิจกรรม/แนวทาง ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
1.2 แนวทางดำเนินการ 
 (1) พัฒนาหลักสูตรระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ให้สอดคล้องกับ
ทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะ
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีหลักคิดที่ถูกต้อง     
รักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข และเป็น
พลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกทีดี มีความเป็นเลิศทางด้าน
วิชาการ มีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพตามความต้องการได้ และ
มีทักษะชีวิตในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคาม            
รูปแบบใหม ่
 (2) ปรับปรุงหลักสูตรปฐมวัยเพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนา         
ทั้ง  4 ด้าน สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ ท่ี 21 
(3) ส่งเสรมิ สนับสนุนใหส้ถานศึกษาพัฒนาหลกัสตูรสถานศึกษา
และปรับเปลี่ยนการจดัการเรียนรู้ใหต้อบสนองต่อความต้องการ
ของผู้เรียนและบริบทของพื้นที่  
 (4)  ส่งเสรมิ สนับสนุนใหส้ถานศึกษา จดัทำแผนการจัดการศึกษา  
 เฉพาะบุคคลหรือแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครวั ซึ่ง 

1.1 ตัวช้ีวัด 
 (1) ร้อยละของสถานศึกษาพัฒนาหลักสตูรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ให้สอดคล้องกับทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยเน้นการ
พัฒนาสมรรถนะผูเ้รียนเป็นรายบคุคล เพื่อส่งเสรมิให้ผู้เรียนมี
หลักคิดที่ถูกต้อง รักในสถาบันหลกัของชาติ และยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็น
ประมุข เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกท่ีดี มีความเป็น
เลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพตามความ
ต้องการ และมีทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบ
ใหม ่
(2) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและพื้นท่ี  



๖๙ 
 

กิจกรรม/แนวทาง ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
จัดทำขึ้นบนพืน้ฐานความต้องการจำเป็นเฉพาะของผูเ้รยีนทีม่ีความ 
ต้องการจำเป็นพเิศษ  หรือความสามารถพเิศษ 

ประเด็นกลยุทธ์ที ่2 พัฒนาผู้เรยีนทุกคนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคดิที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาต ิและพลเมืองโลกท่ีดี มคีุณธรรม 
จริยธรรม 

2.2 แนวทางการดำเนินการ 
(1) ส่งเสริม และสนับสนุนให้สถานศึกษาปรับปรุงหลักสูตร
ปรับปรุงหลักสูตร จัดบรรยากาศสิง่แวดล้อม และจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ให้ผูเ้รียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ 
ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์
ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดตี่อบา้นเมือง           มีหลักคิดที่
ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรม 
จริยธรรม 

(2) ส่งเสริม สนับสนุนให้ สถานศึกษาน้อมนำพระบรมราโชบาย  
ด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปบรูณาการจดักิจกรรมการเรยีนรู้เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนมีคณุลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กำหนด 
 
 
 
 
 
  

2.1 ตัวช้ีวัด 
(1) ร้อยละของผูเ้รียนทีม่ีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักใน
สถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข 
(2) ร้อยละของผูเ้รียนทีม่ีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติทีด่ี
ต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคณุธรรม 
จริยธรรม 
(3) ร้อยละของสถานศึกษาที่ปรับปรุงหลักสตูร จดับรรยากาศ
สิ่งแวดล้อม และจดักิจกรรมการเรยีนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความ
รักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติทีด่ีต่อบ้านเมือง มี
หลักคดิที่ถูกต้อง เปน็พลเมืองดีของชาติ มีคณุธรรม จริยธรรม 
(4) ร้อยละของสถานศึกษาที่น้อมนำพระบรมราโชบายด้าน
การศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ไปพัฒนาผู้เรยีนให้มีคณุลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่
กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ประเด็นกลยุทธ์ที ่3 พัฒนาคณุภาพของผู้เรียนให้มีทักษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศ ด้านวิชาการ นำไปสู่การสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 

3.2 แนวทางการดำเนินการ 
1. พัฒนาผู้เรียนระดับปฐมวัยมีความพร้อมด้านร่างกายอารมณ์ 
สังคม สตปิัญญา เพื่อที่จะเข้ารบัการพัฒนาการเรียนรู้ในระดับ      
ทีสู่งขึ้น 
2. ส่งเสริม สนับสนุนใหส้ถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทั้งในและ
นอกห้องเรียนให้เอื้อต่อการพัฒนาการเรยีนรู้ของเด็กปฐมวัย 
3. ส่งเสรมิ สนับสนุนใหส้ถานศึกษาจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวยัใน
รูปแบบที่หลากหลาย 
4. ส่งเสริมการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่พ่อแม่ผู้ปกครอง
เกี่ยวกับการเลี้ยงดเูด็กปฐมวัยที่ถูกต้องตามหลักจิตวิทยา
พัฒนาการ 
5. จัดให้มโีรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาปฐมวัย ให้สามารถ
พัฒนาเด็กก่อนประถมให้มี6. พัฒนาการความพร้อม เพื่อเตรียมตัว
ไปสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

3.1 ตัวช้ีวัด 
ด้านผู้เรียน 
(1) ร้อยละของผูเ้รียนระดับปฐมวยั ได้รับการพัฒนาร่างกาย จติใจ 
วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา และมีความพร้อมที่จะเข้ารับ
การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 
(2) ร้อยละของผูเ้รียนระดับการศกึษาขั้นพ้ืนฐานได้รับการพัฒนา
ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีพัฒนาการที่ดี
รอบด้าน 
(3) ร้อยละของผูเ้รียนที่อ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น และมีนิสัยรัก
การอ่าน 
(4) ร้อยละของผูเ้รียนทีม่ีทักษะการคิดวิเคราะห ์
(5) ร้อยละของผูเ้รียนทีผ่่านการประเมินสมรรถนะที่จำเป็นด้านการ
รู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) 
(6) ร้อยละของผูเ้รียนทีผ่่านการประเมินสมรรถนะที่จำเป็นด้านการ



๗๐ 
 

กิจกรรม/แนวทาง ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยเน้นการพัฒนา
สมรรถนะที่จำเป็น 3 ด้าน  

  1) การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) 
  2) การรู้เรื่อง คณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) 

      3) การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy)  
7. พัฒนาผู้เรียนให้มสีมรรถนะด้านดิจิทัล (Digital 
Competence) และสมรรถนะดา้นการสื่อสารภาษาอังกฤษ และ
ภาษาที่ 3  
8. มีความรู้ และทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคาม
รูปแบบใหม ่
9. ส่งเสริม สนับสนุนใหส้ถานศึกษาจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้
เรียนรูผ้่านกิจกรรมการปฏิบตัิจริง (Active Learning) 
10. ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนรู้ใหผู้้เรียน
ในลักษณะของ STEM ศึกษา 
11. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศกึษาจัดการเรียนรู้ตาม
กระบวนการ 5 ขั้นตอน หรือบันได 5 ขั้น (IS: Independent 
Study) 
12. ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมุ่งเน้น
การใช้ฐานความรู้และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ เช่น 
    1) ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งคำถาม  

  2) ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี
    3) ความรู้ทางวิศวกรรม และการคิดเพื่อหาทางแก้ปญัหา  
    4) ความรู้และทักษะในดา้นศลิปะ 
    5) ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ และระบบคดิของเหตผุลและการหา

ความสัมพันธ์ 
13. ส่งเสริมสนับสนุนใหส้ถานศึกษาประเมินสมรรถนะตามแนว
ทางการประเมิน PISA ด้วยระบบการสอบ แบบ Online ให้กับ
ผู้เรยีนทุกคนตั้งแต่ระดับช้ันประถมศึกษาตอนปลาย จนถึง
มัธยมศึกษาตอนต้น  
14. ส่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในทางการประเมินทักษะการ
คิดแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมิน PISA ให้แก่ศึกษานิเทศก์
และครผููส้อน 
15. ให้บริการเครื่องมือการวดัและประเมินอิงสมรรถนะตามแนว
ทางการประเมินผลผูเ้รียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) ด้วยระบบ 
Online Testing 
16. ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดหลกัสูตรและแผนการเรียนนำไปสู่
ความเป็นเลิศในแตล่ะด้าน 
17.ส่งเสริมผู้เรยีนที่มีความสามารถพิเศษ ด้านศิลปะดนตรีและ

รู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) 
(7) ร้อยละของผูเ้รียนทีผ่่านการประเมินสมรรถนะที่จำเป็นด้านการ
รู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy)  
(8) ร้อยละของผูเ้รียนทีม่ีทักษะสือ่สารอังกฤษ และสื่อสารภาษาที่ 
3 ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
(9) ร้อยละของผูเ้รียนทีม่ีทักษะดา้น Digital Literacy ในการเรียนรู้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(10) ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีความรู ้และทักษะ          ในการ
ป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
(11) ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน         (O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 ในแตล่ะ
วิชาเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผา่นมา 
(12) ร้อยละ 60 ของผู้เรียนระดบัมัธยมศึกษาตอนต้นมสีมรรถนะ
การเรยีนรู้เรื่องการอ่านตั้งแตร่ะดบัขั้นพื้นฐานข้ึนไป (ระดับ 2)ตาม
แนวทางการประเมิน PISA 
(13) ร้อยละ 80 ของผู้เรียนท้ังหมดได้รับการประเมินทักษะการคิด
แก้ปัญหาตามแนวทางการประเมนิ PISA  

  ด้านสถานศึกษา 
1) ร้อยละของสถานศึกษาจัดการเรียนรู้ที่ให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ผ่าน
กิจกรรม การปฏิบตัิจริง (Active Learning) 
2) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนใน
ลักษณะของ STEM ศึกษา 
3) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีการจดัการเรียนรูต้ามกระบวนการ 5 
ขั้นตอน หรือบันได 5 ขั้น (IS: Independent Study) 
4) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรู้ และบรรยากาศ
สิ่งแวดล้อม 
ที่ส่งเสรมิสนับสนุนให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้และฝึกทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3 ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  



๗๑ 
 

กิจกรรม/แนวทาง ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
กีฬาโดยจดัเป็นห้องเรียนเฉพาะดา้น 
18.พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนตามความถนัด และเป็นนวตักร 
ผู้สร้างนวัตกรรม 
ประเด็นกลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพและทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่ดีสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

4.2 แนวทางการดำเนินการ 
สร้างกลไกของระบบแนะ        (1) สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพื่อส่งเสริม

กระบวนการเรียนรู้อิงสมรรถนะและเตรียมความพร้อมสู่การ
ประกอบสมัมาอาชีพ  
(2) พัฒนารายวิชาทีส่่งเสริมการศกึษาต่อและการประกอบ
อาชีพ 
(3) ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดหลักสูตรทักษะอาชีพควบคู่กับวิชา
สามัญ เช่น ทวิศึกษาหลักสตูรระยะสั้น 
(4) ส่งเสริมสนบัสนุนใหส้ถานศึกษาจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียนตาม
ความสนใจในทักษะอาชีพท่ีตนเองถนัด เพื่อเตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ 
(5) ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้รบัประทานอาหารตามหลัก 

   โภชนาการ และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของอนามัย 
  (6) ส่งเสรมิการเรียนรูแ้ละพัฒนาด้านอารมณ์และสังคม  

(Social and Emotional Learning : SEL) ในทุกช่วงวัย 
 (7) สถานศึกษามีระบบการป้องกนัและแก้ไขปญัหาใน 
 สถานศึกษา 

4.1 ตัวช้ีวัด 
(1) ร้อยละของผูเ้รียน มี ID plan และ Portfolio เพื่อการศึกษาต่อ
และการประกอบอาชีพ 
(2 ) ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้  และบรรยากาศ
สิ่งแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการพัฒนาทักษะอาชีพตามความถนัด 
(3) ร้อยละของผู้เรียนที่มีสุขภาวะที่ดีทุกช่วงวัย 
(4) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาใน
สถานศึกษา  

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

5.2 แนวทางการดำเนินการ 
(1) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ผู้เรยีนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ส่งเสริม สนับสนุนให้สถาน   (  (2) การจัดการศึกษาเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(Global Goals for Sustainable Development)  
(3) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาและหน่วยงานทุกสังกัดจัด
สิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับหลัก Zero 
waste และมาตรฐานสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื
(Environmental Education Sustainable Development: EESD) 
(4) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการอนรุักษ์
สิ่งแวดล้อม และการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
อย่างต่อเนื่อง 

5.1 ตัวช้ีวัด 
(1) ร้อยละของผูเ้รียนทีม่ีพฤติกรรมแสดงออกถึงการดำเนินชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
(2) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจดัสภาพแวดล้อมที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื 
(Environmental Education Sustainable Development: EESD) 
(3) ทุกสถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อให้บรรลุเปา้หมายโลก เพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน (Global Goals for Sustainable 
Development) 



๗๒ 
 

กิจกรรม/แนวทาง ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาคณุภาพผู้เรียนท่ีมีความต้องการจำเป็นพเิศษ  

6.2 แนวทางดำเนินการ 
1. ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention: EI)   
ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ หน่วยบริการและที่บ้านอย่างมีระสิทธิภาพ  
2. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับผู้เรยีนที่
มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ด้วยระบบและรูปแบบท่ีหลากหลาย  
3. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศกึษาในโรงเรียนเรียนรวมและ
ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ  
4. ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการวัดและประเมินผลตาม สภาพ
จริง 
5. ส่งเสรมิ สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน การ
เขียน การสือ่สาร การคิดคำนวณ การคิดวิเคราะห์ และการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ  
6. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะ
อาชีพ ทักษะการดำรงชีวิต ปลูกฝงัคุณธรรม จริยธรรม จติ
สาธารณะและการดำรงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
7. ส่งเสริมการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนตามโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดำรฯิ   
8. ส่งเสริม  สนับสนุน ให้ผูเ้รียนมทีัศนคติที่ถูกต้องต่อการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็น
ประมุข 
9.ส่งเสรมิ สนับสนุน การใช้สื่อเทคโนโลยี สารสนเทศและการ
สื่อสารอย่างถูกต้อง เหมาะสม และสร้างสรรค ์
10. ส่งเสริม สนับสนุน เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก      
สื่อบริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา 
11.ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรยีนที่มคีวามต้องการจำเป็นพิเศษ       
ที่มีความสามารถพิเศษในด้านวิชาการ ดนตรี กีฬา ศิลปะ และ
อื่นๆ เพื่อยกระดบัสู่ความเป็นเลิศพร้อมก้าวสูส่ากล 
12. ส่งเสริม สนับสนุนการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
ในการจัดการเรียนการสอน 
13. จัดให้มีระบบการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการจัด
การศึกษาเชิงบูรณาการ 
14. จดัให้มีกลุม่งานระบบประกันคุณภาพในสำนักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ เพื่อส่งเสรมิ สนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบ
ประกันคณุภาพภายในท่ีเข้มแข็ง 
15. ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานและสถานศึกษาจัดทำ 

6.1 ตัวช้ีวัด 
(1) ร้อยละของผูเ้รียนทีม่ีความต้องการจำเป็นพิเศษ มีคณุภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของแต่ละระดับ 
(2) ร้อยละของผูเ้รียนทีม่ีความต้องการจำเป็นพิเศษ ได้รับการ
พัฒนาด้านทักษะอาชีพ ทักษะการดำรงชีวิต มีคณุธรรม จรยิธรรม 
และมีจติสาธารณะ 
(3) ร้อยละของผูเ้รียนทีม่ีความต้องการจำเป็นพิเศษ ได้รับการ
ส่งเสริมให้มีความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ อาทิ ดนตรี กีฬา ศิลปะ 
และเทคโนโลยี เป็นต้น  



๗๓ 
 

กิจกรรม/แนวทาง ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
รวบรวม ผลิต พัฒนา และเผยแพร่ สื่อ นวัตกรรม งานวิจัย
ทางการศึกษา 
16. สำรวจสภาพอาคารสถานท่ี และสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา 
จัดทำผังบรเิวณ จดัทำแบบรูปและรายการสิ่งก่อสร้าง  
17. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีแนวทางปฏิบัติ และมาตรการรักษา
ความปลอดภัยของสถานศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพ 
18. ส่งเสริม สนับสนุนให้เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพและกลุ่ม
สถานศึกษา ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
19. ส่งเสริม สนับสนุน การดำเนนิงานของคณะอนุกรรรมการ
ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจังหวัด 
20. ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน 
และองค์กรปกครองในพื้นที่ พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนและระบบแนะแนวให้มีประสิทธิภาพ 
21. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้
เอื้อต่อการจัดการศึกษา 
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา นำ Digital Technology มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคลตาม
สมรรถนะ ความต้องการ และความถนัด สรา้งสังคมฐานความรู้ (Knowledge-Based Society) เพื่อการเรยีนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวติ 

7.2  แนวทางการดำเนินการ 
(1) พัฒนาระบบคลังข้อมูล องค์ความรู้ เพื่อให้บริการ Digital 
Textbook ตามเนื้อหาหลักสูตรทีก่ำหนด สื่อ วิดีโอ และองค์
ความรู้ประเภทต่าง ๆ และให้บริการแก่ผู้เรียนให้การพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
(2) พัฒนา Digital Platform เพื่อตอบสนองต่อการ 
(3) พัฒนาการเรยีนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
สถานศึกษาสนับสนนุ ส่งเสรมิให้ผูเ้รียนเรียนรูด้้วยตนเองผ่าน 
Digital Platform 

7.1 ตัวช้ีวัด 
(1) ร้อยละของผูเ้รียนทีเ่รียนรู้ผ่าน Digital Platform 
(2) ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรยีนรู้เพื่อให้พัฒนาตนเองผ่าน 
Digital Platform  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๔ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา                            
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันทางการศึกษาที่ผลิตครู ในการผลติและพฒันาครูให้ตรงกับ
สาขาวิชา และสอดคล้องกับการพฒันาในศตวรรษที่ 21 

กิจกรรม/แนวทาง ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
 1.2 แนวทางการดำเนินการ 
(1) ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการวิเคราะห์
ความขาดแคลน และความต้องการคร ู
(2) ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการกำหนด
สมรรถนะครูให้สอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษท่ี 21  
(3) ประสานความร่วมมือ ในการวางแผนในการผลิตครูทั้งระบบ 
(4).สถาบันการศึกษาผลิตครูตามความต้องการและความขาด
แคลนครู ระยะ 20 ปี 
(5) ประสานความร่วมมือ ตดิตาม ประเมินผล การผลิตครู 

1.1 ตัวช้ีวัด 
1. สถานศึกษามีแผนความต้องการครูระยะ 20 ปี  
2. สถานศึกษามีกรอบสมรรถนะครูที่สอดคล้องกับการพัฒนาใน
ศตวรรษที่ 21 และสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ 
3. สถานศึกษาทุกแห่งมีจำนวนครอูย่างเหมาะสม และพอเพียงต่อ
การพัฒนาคุณภาพของผู้เรยีน 

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ให้มสีมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ มีศักยภาพ  
มีคุณธรรม จริยธรรม 

2.2 แนวทางการดำเนินการ 
 1. ศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาตนเอง (Need 
Assessment) ของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อ
วางแผนการพัฒนาอย่างเป็นระบบและครบวงจร 
2. กำหนดกรอบและวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้บริหาร ครู 
และบุคลากรทางการศึกษา ให้เช่ือมโยงกับความก้าวหน้าใน
วิชาชีพ (Career Path) 
3.ประสานกับสถาบันการศึกษา สถาบันคุรุพัฒนา หรือ
หน่วยงานอ่ืน ๆ จัดทำหลักสูตรที่มีคุณภาพให้สอดคล้องกับ
กรอบหลักสูตรที่กำหนด 
4. สนับสนุนให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา วางแผน
และเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรที่กำหนดที่เช่ือมโยง
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path) 
5.ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC)  

6. ส่งเสริมและพัฒนาครูให้ออกแบบการเรยีนรู้ การจัดการ
เรียนรู้ใหส้อดคล้องกับการวัดประเมินผลที่เน้นทักษะการคิดขั้น
สูง (Higher Order Thinking) ผ่านกิจกรรมการปฏิบตัิจริง 
(Active Learning)  
7. ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร คร ูและบุคลากรทางการศึกษา
ทุกประเภท ให้มีความรู้ทักษะด้าน Digital Literacy, Digital 
Pedagogy ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสารภาษาที่ 3  
8. ส่งเสริมพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษของครูที่สอน
ภาษาอังกฤษ โดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) 
ตามเกณฑ์ที่กำหนด 

2.1 ตัวช้ีวัด 
1.ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท มีศักยภาพ
ในการปฏิบัติงานครบตามความจำเป็น ในการจัดการเรยีนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2.ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถพัฒนา
หลักสตูรสถานศึกษา การจดัการเรียนรู้ และการวดัประเมินผล
อย่างมีคุณภาพในรูปแบบท่ีหลากหลาย ตามศักยภาพของผู้เรียน
แต่ละบคุคล  

 



๗๕ 
 

กิจกรรม/แนวทาง ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
9.ส่งเสรมิและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการจัดการ
เรียนรูส้ำหรับผูเ้รียนที่มคีวามแตกต่าง (Differentiated 
Instruction) 
10.ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการสร้าง
เครื่องมือการวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ดา้นทักษะการคดิขั้น
สูง (Higher Order Thinking) 
11.ส่งเสริมและพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียน
ขนาดเล็ก ให้มีความรู้ความสามารถจัดการเรียนรูเ้ป็นรายบุคคล 
และการสอนแบบคละชั้น 
12.ส่งเสริมและพัฒนาครูในการจดัการเรียนรูส้ำหรับผูเ้รียนที่มี
ความต้องการจำเป็นพิเศษ ตามศกัยภาพของผู้เรยีนแตล่ะบุคคล 
และตามสภาพและประเภทของความพิการ 
13..ส่งเสริมสนับสนุนใหค้รูพัฒนาตนเองผ่านระบบ Online และแบบ 
Face-to-Face Training 

14.ปรับเปลี่ยนกระบวนการวิธีการประเมินครู โดยเน้นการ
ประเมินสมรรถนะในการจัดการเรยีนการสอนโดยผลสัมฤทธ์ิของ
ผู้เรยีนเป็นหลัก และประเมินจรรยาบรรณของครู ทุก ๆ 5 ปี 
(ประเมิน 360 องศา) 
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3 นำ Digital Technology มาใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบคุลากรทางการศกึษาทุกประเภทท้ังระบบ 
3.2 แนวทางการดำเนินการ 

1.พัฒนา Digital Platform เพื่อใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทท้ังระบบ 
2.พัฒนา Digital Platform ระบบบริหารจดัการผู้บรหิาร ครู 
และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ 

3.พัฒนา Digital Content ในองค์ความรู้การจัดการศึกษาใน
สาขาท่ีขาดแคลน เช่น การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง การ
จัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษ และ
ผู้เรยีนที่มีความแตกต่าง เป็นต้น 
4.ส่งเสรมิ สนับสนุน ให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทุกประเภทพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องผ่านระบบ Digital 
Technology 

3.1ตัวช้ีวัด 
1.สถานศึกษา และหน่วยงานในสงักัดทุกแห่งมีระบบฐานข้อมลู
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อวางแผนการผลิตและ
พัฒนาครูทั้งระบบ 
2.ร้อยละของบุคลากรในสังกัดที่พัฒนาตนเองผ่านระบบ Digital 
Technology  
3.ร้อยละของ Digital Content เกี่ยวกับองค์ความรู้ในสาขาท่ีขาด
แคลน  
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้
สอดคล้องกับบริบทของพื้นที ่

กิจกรรม/แนวทาง ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
1.2 แนวทางการดำเนินการ 
(1) สถานศึกษาร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ ภาคเอกชน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วางแผนการจัดการศึกษาใหส้อดคล้องเหมาะสม
กับบริบทของพื้นที ่
(2) สถานศึกษาร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ จัดทำสำมะโน
ประชากรวัยเรียน  (0-6 ปี)  
(3) สถานศึกษาร่วมมือกับองค์กรปกครอง ชุมชน เอกชน และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องระดับพื้นท่ี จดัทำแผนการนักเรียนทุกระดับ 
(4) สถานศึกษาร่วมกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนท่ี ตดิตาม ตรวจสอบ 
เด็กวัยเรียนได้เข้าถึงการบริการการเรียนรู้ได้อย่างท่ัวถึง ครบถ้วน 
(5) สถานศึกษาจัดทำฐานข้อมลูประชากรวัยเรียน เพื่อเก็บรวบรวม 
เชื่อมโยงข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อวางแผนการจัดบริการการเรยีนรู้
ให้แก่ผู้เรียน 

1.1 ตัวช้ีวัด 

1.ร้อยละของเด็กวัยเรียนท่ีเข้ารับ 

การศึกษาในแต่ละระดับการศึกษา  

  2.ร้อยละของนกัเรียนออกกลางคัน 

  3.ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีระบบดูแลและคุ้มครองนักเรยีน
และการแนะแนวท่ีมีประสิทธิภาพ 

  4. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีระบบฐานข้อมูลประชากรวัย
เรียนและสามารถนำมาใช้ในการวางแผนจัดการเรียนรู้ให้แก่
ผู้เรยีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 ยกระดบัสถานศึกษาในสังกัดทุกระดบั และทุกประเภท ให้มีมาตรฐานตามบริบทของพื้นที่ เพื่อให้พัฒนาผู้เรียน   
มีคุณภาพ มีมาตรฐานเสมอกัน 

2.2 แนวทางการดำเนินการ 
1. จัดทำมาตรฐานสถานศึกษาโดยพิจารณาจากปัจจัย หรือ
องค์ประกอบขั้นพื้นฐาน เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการ
เรียนรู้ที่จะพัฒนาคุณภาพผูเ้รียนให้มีมาตรฐานเสมอกันตามบริบท
เชิงพื้นที ่เช่น 
        (1) ปัจจัยด้านโครงสร้างพืน้ฐานและสิ่งอำนวยการความ

สะดวก เช่น อาคารเรียน อาคารประกอบ หอประชุม สนามกีฬา 
ห้องเรียน ห้องพิเศษ วัสดุ ครภุณัฑ์ เป็นต้น 
       (2) ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(3) ด้านการบริหารจัดการ 
(4) ด้านงบประมาณ 
(5) ด้านความปลอดภยั 

  (6) ด้าน Digital Technology  ส่งเสรมิสนับสนุน ปรับปรุง 
พัฒนาสถานศึกษาให้มีมาตรฐานตามที่กำหนด 

 2. ส่งเสริมสนับสนุน ปรับปรุงพฒันาสถานศึกษาให้มีมาตรฐาน
ตามที่กำหนด 

2.1 ตัวช้ีวัด 

(1) สำนักงานคณะกรรมการมีกรอบมาตรฐานสถานศึกษา 
(2) ร้อยละของสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินมาตรฐาน
สถานศึกษาตามที่กำหนด 

ประเด็นกลยุทธ์ท่ี 3 สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 

3.2 แนวทางการดำเนินการ 
(1) จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศของการจัดการศึกษาพเิศษ ทีเ่ช่ือมโยง
กับหน่วยงานที่เกีย่วข้องทุกระดับ และนำมาใช้อย่างมปีระสิทธภิาพ 
(2) ส่งเสรมิ สนับสนุน สำนักบริหารงานการศกึษาพเิศษจดัทำกล

3.1 ตัวช้ีวัด 
1. มีข้อมูลสารสนเทศของการจัดการศึกษาพิเศษ ท่ีเชื่องโยงกับ
หน่วยท่ีเกี่ยวข้อง ทุกระดับ 

2. สำนักงานบรหิารงานการศึกษาพิเศษ      มียุทธศาสตร์
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กิจกรรม/แนวทาง ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ยุทธศาสตร์ แผนการดำเนินงาน และแผนปฏิบัตเิชิงรกุ เนน้การใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศ และการทำงานแบบมี        ส่วน
ร่วม 
(3) ส่งเสรมิ สนับสนุนระบบการจดัการศกึษาพเิศษ ที่ผูเ้รยีนสามารถ
เข้าสู่บรกิารช่วงเช่ือมตอ่ (Transitional Services) หรอืการส่งต่อ 
(Referral) เขา้สู่การศึกษาในระดับเดียวกนัและทีสู่งขึ้น หรือการอาชีพ 
หรือการดำเนนิชีวิตในสังคมไดต้ามศกัยภาพของแตล่ะบคุคล 
(4) ส่งเสรมิ สนับสนุน ให้ทุกสถานศกึษาในสังกดัมีความพรอ้มทั้งระบบ 
เพื่อสามารถการจดัการศกึษาแบบเรยีนรวม  
(5) จัดให้มีศึกษานเิทศกผ์ู้รบัผดิชอบการจดัการศกึษาพเิศษ ในการ
ติดตาม ช่วยเหลือ  และสนบัสนุนใหส้ถานศึกษาดำเนินการจดั
การศึกษาพิเศษได้อย่างมปีระสิทธภิาพ 

แผนการดำเนินงานและแผนปฏิบตัิการที่ตอบสนองสำหรับ
ผู้เรยีนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษตามศักยภาพของผู้เรยีนแต่
ละบุคคลและตามสภาพและประเภทของความพิการ 
3.ทุกสถานศึกษาในสังกัดมีความพร้อมท้ังระบบเพื่อสามารถจัด
การศึกษาแบบเรียนรวม 

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 4 จดัสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียนและสถานศกึษาอย่างเหมาะสม เพียงพอ 

4.2 แนวทางการดำเนินงาน 
(1) ศึกษา วิเคราะห์ วิธีการจัดสรรงบประมาณให้กับผู้เรยีนและ
สถานศึกษาท้ังด้านความเหมาะสม เพียงพอ 
(2) จัดสรรงบประมาณให้ผูเ้รียน และสถานศึกษาโดยตรง 
(3) ประสานความร่วมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา 
เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เพื่อสนับสนุนงบประมาณเพื่อ
สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้แกผู่เ้รียน  

4.1 ตัวช้ีวัด 
1.มีรปูแบบหรือแนวทางในการจดัสรรงบประมาณให้กับผู้เรยีน
และสถานศึกษาโดยตรงอย่างเหมาะสม 
2. ผู้เรียนทุกคนและสถานศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนการเรยีนรู้อย่างเหมาะสมและเพียงพอต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
3. จำนวนโครงการ/ กิจกรรมทีไ่ดร้ับความร่วมมือจากกองทุน
ความเสมอภาคทางการศึกษา 

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา หน่วยงานทุกระดับนำ Digital Technologyมาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียน 

5.2 แนวทางการดำเนินการ 

1. ส่งเสริม สนับสนุนใหส้ถานศึกษามีโครงข่าย สื่อสารโทรคมนาคม 
ที่มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย 
2. ส่งเสริม สนับสนุน ใหส้ถานศึกษามีระบบคอมพิวเตอร์ และ
อุปกรณ์ที่ใช้เป็นเครื่องมือในพัฒนาทักษะด้าน Digital Literacy แก่
ผู้เรยีน 
3. ส่งเสริม สนับสนุน ใหส้ถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนใหเ้ปน็
ห้องเรียน Digital 
4. ส่งเสริม สนับสนุน Digital Device สำหรับผู้เรียนทุกระดับอย่าง
เหมาะสม เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
5. ส่งเสริม สนับสนุน Digital Device และพัฒนา Digital Pedagogy 
สำหรับครูอย่างเหมาะสม เพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดกระบวนการ
เรียนรูเ้พื่อพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
6. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี

1.1 ตัวช้ีวัด 
(1) สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมที่
สามารถเชื่อมต่อกับโครงข่ายอินเทอร์เน็ตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและปลอดภัย 
(2) สถานศึกษามี Digital Device เพื่อใช้เป็นเครื่องในการ
เรียนรู้ของผูเ้รียนและเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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กิจกรรม/แนวทาง ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
สารสนเทศ (Distance Learning Information Technology: 
DLIT) 
7. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

ประเด็นกลยุทธ์ท่ี 1 .เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษา 

กิจกรรม/แนวทาง ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
1.2  แนวทางการดำเนินการ 
(1) กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลกัธรรมาภิบาล 
(2) ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้
เข้มแข็ง  
(3) ยกย่องเชิดชูเกียรติสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ สถานศึกษา และองค์คณะบุคคลทีม่ี
ผลงานเชิงประจักษ ์
(4) กำหนดให้หน่วยงานในสังกัดทุกหน่วยงานใช้ระบบการ
บริหารจดัการที่มุ่งเน้นคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงาน
ตามหลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA :Integrity & 
Transparency Assessment) 

1.1 ตัวช้ีวัด 
1.สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีผลการ
ดำเนินงานผ่านเกณฑ์การประเมินส่วนราชการที่
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกำหนด  
2.ร้อยละของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผ่านเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
3.ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมผีลการประเมินภายนอกใน
ระดับดีขึ้นไป 
4.ร้อยละของหนว่ยงานผ่านการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA: 
Integrity & Transparency Assessment) 

 

 ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2  สร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสรมิให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามสี่วนร่วมบริหารจัดการศึกษา 

กิจกรรม/แนวทาง ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

2.2 แนวทางการดำเนินงาน 
1. ส่งเสริมส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน (Area-based 
Management) รูปแบบการบริหารแบบกระจายอำนาจ“CLUSTERs” 
2. ส่งเสริม การมสี่วนร่วม จดัทำแผนบูรณาการจัดการศึกษา        ในระดับพื้นท่ี 
3. สรา้งความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครอืข่าย เช่น เครือข่าย 
4. ส่งเสรมิประสิทธภิาพการจดัการศกึษา ศูนย์พัฒนากลุม่สาระการเรียนรู ้สหวิทยาเขต กลุ่มโรงเรียน 
ฯลฯส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาแบบบูรณาการที่ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนและพื้นท่ี 
5. ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และ มี
ส่วนร่วมรับผดิชอบ (Accountability) ในการบริหารจดัการศึกษา  
6. ส่งเสรมิให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามสี่วนร่วมสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

2.1 ตัวช้ีวัด  
ร้อยละของสถานศึกษา
หน่วยงานมีการบริหารจดัการ
แบบมีส่วนร่วม 

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามสี่วนร่วมบริหารจดัการศึกษา 
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กิจกรรม/แนวทาง ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
 3.2  แนวทางการดำเนินการ 
1. ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุง เปลีย่นแปลง ระบบการบริหารงานของหน่วยงาน บทบาทหน้าที่ท้ัง
ระดับปฏิบัติ และรับการกำกับติดตาม(2)  ศึกษา วเิคราะห ์ออกแบบ และพัฒนารูปแบบการกระจาย
อำนาจการจัดการศึกษา 4 ด้าน ใหส้ถานศึกษา โดยในปีงบประมาณ 2562 ให้ศึกษานำร่องรูปแบบ
การกระจายอำนาจ เช่น 
1. เขตพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา  
2. โรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School) Autonomous School 
3. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบโครงสร้างของสถานศกึษา (Enterprise Architecture) ในฐานหน่วยงาน
ระดับปฏิบัติ และหน่วยงานระดับกำกับติดตามให้เหมาะกับบริบทการเปลีย่นแปลงของโลก
ปัจจุบันศึกษา  
4. วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา Digital Technology ใช้ในการจัดการศึกษาท้ังระบบ (Digital 
Transformation) 
5. สนับสนุน ส่งเสริมใหส้ถานศึกษาจัดหาเจา้หน้าท่ีเพื่อปฏิบตัิหน้าที่สนับสนุนการจัดการเรยีนรู้ 
เพื่อให้ครูสายผูส้อนปฏิบัติหนา้ที่เฉพาะด้านท่ีเกี่ยวข้องกับการจดัการเรียนรู้ให้แก่ผูเ้รียนเท่านั้น  
6. ยกระดับสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาทักษะ และ
คุณภาพชีวิตของชุมชน 
7. สรา้งความเข้มแข็ง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของพื้นที่ เช่น โรงเรียน
มาตรฐานสากล โรงเรียนนวัตกรรม โรงเรียนร่วมพัฒนา โรงเรียนประชารัฐ โรงเรียนคณุธรรม 
โรงเรียนห้องเรียนกีฬา ฯลฯ 
8. นำผลการประกันคุณภาพการศกึษามาใช้ในการวางแผนการปฏิบัติการตรวจสอบติดตามเพื่อการ
ปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาใหม้ีคณุภาพและเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
9. สรา้งมาตรฐาน และกำหนดแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการโรงเรียนขนาด
เล็ก 
10. ส่งเสรมิ สนับสนุน ให้โรงเรยีนขนาดเล็กมรีะบบการบริหารจดัการทีห่ลากหลาย เช่น การบริหาร
จัดการแบบกลุ่มโรงเรยีน การสอนแบบคละชั้น 
11. พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารที่มีศกัยภาพในโรงเรยีนขนาดเล็ก พิจารณาค่าตอบแทนพิเศษและ
สวัสดิการอื่น ๆ สำหรับผู้ปฏิบตัิงานในโรงเรียนขนาดเล็ก 
12. ปรับปรุงกฎหมายระเบยีบข้อปฏิบัติให้สอดคล้องกับการกระจายอำนาจ 
13. สถานศึกษามีอสิระในการบรหิารงาน และจดัการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรยีนให้ไดต้าม
มาตรฐานคุณภาพผู้เรียน สอดคลอ้งกับความต้องการท้องถิ่น นำไปสู่การพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะ
อาชีพของผู้เรียนได้อยา่งประสิทธิภาพ 

 3.1 ตัวช้ีวัด 
1. มีรูปแบบและแนวทางใน
การบริหารจัดการของ
โรงเรียนใหเ้กิดคณุภาพ 
2. มีข้อเสนอเชิงนโยบายใน
การกระจายอำนาจท้ัง
ระบบ 
3. มีรูปแบบและแนวทางใน
การบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็กให้เกดิคณุภาพ 
4. ร้อยละของสถานศึกษามี
คุณภาพ และมาตรฐาน 
(มาตรฐานการศึกษา ระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน/
ปฐมวัย/ศูนย์การศึกษา
พิเศษ) และพัฒนาสูร่ะดับ
สากล 
5. จำนวนโรงเรียนขนาด
เล็กลดลง 
6. ร้อยละของผู้เรียนท่ีอยู่
ในโรงเรียนขนาดเล็กมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
สูงขึ้น 

 

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณเพื่อสนับสนุนผู้เรยีนและสถานศึกษาอย่างเหมาะสม เพียงพอ 

4.2 แนวทางการดำเนินการ 
  1. ศึกษา วิเคราะห์ วิธีการจัดสรรงบประมาณให้กับผู้เรยีน และสถานศึกษา ท้ังด้านความ
เหมาะสม เพียงพอ  

  2. จัดสรรงบประมาณให้ผูเ้รียน และสถานศึกษาโดยตรง 
  3. ประสานความร่วมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษา เพื่อสนับสนุนงบประมาณเพื่อสนับสนุนการจดัการเรยีนรู้ให้แก่ผู้เรียน 

4.1  ตัวช้ีวัด 
1.มีรปูแบบหรือแนวทา  
ในการจัดสรรงบประมาณ
ให้กับผู้เรยีน และสถานศึกษา
โดยตรงอย่างเหมาะสมผู้เรียน
ทุกคนและสถานศึกษาไดร้ับ
การจัดสรรงบประมาณ
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กิจกรรม/แนวทาง ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
 
 
 
 

สนับสนุนการเรยีนรู้อย่าง
เหมาะสมและเพยีงพอต่อการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2. จำนวนโครงการ/กจิกรรม
ที่ได้รับ          ความร่วมมือ
จากกองทุนความเสมอภาค           
ทางการศึกษา 
      

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา หน่วยงานทุกระดับนำ Digital Technology มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารอย่างเป็นระบบ นำไปสู่การนำเทคโนโลยี Big Data เพื่อเช่ือมโยงข้อมูลดา้นต่าง ๆ ตั้งแต่ขอ้มูลผูเ้รียน ข้อมลูครู ข้อมลู
สถานศึกษา ข้อมูลงบประมาณ และข้อมลูอื่น ๆ ท่ี จำเป็นมาวิเคราะห์เพื่อให้สถานศึกษา สามารถจัดการเรยีนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน
เป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ และความถนัด และสามารถวิเคราะหเ์ป็นข้อมูลในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ
ประเทศต่อไป 

5.2 แนวทางการดำเนินการ 
1.พัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่สามารถเช่ือมโยง และบูรณา
การข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างกระทรวง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการเช่ือมโยง
ข้อมูลรายบุคคลที่เกี่ยวกับการศึกษา การพัฒนาตนเอง สุขภาพและการพัฒนาอาชีพในตลอดช่วง
ชีวิต เป็นฐานข้อมูลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
สามารถประเมินจุดอ่อน จุดแข็ง และศักยภาพบุคคลของประเทศ นำไปสู่การตัดสินใจระดับนโยบาย
และปฏิบัติ  
2. พัฒนา Digital Platform ด้านการเรยีนรู้ผูเ้รียน และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้
สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกดัใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ 
3. พัฒนา Digital Platform ด้านการบริหารงาน เพื่อสนองตอบต่อการปฏบิัติงานของบุคลากรตาม
ภารกิจท่ีรับผิดชอบ นำไปสู่การพัฒนาฐานข้อมูลบุคลากร ท่ีเชื่อมโยงกันท้ังระบบตั้งแต่การคดั
สรร บรรจุแต่งตั้ง ตลอดจนเชื่อมโยงถึงการพัฒนาครู เพื่อให้สอดคลอ้งกับความก้าวหน้าใน
อาชีพ 
4. พัฒนา Digital Platform ระบบข้อมูลสารสนเทศของผู้เรยีนเป็นรายบุคคลตั้งแต่ระดับ
ปฐมวัย จนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ที่สามารถเช่ือมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำไปสู่การ
พัฒนาฐานข้อมูลประชากรด้านการศึกษาของประเทศ 
5. พัฒนา Big Data เพื่อเช่ือมโยง วิเคราะห์ข้อมลูทุกมิติ นำไปสู่การวางแผนการจัดการเรียนรู้
ให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

5.1 ตัวช้ีวัด 
1.สถานศึกษาทุกแห่งมรีะบบ

ข้อมูลสารสนเทศท่ีสามารถ
ใช้ในการวางแผนการจัด
การศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมลู
ผู้เรยีนรายบคุคลทีส่ามารถ
เชื่อมโยงกับข้อมูล ต่าง ๆ 
นำไปสู่การวเิคราะหเ์พื่อวาง
แผนการจดัการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 
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ส่วนที่ 4 
รายละเอียดงบประมาณ/โครงการ 

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ได้กำหนดแนวทางการพัฒนา

การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีสาระสำคัญ ดังนี้ 

1. งบพื้นฐาน (งบบริหารจัดการสำนักงาน) งบประมาณ 4,200,000 บาท  

ที ่ หมวดรายจ่าย/รายการ งบประมาณ (บาท) 

1 ค่าไฟฟ้า 1,000,000  

2 ค่าไปรษณีย์ 40,000  

3 ค่าน้ำประปา 60,000  

4 ค่าโทรศัพท์ 20,000  

5 ค่าอินเตอร์เน็ต 20,000  

6 ค่าวัสดุ 1,108,000  

7 ค่าใช้สอย 300,000  

8 ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ 20,000  

9 ค่าเดินทางไปราชการของบุคลากรในเขตพ้ืนที่การศึกษา 200,000  

10 ค่าถ่ายเอกสาร 20,000  

11 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 200,000  

12 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ 200,000  

13 ค่าวัสดุเชื้อเพลิง 80,000  

14 ค่าจ้างชั่วคราว (4*9,000*12) 432,000  

15 ตามนโยบายและความจำเป็นแร่งด่วน 500,000  

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 4,200,000  

 

รายการ งบประมาณ ร้อยละ 

1. งบพื้นฐาน (งบบริหารจัดการสำนักงาน) 4,200,000 70.00 

2. งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา 1,800,000 30.00 

รวม 6,000,000 100.00 
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2. งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา งบประมาณ 1,800,000 บาท 

 

นโยบาย 
จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 3          123,000  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 12          950,000  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา                            6          314,380  

ยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มี
มาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

4          122,000  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 11          290,620  

รวมงบประมาณ 36       1,800,000  

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 
ลำดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการส่งเสริมสภานักเรียน บูรณาการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด 

29,000 1.นางพัชรนันท์  ปานแดง               
2.นางไพเราะ  กลิ่นสังข์ 

2 ฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้
กำกับลูกเสือสามัญ  
ขั้นความรู้ชั้นสูง (S.A.T.C) 

84,000 1.นางนงนุช  สมบัติบูรณ์ 
2.นางสาวเบญจมาพร  วงค์สำราญ 

3 โครงการวันสำคัญ และสืบสานวัฒนธรรมไทย 10,000 นางภาวนา  รักกลิ่น 

รวมงบประมาณ 
       
123,000  
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ลำดับที่ ชื่อโครงการ  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ตามความต้องการของผู้เรียนและพ้ืนที่ 

35,000 นางยมนพร   เอกปัชชา 

2 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียม
ผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 

30,000 นางศิริวรรณ  ปัญญาพรพิพัชญ์ 

3 โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนา
ความสามารถด้านการอ่านออกเขียนได้ ประจำปี
งบประมาณ 2564 

30,000 นางศิริวรรณ  ปัญญาพรพิพัชญ์ 

4 นิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา  

170,000 นางเยาวลักษณ์  ผาสุก 

5 การขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ โดยใช้
กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด 

30,000 นางวันเพ็ญ จันทร์จิตวิริยะ 

6 การสร้างข้อสอบแบบอัตนัยตามแนวทางการ
ทดสอบระดับชาติและระดับนานาชาติ 

30,000 นางวันเพ็ญ จันทร์จิตวิริยะ 

7 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ เรื่องจำนวนและพีชคณิต ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 

25,000 นางวันเพ็ญ จันทร์จิตวิริยะ 

8 การพัฒนาสมรรถนะด้านการอ่านของผู้เรียนตาม
แนวทางการประเมิน ของ PISA ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

30,000 นางสาวกนกพร  เพ่ิมพูน 

9 พัฒนาทักษะด้านอาชีพ “หนึ่งอาชีพหลักสอง
อาชีพรอง” 

30,000 นายสุรเดช น้อยจันทร์ 

10 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กระบวนการคิดเลขเร็ว 

30,000 นายสุรเดช น้อยจันทร์ 

11 โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์นักเรียน (18 เครือข่าย 
17 เครือข่ายประถม) 

480,000 กลุม่นิเทศติดตามและ
ประเมินผล 

12 โครงการ การปลูกฝังทักษะวิทยาศาสตร์และการ
เรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณ 

30,000 นางณัฐกานต์  ฉิมงาม 

รวมงบประมาณ 950,000  

 

 



๘๔ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา                            
ลำดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

1 พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษตามแนวทางการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษตามแนวทาง Boot Camp  

30,000 นางสุทิศา  เลาธนไพบูลย์ 

2 พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ปีงบประมาณ 2564 35,000 นางเสาวลักษณ์ สร้อยสวน 
 

3 การวิจัยพฒันาการนิเทศ ๑๐๐% 30,000 นายสุรเดช น้อยจันทร์ 

4 โครงการประชุมสัมมานาผู้บริหารสาถนศึกษา ผู้บริหาร
การศึกษา และบุคลากรในสังกัด  

89,380 นางภาวนา  รักกลิ่น 

5 การพัฒนา ส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี  2564 

100,000 นางอรทัย กสิกิจ 

6 ส่งเสริมพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ 30,000 นางอรทัย กสิกิจ 

รวมงบประมาณ 
   

314,380  
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลด
ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

ลำดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
แบบเรียนรวมสำหรับเด็กพิการและเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษ  

30,000 นางศิริวรรณ  ปัญญาพรพิพัชญ์ 

2 โครงการส่งเสริมการอ่าน และพัฒนาห้องสมุด  25,000 นางเยาวลักษณ์  ผาสุก 
3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารและการรักษาความม่ันคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์ 

37,000 นายปิยฤทธิ์ จตุรทิศ 

4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสู่
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs)  

30,000 นายมารุต เหล่าแก้วก่อง 

รวมงบประมาณ 
    
122,000  

 

 



๘๕ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

ลำดับที่ ชื่อโครงการ 
 

งบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ก.ต.ป.น.   50,000 นางณัฐกานต์  ฉิมงาม 

2 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในตาม
กฎกระทรวงประกันคุณภาพ พ.ศ. 2561 ของ
สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1   

30,000 นางสุทิศา  เลาธนไพบูลย์ 

3 การวิเคราะห์ วิจัยพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศทาง
การศึกษา 

30,000 นางสาวกนกพร  เพ่ิมพูน 

4 พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ด้วยรูปแบบ ๒ต. ๒ด. 30,000 นายสุรเดช น้อยจันทร์ 

5 การรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

10,000 นางสาวสายรุ้ง  ทองวิชิต    

6 การจัดสวัสดิการตรวจสุขภาพประจำปี  2564 1,620 นางกัลยา  พันตารักษ์   

7 การพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์สู่องค์กรที่เป็นเลิศ 30,000 นางนันทนา  อัมระนันทน์   

8 จัดทำเว็บไซต์สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์  
เขต 1 

2,500 นายวรุตม์  พวงสมบัติ   

9 พัฒนาอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ สำนักงานงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์  เขต 1 

14,500 นางวาสนา  กิ่งสุคนธ์   

10 โครงการการตรวจสอบภายในอย่างมีประสิทธิภาพ 7,200 ทรายงาม  มหาวงศ์นันท์ 

11  บริหารนโยบายและแผนสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๑ 

84,800 กลุ่มนโยบายและแผน 

รวมงบประมาณ 
    
290,620  

 

 
 
 
 
 
 
 
 



๘๖ 
 

1. โครงการ  ส่งเสริมสภานักเรียน บูรณาการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ป้องกันและแก้ไข 
                               ปัญหายาเสพติด 
หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ     (..) โครงการงานประจำ (/)โครงการใหม่  (..)โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางพัชรนันท์  ปานแดง 
                               นางไพเราะ  กลิ่นสังข์ 
ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ เริ่มต้น ธันวาคม  2563 สิ้นสุด กันยายน  2564 
ความสอดคล้องกับ 
 แผนระดับท่ี 1 ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ 3 

แผนระดับท่ี 2  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ข้อ 11, 12 
แผนความม่ันคงแห่งชาติ การเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติ ภายใต้การ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุช 

 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ 2 การพัฒนาการศึกษาเพื่อความม่ังคง 
 นโยบาย สพฐ. 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 

มาตรฐาน สพท. ที่    3 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
                           ดูแลชว่ยเหลือนักเรียน 
ตัวบ่งชี้ที่              4  

 ประเด็นการพิจารณาที่ 4.2 
๑. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
           เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มีนโยบายให้สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาทุกเขต ทบทวนการปฏิบัติงานตามมาตรการในการดำเนินงานกิจกรรมสภานักเรียนระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ระดับสถานศึกษา  โดยให้พัฒนาสภานักเรียนในโรงเรียน ครูสภานักเรียน และบุคลากรผู้ดูแล
กิจกรรมสภานักเรียนให้เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถบูรณาการกิจกรรมสนับสนุนบทบาทของสภา
นักเรียน ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน ป้องกันปัญหายาเสพติด อย่างเข้มแข็งต่อเนื่อง เพื่อความ
ยั่งยืนในการปลูกฝังทักษะ คุณลักษณะ ในวิถีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีคุณธรรม 
จริยธรรม เคารพกฎ กติกา ดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
                   เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวง 
ศึกษาธิการ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 จึงจัดทำโครงการส่งเสริมสภานักเรียน 
บูรณาการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาข้ึน 
๒. วัตถุประสงค์ 
 2.1 พัฒนาองค์กรสภานักเรียน และเครือข่ายสภานักเรียน ให้เกิดข้ึนในระดับโรงเรียน ระดับอำเภอ
และระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา อย่างเข้มแข็ง ยั่งยืน 

2.2 นักเรียนมีความรู้ รักสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ภูมิใจในความเป็นไทย  
และมีความคุ้นเคย รู้คุณค่าผู้นำ ผู้ตาม สร้างสรรค์สังคมไทยในอนาคต 

2.3 ผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินงานสภานักเรียน มีทัศนคติ ค่านิยมความเป็นประชาธิปไตย มีการ 
บูรณาการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกระดับ 



๘๗ 
 

 
๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑เชิงปริมาณ 

    นักเรียนระดับชั้น ป.4- ป.6  โรงเรียนในสังกัด  162 โรงเรียน  17 เครือข่าย นักเรียน 
เครือข่ายละ 4 คน ครูเครือข่ายละ 2 คน  รวมจำนวน  102 คน 
 

๓.๒ เชิงคุณภาพ 
  มีสภานักเรียนสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สภานักเรียนระดับอำเภอ ระดับโรงเรียน อย่างเป็น

รูปธรรม ผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการมีความรู้เข้าใจบทบาทหน้าที่  มีกลไกการดำเนินงานสภานักเรียน 
ประชาธิปไตยนักเรียน องค์กรสภานักเรียนร่วมกันป้องกัน แก้ไขยาเสพติด และเป็นแบบอย่างได้   
ร้อยละ  95 

   
4. แผนการดำเนินการ 

กิจกรรมที่นำไปสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ระยะเวลาดำเนินงาน 
4.1 จัดทำโครงการ และเสนอขออนุมัติ 
 
4.2 ประสานงานโรงเรียน และผู้เกี่ยวข้อง 

 
4.3  ประชุมคณะทำงาน วางแผน/เตรียมการ      
 
4.4  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ  
 
4.5 ดำเนินงานตามโครงการประเมินผล 

 
4.6  รายงานผล 

 ตุลาคม  2563 
 
เมษายน  2564 
 
 
เมษายน  2564 
 
พฤษภาคม  2564 
 
พฤษภาคม  2564 
 
กรกฎาคม  2564 
 
 

 

๕. ผลผลิต / ผลลัพธ์ของโครงการ 
- ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ เริ่มต้น พฤษภาคม  2564  สิ้นสุด กันยายน  2564 
- สถานที่ดำเนินโครงการ ห้องประชุม ศรีนครสวรรค์ 

 

๖. งบประมาณ  
 ๖.๑  งบประมาณ   จำนวน  29,000.-บาท  
 
 
 



๘๘ 
 

 ๖.๒  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
ทรัพยากรโครงการ (สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการตามท่ีจ่ายจริง) 

ที ่ กิจกรรม งบประมาณ 
หมายเหตุ 
หมายเหตุ 

๑  
 

๒     

๓ 

4 
 

5 

 ค่าอาหารว่าง 2 มื้อๆละ 35 บาท จนท.และผู้ประชุม
125 คน  
 ค่าอาหารกลางวัน  1 มื้อ ๆ ละ 80 บาท 125 คน 

 ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก 5 ช.ม.ละ 600 บาท 

ค่าวัสดุ เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
 
ค่าจ้างเหมาพาหนะรับ ส่ง นักเรียน  

 4,375.-บาท 
 

10,000.-บาท 

   3,000.-บาท 

   7,125.-บาท 
 
   4,500.-บาท 

 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 29,000.-บาท  
 
๗.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ๗.๑  ปัจจัยความเสี่ยง 
 - ระยะเวลาคาดเคลื่อน  

- การจัดกิจกรรมพัฒนา ไม่ต่อเนื่องเมื่อสิ้นสุดโครงการ   
 ๗.๒  การแก้ไขปัญหาความเสี่ยงท่ีจะเกิดขึ้น 
 - ทำปฏิทินให้ปฏิบัติตามกำหนดเวลา 

- จัดสรรงบประมาณให้ต่อเนื่อง และอย่างเพียงพอ  
๘. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ 
 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา 
๘.๑  ผลผลิต    
๘.๑.๑  นักเรียน ครู เข้าร่วมการประชุม ปฏิบัติการ 
สร้างเสริมความรู้ความเข้าใจ 200 คน 

นักเรียน ครูที่เข้า 
อบรม 
 

ร้อยละ 100  

๘.๒  ผลลัพธ์    
๘.2.๑  องค์กรสภานักเรียนในระดับโรงเรียน ระดับ 
อำเภอ และระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  เกิดความเข้าใจ
มีทักษะ กระจายอำนาจแบบการมีส่วนร่วม 
ตระหนักในบทบาทหน้าที่ของสภานักเรียน 
8.2.2. องค์กรสภานักเรียนในโรงเรียน มีการ
ดำเนินงานสภานักเรียน ตามหลักประชาธิปไตย 
มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน บูรณาการกิจกรรม 
ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด 

กิจกรรมสภานักเรียน 
ในโรงเรียน 
 
 
กิจกรรมสภานักเรียน 
ในโรงเรียน 

ร้อยละ 90 
 
 
 

ร้อยละ 90 
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๙.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๙.๑  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา อำเภอ โรงเรียนมีการพัฒนาองค์กรสภานักเรียน และเครือข่าย
สภานักเรียน ในทุกระดับ  ทำให้เกิดความเข้มแข็ง ต่อเนื่อง และยั่งยืน 

  9.2  นักเรียนมีความรู้ รักสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ภูมิใจในความเป็น
ไทย  และมีความคุ้นเคย รู้คุณค่าผู้นำ ผู้ตาม สร้างสรรค์สังคมไทยในอนาคต 

  9.3 ผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินงานสภานักเรียน มีทัศนคติ ค่านิยมความเป็นประชาธิปไตย มีการ 
บูรณาการกิจกรรมดูแลช่วยเหลือนักเรียนร่วมกันป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดเข้ากับกิจกรรมสภานักเรียน 
ในทุกระดับ 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙๐ 
 

2. โครงการ   ฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญ  
ขั้นความรู้ชั้นสูง (S.A.T.C) 

หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ     (..) โครงการงานประจำ (√) โครงการใหม่  (..) โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางนงนุช  สมบัติบูรณ์ 
   นางสาวเบญจมาพร  วงค์สำราญ 
ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ เริ่มต้น เมษายน 2564 สิ้นสุด พฤษภาคม 2564 
ความสอดคล้องกับ 
 แผนระดับท่ี 1 ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ 1 ด้านความมั่นคง 

แผนระดับท่ี 2  
แผนความม่ันคงแห่งชาติ การเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติ ภายใต้การ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ 2 การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 นโยบาย สพฐ. ที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
 ประเด็นการพิจารณาที่ ผลงานหรือผลการดำเนินงานของกลุ่ม/หน่วย ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ 
                                           บรรลเุป้าหมายประสบความสำเร็จตามภารกิจ ทั้งนี้เป็นผลงานที่เกิดจากการ 
                                     ดำเนินงานภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาและ 
                                     สถานศึกษา เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทั้งภายในสำนักงานฯ  
                                     และสถานศึกษา จนเกิดประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับและสามารถยึดเป็น 
                                     แบบอย่างได้ 
๑. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
 กิจการลูกเสือเป็นกระบวนการพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบ
วินัยและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของสังคม โดยมุ่งเน้นให้เยาวชนยึดถือปฏิบัติตามกฎ    คำปฏิญาณ
และอุดมการณ์ของลูกเสือ เป็นการพัฒนาเยาวชนให้รู้จักช่วยเหลือตนเอง รอบรู้ ใฝ่หาประสบการณ์ใหม่ ๆ 
เสริมสร้างศักยภาพในแขนงวิทยาการตามที่สนใจ พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ เพ่ือเป็นการสนองนโยบายปลูกฝัง
คุณ ธรรม ความสำนึกในความเป็ นชาติ ไทย และวิถีชี วิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
กระทรวงศึกษาธิการ และเป็นการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติเพ่ือบรรลุเป้าหมายโดยใช้กิจกรรมลูกเสือ และ
กระบวนการลูกเสือยังมีกระบวนการหลายอย่างซึ่งเป็นฐานนำไปสู่ความสำเร็จ ดังนั้ น สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 จึงจัดทำโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับ
ลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง ขึ้น 
๒. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือฝึกอบรมให้ผู้ที่มีความสนใจในกิจการลูกเสือเข้ารับการฝึกอบรมและมีความเข้าใจจุดหมาย 
วัตถุประสงค์ และวิธีการในการฝึกอบรมเยาวชน โดยวิธีการของลูกเสือในการฝึกอบรมแผนใหม่ ตามแนวของ
สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 

2.2 เพ่ือให้บุคลากรที่มีความสนใจในกิจการลูกเสือได้เข้ารับการฝึกอบรมและสามารถวางแผน
ดำเนินการฝึกอบรมลูกเสือตามแนวการฝึกอบรมแผนใหม่ได้ 
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2.3 เพ่ือให้บุคลากรผู้ที่มีความสนใจในกิจการลูกเสือเข้ารับการฝึกอบรมสามารถทำหน้าที่เป็นผู้ช่วย
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือในสถานศึกษา และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือในสถานศึกษา          ในกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และสามารถจัดฝึกประสบการณ์ความเป็ นผู้ช่วยครูในการเรียน
กิจกรรมลูกเสือสามัญของนักเรียนชั้นประถมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.4 ให้บุคลากรผู้ที่มีความสนใจในกิจการลูกเสือนำความรู้จากการฝึกอบรมไปจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนวิชาลูกเสือได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 
๓. เป้าหมาย 
 
 ๓.๑ เชิงปริมาณ 
       ครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 
จำนวน 50 คน 

๓.๒ เชิงคุณภาพ 
      ครูผู้สอนมีความรู้จากการฝึกอบรม และนำไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ พร้อมมีความเข้าใจจุดหมาย วัตถุประสงค์ และวิธีการในการฝึกอบรมเยาวชน โดยวิธีการของ
ลูกเสือในการฝึกอบรมแผนใหม่ ตามแนวของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 

 
๔. แผนการดำเนนิงาน 

กิจกรรมที่นำไปสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ระยะเวลาดำเนินงาน 
๑. จัดทำโครงการพร้อมขออนุมัติโครงการฯ ตุลาคม 2563 
๒. แต่งตั้งคณะทำงานฯ ประชุมวางแผน/เตรียมการ 

              ดำเนินงาน 
เมษายน 2564 

๓. ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมฯ ให้สถานศึกษา     
    ในสังกัดทราบ 

เมษายน 2564 

๔. แต่งตั้งคณะวิทยากรให้การฝึกอบรมฯ เมษายน 2564 
๕. ดำเนินงานตามโครงการฝึกอบรมฯ เมษายน 2564 
6. รายงานผลการฝึกอบรมฯ พฤษภาคม 2564 

๕. ผลผลิต / ผลลัพธ์ของโครงการ 
- ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง กำหนดระยะ

ฝึกอบรม จำนวน 7 วัน   
- สถานที่ดำเนินโครงการ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและการลูกเสือ (ค่ายเขาแรด) 

คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 
 
๖. งบประมาณ  
 ๖.๑ งบประมาณ   จำนวน 84,000 บาท (แปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 
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๖.๒ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

ทรัพยากรโครงการ (สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการตามท่ีจ่ายจริง) 

ที ่ กิจกรรม งบประมาณ หมายเหตุ 

1 
 

2 

ค่าอาหารผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ จำนวน 50 คน 19 มื้อ 
มื้อละ 80 บาท 
ค่าสถานที่ 

76,000 บาท 
 

     8,000 บาท 

  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 84,000 บาท  
๗. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
        ๗.๑ ปัจจัยความเสี่ยง 
   7.1.1 บุคลากรทางการลูกเสือยังไม่ให้ความสนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมฯ  

         7.1.2 สถานที่ไม่เหมาะสม 
๗.๒ การแก้ไขปัญหาความเสี่ยงท่ีจะเกิดขึ้น 

  7.2.1 สร้างความตระหนักให้แก่บุคลากรทางการลูกเสือ  
          7.2.2 จัดสถานที่ให้เหมาะสมเพื่อรองรับการฝึกอบรม 
 

๘. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ 
 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา 
๘.๑ ผลผลิต    
  8.1.1 ครูผู้สอนผ่านการฝึกอบรมฯ จำนวน 50 คน     

 
ร้อยละ 100 เม.ย. – 

พ.ค. 64 
  

๘.๒ ผลลัพธ์    
   ๘.๒.๑ ครูผู้สอนมีความรู้จากการฝึกอบรมบุคลากร
ทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญ  
ขั้นความรู้ชั้นสูง   

 ร้อยละ 100 เม.ย. – 
พ.ค. 64 

  
 

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ขั้นครูผู้สอนลูกเสือสามัญ 

9.2 ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถนำความรู้และทักษะไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ – 
เนตรนารีในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้อง 
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3. โครงการ   โครงการวันสำคัญ และสืบสานวัฒนธรรมไทย 
หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มอำนวยการ 
ลักษณะโครงการ     (..) โครงการงานประจำ (..) โครงการใหม่  (  ) โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางภาวนา  รักกลิ่น  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ เริ่มต้น ตุลาคม  2563  สิ้นสุด กันยายน  2564 
ความสอดคล้องกับ 
 แผนระดับท่ี 1 ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ 1 ด้านความมั่นคง 

แผนระดับท่ี 2  
แผนความม่ันคงแห่งชาติ การเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติ ภายใต้การ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ 2 การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 นโยบาย สพฐ. ที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง  
๑. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
 ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความเจริญรุ่งเรืองทางประเพณีและวัฒนธรรมมาตั้งแต่อดีต           
มีวันสำคัญต่าง ๆ  มากมายที่ยึดถือปฏิบัติมาช้านานสืบทอดกันมา  แต่ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว
ทางด้านวัตถุส่งผลกระทบต่อวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงาม  คนส่วนใหญ่ขาดความสนใจและไม่เห็น
ความสำคัญ  ขาดจิตสำนึกในการเป็นผู้ให้ เพราะในสังคมไทยในปัจจุบันเป็นสังคมแห่งการแข่งขันและรับ
วัฒนธรรมของชาติตะวันตกได้ง่าย 
           สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์  เขต 1 จึงได้จัดโครงการวันสำคัญ และสืบ
สานวัฒนธรรมไทย เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัด  รู้คุณค่าการรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์   ดำรงไว้ซึ่ งประเพณีและภูมิปัญญาไทยไว้  โดยให้บุคลากรในสังกัด  ได้มีส่วนร่วม                     
ทำกิจกรรมในวันสำคัญของชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์  สามารถนำหลักธรรม ไปปรับใช้ในการดำเนิน
ชีวิตประจำวันทำให้มีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม มีการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข   
๒. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือจัดกิจกรรมวันสำคัญ และสืบสานวัฒนธรรมไทย เกี่ยวกับ ชาติ ศาสนา  พระมหากษัตริย์  ให้
บุคลากรในสังกัดเกิดความตระหนัก เห็นคุณค่า ความสำคัญและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์  นำไปสู่ความเป็นพลเมืองดี มีคุณค่าต่อสังคม 
 
๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ เชิงปริมาณ 
       ๓.๑.๑ บุคลากรในสังกัด มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมวันสำคัญ และสืบสานวัฒนธรรมไทย 
       ๓.๑.๒ บุคลากรในสังกัดมีความตระหนักเห็นความสำคัญของการดำเนินกิจกรรมวันสำคัญ        
ต่าง ๆ  
   

๓.๒ เชิงคุณภาพ 
         ๓.๒.๑ บุคลากรในสังกัดสามารถแสดงออกถึงความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ผู้มีพระคุณ
ด้วยความเต็มใจและภาคภูมิใจ 
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                ๓.๒.๒ บุคลากรในสังกัดได้ดำเนินรอยตามพระราชดำรัสปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นผู้มี
คุณธรรมนำชีวิต 
 3.2.3 บุคลากรในสังกัด  มีความตระหนักถึงความสำคัญ และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรม ประเพณีท่ีดีงาม 
 

๔. แผนการดำเนนิงาน 
กิจกรรมที่นำไปสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ระยะเวลาดำเนินงาน 

๑. ร่วมพิธี  กิจกรรม  วันสำคัญต่าง ๆ ระหว่างตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
๒. ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย ระหว่างตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 

๕. ผลผลิต / ผลลัพธ์ของโครงการ 
- ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ เริ่มต้น ตุลาคม 2563 สิ้นสุด กันยายน 2564 
- สถานที่ดำเนินโครงการ  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 / ศาลา

ประชาคมจังหวัดนครสวรรค์ / ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ 
 

๖. งบประมาณ  
 ๖.๑  งบประมาณ   จำนวน  10,000  บาท (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 

 ๖.๒  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

ทรัพยากรโครงการ (สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการตามท่ีจ่ายจริง) 

ที ่ กิจกรรม งบประมาณ 
หมาย
เหตุ 

1 วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 (1 ตุลาคม 500  
2 วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช บรมนาถบพิตร (13 ตุลาคม) 
500  

3 วันปิยมหาราช (23 ตุลาคม) 500  
4 วันออกพรรษา (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ) / วันเทโวโรหณะ  

(แรม 1 ค่ำ เดือน 11) 
500  

5 วันพระบิดาแห่งฝนหลวง (14 พฤศจิกายน)   500  
6 วันวชิราวธุ / วันที่ระลึกสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า / วันประถมศึกษา

แห่งชาติ (25 พฤศจิกายน)  
500  

7 วันพ่อแห่งชาติ ของไทย (5 ธันวาคม) 1,000  
8 วันรัฐธรรมนูญ (10 ธันวาคม) 500  
9 วันขึ้นปีใหม่ (มกราคม) 500  

10 วันครู, วันโคนมแห่งชาติ (16 มกราคม) 500  
11 วันกองทัพไทย / วันยุทธหัตถี (18 มกราคม) 500  
12 วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (25 มกราคม)  500  
13 วันทหารผ่านศึก (3 กุมภาพันธ์)  500  

https://www.tewfree.com/%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b9%81%e0%b8%ab%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%b4/
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ทรัพยากรโครงการ (สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการตามท่ีจ่ายจริง) 

ที ่ กิจกรรม งบประมาณ 
หมาย
เหตุ 

14 วันมาฆบูชา (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3) 500  
15 วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า 

(31 มีนาคม)  
500  

16 วันข้าราชการพลเรือน (1 เมษายน) 500  
17 วันคล้ายวันประราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ / วันอนุรักษ์มรดกไทย (2 เมษายน)  
500  

18 วันที่ระลึกพระมหาจักรีบรมราชวงศ์ (6 เมษายน) 500  
19 วันสงกรานต์ (13 เมษายน) 1,500  
20 วันฉัตรมงคล (4 พฤษภาคม) 500  
21 วันพืชมงคล (รัฐบาลกำหนด) 500  
22 วันวิสาขบูชา (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6) 500  
23 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี (3 มิถุนายน) 1,000  
24 วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ  (1 กรกฎาคม)  500  
25 วันอาสาฬหบูชา (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8) 500  
26 วันเข้าพรรษา (แรม 1 ค่ำ เดือน 8) 500  
27 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ รัชกาลปัจจุบัน 

(28 กรกฎาคม) 
1,000  

28 วันรพี (7 สิงหาคม) 500  
29 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ                

พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (12 สิงหาคม) 
1,000  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 10,000  
 

๗.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
        ๗.๑  ปัจจัยความเสี่ยง  - ไม่มี 
          ๗.๒  การแก้ไขปัญหาความเสี่ยงท่ีจะเกิดขึ้น - ไม่มี 
๘. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา 
๘.๑  ผลผลิต    
       8.1.1 บุคลากรในสังกัดได้แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
       8.1.2 บุคลากรในสังกัดเป็นผู้สืบสานวัฒนธรรม 
ประเพณีอันดีงาม 
  

บุคลากรในสังกัด
ได้ความรู้ ความ
เข้าใจวัฒนธรรม 
ประเพณีอันดีงาม 
 

100 % ตุลาคม 
2563 ถึง 
กันยายน 
2564  

๘.๒  ผลลัพธ์    
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       ๘.๒.๑ บุคลากรในสังกัดได้ร่วมกิจกรรมครบทุกคน   
       ๘.๒.๒ บุคลากรในสังกัดตระหนักเห็นความสำคัญ
และมีส่วนร่วมในการร่วมพิธีวันสำคัญ และสืบสาน
วัฒนธรรมไทย และน้อมนำสู่การปฏิบัติ 

บุคลากรในสังกัด
สามารถนำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันให้
เกิดประโยชน์ต่อ
ตนเองและสังคม 

100 % ตุลาคม 
2563 ถึง 
กันยายน 
2564 

 

๙.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๙.๑ บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 เห็นความสำคัญ
ของวันสำคัญ และสืบสานวัฒนธรรมไทย  
 ๙.๒ บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 มีความพึงพอใจ
ในการเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญ และสืบสานวัฒนธรรมไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. โครงการ      การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามความต้องการของผู้เรียนและพ้ืนที่ 
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หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ   กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางยมนพร   เอกปัชชา 
ระยะเวลาดำเนินการ     ตุลาคม ๒๕63 – กันยายน ๒๕๖4                                                                                               
สอดคล้องกับนโยบายโครงการ       
                        (/) ยุทธศาสตร์ที่ 1     มาตรฐานที่ 2 
                        (/) นโยบายสพฐ.ที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน    
                             ตัวชีว้ัดที่ 16       ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้ 
                                                    สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและพ้ืนที่  
     (/) พันธกิจข้อที่ 1      ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษา 
                                                    อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
     (/) นโยบาย สพป.นว.1  ผูเ้รียนได้รับโอกาสอย่างทั่วถึงและเสมอภาค พร้อมทั้งได้รับการ    
                                                    สนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เหมาะสม เต็มศักยภาพ          
๑.หลักการและเหตุผล 
               กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง โดยมีเป้าหมายสำคัญ  
คือ   การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความสามารถและทักษะที่สำคัญในศตวรรษที่ ๒๑  ส่งเสริมให้ครูจัด     การ
เรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้คิดอย่างสร้างสรรค์และเข้ากับบริบทของโลกท่ีได้เปลี่ยนแปลงไป โดยได้มี
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการเวลาเรียนของสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ และนโยบายที่เกี่ยวข้อง   ต้องเชื่อมโยงกับหลักสูตรและเวลาเรียน  อยู่ภายใต้กรอบของ
โครงสร้างเวลาเรียน  ทั้งนี้เพื่อให้การพัฒนาผู้เรียนมีคุณภาพสอดคล้องตามสภาพปัญหาและความต้องการของ
สังคม  ประเทศชาติ เอ้ือต่อการปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นผู้รับความรู้ เช่น       การบรรยาย  
การสาธิต  การศึกษาใบความรู้ เป็นเพิ่มบทบาทของครูผู้สอนให้เป็นผู้อำนวยความสะดวก  กระตุ้นให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ด้วยตนเองมากข้ึน 
       สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๑ ตระหนักในความสำคัญและปัญหา
ดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามความต้องการของผู้เรียน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการจัดการเรียนรู้ขึ้น 
๒.วัตถุประสงค์ 
                 ๒.๑ เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการปรับกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางปฏิรูป
การศึกษา 
       ๒.๒ เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูเก่ียวกับสมรรถนะผู้เรียนสู่ความ
ต้องการของผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
       ๒.๓ เพ่ือส่งเสริมให้ครูบูรณาการความต้องการของผู้เรียนที่สอดคล้องกับบริบทและเอ้ือต่อ    การ
ปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นผู้รับความรู้ 
๓.เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 
      ๑) พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการปรับกระบวนการเรียนรู้ ตามหลักสูตรของสถานศึกษา 
โรงเรียนในสังกัด  จำนวน ๑๖2 โรงเรียน                                                                            
                ๒) ขยายผลการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาให้กับครูวิชาการโรงเรียน  ทุก
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คน จำนวน ๑๖2   คน                                                                                  
                ๓) นิเทศติดตามผลแบบมีส่วนร่วมโรงเรียนเครือข่ายทุกเครือข่ายในสังกัด  ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง/
โรงเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
      3.2 เชิงคุณภาพ 

       ๑) โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน มีการบริหารจัดการปรับหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ ของ
สถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและพ้ืนที่ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา                                                               
                ๒) โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนบูรณาการความต้องการของผู้เรียนและพ้ืนที่  ในการจัดการเรียนรู้
และพัฒนาสื่อ/นวัตกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับบริบทและเอ้ือต่อการปรับเปลี่ยนการจัดการ
เรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นผู้รับความรู้ 

               ๓)โรงเรียนเครือข่ายทุกเครือข่ายในสังกัด  ได้รับการนิเทศติดตามประเมินผลแบบมีส่วนร่วมและ 
นำแนวทางการประเมิลผลมาปรับปรุงพัฒนาตามประสิทธิผลของการปฏิบัติ 
๔. การดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ระยะเวลา 
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

 4.1 วิธีการ  
          พัฒนาโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาและการ
จัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน
และพ้ืนที่                                                  
4.2 กระบวนการดำเนินงาน 
๑. วางแผนการดำเนินงาน (Plan) 
    ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน วิเคราะห์สภาพ
ปัจจุบันปัญหาและความต้องการของผู้เรียนและพ้ืนที่  ใน
การจัดการเรียนรู้และร่วมวางแผนการพัฒนา 
2. ดำเนินการ (Do)  
    อบรมเชิงปฏิบัติการครูวิชาการโรงเรียนในสังกัด 
จำนวน ๕  อำเภอ ในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาตาม
ความต้องการของผู้เรียนและพ้ืนที่  สู่กระบวนการเรียนรู้  
ฝึกออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
๓. สรุปและประเมินผล (Check)                                   
    นิเทศติดตามผลการดำเนินงานการจัดทำโครงสร้าง
หลักสูตรสถานศึกษาตามความต้องการของผู้เรียนและ
พ้ืนที่  และการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
 ๔. นำผลการประเมินไปปรับปรุง (Act)                             
    ศึกษาปัญหารายบุคคลจากการนิเทศติดตามและใช้

 
 
 
 

พ.ย.- ธ.ค.  
๒๕63 

 
 
 

เม.ย. – ก.ย. 
๒๕๖4 

 
นางยมนพร  เอกปัชชา

และคณะ 
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ระบบ การ COACHING ในการร่วมแก้ไขการจัดการ 
เรียนรู้ 
๕. สรุปแนวทางการปรับปรุงพัฒนาตามประสิทธิผลของ
การปฏิบัติ 

 
๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ 

 ตุลาคม ๒๕63 – กันยายน ๒๕๖4 
 

6. งบประมาณ 
             จำนวน  35,000 บาท  (สามหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) 

 
กิจกรรม งบประมาณ 

กิจกรรม การพัฒนาโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและพ้ืนที่                                                  
กิจกรรมที่ 1  น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่
การปฏิบัติเรียนรู้ ประวัติศาสตร์  
กิจกรรมที ่2   การส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาให้จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ :  active  learning   

 
 

15,000 
 

20,000 

รวม 35,000 
 
7. ผลผลิต 

               ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัด สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ตามความต้องการของผู้เรียน 
พ้ืนที่และสอดคล้องหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 

8.  ผลลัพธ์ 
             ร้อยละ 100 ของครูผู้สอนในโรงเรียนทุกคน มีทักษะเอ้ือต่อการปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้การบูร
ณาการความต้องการของผู้เรียนและพ้ืนที่กับการจัดการเวลาเรียนของสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  

  
 
 
 
 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
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              จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับการบูรณาการความต้องการของผู้เรียนและพ้ืนที่กับ
การจัดการเวลาเรียน ของสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และ
ปฏิบัติเกี่ยวกับสมรรถนะผู้เรียน  เกิดประสิทธิผลแก่เด็กตามความต้องการของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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5. โครงการ การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรยีม 
               ผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที ่21 
หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ   กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   
ลักษณะโครงการ     (..) โครงการงานประจำ (..) โครงการใหม่  () โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางศิริวรรณ  ปัญญาพรพิพัชญ์ 
ระยะเวลาดำเนินโครงการ ตุลาคม 2563 – กันยายน  2564 
สอดคล้องกับ 

แผนระดับท่ี 1  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   
 แผนระดับท่ี 2   

 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาการเรียนรู้ 
แผนการปฏิรูปประเทศ ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 การเสริมสร้าง และพัฒนามนุษย์ 
แผนความม่ันคงแห่งชาติ  การเสริมสร้างความม่ันคงของมนุษย์ 

 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ปรับรื้อ และเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ โดยมุ่ง
ให้ครอบคลุมถึงการจัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21 
 นโยบาย สพฐ.  การพัฒนาและสร้างเสริมการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 

มาตรฐาน สพท. ที่ 3 การพัฒนาและสร้างเสริมการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
ตัวช้ีวัดที่ 11  ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  

  ตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภพในการปฏิบัติราชการ 
ตัวชี้วัดที่ 2  ระดับความสำเร็จในการดำเนินโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ และทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

1.  หลักการและเหตุผล 
โลกสมัยใหม่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงที่ท้าทายอีกท้ังการเปลี่ยนแปลงยังเป็นไปอย่างรวดเร็วโลกได้

เคลื่อนสู่สังคมความรู้ทักษะที่จำเป็นในสังคมความรู้คือทักษะการคิดวิเคราะห์ทักษะการเลือกสรรและประมวล
ข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่อย่างมากมายไม่ใช่ทักษะด้านการท่องจำอีกต่อไปแต่ในสภาพปัจจุบันครูยังสอนด้วยวิธีการ
บรรยายโดยยึดเนื้อหาจากหนังสือเรียนไม่ได้ยึดมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดตามหลักสูตรการสอนเนื้อหาไม่ได้
ไม่ได้เน้นสอนกระบวนการอันนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำเมื่อเทียบกับนานาประเทศดังนั้นการจัดการ
เรียนการสอนในยุคนี้จึงควรมุ่งให้ผู้เรียนเกิดการสร้างทักษะแห่งอนาคตใหม่เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ทักษะและ
คุณลักษณะพื้นฐานที่สามารถใช้ชีวิตได้ในสังคมเศรษฐกิจสมัยใหม่ได้อย่างมีคุณภาพรู้จักตัวเองรู้จักโลกและมี
เป้าหมายในการดำเนินชีวิตดังนั้นการสร้างผู้เรียนให้มีศักยภาพในการใช้ชีวิตอยู่ได้ในสังคมเศรษฐกิจสมัยใหม่จึง
มีความจำเป็นอย่างยิ่งโดยครูต้องเป็นผู้สร้างผู้เรียนทุกคนให้มีความรู้ความสามารถและทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 
สำนักวิชาการ และมาตรฐานการศึกษา  จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21  และจัดสรรงบประมาณ
ดำเนินงาน ให้ทุกสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ขับเคลื่อนการดำเนินงาน โดยให้คัดเลือกโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย
อย่างน้อย 7 โรงเรียน  ให้ศึกษานิเทศก์ใช้งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรเพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาเทคนิค/วิธีการ
จัดการเรียนรู้  สื่อ และนวัตกรรมที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 ในระดับสถานศึกษา  ให้ดำเนินการ
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นิเทศ ช่วยเหลือ และกระตุ้นครูผู้สอนให้จัดกิจกรรม เพื่อสร้างนวัตกรรมจากห้องเรียน  โดยคำนึงถึงบริบท และ
ความต้องการจำเป็นของแต่ละพ้ืนที่อย่างแท้จริง 

ดังนั้น สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 จึงจัดทำโครงการการพัฒนา
งานวิจัย ควบคู่กับการทำงาน เพื่อกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับศตศตวรรษท่ี 21  เพื่อนิเทศ ติดตาม 
ช่วยเหลือ กระตุ้นครู ให้เกิดนวัตกรรม ในระดับห้องเรียน รวมถึง เกิดระบบการพัฒนาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และเตรียมทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 
2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพ่ือรวมรวมวิธีการปฏิบัติที่ดีพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะจำเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถคิด
วิเคราะห์คิดสร้างสรรค์คิดแก้ปัญหาปรับตัวสื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล 
  2.2  เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ เพ่ือสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และเผยแพร่เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้และนวัตกรรมในการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ใน
ระดับชั้นเรียน ที่สอดคล้องกับทักษะแห่ง แห่งศตวรรษท่ี21 
3. เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 
        1.)  โรงเรียนจำนวน 163 โรงเรียน มีการดำเนินการเพ่ือส่งเสริมทักษะศตวรรษท่ี 21 
  2.)  มีโรงเรียนเป็นต้นแบบในการดำเนินงานอำเภอละ 3 โรงเรียน 
  3.)  ร้อยละ 80 ของครูที่เข้ารับการพัฒนา ผ่านการประเมินความรู้ความเข้าใจ 

3.2  เชิงคุณภาพ 
        1.)  โรงเรียนมีแนวทางการดำเนินงานการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะศตวรรษท่ี 21 
  2.)  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีเอกสารเผยแพร่วิธีการปฏิบัติที่ดี ของโรงเรียนในโครงการ  
                          ปี 2563  

3.)  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
  4.)  ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะศตวรรษที่ 21 
4.  แผนการดำเนนิงาน 

ที ่ กิจกรรม / กระบวนการ ระยะเวลา 

1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ เพ่ือเตรียมความพร้อม
ผู้เรียนสู่ศตวรรษท่ี 21   

มกราคม 2563 
(1 วัน) 

2. พัฒนาครูเรื่องการจัดการเรียนรู้แบบ PBL เพ่ือปรับเปลี่ยนกระบวนการ
เรียนการสอน สู่ ศตวรรษที่ 21 

มีนาคม 2563 
(2 วัน) 

3. นิเทศ การจัดการเรียนการสอน และสรุปประเมินผล 
3.1  นิเทศชั้นเรียน 
3.2  รวบรวม เผยแพร่ นวัตกรรมการเรียนรู้ 
3.3 สรุปประเมินผล 

 
พฤษภาคม-กันยายน 

2564 

5. ผลผลิต / ผลลัพธ์ของโครงการ 
 
    5.1  ผลผลิต 



๑๐๓ 
 

 1.)  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21  
 2.)  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ตามทักษะการเรียนรู้  3R X 8C 
 3.)  ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
 
    5.2  ผลลัพธ์ 
 1.  ผู้เรียนมีคุณลักษณะ และทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
 2.  ครูมีความรู้ และทักษะในการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ จากห้องเรียน 
 3.  โรงเรียนมีแนวทางในการดำเนินงานการจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็น ใน
ศตวรรษท่ี 21 
 4.  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ที่มีประสิทธิภาพ 
 
     5.3  ระยะเวลา และสถานที่ 
 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 
โรงเรียนในสังกัด 

 
6. งบประมาณ   
 6.1 งบประมาณ   จำนวน   ......30,000.........   บาท (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 6.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ   
 

ที ่ กิจกรรม / กระบวนการ งบประมาณ 

1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ เพ่ือเตรียมความพร้อม
ผู้เรียนสู่ศตวรรษท่ี 21   

10,000 

2. พัฒนาครูเรื่องการจัดการเรียนรู้แบบ PBL เพ่ือปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียน
การสอน สู่ ศตวรรษที่ 21 

15,000 

3. นิเทศ การจัดการเรียนการสอน และสรุปประเมินผล 
3.1  นิเทศชั้นเรียน 
3.2  รวบรวม เผยแพร่ นวัตกรรมการเรียนรู้ 
3.3 สรุปประเมินผล 

5,000 

รวมทั้งสิ้น 30,000 

 
 
 
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
        7.1  ปัจจัยความเสี่ยง 

  - ความต่อเนื่อง และยั่งยืนของการดำเนินโครงกร 
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          7.2  การแก้ไขปัญหาความเสี่ยงท่ีจะเกิดขึ้น 
  - 1. ผู้รับผิดชอบมีความตระหนักในการพัฒนางาน 
  - 2. ผู้บริหารมีความตระหนัก และความเข้าใจในการขับเคลื่อนการดำเนินการ 
  - 3. ครูมุ่งพัฒนาการจัดการเรียนรู้ มุ่งสู่ศตวรรษท่ี 21 ปรับการเรียน เปลี่ยนการสอน 
 
 

8. ตัวช้ีวัด และความสำเร็จของโครงการ 

ผลผลิต / ผลลัพธ์ของโครงการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา 

8.1  ผลผลิต    
 81.1  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการดำเนิน

กิจกรรมการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษ
ที่ 21  

ครบทุก 5 กิจกรรม มีกระบวนการ
ดำเนินงานที่
ชัดเจน 

ตลอดปีการศึกษา 

 81.2  โรงเรียนมีการดำเนินกิจกรรมการพัฒนา
ผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21  

ครบทุก 5 กิจกรรม ร้อยละ 80 ตลอดปีการศึกษา 

8.2  ผลลัพธ์    
 8.2.1  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีทักษะแห่ง

ศตวรรษท่ี 21 ตามทักษะการเรียนรู้  3R X 8C 
มีกิจกรรมพัฒนา
ทักษะ 3R8C 

ร้อยละ 80  ตลอดปีการศึกษา 

 8.2.2  ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาศักยภาพด้าน
การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่ง
ศตวรรษท่ี 21 

นวัตกรรมการ
เรียนรู้ 

ร้อยละ 80 
ของครูที่เข้า
ร่วมโครงการ 

ตลอดปีการศึกษา 

 
 
 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์  เขต 1  มีแนวทางในการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21   
ที่มีประสิทธิภาพ  สามารถนำไปพัฒนาต่อยอด ครบทุกโรงเรียน 

 
 

 

 

 
 
 



๑๐๕ 
 

6. โครงการ   ขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านออกเขียนได้  
              ประจำปีงบประมาณ 2564 
หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ   กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   
ลักษณะโครงการ     (..) โครงการงานประจำ (..) โครงการใหม่  () โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางศิริวรรณ  ปัญญาพรพิพัชญ์ 
ระยะเวลาดำเนินโครงการ ตุลาคม 2563 – กันยายน  2564 
สอดคล้องกับ 

แผนระดับท่ี 1  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   
 แผนระดับท่ี 2   

 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาการเรียนรู้ 
แผนการปฏิรูปประเทศ ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 การเสริมสร้าง และพัฒนามนุษย์ 
แผนความม่ันคงแห่งชาติ  การเสริมสร้างความม่ันคงของมนุษย์ 

 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ปรับรื้อ และเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ โดยมุ่ง
ให้ครอบคลุมถึงการจัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21 
 นโยบาย สพฐ.  การพัฒนาและสร้างเสริมการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 

มาตรฐาน สพท. ที่ 3 การพัฒนาและสร้างเสริมการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
              มาตรฐานที่ 3  ตัวบ่งชี้ท่ี  4  ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
เท่าเทียมกัน   
              ตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

     นโยบายที่  2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน   
         ตัวชีว้ัดที่ 19   ร้อยละของผู้เรียนที่อ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น และมีนิสัยรักการอ่าน 

 
1. หลักการและเหตุผล 
  การศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนา และส่งเสริมความรู้ ความคิดให้กับเยาวชนของประเทศ  
โดยเฉพาะโลกของศตวรรษที่ 21  ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  ทั้งด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร และการ
คิดค้นพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ  เนื่องจากภาษาไทย เป็นเครื่องมือสำคัญในการแสวงหาความรู้  การ
ติดต่อสื่อสาร  เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ และความเข้าใจอันดีต่อกัน อันจะส่งผลต่อการเรียนรู้  และการดำรงชีวิต
ต่อไป 
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1   ได้มีการดำเนินการพัฒนาการอ่านการ
เขียนอย่างต่อเนื่อง  มีการประเมินผลการอ่านการเขียนเป็นรายบุคคล และจัดทำเป็นระบบข้อมูลและ
สารสนเทศ เพื่อประโยชน์ในการนำข้อมูลไปใช้ในการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ทั้งในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และระดับสถานศึกษา  และ ในปีการศึกษา2562  มีการประเมินความสามารถด้านการอ่านการเขียน จำนวน 
2 ครั้ง (เดือนมิถุนายน และพฤศจิกายน 2562)  ซึ่งการประเมินดังกล่าว เป็นการประเมินเพ่ือนำผลไปใช้ใน
การพัฒนา  ดังนั้น ทุกโรงเรียนจะต้องมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ ตาม
สภาพบริบทของโรงเรียน ในส่วนของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีหน้าที่ในการสร้างความตระหนัก ส่งเสริม 
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สนับสนุน และนิเทศติดตาม เพ่ือให้ความช่วยเหลือโรงเรียนอย่างใกล้ชิด โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศเป็นเครื่องมือ
ในการวางแผนการดำเนินงาน 
    จากเหตุผล และความสำคัญของความสามารถด้านการอ่านออกเขียนได้  จึงจัดทำโครงการขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านออกเขียนได้ ประจำปีงบประมาณ 2564  ซึ่งประกอบด้วย 3 
กิจกรรม  คือ  กิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาครู เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ศตวรรษที่ 21 
 
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

2.1 จัดทำวิธีการส่งเสริม และพัฒนาครูด้านภาษาไทย ด้วยวิธีออนไลน์ 
2.2 ดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านการเขียน  
2.3 ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาไทย  
2.4 พัฒนารูปแบบการนิเทศติดตาม ให้มีประสิทธิภาพ 

 
3. กลุ่มเป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  1.)  มีรูปแบบการพัฒนาครูด้านภาษาไทยออนไลน์ อย่างน้อย 1 กิจกรรม  
  2.)  นักเรียนชั้น ป.1 – 6  รอ้ยละ 80  มีความสามารถด้านการอ่านการเขียนในระดับดีขึ้นไป  
  3.)  มีการเผยแพร่ผลงานดีเด่นของนักเรียนด้านภาษาไทย จำนวน 3 ชิ้นงาน 
  4.)  มีการเผยแพร่วิธีการปฏิบัติที่ดี  ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา จำนวนอย่างน้อย 1 โรงเรียน 
 

 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1.)   โรงเรียนในสังกัดมีประสิทธิภาพในการดำเนินงานเพ่ือส่งเสริมการพัฒนา 

       ความสามารถด้านการอ่านการเขียน ประกอบด้วย มีการวัดและประเมินผลนักเรียน 
       อย่างเป็นรูปธรรม นำผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมีระบบ  

  2.)  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  อ่านออกเขียนได้  และนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
      ปีที่ 2  ขึ้นไปอ่านคล่องเขียนคล่อง  และได้รับการพัฒนาตรงตามศักยภาพ 
      ของแต่ละบุคคล 

  3.)  มีรูปแบบการนิเทศติดตาม เพื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ ที่เป็นเป็นแบบอย่างได้ 
   

4.  แผนการดำเนนิงาน 
กิจกรรม ระยะเวลา เป้าหมาย 

1.  พัฒนาการอ่านเขียนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ศตวรรษที่ 21 

 1.1  ประชุมคณะกรรมการเพื่อจดัทำช่องทางการ
รายงานผลการอ่านออกเขียนได ้

20 - 21  พฤศจิกายน 
2563 

• คณะทำงาน  จำนวน 5 คน 

 1.2  ประชุมคณะกรรมการเพื่อจดัทำแนวทาง / คลิป
การพัฒนาครูโดยช่องทางออนไลน์ เรื่องการพัฒนาการ
อ่านการเขียนเพื่อเตรียมความพรอ้มสู่ศตวรรษท่ี 21 

7 - 8  พฤศจิกายน 2563 
14 - 15  พฤศจิกายน 
2563 
 

• คณะทำงาน  จำนวน 10 คน 

 
 



๑๐๗ 
 

กิจกรรม ระยะเวลา เป้าหมาย 
2.  ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านการเขียน  

 2.1  คัดเลือกผลงานการพัฒนาการอ่านการเขียน
ภาษาไทย 

• ประเภทสถานศึกษา 
• ประเภทครูผู้สอน 

2.2  รวบรวม และเผยแพร่ผลงานการพัฒนาการ
อ่านการเขียนภาษาไทย 
 

 
 
• ส่งผลงานเข้าร่วม

แข่งขัน เดือนมีนาคม 
2564 

 
 

 
 
โรงเรียนที่สนใจ 
ครูที่สนใจแบ่งเป็น 3 ประเภท 
1. ระดับชั้น ป.1-3 
2. ระดับชั้น ป.4-6 
3. ระดับชั้น ม.1-3 

3.  นิเทศ ติดตามการดำเนินงาน 

 3.1  นิเทศติดตาม โรงเรียนที่มีนักเรียนอ่านไม่
ออกเขียนไม่ได้ในระยะท่ี 2 

มกราคม – มีนาคม 
2564 

โรงเรียนที่มีผลการคัดกรองอยู่
ในระดับปรับปรุง 

 3.2  นิเทศ ติดตาม เพื่อถอดประสบการณ์วิธีการ
ปฏิบัติที่ดี 

มีนาคม 2564 โรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี 

 
5. ผลผลิต / ผลลัพธ์ของโครงการ 
    5.1  ผลผลิต 

1) มีแนวทางส่งเสริม และพัฒนาครูออนไลน์ 
2) มีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านการเขียน เพ่ือใช้ในการนิเทศติดตาม 
3) มีการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาไทย อย่างเป็นระบบ 
4) มีวิธีปฏิบัติที่ดี ในระดับโรงเรียน สามารถเผยแพร่ได้ 

    5.2  ผลลัพธ์ 
1) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีการส่งเสริมพัฒนาครูด้านการพัฒนาภาษาไทย เพ่ือเตรียมความ

พร้อมสู่ศตวรรษท่ี 21  
2) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1  มีระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการ

พัฒนาการอ่านออกเขียนได้สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6  เป็นรายบุคคล  
3) ครู และนักเรียนมีเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษาไทย  

     5.3  ระยะเวลา และสถานที่ 
 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 
โรงเรียนในสังกัด 

 
6. งบประมาณ 

จำนวน 30,000   บาท  
(ตามรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) 
รายละเอียด  ดังนี้   โดยขอถัวจ่ายทุกรายการ 



๑๐๘ 
 

 
 

กิจกรรม งบประมาณ 
1.  ส่งเสริมการพัฒนาการอ่านเขียนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ศตวรรษท่ี 21 

 1.1  ประชุมคณะกรรมการเพ่ือจัดทำช่องทางการรายงานผลการอ่านออกเขียนได้ 5,000 
 1.2  ประชุมคณะกรรมการเพ่ือจัดทำแนวทาง / คลิปการพัฒนาครูโดยช่องทางออนไลน์ 

เรื่องการพัฒนาการอ่านการเขียนเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ศตวรรษที่ 21 
7,000 

2.  ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านการเขียน  

 2.1  คัดเลือกผลงานการพัฒนาการอ่านการเขียนภาษาไทย 
• ค่าอาหาร และอาหารว่างการประชุมคณะกรรมการ  20 คน คนละ 150 
• ค่าตอบแทนคณะกรรมการการตัดสิน 

 
3,000 
6,000 

 2.2  รวบรวม และเผยแพร่ผลงานการพัฒนาการอ่านการเขียนภาษาไทย 4,000 
3.  นิเทศ ติดตามการดำเนินงาน 

 3.1  พัฒนาคู่มือการนิเทศ 5,000 
 3.2  นิเทศติดตาม โรงเรียนที่มีนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ในระยะที่ 2 
 3.3  นิเทศ ติดตาม เพ่ือถอดประสบการณ์วิธีการปฏิบัติที่ดี 
  รวมทั้งสิ้น 30,000 
 

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
        7.1  ปัจจัยความเสี่ยง 

  - ความต่อเนื่อง และยั่งยืนของการดำเนินโครงกร 
          7.2  การแก้ไขปัญหาความเสี่ยงท่ีจะเกิดขึ้น 

  - 1. ผู้รับผิดชอบมีความตระหนักในการพัฒนางาน 
  - 2. ผู้บริหารมีความตระหนัก และความเข้าใจในการขับเคลื่อนการดำเนินการ 
  - 3. ครูมุ่งพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ปรับการเรียน เปลี่ยนการสอน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๙ 
 

 
 
8. ตัวช้ีวัด และความสำเร็จของโครงการ 

ผลผลิต / ผลลัพธ์ของโครงการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา 

8.1  ผลผลิต    
 1. รูปแบบการพัฒนาครูผ่านระบบออนไลน์ จำนวนหลักสูตร 1 หลักสูตร ตลอดปี

การศึกษา 
 2. ทุกโรงเรียนมีการประเมินความสามารถ

ด้านการอ่านการเขียนเพ่ือนำผลไปพัฒนา 
ทุกโรงเรียนดำเนินการ 100 จำนวน 2 

ครั้ง 
 3. ครูมีทักษะในการพัฒนาความสามารถด้าน

การอ่านการเขียน 
ครูที่เข้าร่วมกิจกรรม ผ่านการ
ประเมินความรู้ความเข้าใจ 

ร้อยละ 80  

8.2  ผลลัพธ์    
 1. รวบรวมวิธีการปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาการ

อ่านออกเขียนได้ 
มีเอกสารรวบรวมวิธีการ
ปฏิบัติที่ดี 

จำนวน  1
ชุด 

 

 2. นักเรียนได้แสดงผลงานด้านการอ่านออก
เขียนได้ 

มีการจัดเวทีการคัดเลือก และ
ประกวดแข่งขัน 

จำนวน 1 
ครั้ง 

 

 
 
9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
        นักเรียนมีความสามารถด้านการอ่านการเขียน มีทักษะการอ่านตามแนวทางการประเมินนานาชาติ  
สามารถใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 

 

 

                                                       

 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 



๑๑๐ 
 

 
7. ชื่อโครงการ              นิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางเยาวลักษณ์  ผาสุข  
ระยะเวลาดำเนินการ  ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 
สอดคล้องกับนโยบาย 
      ( ⁄ ) นโยบายที่ 2 ของกระทรวงศึกษาธิการ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน 
                           ของประเทศ 
      ( ⁄ ) นโยบายที่ 3 ของกระทรวงศึกษาธิการ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์                       

( ⁄ ) มาตรฐาน สพท. ที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
                            ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีคุณภาพตามหลักสูตร 
 

 1. หลักการและเหตุผล 
  การศึกษาเป็นกระบวนการสำคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ ในศตวรรษที่ 21 ผู้เรียนต้อง
ปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรม เสริมสร้าง
ผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะต่างๆได้ตามหลักสูตร ในผู้เรียนนั้นจะต้องดำเนินการจัดกิจกรรม
ให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียนโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลฝึกทักษะ
กระบวนการคิดการจัดการการเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาใน
ชีวิตประจำวันของผู้เรียนจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
Active Learning ฝึกปฏิบัติให้นักเรียนคิดได้ คิดเป็น ทำเป็น รักการอ่าน และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง จัดการ
เรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆนั้นจะทำให้ผู้เรียนได้ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2545 มาตรา 10 เรื่อง
สิทธิและหน้าที่ทางการศึกษาระบุว่าการจัดการศึกษานั้นต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอภาคกันในการรับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 12 ปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายการจัด
การศึกษา ปัจจุบันครูและบุคลากรทางการศึกษาจำเป็นต้องเป็นผู้ที่มีคุณภาพและมาตรฐานผสมกับวิชาชีพชั้นสูง
มีความสามารถในการขับเคลื่อนกระบวนการจัดการศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูสามารถจัดบรรยากาศ
สภาพแวดล้อมสู่นวัตกรรมการเรียนการสอน เพ่ือการเรียนรู้ของผู้เรียนอำนวยความสะดวก เพ่ือให้เกิดการ
เรียนรู้และมีความรอบรู้พ้ืนฐานสามารถใช้การวิจัยในการเรียนการสอนในการปรับปรุงพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรู้พัฒนาคุณภาพผู้เรียนพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครู ให้ครูและผู้ เรียนเรียนรู้ไป
พร้อมๆกันจัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่มีการประสานความร่วมมือจากแหล่งการเรียนรู้ชุมชน
ต่างๆผู้ปกครองชุมชนแห่งการเรียนรู้เพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
ในทักษะในศตวรรษที่ 21 นั้น จะช่วยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีประสบการณ์เรียนรู้ที่มีความหมายช่วยส่งเสริม
ศักยภาพที่มีอยู่แล้วของนักเรียนให้ได้พัฒนาอย่างเต็มที่ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้ของนักการศึกษาที่เชื่อ
ว่าการเรียนรู้ที่ดีกว่าไม่ได้เกิดมาจากการที่ครูค้นพบวิธีการสอนที่ดีกว่าจะเกิดมาจากการที่ครูได้ให้โอกาสที่ดีกว่า
แก่ผู้เรียนให้สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองการเรียนรู้นี้ เรียกว่าการเรียนรู้เพ่ือสร้างสรรค์ด้วยปัญญา
การศึกษาในศตวรรษที่ 21 นี้ครูจะต้องปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนโดยครูจะต้องทำให้ผู้เรียนรักที่จะเรียนรู้
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ตลอดชีวิตไม่มีเป้าหมายในการสอนที่จะทำให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิตทักษะการคิดทักษะด้านดิจิตอลในโลกปัจจุบันนี้
ที่จะต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้กับผู้ เรียนในการที่จะแนะนำมุมมองด้านบวกและด้านลบในสังคมแห่งการ
เปลี่ยนแปลง ทิศทางในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ของหน่วยงานในสังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 คือ การส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ให้มีความ
เข้มแข็ง สามารถนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล ทำให้ผู้เรียน
ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดความสำเร็จที่กำหนด เน้นการขับเคลื่อนพัฒนา
ห้องเรียนคุณภาพ 4 มิติ โดยเฉพาะการพัฒนาครูผู้สอนที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพครู 
เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้เรียนและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของทุกภาคส่วนทุก
หน่วยงาน เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ การนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
เป็นกระบวนการสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประการหนึ่ง ที่จะร่วมประสานการขับเคลื่อนนโยบายไป
พร้อมกับกระบวนการบริหารและกระบวนการจัดการเรียนรู้ จึงจะสร้างการรับรู้ ความเข้าใจและทัศนคติที่
ถูกต้องให้แก่ผู้ปฏิบัติ โดยเฉพาะผู้บริหารโรงเรียนและครู ให้สามารถร่วมกันพัฒนางานไปบนฐานสภาพความ
เป็นจริงตามบริบทของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพจนก้าวสู่ความสำเร็จตามเป้าหมาย 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้ง ในระดับ
นโยบาย และระดับปฏิบัติการที่เกี่ยวกับกระบวนการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน และการนิเทศ
การศึกษา อันจะทำให้การดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ การนิเทศ
การศึกษามีความสำคัญต่อการพัฒนาคูณภาพการศึกษา ซึ่งเป็นกระบวนการที่มุ่งส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา
มาตรฐานการศึกษา หลักการสำคัญของการนิเทศการศึกษาต้องตั้งอยู่บนพ้ืนฐานทางวิชาการ มีจุดมุ่งหมาย
ชัดเจน เป็นประชาธิปไตย รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความสามารถเชิงสร้างสรรค์                     
ทั้งทางด้านความคิดเห็น และการกระทำโดยใช้หลักมนุษยสัมพันธ์ รวมทั้งการให้ขวัญ และกำลังใจแก่
ผู้ปฏิบัติงาน (ปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์, 2546) การนิเทศการศึกษา หรือการนิเทศการสอนนั้น มีความซับซ้อน
เพราะเป็นภารกิจที่เก่ียวข้องกับมนุษย์ และต้องพัฒนาบุคคลอ่ืน รวมทั้งตัวเอง เพื่อให้มีประสิทธิภาพ มีศักยภาพ
สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างสันติสุข การกำหนดจุดมุ่งหมายของการนิเทศที่ชัดเจนจะเป็นแนวทางใน
การปฏิบัติให้บรรลุจุดมุ่งหมายนั้นได้อย่างมีประสิทธิผล(วัชรา  เล่าเรียนดี , 2556) การนิเทศการศึกษา
จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนบทบาทของผู้นิเทศให้เหมาะสมกับสภาพการจัดการศึกษาในปัจจุบัน ด้วยการทำงาน
ร่วมกันระหว่างผู้นิเทศกับผู้รับการนิเทศ เพ่ือให้ประสบความสำเร็จในการดำเนินงาน (วีระพันธ์  พูลพัฒน์ , 
2548) ซึ่งผู้นิเทศจะเกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาครูในการปรับปรุงการเรียนการสอนเพ่ือให้นักเรียนเกิด
คุณภาพ (Harris, 1975) โดยครูต้องได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะความชำนาญ และเจตคติที่
ดีต่อการจัดการเรียนการสอน   
 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามีบทบาทภาระกิจการนิเทศที่มุ่งส่งเสริม สนับสนุน 
ช่วยเหลือให้ผู้บริหารโรงเรียนพัฒนากระบวนการบริหารจัดการทุกด้าน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผล อีกทั้งช่วยเหลือครูในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้  ด้วยการนิเทศแบบกัลยาณมิตรเพ่ือให้
ครูสามารถนำหลักสูตรไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพโดยจัดการเรียนรู้ ที่เน้นการพัฒนาทักษะกระบวนการ คิดและ 
สามารถประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย มาเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ รวมถึงพัฒนา      
การวัดผลประเมินผลและการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา นอกจากนี้ยัง ส่งเสริม สนับสนุนให้ครู                  
สร้างเครือข่ายหรือชุมชนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพครูด้วยจิตวิญญาณของความเป็นครู โดยมุ่งประโยชน์ที่จะ
เกิดแก่ผู้เรียนเป็นสำคัญ  การนิเทศดังกล่าวย่อมส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นไปตามนโยบาย ที่
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สำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนการดำเนินงาน                     
ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและนโยบายของสำนักงานเขตพ้ืนที่  ประจำปี
งบประมาณ 2562 ให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยใช้รูปแบบการนิเทศแบบเครือข่ายความร่วมมือ ที่
เน้นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่มีการสะท้อนผลการดำเนินงานอย่างสร้างสรรค์ในลักษณะการสร้างชุมชน                 
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Communities : PLC) ซึ่งเป็นการดำเนินงานที่ เกิดจาก                  
ความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการดำเนินการนิเทศการศึกษาทุกระดับ 
รวมถึงการนำเอาเทคโนโลยีการสื่อสารมาใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และรายงานผลการนิเทศ 
นับเป็นการดำเนินงานเพ่ือให้เกิดพลังในการนิเทศในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา อันจะทำให้เกิดการทำงาน
ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม ต่อเนื่อง และยั่งยืนต่อไป 
  2. วัตถุประสงค์ 

 2.1 เพ่ือให้สถานศึกษาในสังกัดได้รับการพัฒนาให้สามารถบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 
 2.2 เพ่ือให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทุกด้านตามตัวชี้วัดที่จุดเน้นกำหนด 
 2.3 เพ่ือให้สถานศึกษาในสังกัด ได้รับการนิเทศอย่างสม่ำเสมอ 

  2.4 เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถดำเนินการตามนโยบายของ สพฐ.และสพป.นครสวรรค์ เขต 1                              
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. เป้าหมาย 
  3.1 ด้านปริมาณ 
   3.1.1 ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาในสังกัดได้รับการพัฒนาให้สามารถบริหารจัดการศึกษา
ได้   3.1.2 ร้อยละ 80 ของนักเรียนได้รับการพัฒนาทุกด้านตามตัวชี้วัดที่จุดเน้น 

 3.1.3 ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาในสังกัด ได้รับการนิเทศอย่างสม่ำเสมอ 
    3.1.4 ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาสามารถดำเนินการตามนโยบายของ สพฐ.                                   
และสพป.นครสวรรค์ เขต 1 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.2 ด้านคุณภาพ 
 3.2.1 สถานศึกษาในสังกัดได้รับการพัฒนาให้สามารถบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมี
คุณภาพ 
 3.2.2 นักเรียนได้รับการพัฒนาทุกด้านตามตัวชี้วัดที่จุดเน้น 

 3.2.3 สถานศึกษาในสังกัด ได้รับการนิเทศอย่างสม่ำเสมอ 
 3.2.4 สถานศึกษาสามารถดำเนินการตามนโยบายของ สพฐ.และสพป.นครสวรรค์ เขต 1                     

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 4.  กิจกรรมและการดำเนินงาน 
กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน วิธีการดำเนินงาน ระยะเวลา 

ขั้นเตรียมการ 
1. ศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหา 
ความสำคัญ และความต้องการจำเป็น

 
1. ศึกษานโยบาย มาตรการ จุดเน้น และ
วิเคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการจำเป็นใน

 
 ตุลาคม 2563 

 



๑๑๓ 
 

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน วิธีการดำเนินงาน ระยะเวลา 
ในการจัดทำโครงการ 
 
2. จัดทำโครงการนิเทศบูรณาการโดย
ใช้พื้นที่เป็นฐานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา         
 
 
 
3. เสนอขออนุมัติโครงการ 

นิเทศการศึกษา 
 
2. จัดทำโครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่
เป็นฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา        
โดยกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และวิธีการ 
ดำเนินโครงการที่ได้จากสารสนเทศใน
การศึกษาเอกสาร วิเคราะห์สภาพปัญหา และ
ความต้องการจำเป็น  
3. เสนอขออนุมัติโครงการต่อผู้บังคับบัญชา
ตามลำดับ 
 

 
 

ตุลาคม 2563 
 
 
 
 
 

ตุลาคม 2563 
 

ขั้นดำเนินการ 
4. แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนนิเทศ
บูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา         
5. ดำเนินการนิเทศ 
 
 
 
 
ขั้นสรุปผลการดำเนินงาน 
6. สรุปผลการดำเนินงาน 
 
7. จัดทำรายงานสรุปผลการ
ดำเนินงาน 

 
4. แต่งตั้งคณะทำงานในการจัดเอกสาร                 
แนวทางการนิเทศแบบเครือข่ายความร่วมมือ 
ประกอบการขับเคลื่อนนิเทศบูรณาการโดยใช้
พ้ืนที่เป็นฐานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา         
5. ดำเนินการนิเทศแบบเครือข่ายความร่วมมือ
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในการขับเคลื่อน
นิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา   
 
6. รวบรวมข้อมูล และสารสนเทศในการ
สรุปผลการดำเนินงาน 
7. จัดทำเล่มรายงานผลการดำเนินงาน
โครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน
เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อหน่วยงาน
ต้นสังกัด     

 
ตุลาคม 2563 
 
 
 
ตุลาคม 2563                        
-กันยายน 2564 
 
 
 
กันยายน 2564                       
และเมษายน 2565 
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 5. ปฏิทินการดำเนินงาน 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2564 

ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย. 
1. ศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหา 
และความจำเป็น             

2. จัดทำโครงการและขออนุมัติ
โครงการ             

3. เสนอขออนุมัติโครงการ 
            

4. แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อน
นิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็น
ฐานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา      

            

5. ดำเนินการนิเทศ 
 

 

          
6. สรุปผลและรายงาน                           
การดำเนินงาน           

 

 

 

  6. งบประมาณ 
 6.1 งบประมาณตามโครงการจาก สพป.นว.1 จำนวน 170,000  บาท (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 6.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับ
คณะทำงานและศึกษานิเทศก์ในการประชุม
วางแผน สร้างเครื่องมือ และสรุปรายงานฯ 
จำนวน 17 คนๆ ละ 150 บาท 3 ครั้ง                          
รวมเป็นเงิน 7,650 บาท    

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

7,650 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 

7,650 
2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้ารับการ

อบรม (ผู้บริหารโรงเรียน และครูวิชาการ)     
จำนวน 340 คนๆ ละ 35 บาท                                     
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ที ่ กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

รวมเป็นเงิน 11,900 บาท    - 11,900 - 11,900 

3 ค่าจัดทำเล่มเอกสารประกอบการอบรม จำนวน 
350 เล่มๆละ 30 บาท รวมเป็นเงิน 10,500 
บาท    

 
- 

 
- 

 
10,500 

 
10,500 

4 จัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเดินทาง                  
ไปราชการให้กับศึกษานิเทศก์ จำนวน 4 ครั้ง                   
โดยคำนวณตามระยะทางและจำนวนโรงเรียน                  
ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ ดังนี้ 
1) โรงเรียนในเขตอำเภอ เมือง   
จำนวน 53 โรงเรียนๆ ละ 175 บาท  
รวมเป็นเงิน 37,100 บาท     
2) โรงเรียนในเขตอำเภอ เก้าเลี้ยว   
จำนวน 21 โรงเรียนๆ ละ 205 บาท  
รวมเป็นเงิน 17,220 บาท     
3) โรงเรียนในเขตอำเภอ โกรกพระ   
จำนวน 20 โรงเรียนๆ ละ 205 บาท  
รวมเป็นเงิน 16,400 บาท   
4) โรงเรียนในเขตอำเภอ ชุมแสง   
จำนวน 34 โรงเรียนๆ ละ 235 บาท  
รวมเป็นเงิน 31,960 บาท   
5) โรงเรียนในเขตอำเภอ พยุหะคีรี   
จำนวน 30 โรงเรียนๆ ละ 235 บาท  
รวมเป็นเงิน 28,200 บาท         
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  130,880  บาท    

 
 
 
 
 
- 

130,880   - 130,880   

5 ค่าจัดพิมพ์เอกสารประกอบการนิเทศ และสรุป 
รายงานผลการนิเทศ  

 
- 

 
2,000 

 
- 

 
2,000 

6 ค่าจัดทำเล่มเอกสารประกอบการนิเทศ และสรุป
รายงานผลการนิเทศ จำนวน 20 ชุดๆ ละ                     
250 บาท  รวมเป็นเงิน 5,000 บาท      

 
 
- 

 
 
- 

 
 

5,000 

 
 

5,000 
7 ค่าวัสดุอ่ืนๆ สำหรับใช้ในโครงการ - - 2,070 2,070 
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ที ่ กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

รวมเงินทั้งส้ิน - 152,430 17,570 170,000 
  7.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาในสังกัด
ได้รับการพัฒนาให้สามารถบริหารจัด
การศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 
2. ร้อยละ 80 ของนักเรียนได้รับการพัฒนา
ทุกด้านตามตัวชี้วัดที่จุดเน้น 
 
3. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาในสังกัด 
ได้รับการนิเทศอย่างสม่ำเสมอ 
 
4. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาสามารถ
ดำเนินการตามนโยบายของ สพฐ.                                    

1. ตรวจสอบการดำเนินการ
บริหารจัดการศึกษา 
 
2. ตรวจสอบหลักสูตรของ
สถานศึกษาและแผนการจัด 
การเรียนรู้ 
3. ตรวจสอบการนิเทศภายใน 
และภายนอกของสถานศึกษา 
  
4. ติดตาม ตรวจสอบการ
ดำเนินงานตามนโยบายของ
สพฐ.  

1. แบบตรวจสอบกระบวนการ
บริหารจัดการศึกษา 
 
2. แบบตรวจสอบโครงสร้าง
หลักสูตรของสถานศึกษา และ                   
แผนจัดการเรียนรู้ 
3. แบบตรวจสอบการได้รับการ
นิเทศภายใน และภายนอกของ
สถานศึกษา  
4. แบบติดตาม ตรวจสอบการ
ดำเนินงานตามนโยบายของ สพฐ. 

 
8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  8.1 สถานศึกษาในสังกัดได้รับการพัฒนาให้สามารถบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 
 8.2 นักเรียนได้รับการพัฒนาทุกด้านตามตัวชี้วัดที่จุดเน้น 
 8.3 สถานศึกษาในสังกัด ได้รับการนิเทศอย่างสม่ำเสมอ 
 8.4 สถานศึกษาสามารถดำเนินการตามนโยบายของ สพฐ.และสพป.นครสวรรค์ เขต 1                     
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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8. โครงการ       การขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
                                          คณิตศาสตร์  โดยใช้กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด 
หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางวันเพ็ญ จันทร์จิตวิริยะ 
ระยะเวลาดำเนินการ  ตุลาคม 2563  – กันยายน 2564 
สอดคล้องกับ 
     ( / ) นโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ  ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
                                               ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
     ( /  ) นโยบาย สพฐ.ที่ 3  ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
     ( / )  ยุทธศาสตร์ที่  3  ขอ้ 3  นโยบายที่  3  เสริมสรา้งความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียน 
                                              อย่างมีคุณภาพสอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษท่ี 21                                                       
     ( / )  จุดเน้นด้าน  ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่งมีคุณภาพ มีสมรรถนะ ทักษะและคุณลักษณะที่สำคัญ 
                                               จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
     ( / )  ตัวชี้วัดความสำเร็จ  ข้อ  5  ร้อยละ 75 ของผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา 
                                               และคิดสร้างสรรค์จากการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง 
                                               ( Active  Learning ) 
     ( / ) มาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา   
               มาตรฐานที่ 3  ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                                                             
                ตัวบ่งชี้ที่  4  ผู้เรียนมีคุณภาพตามจุดเน้นและสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรแกนกลาง 
     การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551     
                                       
1.  หลักการและเหตุผล 
 คณิตศาสตร์มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์ ทำให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิด
อย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถี่ ถ้วนรอบคอบ ช่วยให้
คาดการณ์วางแผนตัดสินใจ แก้ปัญหา และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม นอกจากนี้
คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศาสตร์อ่ืนๆ ดังนั้นคณิตศาสตร์จึงเป็น
ประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
 ในปีการศึกษา 2561 ผลการประเมินระดับชาติ NT  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  และ O – NET  ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1  คะแนนเฉลี่ยลดลงจากปีการศึกษาที่ผ่านมาทุกระดับ  ดังนั้น
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ได้จัดทำโครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด 
เพ่ือยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์สูงขึ้น 
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2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพ่ือให้ครูคณิตศาสตร์มีความรู้ความเข้าใจและมีแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์โดยโดยใช้กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด 
 2.2 เพ่ือให้ผู้บริหารโรงเรียนหรือครูวิชาการสามารถนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์โดยโดยใช้กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด 
 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
      1) ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนที่ผลการวัดความสามารถพ้ืนฐาน
ด้านคำนวณ ปีการศึกษา 2562 มีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าร้อยละ 50  จำนวน 53  คน 
  2) ผู้บริหารโรงเรียน ที่ผลการวัดความสามารถพ้ืนฐานด้านคำนวณ ปีการศึกษา 2562 มี
คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าร้อยละ 50  จำนวน 53  คน 
 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
      1)  ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจและมีแนวทางการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยโดยใช้กระบวนการสร้างความคิดรวบยอดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2) ผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายสามารถนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์โดยโดยใช้กระบวนการสร้างความคิดรวบยอดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
4. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 จัดทำหลักสูตรการประชุมการพัฒนากิจกรรม

การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้น ป.3 
พฤศจิกายน-ธันวาคม  
2564 

นางวันเพ็ญ จันทร์จิตวิริยะ
และคณะ 

2 การสร้างความรู้ ความเข้าใจการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยโดยใช้กระบวนการ
สร้างความคิดรวบยอด ให้ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ 
ระยะที่ 1 

เมษายน 2564 นางวันเพ็ญ จันทร์จิตวิริยะ
และคณะ 

3 การสร้างความรู้ ความเข้าใจในการนิเทศการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยโดยใช้
กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด ให้ผู้บริหาร
โรงเรียน/ครูวิชาการโรงเรียน 

พฤษภาคม 2564 นางวันเพ็ญ จันทร์จิตวิริยะ
และคณะ 

4 นิเทศ ติดตามผลการนำชุดกิจกรรมการจัดการ
เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไปใช้ใน
โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 

มิ ถุ น ายน -สิ งห าค ม 
2564 

นางวันเพ็ญ จันทร์จิตวิริยะ 
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5. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ 
 5.1 จัดทำหลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ พฤศจิกายน -
ธันวาคม  2564  สถานที่ดำเนินการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 
      5.2 การสร้างความรู้ ความเข้าใจการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยโดยใช้กระบวนการ
สร้างความคิดรวบยอด สำหรับครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ระยะที่ 1 เดือนเมษายน-พฤษภาคม 2564 สถานที่
ดำเนินการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 

     5.3 การสร้างความรู้ ความเข้าใจการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยโดยใช้กระบวนการ
สร้างความคิดรวบยอด สำหรับผู้บริหารโรงเรียน/ครูวิชาการ ระยะที่ 1 เดือนเมษายน-พฤษภาคม 2564 
สถานที่ดำเนินการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 
   5.4 นิเทศ ติดตามผลการนำชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไปใช้ใน
โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย ระหว่างเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2564 
 
6. งบประมาณ  
 6.1 งบประมาณ  30,000 บาท (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 6.2 รายละเอียด ดังนี้  

กิจกรรม งบประมาณ 
1. การสร้างความรู้ ความเข้าใจการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยโดยใช้
กระบวนการสร้างความคิดรวบยอดให้ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ 
-ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน จำนวน 60  คนๆละ 150 บาท จำนวน 2 วัน เป็นเงิน 
 -ค่าจัดทำเอกสารจำนวน 60 เล่มๆละ 50 บาท เป็นเงิน 

 
 

18,000 
3,000 

2. การสร้างความรู้ ความเข้าใจในการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยโดย
ใช้กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด ให้ผู้บริหารโรงเรียน/ครูวิชาการโรงเรียน 
ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน จำนวน 60  คนๆละ 150 บาท จำนวน 1 วัน เป็นเงิน 
  

 
 

9,000 
 

รวมงบประมาณ 30,000 
 
 7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 7.1 ปัจจัยเสี่ยง ไม่สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด 
 7.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 
ควรจัดให้มีการตรวจสอบ ทบทวนการดำเนินงานตามโครงการทุกไตรมาส 
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8. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. ครูผู้สอนคณิตศาสตร์กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด 
2. ผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด 

 
ร้อยละ 100 
 
ร้อยละ 100 

เชิงคุณภาพ 
1. ครูผู้สอนคณิตศาสตร์มีความรู้ความเข้าใจและสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์โดยใช้กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ผู้บริหารโรงเรียนสามารถนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์โดยใช้กระบวนการสร้างความคิดรวบยอดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
ร้อยละ 75 
 
ร้อยละ 75 
 

 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
   9.1 ครูผูส้อนคณิตศาสตร์มีแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่โดยใช้กระบวนการสร้างความคิด
รวบยอดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   9.2 ผู้บริหารโรงเรียนมีแนวทางในการนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ได ้
   9.3 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์สูงขึ้น 
        

      

 

 

 

 

 

 

 

 
9. โครงการ     การสร้างข้อสอบแบบอัตนัยตามแนวทางการทดสอบระดับชาติและระดับนานาชาติ 
หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ (   ) โครงการงานประจำ   ( √ ) โครงการใหม่       (   ) โครงการต่อเนื่อง 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางวันเพ็ญ  จันทร์จิตวิริยะ และคณะ 
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ระยะเวลาดำเนินการ  ตุลาคม 2563  – กันยายน 2564 
สอดคล้องกับ 
    ( / )  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการผลิต พัฒนากำลังคนและสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
    ( / )  มาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา   
            มาตรฐานที่ 2   การบริหารและการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ                                                                             
             ตัวบ่งชี้ที่  1     การบริหารงานด้านวิชาการ 
            ประเด็นการพิจารณาที่ 5  ส่งเสริม สนับสนุนการวัดผล ประเมินผล และนำผลไปใช้ใน 
             การปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    ( / )   พันธกิจ ข้อที่ 6 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพและ 
             มีความซื่อสัตย์ 
1.  หลักการและเหตุผล 

การวัดและการประเมินผลเป็นภารกิจที่สำคัญอย่างหนึ่งสำหรับผู้สอน ด้วยเหตุผลที่ว่าการวัดและการ
ประเมินผลจะเป็นวิธีการที่ประเมินความรู้ ความสามารถของผู้เรียน ตลอดจนใช้เป็นวิธีการในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของผู้สอนได้ว่า ได้ดำเนินการสอนเป็นไปตามเป้าหมายหรือจุดประสงค์ที่กำหนดไว้ หรือไม่ ดังนั้น
ผู้สอนจึงจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจและสามารถดำเนินการวัดและประเมินผลได้เป็นอย่างดี 
เพราะการจัดการเรียนการสอนแต่ละครั้งควรมีการตรวจสอบคุณภาพของผู้เรียน ผูสอน และกระบวนการสอน 
ระยะๆ (formative evaluation) เพ่ือพิจารณาตรวจสอบวาผูเรียนมีคุณสมบัติหรือเกิดพฤติกรรมที่ พึง     
ประสงค์ตรงตามวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอนตามที่กำหนดไวหรือไม กระบวนการวัดและประเมินผลนี้จะ
พยายามทำใหไดขอมูลจากการจัดการเรียนการสอน เพ่ือนำมาใชวิเคราะหและตัดสินใจวา การสอนดังกลาวนั้น
บรรลุผลหรือไม (summative evaluation) นำผลการตัดสินใจเพ่ือประโยชนในการจัดลำดับ เลื่อนชั้นเรียนและ
พัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนตอไป การเรียนการสอนหากไมมีการวัดและประเมินผลแลว ผูสอนก็ไมทราบ  
วาผูเรียนมีความรูเพ่ิมขึ้นหรือไม มากนอยเพียงใด ไมทราบวาการจัดการเรียนการสอนดังกลาวมีประสิทธิภาพ
หรือไม เหมาะสมหรือไม หากตองการพัฒนาปรับปรุงแกไข จะปรับปรุงพัฒนาตรงจุดไหน อยางไร เปนตนดังนั้น
เครื่องมือการวัดและประเมินผลในระดับชั้นเรียนจึงมีความสำคัญยิ่ง ครูต้องมีวิธีการวัดที่หลากหลายและ
เหมาะสมกับสิ่งที่ต้องการจะวัด 
 ในปัจจุบัน  พบว่าครูบางส่วนสอนโดยไม่ยึดมาตรฐานและตัวชี้วัด ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แต่สอนตามเนื้อหา รวมทั้งวัดและประเมินผล โดยใช้แบบทดสอบ
เลือกตอบที่วัดเพียงระดับความรู้ ความจำ นักเรียนไม่ได้พัฒนาทักษะการคิด อีกท้ังเป็นเครื่องมือที่ไม่มีคุณภาพ 
ส่งผลให้กระบวนการจัดการเรียนรู้ไม่บรรลุตามเป้าหมาย การใช้ข้อสอบอัตนัยมาใช้ในการวัดและประเมินผล
ระดับชั้นเรียนเป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะการเขียนสื่อความที่สะท้อนความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของ
ผู้เรียน ส่งผลให้ครูปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอน และวิธีการวัดและประเมินผลในระดับชั้นเรียน ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวข้อสอบระดับชาติ(NT/O-NET) และข้อสอบระดับนานาชาติ (PISA)  ด้วยเหตุดังกล่าว  จึงจำเป็นต้อง 
พัฒนาความสามารถในการสร้างข้อสอบแบบอัตนัยให้กับครูผู้สอน อันจะส่งผลต่อคุณภาพของนักเรียน กอร์ป
กับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีนโยบายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น ดังนั้น 
เพ่ือให้การดำเนินงานสอดคล้องกันทุกระดับ จึงจัดทำโครงการสร้างข้อสอบแบบอัตนัยตามแนวทางการทดสอบ
ระดับชาติและระดับนานาชาติเพ่ือยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ (NT/O-NET) 
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     2. วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการประชุมมีความรู้  ความเข้าใจการสร้างเครื่องมือในการวัดความรู้
ความสามารถตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
 2. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการประชุมสามารถสร้างข้อสอบแบบอัตนัยตามแนวทางการทดสอบระดับชาติ
และระดับนานาชาติที่มีคุณภาพ 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ ได้แก่  ครูที่ทำหน้าที่วัดและประเมินผลโรงเรียนๆละ 1 คน รวม 162 คน  
 3.2 เชิงคุณภาพ 
      ครูที่ทำหน้าที่วัดและประเมินผลที่เข้ารับการพัฒนาสามารถสร้างข้อสอบแบบอัตนัยตามแนว
ทางการทดสอบระดับชาติและระดับนานาชาติที่มีคุณภาพ  
 

4. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 วางแผนการดำเนินการ แต่งตั้งคณะกรรมการ

กำหนดแนวทางการพัฒนาการสร้างข้อสอบแบบ
อัตนัยตามแนวทางการทดสอบระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ 

 
 

มกราคม - กันยายน 
2564 

นางวันเพ็ญ จันทร์จิตวิริยะ 
นายกัมปนาท สุ่มมาตย์ 

2 การประชุมการสร้างข้อสอบแบบอัตนัยตามแนว
ทางการทดสอบระดับชาติและระดับนานาชาติ 

3 นิเทศ ติดตามผลการดำเนินงาน 
4 สรุปรายงานผล 
 
5. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ 
 5.1  ระยะเวลา มกราคม – กันยายน 2564 
 5.2  ห้องประชุมศรีนครสวรรค์  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 

 
 
 
 
 
 
 

6. งบประมาณ  
 6.1 งบประมาณ  30,000 บาท (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 6.2 รายละเอียด ดังนี้  

กิจกรรม งบประมาณ 
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การประชุมทางการพัฒนาการสร้างข้อสอบแบบอัตนัยตามแนวทางการทดสอบระดับชาติ
และระดับนานาชาติ(PISA) 
-ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน จำนวน 160  คนๆละ 150 บาท  
แบ่งเป็น 2 รุ่นๆละ 1 วัน  
-ค่าจัดทำเอกสารจำนวน 150 เล่มๆละ 40 บาท เป็นเงิน 

 
 

24,000 
 

6,000 
 

รวมงบประมาณ 30,000 
 

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 7.1 ปัจจัยเสี่ยง ไม่สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด 
 7.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 
ควรจัดให้มีการตรวจสอบ ทบทวนการดำเนินงานตามโครงการทุกไตรมาส 
 

8. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1.ครูที่ทำหน้าที่วัดและประเมินผลที่เข้ารับการพัฒนามีความรู้ความเข้าใจในการ
สร้างข้อสอบวัดความรู้และความสามารถตามมาตรฐานและตัวชี้วัด 
2.ครูที่ทำหน้าที่วัดและประเมินผลที่เข้ารับการพัฒนาสามารถสร้างข้อสอบแบบ
อัตนัยตามแนวทางการทดสอบระดับชาติและระดับนานาชาติ 

 
ร้อยละ 100 

 

เชิงคุณภาพ 
ครูที่ทำหน้าที่วัดและประเมินผลที่เข้ารับการพัฒนาสามารถสร้างข้อสอบแบบ
อัตนัยตามแนวทางการทดสอบระดับชาติและระดับนานาชาติที่มีคุณภาพ 

 
ร้อยละ 80 

 
 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
   9.1 ครูที่ทำหน้าที่วัดและประเมินผลสามารถวัดและประเมินผลผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลายและเหมาะสม 
   9.2 นักเรียนได้รับการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรกำหนดส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 
 
 
        

 
 
 

10. โครงการ  การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องจำนวนและพีชคณิต
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 
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ผู้รับผิดชอบโครงการ นางวันเพ็ญ  จันทร์จิตวิริยะ และนายสุรเดช  น้อยจันทร์ 
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2563-กันยายน 2564 
( / ) มาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา   
      มาตรฐานที่ 3  ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                                                             
      ตัวบ่งชี้ที่  3  ผู้เรียนระดบัปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีคุณภาพตามหลักสูตร      
      ประเด็นพิจารณาที่ 3  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
( / ) องค์ประกอบที่ 1  Function  Base  
      ตัวชี้วัดที่ 1.3  ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)      
1. หลักการและเหตุผล  
 คณิตศาสตร์มีความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิด ทำให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิดสร้างสรรค์ 
คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ ระเบียบ มีแบบแผนสามารถวิเคราะห์ปัญหา และสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วน
รอบคอบ ทำให้สามารถสามารถคาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนศาสตร์อื่นๆที่เก่ียวข้อง 
คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น  
 ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์1  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต 1  ได้คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าร้อยละ 50 ทุกปี  โดยเฉพาะอย่างยิ่งชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  คะแนน
เฉลี่ยต่ำกว่าร้อยละ 30 จากผลการประเมินดังกล่าวพบว่า ผลการประเมินคุณภาพระดับชาติในช่วงชั้นที่สูงขึ้น
ผลการประเมินมีแนวโน้มลดลงตามลำดับ ดังตารางต่อไปนี้ 
ตาราง  แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
3 
          ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ย้อนหลัง 3 ปี 

ปีการศึกษา 2560 2561 2562 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 37.12 37.97 31.92 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 21.82 23.27 20.40 

 จากความสำคัญและสภาพปัญหาดังกล่าวสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1  
มีนโยบายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้สูงขึ้น 
จึงได้จัดทำโครงการการขับเคลื่อนยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายสำคัญของหน่วยงานต้นสังกัด 
 

2. วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความรู้และสามารถ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ ในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพของแต่ละคน 
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 2. เพ่ือยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สูงขึ้น 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  1) ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา  ในโรงเรียนขยายโอกาส  
รวม 40 คน 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
  1) ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มีความรู้และสามารถออกแบบการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่เน้นการลงมือปฏิบัติและยึดความแตกต่างระหว่างบุคคล 
  2) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สูงขึ้น 

4. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมวางแผนการพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระ

การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 
มกราคม 2564 นางวันเพ็ญ จันทร์จิตวิริยะ

และคณะ 
2 ประชุมปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการ

เรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา   
     พ ฤ ษ ภ า ค ม 
2564 

นางวันเพ็ญ จันทร์จิตวิริยะ
และคณะ 

3 สรุปรายงานผลการดำเนินการ กันยายน 2564 นางวันเพ็ญ จันทร์จิตวิริยะ 
 

5. ระยะเวลา และสถานที่ในการดำเนินงาน 
 ระยะเวลา  ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 

 สถานที่  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 

6. งบประมาณ 
 6.1 งบประมาณ  25,000  บาท 
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6.2 รายละเอียด ดังนี้ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าตอบแทน 
1. ประชุมคณะทำงานเพ่ือวางแผนการประชุม    
-ค่าอาหารว่าง และอาหารกลางวัน จำนวน 10 คนๆละ150 
บาท 2 วัน 

3,000   

2.ประชุมปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา   

   

  -ค่าอาหารว่าง และอาหารกลางวัน จำนวน 40 คนๆละ
150 บาท 3 วัน 

18,000   

 - ค่าเอกสาร จำนวน 40 เล่ม ๆละ 80 บาท  3,200  
 - ค่าวัสดุ  800  

รวมงบประมาณ 21,000 4,000  
รวมงบประมาณท้ังสิ้น 25,000 

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 ปัจจัยเสี่ยง 
 1. การได้รับการสนับสนุนในการดำเนินการ 
 2. ความต่อเนื่องในการขับเคลื่อนของเขตพ้ืนที่การศึกษา  และสถานศึกษาในการดำเนินการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 1. ได้รับการสนับสนุนและอนุญาตให้ดำเนินการ 
 2. นิเทศ ติดตามการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างต่อเนื่อง 
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8. ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1) ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที 3 ได้รับการพัฒนา 
ด้านการจัดการเรียนรู้เรื่องจำนวนและพีชคณิต 
2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ได้รับการพัฒนาความสามารถด้านคณิตศาสตร์ 

 
ร้อยละ 100 

 
ร้อยละ 80 

เชิงคุณภาพ 
1) ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที 3 มีความรู้และสามารถ
จัดการเรียนรู้เรื่องจำนวนและพีชคณิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(O-NET)      
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์สูงขึ้น 

 
ร้อยละ 80 

 
ร้อยละ 60 

 
 

 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

9.1 ครูผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับการทดสอบระดับชาติ 
9.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีความสามารถด้านคณิตศาสตร์สูงขึ้น 
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11. โครงการ การพัฒนาสมรรถนะด้านการอ่านของผู้เรียนตามแนวทางการประเมิน    
ของ PISA ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1  

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวกนกพร  เพ่ิมพูน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 
    นางปวีณา  ประสพสิน    ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
ระยะเวลาดำเนินการ  ระยะเวลา ตุลาคม 2563- พฤษภาคม 2564  
สอดคล้องกับนโยบาย 
(√ )  ยุทธศาสตร์ที่ 3           ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(√ )  นโยบาย สพฐ.ข้อ 1      พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
         จุดเน้นที่ 1.1 ด้าน      1) พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ 
                                     2) พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้และมีทักษะชีวิต 
(√ )  เป้าประสงค์                1) ร้อยละ 75 ของครูผู้สอนมีสมรรถนะด้านการอ่านตามแนวทางการประเมิน    

ของ PISA 
                                      2) ร้อยละ 75 ของครูผู้สอนสามารถสร้างและพัฒนาชุดแบบฝึกทักษะด้านการ

อ่านตามแนวทางของ PISA ของผู้เรียนระดับชั้น ป.4-ม.3 
       3)  ร้อยละ 75 ของ ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการอ่านของผู้เรียนระดับชั้น  
            ป.4-ม.3 ตามแนวทางการประเมินของ PISA 

(√ )  มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560 
       มาตรฐานที่ 2  ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารงานด้านวิชาการ  
1.หลักการและเหตุผล 
 โครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (Programme for International Student Assessment) 
หรือที่ เรียกกันโดยทั่วๆไปว่า PISA เป็นโครงการที่ริเริ่มโดยองค์การเพ่ือความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
หรือ OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) จุดมุ่ งหมายสำคัญของ 
PISA คือ การตรวจสอบว่าเยาวชนวัยจบการศึกษาภาคบังคับ หรือวัยอายุ ๑๕ ปี ของ ประเทศต่างๆ มีศักยภาพ
หรือความสามารถพ้ืนฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่เพียงใด  

ประเทศไทยเข้าร่วมโครงการ PISA  โดยจะมีการสอบ และเก็บข้อมูลในเดือนสิงหาคมของทุกรอบการ
ประเมิน จากนักเรียนกลุ่มตัวอย่างประมาณ 8 ,000-9,000 คน  ทุกสังกัดการศึกษาโดยเครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บข้อมูลเป็นแบบทดสอบและแบบสอบถาม  ซึ่งผลการประเมิน PISA 2018 พบว่าประเทศไทยมีคะแนน
เฉลี่ย     ด้านการอ่าน 393 คะแนน (จากค่าเฉลี่ย OECD 487 คะแนน) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับ PISA 2015 
ด้านการอ่าน    มีคะแนนลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) ในขณะนั้น กำหนดให้       
มีการเตรียมความพร้อมของผู้เรียนและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา         
ขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือเข้าร่วมโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล หรือ PISA (Programme for 
International Student Assessment) รวมทั้งสร้างแรงกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความมุ่งมั่นตั้งใจในการเข้าร่วม
โปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนตามมาตรฐานสากล ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการเตรียม
ความพร้อมในการประเมิน PISA ให้แก่นักเรียนในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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2.วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม/โครงการ 
      4.1 เพ่ือพัฒนาสมรรถนะด้านการอ่านตามแนวทางการประเมินของ PISA ให้แก่ครูผู้สอนภาษาไทย 
      4.2 เพ่ือให้ครูผู้สอนสามารถสร้างและพัฒนาชุดแบบฝึกทักษะด้านการอ่านตามแนวทางของ PISA ของ
นักเรียนระดับชั้น ป.4-ม.3 
      4.3 เพ่ือพัฒนาสมรรถนะทางด้านการอ่านของผู้เรียนระดับชั้น ป.4-ม.3 ตามแนวทางการประเมินของ 
PISA  

3.เป้าหมาย  
4.1 เชิงปริมาณ  

       (1) ครูกลุ่มสาระการเรียนเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนขยายโอกาส      จำนวน 31  คน 
       (2) นักเรียนกลุ่มตัวอย่างโรงเรียนขยายโอกาส    จำนวน 150 คน 

4.2  เชิงคุณภาพ (ทั้งนี้ ให้พิจารณาจากวัตถุประสงค์ของโครงการเป็นหลัก) 
                (1) ครูมีสมรรถนะด้านการอ่านตามแนวทางการประเมินของ PISA 
                (2) ครูผู้สอนสามารถสร้างและพัฒนาชุดแบบฝึกทักษะด้านการอ่านตามแนวทางของ PISA ของ
ผู้เรียนระดับชั้น ป.4-ม.3 
               (3) ผู้เรียนระดับชั้น ป.4-ม.3 มีพัฒนาการด้านการอ่านตามแนวทางการประเมินของ PISA  
4.วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้ดำเนินงาน 
1 ประชุมวางแผนการดำเนินงาน ตุลาคม 2563 ผู้รับผิดชอบโครงการฯ 
2 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ   ในการ

พัฒนาสมรรถนะด้านการอ่านตามแนวทางการประเมิน
ของ PISA ให้แก่ครูผู้สอนภาษาไทย 

พฤศจิกายน 2563 ผู้รับผิดชอบโครงการฯ 

3 พัฒนาคู่มือแนวทางการสร้างและพัฒนาชุดแบบ  ฝึก
ทักษะด้านการอ่านของครผูู้สอนตามแนวทางของ PISA 
ของนักเรียนระดับชั้น ป.4-ม.3 

พฤศจิกายน 2563 ผู้รับผิดชอบโครงการฯ 
คณะคร ู

4 คัดเลือกโรงเรยีนขยายโอกาสเครือข่ายละ 1 โรงเรียนเพื่อ
ทดสอบสมรรถนะทางด้านการอ่านของผู้เรียน 

ธันวาคม 2563 ผู้รับผิดชอบโครงการฯ 
คณะคร ู

5 ปรับปรุงพัฒนาชุดแบบฝึกทักษะดา้นการอ่านของผู้เรยีน
ตามแนวทางของ PISA ของนักเรียนระดับชั้น ป.4-ม.3 

มกราคม 2563 ผู้รับผิดชอบโครงการฯ 
คณะคร ู

6 ทดสอบพัฒนาการทางด้านการอ่านของผู้เรียนโรงเรียน
ขยายโอกาสเครือข่ายละ 1 โรงเรยีน 

กุมภาพันธ ์ ผู้รับผิดชอบโครงการฯ 
คณะคร ู

7 - นิเทศ ติดตาม การฝึกทักษะด้านการอ่านของ
ผู้เรียนตามแนวทาง PISA ของนักเรียนระดับชั้น   
ป.4-ม.3  
   - นิเทศ ติดตาม การดำเนินงาน   - ประเมินผล 

มีนาคม -พฤษภาคม ผู้รับผิดชอบโครงการฯ 
คณะครู 
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5. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ระยะเวลา ตุลาคม 2563- พฤษภาคม 2564 
 

6. สถานที่ดำเนินการ 
 6.1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 
 6.2 โรงเรียนขยายโอกาสใน สพป.นครสวรรค์ เขต 1 
7. งบประมาณ 
 งบประมาณ จำนวน   30,000 บาท (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
    รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
ที ่ กิจกรรม งบประมาณ 
1 ประชุมวางแผนการดำเนินงาน 2,000 
2 อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาสมรรถนะด้านการอ่าน

ตามแนวทางการประเมินของ PISA ให้แก่ครผูู้สอนภาษาไทย 
5,000 

 
3 พัฒนาคู่มือแนวทางการสร้างและพัฒนาชุดแบบฝึกทักษะด้านการอ่านของผู้เรียน

ตามแนวทางของ PISA ของนักเรียนระดับชั้น ป.4-ม.3 
10,000 

 
4 คัดเลือกโรงเรียนขยายโอกาสเครือข่ายละ 1 โรงเรียนเพ่ือทดสอบสมรรถนะทางด้าน

การอ่านของผู้เรียน 
- 

5 ปรับปรุงพฒันาชุดแบบฝึกทักษะด้านการอ่านของผู้เรียนตามแนวทางของ PISA  
ของนักเรียนระดับชั้น ป.4-ม.3 

5,000 

6 ทดสอบพัฒนาการทางด้านการอ่านของผู้เรียนโรงเรียนขยายโอกาสเครือข่ายละ      
1 โรงเรียน 

5,000 
 

7 - นิเทศ ติดตาม การฝึกทักษะด้านการอ่านของผู้เรียนตามแนวทาง PISA  
ของนักเรียนระดับชั้น   ป.4-ม.3  
   - นิเทศ ติดตาม การดำเนินงาน 
   - ประเมินผล 

3,000 

 



๑๓๑ 
 

8.  ปัญหาอุปสรรคของกิจกรรม/โครงการ 
6.1  ด้านบุคลากร  ครูที่เข้าร่วมอาจมีการเปลี่ยนแปลง เช่น ย้ายโรงเรียน เกษียณ ป่วย ฯลฯ  ทำให้

บุคลากรไม่คงที่และเปลี่ยนตัวทำให้การดำเนินงานไม่ต่อเนื่อง 
6.2  ด้านวัสดุอุปกรณ์  อาจมีวัสดุอุปกรณ์ไม่พร้อมในการดำเนินงาน     
6.3 ด้านระยะเวลาการดำเนินงานอาจไม่ตรงกับท่ีวางแผนไว้เนื่องจากปัจจัยงานด้านอ่ืนๆ   

 

9. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1.ครูมีสมรรถนะด้านการอ่านตามแนวทางการประเมินของ PISA 
 

ร้อยละ 75 

2.ครูผู้สอนสามารถสร้างและพัฒนาชุดแบบฝึกทักษะด้านการอ่านตามแนวทางของ PISA ของ
ผู้เรียนระดับชั้น ป.4-ม.3 

ร้อยละ 75 

3.ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการอ่านของผู้เรียนระดับชั้น ป.4-ม.3 ตามแนวทางการประเมินของ 
PISA  

ร้อยละ 75 

 

10.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    1. ครูมีสมรรถนะด้านการอ่านตามแนวทางการประเมินของ PISA 
    2. ครูผู้สอนสามารถสร้างและพัฒนาชุดแบบฝึกทักษะด้านการอ่านตามแนวทางของ PISA ของผู้เรียนระดับ    
ชั้น ป.4-ม.3 
    3. ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการอ่านของผู้เรียนระดับชั้น ป.4-ม.3 ตามแนวทางการประเมินของ PISA 
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12. โครงการ   พัฒนาทักษะด้านอาชีพ “หนึ่งอาชีพหลักสองอาชีพรอง” 
แผนงาน   ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ลักษณะโครงการ     (..) โครงการงานประจำ (/) โครงการใหม่ (...) โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสุรเดช น้อยจันทร์ 
ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ เริ่มต้น ตุลาคม ๒๕๖๓  สิ้นสุด กันยายน ๒๕๖๔ 
ความสอดคล้องกับ 
 นโยบาย สพฐ. 

ประเด็นยุทธศาสตร์       (...) ๑  (/) ๒  (..)  ๓  (..) ๔ 
1. หลักการและเหตุผล 

การทำงาน  และการมีรายได้ที่จะแลกเปลี่ยนปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตได้อย่างเพียงพอ เหมาะสม 
สอดคล้องกับสภาพความเป็นไปของสังคม ดูเหมือนจะเป็นเป้าหมายขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์ปกติทั่วไปทุกคน และ
เป็นเป้าหมายขั้นต่ำในการพัฒนาของทุกประเทศ  แนวนโยบายการพัฒนาประเทศของรัฐบาล มุ่งเน้นให้
หน่วยงานต่าง ๆ พิจารณาถึงปัญหา ความจำเป็นที่ต้องได้รับการพัฒนาในแต่ละช่วงวัยอย่างรอบด้าน และการมี
ทักษะการงานได้ถูกบรรจุลงในหลักสูตรการศึกษา โดยการศึกษาภาคบังคับ ทั้งระดับประถม และมัธยม ที่
เรียกว่ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้ เสริมสร้างทักษะ มองหาความถนัด ที่จะ
พัฒนาเป็นอาชีพต่อไปในอนาคต 

นอกจากแนวทางดังกล่าวที่ดำเนินการให้กับนักเรียนในระบบการศึกษาแล้วนั้น  ทั้งภาครัฐและเอกชน
ยังได้พัฒนานโยบายมาตรการ กลไกอ่ืน ๆ ขึ้นมาสนับสนุน ที่สนับสนุนเกื้อกูล การส่งเสริมทักษะการงานอาชีพ  
ความเข้มแข็งในการประกอบการของผู้ประกอบการรายย่อย และผู้ประกอบการใหม่ให้เติบโตยั่งยืน และการ
ประสานงานผลักดันให้นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพที่แต่ละคนมี   

ดังนั้นสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๑ จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาทักษะ
ด้านอาชีพ “หนึ่งอาชีพหลักสองอาชีพรอง” ขึ้นเพ่ือให้ผู้เรียนได้รู้จักการแสวงหารายได้เลีย้งชีพด้วยการประกอบ
อาชีพที่สุจริตและมีรายได้เพียงพอต่อการเลี้ยงดูครอบครัวในสภาวะการผันผวนในสังคมปจัจบุัน 
 
๒. วัตถุประสงค์ :  

๑. เพ่ือสร้างทัศนคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพที่สุจริตรับผิดชอบต่อสังคม และสร้างแรงบันดาลใจให้
นักเรียนค้นหาการประกอบอาชีพที่สนใจ ถนัดเหมาะสมกับวัย 

๒. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจกระบวนการประกอบอาชีพ และสามารถต่อยอดอาชีพจากพ่อ
และแม่ ผู้ปกครอง สานผันอาชีพของตนเอง  

๓. เพ่ือให้นักเรียนสามารถนำความรู้ความเข้าใจการประกอบอาชีพ ไปทำงานประกอบอาชีพ อัน
ก่อให้เกิดรายได้ต่อไป 
 
๓. กลุ่มเป้าหมาย  : 
 - นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ร้อยละ ๗๐ ที่สนใจ ตั้งใจ ใฝ่เรียนรู้การงานอาชีพ และมีแนวคิด
อยากเป็นผู้ประกอบการ 
 



๑๓๓ 
 

๔. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 

๑ วางแผนการดำเนินงาน (Plan)  ตุลาคม ๒๕๖๓  

๒ ดำเนินการ (Do) 

- จัดทำคู่มือ/แนวทางการสอนงานอาชีพ 

- จัดทำเครื่องมือการนิเทศติดตาม 

- ผู้รับผิดชอบนิเทศติดตาม  

 ตุลาคม๒๕๖๓ - กันยายน 

๒๕๖๔ 

 

๓ สรุปและประเมินผล (Check) 

- สรุปผล 

- ประเมินผล 

 กันยายน ๒๕๖๔  

๔ นำผลการประเมินไปปรับปรุง (Act) 

- จัดทำรายงานโครงการ  

กันยายน ๒๕๖๔  

 
๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินงาน 
 ๕.๑ ระยะเวลา เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๔ 

๕.๒ สถานที่ ทุกโรงเรียนในสังกัด 
๖. งบประมาณ   
 ๖.๑ งบประมาณ   จำนวน   ๓๐,๐๐๐  บาท (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 ๖.๒ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

กิจกรรม งบประมาณ 
กิจกรรมที่ ๑ วางแผนการดำเนินงาน (Plan) ๒,๐๐๐.- 
กิจกรรมที่ ๒ ดำเนินการ (Do) 
- จัดทำคู่มือ/แนวทางการสอนงานอาชีพ 

- จัดทำเครื่องมือการนิเทศติดตาม 

- นิเทศติดตาม 

๒๓,๐๐๐.- 

กิจกรรมที่ ๓ สรุปและประเมินผล (Check) 
- สรุปผล 

๓,๐๐๐.- 



๑๓๔ 
 

กิจกรรม งบประมาณ 
- ประเมินผล 
กิจกรรมที่ ๔ นำผลการประเมินไปปรับปรุง (Act) 
- จัดทำรายงานโครงการ  

๒,๐๐๐.- 

รวมงบประมาณ ๓๐,๐๐๐.- 
๗. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ๗.๑ ปัจจัยเสี่ยง 
  -โรงเรียนขาดครูด้านอาชีพ 

./๗.๒ แนวทางการบริหารความเสี่ยง... 
 ๗.๒ แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
    - ขอความร่วมมือครูสายอาชีพจากหลาย ๆ แหล่ง 
๘. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
๘.๑ เชิงปริมาณ 
    - สถานศึกษาในสังกัดร้อยละ ๙๐จัดการเรียนรู้ด้านอาชีพแก่
นักเรียน 
     - นักเรียนร้อยละ ๗๐ได้เรียนรู้ด้านอาชีพ ๓ อาชีพ  

 
โรงเรียน ๑๖๐ โรง  
นักเรียนร้อยละ ๗๐ 

๘.๒ เชิงคุณภาพ 
     - สถานศึกษาในสังกัดจัดการเรียนรู้ด้านอาชีพแก่นักเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
     - นักเรียนร้อยละ ๗๐ สามารถประกอบอาชีพได้ 

 
ดีมาก 

 
ดีมาก 

 
๙.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

- นักเรียนมีทัศนคติท่ีดีต่อการประกอบอาชีพที่สุจริตรับผิดชอบต่อสังคม และมีแรงบันดาลใจให้ค้นหา
การประกอบอาชีพที่สนใจ ถนัดเหมาะสมกับวัย 

- นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจกระบวนการประกอบอาชีพ และสามารถต่อยอดอาชีพจากพ่อและแม่  
ผู้ปกครอง สานผันอาชีพของตนเอง  

- นักเรียนสามารถนำความรู้ความเข้าใจการประกอบอาชีพ ไปทำงานประกอบอาชีพ อันก่อให้เกิด 
รายได้ต่อไป 
 
 

 



๑๓๕ 
 

13. โครงการ      การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์กระบวนการคิดเลขเร็ว 
หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๑ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายสุรเดช  น้อยจันทร์ 
ระยะเวลาดำเนินการ  ตุลาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๔ 
สอดคล้องกับ 

     ( / ) นโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ  ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  

                                                            ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

     ( /  ) นโยบาย สพฐ.ที่ ๓  ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

     ( / )  ยุทธศาสตร์ที่  ๓  ขอ้ ๓  นโยบายที่  ๓  เสริมสรา้งความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียน 
                                                                 อย่างมีคุณภาพสอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ 
                                                                 ในศตวรรษท่ี ๒๑ 
     ( / )  จุดเน้นด้าน  ผู้เรียนเป็นคนดี  คนเก่งมีคุณภาพ มีสมรรถนะ ทักษะและคุณลักษณะที่สำคัญ 
                               จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ 
     ( / )  ตัวชี้วัดความสำเร็จ  ข้อ  ๕  ร้อยละ ๗๕ ของผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา 
                                                  และคิดสร้างสรรค์จากการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง 
                                                 ( Active  Learning ) 
     ( / ) มาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา   

               มาตรฐานที่ ๓  ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                                                             

                ตัวบ่งชี้ที่  ๔  ผู้เรียนมีคุณภาพตามจุดเน้นและสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรแกนกลาง 
     การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                                           
๑.  หลักการและเหตุผล 
 คณิตศาสตร์มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์ ทำให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิด
อย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ ช่วยให้
คาดการณ์วางแผนตัดสินใจ แก้ปัญหา และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม นอกจากนี้
คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศาสตร์อื่นๆ ดังนั้นคณิตศาสตร์จึงเป็น
ประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
 ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ผลการประเมินระดับชาติ NT  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  และ O – net    
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนในสังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๑  คะแนนเฉลี่ยลดลงจากปีการศึกษาที่ผ่านมาทุกระดับ   
 ดังนั้นสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๑ ได้จัดทำโครงการการ



๑๓๖ 
 

ขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์สูงขึ้น 

 
๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพ่ือให้ครูคณิตศาสตร์มีความรู้ความเข้าใจและมีแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยเน้นการลงมือปฏิบัติ 
 ๒.๒ เพ่ือให้ผู้บริหารโรงเรียนหรือครูวิชาการสามารถนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์โดยเน้นการลงมือปฏิบัติ 
 ๒.๓  เพื่อให้ครูคณิตศาสตร์มีความรู้ความเข้าใจเรื่องเทคนิคการแก้โจทย์ปัญหา และสามารถ
นำไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้ 
 
๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ เชิงปริมาณ 
      ๑) ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ในพื้นที่นิเทศ ๕ อำเภอ จำนวน ๑๖๒  คน 
  ๒) ผู้บริหารโรงเรียนในพ้ืนที่นิเทศ ๕ อำเภอ จำนวน  ๑๖๒ คน 
  
 ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
      ๑)  ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจและมีแนวทางการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยเน้นการลงมือปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๒) ผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายสามารถนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระ       
การเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยเน้นการลงมือปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๓) ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจเทคนิคการแก้โจทย์ปัญหา และ
สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถแก้โจทย์ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
๔. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ ๑ จัดทำชุดนิเทศกิจกรรมการเรียนรู้ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้น ป.๓ 

  

๑ จัดทำชุดนิเทศกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้น ป.๓ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นายสุรเดช  น้อยจันทร์ 

๒ การสร้างความรู้ ความเข้าใจการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยเน้นการลงมือปฏิบัติ 

ธันวาคม ๒๕๖๓ นายสุรเดช  น้อยจันทร์  



๑๓๗ 
 

ให้ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ 
๓ การสร้างความรู้ ความเข้าใจในการนิเทศการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยเน้นการ
ลงมือปฏิบัติ ให้ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ผู้บริหาร
โรงเรียน/ครูวิชาการโรงเรียน 

มกราคม ๒๕๖๔ นายสุรเดช  น้อยจันทร์ 

๔ นิเทศ ติดตามผลการนำชุดกิจกรรมการจัดการ
เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไปใช้ใน
โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 

กุมภาพันธ์-สิงหาคม 
๒๕๖๔ 

นายสุรเดช  น้อยจันทร์ 

๔. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน(ต่อ) 
ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ ๒ จัดทำแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา 
  

  

๑ แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแบบฝึกทักษะการแก้
โจทย์ปัญหา 

มกราคม  ๒๕๖๔ นายสุรเดช  น้อยจันทร์, 

๒ ประชุมปฏิบัติการสร้างความรู้ ความเข้าใจ
เทคนิคการแก้โจทย์ปัญหาให้กับครูคณิตศาสตร์
ที่เป็นคณะทำงาน จำนวน ๒๐ คน และจัดทำ
แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา 
จำนวนสัปดาห์ละ ๓ ข้อ  ๒๐ สัปดาห์ 

มกราคม ๒๕๖๔ นายสุรเดช  น้อยจันทร์ 

๓ เผยแพร่แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาแบบ 
ให้กบัทุกโรงเรียนในสังกัด  ให้ครูคณิตศาสตร์
ทุกโรงเรียนได้นำไปใช้ฝึกทักษะให้กับนักเรียน  

กุมภาพันธ์ –มีนาคม  
๒๕๖๔ 

ครูคณิตศาสตร์ 
ของทุกโรงเรียน 

๔ นิเทศ ติดตามผลการนำแบบฝึกทักษะ 
การแก้โจทย์ปัญหาไปใช้ในสถานศึกษา 

พฤษภาคม – สิงหาคม  
๒๕๖๔ 

นายสุรเดช  น้อยจันทร์ 

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ 

 ๕.๑ จัดทำชุดนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ พฤศจิกายน 
๒๕๖๓ สถานที่ดำเนินการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๑ 
 ๕.๒ การสร้างความรู้ ความเข้าใจการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยเน้นการลงมือปฏิบัติ 
สำหรับครูผู้สอนคณิตศาสตร์ และผู้บริหารโรงเรียน เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
   ๕.๓ นิเทศ ติดตามผลการนำชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไปใช้ใน
โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-สิงหาคม ๒๕๖๔ 
       ๕.๔  จัดทำแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา  มกราคม  ๒๕๖๔ 



๑๓๘ 
 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๑ 
                ๕.๕  ครูคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๒  นำแบบฝึกไปใช้  กุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๖๔ 
และพฤษภาคม - กรกฎาคม ๒๕๖๔  โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
นครสวรรค์ เขต ๑ 
                ๕.๖  นิเทศ ติดตามผลการนำแบบฝึกการแก้โจทย์ปัญหาไปใช้ในสถานศึกษา  พฤษภาคม–
กรกฎาคม  ๒๕๖๔ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๑ 
 

๖. งบประมาณ  
 ๖.๑ งบประมาณ  ๓๐,๐๐๐ บาท (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 ๖.๒ รายละเอียด ดังนี้  
 
 
 
ตารางแสดงงบประมาณ 

กิจกรรม งบประมาณ 

กิจกรรม ๑ จัดทำชุดนิเทศกิจกรรมการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
๑. จัดทำชุดนิเทศกิจกรรมการเรียนรู้ฯ  

 
๓,๐๐๐ 

๒. การสร้างความรู้ ความเข้าใจการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยเน้นการลงมือ
ปฏิบัติ ให้ครูผู้สอนคณิตศาสตร์และผู้บริหารโรงเรียนรายโรงเรียน 

๕,๐๐๐ 

 
๓. นิเทศ ติดตามผลการนำชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ไปใช้ในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 

๕,๐๐๐ 

กิจกรรมที่ ๒  การนำเทคนิคการแก้โจทย์ปัญหาแบบบาร์โมเดลไปใช้ในสถานศึกษา              
๑. ประชุมคณะทำงานจัดทำแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา 

 
๑๒,๐๐๐ 

๒. ประชุมคณะบรรณธิการกิจ ตรวจสอบความถูกต้องของแบบฝึกการแก้โจทย์ ๓,๐๐๐ 

๓. นิเทศ ติดตามการนำแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาแบบบาร์โมเดลไปใช้  ๒,๐๐๐ 

รวมงบประมาณ ๓๐,๐๐๐ 

 
 ๗. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

 ๗.๑ ปัจจัยเสี่ยง ไม่สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด 
 ๗.๒ แนวทางการบริหารความเสี่ยง สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๑ 
ควรจัดให้มีการตรวจสอบ ทบทวนการดำเนินงานตามโครงการทุกไตรมาส 
 



๑๓๙ 
 

๘. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
๑. ครูผู้สอนคณิตศาสตร์กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ที่เน้นการลงมือปฏิบัติ 
๒. ผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่เน้นการลงมือปฏิบัติ 
๓. ครูผู้สอนคณิตศาสตร์กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจเทคนิคการแก้โจทย์
ปัญหา และสามารถจัดทำแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
ร้อยละ ๑๐๐ 
 
ร้อยละ ๑๐๐ 
 
ร้อยละ ๑๐๐ 

เชิงคุณภาพ 
๑. ครูผู้สอนคณิตศาสตร์มีความรู้ความเข้าใจและสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์โดยเน้นการลงมือปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๒. ผู้บริหารโรงเรียนสามารถนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์โดยเน้นการลงมือปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๓. ครูสามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมการฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
ร้อยละ ๗๕ 
 
รอ้ยละ ๗๕ 
 
ร้อยละ ๖๐ 
 

 
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

   ๙.๑ ครูผูส้อนคณิตศาสตร์มีแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่เน้นการลงมือปฏิบัติ 
และการแก้โจทย์ปัญหา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   ๙.๒ ผู้บริหารโรงเรียนมีแนวทางในการนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ได้ 
   ๙.๓ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์สูงขึ้น 
 

 

 

 

 

 
 
 



๑๔๐ 
 

14. โครงการ  โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา ๑๘ เครือข่าย 
ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มนิเทศฯ และคณะผู้บริหารเครือข่าย ๑๘ เครือข่าย 
สนองยุทธศาสตร์ ที ่ ๖  ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วน 
สพปนว๑.   ร่วมในการจัดการศึกษา  
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม  ๒๕๖๓  -  กันยายน ๒๕๖๔ 
๑.   หลักการและเหตุผล 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต๑ ได้กำหนดนโยบายเพ่ือพัฒนาการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปในทิศทางท่ีสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ 
และยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 เพ่ือเป็นการสนองนโยบายที่ ๖ ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วน
ร่วม ในการจัดการศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต๑จึงได้จัดทำโครงการเพ่ือตอบสนองยุทธศาสตร์นี้ขึ้นเพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม   ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน    
             ดังนั้นสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครสวรรค์ เขต ๑ จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
เครือข่ายและส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาเครือข่าย๑๘ เครือข่าย เพ่ือให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการ  และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  สร้างคุณภาพนักเรียนตามเป้าหมายและมาตรฐาน
การศึกษาท่ีกำหนด จัดทำแผนการพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพให้เกิดขึ้นใน
สถานศึกษาในกลุ่ม  เพื่อนำไปใช้จัดการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ต่อไป 
 
๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพ่ือพัฒนาครูผู้สอนในกลุ่มเครือข่าย๑๘ เครือข่าย ให้มีความรู้ ความสามารถใน การจัดการเรียน
การสอนเพ่ือยกระดับ ผลการทดสอบระดับชาติ (O-net) 
 ๒.๒ เพ่ือยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ O-net NT และRT ของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายในปี
การศึกษา ๒๕๖๓  
 ๒.๓ เพ่ือให้นักเรียนในกลุ่มเครือข่าย ๑๘ เครือข่าย อ่านออก เขียนได้ อ่านคล่องและเขียนคล่อง 
 ๒.๔ เพ่ือให้นักเรียนในกลุ่มเครือข่าย ๑๘ เครือข่าย มีความสามารถด้านการคิด และวิเคราะห์ 
 ๒.๕ เพ่ือให้นักเรียนในกลุ่มเครือข่าย ๑๘ เครือข่าย มีทักษะการคิดเร็ว 
 ๒.๖ เพ่ือให้นักเรียนในกลุ่มเครือข่าย ๑๘ เครือข่าย มีคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ 
 
 
 
 
 
 



๑๔๑ 
 

๓. เป้าหมาย 
   ๓.๑ เชิงปริมาณ 
                ๓.๑.๑ โรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย ๑๘ เครือข่าย มีผลการทดสอบระดับชาติ O-net NT และRT ใน
ปีการศึกษา ๒๕๖๓สูงขึ้นร้อยละ ๓ หรือมีพัฒนาการที่ดีขึ้นกว่าเดิม 
     ๓.๑.๒ นักเรียนร้อยละ ๗๐ ในกลุ่มเครือข่าย ๑๘ เครือข่าย อ่านออก เขียนได้ อ่านคล่องและ
เขียนคล่อง 
     ๓.๑.๓ นักเรียนร้อยละ ๗๐ ในกลุ่มเครือข่าย ๑๘ เครือข่าย มีความสามารถด้านการคิด และ
วิเคราะห์ 
     ๓.๑.๔ นักเรียนร้อยละ ๗๐ ในกลุ่มเครือข่าย ๑๘ เครือข่าย มีทักษะการคิดเร็ว 
     ๓.๑.๕ นักเรียนร้อยละ ๗๐ ในกลุ่มเครือข่าย ๑๘ เครือข่าย มีคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ 
  ๓.๒ เชิงคุณภาพ 

      ๓.๒.๑ บุคลากรเครือข่าย๑๘ เครือข่าย มีความรู้ ความสามารถใน การจัดการเรียนการสอนเพ่ือ 
ยกระดับ ผลการทดสอบระดับชาติ O-net NT และRT ให้สูงขึ้น ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
     ๓.๒.๒ นักเรียนในกลุ่มเครือข่าย ๑๘ เครือข่าย อ่านออก เขียนได้ อ่านคล่องและเขียนคล่อง 
     ๓.๒.๓ นักเรียนในกลุ่มเครือข่าย ๑๘ เครือข่าย มีความสามารถด้านการคิด และวิเคราะห์ 
     ๓.๒.๔ นักเรียนในกลุ่มเครือข่าย ๑๘ เครือข่าย มีทักษะการคิดเร็ว 
     ๓.๒.๕ นักเรียนในกลุ่มเครือข่าย ๑๘ เครือข่าย มีคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ 
 
๔. การดำเนินการ 

กิจกรรม 
พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ 

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 
๔.๑ ประชุมวางแผนจดัทำโครงการ/
เสนอความต้องการ  สภาพปญัหา 

           

๔.๒ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการครแูละ
ผู้บริหารในกลุ่มโรงเรียน ๑๘ เครอืข่าย  

       ๔.๒.๑ การวิเคราะหผ์ลการ
ทดสอบระดับชาติ(Onet) ตาม
มาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสตูร 

       ๔.๒.๒ การใช้ Test Blueprint 
เพื่อทดสอบนักเรยีน 
       ๔.๒.๓ การจดัการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับหลักสตูรเพื่อยกระดบัผล
การทดสอบระดับชาติ(Onet)   
       ๔.๒.๔ การจดัการเรียนรูเ้พือ่
พัฒนาการ อ่านออก เขียนได้ อ่านคล่อง
และเขียนคล่อง 
๔.๒.๕ การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา

           



๑๔๒ 
 

กิจกรรม 
พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ 

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 
ความสามารถดา้นการคิด และวิเคราะห์ 

 ๔.๒.๖ การจดัการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ทักษะการคิดเร็ว 
๔.๒.๗ การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
คุณลักษณะของผูเ้รียนในศตวรรษที่ ๒๑ 
 ๔.๒.๘ ครูประชุมเชิงปฏิบตัิการรว่ม
จัดทำเอกสารยกระดับผลการทดสอบ
ระดับชาติ(Onet) และส่งเสริมการ
เรียนรู้ใหส้อดคล้องกับมาตรฐานและ
ตัวช้ีวัดในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

           

๔.๓ ครูนำเอกสารที่จัดทำในแต่ละกลุ่ม
สาระ  และวิธีการจัดการเรียนการสอน
ไปใช้ในโรงเรียน 

           

๔.๔ กลุ่มโรงเรียน นิเทศติดตาม 
สนับสนุน ช่วยเหลือ 

           

๔.๕ รายงานผลการดำเนินการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

           

๕. งบประมาณ 
               จากแผนงาน สนับสนุนการจัดการศึกษาโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา ๑๘ เครือข่าย 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ ๔๘๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  รายละเอียด
กิจกรรมการดำเนินงานและงบประมาณท่ีใช้ (หมายเหตุ  ค่าใช้จ่ายสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ)                             

 
ที่ 

 
รายละเอียด 

ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 
 

ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
๑ ค่าดำเนนิงานกลุ่มเครือข่าย ๑๗ เครือข่าย ๆ ละ 

๒๕,๐๐๐ บาท 
- - ๔๒๕,๐๐๐  

๒ ค่าดำเนนิงานกลุ่มเครือข่ายขยายโอกาส ๕๕,๐๐๐ บาท   ๕๕,๐๐๐  
รวมทั้งสิ้น ๔๘๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน) 
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๖. วิธีประเมินโครงการ/เครือ่งมือ 
 

ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
     ๖.๑ บุคลากรเครือข่าย๑๘ เครือข่าย มี
ความรู้ ความสามารถใน จัดการเรียนการ 
สอน 

- การตรวจสอบ การจัดการเรียน
การสอน 

- แบบประเมินแผนการสอน 

    ๖.๒ โรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย๑๘ 
เครือข่าย มีผลการทดสอบระดับชาติ O-
net NT และRT ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
สูงขึ้นร้อยละ ๓ หรือมีพัฒนาการที่ดีข้ึน
กว่าเดิม 
     ๖.๓  นักเรียนมีพัฒนาการอ่านออก 
เขียนได้ อ่านคล่อง และเขียนคล่อง 
ความสามารถด้านการคิด และวิเคราะห์ 
คุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑  
ทักษะการคิดเร็ว   

- การทดสอบระดับชาติ 
 
 
 
- โรงเรียนจัดประเมินด้วยการ
ทดสอบ 

- ผลการทดสอบระดับชาติ (O-
net) ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 
 
-แบบประเมินพัฒนาการอ่าน
ออก เขียนได้ อ่านคล่อง และ
เขียนคล่อง ความสามารถด้าน
การคิด และวิเคราะห์ 
คุณลักษณะของผู้เรียนใน
ศตวรรษท่ี ๒๑  ทักษะการคิด
เร็ว   

 
๗. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๗.๑ สถานศึกษาและบุคลากรเครือข่าย ๑๘ เครือข่าย มีความรู้ ความสามารถใน จัดการเรียนการ 
สอน            สถานศึกษาและครูผู้จัดการเรียนรู้ได้แนวทางและนวัตกรรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการ
จัดการเรียนรู้ตามบริบทของตนเองได้ 
            ๗.๒ โรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย ๑๘ เครือข่าย มีผลการทดสอบระดับชาติ O-net NT และRT ในปี
การศึกษา ๒๕๖๓  สูงขึ้นร้อยละ ๓ หรือมีพัฒนาการที่ดีขึ้นกว่าเดิม 
 ๗.๓ นักเรียนในกลุ่มเครือข่าย ๑๘ เครือข่าย อ่านออก เขียนได้ อ่านคล่องและเขียนคล่อง 
 ๗.๔ นักเรียนในกลุ่มเครือข่าย ๑๘ เครือข่าย มีความสามารถด้านการคิด และวิเคราะห์ 
 ๗.๕ นักเรียนในกลุ่มเครือข่าย ๑๘ เครือข่าย มีทักษะการคิดเร็ว 
 ๗.๖ นักเรียนในกลุ่มเครือข่าย ๑๘ เครือข่าย มีคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี ๒๑ 
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15. โครงการ   การปลูกฝังทักษะวิทยาศาสตร์และการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณ 
หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางณัฐกานต์  ฉิมงาม   
ระยะเวลาดำเนินการ  1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564                                          
 สอดคล้องกับ 
     ( / ) นโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ  ด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  
  ด้านครู และบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาองค์ความรู้ตามความต้องการ                   
    ( / ) นโยบาย สพฐ. ที่ 3  ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
           ยุทธศาสตร์ที่ 3 ข้อ  3  นโยบายที่ 3 
     ( / ) จุดเน้นด้าน ด้านหลกัสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
     ( / ) ตัวชีว้ัดความสำเร็จ ข้อ 5 ร้อยละ 75 ของผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา                   
           และคิดสร้างสรรค์ จากกระบวนการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 
     ( / ) มาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา (พ.ศ.2560) มาตรฐานที่ 3 
           ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีคุณภาพตามหลักสูตร                                         
1.  หลักการและเหตุผล 
            ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้มีคำสั่งให้ใช้มาตรฐานหลักสูตรการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 สถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการปรับปรุง และพัฒนา
หลักสูตรการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สำหรับสาระท่ี 4 เทคโนโลยี ในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประกอบด้วยเนื้อหาสำคัญ 2 ส่วนคือ การออกแบบและเทคโนโลยี (Design and 
Technology) และวิทยาการคำนวณ (Computing Science) โดยเนื้อหาด้านวิทยาการคำนวณ เป็นการเรียนรู้
เกีย่วกับการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะการคิด เชิงคำนวณ การคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาเป็น
ขั้นตอนและเป็นระบบ ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีการพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดขึ้นใหม่
ทั้งหมด ดังนั้นผู้สอนอาจไม่เข้าใจ หรือมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในหลักการต่าง ๆ ของมาตรฐานการเรียนรู้ 
และตัวชี้วัด รวมทั้งกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด สสวท. จึงจำเป็นต้องจัดการอบรม
ให้แก่ครูผู้สอนสาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) เพ่ือให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจในมาตรฐานหลักสูตร และ
ตัวชี้วัด รวมทั้งวิธีการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดทั้งหมดและสามารถนำความรู้ไปจัดการเรียนรู้ใน
สถานศึกษาของตนเอง 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือเพ่ิมพูนศักยภาพแก่ครูผู้สอนให้มีความสามารถในการพัฒนาการจัดการเรียนการรู้วิชา
วิทยาการคำนวณให้มี ความรู้ ทักษะความเข้าใจในมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด วิธีการจดัการเรียนรู้วิชา
วิทยาการคำนวณ และนำความรู้ วิธีการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการรู้วิชาวิทยาการคำนวณ                                                                                        
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2.2 เพ่ือพัฒนาครูผู้สอนในการปลูกฝังทักษะวิทยาศาสตร์และจัดการเรียนการรู้วิชาวิทยาการคำนวณ 
โดยการประชุมปฏิบัติการจะเน้น ให้ครูผู้สอนที่เข้ารับการอบรมได้ความรู้ และทักษะในการจัดการเรียนรู้วิชา
วิทยาการคำนวณ ซึ่งมีสาระสำคัญ 3 ส่วนคือ การรู้ดิจิทัล (digital literacy) เทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สื่อสาร (ICT) และวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computing Science) รวมทั้งวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี       
การสร้างสรรค์นวัตกรรมด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม กิจกรรมบูรณาการ 
3. เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 
       ครูผู้สอนมีการปลูกฝังทักษะวิทยาศาสตร์และการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณ โรงเรียนในสังกัด      
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๑  จำนวน 162 คน 
 3.2  เชิงคุณภาพ 
          พัฒนาครูผู้สอนให้มีการปลูกฝังทักษะวิทยาศาสตร์และจัดการเรียนการรู้วิชาวิทยาการคำนวณ          
จำนวน 162 คน 
4.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. 

กิจกรรมที่ 1 จัดกลุ่มเป้าหมาย และวางแผนขั้นตอนการดำเนินงาน 
- แจ้งประสานกันโรงเรียนให้ประสานกับครูที่สอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ และการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณ   
ในระดับชั้น ป.1-ป.6 และ ม.1-ม.3 จำนวน 162 โรงเรียน 

ธันวาคม 
2563 

นางณัฐกานต์  ฉิมงาม 
และคณะ 

2. 

กิจกรรมที่ 2 วางแผนการจัดทำคู่มือ 
- จัดทำเอกสารเพ่ือพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ และการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณ 
- มอบหมายหน้าที่ให้กับศึกษานิเทศก์ ในการวางแผนการนิเทศ 
เพ่ือพัฒนาครูผู้สอนให้ปลูกฝังทักษะวิทยาศาสตร์และการจัดการ
เรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณ 

ธันวาคม 
2563 

นางณัฐกานต์  ฉิมงาม 
และคณะ 

3. 

กิจกรรมที่ 3  จัดทำคู่มือเพ่ือใช้ในการจัดอบรมคครู เรื่องความรู้
และทักษะในปลูกฝังทักษะวิทยาศาสตร์และการจัดการเรียนรู้วิชา
วิทยาการคำนวณ ให้กับครูผู้สอนวิชาวิทยาการคำนวณ ในระดับชั้น 
ป.1-ป.6 และ ม.1-ม.3 จำนวน 162 โรงเรียน    
     โดยจะเน้น ให้ครูผู้สอนได้รับความรู้ และทักษะในการจัดการ
เรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณ ซึ่งมีสาระสำคัญ 3 ส่วนคือ การรู้
ดิจิทัล (digital literacy) เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
(ICT) และวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computing Science) รวมทั้ง
วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับ
การเรียนรู้เทคโนโลยีในหลักสูตร การสร้างสรรค์นวัตกรรมด้วย

มกราคม 
2564 

นางณัฐกานต์  ฉิมงาม 
และคณะ 



๑๔๖ 
 

กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม กิจกรรมบูรณาการการ 
ออกแบบและเทคโนโลยี  

4. 

กิจกรรมที่ 4  นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน 
-  นิเทศ ติดตาม และเร่งรัดการดำเนินการ  
- สรุปผลการดำเนินงาน 

มีนาคม 2564 นางณัฐกานต์  ฉิมงาม 
และคณะ 

5. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ 
 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
6. งบประมาณ   
 6.1 งบประมาณ  จำนวน  30,000 บาท  (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 6.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณจัดทำคู่มือเรื่องความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการ
คำนวณ เป็นแนวทางปฏิบัติให้กับโรงเรียน จำนวน 162 โรงเรียน 

กิจกรรม งบประมาณ 
-  ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในจัดทำคู่มือเรื่องความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้วิชา
วิทยาการคำนวณ 

12,500  บาท 

- จัดอบรมพัฒนาครูผู้สอนในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 10,000  บาม 

-  นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน 7,500  บาท 

รวมงบประมาณ 30,000 บาท 
  รวมทั้งสิ้น 30,000 บาท (สามหม่ืนบาทถ้วน)  (ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 
 

7. ผลผลิต 
 7.1 การสนับสนุน ช่วยเหลือ จากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาไม่ถั่วถึง 
 7.2 แนวทางการจัดทำเป็นคู่มือการพัฒนา เพ่ือให้โรงเรียนใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน              
ในระดับชั้นอื่นต่อไป   
8. ผลลัพธ์ (ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย) 

 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์    
จากกระบวนการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 

ร้อยละ 100 

เชิงคุณภาพ 
ครูผู้สอน สามารถนำความรู้ในคู่มือไปใช้ในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนและ
ปลูกฝังทักษะวิทยาศาสตร์ และส่งเสริมการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณ 

ร้อยละ 80 

 
 
 



๑๔๗ 
 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
9.1 ได้เพ่ิมพูนศักยภาพแก่ครูผู้สอนให้มีความสามารถในการปลูกฝังทักษะวิทยาศาสตร์และพัฒนาการ

จัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณ 
9.๒  ได้รับแนวทางในการปลูกฝังทักษะวิทยาศาสตร์และวางแผนการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการ

คำนวณ 
9.3  ได้ทราบเนื้อหาเกี่ยวกับการเรียนรู้เทคโนโลยีในหลักสูตร การสร้างสรรค์นวัตกรรมด้วย

กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม กิจกรรมบูรณาการ การออกแบบและเทคโนโลยี  
 9.4 ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการปลูกฝังทักษะวิทยาศาสตร์และการเรียนการรู้วิชาวิทยาการ
คำนวณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๘ 
 

16. ชื่อโครงการ พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 
                    ตามแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามแนวทาง Boot Camp  
หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสุทิศา  เลาธนไพบูลย์  
                            ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 
ระยะเวลาดำเนินการ  1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ 
     ( ✓ )  ยุทธศาสตร์ชาตดิ้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
                       ข้อที่ 3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

(1) การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาและทักษะสำหรับศตวรรษท่ี 21                   
(2) การเปลี่ยนโฉมบทบาท”ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่      

     ( ✓ ) มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
                   มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
                   ตัวบ่งชี้ที่  1  การบริหารงานด้านวิชาการ  
    ( ✓ ) พันธกิจ  
                   ข้อที่ 4 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันเหมาะสมกับวัยเรียนกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21                              
     ( ✓ ) นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    
                  นโยบายที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
                  ตัวชี้วัดที่ 24 ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๑.  หลักการและเหตุผล 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๑ เป็นหน่วยงานทางการศึกษา                               
ที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมีบทบาทในการส่งเสริม  สนับสนุน กำกับติดตาม และ               
ประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และสอดคล้องกับ              
นโยบายการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โดยการปฏิรูประบบความรู้ อันประกอบด้วยการยกระดับ                  
องค์ความรู้ให้ได้มาตรฐานสากล จึงดำเนินการตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการพัฒนาครูผู้สอนที่ผ่านการพัฒนาตามโครงการพัฒนาด้านการจัดการเรียน 
การสอนภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษ                
ในด้านทักษะการสอนภาษาอังกฤษตามแนวทาง Communicative Approach ผ่านกระบวนการฝึกอบรม             
แบบเข้มข้น เนื่องจากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 มีครูผู้สอนในสังกัด               
ที่ได้รับการพัฒนาตามโครงการพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp)  
หลักสูตร 15 วันแบบเข้มแล้วทั้งสิ้น จำนวน 67 คน  ดังนัน้เพื่อให้การพัฒนาด้านทักษะการสอนภาษาอังกฤษ
ตามแนวทาง Communicative Approach มีความต่อเนื่องและขยายผลไปยังครูผู้สอนที่ไม่จบวิชาเอก
ภาษาอังกฤษ  และจากผลการประเมินทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้นของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 
3   ในปีการศึกษา 2561  พบว่า มีโรงเรียนที่มีผลการประเมิน อยู่ในระดับคุณภาพ 1 (ปรับปรุง) หมายถึง  



๑๔๙ 
 

ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ผ่านการประเมินตามมาตรฐาน มีจำนวน 36 โรงเรียน  
คิดเป็นร้อยละ 22.36 และผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ 2 (พอใช้) หมายถึง ร้อยละ 60-69               
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ผ่านการประเมินตามมาตรฐาน มีจำนวน 13 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 
8.07 รวมโรงเรียนที่มีผลการประเมินระดับปรับปรุงและพอใช้ จำนวน 49 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 30.43                 
ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ยังมีโรงเรียนอีกจำนวนมากท่ียังไม่สามารถพัฒนาทักษะการสื่อสารของนักเรียนได้ผ่าน               
เกณฑ์มาตรฐาน จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการนิเทศ ติดตามครูผู้สอนภาษาอังกฤษในด้านการจัดการเรียน  
การสอนภาษาอังกฤษตามแนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ Boot Camp จึงได้จัดทำ  
โครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษตามแนวทางการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษตามแนวทาง Boot Camp ขึ้น 
 
๒.  วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ไม่จบวิชาเอกภาษาอังกฤษ ตามแนวทางการจัดการเรียน           
การสอนภาษาอังกฤษตามแนวทาง Boot Camp  
          2) เพ่ือพัฒนารูปแบบการนิเทศ ติดตามครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ตามแนวทางการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษตามแนวทาง Boot Camp  
 
๓.  เป้าหมาย  

3.1 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
                 3.1.1 ครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ไม่จบเอกวิชาภาษาอังกฤษ ได้รับการพัฒนาทักษะการจัดการเรียน       
การสอนภาษาอังกฤษตามแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามแนวทาง Boot Camp  
                3.1.2 นักเรียนในชั้นเรียนที่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษได้รับการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษตามแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามแนวทาง Boot Camp มีทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
             3.2 เป้าหมายเชิงปริมาณ  
               3.2.1 ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ร้อยละ 80 สามารถจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ                  
ตามแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ Boot Camp ในชั้นเรียนของตนเอง ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
               3.2.2 นักเรียนในชั้นเรียนที่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษได้รับการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษตามแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ Boot Camp ร้อยละ 70 มีทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 
 
 
 
 



๑๕๐ 
 

๔.  ขั้นตอนการดำเนินงาน 
กิจกรรมที่นำไปสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ระยะเวลาดำเนินงาน 

1. วางแผนการดำเนินงาน (Plan) 
     สพป.นครสวรรค์ เขต  1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 

 
มีนาคม 2564 

2. ดำเนินการ (Do)  
     พัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ไม่จบวิชาเอกภาษาอังกฤษ  
       

 
มิถุนายน – กรกฎาคม  2564 

 
3. สรุปและประเมินผล (Check)  

ดำเนินการนิเทศ ติดตามครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ตามแนวทางการจัด            
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามแนวทาง Boot Camp  
 

 
กรกฎาคม – สิงหาคม 2564

  

4. นำผลการประเมินไปปรับปรุง (Act)  
    จัดทำรายงานสรุปผลการนิเทศ ติดตามครูผู้สอนภาษาอังกฤษ                        
ตามแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามแนวทาง Boot Camp  

 
กันยายน 2564 

5. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ  
    ณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 และโรงเรียนที่เข้ารับการพัฒนา 
6.  งบประมาณ งบประมาณในการดำเนินงาน จำนวนทั้งสิ้น 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 
(*ขอถัวจ่ายทุกรายการ*) ดังนี้ 

กิจกรรมและ 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1.วางแผนการดำเนินงาน (Plan) 
     1.ประชุมคณะทำงานเพ่ือพัฒนาและ         
จัดทำสื่อในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษตามแนวทาง Boot Camp  
      - ค่าอาหาร เครื่องดื่มและอาหารว่าง                   
จำนวน 10 คน ๆ ละ 150 บาท จำนวน 2 วัน 
เป็นเงิน 3,000 บ.   

3,000  
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 

3,000 

 
 
 
 
 
 
- 

2.ดำเนินการ (Do)  
      -พัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ไม่จบ
วิชาเอกภาษาอังกฤษ  
      - ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง  
และเครื่องดื่มของครูที่เข้ารับการพัฒนา        
การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ               
ตามแนวทาง Boot Camp จำนวน 80 คนๆ  
 

25,500  
 
 
 
 
 

 
 
 

24,000 
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ละ 150 บาท จำนวน  2 วัน เป็นเงิน 
24,000 บาท  
      - ค่าวัสดุ จำนวน 1,500 บาท 

 
 

  
 

1,500 
3. ประเมินผล (Check)  
         3.2 ศึกษานิเทศก์ประจำเครือข่ายนิเทศ 
ติดตามครูผู้สอนภาษาอังกฤษ   

 
- 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

4. นำผลการประเมินไปปรับปรุง (Act)  
จัดทำรายงานสรุปผลการจัดการดำเนินงาน               
การพัฒนา   
- ค่าอาหาร เครื่องดื่มและอาหารว่าง            
จำนวน 10 คน ๆ ละ 150 บาท จำนวน 1 วัน 
เป็นเงิน 1,500 บ.   

1,500 
 
 

 1,500  

รวมงบประมาณ   30,000  28,500 1,500 

หมายเหตุ **ขอถัวจ่ายทุกรายการ** 
7.  การบริหารความเสี่ยงท่ีน่าจะเกิดขึ้น 
     7.1 ปัจจัยความเสี่ยง 

1) ไม่สามารถดำเนินการตามขั้นตอน วิธีการที่กำหนด  
          2) ไม่มีประสิทธิภาพตามเป้าหมายเพราะการปฏิบัติมีข้อจำกัดในเรื่องต่าง ๆ 
     7.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

1) จัดกิจกรรมประชุมวางแผนและกำหนดแนวทางการทำงานที่ชัดเจน 
          2) ใช้เทคนิค กระบวนการบริหารร่วมด้วย /ใช้การนิเทศช่วยเหลือดูแล 

8. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

  
   1) รอ้ยละของครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ไม่จบวิชาเอกภาษาอังกฤษ            
สามารถจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามแนวทาง Communicative 
Approach ในชั้นเรียนของตนเอง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   2) ร้อยละของนักเรียนในชั้นเรียนที่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษได้รับ         
การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามแนวทาง            
การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามแนวทาง Boot Camp                 
ผ่านเกณฑ์การประเมินทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้น    
 

ร้อยละ 80 
 
 
 

ร้อยละ 70 
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9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
               9.1 ครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ไม่จบวิชาเอกภาษาอังกฤษ ร้อยละ 80 สามารถจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ ตามแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ Boot Camp ในชั้นเรียนของตนเอง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
               9.2  นักเรียนร้อยละ 70 ในชั้นเรียนที่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษได้รับการพัฒนาทักษะการจัดการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษตามแนวทาง Boot Camp ผ่านเกณฑ์การประเมินทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
เบื้องต้น    
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17. ชื่อโครงการ  พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ปีงบประมาณ 2564 
หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
แผนงาน  ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ลักษณะโครงการ (..) โครงการงานประจำ (..) โครงการใหม่ (./.) โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ ..นางเสาวลักษณ์ สร้อยสวน.......... 
ระยะเวลาในการดำเนินโครงการเริ่มต้น...1 ตุลาคม 2563 สิ้นสุด 30 กันยายน 2564....... 
ความสอดคล้องกับ 
 แผนระดับท่ี 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 

3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนระดับท่ี 2 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
แผนการปฏิรูปประเทศ การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กวัยก่อนเรียน 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี12 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุน
มนุษย์ 
แผนความม่ันคงแห่งชาติ การเสริมสร้างความม่ันคงของมนุษย์ 

แผนระดับท่ี 3 ตามมติครม.วันที่ 
 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ การพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ 
 นโยบายสพฐ. นโยบายที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์.... 
            มาตรฐาน สพท.ที ่  2 

ตัวบ่งชี้ที ่ 1 และ 3   
 ประเด็นการพิจารณาที่ ประเดน็ท่ี 1 และประเด็นที่ 7 
 
๑.ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
 จากแผนปฏิบัติการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                  
ในส่วนของแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา รหัสบัญชี 04 -001 ผลผลิตผู้จบการศึกษาก่อน
ประถมศึกษา กิจกรรมการจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา (โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย) รหัสกิจกรรม
ย่อย 140 ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย  โดยให้ความสำคัญกับการจัดการ
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมองของเด็กปฐมวัย เพ่ือให้เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย 
อารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญาอย่างเต็มตามศักยภาพ มีความพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆ โดยการกำหนด
หลักการ คุณภาพ ขอบข่ายของการจัดการเรียนรู้ และกลไกที่จะกำกับดูแลส่งเสริมอย่างใกล้ชิด  มีการส่งเสริม 
สนับสนุนบทบาทของสถาบันครอบครัวในการอบรมเลี้ยงดู  การพัฒนาองค์ความรู้และกระบวนทัศน์ให้แก่
ศึกษานิเทศก์  ผู้บริหารโรงเรียนและครูปฐมวัยทุกคน เพ่ือให้การสนับสนุนการจัดการศึกษาปฐมวัยบรรลุตาม
เป้าหมาย   
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาการจัด
การศึกษาปฐมวัยในระดับเขตพ้ืนที่ จึงจัดทำแผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย โดยมี
ขอบข่ายการดำเนินงาน ดังนี้  
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 การพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ประกอบด้วยกิจกรรมที่เป็ นบทบาทของ สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 และโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ และศูนย์เครือข่าย ดังนี้ 

1. การต่อยอดสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการปฐมวัย 
2. กิจกรรมการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  

โดยดำเนินการตามประกาศ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 เรื่อง จุดเน้นการจัด
การศึกษาปฐมวัย 
                   3. ปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรท้องถิ่น ระดับปฐมวัย ให้กับทุกโรงเรียน 
ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 
                   4. จัดเวทีให้ทุกโรงเรียนที่เปิดสอนระดับปฐมวัยประกวดรูปแบบการจัดการศึกษาปฐมวัย           
ที่เป็นเลิศ (Best Practices) 

              5. การนิเทศติดตามการจัดการศึกษาปฐมวัยและการประเมินผล ปีการศึกษา 2563 
5.1 จัดทำแผนนิเทศติดตามและยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัย 
5.2 จัดตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตามผลการจัดการศึกษาปฐมวัย 

5.2.1 กิจกรรมการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
                   - จัดทำคู่มือการชี้แจงการใช้เครื่องมือประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบการ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2563 
                           - ดำเนินการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย                               
ปีการศึกษา 2563 
                           - สรุปผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูต รการศึกษาปฐมวัย               
ปีการศึกษา 2563 

                                                   5.2.2 กิจกรรมประเมินโรงเรียนศูนย์เด็กต้นแบบ/เครือข่าย และอนุบาลประจำเขต 
พ้ืนที่การศึกษา 
                                   - จัดทำคู่มือการชี้แจงการใช้เครื่องมือประเมินโรงเรียนศูนย์เด็กต้นแบบ/เครือข่าย 
และอนุบาลประจำเขตพ้ืนที่ฯ ปีการศึกษา 2563 
                          - ดำเนินการประเมินโรงเรียนศูนย์เด็กต้นแบบ/เครือข่าย และอนุบาลประจำเขต
พ้ืนที่การศึกษา ปีการศึกษา 2563 

       - สรุปผลการประเมินโรงเรียนศูนย์เด็กต้นแบบ/เครือข่าย และอนุบาลประจำเขต
พ้ืนที่การศกึษา ปีการศึกษา 2563 
                              5.2.3 กิจกรรมการนิเทศติดตามผลการจัดการศึกษาปฐมวัย เพ่ือพัฒนา/ยกระดับ
มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัยให้กับทุกโรงเรียนที่เปิดการสอนระดับปฐมวัย เพื่อ
รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบห้า  
              - ปรับปรุงคู่มือการดำเนินงานการยกระดับห้องเรียนคุณภาพระดับปฐมวัย และ
คู่มือการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2563 
                                   - ดำเนินการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนศูนย์
เด็กต้นแบบ/เครือข่าย ,โรงเรียนอนุบาลประจำเขตพ้ืนที่ฯ และทุกโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย 
ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 1 ปีการศึกษา 2563 
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                                   - สรุปผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนศูนย์
เด็กต้นแบบ/เครือข่าย ,โรงเรียนอนุบาลประจำเขตพ้ืนที่ฯ และทุกโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย 
ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 1 ปีการศึกษา 2563 
                  6. ส่งเสริมการวิจัยนวัตกรรมการจัดการศึกษาปฐมวัย  

             7. ส่งเสริมการเรียนรู้และเตรียมเด็กปฐมวัยก้าวไปสู่ศตวรรษ ที่ 21 
             8. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน(BBL) และเน้นการพัฒนาทักษะพื้นฐานด้านการ

รู้หนังสือ (Literacy) การคิดคำนวณ (Numeracy) และการให้เหตุผล(Reasoning Ability) 
๒.วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพ่ือพัฒนาการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย ในโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ,
โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบเครือข่ายและโรงเรียนทั่วไปที่จัดการศึกษาปฐมวัย ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1  ด้านการจัดกิจกรรมหลัก 8 กิจกรรม  
 ๒.๒ เพ่ือให้เด็กปฐมวัยได้รับการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ตรงตามสมรรถนะเด็กปฐมวัยของ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560  
          2.3 เพ่ือส่งเสริมให้ ผู้บริหารโรงเรียน และครูมีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยที่ถูกต้อง 
สามารถนำสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
          2.4 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ให้กับโรงเรียนที่เปิดสอนระดับปฐมวัย ได้จัด
การศึกษาปฐมวัยได้อย่างมีคุณภาพ ตรงตามบริบทท้องถิ่นของสถานศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2560  
๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ เชิงปริมาณ 

                         ๓.๑.๑ โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบเครือข่าย และโรงเรียนที่
จัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 
จำนวน  162 โรงเรียน มีความเข้มแข็งทางวิชาการระดับปฐมวัย รวม 8 กิจกรรมหลัก 
                3.1.2 เด็กปฐมวัยทุกคน ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์   เขต 1 
จำนวน 162 โรงเรียน ได้รับการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ตรงตามสมรรถนะเด็กปฐมวัยของหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560  
               3.1.3 ผู้บริหารโรงเรียน และครูปฐมวัยทุกคน ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต 1 จำนวน 162 โรงเรียน มีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยที่ถูกต้อง สามารถ
นำสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
       3.1.4 โรงเรียนที่เปิดสอนระดับปฐมวัย ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต 1 จำนวน  162 โรงเรียน ปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย ตรงตามบริบท
ท้องถิ่นของสถานศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560  
 
         ๓.๒ เชิงคุณภาพ 

                             ๓.๒.๑ โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบเครือข่าย และโรงเรียน
ที่จัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 มี
ความเข้มแข็งทางวิชาการระดับปฐมวัย รวม 8 กิจกรรมหลัก 



๑๕๖ 
 

                     3.2.2 เด็กปฐมวัย ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์  เขต 1 
ได้รับการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ตรงตามสมรรถนะเด็กปฐมวัยของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 
2560  
                   3.2.3 ผู้บริหารโรงเรียน และครูปฐมวัย ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต 1 มีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยที่ถูกต้อง สามารถนำสู่การปฏิบัติใน
สถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                     3.2.4 โรงเรียนที่เปิดสอนระดับปฐมวัย ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต 1 ปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย ตรงตามบริบทท้องถิ่นของสถานศึกษา 
ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 
 
๔.แผนการดำเนินงาน 

กิจกรรมที่นำไปสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ระยะเวลาดำเนินงาน 
1.ประชุมประสานแผนปฏิบัติการ ตุลาคม 2563 
2.การต่อยอดสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการปฐมวัย พฤศจิกายน 2563 
3.กิจกรรมการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย โดยดำเนินการตามประกาศ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 เรื่อง จุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัย 

ธันวาคม 2563 – 
กุมภาพันธ์ 2564 

4.จัดประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตร
ท้องถิ่น ระดับปฐมวัย ให้กับทุกโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 

มีนาคม – เมษายน 2564 

5.จัดเวทีให้ทุกโรงเรียนที่เปิดสอนระดับปฐมวัยประกวดรูปแบบการจัด
การศึกษาปฐมวัยที่เป็นเลิศ (Best Practices) 

    สิงหาคม 2564 

6.การนิเทศติดตามการจัดการศึกษาปฐมวัยและการประเมินผล  
ปีการศึกษา 2563 

 ครั้งที่ 1 มีนาคม 2564 
 ครั้งที่ 2 กันยายน 2564 

7.ส่งเสริมการวิจัยนวัตกรรมการจัดการศึกษาปฐมวัย  
เมษายน – พฤษภาคม 

2564 
8.ส่งเสริมการเรียนรู้และเตรียมเด็กปฐมวัยก้าวไปสู่ศตวรรษ ที่ 21 มิถุนายน 2564 
9.ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน(BBL) และเน้นการพัฒนา
ทักษะพ้ืนฐานด้านการรู้หนังสือ (Literacy) การคิดคำนวณ (Numeracy) 
และการให้เหตุผล(Reasoning Ability) 

กรกฎาคม 2564 

10.สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน กันยายน 2564 

 

๕.ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ 
-ระยะเวลาในการดำเนินโครงการเริ่มต้น 1 ตุลาคม 2563 สิ้นสุด 30 กันยายน 2564 
-สถานที่ดำเนินโครงการ...สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 

 



๑๕๗ 
 

๖.งบประมาณ 
 ๖.๑งบประมาณจำนวน......35,000...........บาท(สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

 ๖.๒รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
ทรัพยากรโครงการ(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการตามท่ีจ่ายจริง) 

ที ่ กิจกรรม งบประมาณ หมายเหตุ 
๑ 
 

๒ 
 
 
 
 
 

๓ 
 
 

 
 

๔ 
 
 
 

๕ 
 
 

6 
 

 
 

ประชุมประสานแผนปฏิบัติการ ร่วมกับโรงเรียนศูนย์
เด็กปฐมวัยต้นแบบ/ต้นแบบเครือข่าย 
การต่อยอดสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการปฐมวัย 
- อบรมเชิงปฏิบัติการทบทวน 6 กิจกรรมหลัก ให้กับ
ครูผู้สอนปฐมวัยบรรจุใหม่ และครูผู้สอนปฐมวัยที่ไม่ได้
จบเอกปฐมวัยโดยตรง 
- อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำสื่อประกอบการเรียน 
การสอน (เป้าหมายโรงเรียนขนาดเล็ก) 
กิจกรรมการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย โดยดำเนินการตามประกาศ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ 
เขต 1 เรื่อง จุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัย 
จำนวน (9 ข้อ)/9 กิจกรรม 
จัดประชุมปฏิบัติ การ ปรับปรุง พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา และหลักสูตรท้องถิ่น  ระดับปฐมวัย             
สู่ศตวรรษ ที่ 21 ให้กับทุกโรงเรียน ในสังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 
จัดเวทีให้ทุกโรงเรียนที่เปิดสอนระดับปฐมวัยประกวด
รูปแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยที่เป็นเลิศ                 
(Best Practices) 
การนิเทศติดตามการจัดการศึกษาปฐมวัยและการ
ประเมินผล ปีการศึกษา 2563 
- ประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
- ประเมินโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ/ต้นแบบ
เครือข่าย 
- การดำเนินงานการยกระดับห้องเรียนคุณภาพปฐมวัย 
ปีการศึกษา 2564 

- 
 
 

15,000 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 

 
- 
 
- 
 
- 

เครือข่าย
ดำเนินการ 

 
 
 
 

เครือข่าย
ดำเนินการ 
เครือข่าย
ดำเนินการ 

 
 
 

รองบประมาณ
จากสพฐ. 

 
 

เครือข่าย
ดำเนินการ 

 
งบนิเทศฯ 

 
รองบประมาณ

จากสพฐ. 
รองบประมาณ

จากสพฐ. 
รองบประมาณ

จากสพฐ. 
 
 
 
 



๑๕๘ 
 

ทรัพยากรโครงการ(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการตามท่ีจ่ายจริง) 

ที ่ กิจกรรม งบประมาณ หมายเหตุ 

7 
 
 
 
 

8 
 
 
 

9 

ส่งเสริมการวิจัยนวัตกรรมการจัดการศึกษาปฐมวัย 
ส่งเสริมการเรียนรู้และเตรียมเด็กปฐมวัยก้าวไป 
สู่ศตวรรษ ที่ 21 
- จัดทำคู่มือทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ สำหรับเด็ก
ปฐมวัย 
ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน(BBL) 
และเน้นการพัฒนาทักษะพ้ืนฐานด้านการรู้หนังสือ 
(Literacy) การคิดคำนวณ (Numeracy) และการให้
เหตุผล(Reasoning Ability) 
สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

 
 
 

15,000 
 
- 
 
 
 

5,000 

 
 
 
 
 

รองบประมาณ
จากสพฐ. 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 311,000  
 
๗.การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ๗.๑ปัจจัยความเสี่ยง – ไม่มี 
 ๗.๒การแก้ไขปัญหาความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น -ไม่มี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๑๕๙ 
 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา 
๘.๑ผลผลิต    
๘.๑.๑ ร้อยละของโรงเรียนที่เปิดสอนระดับปฐมวัยในสังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 จัดการศึกษาปฐมวัยได้
อย่างมีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 
 
 
๘.๑.๒ ร้อยละของเด็กปฐมวัย ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ได้รับการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน 
ตรงตามสมรรถนะเด็กปฐมวัยของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 
2560 
 
8.1.3 ร้อยละของผู้บริหารโรงเรียน และครูปฐมวัยมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 
 
8.1.4 ร้อยละของโรงเรียนที่เปิดสอนระดับปฐมวัยในสังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ได้รับการรับรองคุณภาพ
การจัดการศึกษาปฐมวัยจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา(สมศ.) รอบ 5 
 
 

 90 
 

 
 
 

90 
 

 
 
 

90 
 

 
90 

 
 
 

1 ต.ค. 
2563 

ถึง 
30 ก.ย. 
2564 

๘ .ตั ว ชี้ วั ด ค วาม ส ำ เร็ จ ข อ ง
โครงการ 

 

159 



๑๖๐ 
 

๘.๒ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา 
๘.๒.๑ โรงเรียนที่เปิดสอนระดับปฐมวัยในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 จัดการศึกษาปฐมวัยได้อย่างมี
คุณภาพตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 
๘.๒.๒ เด็กปฐมวัย ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต 1 ได้รับการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ตรงตาม
สมรรถนะเด็กปฐมวัยของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 
8.2.3 ผู้บริหารโรงเรียน และครูปฐมวัยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 
8.2.4โรงเรียนที่เปิดสอนระดับปฐมวัยในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ได้รับการรับรองคุณภาพการจัด
การศึกษาปฐมวัยจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา(สมศ.) รอบ 5 
 

-โรงเรียนที่เปิดสอนระดับปฐมวัยในสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต 1 จัดการศึกษาปฐมวัยได้อย่าง
มีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2560 
-เด็กปฐมวัย ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 
ได้รับการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ตรง
ตามสมรรถนะเด็กปฐมวัยของหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 
-ผู้บริหารโรงเรียน และครูปฐมวัยมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2560 
-โรงเรียนที่เปิดสอนระดับปฐมวัยในสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต 1 ได้รับการรับรองคุณภาพ
การจัดการศึกษาปฐมวัยจากสำนักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) 
รอบ 5 
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๙.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๙.๑ โรงเรียนที่เปิดสอนระดับปฐมวัยในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต 1 จัดการศึกษาปฐมวัยได้อย่างมีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 
    ๙.๒ เด็กปฐมวัย ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ได้รับการ
ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ตรงตามสมรรถนะเด็กปฐมวัยของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 
             9.3 ผู้บริหารโรงเรยีน และครูปฐมวัยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2560 
             9.4 โรงเรียนที่เปิดสอนระดับปฐมวัยในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ 
เขต 1 ได้รับการรับรองคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา(สมศ.) รอบ 5 
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18. โครงการ   การวิจัยพัฒนาการนเิทศ ๑๐๐% 
แผนงาน   ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ     (..) โครงการงานประจำ (...) โครงการใหม่ ( / ) โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสุรเดช น้อยจันทร์ 
ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ เริ่มต้น ตุลาคม ๒๕๖๓  สิ้นสุด กันยายน ๒๕๖๔ 
ความสอดคล้องกับ      -นโยบาย สพฐ. 

- ประเด็นยุทธศาสตร์       (...) ๑  (/) ๒ (..)  ๓ (..) ๔ (..) ๕ 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
 
 ในประเทศไทยมีการนำรปูแบบการนิเทศของต่างประเทศมาใชข้ณะเดียวกัน ก็มีการพัฒนารูปแบบการนิเทศ
ของตนเองขึ้นมาเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพสงัคมของไทย ซึ่งมี รูปแบบหลายรูปแบบ ดังต่อไปนี้ 
 การนิเทศการสอนแบบกัลยาณมิตร (อัญชลี ธรรมะวิธีกุล, ๒๐๐๙, Online) เป็นการ ชี้แนะและช่วยเหลือ
ด้านการเรียนการสอนในกลุ่มเพือ่นครูด้วยกัน มีหลักการนิเทศทีเ่น้นประเด็นสำคัญ ๔ ประการ คือ ๑) การสร้าง
ศรัทธา ผู้นิเทศจะต้องสร้างศรัทธา เพื่อให้เพื่อนครูยอมรับและเกิดความ สนใจที่จะใฝ่รู้ ทีใฝ่ปรบัปรุง การจัด
กระบวนการเรียนรู้ ๒) การสาธติรูปแบบการสอน ผู้ให้การนิเทศจะต้องแสดงให้เป็นทีป่ระจักษช์ัดว่า การสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญนัน้สามารถปฏบิัติและทำได้จริงๆ และเพื่อนครูสามารถนำรูปแบบไปประยุกตใ์นชั้นเรียนได้ ๓) การ
ร่วมคิดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผูน้ิเทศและผู้รับการนิเทศ จะต้องมีการพบปะกันอย่างสม่ำเสมอ มีการร่วมคิดแก้ปัญหาและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ซึ่งกันและกนั ๔) การติดตามประเมินผลตลอดกระบวนการ ผูน้ิเทศ
จะต้องบันทึกการนิเทศอย่าง สม่ำเสมอ สังเกตและรับฟังข้อมูลป้อนกลับจากเพื่อนครูผู้รับการนิเทศ ศึกษาปัญหาและ
แนวทางแก้ไข เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ขึ้นใหม่อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องสบืไป จุดประสงค์ของการนิเทศแบบนี้ 
(สุมน อมรวิวัฒน์, ๒๕๔๕, ๒๑๗-๒๒๐)เพื่อพัฒนา กระบวนการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วยการเปดิใจ การให้ใจ การร่วม
ใจ ตั้งใจสรา้งสรรค์คุณภาพ และเงื่อนไขที่ไม่เนน้ปริมาณงานแตเ่น้นคุณภาพ รูปแบบการนิเทศของไทยจะมีลักษณะ
ของความสัมพันธ์ทางใจเข้ามาเก่ียวของ โดยจะ เป็นการช่วยเหลือกันอย่างจริงใจ เพื่อให้งานดำเนินไปในทิศทางที่
ถูกต้องตามความต้องการ ของผูน้ิเทศและผูไ้ด้รับการนิเทศร่วมกัน 
 การนิเทศสอนงาน (Coaching) เปน็การสอนงานครู โดยผู้สอนงาน (Coach) อาจเป็นผู้บริหารสถานศึกษา 
ผู้นิเทศภายในที่สามารถเป็นผูส้อนงานได้ ผู้ถูกสอนงาน (Coachee) ส่วนใหญ่เป็นครูที่อยู่ในสถานศึกษาเดียวกัน การ
นิเทศสอนงานจะเน้นไปที่การพัฒนาผลการปฏิบัติงาน (Individual Performance) และพฒันาศักยภาพ (Potential) 
ของครู Coaching เป็นการสื่อสารอย่างหนึ่งที่เปน็ทางการและไม่เป็นทางการ ระหว่างผู้บริหารสถานศึกษา และครู 
เป็นการสื่อสารแบบสองทาง (Two way Communication) ทำให้ผู้บริหารสถานศึกษา และครูได้ร่วมกันแก้ไขปัญหา
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เช่น ปญัหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนตำ่ ผู้เรียนออกกลางคัน สื่อ
ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไม่มีคุณภาพ ซึ่งการร่วมกันแกไ้ขปัญหาดังกลา่ว ก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหวา่ง
ผู้สอนงาน (Coach) และผู้ถูกสอนงาน (Coachee)  



๑๖๓ 
 

 การนิเทศแบบMentoring  หมายถึง การนิเทศแบบระบบพี่เลี้ยงและการให้คำปรึกษา  พี่เลีย้งที่เป็นผู้ที่มี

ความรู้ ความสามารถเป็นทีย่อมรับ ที่สามารถให้คำปรึกษาและแนะนำช่วยเหลือ ครู ให้พัฒนาศักยภาพสูงขึ้น เพื่อ

สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ พี่เลี้ยงหรือ Mentor จะดูแลครู ดังนัน้ครูจะได้รับการดูแลจากพี่เลี้ยง 

เรียกว่า Mentee บางองค์กรจะเรียกระบบพี่เลี้ยง หรือ Mentoring System นี้ว่า Buddy System เป็นระบบที่พี่

จะต้องดูแลเอาใจใสน่้อง คอยให้ความช่วยเหลือและให้คำปรึกษาแนะนำ เม่ือ Mentee มปีัญหา สถานศึกษาสามารถ

กำหนดให้มีระบบการเปน็พี่เลี้ยงให้กับครูที่เข้ามาทำงานใหม่ผู้ เป็น Mentor จะเป็นผู้บริหารสถานศึกษา ผู้นิเทศ

ภายใน ครูต้นแบบ หรือบุคลากรทางการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดการศึกษา ซึ่งเปน็ผูท้ี่มีความรู้และ

ประสบการณ์ในการจัดการศึกษา ทั้งนี้ คุณสมบัติหลักทีส่ำคัญทีบุ่คคลที่เป็น Mentor ที่ทำหน้าที่พี่เลี้ยงให้แก่ครูใหม่

นั้น จะต้องเป็นบุคคลที่มีทัศนคติ หรือความคิดในเชิงบวก (Positive Thinking) มีความประพฤติดี สามารถปฏิบัติตน

ให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ Mentee ได้ บทบาทและหนา้ที่ทีส่ำคัญของ Mentor ได้แก่ การถ่ายทอดความรู้ และ

ประสบการณ์ต่าง ๆ ในการจัดการศึกษา ให้แก่ครูใหม่ได้รับรู้ รวมถึงจะต้องเป็นผู้ให้คำปรึกษาและชี้แนะแนวทางใน

การปฏิบัติตน เพื่อปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กร และการตรวจสอบและติดตามผลการให้ความรู้ ความเข้าใจกับ

ครูใหม่ด้วย 

 จากสภาพทัว่ไปในปัจจุบนัและรปูแบบการนิเทศแบบต่างๆ ที่ผา่นมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๑ จึงได้จัดทำโครงการ “การวิจัยและพัฒนาการนิเทศ๑๐๐%" เพื่อสร้างความรู้ความเข้า่

ใจ และเผยแพร่ผลการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน และสรา้งเครือข่ายความร่วมมือในการนิเทศ ให้ผู้รับการนิเทศ 

ผู้ดำเนนิการนิเทศ ผูส้นบัสนนุการมีความพงึพอใจให้ความชว่ยเหลอืดูแลซึง่กันและกัน 
 

๒. วัตถุประสงค ์

 ๒.๑ เพื่อค้นหาวิธีการสอนของครูที่ได้ผลด/ีประสพผลสำเร็จสงู นำไปเผยแพร่ หรืิอเป็นต้นแบบในการ
พัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 
      ๒.๒ เพื่อให้ความช่วยเหลือแนะนำ แก้ไข ปรับปรุง การจัดการเรียนการสอนของครูให้มีประสิทธิที่สูงขึ้น/ให้มี
ผลการสอนในระดับทีด่ีเลิศ 
    ๒.๓ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้วยไมตรีจิต ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระหว่างผู้นิเทศกับผู้รับการ
นิเทศอย่างกัลยาณมิตร 
    ๒.๔ เพื่อเสริมสร้าง และบำรุงขวัญ กำลังใจให้แก่ผู้รับการนิเทศที่ทำงานดา้นการจัดการเรียนการสอนด้วย
ความวิริยะอุตสาหะ มุง่มั่น ทุ่มเท และเสียสละ 

 
๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  - ครูได้รับการนิเทศ ติดตาม การแนะนำช่วยเหลือเหลือแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนทุกคน  



๑๖๔ 
 

  - ครูได้รับการเสริมสร้าง และบำรุงขวัญ กำลังใจ 
 ๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  - ครูมีการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ และมีความพงึพอใจต่อการรับการนิเทศ 
   - นักเรยีนมีพัฒนาการดา้นการเรียนรู้แบบเนน้ผู้เรียนเปน็สำคัญ 
 
 
๔.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ที่ กิจกรรม ระยะเวลา หมายเหตุ 

๑ ประชุมคณะทำงาน ตุลาคม  ๒๕๖๓  

๒ พัฒนา ผอ.รร. และศน. มกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  

๓ จัดทำเครื่องมือการนิเทศ (แบบสังเกตการสอน) แจกทุก รร. มกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  

๔ ศน.และผอ.รร.ทุกคนในพื้นทีน่ิเทศ ร่วมมือกันนิเทศ  มีนาคม  – กันยายน ๒๕๖๔  

๕ สรุปผลและรายงานผลการนิเทศ กันยายน ๒๕๖๔  

 

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนนิการ 

 - ระยะเวลา๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 
 - สถานที่ โรงเรียนในสังกัดสำนกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๑ 

  
๖. งบประมาณ   
 ๖.๑ งบประมาณ   จำนวน   ๓๐,๐๐๐.-   บาท (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 ๖.๒ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

กิจกรรม งบประมาณ 

กิจกรรมที่ ๑ ประชุมคณะทำงาน ๒,๐๐๐.- 
กิจกรรมที่ ๒ พัฒนา ผอ.รร.และศน. ๓,๐๐๐.- 
กิจกรรมที่ ๓ จัดทำเครื่องมือการนิเทศ (แบบสงัเกตการสอน) แจกทุก รร. ๘,๐๐๐.- 
กิจกรรมที่ ๔ ศน.และผอ.รร.ทุกคนในพื้นทีน่ิเทศ ร่วมมือกันนิเทศ  ๑๕๐,๐๐๐.- 
กิจกรรมที่ ๕ สรุปผลและรายงานผลการนิเทศ ๒,๐๐๐.- 

รวมงบประมาณ ๓๐,๐๐๐.- 
 
 



๑๖๕ 
 

๗. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ๗.๑  ปัจจัยความเสี่ยง 
      ๑)  ผู้รับการนิเทศ กลัวการรับการนิเทศ 

     ๒)  ผู้นิเทศ ขาดทักษะการนิเทศ 
 ๗.๒ แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
     ๑) สร้างความเข้าใจ ทำการนิเทศแบบกัลยาณมิตร     
     ๒)  ให้ความรู/้ฝึกอบรมพัฒนาทักษะผู้นิเทศ 
 
๘. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

 
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

- ครูทุกคนได้รับการนิเทศ และมีความพึงพอใจ ๑๐๐% 
- ทุกโรงเรียนมีข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากผลการนิเทศ ๑๐๐% 
 
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 - ศึกษานิเทศก์ ได้ข้อมูลพื้นฐานในการนิเทศ กำกับ ติดตาม ตลอดภาคเรียน 
     - ผู้บริหาร รร. ได้ข้อมูลพื้นฐานในการกำกับติดตาม และการปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู 
     - ครูได้ข้อมูลในการปรับปรุง พฒันาการเรียนการสอนของตนเองและเพื่อนร่วมงาน และมีความพึงพอใจที่
ได้รับการนิเทศ 
     - สำนักงานเขตพื้นที่ ได้ข้อมูลในการกำกับ ติดตาม และการวางแผนพฒันาครูโดยรวม 

- หน่วยงานชัน้สูง/บุคคลทั่วไป ได้ข้อมูลในการให้ความช่วยเหลอื แนะนำ ให้กำลงัใจ และส่งเสริม สนับสนุน 
การปรับปรุง พฒันา การจัดการเรียนการสอนของครู 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



๑๖๖ 
 

19. โครงการ  ประชุมสัมมานาผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรในสังกัด  
ลักษณะโครงการ     (..) โครงการงานประจำ (..) โครงการใหม่  (  ) โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางภาวนา  รักกลิ่น นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  และคณะกลุ่มอำนวยการ 
ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ เริ่มต้น ตุลาคม  2563 สิ้นสุด 30 กันยายน 2564 
ความสอดคล้องกับ 
 มาตรฐาน สพท. มาตรฐานที่ ๑ การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ 
 ตัวบ่งชี้ที่ ๑ การบรหิารจัดการที่ดี 
 ประเด็นการพิจารณาที่ ๑. ภาวะผู้นำของผู้บริหารในการนำองค์การไปสู่เป้าหมาย 
 
๑. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีอำนาจหน้าที่ตามที่พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 37 เกี่ยวกับการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด คือ มีอำนาจ
หน้าที่ในการบริหารและการจัดการศึกษา และพัฒนาสาระของหนักสูตรการศึกษา     ให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีอำนาจหน้าที่ใน
การพัฒนางานด้านวิชาการและจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาร่วมกับสถานศึกษา และ
รับผิดชอบในการพิจารณาแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ดำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือให้ผู้บริหาร
สถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 บริหารจัดการ
ได้อย่างสะดวก คล่องตัว เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เป็นไปตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ จึงได้จัดทำโครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรใน
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ขึ้น 
๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑  เพ่ือประชุมผู้บริหารการศึกษาและบุคลากร ตลอดจนผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1  มีความรู้ ความเข้าใจ ในแนวนโยบายการจัดการศึกษาของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 
           ๒.๒  เพ่ือให้การดำเนินการจัดการศึกษา เป็นไปตามทิศทางที่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 กำหนด 
 2.3  เพื่อให้ผู้บริหารการศึกษา บุคลากร และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ได้พบปะ แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น นำข้อคิดจากการพบปะ 
แลกเปลี่ยนประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาในการบริหารการศึกษรของแต่ละ เพื่อให้การศึกษา
บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 

 
 
 
 
 



๑๖๗ 
 

๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ เชิงปริมาณ 
       ๓.๑.๑ ประชุมผู้บริหารและบุคลากรระดับองค์กร 
 - ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1                
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1  ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และ
ศึกษานิเทศก์  จำนวน 30 คน เข้าประชุม จำนวน 38 ครั้ง/ปี (พุธเช้า สพฐ./ประชุมยามเช้า) 
 - ประชุมบุคลากรในสำนักงานทุกคน 75 คน จำนวน 2 ครั้ง/ปี 
 3.1.2 ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา 
  - ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 
จำนวน 162 คน เข้าร่วมประชุมสัมมนา จำนวน 4 ครั้ง 
 

 ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
      ๓.๒.๑ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 มีผลการประเมินตาม

มาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับดีเยี่ยม 
                 ๓.๒.๒ สถานศึกษาในสังกัดมีผลการบริหารจัดการศึกษาภายในสถานศึกษาเป็นไปตามตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมายของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ทุกโรงเรียน 

 

๔. แผนการดำเนนิงาน 
 

กิจกรรมที่นำไปสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ระยะเวลาดำเนินงาน 
๑. เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ ตุลาคม  – พฤศจิกายน 2563 
๒. กำหนดภารกิจ/ปฏิทินการประชุม ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 

          ๓. ประชุมผู้บริหารระดับองค์กรร่วมกับผู้บริหารระดับ
กลุ่ม/หน่วย จำนวน 43 ครั้ง/ปี 

ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 

๔. ประชุมบุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 จำนวน 2 ครั้ง/ปี 

ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 

๕. ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด  
จำนวน 4 ครั้ง/ปี 

ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 

6. สรุปผลและรายงานผลโครงการ กันยายน 2564 

๕. ผลผลิต / ผลลัพธ์ของโครงการ 
- ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ เริ่มต้น ตุลาคม  2563 สิ้นสุด กันยายน 2564 
- สถานที่ดำเนินโครงการ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 

 

 
 
 
 
 



๑๖๘ 
 

๖. งบประมาณ  
 ๖.๑  งบประมาณ   จำนวน  89,380 บาท  

 ๖.๒  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

ทรัพยากรโครงการ (สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการตามท่ีจ่ายจริง) 

ที ่ กิจกรรม งบประมาณ หมายเหตุ 

1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมผู้บริหารระดับองค์การ 
                 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม คนละ 30 บาท 
จำนวน 1 มื้อ/ครั้ง เจ้าหน้าที่กลุ่มท่ีเป็นเจ้าภาพประชุม                        
(38 ครั้ง) ครั้งละ 30 คน ๆ ละ 30 บาท 
 

 
34,200 

 
 
 

 

2 กิจกรรมที่ 2 ประชุมบุคลากรในสำนักงานทุกคน (2 ครั้ง) 
                - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม คนละ 30 บาท 
จำนวน 1 มื้อ/ครั้ง (2 ครั้ง/ปี) จำนวน 75 คน 
                 - ค่าอาหาร คนละ 80 บาท จำนวน 2 มื้อ 
จำนวน 75 คน 
 

 
4,500 

 
12,000 

 
 

 

3 กิจกรรมที่ 3 จัดประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด 
จำนวน 4 ครั้ง ณ ห้องประชุมศรีนครสวรรค์ สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1/โรงเรียนใน
สังกัด 
                 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 182 คน 
(162 + 10 + 10) คนละ 30 บาท จำนวน 4 มื้อ 
                 - ค่าจัดทำเอกสาร จำนวน 182 เล่ม ๆ ละ 30 
บาท จำนวน 4 ครั้ง  (ถัวเฉลี่ยรวม 16,840.- บาท) 
 

 
 
 
 

21,840 
 

16,840 
 
 

 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 89,380  
 
 
๗.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
        ๗.๑  ปัจจัยความเสี่ยง 

  7.1.1 สถานที่จอดรถไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้เข้าประชุม ทำให้ไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร 
 7.1.1 การมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

นครสวรรค์ เขต 1 
           
 



๑๖๙ 
 

๗.๒  การแก้ไขปัญหาความเสี่ยงท่ีจะเกิดขึ้น 
  7.2.1 ใชว้ิธีควบคุม โดยการจัดประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษานอกสถานที่ หรือโรงแรม 
 7.2.2 ใชว้ิธีควบคุม โดยกำหนดปฏิทินการจัดกิจกรรมให้แต่ละกลุ่ม/หน่วย และสร้างความ

ตระหนักให้ความสำคัญในการเข้าร่วมกิจกรรม 
 

๘. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ 
 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา 
๘.๑  ผลผลิต    
       จำนวนผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/
หน่วย บุคลากรในสังกัด และผู้บริหารสถานศึกษา  
เข้าร่วมประชุมสัมมนา รับทราบแนวปฏิบัติ 
แนวนโยบายต่าง ๆ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ไปใน
แนวทางเดียวกัน 

 
 

   

๘.๒  ผลลัพธ์    
       - ผลการประเมินสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ตามมาตรฐาน
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จาก สพฐ. ระดับดีเยี่ยม 
       - ผลการดำเนินงานของสถานศึกษาในสังกัดมี
ผลการบริหารจัดการศึกษาภายในสถานศึกษา เป็นไป
ตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 
 

   

 

๙.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๙.๑ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัด 
บริหารจัดการองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ ส่งผลให้ได้รับการประเมินจากผู้ประเมินภายนอก ในระดับดีถึงดีมาก 
 9.2 ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรในสังกัด ตลอดจนผู้บริหารสถานศึกษา ได้รับทราบแนวปฏิบัติ 
นโยบาย เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ไปในแนวทางเดียวกัน 
 9.3 ได้ใช้ความรู้ ประสบการณ์ท่ีได้จากการพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์การแก้ไขปัญหา ใน
การบริการจัดการได้สำเร็จ 
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20. โครงการ  การพัฒนา ส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี  
2564 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางอรทัย กสิกิจ และคณะ 
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
ยุทธศาสตร์ที่ 3   พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ที่ 1  สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการผลิตและพัฒนาครู 
สนองมาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลของการบริหารและการจัดการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 5  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างในสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาและสถานศึกษา มีผลงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
ประเด็นการพิจารณาที่ 5 ผลงานดีเด่นประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ตามเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.กำหนด 
 
  
1.หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 23 ข้อ (5) 
ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ การปกป้องคุ้มครองระบบคุณธรรม การจัดสวัสดิการและ
การยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษานั้น สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 จึงได้จัดให้มีโครงการการพัฒนา ส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาประจำปี 2563 เพ่ือสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความประพฤติดี 
ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความอุตสาหะ ทุ่มเท เสียสละ จนทำให้เกิดผลดีแก่ทางราชการและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์
เป็นแบบอย่างที่ดีของนักเรียน เพื่อนครู เพ่ือนร่วมงาน และบุคคลทั่วไป ให้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีขวัญและ
กำลังใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ ส่งผลต่อการพัฒนาการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 จึงได้จัดทำโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้พัฒนาตนเอง 
พัฒนางานให้ได้ตามมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิชาชีพ มีผลงานเชิงประจักษ์และเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ โดย
จำแนกดังนี้ 
 1.ผู้บริหารสถานศึกษา 
 2.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 3.ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว 
2.วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานดีเด่นทีปรากฏต่อสาธารณชน  
3.เป้าหมาย 
 1.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการประเมินตามเกณฑ์ที่กำหนดในระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ระดับภาค และระดับชาติ 
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 2.หน่วยงานทางการศึกษา คัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการประเมินตามเกณฑ์ที่
กำหนดในระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับภาคและระดับชาติ 
 3.ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน สถานศึกษา และบุคคลในสังกัดที่ได้รับการคัดเลือกทุกระดับเพ่ือเผยแพร่
ผลงานต่อสาธารณชน 
4.กิจกรรม/ระยะเวลาดำเนินการ 
ที ่ กิจกรรม/ดำเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมคณะทำงานเพ่ือรับทราบหลักเกณฑ์การพิจารณา 

ประเภทรางวัล 10 รางวัล 
ธค.63- 30 กย.64 กลุ่มพัฒนาฯ 

2 ประชาสัมพันธ์แจ้งหน่วยงาน สถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัด 

ธค.63- 30 กย.64 กลุ่มพัฒนา 

3 รวบรวมผลงานเพ่ือพิจารณาผลงานตามหลักเกณฑ์ ธค.63- 30 กย.64 กลุ่มพัฒนา 
4 ประชุมคณะทำงานเพ่ือพิจารณาผลงาน ธค.63- 30 กย.64 กลุ่มพัฒนา 
5 ประกาศผลรางวัล ธค.63- 30 กย.64 กลุ่มพัฒนา 
5.งบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 งบประมาณจำนวน  100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 
6.การประเมินโครงการ 
                          ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

ประเมินโครงการ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป. 
นครสวรรค์ เขต 1 ที่ได้รับการยกย่องเชิดชุเกียรติ มีความภาคภูมิใจ 
และเป็นแบบอย่างที่ดีให้ข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา 

ประเมินผลงาน แบบประเมิน 

 
7.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติหน้าที่ มีการพัฒนาการปฏิบัติงาน
ของตนเอง มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน และเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่นักเรียน เพื่อครู เพ่ือนร่วมงานและสังคม 
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21. โครงการ   ส่งเสริมพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ 
กลุ่มงาน   บริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบ   นางอรทัย กสิกิจ นางพรทิพย์ ช้อนนาค นางรัชฎา นาคเกษม และคณะ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ระยะเวลาดำเนินการ  1 ตุลาคม 2563- 30 กันยายน 2564 
สอดคล้องยุทธศาสตร์ข้อที่   3 
มาตรฐานที่ 1   การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2   การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ 
1.  หลักการและเหตุผล 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551  มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นกำลังของ
ชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้  คุณธรรม  มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพล
โลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   มีความรู้และทักษะ
พ้ืนฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่จำเป็นต่อการศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต  โดยมุ่งเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ  ดังนั้น
การจัดกระบวนการเรียนรู้ผู้เรียนต้องเรียนรู้จากประสบการณ์จริง  คิดเป็น  ทำเป็น  แก้ปัญหาเป็น และเกิด
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

ด้วยหลักการและเหตุผลข้างต้นสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 
จำเป็นต้องจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้เหมาะสมกับสติปัญญา และความสามารถของบุคลากรเพ่ือพัฒนาด้าน
ทักษะพิสัย  พุทธิพิสัย  จิตพิสัย  นำไปสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้นตามเป้าหมายของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา  และจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมีความเป็นเลิศด้านวิชาการ  วิชาชีพ  และมี
สุนทรียภาพ ด้านดนตรี  กีฬา  ศิลปะการแสดง  รวมถึงการประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ  ในการ
เตรียมพร้อมให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีความพร้อมด้วยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตลอดจนสนับสนุนส่งเสริมให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาได้ใช้ความรู้  ความสามารถ  ในการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างเต็มความสามารถ  
โดยส่งผู้เรียนเข้าประกวดในโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียน  และระดับประเทศ  และส่งนักเรียนเข้า
ประกวดในงานมหกรรมทางวิชาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับภาคและระดับประเทศต่อไป 

 
2.  วัตถุประสงค์   

1) เพ่ือส่งเสริมบุคลากรให้มีสมรรถนะทีดี่ในหน่วยงานสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต 1 

2) เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนที่มีความสามารถได้มีโอกาสแสดงความสามารถและสร้างชื่อเสียงให้แก่
โรงเรียนและวงศ์ตระกูล 

3) เพ่ือส่งเสริมให้ครูและนักเรียนมีการค้นคว้าหาความรู้ด้านวิชาการอยู่เสมอ 
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3.   เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 

1) ส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียน  9 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ 
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ 
สุขศึกษา พลศึกษา ปฐมวัย การงานพื้นฐานอาชีพ 

2) ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันในงานมหกรรมทางวิชาการ ระดับภาคและระดับประเทศ 
 

3.2 เชิงคุณภาพ 
1) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในเชิง

วิชาการและในการดำรงชีวิต ซึ่งเกิดจากการแข่งขันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ซึ่ง
กันและกัน 

4.  ขั้นตอนและวิธีการการดำเนินงาน 
การดำเนินงาน/กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมวางแผนการดำเนินโครงการ 
2. จัดทำและเสนอขออนุมัติโครงการ 
3. แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ 
4. ดำเนินงาน 
-ประชุมคณะทำงาน 
-ดำเนินการอบรมทุกิจกรรม/สาระการเรียนรู้ 
5. ประเมินผล/สรุปรายงานผล 

เม.ย ๖4 
เม.ย. ๖4 
พ.ค. ๖4 
ตค.63-กย.64 
 
สค.-กย.64 
กย.64 

-ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม 
และประเมินผล 
-คณะศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบ   
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
-ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม 
-นางอรทัย กสิกิจ และคณะ 

 
5.  งบประมาณ 
ได้รับงบประมาณ 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 

กิจกรรมการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

( บาท ) 
งบดำเนินการ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
1. จัดประชุมคณะทำงาน จำนวน 2 ครั้ง 
-ค่าอาหาร/อาหารว่างและเครื่องดื่ม 60 
คน 
 คนละ 150 บาท (60X150X2) 

    - ค่าวัสดุ อุปกรณ ์ 
    -ค่าตอบแทนวิทยากร(600X3X1) 

30,000 
 
 

 
 
- 
- 
- 

1,800 

 
 

- 
25,000 

   
 

 
 

- 
- 

3,200 
 

 หมายเหตุ    ทุกกิจกรรมสามารถถัวจ่ายได้ 
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6. การประเมินผล / เครื่องมือ 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือ 
- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามี
ความรู้ 
  มีความคิดเชิงระบบ สามารถเรียนรู้ก้าวทันการ 
  เปลี่ยนแปลง  
- บุคลากรมีโอกาสได้เรียนรู้ตามบริบทของเขต 
  พ้ืนที่การศึกษา 
- มีการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน 

สังเกต 
สอบถาม 
แบบตอบรับ 
 
สอบถาม 

แบบสังเกต 
แบบสอบถาม 
ภาพถ่าย 
เกียรติบัตร 

 
7.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1) บุคลากรมีการจัดการเรียนรู้อย่างมีระบบ 
2) บุคลากรสามารถจัดการความรู้ตามศักยภาพตนเอง 
3) สามารถนำกระบวนการวิจัยมาพัฒนางานเพ่ือส่งเสริมต่อยอด 
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22. โครงการ   การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมสำหรับเด็กพิการ  
              และเด็กที่มีความสามารถพิเศษ  
หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ     (..) โครงการงานประจำ (..) โครงการใหม่  () โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางศิริวรรณ  ปัญญาพรพิพัชญ์ 
ระยะเวลาดำเนินโครงการ ตุลาคม 2563 – กันยายน  2564 
สอดคล้องกับ 

แผนระดับท่ี 1  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   
                   ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   

 แผนระดับท่ี 2   
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาการเรียนรู้ 

แผนการปฏิรูปประเทศ ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 การเสริมสร้าง และพัฒนามนุษย์ 
แผนความม่ันคงแห่งชาติ  การเสริมสร้างความม่ันคงของมนุษย์ 

แผนระดับท่ี 3 ตามมติ ครม. วันที่ …………………………………………………………………………… 
 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ปรับรื้อ และเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ โดย
มุ่งให้ครอบคลุมถึงการจัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษท่ี 21 

นโยบาย สพฐ.  การพัฒนาและสร้างเสริมการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
       นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  มีมาตรฐาน  
                       และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

                  นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐาน สพท.  
• มาตรฐานที่ 3  ข้อ 7  ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ ได้รับการส่งเสริม 

สนับสนุน และพัฒนาเต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบที่เหมาะสม     
       ตัวบ่งชี้ที่ 4 ประเด็นที่ 4 ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีความต้องการพิเศษ ได้รับการดูแล 
           4.1  เด็กพิการเรียนรวม  4.2  เด็กที่มีความสามารถพิเศษ 

                                    

1.  หลักการและเหตุผล 
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ได้กำหนดนโยบายให้
สถานศึกษาในสังกัด  ทุกแห่งจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษในรูปแบบของ “การ
จัดการศึกษาเรียนรวม” เพ่ือให้เด็กและเยาวชนพิการสามารถเข้าถึงการศึกษาได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม และ
พัฒนาโรงเรียนต้นแบบเพ่ือเป็นศูนย์บริการทางการศึกษาพิเศษ (Student Support Services : SSS)  
จำนวน 5 โรงเรียน   และ โรงเรียนคู่ขนานเรียนรวม  จำนวน  19 โรงเรียน  เพื่อสร้างเครือข่ายการขับเคลื่อน
การดำเนินงานด้านการศึกษาพิเศษในแต่ละอำเภอ  รวมถึงให้โอกาสทางการศึกษาสำหรับเด็กพิการได้รับการ
พัฒนาอย่างมีคุณภาพ  ปีการศึกษา 2563  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1   
มีนักเรียนพิการเรียนรวมจำนวนทั้งสิ้น 1,977  คน  จำนวนโรงเรียนที่จัดการศึกษาให้กับเด็กพิการเรียนรวม
ทั้งสิ้น  140  โรงเรียน  จากการนิเทศ ติดตามการดำเนินงาน โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม และ โรงเรียนคู่ขนาน
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เรียนรวม พบว่า ผู้บริหาร และครู ยังไม่มีความม่ันใจในการดำเนินงาน ส่งผลให้ การดำเนินงานยังไม่สามารถที่
จะให้ความช่วยเหลือ และพัฒนานักเรียนอย่างเต็มตามศักยภาพ  อีกทั้งหลายโรงเรียนไม่มีครูที่มีวุฒิบัตรการ
คัดกรองเด็กพิการ ส่งผลทำให้ไม่สามารถยืนยันความพิการทางการศึกษาได้ 
  ดังนั้น  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1  จึงได้จัดทำโครงการ
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมสำหรับเด็กพิการ และเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ  เพ่ือ 
ส่งเสริมให้โรงเรียน สามารถพัฒนานักเรียนพิการเรียนรวม และเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 ๒.๑  พัฒนาครูตามหลักสูตรผู้คัดกรองคนพิการทางการศึกษา เพ่ือให้ครูมีวุฒิบัตรการคัดกรอง
นักเรียนพิการทางการศึกษา  

2.2  ส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนพิการทางการศึกษา 
2.3  นิเทศ ติดตามการดำเนินงาน เพ่ือช่วยเหลือโรงเรียนที่มีเด็กพิการเรียนรวม 

 
3.  กลุ่มเป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 พัฒนาครูให้มีวุฒิบัตรคัดกรอง
นักเรียนพิการทางการศึกษา  จำนวน 50  คน ต่อปี 

2. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 80 ของจำนวนที่เข้ารับการพัฒนาตามแนวทาง  
มีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

3. โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม และโรงเรียนคู่ขนานเรียนรวม มีผลการดำเนินงานในระดับดีขึ้นไป 
4. นักเรียนพิการเรียนรวม ร้อยละ 80 มีการจัดการศึกษาโดยใช้แผนการจัดการศึกษาเฉพาะ

บุคคล IEP 
 
 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1.   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 มีแนวทาง และชุดการ
พัฒนาครูด้านการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการเรียนรวม ที่สามารถสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับครูผู้สอนเด็ก
พิการ และผู้บริหารได ้
  ๒.   โรงเรียนต้นแบบ เรียนรวม และคู่ขนาน สามารถจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการเรียนรวม
ได้อย่างมีคุณภาพ  

 3.   มีรูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการPLC และ การพัฒนาตนเองด้วย
ระบบออนไลน์ 
 
4.  แผนการดำเนนิงาน 

กิจกรรม / กระบวนการ ระยะเวลา เป้าหมาย 
กิจกรรมที่ 1   พัฒนาครูให้ได้รับวุฒิบัตรคัดกรองเด็กพิการ 3  วัน ครูที่มีไม่มีวุฒิบัตร จำนวน 50 

คน 
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กิจกรรม / กระบวนการ ระยะเวลา เป้าหมาย 
กิจกรรมที่ 2  ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กพิการเรียน
รวม 

ตลอดปี
การศึกษา 

 

กิจกรรมที่ 3  ขับเคลื่อนระบบการการช่วยเหลือนักเรียนที่มี
ความเสี่ยงล้มเหลวทางการเรียน 

ตลอดปี
การศึกษา 

ทุกโรงเรียนในสังกัด 

กิจกรรมที่ 4  นิเทศ ติดตาม การดำเนินงาน 
1. นิเทศ ติดตามโรงเรียนต้นแบบ และโรงเรียนคู่ขนาน 

เรียนรวม 
2. สรุป ประเมินผล และรายงาน 

ตลอดปี
การศึกษา 

โรงเรียนต้นแบบ 5 โรงเรยีน 
โรงเรียนคู่ขนาน 19 โรงเรียน 
โรงเรียนทีม่ีนักเรยีน ท่ีมีผลการ
ประเมินการอ่านการเขียนใน
ระดับปรับปรุง 

 
5. ผลผลิต / ผลลัพธ์ของโครงการ 
    5.1  ผลผลิต 
  

1) ครูมีวุฒิบัตรการคัดกรองคนพิการ จำนวน 50 คน 
2) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 80 ของจำนวนที่เข้ารับการพัฒนาตามแนวทาง   

มีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
3) โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม และโรงเรียนคู่ขนานเรียนรวม มีผลการดำเนินงานในระดับดีขึ้นไป 
4) นักเรียนพิการเรียนรวม ร้อยละ 80 มีการจัดการศึกษาโดยใช้แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  

    5.2  ผลลัพธ์ 
      1)  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1  มีการให้โอกาสในการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา ได้อย่างเท่าเทียม และเต็มศักยภาพ  และมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
  2)  นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ  ลดความเหลื่อมล้ำในการจัด
การศึกษา 
 3)  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ที่มีประสิทธิภาพ 
     5.3  ระยะเวลา และสถานที่ 
 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 
โรงเรียนในสังกัด 

  
6.  งบประมาณ   จำนวน 30,000 บาท  (โดยขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
หมาย
เหตุ 

กิจกรรมที่ 1   พัฒนาครูให้ได้รับวุฒิบัตรคัดกรองเด็กพิการ 
• ค่าอาหาร และอาหารว่าง คนละ 150 บาท 50 คน 3 วัน 
• ค่าวัสดุ 

 
22,500 
2,500 

 

กิจกรรมที่ 2  ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กพิการเรียนรวม 
• ประกวดรางวัลการพัฒนาการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 

3,000  



๑๗๘ 
 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
หมาย
เหตุ 

ด้านโรงเรียน และด้านครูผู้สอน 
กิจกรรมที่ 3  นิเทศ ติดตาม การดำเนินงาน 

• นิเทศ ติดตามโรงเรียนต้นแบบ และโรงเรียนคู่ขนานเรียนรวม 
• สรุป ประเมินผล และรายงาน 

2,000  

รวมทุกกิจกรรม    30,000  

 

 
7.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 7.1  ปัจจัยความเสี่ยง 
   1.) ความตระหนักในการพัฒนาเด็กที่มีความบกพร่องของผู้บริหาร และครู 
   2.) ความเข้าใจในการพัฒนาเด็กที่มีความบกพร่อง 
 7.2  ปัจจัยความเสี่ยง 
   1.) สร้างความตระหนัก โดยให้ความรู้ และให้คำปรึกษาอย่างต่อเนื่อง 
   2.) สร้างช่องทางการเรียนรู้ที่ครู และผู้บริหารสามารถเข้าถึงได้ง่าย 
  
 
8. ตังช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ 

ผลผลิต / ผลลัพธ์ของโครงการ ตัวช้ีวัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ระยะเวลา 

8.1  ผลผลิต    
 1. โรงเรียนมีรูปแบบการดำเนินงานการจัดการ

เรียนรวม 
ระดับดีข้ึนไป ร้อยละ 80 ตลอดปีการศึกษา 

 2. นักเรียนพิการเรียนรวมได้รับการจัดการ
เรียนรู้ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล:IEP 

จำนวนนักเรียนที่
มีผลการประเมิน
ผ่านตามแผน IEP 

ร้อยละ 80 ตลอดปีการศึกษา 

8.2  ผลลัพธ์    
 1. ครูได้รับการพัฒนาให้มีวุฒิบัตรผู้คัดกรองทาง

การศึกษา 
จำนวนผู้ผ่านการ
อบรม 

50 คน 3 วัน ตาม
หลักสูตร 

 2. ครูได้พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ สำหรับ
เด็กพิการ และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ่าน
กระบวนการ PLC 

จำนวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

20 คน ตลอดปีการศึกษา 

 
 
 
 



๑๗๙ 
 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
        นักเรียนพิการเรียนรวม  ได้รับการพัฒนาจนสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับคนปกติได้อย่างมี
ความสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
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23. โครงการ   โครงการส่งเสริมการอ่าน และพัฒนาห้องสมุด  
               

หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางเยาวลักษณ์  ผาสุข 
ระยะเวลาดำเนินการ  ตุลาคม 2563–กันยายน 2564 
สอดคล้องกับ 
      ( ⁄ ) นโยบายที่ 2 ของกระทรวงศึกษาธิการ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน 
                           ของประเทศ 
      ( ⁄ ) นโยบายที่ 3 ของกระทรวงศึกษาธิการ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์                       

( ⁄ ) มาตรฐาน สพท. ที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
                            ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีคุณภาพตามหลักสูตร 
1.  หลักการและเหตุผล 

กระทรวงศึกษาธิการประกาศนโยบาย “ปี 2558 เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้” 
ของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นฐานซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ได้ประกาศให้ปี 
๒๕๕๒-๒๕๖๑ เป็นทศวรรษแห่งการอ่าน จากนั้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ประกาศ
นโยบายและกำหนดจุดมุ่งหมายสำคัญในการพัฒนาการศึกษาของชาติ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้สามารถคิด
วิเคราะห์ เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักค่านิยม 12 ประการ และมีทักษะที่จำเป็น
สำหรับศตวรรษที่ 21 ซึ่งการพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนดังกล่าว เรื่องของการอ่านออกเขียนได้ถือว่าเป็น
หัวใจสำคัญต่อการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น รวมถึง การเรียนรู้ด้านภาษา (Literacy) ก็ถือ
เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะจะนำไปสู่การเรียนรู้วิชาอ่ืนต่อไป 

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาได้มีการดำเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน                   
และพัฒนาห้องสมุดมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการสร้างนิสัยรักการอ่านแก่เด็กเป็นสิ่งที่ต้องปลูกฝังตั้งแต่เยาว์วัย                  
และปลูกฝังอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปีเพ่ือให้เป็นนิสัยที่หยั่งรากลึกในพฤติกรรมของเด็กและเป็นรากฐาน
แห่งการสร้างนักอ่านในอนาคตอย่างยั่งยืน เนื่องจากวัยเด็กกำลังเปิดรับสิ่งต่างๆ อย่างง่ายดาย หากเด็กในวัยนี้
ประทับใจต่อสิ่งใดแล้วก็จะเป็นความฝังใจจะส่งผลต่อเขาอย่างยาวนาน แม้เติบโตเป็นผู้ ใหญ่ก็ไม่ลืม (สำนัก
อุทยานการเรียนรู้, ๒๕๕๐) ดังพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในการ
พัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่องยาวนานในทุกด้าน จากพระจริยวัตรและความสนพระทัยในการอ่าน การจดบันทึก 
การเขียนและการเรียนรู้จึงบังเกิดเป็นหนังสือพระราชนิพนธ์จำนวนมากที่เป็นแบบอย่างอันดีงามให้แก่เด็ก               
และเยาวชนไทยในการมุ่งเน้นปลูกฝังและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน การเรียนรู้ 
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้จัดสรรงบประมาณประจำปี 2563 จากแผนงาน  
พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมหลัก 
การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ กิจกรรมรองครูคลังสมอง งบดำเนินงานเพื่อจัดซื้อ
หนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ที่ทรงพระราชนิพนธ์ด้วยพระองค์เอง และดำเนินการรณรงค์ ติดตามฯ ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายน 
2563 รายงานผลการดำเนินงานโครงการของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้ สพฐ. ทราบ ด้วยความจำเป็นดังกล่าวมา
ข้างต้นสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๑ จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 

 



๑๘๑ 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือส่งเสริมการสร้างนิสัยรักการอ่านตามช่วงวัยทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนให้เป็นไปตาม
เป้าหมาย สพฐ. โดยใช้หนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  

2.2 เพ่ือพัฒนาการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านกับการจัดการเรียนรู้สู่การสร้างนิสัยรักการอ่าน   
2.3 เพ่ือสร้างเครือข่ายการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตให้เป็นแหล่งเรียนรู้ภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
2.4 เพ่ือนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานส่งเสริมการอ่าน และพัฒนาห้องสมุด                         

ของสถานศึกษา  
3. เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 
         1) ร้อยละ 80 ของนักเรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานได้อ่านหนังสือและ  
ใช้ห้องสมุด 
         2) ร้อยละ 80 ของครูสามารถบูรณาการการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการใช้ห้องสมุด
และการจัดการเรียนการสอนในแต่ละสาระการเรียนรู้ 

       3) ทุกกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายมีห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียนอย่างน้อย 2 โรงเรียน 
       4) ทุกกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายมีห้องสมุดที่ใช้ระบบการสืบค้นด้วยโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ 

เวอร์ชั่น 3 ของ สพฐ. อย่างน้อย 1 โรงเรียน 
5) ทุกโรงเรียนได้รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริม               

การอ่าน และพัฒนาห้องสมุด  

 3.2  เชิงคุณภาพ 
        1) นักเรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีนิสัยรักการอ่านและการค้นคว้า            
หาความรู้ด้วยตนเอง 
         2) ครูสามารถบูรณาการการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการใช้ห้องสมุดและการจัดการ
เรียนการสอนในแต่ละสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3) ทุกกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายมีห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน
เครือข่ายและระหว่างเครือข่าย 

4) ทุกกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายมีห้องสมุดที่ใช้ระบบการสืบค้นด้วยโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ 
เวอร์ชั่น 3 ของ สพฐ. ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในเครือข่ายและระหว่างเครือข่าย 

5) ทุกโรงเรียนได้รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริม               
การอ่าน และพัฒนาห้องสมุดอย่างต่อเนื่อง 
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4.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา หมายเหตุ 

1. 
กิจกรรมที่ 1 วางแผนการขับเคลื่อนการสร้างนิสัยรักการอ่านตาม
ช่วงวัย และการพัฒนาห้องสมุด  

ต.ค. 2563  

2. 

กิจกรรมที่ 2 นิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผล 
ตามแผนงาน/โครงการ 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการ นิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล และ
รายงานผล ตามแผนงาน/โครงการ 

2. สรุป/รายงานผลการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล                                 
ตามแผนงาน/โครงการ 

 
ต.ค. 2563  

 
เม.ย. 2564 

 

3. 

กิจกรรมที่ 3 ประกวดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการประกวด                                        
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  
2. สรุป/รายงานผลการประกวดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน                         
ตามแผนงาน/โครงการ 

ม.ค. 2564 
 

ก.พ. 2564 
 

 
5. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ 
 5.1 ระยะเวลาดำเนินการ  ตุลาคม 2563–กันยายน 2564  

5.2 สถานที่ดำเนินการ สถานศึกษาในสังกัด สพป.นครสวรรค์ เขต 1 
 
 

6. งบประมาณ   
 6.1 งบประมาณจาก สพฐ.  จำนวน  25,000   บาท (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 6.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ

๑. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                
สำหรับคณะกรรมการตัดสินการประกวด 

 23,0๐๐  - - 23,0๐๐ 

2. ค่าวัสดุอ่ืนๆ สำหรับใช้ในโครงการ - -  2,00๐ 2,00๐ 

รวมเงิน - - - 25,๐๐๐ 

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 7.1  ปัจจัยความเสี่ยง 

 โรงเรียนไม่ให้ความสำคัญกับการจัดทำโครงการส่งเสริมการอ่าน และพัฒนาห้องสมุด  
 7.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 



๑๘๓ 
 

        ทุกโรงเรียนจัดทำโครงการส่งเสริมการอ่าน และพัฒนาห้องสมุด  
8. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1) ร้อยละของนักเรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อ่านหนังสือและใช้
ห้องสมุด 

ร้อยละ 80 

2) ร้อยละของครูสามารถบูรณาการการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการใช้ห้องสมุด
และการจัดการเรียนการสอนในแต่ละสาระการเรียนรู้ 

ร้อยละ 80 

3) ร้อยละของโรงเรียนที่ได้รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และพัฒนาห้องสมุด  

ร้อยละ 100 

 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

9.1 นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง   
9.2 ครูสามารถบูรณาการการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการใช้ห้องสมุดให้เกิดประโยชน์กับ              

การจดัการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  9.๓ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๑ มีห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบใน
โรงเรียน ทุกกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายให้โรงเรียนในสังกัดใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต 
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24. โครงการ   พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
               และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 
หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายปิยฤทธิ์ จตุรทิศ 
ระยะเวลาดำเนินการ  พฤศจิกายน 2563-สิงหาคม 2564 
สอดคล้องกับ 
           ( / ) นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ  

ข้อที่ 1 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์       
 1.2 การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

- พัฒนาครูให้มีทักษะ ความรู้ และความชำนาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
ปัญญาประดิษฐ์ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็น
ระบบและมีเหตุผลเป็นขั้นตอน 

  ข้อที่ 2. การพัฒนาการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

- เฝ้าระวังภัยทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา โดยเฉพาะภัย
จากยาเสพติด อาชญากรรมทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ 

ข้อที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

- พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา (Big Data) 
 

1. หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัล มีบทบาทเป็นอย่างมากในการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 

กลายเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่มีประสิทธิภาพสูง เพ่ือนำมาพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ  
ช่วยในการทำงานของบุคลากรในการรายงานข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล และการสืบค้นข้อมูลทางการศึกษา  
มีความแม่นยำ รวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน สามารถนำไปใช้ในการบริหารจัดการในด้านต่างๆ ได้อย่าง  
มีประสิทธิภาพ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ได้เล็งเห็นความสำคัญของการนำเอา
เทคโนโลยีสารดิจิทัลอันทันสมัย มาใช้ปรับปรุงพัฒนาระบบการทำงานให้รวดเร็วในยุคของเทคโนโลยี ตลอดจน
เพ่ือสร้างความตระหนักให้กับบุคลากรในสังกัดได้รู้วิธีการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ ภัยคุกคามสมัยใหม่
ที่มาพร้อมการใช้งานอินเทอร์เน็ต จึงได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ เพ่ือให้มีศักยภาพ มีความรู้และ
ทักษะเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือนำไปใช้ในการพัฒนาระบบการทำงานและเป็นการ
เพ่ิมพูนความรู้ ต่อไป 
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2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล Education 
Applications เพ่ือบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 
 2. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้บุคลากรทางการศึกษา ตระหนักถึงภัยคุกคาม ความเสี่ยงและ
ผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการใช้งานไซเบอร์ Cyber Security 
3. เป้าหมาย 

3.1  เชิงปริมาณ 
 - บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จำนวน 120 คน สามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือบริหาร
จัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 
 - บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จำนวน 120 คน มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงภัยคุกคาม 
ความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใช้งานไซเบอร์ 

3.2  ด้านคุณภาพ 
 - บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัล บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทาง
การศึกษา และมีความรู้ความเข้าใจถึงภัยคุกคาม และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใช้งานไซเบอร์ 
  

4. กิจกรรม / ขั้นตอนการดำเนินงาน 
 กิจกรรม/การดำเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1) ประชุมคณะทำงานและวิทยากร พฤศจิกายน 2563 ปิยฤทธิ์ จตุรทิศ 
2) จัดประชุมอบรมและพัฒนาบุคลากร 2 รุ่น ๆ ละ 60 คน 2 วัน ธันวาคม 2563 คณะทำงาน/วิทยากร 
3) ติดตามการด าเนินงานและสรุปผลการด าเนินงาน มกราคม-สิงหาคม 

2564 
ปิยฤทธิ์ จตุรทิศ/
คณะทำงาน 

5. ระยะเวลาดำเนินการ 
พฤศจิกายน 2563-สิงหาคม 2564 

6. งบประมาณ   
งบประมาณ   จำนวน 37,000  บาท (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

รวม ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
1 ประชุมคณะทำงานและจัดทำคู่มือ     5,000 5,000 
2 การประชุมอบรมจัด 2 รุ่น ๆ ละ 60 คน  2 วัน         
  2.1 ค่าอาหารกลางวัน          

  
   - ผู้เข้ารับการอบรม  
     (60 คน x 120 คน x 80 บาท x 2 วัน)   9600   9,600 

  2.2 ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม  เช้า-บ่าย        

  
  - ผู้เข้ารับการอบรม  
     (60 คน x 120 คน x 70 บาท x 2 วัน)   8,400   8,400 
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7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
7.1 ปัจจัยความเสี่ยง 

- การวางแผน กำหนดวิธีการ/ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม ไม่สอดคล้องกับการนำองค์ความรู้
ไปใช้ในการดำเนินงาน   

7.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
  - วางแผน กำหนดวิธีการ/ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมในโครงการให้สามารถนำทักษะ 
ที่ได้รับการพัฒนาไปปฏิบัติจริงได้ ก่อนดำเนินงาน 

 
 

8. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
 - บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือ
บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาและมีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักถึงภัย
คุกคาม ความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใช้งานไซเบอร์ 

 
120 คน 

 
 

เชิงคุณภาพ  
บุคลากรทางการศึกษาที่รับการอบรม สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัล บริหารจัดการข้อมูล
สารสนเทศทางการศึกษา และมีความรู้ความเข้าใจถึงภัยคุกคาม และผลกระทบที่เกิดข้ึน
จากการใช้งานไซเบอร์ 

 
ร้อยละ 70 

 
 

 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือบริหารจัดการข้อมูล
สารสนเทศทางการศึกษาและมีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักถึงภัยคุกคาม ความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดข้ึน
จากการใช้งานไซเบอร์ 

2.  โรงเรียนในสังกัด สามารถนำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาไปใช้ในการบริหารจัดการ และ
เผยแพร่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 

  2.3 ค่าตอบแทนวิทยากร     4,000     4,000 
  2.5 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต     9,000 9,000 
3 ติดตามการดำเนินงานและสรุปผลการดำเนินงาน     1,000 1,000 
  รวม(บาท) 4,000   18,000 15,000  37,000 
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25. ชื่อโครงการ  การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals: SDGs)  

หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ     (..) โครงการงานประจำ (./.) โครงการใหม่  (..) โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายมารุต เหล่าแก้วก่อง 
ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ เริ่มต้น ..ตุลาคม 2563 .. สิ้นสุด ...กันยายน ...2564... 
ความสอดคล้องกับ 
 แผนระดับท่ี 1 ยุทธศาสตร์ชาติ การดำรงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

แผนระดับท่ี 2  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  การพัฒนาการเรียนรู้ 
แผนการปฏิรูปประเทศ การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนอง การเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษท่ี ๒๑  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
แผนความม่ันคงแห่งชาติ การเสริมสร้างความม่ันคงของมนุษย ์ 

 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 นโยบาย สพฐ. การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

มาตรฐาน สพท. ที่ 1 การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบรหิารจัดการที่ดี 
 ประเด็นการพิจารณาที่ 4 การสร้างหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรม เทคโนโลย ีรูปแบบในการบริหารและจัด
การศึกษา 
๑. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ที่ประเทศสมาชิกองค์การ
สหประชาชาติได้ดำเนินการทำข้อตกลงร่วมกัน จำนวน 17 ข้อ มีจุดมุ่ งหมายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมของประชากร ประเทศไทยได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 โดยใช้เป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืนเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศ กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน จึงได้กำหนดเป็นนโยบายที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งเดิมมักจะมองเพียงเป้าหมายเดียวคือ
เป้าหมายที่ 4 การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ แต่ในความเป็นจริงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนนั้น ต้องพัฒนา
ในลักษณะขององค์รวม ใน 4 มิติ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้แก่    มิติด้านเศรษฐกิจ มิติด้าน
สังคม มิติด้านวัฒนธรรม และมิติด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งการจัดการศึกษาในห้องเรียนตามสาระการเรียนรู้ใน
หลักสูตรยังไม่สามารถพัฒนาผู้เรียนในลักษณะขององค์รวมได้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานจึง
ได้ใช้แนวทางการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเข้ามาใช้ในการพัฒนาผู้เรียน แต่การบูรณาการที่ครูจัดกิจกรรม
ยังไม่สามารถนำไปสู่เป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนของนักเรียนได้ 
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๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑  พัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูที่มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
           ๒.๒  จัดทำหลักสูตรการพัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนรู้ที่มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยใช้สื่อ Digital 

 
๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑เชิงปริมาณ 
      ๓.๑.๑ ครูผู้สอน จำนวน 150 คน 
      ๓.๑.๒ โรงเรียน จำนวน 10 โรงเรียน 

๓.๒ เชิงคุณภาพ 
      ๓.๒.๑ ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตาม

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) โดยใช้การบูรณาการและทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
                 ๓.๒.๒ โรงเรียนจัดทำหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) โดยใช้การบูร
ณาการและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

 
๔. แผนการดำเนนิงาน 

กิจกรรมที่นำไปสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ระยะเวลาดำเนินงาน 
๑. สำรวจและวิเคราะห์สภาพปัญหา ตุลาคม 2563-พฤศจิกายน 2563 
๒. จัดทำหลักสูตรและเนื้อหา พฤศจิกายน 2563-ธันวาคม 2563 
๓. จัดทำสื่อการเรียนรู้ Digital มกราคม 2564-กุมภาพันธ์ 2564 
๔. จัดอบรมครูแกนนำ เมษายน 2564- พฤษภาคม 2564 
๕. ขยายผลสู่โรงเรียนนำร่องจำนวน 10 โรงเรียน พฤษภาคม 2564 – มิถุนายน 2564 
6.นิเทศ ติดตาม การดำเนินงานและการจัดการเรียน
การสอน 

กรกฎาคม 2564-สิงหาคม 2564 

7.วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน สรุป รายงานผล สิงหาคม 2564-กันยายน 2564 

๕. ผลผลิต / ผลลัพธ์ของโครงการ 
- ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ เริ่มต้น ..1 ตุลาคม 2563.. สิ้นสุด .30 กันยายน 2563 .. 
- สถานที่ดำเนินโครงการ .......สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ..... 
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๖. งบประมาณ  
 ๖.๑  งบประมาณ   จำนวน  ......30,000-......  บาท  

 ๖.๒  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
ทรัพยากรโครงการ (สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการตามท่ีจ่ายจริง) 

ที ่ กิจกรรม งบประมาณ 
หมายเหตุ 
หมายเหตุ 

๑  
๒  
๓  
๔  
๕  
6 
7 

สำรวจและวิเคราะห์สภาพปัญหา 
จัดทำหลักสูตรและเนื้อหา 
จัดทำสื่อการเรียนรู้ Digital 
จัดอบรมครูแกนนำ 
ขยายผลสู่โรงเรียนนำร่องจำนวน 10 โรงเรียน 
นิเทศ ติดตาม การดำเนินงานและการจัดการเรียนการสอน 
วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน สรุป รายงานผล 

- 
5,000- 
5,000- 

10,000- 
10,000- 

- 
- 

  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 30,000-  
 

 
๗.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
        ๗.๑  ปัจจัยความเสี่ยง 

  - การแพร่ระบาดของ Covid-19 
          ๗.๒  การแก้ไขปัญหาความเสี่ยงท่ีจะเกิดขึ้น 

  - ควบคุมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙๐ 
 

๘. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ 
 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา 
๘.๑  ผลผลิต    
   ๘.๑.๑  หลักสูตรและเนื้อหาการอบรม 
 
   ๘.๑.๒  สื่อการเรียนรู้ Digital 

ความตรงของ
หลักสูตร 
จำนวนสื่อการ
เรียนรู้ Digital 

0.90 
 

2 เรื่อง 

  

๘.๒  ผลลัพธ์    
   ๘.๒.๑  การจัดการเรียนการเรียนการสอนของครู 
   ๘.๒.๒  ทักษะการเรียนรู้ของนักเรียน 

จำนวนครู 
ทักษะการเรียนรู้ 

50 คน 
ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินร้อยละ 

75 

1 ภาคเรียน 
ตลอดปี

การศึกษา 

 

๙.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 ๙.๑ ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตาม
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) โดยใช้การบูรณาการและทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 ๙.๒ นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้
อย่างยั่งยืน 
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26. โครงการ   การขับเคลื่อนการดำเนินงาน ก.ต.ป.น.   
หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางณัฐกานต์ ฉิมงาม 
ระยะเวลาดำเนินการ  1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564                                        
 สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ 
  ( /) นโยบาย สพฐ. ที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  จุดเน้น กำกับติดตามตรวจสอบและ

ประเมินผลเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
  ( /) ประเด็นกลยุทธ์ 3.1 เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษา 
  ( /) ประเด็นกลยุทธ์ 3.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วม
บริหารจัดการ 
  ( /) ตัวชี้วัดความสำเร็จ ร้อยละของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพมาตรฐาน
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ( /) ตัวชี้วัดความสำเร็จข้อ 5 ร้อยละ 80 ของหน่วยงานมีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
  ( /) มาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา (พ.ศ.2560) มาตรฐานที่ 3 
           ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีคุณภาพตามหลักสูตร 
  ( ⁄ )  พันธกิจข้อที ่ ข้อ 1, 2 , 4, 5, 6, 9                                                         
1.  หลักการและเหตุผล 

ตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546  
กําหนด ให้มีการตรวจราชการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ประกอบกับคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง การ
ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ที่กําหนดให้มีการกํากับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผล
การปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการและสอดคล้องกับการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการ 
ซึ่งได้กำหนดให้มี “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา พ.ศ.2560” ซึ่งในส่วนของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามระเบียบนี้ได้กำหนด
บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ไว้ดังนี้ 1) 
ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการนำมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มากำหนดเป็นแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศการบริหารและการดำเนินการของหน่วยงานและสถานศึกษา ในสังกัดเขตพ้ืนที่
การศึกษา 2) กำหนดแนวทางการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การบริหารและ การดำเนินการของหน่วยงานและ
สถานศึกษา ในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา 3) พิจารณาแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษา โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา  4) ติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการบริหารและการดำเนินการตามแผนที่กำหนด5) รับทราบผลการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการบริหารและ การดำเนินการ ตามแผน และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการ
ปรับปรุงและ พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  6) ส่งเสริมให้มีการประสานการดำเนินการกับ



๑๙๒ 
 

คณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินงานตามบทบาทดังกล่าว และตามระเบียบข้อ 27   
ของระเบียบนี้ได้กำหนดให้ ก.ต.ป.น. ดําเนินการคือ 1) มอบหมายศึกษานิเทศก์ หรือข้าราชการอ่ืนในสังกัด  
ทำหน้าที่ติดตาม ประเมินผล และนิเทศการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 2) จัดทำแผนการติดตาม ประเมินผล
และนิเทศการศึกษาประจำปี ให้สอดคล้องกับ แผนปฏิบั ติราชการของหน่วยงานเสนอขออนุมัติจาก
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา  แล้วแจ้งให้
สถานศึกษาในสังกัดทราบ 3) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ดําเนินการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา การ
บริหารการศึกษา โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือการเตรียม 
การรับการนิเทศ ติดตามและประเมินผล จากหน่วยงานภายในและภายนอก 4) รายงานผลการติดตาม 
ประเมินผล และนิเทศการศึกษาเสนอผู้บังคับบัญชา และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 5) ประสานให้หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ เพ่ือชี้แจง ให้ถ้อยคําหรือส่ง
เอกสารและหลักฐาน เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 6) ปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ีได้รับมอบหมาย             
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือจัดประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 
2.2 เพ่ือให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) รับทราบ

และให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 
3. เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 
3.1.1 โรงเรียนในสั งกัดได้ รับการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิ เทศการศึกษา               

จากคณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น. อย่างน้อย ปีการศึกษาละ 4 ครั้ง 
3.1.2 จัดประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 

ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ปีละ 4 ครั้ง 
 3.2 เชิงคุณภาพ 

3.2.1 คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. มีความรู้ความเข้าใจผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน ใน
สังกัดและสามารถให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต 1 ได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

3.2.2 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 มีข้อมูลสารสนเทศ        
ผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาโรงเรียนในสังกัดที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุง 
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

3.2.3 โรงเรียนได้รับการนิเทศ ติดตามจากจากคณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น. อย่างน้อย                    
ปีการศึกษาละ 5 ครั้ง 
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4. วิธีการดำเนินงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
4.1 ลักษณะกิจกรรม 

- ประชุมเสนอผลการดำเนินงานและการให้ข้อเสนอแนะ 
 4.2 กิจกรรมดำเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. จัดประชุม ก.ต.ป.น.  

- จัดทำระเบียบวาระการประชุม 
- จัดทำรายงานการประชุม 
- จัดทำเครื่องมือนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลฯ 

2. นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลฯ 
3. สรุปผลการดำเนินงาน ก.ต.ป.น. 

ต.ค. 2563 ถึง 
ก.ย. 2564 

 
 

ตลอดปีการศึกษา 
ต.ค. 2563 และ
เมษายน 2564 

นายสุรเดช น้อยจันทร์   
 
 

5. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ 
 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
6. งบประมาณที่ใช้ 
          6.1 งบประมาณ 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)  (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
          6.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. จำนวน 9 คน/4 ครั้ง                        
ใช้งบประมาณดังนี้ 
 

ที ่ กิจกรรม / รายละเอียด 
เป้าหมาย 

(ระบุหน่วยนับ) 

งบประมาณที่ใช้ในโครงการ 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
ค่า

น้ำมัน 
รวม 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประชุมคณะกรรมการ กตปน. 
- ค่าเบี้ยประชุม ประธานฯ ก.ต.ป.น.    
   (1 คน x 4 ครั้ง x 1,200บาท) 
- ค่าเบี้ยประชุม กรรมการฯ ก.ต.ป.น.  

 (8 คน x 4 ครั้ง x 1,000 บาท) 
- ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง

และเครื่องดื่ม ฯ                              
(11 คน x 4 ครั้ง x 150 บาท) 

- ค่าเอกสารประกอบการประชุม 
(11 เล่ม x 4 ครั้ง x 100 บาท) 

 

 
1 คน/4 ครั้ง 

 
8 คน/4 ครั้ง 

 
11 คน/4 ครั้ง 

 
  
11 เล่ม/4 ครั้ง 
 

 

 
4,800 

 
32,000 
 
6,600 

 
 
- 
 

 

 
- 
 
- 

 
- 
 
 

4,400 
 
 

 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 

 
 

 
4,800 

 
32,000 

 
6,600 

 
 

4,400 
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2 
 
 
 
 

การจัดทำเครื่องมือและรายงานผลการ
ดำเนินงาน 

- จัดทำเครื่องมือนิเทศ ติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลฯ 

- ค่าจัดทำรายงานผลการดำเนินงานฯ 

 
 

2 ครั้ง 
 

2 ครั้ง             

 
 

1,200 
 

1,000 
 

 
 
- 
 
- 

 

 
 
- 
 
- 

 
 

1,200 
 

1,000 

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น - 45,600 4,400 - 50,000 
หมายเหตุ   งบประมาณขอถัวจ่ายทุกรายการ 

 

7. ผลผลิต 
 7.1 เป็นแนวทางการบริหารจัดการและการสนับสนุน ช่วยเหลือจากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 
 7.2 เป็นแนวทางในการจัดทำเป็นคู่มือการดำเนินงาน ก.ต.ป.น. และเป็นแนวทางในการดำเนินงาน     
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 
 

8. ผลลัพธ์ (ตัวชี้วัด/การประเมินผล) 
ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. มีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นปัจจุบัน 
2. มีผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ 

การศึกษาของหน่วยงานและโรงเรียนในสังกัด 
3. สพป.นครสวรรค์ เขต 1 จดัประชุม ก.ต.ป.น.        
ครบตามกำหนด    
 

1. การตรวจสอบ 
2. การรายงาน  
การนิเทศ ติดตามฯ 
3. รายงานการประชุม 
 

1. แบบตรวจสอบ 
2. แบบนิเทศ ติดตาม 
(แบบสอบถามที่
เกีย่วข้อง) 
3. แบบบันทึกการ
ประชุม) 

 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 7.1 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 มีการพัฒนา
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง  
 7.2 คุณภาพการศึกษาของเด็กนักเรียนได้ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในกำหนด  
 7.2 โรงเรียนมีคุณภาพและได้มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในกำหนด  
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27. โครงการ     ส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงประกันคุณภาพ  
พ.ศ. 2561 ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1   
หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสุทิศา  เลาธนไพบูลย์  
ระยะเวลาดำเนินการ  1  ตุลาคม  2563   -  30 กันยายน  2564 
สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ 

      ( ✓ )  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
                       ข้อที่ 3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21   
    ข้อ (2) การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท    
     ( ✓ ) มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
                   มาตรฐานที่ 3  ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                   ตัวบ่งชี้ที่  2  สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา 
       ( ✓ ) พันธกิจ  
                   ข้อที่ 3 พัฒนาและส่งเสริมระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วมการบูรณาการ การจัด   
การศึกษาและเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา                              
     ( ✓ ) นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    
                  นโยบายที่ 4  สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและ          
ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา  
                  ตัวชี้วัดที่ 59 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานสถานศึกษาตามที่กำหนด      
1.ความสำคัญ หลักการและเหตุผล 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์  เขต 1 ได้ดำเนินการตรวจสอบ ทบทวน
คุณภาพโรงเรียนในสังกัดทุกปี   และจากผลการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลให้ประเมินคุณภาพภายนอก          
รอบสาม ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1  ระดับการศึกษา
ปฐมวัยได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก จำนวน 150 โรงเรียน ได้รับการรับรองมาตรฐานทุกโรงเรียน  
คิดเป็นร้อยละ 100   สำหรบัระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จำนวน  168  โรงเรียน  ได้รับการรับรองมาตรฐาน
จำนวน 155 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  92.26  โดยพบว่าโรงเรียนที่ไม่ได้รับการรับรองทุกโรงเรียนมีสาเหตุ
เนื่องจากผลการสอบ O-Net  อยู่ในระดับปรับปรุง  นอกจากนี้จากการที่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้
ตรวจสอบ ทบทวนคุณภาพการดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 ( 2563 : 
บทคัดย่อ )  พบว่าโรงเรียนในสังกัดมีคุณภาพดีขึ้นไปทุกโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100  เมื่อศึกษารายละเอียด
เพ่ิมเติมพบว่าโรงเรียนในสังกัดส่วนใหญ่มีข้อบกพร่อง  2 รายการ  คอื  การตรวจสอบ ทบทวนคุณภาพ             
การดำเนินการตามโครงการในแผนปฏิบัติการประจำปีหรือมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และ                   
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง   
             กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  
กำหนดให้การประกันคุณภาพการศึกษา  เป็นการประเมินผลและการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา  โดยมีกลไกในการควบคุมตรวจสอบระบบการ
บริหารคุณภาพการศึกษาที่สถานศึกษาจัดขึ้น  เพ่ือให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่น ให้แก่               
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ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนว่าสถานศึกษานั้นสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาและบรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับ ดูแล  จากการเปลี่ยนแปลง
ข้อกำหนดดังกล่าวนี้  กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดให้จัดทำแนวปฏิบัติสำหรับการดำเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาและกรอบมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายและ
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 2561  และประกาศมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ  พ.ศ.2561  สำหรับให้
สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ดังนั้น เพื่อให้   
ทุกโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1  มีความรู้ ความเข้าใจ
นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและประกันคุณภาพการศึกษา ตลอดจนเห็นแนวทางในการนำนโยบาย          
สู่ประเมินการปฏิบัติที่ชัดเจน  จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน               
ตามกฎกระทรวงประกันคุณภาพพ.ศ. 2561 ของสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ซึ่งผลจากการดำเนินการโครงการดังกล่าวนี้ จะทำให้ทุกโรงเรียนในสังกัด               
มีแนวทางในการดำเนินการตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 2561  และมีความพร้อม   
ที่จะรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่อย่างมั่นใจ 
 
2.วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1.  เพ่ือเสริมสร้างคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ของทุกโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1   

2.  เพ่ือเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ จากสำนักงานรับรองมาตรฐาน 
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ให้กับทุกโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1   

3.เป้าหมาย 
3.1. เชิงปริมาณ 

  1)  บุคลากรในโรงเรียนทุกคน มีความรู้ ความเข้าใจ เห็นแนวทางดำเนินการประกันคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาสถานศึกษาได้ 
  2)  โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ร้อยละ 
100 ได้รับตรวจสอบทบทวนคุณภาพโดยการ Coaching  
  3)  โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ร้อยละ 
100 ส่งรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR ) ตามกำหนด 
 3.2 เชิงคุณภาพ  

1) ผลการตรวจสอบ ทบทวนคุณภาพของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1  ในภาพรวมได้ระดับคุณภาพดีขึ้นไป  
2) ทุกโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1  

มีการดำเนินการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งและมีความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก                      
ได้อย่างมั่นใจ 
                     3)  ทุกโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 



๑๙๗ 
 

รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR ) เป็นไปตามผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาอย่างแท้จริง 
4. แผนการดำเนนิงาน 

กิจกรรมที่นำไปสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ระยะเวลาดำเนินงาน 
1. ประชุมคณะทำงานโครงการ   

2. ดำเนินการตรวจสอบทบทวนคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน 

ของสถานศึกษา    
           2.1 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทบทวนคุณภาพและ             
ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด 
           2.2 ดำเนินการตรวจสอบทบทวนคุณภาพตามมาตรฐาน              
ของสถานศึกษาในสังกัด      
     3. สังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR 2563)                  
ของทุกโรงเรียนในสังกัดเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ  
           3.1. ประชุมคณะทำงานดำเนินงานสังเคราะห์รายงานผล 
           3.2. สรุปผลและเขียนรายงาน    
     4. สังเคราะห์รายงานผลการตรวจสอบทบทวนคุณภาพการศึกษา            
ตามมาตรฐานของสถานศึกษา    
           4.1. ประชุมคณะทำงานดำเนินงานสังเคราะห์รายงานผล 
           4.2. สรุปผลและเขียนรายงาน    
  

มกราคม 2564 
 
 

พฤษภาคม  2564 
 

สิงหาคม  2564 
 

เมษายน 2564 
 
 
 

กันยายน  2564  

5. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ 
           1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
 
6. งบประมาณ   
 6.1 งบประมาณ   30,000   บาท   (สามหมื่นบาทถ้วน )      
                (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙๘ 
 

 6.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
กิจกรรม งบประมาณ 

กิจกรรมที่ 1  ประชุมคณะทำงานเสริมสร้างคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
                 สถานศึกษา                

- 
 
 

กิจกรรมที่ 2  ดำเนินการตรวจสอบทบทวนคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน 
ของสถานศึกษา    
           2.1 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทบทวนคุณภาพ จำนวน 20 คน    
(ค่าอาหารกลางวัน, อาหารว่างและเครื่องดื่ม  จำนวน 15 คนๆ ละ 150 บาท           
จำนวน 1 วัน) เป็นเงิน 
           2.2 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด จำนวน 162 คน                   
( ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 162 คน ๆ ละ 35 บาท)  เป็นเงิน 
           2.2 ดำเนินการตรวจสอบทบทวนคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา   
(ค่าชดเชยน้ำมันคณะกรรมการตรวจสอบประจำเครือข่าย จำนวน 17 เครือข่าย ๆ ละ 
1,000 บาท) เป็นเงิน             
           2.3 ค่าวัสดุ  จำนวน 880 บาท 

25,800 
 
 

2,250 
 

5,670 
 
 

17,000 
 

880 
กิจกรรมที่ 3   สังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR 2563)                     
ของทุกโรงเรียนในสังกัดเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ  
           ประชุมคณะทำงานดำเนินงานสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเอง               
(SAR 2563) 
           (ค่าอาหารกลางวัน, อาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 7 คน ๆละ                    
150 บาท จำนวน  2 วัน)  เป็นเงิน 
            

2,100 
 
 
 

2,100 
 
 

กิจกรรมที่ 4   สังเคราะห์รายงานผลตรวจสอบทบทวนคุณภาพการศึกษา 
ตามมาตรฐานของสถานศึกษา    
           ประชุมคณะทำงานตรวจสอบทบทวนคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน 
ของสถานศึกษา    
          (ค่าอาหารกลางวัน, อาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 7 คน ๆละ               150 
บาท จำนวน  2 วัน)  เป็นเงนิ 
 

2,100 
 
 
 

2,100 
 
 

รวมงบประมาณ 30,000 
 
 
 
 
 
 



๑๙๙ 
 

7. ผลผลิต 
        1) ผู้บริหารโรงเรียนและครูที่รับผิดชอบดำเนินการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน 
มีความรู้ ความเข้าใจ เห็นแนวทางดำเนินการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาสถานศึกษาได้ 
        2)  โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ได้รับการตรวจสอบ
ทบทวนคุณภาพโดยการ Coaching และเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ 
         3) ทุกโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1ส่งรายงานผลการประเมินตนเอง 
(SAR ) ตามกำหนด 
    
8. ผลลัพธ์ 
        สถานศึกษาในสังกัดมีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งและยั่งยืน มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาและมีความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ 
 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     9.1. สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งและยั่งยืน 
     9.2. สถานศึกษาในสังกัด สพป.นครสวรรค์ เขต 1  ได้รับการรับรองคุณภาพจากการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสี่  ร้อยละ 80 ขึ้นไป เหมือนกับผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามที่ผ่านมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐๐ 
 

28. โครงการ การวิเคราะห์ วิจัยพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา 
หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1  
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวกนกพร  เพ่ิมพูน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 
ระยะเวลาดำเนินการ  ระยะเวลา ตุลาคม 2563 - สิงหาคม 2564   
สอดคล้องกับนโยบาย 
(√ )  ยุทธศาสตร์ที่ 3             ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(√ )  นโยบาย สพฐ.ข้อ 1        พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
       จุดเน้นที่ 1.1 ด้าน         1) พัฒนาครูให้มีทักษะ ความรู้ และความชำนาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  

ปัญญาประดิษฐ์ และภาษาอังกฤษ 
                                      2) พัฒนาสมรรถนะความรู้ ความสามารถของบุคลากรให้มีความพร้อมในการ

ปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
(√ )  เป้าประสงค์                 1) ร้อยละ 75 ของ ครู ผู้บริหารได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถ       

ในการพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศ 
                                     2) สพป.นครสวรรค์ เขต 1 ได้มีการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนา   

สื่อนวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา เพ่ือนำผลมาปรับปรุงและพัฒนาให้       
มีประสิทธิภาพ ในระดับดีมาก 

                                       ๓) ร้อยละ 75  ของครู และผู้บริหารโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกได้มีการ
ดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยพัฒนาสื่อ นวัตกรรมการนิเทศทาง
การศึกษาพร้อมทั้งมีโอกาสแลกเปลี่ยนผลการวิเคราะห์วิจัยนำไปใช้
เผยแพร่สื่อนวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา 

(√ )  มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560 
       มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
       ตวับ่งชี้ที่ 2    สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

1.หลักการและเหตุผล 
 นวัตกรรมมีความสำคัญต่อการศึกษาหลายประการ ทั้ งนี้ เนื่ องจากในโลกยุคโลกาภิวัฒน์  
(Globalization) 
มีการเปลี่ยนแปลงในทุกด้านอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งความก้าวหน้าทั้งด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
การศึกษาจึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงจากระบบการศึกษาที่มีอยู่เดิม เพ่ือให้ทันสมัยต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป และเพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาทางด้านการศึกษา
บางอย่างที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

การเปลี่ยนแปลงทางด้านการศึกษาจึงจำเป็นต้องมีการศึกษาเกี่ยวกับนวัตกรรมการศึกษาท่ีจะนำมาใช้   
เพ่ือแก้ไขปัญหาทางด้านการศึกษาในบางเรื่อง เช่น ปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับจำนวนผู้เรียนที่มากขึ้น การพัฒนา
หลักสูตรให้ทันสมัย การผลิตและพัฒนาสื่อใหม่ ๆ ขึ้นมาเพ่ือตอบสนองการเรียนรู้ของมนุษย์ให้เพิ่มมากข้ึนด้วย
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ระยะเวลาที่สั้นลง การใช้นวัตกรรมมาประยุกต์ในระบบการบริหารจัดการด้านการศึกษาก็มีส่วนช่วยให้           
การใช้ทรัพยากรการเรียนรู้นั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
การวิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษาจึงเป็นการสร้างองค์ความรู้ ทักษะในการ
วิเคราะห์ วิจัยสื่อ และนำทักษะที่ได้มาพัฒนาสื่อหรือสร้างนวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษาต่อไป ซึ่งสื่อหรือ
นวัตกรรมการนิเทศ จะนำมาเชื่อมโยงสู่การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ครูจะต้องจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายและมีสื่อประกอบการสอนทั้งสื่อในท้องถิ่นและสื่อเทคโนโลยี    นักเรียนจึงจะ
ได้รับการพัฒนาก่อให้เกิดการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ หลายประการ ให้ผู้เรียนได้มีพัฒนาการทางด้านความรู้ทักษะ 
จากการใช้สื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครูผู้สอนมีความสามารถวิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาสื่อเพ่ือใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
 

2.วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม/โครงการ 
     2.1 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาครู ผู้บริหารให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศ 
     2.2 เพ่ือนิเทศติดตามและประเมินผลการพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา เพื่อนำผลมา
ปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ 
     2.3 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาท่ีดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยพัฒนาสื่อ นวัตกรรมการ
นิเทศทางการศึกษาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนผลการวิเคราะห์วิจัยนำไปใช้เผยแพร่สื่อนวัตกรรมการนิเทศทาง
การศึกษา 

3.เป้าหมาย  
4.1 เชิงปริมาณ  

       (1) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ส่งเสริมและพัฒนาครู ผู้บริหาร
ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศ 
       (2) ครู และผู้บริหารโรงเรียนแกนนำเครือข่ายละ 1 โรงเรียน ได้มีการพัฒนาสื่อนวัตกรรมการ
นิเทศการศึกษา 

4.2  เชิงคุณภาพ (ทั้งนี้ ให้พิจารณาจากวัตถุประสงค์ของโครงการเป็นหลัก) 
                (1)  ส่งเสริมและพัฒนาครู ผู้บริหารให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศ 
             (2)  นิเทศติดตามและประเมินผลการพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา เพ่ือนำผลมา
ปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ 

     (3)  ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาท่ีดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยพัฒนาสื่อ นวัตกรรมการ
นิเทศทางการศึกษาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนผลการวิเคราะห์วิจัยนำไปใช้เผยแพร่สื่อนวัตกรรมการนิเทศทาง
การศึกษา 
4.วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้ดำเนินงาน 
1 ประชุมวางแผนการดำเนินงาน ตุลาคม 2563 ผู้รับผิดชอบโครงการฯ 
2 ศึกษาแนวทางการพัฒนาครู ผู้บริหารให้มีความรู้

ความสามารถในการพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศ 
และการศึกษาแนวทางการวิเคราะห์ วิจัยพัฒนาสื่อ 

พฤศจิกายน 2563 ผู้รับผิดชอบโครงการฯ 
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นวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา 
3 อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครู ผู้บริหารให้มี

ความรู้ความสามารถในการพัฒนาสื่อนวัตกรรม
การนิเทศ พร้อมทั้งการวิเคราะห์ วิจัยพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา 

ธันวาคม 2563 ผู้รับผิดชอบโครงการฯ 
ผู้บริหาร 

คร ู

4 คัดเลือกโรงเรียนเครือข่ายละ 1 ห้องเรียน 1 
โรงเรียน ในการเป็นต้นแบบการวิเคราะห์ วิจัยและ
พัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา 

มกราคม 2564 ผู้รับผิดชอบโครงการฯ 
ผู้บริหาร 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้ดำเนินงาน 
5 นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาครู 

ผู้บริหาร ด้านการพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศ 
พร้อมทั้งการวิเคราะห์ วิจัยพัฒนาสื่อ นวัตกรรม
การนิเทศทางการศึกษา เพื่อนำผลการวิเคราะห์
วิจัยนำไปใช้เผยแพร่สื่อนวัตกรรมการนิเทศทาง
การศึกษา 
➢ ทักษะการพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศ 

การวิเคราะห์ วิจัยสื่อนวัตกรรม 
➢ นิเทศ ติดตาม การดำเนินงาน 
➢ ประเมินผล 

กุมภาพันธ์-สิงหาคม 
2564 

ผู้รับผิดชอบโครงการฯ 
ผู้บริหาร 

คร ู

 
5. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ระยะเวลา ตุลาคม 2563-  สิงหาคม 2564 
 
6. สถานที่ดำเนินการ 
 6.1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 
 6.2 โรงเรียนในสังกัด สพป.นครสวรรค์ เขต 1 
7. งบประมาณ 
 งบประมาณ จำนวน   30,000 บาท (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
    รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
ที ่ กิจกรรม งบประมาณ 
1 ประชุมวางแผนการดำเนินงาน 2,000 

2 ศึกษาแนวทางการพัฒนาครู ผู้บริหารให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมการนิเทศ และการศึกษาแนวทางการวิเคราะห์ วิจัยพัฒนาสื่อ นวัตกรรม
การนิเทศทางการศึกษา  
➢ แจกเอกสารคู่มือ การสร้างสื่อออนไลน์ 

5,000 

3 อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครู ผู้บริหารให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนา
สื่อนวัตกรรมการนิเทศ พร้อมทั้งการวิเคราะห์ วิจัยพัฒนาสื่อ นวัตกรรมการนิเทศ

13,000 
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ทางการศึกษา 
4 คัดเลือกโรงเรียนเครือข่ายละ 1 ห้องเรียน 1 โรงเรียน ในการเป็นต้นแบบการ

วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา 
 

- 

5 นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาครู ผู้บริหาร ด้านการพัฒนาสื่อนวัตกรรม
การนิเทศ พร้อมทั้งการวิเคราะห์ วิจัยพัฒนาสื่อ นวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา 
เพ่ือนำผลการวิเคราะห์วิจัยนำไปใช้เผยแพร่สื่อนวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา 
➢ ทักษะการพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศ การวิเคราะห์ วิจัยสื่อนวัตกรรม 
➢ นิเทศ ติดตาม การดำเนินงาน 
➢ ประเมินผล 

10,000 

 
8.  ปัญหาอุปสรรคของกิจกรรม/โครงการ 

6.1  ด้านบุคลากร  ครูที่เข้าร่วมอาจมีการเปลี่ยนแปลง เช่น ย้ายโรงเรียน เกษียณ ป่วย ฯลฯ  ทำให้
บุคลากรไม่คงที่และเปลี่ยนตัวทำให้การดำเนินงานไม่ต่อเนื่อง 

6.2  ด้านวัสดุอุปกรณ์  อาจมีวัสดุอุปกรณ์ไม่พร้อมในการดำเนินงาน     
6.3 ด้านระยะเวลาการดำเนินงานอาจไม่ตรงกับท่ีวางแผนไว้เนื่องจากปัจจัยงานด้านอ่ืนๆ   

 
9. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1.ครู ผู้บริหารได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศ ร้อยละ 75 
2. สพป.นครสวรรค์ เขต 1 ได้มีการนิเทศติดตามและประเมินผลการพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศ
ทางการศึกษา เพื่อนำผลมาปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ 

ระดับดีมาก 

3.ครู และผู้บริหารโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกได้มีการดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษาพร้อมทั้งมีโอกาสแลกเปลี่ยนผลการวิเคราะห์วิจัยนำไปใช้เผยแพร่
สื่อนวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา 

ร้อยละ 75 

    
10.ผลที่คาดว่าจะได้รับ                 
     1. ครู ผู้บริหารได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศ 
     2. สพป.นครสวรรค์ เขต 1 ได้มีการขับเคลื่อนการดำเนินการด้านการพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศทาง
การศึกษาพร้อมทั้งนิเทศติดตามและประเมินผลการพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา เพ่ือนำผลมา
ปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ 
    3. สพป.นครสวรรค์ เขต 1 ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาที่ดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนผลการวิเคราะห์วิจัยนำไปใช้เผยแพร่สื่อนวัตกรรมการ
นิเทศทางการศึกษา 
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29. โครงการ   พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ด้วยรูปแบบ ๒ต. ๒ด. 
แผนงาน   ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ลักษณะโครงการ     (..) โครงการงานประจำ (/) โครงการใหม่ (...) โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสุรเดช น้อยจันทร์ 
ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ เริ่มต้น ตุลาคม ๒๕๖๓  สิ้นสุด กันยายน ๒๕๖๔ 
ความสอดคล้องกับ 
 นโยบาย สพฐ. 

ประเด็นยุทธศาสตร์       (...) ๑  (/) ๒  (..)  ๓  (..) ๔ 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
     ยุคปัจจุบนัเป็นยุคที่ “ความรู้คืออำนาจ” อย่างไรก็ตามผู้ที่จะสามารถใช้ข้อมูลข่าวสารตา่งๆให้เกิด อำนาจ
ได้นัน้ จำเปน็ต้องมีความสามารถในการใช้ปรบัข้อมูลข่าวสาร ให้อยู่ในรูปขององค์ความรู้ และ นำไปใช้ ประกอบใน
การดำเนินชีวิตได้อย่างเกิดประโยชนส์ูงสดุ ซึ่งผู้ทีจ่ะสามารถเปน็เชน่นัน้ได้ จะต้องมีคุณสมบัติ ประการหนึ่งในชีวิตนัน่
คือ “คิดเป็น” การคิด (Thinking) คือ การที่คนคนหนึ่งพยายามใช้พลงัทางสมอง ของตนในการนำเอาข้อมูลความรู้ 
ประสบการณ์ต่างๆที่มีอยู่มาจัดวางอย่างเหมาะสม เพื่อให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ เชน่ การตัดสินใจเลือกในสิ่งที่ดีทีสุ่ดเป็นตน้
คนที่ “ คิดเป็น ” จะสามารถจัดข้อมูลได้อย่างเปน็ระเบียบ เรยีบร้อยเพื่อให้ได้ความคิดที่ดีที่สดุ ความสามารถในการ
คิด ทำให้มนุษย์สามารถแก้ปัญหาให้กับตนเองได้ สามารถคิดสร้างสรรค์ สร้าง เคร่ืองทุนแรง สร้างสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ 
ได้ สามารถสร้างความสุขให้กับตนเอง และปกป้องตนเองให้พ้นจาก ภัยธรรมชาตไิด้ การคิดทำให้คนไม่ถูกหลอก ด้วย
การตีความ หรือยอมรับการตีความข้อมูลอย่างผิดๆ และ ไม่เชือ่ถือสิ่งต่างๆ อย่างงา่ยๆ แต่จะมีความวินิจฉัยไตร่ตรอง
และพิสูจน์ความจริงอยา่งรอบคอบก่อนตัดสินใจ เลือก ในตา่งประเทศการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนคิดเป็นและแก้ปัญหา
เป็นทำให้ประเทศนั้นมีพลเมืองที่มี คุณภาพ มีการพัฒนาสิ่งใหม่ๆเสมอ มีความเจริญในทุกๆดา้นมีเศรษฐกิจที่ดี มี
คุณภาพชีวิตทีด่ี เชน่ ใน ประเทศ สหรัฐอเมริกา หลักสูตรแกนกลางมลรัฐ New Jersey ได้กำหนดว่าในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ของรัฐ ผู้เรียนจะต้องศึกษาเรื่องการอ่าน การเขียนและการคิด (New Jersey Department of 
Education, ๒๐๐๔: ๓) ในประเทศสิงคโปร์หลักสูตรบูรณาการ (Integrated Programmed/IP) เป็นหลักสูตรสำหรับ 
นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา ที่จะเรียนต่อในระดับมหาวทิยาลัย โดยผู้เรียนจะได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ ที่ กว้าง
กว่า เพื่อพัฒนาความสามารถในการริเริ่มความคิดสร้างสรรค์ การคิดในเชิงวิเคราะห์และ การสร้างความ เปน็ผูน้ำ ใน
ประเทศญี่ปุ่นการปฏิรูปการศึกษาในปลายทศวรรษที่ ๑๙ มีเปา้หมายเพื่อเน้นในเรื่องความ ยืดหยุ่น ความคิด
สร้างสรรค์ และการเพิ่มโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกในสิ่งที่ตนเองชอบ (วิกีพีเดีย สารานุกรมเสรี การศึกษาของ
ประเทศญี่ปุ่น : บทความ ,๒๐๑๒) จะเห็นได้วา่ในประเทศตา่งๆเหล่านี้ซึ่งไดช้ื่อว่าเปน็ประเทศทีม่ีการจัดการศึกษาที่ดี
ที่สุดในโลกล้วนแต่มี หลักสูตรทีเ่น้นให้ผู้เรียนคิดเป็นทัง้นัน้  
     จากการจัดการเรียนการสอนพบวา่การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดยังเป็นปัญหาทัง้ในดา้นการจัดการ
เรียนการสอนของครูและในด้านการรับรู้ของนักเรียน ทั้งนี้นา่จะมาจากโรงเรียนไม่มีสื่อและกิจกรรมการเรียนการสอน
เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการคิดดังนั้นเพื่อเป็นการพัฒนาผู้เรยีนในด้านทักษะกระบวนการคิดโรงเรียนจึงได้จัดทำ



๒๐๕ 
 

โครงการพัฒนาทกัษะการคดิวิเคราะห์ด้วยรปูแบบ ๒ต. ๒ด. ขึ้นโดยให้ครูได้พัฒนาสื่อการเรียนการสอนและจัดกิจกรรม
เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการคิด 

 
๒. วัตถุประสงค ์
 ๒.๑ เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่พัฒนาทักษะกระบวนการคิด 
 ๒.๒ เพื่อให้นักเรียนทุกชั้นเรียนมีกิจกรรมการเรียนรู้โดยการใชท้ักษะกระบวนการคิด 
 
๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 

  - ครูทุกคนพัฒนาสื่อการเรียนรู้และจัดการเรียนการสอนทักษะกระบวนการคิด 

  - นักเรียนทุกชั้น ร้อยละ ๘๐ มีกิจกรรมการเรียนรู้ และมีทักษะกระบวนการคิดอยู่ในระดบัดี 
 ๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   - ครูมีการจัดการเรียนการสอนทักษะกระบวนการคิดอย่างมีคณุภาพ 
   - นักเรียนมีพัฒนาการดา้นทักษะกระบวนการคิดในระดับดีขึน้ไป 

 
๔. กิจกรรม ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินงาน 

ที่  ขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลา 

๑ การวางแผน 
(Planning) 

๑.นำเสนอโครงการต่อผูบ้ริหาร 
๒.มอบหมายผู้รับผิดชอบ 

ตค.๖๓ 

๒ การดำเนินงาน 
(Doing) 

๑. จัดทำคู่มือการเรียนการสอนทักษะกระบวนการคิด 

๒. ครูพัฒนาสื่อการเรียนรู้และจดักิจกรรมการเรียนการสอนพัฒนา
ทักษะกระบวนการคิดในทุกระดับชัน้ 

๓. สร้างเคร่ืองมือการนิเทศ  

พย.๖๓-กย.๖๔ 

๓ ตรวจสอบติดตาม 
/ประเมินผล (Check) 

๑. การนิเทศติดตาม  
๒. การประเมินผล 

ต.ค.๖๓ - 
กย.๖๔ 

๔ ปรับปรุงพฒันา (Action) ๑. รายงานผลนวัตกรรมที่พัฒนาทักษะการคิดของแต่ละระดับชัน้ 
๒. ประชุมเพื่อสรุปผลงานและนำข้อบกพร่องมาปรบัปรุงแก้ไข 

กย.๖๔ 

 

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ 

 - ระยะเวลา ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 

 - สถานที่ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๑ 

 

๖. งบประมาณ   
 ๖.๑ งบประมาณ   จำนวน   ๓๐,๐๐๐.-   บาท (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
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 ๖.๒ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

 

กิจกรรม งบประมาณ 

กิจกรรมที่ ๑ การวางแผน(Planning) ๓,๐๐๐.- 
กิจกรรมที่ ๒ การดำเนินงาน (Doing) ๒๒,๐๐๐.- 
กิจกรรมที่ ๓ การตรวจสอบติดตาม/ประเมินผล (Check) ๓,๐๐๐.- 
กิจกรรมที ่๔ สรุปผลและรายงานผลการนิเทศ ๒,๐๐๐.- 

รวมงบประมาณ ๓๐,๐๐๐.- 
๗. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

 ๗.๑  ปัจจัยความเสี่ยง 

      - ครูไม่ทำการการสอนตามคู่มือ 

 ๗.๒ แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
     - สร้างความเข้าใจ ทำการนิเทศแบบกลยาณมิตร  ให้ความรู้/ฝึกอบรมพัฒนา 

 

๘. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

-  ครูมีการจัดการเรียนการสอนทักษะกระบวนการคิดอย่างมีคณุภาพ ๑๐๐% 
- นักเรียนมีพัฒนาการด้านทักษะกระบวนการคิดในระดับดีขึน้ไป ๘๐% 
 
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

- ครูมีการจัดการเรียนการสอนทักษะกระบวนการคิดอย่างมีคุณภาพ 

- นักเรียนมีพัฒนาการด้านทักษะกระบวนการคิดในระดับดีขึน้ไป 
- ครูเห็นความสำคัญของการฝึกทักษะกระบวนการคิดให้กับนักเรียนและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนได้

ฝึกทักษะกระบวนการคิดอย่างต่อเนื่องในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

 
 

    
 

 
 
 
 
 



๒๐๗ 
 

30. โครงการ  การรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ กลุ่มอำนวยการ 
ลักษณะโครงการ     (  ) โครงการงานประจำ (..) โครงการใหม่  (..) โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสายรุ้ง  ทองวิชิต   นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ เริ่มต้น ตุลาคม  2563  สิ้นสุด กันยายน  2564 
ความสอดคล้องกับ 
 แผนระดับท่ี 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(ประเด็นยุทธศาสตร์ ข้อ 6 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทุกภาคส่วนร่วม
ต่อต้านการทุจริต) 

มาตรฐาน สพท. ที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
 ตัวบ่งชี้ที่ ๔ การบรหิารงานด้านการบริหารทั่วไป 
 ประเด็นการพิจารณาที่  ๕ การจัดวางระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน 
 
๑. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 

ด้วยหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีการควบคุมภายในเพ่ือให้เกิดความ
เชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงานด้านการรายงานและด้านการปฏิบัติตาม
กฎหมายระเบียบและข้อบังคับโดยให้ใช้มาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐเป็นกรอบ
แนวทางในการจัดทำระบบการควบคุมภายในให้เหมาะสมกับลักษณะขนาดและความซับซ้อนของงานในความ
รับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐมีการติดตามประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายในให้เพียงพอและ
เหมาะสม รวมทั้งมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561  โดยมาตรา 79 
บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 
โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด 

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในแล้ว
รายงานต่อผู้กำกับดูแล ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ นั้น 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 เป็นหน่วยงานที่จะพัฒนาการศึกษาให้มี
คุณภาพและจัดการศึกษาให้ทั่วถึง จึงได้กำหนดให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาใช้ระบบการ
ควบคุมภายในมาพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป  

 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1  เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในและสามารถนำไปพัฒนา
การศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 
 2.2  เพ่ือให้การดำเนินงาน การใช้ทรัพยากรของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ        
ลดความผิดพลาดและขจัดความสิ้นเปลือง 
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3. เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 

       3.1.1 บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1  
        3.1.2 สถานศึกษาในสังกัด       
 3.2  เชิงคุณภาพ 
        3.2.1 บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน 
 3.2.2 สถานศึกษาในสังกัดสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
๔. แผนการดำเนนิงาน 

กิจกรรมที่นำไปสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ระยะเวลาดำเนินงาน 
๑. วิธีการ : วางแผนกำหนดกิจกรรม ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 – 

กันยายน 2564 
         ๒. กระบวนงาน : ประชุมเชิงปฏิบัติการ ติดตาม
ประเมินผล สรุปผล และรายงานผลการดำเนินงาน 

ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 – 
กันยายน 2564 

๕. ผลผลิต / ผลลัพธ์ของโครงการ 
- ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ เริ่มต้น ตุลาคม 2563 สิ้นสุด กันยายน 2564 
- สถานที่ดำเนินโครงการ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 

๖. งบประมาณ  
 ๖.๑  งบประมาณ   จำนวน  10,000  บาท  

 ๖.๒  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

ทรัพยากรโครงการ (สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการตามท่ีจ่ายจริง) 

ที ่ กิจกรรม งบประมาณ หมายเหตุ 

1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ/สร้างความรู้ความเข้าใจ/คู่มือ 10,000  

2 ติดตามประเมินผล   

3 สรุปผล   

4 รายงานผลการดำเนินงาน   

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 10,000  
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๗.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
        ๗.๑  ปัจจัยความเสี่ยง 

  - ผู้ทุจริตอาจร่วมมือกับบุคคลภายนอกหรือบุคคลภายในเพ่ือหลีกเลี่ยงการควบคุมที่มีอยู่  
           - ผู้รับผิดชอบหรือบุคคลอาจไม่ปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน  
           - วิธีการควบคุมภายในที่มีอยู่อาจไม่เพียงพอ หรือไม่เหมาะสม เนื่องจากสถานการณ์ได้ 

เปลี่ยนแปลงไป 
          ๗.๒  การแก้ไขปัญหาความเสี่ยงท่ีจะเกิดขึ้น 

  - ผู้รับผิดชอบหรือบุคคลต้องปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน  
           - ต้องมีการจัดแบ่งงานและหน้าที่อย่างเหมาะสม มีการควบคุมและสอบยันกันได้ มีแนว

ปฏิบัติที่ดี และมีคนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ 
 

๘. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ 
 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา 
๘.๑  ผลผลิต    
       บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 

   1. มีการวางแผน
จัดวางระบบการ
ควบคุมภายใน ที่
สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาการดำเนินงาน
ตามภารกิจ  
   2. มีการวิเคราะห์
ความเสี่ยงและจัดวาง
ลำดับความสำคัญของ
ความเสี่ยง และ
วางแผนปรับปรุงตาม
แนวทางการควบคุม
ภายในของสำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน 
 

85 % ระหว่าง
เดือน

ตุลาคม 
2563 – 
กันยายน 
2564 

๘.๒  ผลลัพธ์    
       บุคลากรในสำนักงานและสถานศึกษาในสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามีความรู้ 
ความเข้าใจในการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน  
ความเข้าใจการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน 

   1. มีการติดตาม
และประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 
อย่างต่อเนื่อง 
   2. มีการรายงานต่อ
สำนักงาน

85 % ระหว่าง
เดือน

ตุลาคม 
2563 – 
กันยายน 
2564 
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ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา 
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
และสำนักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ทัน
ตามระยะเวลาที่
กำหนดและนำผลมา
ใช้ในการวางแผน  
การควบคุมภายใน
อย่างต่อเนื่อง 

 
 
 

๙.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 สามารถนำผลการติดตาม

ประเมินผลไปใช้ในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน และเป็นข้อมูลสำคัญเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจให้กับฝ่าย
บริหารเพื่อวางแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป 

 9.2 ผู้รับผิดชอบและบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน 
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31. โครงการ    การจัดสวัสดิการตรวจสุขภาพประจำปี  2564 
หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ กลุ่มอำนวยการ 
ลักษณะโครงการ     (  )  โครงการงานประจำ (..) โครงการใหม่  (..) โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางกัลยา  พันตารักษ์  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ เริ่มต้น ธันวาคม  2563 สิ้นสุด มิถุนายน 2564 
ความสอดคล้องกับ 
 แผนระดับท่ี 1 ยุทธศาสตร์ชาติที่  3   ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
          แผนระดับท่ี 2  

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ที่ 5 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะท่ีดี ทั้งกาย ใจ 
สติปัญญา และสังคม 

แผนการปฏิรูปประเทศ แผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุน 

มนุษย์ 
                    แผนระดับที่ 3 ตามมติ ครม. วันที่ ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19)  14 

1.  ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันหน่วยงานต่าง ๆ  ทั้งภาครัฐและเอกชนต่างรณรงค์และให้ความสำคัญเกี่ยวกับสุขภาพ                        
เป็นอันมาก   โดยเฉพาะการดูแลสุขภาพให้ดีอยู่เสมอ 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์  เขต  1  ได้ตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้                  
บุคลากรในสังกัดที่ปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ  โดยลืมนึกถึงสุขภาพของตนเองที่ทรุดโทรมลง  
สิ่งแวดล้อมมลพิษ เชื้อโรคต่างๆ ที่บั่นทอนสุขภาพก็มีมากขึ้น จึงต้องจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี 2563   
ให้กับข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัดเพ่ือพร้อมในการปฏิบัติงานเต็มกำลังความสามารถอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2. วัตถุประสงค์ 
    2.1  เพ่ือให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัด  ได้มีการตรวจสุขภาพประจำปี  2563  อย่างทั่วถึง    
          สะดวก และรวดเร็ว 
    2.2  เพ่ือสร้างขวัญกำลังใจและเป็นสวัสดิการให้กับข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัด   ซึ่งสามารถเบิก   
          ค่าตรวจรักษาพยาบาลได้ 
    2.3  เพ่ือดำเนินการป้องกันเกี่ยวกับภาวะเสี่ยงต่อโรคต่าง ๆ  ได้ 
 3.  เป้าหมาย 
     3.1 เชิงปริมาณ 
          3.1.1 ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัด ในเขตอำเภอเมืองฯ  ร่วมโครงการ
ตรวจสุขภาพประจำปี ร้อยละ  70  
          3.1.2 ข้าราชการ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และบุคลากรทาการศึกษา  ร่วมโครงการตรวจ
สุขภาพประจำปี  ร้อยละ 70 
     3.2 เชิงคุณภาพ 
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          ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ได้นำผลตรวจสุขภาพ
ประจำปี ไปปฏิบัติตัวตามแพทย์สั่ง  ทำให้มีสุขภาพที่ดี สามารถปฏิบัติงานได้ตามปกติ  
๔. แผนการดำเนินงาน 

กิจกรรมที่นำไปสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ระยะเวลาดำเนินงาน 

1. เสนอขออนุมัติโครงการ กันยายน   2563 

2. ประสานงานโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ,  ศูนย์อนามัย 
ที่  8  นครสวรรค์ เพื่อดำเนินการตามโครงการ 
 

ธันวาคม  2563 
 

3. แจ้งหน่วยงานในสังกัดทราบและสำรวจผู้ประสงค์ เข้าร่วม
โครงการ 
 

มกราคม  2564 
 

4. รวบรวมรายชื่อส่งโรงพยาบาลฯ  เพ่ือกำหนดวันนัดตรวจ 
 

มกราคม  2564 
 

5. แจ้งผู้เข้าร่วมโครงการเข้าตรวจ  ตามวัน  เวลา  และ  
สถานที่นัดตรวจ 
 

กุมภาพันธ์  2564 
 

6. สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ 
 

มีนาคม  2564 
 

 
5. ผลผลิต / ผลลัพธ์ของโครงการ 
   - ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ   เริ่มเต้น   กันยายน  2563  สิ้นสุด  มีนาคม   2564 
   - สถานที่ดำเนินโครงการ   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 
6. งบประมาณ 
     6.1  งบประมาณ   จำนวน  1,620   บาท 
     6.2  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

 
ทรัพยากรโครงการ (สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการตามท่ีจ่ายจริง) 

ที ่ กิจกรรม งบประมาณ หมายเหตุ 

1 ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม สำหรับแพทย์/พยาบาล 
เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์  จำนวน 
10 คน/วัน   จำนวน 2  วัน    

600 
 

2 ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม สำหรับ แพทย์/พยาบาล 
เจ้าหน้าที่ของศูนย์อนามัยที่  8  นครสวรรค์  จำนวน  
17 คน/วัน   จำนวน  2  วัน 

1,020 
 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 1,620  
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7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
     7.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
              -       
     7.2 การแก้ปัญหาความเสี่ยงท่ีจะเกิดขึ้น 
              - 
๘. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ 
 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา 
๘.๑  ผลผลิต    
     ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ 
เขต 1 และโรงเรียนในสังกัด  ได้รับการตรวจสุขภาพ
ประจำปีกันอย่างทั่วถึง 

ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา สังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต 1   
มีสุขภาพดี พร้อมที่จะ
ปฏิบัติงานได้ปกติ 
 

70 % ตุลาคม 
2563  
ถึง 

มีนาคม  
2564  

๘.๒  ผลลัพธ์    
     ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ 
เขต 1 และโรงเรียนในสังกัด สุขภาพดี 

   

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    9.1  ข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัด  มีสุขภาพที่ดี  ได้รับการดูแลสุขภาพอย่างทั่วถึง  
           พร้อมปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถอย่างมีประสิทธิภาพ 
    9.2  ข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัด  มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานและช่วยลดภาระในการสำรอง 
           ค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพ 
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32. โครงการ   การพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์สู่องค์กรที่เป็นเลิศ 
หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ กลุ่มอำนวยการ 
ลักษณะโครงการ     (  )  โครงการงานประจำ (..) โครงการใหม่  (..) โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางนันทนา  อัมระนันทน์  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ 
ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ เริ่มต้น ตุลาคม  2563 สิ้นสุด กันยายน 2564 
ความสอดคล้องกับ 
 แผนระดับท่ี 1 ยุทธศาสตร์ชาติที่  6   ข้อ 2 หน่วยงานสร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมให้
ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา 
 นโยบาย สพฐ. ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

มาตรฐาน สพท. ที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบรหิารจัดการที่ดี 
 ประเด็นการพิจารณาที่ ๕ การสือ่สาร การประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอกสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

1. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 

 การประชาสัมพันธ์เป็นงานสื่อสัมพันธ์ที่มีความสำคัญและมีคุณค่าต่อองค์กรเป็นอย่างยิ่ง                   
ที่จะช่วยให้การดำเนินงาน ผลงาน ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 และ
สถานศึกษาในสังกัด ได้เป็นที่รู้จักแพร่หลายไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในสังกัดและนอกสังกัด เพ่ือสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีให้กับหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง ทำให้หน่วยงานมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ และได้รับความร่วมมือ
อย่างดีจากประชาชนและองค์กรอื่นในการสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงาน   
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1  มีความมุ่งมั่นที่จะเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร ข้อเท็จจริง และความถูกต้อง ผ่านสื่อและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสม เพ่ือให้ครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อทุกแขนง  และ                
การจัดระบบข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 และสถานศึกษา
ในสังกัด เพ่ือการบริการต่อสาธารณชน จึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่จะทำให้การดำเนินงาน และ
ผลงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัด  ได้รับการ
เผยแพร่สู่สาธารณชนและกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง 
 

2. วัตถุประสงค ์

 2.1  เพื่อให้การดำเนินงาน/ผลงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์  
เขต 1  และสถานศึกษาในสังกัด ได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณชนผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ทุกแขนง 

 2.2 เพ่ือประชาสัมพันธ์โครงการและกิจกรรมที่ประสบความสำเร็จ 
  2.3 เพ่ือใช้เงื่อนไขการประชาสัมพันธ์เป็นเครื่องมือในการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างทั่วถึง 
  2.4 เพ่ือแสวงหาความร่วมมือจากประชาชน องค์กร หน่วยงาน ให้มีส่ วนรวมในการพัฒนา
การศึกษา 
 
 
 
 



๒๑๕ 
 

 

3. เป้าหมาย  
 3.1  เชิงปริมาณ 

  1)  จัดทำวารสาร ปีละ 3 ครั้ง ๆ ละ 300 เล่ม 
  2)  ผลิตเอกสาร “จดหมายข่าว”  อย่างน้อยปีละ 12 ครั้ง  
  3)  จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์หน่วยงาน  ปีละ 2 ครั้ง  
  4)  เผยแพร่ข่าวสารทางเว็บไซต์ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ 
เขต 1,  เว็บไซต์ สพฐ. และเว็บไซต์อ่ืน ๆ อย่างน้อยสัปดาห์ละ  5  ครั้ง 

  5)  เผยแพร่ข่าวสารทางเครือข่าย Social Network  (Facebook) อย่างน้อยสัปดาห์ละ                    
2 ครั้ง 

  6)  เผยแพร่ข่าวสารทางระบบโปรแกรมการสื่อสาร Line  อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ครั้ง 

  7)  เผยแพร่ข่าวสารผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ อย่างน้อยสัปดาห์ละ  2 ครั้ง 

                 8) เผยแพร่ข่าวสารผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ / หนังสือพิมพ์  อย่างน้อย ปีละ 4 ครั้ง 
  9)  ประชาสัมพันธ์ผ่านการจัดนิทรรศการในโอกาสต่าง ๆ อย่างน้อย ปีละ 3 ครั้ง    

 3.1  เชิงคุณภาพ 

  ประชาชน องค์กร หน่วยงานในสังกัดมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และรับทราบข้อมูล
ข่าวสารกิจกรรมความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ที่มีความหลากหลายและเหมาะสมของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัด 
 

๔. แผนการดำเนนิงาน 
กิจกรรมที่นำไปสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ระยะเวลาดำเนินงาน 
๑. แหล่งข่าว 

 - ติดตาม บันทึกภาพ ทำข่าว นอกพ้ืนที่ 
 - กลุ่มงานนำมาให้ด้วยตนเอง 
 - โรงเรียน เครือข่าย นำมาให้ด้วยตนเอง 
 - จากตะกร้ารับข้อมูล ข่าวสาร 

ระหว่าง ตุลาคม 2563 – กันยายน  
2564 

๒. แหล่งข่าวทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 - จากระบบส่งข่าว ภาพข่าว สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 
 - จากระบบข่าวกลุ่มงานประชาสัมพันธ์หน้าเว็บ 
 - จากระบบอีเมล์ 
 - จากระบบ Facebook 
 - จากระบบ Line 

ระหว่าง ตุลาคม 2563 – กันยายน  
2564 

๓. คลังขา่ว ภาพข่าว 
 - นำภาพข่าวเข้าระบบคอมพิวเตอร์ 
 - นำข่าวเข้าระบบคอมพิวเตอร์ 
 - นำข่าว ภาพข่าว เก็บเข้าแฟ้มเอกสาร 

ระหว่าง ตุลาคม 2563 – กันยายน  
2564 



๒๑๖ 
 

กิจกรรมที่นำไปสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ระยะเวลาดำเนินงาน 
๔. การจัดเตรียมข่าว นำเสนอ 

 - คัดเลือก ข่าว ภาพข่าว 
 - ตกแต่งภาพข่าว 

ระหว่าง ตุลาคม 2563 – กันยายน  
2564 

๕. การบรรยายภาพข่าว 
 - สรุปประเด็นสำคัญ ใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไร ทำไม อย่างไร 

ระหว่าง ตุลาคม 2563 – กันยายน  
2564 

6. การเขียนข่าว 
  - ศึกษาข้อมูลที่ได้มาจากการออกติดตาม 
 - ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร โครงการ คำกล่าวรายงาน 
 - ศึกษาข้อมูลจากเจ้าของกิจกรรม โครงการ 
 - เขียนพาดหัวข่าว 
 - เขียนโปรยข่าว ประเด็นที่สำคัญ 
 - ส่วนเชื่อมของข่าว ประเด็นที่สนใจรอง 
 - เนื้อหาข่าว รายละเอียดของข่าว 
 - บทสรุป 

ระหว่าง ตุลาคม 2563 – กันยายน  
2564 

  7. การรายงานข่าวเพ่ือนำเสนอ 
 - พิมพ์หนังสือนำเสนอตามลำดับขั้น 
 - ผู้อำนวยการกลุ่ม 
 - รองผู้อำนวยการ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 
 - ผู้อำนวยการ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 

ระหว่าง ตุลาคม 2563 – กันยายน  
2564 

  8. นำเสนอข่าว 
  - เว็บไซต์ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 
 - บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
 - เว็บไซต์ สพฐ. 
 - FaceBook Amma Nun 
 - FaceBook สพป.นครสวรรค์ เขต 1 
 - กลุ่ม line ต่าง ๆ   
 - หนังสือพิมพ์ 
 - สถานีวิทยุกระจายเสียง 
 - วารสารสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต 1 

ระหว่าง ตุลาคม 2563 – กันยายน  
2564 

  9. ผลการปฏิบัติงาน 
 - รายงานผล ประเมิน 
 - ติดตามข่าว ตามสื่อที่นำเสนอ 

ระหว่าง ตุลาคม 2563 – กันยายน  
2564 



๒๑๗ 
 

๕. ผลผลิต / ผลลัพธ์ของโครงการ 
- ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ เริ่มต้น ตุลาคม  2563 สิ้นสุด 30  กันยายน  2564 

          - สถานที่ดำเนินโครงการ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 และโรงเรียน
ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1  

 
๖. งบประมาณ  
 ๖.๑  งบประมาณ   จำนวน  30,000.- บาท  

 ๖.๒  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

ทรัพยากรโครงการ (สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการตามท่ีจ่ายจริง) 

ที ่ กิจกรรม งบประมาณ หมายเหตุ 

1 จัดทำวารสาร ปีละ 3 ครั้ง ๆ ละ 300 เล่ม ๆ ละ 30.-  
บาท 

27,000.-  

2 ผลิตเอกสาร “จดหมายข่าว” อย่างน้อยปีละ 12 ครั้ง   

3 เผยแพร่ข่าวสารทางเว็บไซต์ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 , เว็บไซต์ สพฐ. และ
เว็บไซต์อ่ืน ๆ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง 

  

4 เผยแพร่ข่าวสารทางเครือข่าย Social Network  (Face 
Book) อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ครั้ง 

  

5 เผยแพร่ข่าวสารทางระบบโปรแกรมการสื่อสาร Line  
อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ครั้ง 

  

6 เผยแพร่ข่าวสารผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ อย่างน้อย 
สัปดาห์ละ  2 ครั้ง 

  

7 ประชาสัมพันธ์ผ่านป้ายไฟอักษรตัววิ่ง อย่างน้อย 
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

  

8 ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย  อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 
ครั้ง 

  

9 เผยแพร่ข่าวสารทางหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น (ถวายพระพร) 
ปีละ 2 ครั้ง ๆ ละ 1,500.- บาท 

3,000  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 30,000.-  
 
 

 
 
 
 



๒๑๘ 
 

7.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

 7.1  ปัจจัยความเสี่ยง 

 1)  การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน 

 2)  ผลผลิตที่กำหนดไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
 3)  ขาดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งภายใน และภายนอก 

  4) ระบบฐานข้อมูลข่าวกลางใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ เนื่องจากบุคลากรและเทคโนโลยี 
 ๗.๒  การแก้ไขปัญหาความเสี่ยงท่ีจะเกิดขึ้น 

 1) มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงต่ำ และ/หรือหากเกิดความเสี่ยงขึ้น จะไม่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุ   
เป้าหมายของการดำเนินงานมากนัก 

 2)  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติภารกิจงาน 

 3)  การสร้างจิตสำนึกในการสร้างการทำงานร่วมกัน 

 4) จัดให้หาอุปกรณ์เทคโนโลยี ที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย เพียงพอรองรับงานในอนาคต 

 
๘. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ 
 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา 
๘.๑  ผลผลิต    
     สื่อประชาสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อ

กลุ่มเป้าหมายในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ ภาพ

ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม 

วารสารภายใน แผ่นพับ วีดิทัศน์ และป้าย

ประชาสัมพันธ์ดิจิตอลภายใน 
 

    1. เพ่ือให้การดำเนินงาน/
ผลงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต 1  และ
สถานศึกษาในสังกัด ได้รับการ
เผยแพร่สู่สาธารณชนผ่านสื่อ
ประชาสัมพันธ์ทุกแขนง 

    2. เพ่ือให้ข้าราชการครู 
บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 
ประชาชน องค์กรภาครัฐ 
องค์กรเอกชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ยอมรับ
และให้การสนับสนุนกิจกรรม
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต 1  และ
สถานศึกษาในสังกัด 

   3. ผู้รับบริการทั้งในองค์กร
และนอกองค์กร                        

85 % ตุลาคม 
2563 

ถึง
กันยายน 
2564 



๒๑๙ 
 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา 
มีความพึงพอใจในบริการ 
   4. ร้อยละ 85 ของเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์                             
มีความเข้มแข็ง และมีทักษะใน
การปฏิบัติงาน 
   5. อัตราการเพิ่มขึ้นของ
ข้อมูลข่าวสารและผลงาน 
เฉลี่ยเครือข่ายละ 1 ข่าว/
สัปดาห์ 

๘.๒  ผลลัพธ์    
     ร้อยละ 85 ของผู้รับบริการ
กลุ่มเป้าหมายที่รับรู้/สื่อมวลชน และองค์กร

เครือข่ายภาครัฐและเอกชน เข้าใจและเกิด

ความเชื่อมั่นในภารกิจ นโยบายสำคัญของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต 1 / สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน / 
กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับทราบ รับรู้ข้อมูล

ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ สิทธิต่าง ๆ ที่

เผยแพร่สู่กลุ่มเป้าหมาย 
 

ผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมายที่
รับรู้/สื่อมวลชน และองค์กร

เครือข่ายภาครัฐและเอกชน 

เข้าใจและเกิดความเชื่อมั่นใน
ภารกิจ นโยบายสำคัญของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 
/ สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน / 
กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับ

ทราบ รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็น

ประโยชน์ สิทธิต่าง ๆ ที่

เผยแพร่สู่กลุ่มเป้าหมาย 
 

85 % ตุลาคม 
2563 

ถึง
กันยายน 
2564 

 

๙.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1  การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารทั้งภาย ในและภายนอกองค์กรทั่วถึงผ่านช่องทาง                         
ที่หลากหลาย เพ่ือให้สาธารณชนได้รู้ถึงสิ่งที่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1                  
ได้กระทำการอันเป็นประโยชน์ต่อสั งคมและชุมชนรอบข้าง เพ่ือให้ เกิดความเลื่อมใสศรัทธา แล ะ                             
เกิดการสนับสนุนให้ความร่วมมือในการดำเนินงาน  
 9.2  ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ประชาชน องค์กรภาครัฐ องค์กรเอกชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยอมรับ เข้าใจ และให้การสนับสนุนกิจกรรมของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1  และสถานศึกษาในสังกัด 
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 9.3  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 และเครือข่ายประชาสัมพันธ์ 
ภายนอก ภายใน มีความสัมพันธ์ ความเข้าใจอันดีต่อกัน สามารถให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ ในการทำงาน
ประชาสัมพันธ์ร่วมกัน เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร 
 9.4  ป้องกันแก้ไขความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้น เช่น ข่าวลือในด้านลบของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ซึ่งทำให้สาธารณชนเกิดความเข้าใจผิดต่อองค์กร โดยจะทำการค้นหาสาเหตุ
และขจัดแหล่งต้นเหตุ โดยหาทางทำความเข้าใจ ชี้แจงเหตุผลให้กระจ่างชัด ให้กับประชาชนได้รับทราบ 
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33. โครงการ   จัดทำเว็บไซต์สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 
หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ กลุ่มอำนวยการ 
ลักษณะโครงการ     (..) โครงการงานประจำ (..) โครงการใหม่  (  ) โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายวรุตตม์  พวงสมบัติ  พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 3 
ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ เริ่มต้น ตุลาคม 2563 สิ้นสุด กันยายน 2564 
ความสอดคล้องกับ 

 มาตรฐาน สพท. ที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 4 การบรหิารงานด้านการบริหารทั่วไป  
๑. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
 เว็บไซต์หน่วยงานราชการในปัจจุบันมีความสำคัญมากเนื่องจากเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปจึงทำให้
หน่วยงานภาครัฐมาใช้เทคโนโลยีในการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร กับประชาชน อีกทั้งยังสามารถสื่อสาร
กับ ประชาชนได้โดยตรงเนื่องจากในปัจจุบัน ประชาชนสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ได้ในทุกพ้ืนที่โครงสร้างของ
เว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐหลักๆ จะเป็นการประชาสัมพันธ์เอกสารทางราชการให้กับประชาชนได้รับทราบ เช่น
ประกาศคำสั่ง โดยในปัจจุบันเว็บไซต์หน่วยงานราชการยังคงใช้เว็บไซต์รูปแบบเดิม ซึ่งอัพเดทข้อมูลยาก และ
การแสดงผล มีความซับซ้อน ไม่เรียบง่าย ไม่สอดคล้องกับการพัฒนาของเทคโนโลยีในปัจจุบันเพราะส่วนใหญ่
แล้ว ประชาชนจะใช้มือถือแท็บเล็ตในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต แต่เว็บไซต์ภาครัฐบาลในปัจจุบันยังไม่สามารถ
แสดงผลในอุปกรณ์ประเภทต่าง ๆ เหล่านี้ได้ 
 เว็บไซต์ในปัจจุบันซึ่งเป็นที่นิยมหันมาใช้เทคโนโลยีที่สามารถแสดงผลได้ในทุกอุปกรณ์โดยเราจะ
สังเกตเห็นว่าเว็บไซต์ดังดังที่มีชื่อเสียงในระดับโลก จะสามารถแสดงผลในอุปกรณ์เคลื่อนที่ประเภทต่างๆได้
อย่าง เป็นระเบียบและสามารถอ่านได้ เช่น google facebook yahoo เนื่องจากเว็บไซต์เหล่านี้ให้ความสำคัญ
กับประสบการณ์ของผู้ใช้งานเป็นหลัก หากเราสามารถนำเทคโนโลยีเหล่านี้มาแสดงผลกับหน่วยงานภาครัฐได้ 
จะเป็นประโยชน์กับ ประชาชนโดยส่วนรวม  
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 จึงมีความจำเป็นต้องมีเว็บไซต์
สำนักงาน เพ่ือความสะดวกสบายในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารความเคลื่อนไหวในหน่วยงานเพ่ือให้ผู้รับบริการ
ได้ใช้บริการได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุมทุกอุปกรณ์ 
 

๒. วัตถุประสงค์ 
    2.1  เพื่อเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารภายในและนอกหน่วยงาน 
    2.2  เพ่ือให้บริการแก่ประชาชนให้รับรูปถึงข่าวสารของทางราชการ 
    2.3  เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ที่ต้องการประชาสัมพันธ์ข่าวสารได้ด้วยตัวเอง 
 

๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑เชิงปริมาณ 
      ๓.๑.๑ ประชาชนทั่วไป 
           ๓.๑.๒ ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 
 

๓.๒ เชิงคุณภาพ 
         ๓.๒.๑ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบข่าวสารที่ถูกต้องไม่บิดเบือน 

                  ๓.๒.๒ เพ่ือให้บุคลากรทางการศึกษาได้รับทราบข่าวสารได้สะดวกและรวดเร็ว 
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๔. แผนการดำเนนิงาน 
กิจกรรมที่นำไปสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ระยะเวลาดำเนินงาน 

     1. รวมรวมข้อมูล ตุลาคม 2563 
     2. จัดทำระบบ ตุลาคม 2563 
     3. เช่าบริการ Web Server ตุลาคม 2563 
     4. นำข้อมูลเข้าสู่ระบบ ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
     5. ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 

๕. ผลผลิต / ผลลัพธ์ของโครงการ 
- ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ เริ่มต้น ตุลาคม 2563 สิ้นสุด กันยายน 2564 
- สถานที่ดำเนินโครงการ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 

๖. งบประมาณ  
 ๖.๑  งบประมาณ   จำนวน  2,500 บาท  

 ๖.๒  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

ทรัพยากรโครงการ (สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการตามท่ีจ่ายจริง) 

ที ่ กิจกรรม งบประมาณ หมายเหตุ 

1 เช่าบริการ Web Server 2,500  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 2,500  
 

๗.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
        ๗.๑  ปัจจัยความเสี่ยง 

  - ระบบเกิดข้อผิดพลาด 
          ๗.๒  การแก้ไขปัญหาความเสี่ยงท่ีจะเกิดขึ้น 

  - เก็บฐานข้อมูลไว้เป็นอย่างดี 
 

๘. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ 
 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา 
๘.๑  ผลผลิต    
 8.1.1 เว็บไซต์ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 www.nsw1.go.th 

   

 8.1.2 ประชาชนทั่วไปสามารถรับรู้ข่าวสารได้
อย่างถูกต้อง 

   

   8.1.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษารับรู้    

http://www.nsw1.go.th/
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ข่าวสารได้อย่างได้รวดเร็ว 
๘.๒  ผลลัพธ์    
        - ทำการประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้บุคคลภายใน 
บุคคลภายนอก ทราบข่าวสาร ความเคลื่อนไหวจาก
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ 
เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัด 

   

 

๙.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๙.๑ จัดทำเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ได้สำเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
 ๙.๒ ได้ประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้บุคคลภายใน บุคคลภายนอก ทราบข่าวสาร ความเคลื่อนไหวใน
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัด 
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34. โครงการ  พัฒนาอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ สำนักงานงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์  
                 เขต 1 
หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ กลุ่มอำนวยการ 
ลักษณะโครงการ     (  )  โครงการงานประจำ (..) โครงการใหม่  (..) โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางวาสนา  กิ่งสุคนธ์  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน และคณะ 
ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ เริ่มต้น ตุลาคม  2563 สิ้นสุด กันยายน 2564 
ความสอดคล้องกับ 
   

มาตรฐาน สพท. ที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 4 การบรหิารงานด้านการบริหารทั่วไป  
 ประเด็นการพิจารณาที่ ๓. การดูแลอาคารสถานที่ระบบสาธารณูปโภค และสภาพแวดล้อม 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 อาคารสถานที่ ภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมของสำนักงานเป็นองค์ประกอบที่สำคัญต่อการปฏิบัติราชการ
จำเป็นต้องมีการจัดอาคารสถานที่สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์บริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดปรับปรุง
พัฒนาอาคารสถานที่ให้ที่มีอยู่ให้มั่นคง ปลอดภัย เพียงพอต่อความความต้องการใช้งานและผู้รับบริการเกิด
ความพึงพอใจ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 เป็นส่วนราชการ
ที่มีการจัดภูมิทัศน์สวยงาม โดยมีการปรับพ้ืนที่สิ่งแวดล้อมให้เป็นระเบียบ สวยงามอยู่เสมอ เพ่ือให้การรักษา
สภาพภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมในสำนักงานให้คงสภาพที่สวยงาม จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่บุคลากรใน
สำนักงานทุกคนต้องมีความตระหนักและมีส่วนร่วมในการบำรุงรักษาอาคาร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ให้สะอาด 
สวยงามอยู่เสมอ อาคารสถานที่ น่าอยู่ น่าปฏิบัติงาน สามารถอำนวยความสะดวกได้ตามมาตรฐานสำนักงาน
ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อราชการ 
2. วัตถุประสงค์ 
          1. เพ่ือให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 เป็นสำนักงานที่มี
สภาพแวดล้อมสวยงามและปลอดขยะ 
 2.  เพ่ือเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีแก่ข้าราชการทุกระดับในสังกัดและผู้มาติดต่อราชการที่สำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ในการรักษาความสะอาด สิ่งแวดล้อม 
 3. เพ่ือให้บุคลากรทุกระดับในสังกัดและผู้ มาติดต่อราชการที่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 มีระเบียบวินัยในการทิ้งขยะให้ถูกที่และถูกประเภท 
 4. เพ่ือให้บุคลากรในสำนักงานตระหนักที่จะพัฒนาตนเอง สภาพแวดล้อมให้น่าอยู่ อย่างต่อเนื่องและ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงานของทุกคนในสำนักงาน 
 5. เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของครู นักเรียน เป็นที่พักผ่อนของบุคลากรและผู้มาติดต่อ
ราชการ 
 6. ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารให้มีความม่ันคง แข็งแรง ปลอดภัยและใช้งานได้ร้อยละ 100 
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3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
        1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ได้รับการปรับปรุง พัฒนาให้สวยงาม
อยู่เสมอ ตัวอาคารได้รับการดูแล รักษาให้มีความม่ันคง แข็งแรง ใช้งานได้ร้อยละ 100 
          2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 สามารถบริหารจัดการขยะได้ 
ข้าราชการ ทุกระดับในสำนักงานและผู้มาติดต่อราชการร้อยละ 100 มีจิตสำนึกท่ีดีในการรักษาความสะอาด        
 
 เชิงคุณภาพ 
 1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ได้รับการพัฒนาเป็นสถานที่พักผ่อน
ของบุคลากรและผู้มาติดต่อราชการได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 เป็นสำนักงานปลอดขยะ 
 
4. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
 

กิจกรรมที่นำไปสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ระยะเวลาดำเนินงาน 
๑. สำรวจและวางแผนดำเนินการ ตุลาคม 2563 
๒. ขออนุมัติการดำเนินการ ตุลาคม 2563 
๓. ประสานกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง พฤศจิกายน 2563 
๔. ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมตามโครงการ ตุลาคม 2563 –  กันยายน 2564 
๕. รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ กันยายน 2564 

 
5. ผลผลิต / ผลลัพธ์ของโครงการ 
 - ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ เริ่มต้นวันที่  1  ตุลาคม 2563  สิ้นสุด  30  กันยายน 2564 
 - สถานที่ดำเนินโครงการ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 
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๖. งบประมาณ  
 ๖.๑  งบประมาณ   จำนวน  14,500.- บาท  

 ๖.๒  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 
 

ทรัพยากรโครงการ (สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการตามท่ีจ่ายจริง) 

ที ่ กิจกรรม งบประมาณ หมายเหตุ 

1 สำรวจและวางแผนดำเนินการ   

2 อนุมัติการดำเนินการ   

3 ประสานกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง   

4 จัดให้มีจุดทิ้งขยะอย่างเพียงพอ   

5 ทุกกลุ่ม/ทุกหน่วยในสังกัดร่วมจัดกิจกรรม 
Big Cleaning Day 

  

6 ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมตามโครงการ 14,500.-  

7 รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ   

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 14,500.-  
 
  

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
         7.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
      1. อาคารสถานที่หากขาดการซ่อมแซมบำรุงรักษา อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของ
ทางราชการตลอดจนการเกิดอุบัติภัยต่าง ๆ  
      2. สภาพภูมิทัศน์ไม่สวยงาม การให้บริการอำนวยความสะดวกไม่เพียงพอมีผลต่อความพึงพอใจ
ของผู้มารับบริการ 
     3. วัสดุในการปฏิบัติงานแต่ละวันที่เป็นขยะมีจำนวนมาก หากไม่นำไปคัดแยกและนำกลับมาใช้
ใหม่ 
      4. ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 มีบคุลากรจำนวนมาก การทิ้ง
ขยะสิ่งปฏิกูลก็มีจำนวนมากตามไปด้วย 
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 7.2 การแก้ไขปัญหาความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น 
  1. สำรวจอาคารสถานที่ท่ีสมควรได้รับการปรับปรุงและซ่อมแซม          

      2. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือปรับปรุง ดูแล สภาพภูมิทัศน์ให้เพียงพอ 
       3. รณรงค์ให้มีการนำขยะรีไซเคิล เพ่ือเป็นการลดปริมาณขยะและการคัดแยกขยะ          

      4. สร้างจิตสำนึกให้บุคลากรในสำนักงานมีความตระหนักร่วมกันในการรักษาความสะอาด 
๘. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ 
 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา 
๘.๑  ผลผลิต    
       ๘.๑.๑  ร้อยละ 100 ของอาคารสถานที่ได้รับ
การดูแลรักษา ให้มีสภาพการใช้งานได้และมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
       ๘.๑.๒ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 สามารถบริหาร
จัดการขยะได้ ข้าราชการทุกระดับในสำนักงานและผู้
มาติดต่อราชการร้อยละ 100 มีจิตสำนึกท่ีดีในการ
รักษาความสะอาด      

อาคารสถานที่ได้รับ
การดูแลรักษา ให้มี
สภาพการใช้งานได้
และมีคุณภาพตาม
มาตรฐานสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

100 % 
 
 

100 % 

ระหว่าง
ตุลาคม 

2563 ถึง 
กันยายน 
2564  

๘.๒  ผลลัพธ์    
       ๘.๒.๑  ร้อยละ 100 ของอาคารสถานที่และสิ่ง
อำนวยความสะดวก มีความเพียงพอ ผู้มารับบริการมี
ความพึงพอใจ ตามตัวชี้วัดมาตรฐานสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

 

       ๘.๒.๒  ร้อยละ 100 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 เป็น
สำนักงานปลอดขยะ 
 

อาคารสถานที่และสิ่ง
อำนวยความสะดวก 
มีความเพียงพอ ผู้มา
รับบริการมีความพึง
พอใจ ตามตัวชี้วัด
มาตรฐานสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

 

100 %  

 

๙.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 บริเวณสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 สะอาด ร่มรื่น ภูมิทัศน์
สวยงาม อยู่เสมอ 
 9.2 บริเวณสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 เป็นที่พักผ่อนของบุคลากร
และผู้มาติดต่อราชการ 
 9.3 สภาพอาคารของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 มีความม่ันคง 
ปลอดภัย พร้อมใช้งานร้อยละ 100 
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35. โครงการ   การตรวจสอบภายในอย่างมีประสิทธิภาพ 
ผู้รับผิดชอบ    ทรายงาม  มหาวงศ์นันท์ 
ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ ตุลาคม 2563-กันยายน 2564 
สอดคล้องกับ 

( / ) ยุทธศาสตร์ชาติที่ 6  :  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
1.  หลักการและเหตุผล 

ด้วยสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนเป็นหน่วยงาน ที่ได้รับเงินงบประมาณจากสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อการบริหารจัดการด้านการศึกษาและการบริหารจัดการด้านการเงิน
การบัญชีให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และหลักธรรมาภิบาล  

ผู้ตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือของหัวหน้าส่วนราชการในการติดตามตรวจสอบและประเมินผล
การเงิน การบัญชีของโรงเรียนและให้คำปรึกษา สอบทานความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในกระบวนงาน
ต่างๆ การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ความครบถ้วนและถูกต้องของเอกสารหลักฐานประกอบการรับเงิน 
การจ่ายเงิน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 

หน่วยตรวจสอบภายในได้ทำการคัดเลือกโรงเรียน โดยคดัเลือกโรงเรียนที่จะเขา้ตรวจสอบจาก
เกณฑก์ารใชร้ะยะเวลาการตรวจสอบครั้งสุดท้ายของผู้ตรวจสอบภายในน ามาพิจารณา เพื่อวางแผนการ
ตรวจสอบในเรื่องการปฏิบัติงาน งบประมาณ ระยะเวลา ให้สอดคลอ้งกบัอตัราก าลงัที่มีอยู่ 
2. วัตถุประสงค์  

2.1  เพ่ือสอบทานความเหมาะสมระบบควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
2.2  เพ่ือสอบทานความถูกต้อง และเชื่อถือได้ด้านข้อมูลการเงินบัญชี 
2.3  เพ่ือให้ผู้บริหารได้ทราบปัญหา ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน  

3. เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 

- ตรวจสอบโรงเรียน จำนวน 15 โรงเรียน   
 3.2  เชิงคุณภาพ 

    - โรงเรียนสามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามระเบียบ 
- ตรวจสอบประเมินผลและรายงานผลได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง  

4.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา หมายเหตุ 

วางแผนการตรวจสอบ ตุลาคม 2563  

ดำเนินการตรวจสอบ/รายงานผล 
พฤศจิกายน 2563-

สิงหาคม 2564 
 

รายงานผลประจำปี กันยายน 2564  
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5. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ 
 ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
 
6. งบประมาณ   

งบประมาณปีละ   จำนวน   7,200   บาท  

ที ่ กิจกรรม 
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1 การตรวจสอบด้านการเงินการบัญชีโรงเรียน 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 120 บาทx 2 คนx 30 วัน 
- รถยนต์และค่าน้ำมันเชื้อเพลิง(เบิกส่วนกลาง) 

    

   7,200.- 

   

  7,200.- 

รวมเงิน     7,200.-     7,200.- 

 
7. ผลผลิต : 
 ดำเนินการตรวจสอบประเมินผล และรายงานผลการตรวจสอบได้ครบถ้วนตามแผนการตรวจสอบ 
 
8. ผลลัพธ์ : 
          โรงเรียนสามารถปฏบิัติงานได้ถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถนำข้อเสนอแนะไปใช้ในการบริหารและ
ตัดสินใจได้ 
 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนสามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้อง ครบถ้วน 
2. ผู้บริหารสามารถนำผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ ไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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36.โครงการ   บริหารนโยบายและแผนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา                
นครสวรรค์ เขต ๑ 

แผนงาน  พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ กลุ่มนโยบายและแผน 
ลักษณะโครงการ     (..) โครงการงานประจำ (..) โครงการใหม่  (..) โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางพิมลวรรณ เงินบำรุง และคณะ 
ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ เริ่มต้น ตุลาคม 2563 สิ้นสุด กันยายน 2563 
ความสอดคล้องกับ 
 แผนระดับท่ี 1 ยุทธศาสตร์ชาติ ๓. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนษุย์ 

แผนระดับท่ี 2  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
แผนการปฏิรูปประเทศ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  

6.การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ในภาครัฐและธรรมาภิบาล 
 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ..ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษา 

นโยบาย สพฐ. นโยบายที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษามาตรฐาน 
สพท. ที ่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

 ตัวบ่งชี้ที ่ จำนวนโรงเรียนขนาดเล็กในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาลดลง ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนใน
สถานศึกษาท่ีมีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน  
 
๑. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
 การบริหารนโยบายและแผน เป็นงานที่ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานในเชิงนโยบาย 

ให้สถานศึกษา จัดการศึกษาเป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษาชาติ มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน เป็นไป
เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ ใช้ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน
ตามยุทธศาสตร์ (Strategic Performance Base Budgeting : SPBB ) และรับผิดชอบงานที่ดำเนินการให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยึดหลักการมีส่วนร่วม (Participation) การบริหารที่สนับสนุนที่ใช้โรงเรียนเป็น
ฐาน (School - Based Management) โดยมีกระบวนการวางแผน  
การดำเนินการตามแผน การกำกับ ติดตามผล อย่างเป็นระบบซึ่งในการปฏิบัติงานต้องมีการพัฒนาแผนปฏิบัติ
การ เป็นแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงานและปฏิบัติงานให้บรรลุผลตาม
ภารกิจ อำนาจหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้กำหนดให้มีแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
ระดับจังหวัด ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ในการพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ในการดำเนินการสร้างความเข้าใจและระดมความคิดเห็นจาก
ทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในระดับพื้นท่ี 
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ข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษา เป็นสิ่งที่มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนานโยบาย 
วางแผนและพัฒนาการศึกษา เพราะกระบวนการตัดสินใจในการบริหารย่อมมีระบบสารสนเทศเป็นหัวใจ
สำคัญในทุกข้ันตอน การพัฒนาการศึกษาของ องค์กรจะประสบความสำเร็จมากน้อยเพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับ
ระบบสารสนเทศที่ดีเป็นประการสำคัญ ระบบสารสนเทศทางการศึกษาที่จะนำมาใช้ในการพัฒนานโยบาย การ
วางแผนและการพัฒนาการศึกษาจึงจำเป็นต้องมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ ทันสมัย ตรงตามความต้องการและ
ทันต่อเวลา 

สรุป การบริหารนโยบายและแผน ประเด็นสำคัญในการบริหารสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๑ จึงได้จัดทำโครงการ “บริหารนโยบายและแผนสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๑” ขึ้น 
  
๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑  เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ความสามารถในการจัดทำ
แผนปฏิบัติการประจำปี 
           ๒.๒  เพ่ือพัฒนาแผนปฏิบัติการประจำปีสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

2.3  เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
2.4  เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาในการบริหารจัดการสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา 
๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑เชิงปริมาณ 
      ๓.๑.๑ บุคลากรทุกคนมีความรู้ความสามารถในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 
      ๓.๑.๒ บุคลากรทุกคนทำการพัฒนาแผนปฏิบัติการประจำปีสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

     3.1.3 โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์  
เขต 1 จำนวน 117 โรงเรียน 

     3.1.4 สำนักงานเขตพ้ืนที่และโรงเรียนทุกโรงเรียนมีระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ 

๓.๒ เชิงคุณภาพ 
      ๓.๒.๑ บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีอย่างมีประสิทธิภาพ 

                ๓.๒.๒ สำนักงานมีรายงานพัฒนาแผนปฏิบัติการประจำปีสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๑  

      3.2.3 โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดทุกโรงเรียนได้รับการส่งเสริม สนับสนุนด้านการบริหารจัดการ
และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรูปแบบต่างๆ ตามความเหมาะสม 

       3.2.4 สำนักงานเขตพ้ืนที่และโรงเรียนมีระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
สามารถนำไปใช้ในการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิผล ในการบริหารงาน 
 
๔. แผนการดำเนนิงาน 

กิจกรรมที่นำไปสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ระยะเวลาดำเนินงาน 
๑. การพัฒนาแผนปฏิบัติการประจำปี สำนักงานเขต ตุลาคม ๒๕๖3 - กันยายน ๒๕๖4 
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พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๑ 
๒. พัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก ตุลาคม ๒๕๖3 - กันยายน ๒๕๖4 
๓. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ตุลาคม ๒๕๖3 - กันยายน ๒๕๖4 

4.1 กิจกรรมการพัฒนาแผนปฏิบัติการประจำปี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ 
เขต ๑ 

กิจกรรมที่นำไปสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ระยะเวลาดำเนินงาน 
๑. วางแผนการดำเนินงาน (P) ตุลาคม ๒๕๖3 
๒. ดำเนินการ (D)  มกราคม-กันยายน ๒๕๖4 
๓. นำเสนอผลงานและประเมินผล  (C)  กันยายน ๒๕๖4 
๔. นิเทศ ติดตาม ส่งเสริมสู่ความเป็นเลิศ (C) พฤษภาคม-กันยายน ๒๕๖4 
๕. เผยแพร่ผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้  (A) กันยายน ๒๕๖4 

 

4.2 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก 
กิจกรรมที่นำไปสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ระยะเวลาดำเนินงาน 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานบริหารจัดการโรงเรียน      
ขนาดเล็ก 

ตุลาคม 2563 

2. จัดทำสารสนเทศโรงเรียนขนาดเล็ก พฤศจิกายน ๒๕๖4 

3. ประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานบริหารจัดการโรงเรียนขนาด
เล็ก 

ธันวาคม 2563 

4. จัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 

ธันวาคม 2563 – มกราคม 2564 

5. นิเทศ ติดตามการดำเนินงานการดำเนินการควบรวมและบริหาร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 

มกราคม – มิถุนายน 2564 

6 วิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงานของครูและโรงเรียน
ดำเนินงานของครูและโรงเรียนด้วยระบบ Online 

กรกฎาคม 2564 

6.สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน สิงหาคม 2564 
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4.๓ กิจกรรมพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 

 
กิจกรรมที่นำไปสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ระยะเวลาดำเนินงาน 

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงาน ตุลาคม ๒๕๖3 
๒. ดำเนินการประชุมวิเคราะห์การพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศทางการศึกษา 

พฤษภาคม ๒๕๖4 

๓. จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา มิถุนายน – สิงหาคม ๒๕๖4 
๔. เผยแพร่ผลงาน สิงหาคม ๒๕๖4 

 

๕. ผลผลิต / ผลลัพธ์ของโครงการ 
- ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ เริ่มต้น ตุลาคม ๒๕๖3 สิ้นสุด กันยายน ๒๕๖4 
- สถานที่ดำเนินโครงการ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 

 
 

๖. งบประมาณ  
 ๖.๑  งบประมาณ   จำนวน  84,800 บาท  

 ๖.๒  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
ทรัพยากรโครงการ (สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการตามท่ีจ่ายจริง) 

ที ่ กิจกรรม งบประมาณ 
หมายเหตุ 
หมายเหตุ 

๑  
 

๒  
๓  
 

การพัฒนาแผนปฏิบัติการประจำปี สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๑ 
พัฒนาคุณภาพและติดตามโรงเรียนขนาดเล็ก 
พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 
 

50,000 
 

14,800   
20,000   

 

  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 84,800  
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๖.2.1 กิจกรรมการพัฒนาแผนปฏิบัติการประจำปี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ 
เขต ๑ 
๑ ) งบประมาณ   จำนวน  ๕๐,๐๐๐.๐๐   บาท (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
๒ ) รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

ที ่ กิจกรรม งบประมาณ 

๑  
๒  
๓  
๔  
๕  

ประชุมคณะทำงาน 
วิเคราะห์ปัญหากำหนดหัวข้อการทำแผน  
ดำเนินการจัดทำแผน 
นิเทศกำกับติดตามแผน  
สรุปรายงาน จัดพิมพ์รูปเล่ม 

7,๐๐๐ 
5,๐๐๐ 

3๐,๐๐๐ 
5,๐๐๐ 
3,๐๐๐ 

 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๕๐,๐๐๐.- 

 
๖.2.2 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพและติดตามโรงเรียนขนาดเล็ก 
1 ) งบประมาณ  จำนวน  14,800  บาท (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
2 ) รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม งบประมาณ 
1 แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
2 จัดทำสารสนเทศโรงเรียนขนาดเล็ก  
3 ประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
4 จัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
5 นิเทศ ติดตามการดำเนินงานการดำเนินการควบรวมและบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็ก  
6 วิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงานของครูและโรงเรียน 
7 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

 
1,800 
2,000 

 
7,000 

 
2,000 
2,000 

รวมทัง้สิ้น 14,800   
 
6.2.3 กิจกรรมพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 
1 ) งบประมาณ  จำนวน  20,000  บาท (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 
 
 
 
 



๒๓๕ 
 

2 ) รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม งบประมาณ 

๑  
๒  
 

๓  
๔  

แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงาน 
วิเคราะห์ปัญหากำหนดหัวข้อการทำระบบข้อมูล
สารสนเทศทางการศึกษา 
ดำเนินการจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 
สรุปรายงาน จัดพิมพ์รูปเล่ม 

 
 
 

15,๐๐๐ 
5,๐๐๐ 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 2๐,๐๐๐.- 
 
 
๗.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
        ๗.๑  ปัจจัยความเสี่ยง 

  กิจกรรม การพัฒนาแผนปฏิบัติการประจำปี สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต ๑ 

- บุคลากรขาดประสบการณ์ด้านการจัดทำแผนปฏิบัติการ 
กิจกรรม พัฒนาคุณภาพและติดตามโรงเรียนขนาดเล็ก 

1) โรงเรียนขนาดเล็กไม่ยอมควบรวม 
2) นักเรียนที่ไปเรียนต่างโรงเรียนไม่ได้รับการจัดสรรค่าพาหนะ 

กิจกรรม พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 
-บุคลากรขาดประสบการณ์ด้านการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 

          ๗.๒  การแก้ไขปัญหาความเสี่ยงท่ีจะเกิดขึ้น 
  กิจกรรม การพัฒนาแผนปฏิบัติการประจำปี สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

นครสวรรค์ เขต ๑ 
1) ให้ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง  
2) จัดฝึกอบรม 

กิจกรรม พัฒนาคุณภาพและติดตามโรงเรียนขนาดเล็ก 
1) ชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 2) จัดทำเป็นงบประมาณต่อเนื่องอย่างน้อย 3 ปี 
กิจกรรม พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 

1) เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย 
2) ควรมีการฝึกอบรมผู้เกี่ยวข้องให้มีความรู้และสามารถปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 



๒๓๖ 
 

๘. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา 

๘.๑  ผลผลิต    
    ๘.๑.๑  แผนปฏิบัติการประจำปี 
    ๘.๑.๒ รายงานการพัฒนาแผนปฏิบัติการ 
    8.1.3 แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
    8.1.4 รายงานการจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
    8.1.5 แผนปฏิบัติการ 
    ๘.๑.6 รายงานข้อมูลสารสนเทศ 
 

- แผนปฏิบัติการ 
-รายงานแผน 
- แผนปฏิบัติการ 
 
-รายงานแผน 
 
- แผนปฏิบัติการ 
-รายงานแผน 
 

๑ เล่ม 
๑ เล่ม 
๑ เล่ม 

 
๑ เล่ม 

 
๑ เล่ม 
๑ เล่ม 

 

๑ เดือน  
๑๒ เดือน  
๑ เดือน  

 
๑๒ เดือน 

 
๑ เดือน  

๑๒ เดือน  
 

๘.๒  ผลลัพธ์    
๘.๒.๑  แผนปฏิบัติตรงตามบริบท 
๘.๒.๒ รายงานการพัฒนาแผน 
๘.๒.3  แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
๘.๒.4 สามารถพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก 

     8.2.5 แผนปฏิบัติการที่สามารถนำไปใช้ 
     ๘.2.6 ข้อมูลสารสนเทศสามารถนำไปใช้บริหาร
จัดการ 

 

- แผนปฏิบัติการ 
- รายงานแผน 
- แผนปฏิบัติการ 
- รายงานแผน 
- แผนปฏิบัติการ 
- รายงานแผน 

ระดับดีมาก 
ระดับดีมาก 
ระดับดีมาก 
ระดับดีมาก 
ระดับดีมาก 
ระดับดีมาก 

๑ เดือน 
๑๒ เดือน 
๑ เดือน 

๑๒ เดือน 
๑ เดือน 

๑๒ เดือน 

 
๙.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ๙.๑ แผนปฏิบัติการประจำปีของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๙.๒ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 

9.3 จำนวนโรงเรียนขนาดเล็กลดลง 
     9.4 โรงเรียนขนาดเล็กมีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ 
     9.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจาการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น 

    9.6 ได้ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาที่สามารถนำไปใช้บริหารจัดการสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 



๒๓๗ 
 

37.โครงการ   การบริหารจัดการลูกจ้างชั่วคราว 
ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 

แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ สพป.  ข้อที่ (2) พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ   นางอรทัย กสิกิจ  และคณะ กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ  ๑ ตุลาคม  ๒๕๖3  ถึง  ๓๐ กันยายน  ๒๕๖4 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. หลักการและเหตุผล 

 ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ๕๑๑/๒๕๕๙ สั่ง ณ วันที่ ๒๘ 
กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙  เรื่อง การมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ หนังสือ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๔๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม 
๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ.๒๕๖๐ และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 
1120/2560 สั่ง ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เรื่อง การมอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้มอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ
และลูกจ้างชั่วคราวให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นผู้ดำเนินการ สำหรับพนักงานราชการและลูกจ้าง
ชั่วคราวในสังกัด ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นต้นมา  

 
   ฉะนั้น เพ่ือให้การดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราว ในสังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 เป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีระบบ เหมาะสม มีความคล่องตัว 
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและบริหารอัตรากำลังที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
กำหนด จึงได้จัดทำโครงการบริหารจัดการลูกจ้างชั่วคราวในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในครั้งนี้ 

๒. วัตถุประสงค์ 
         เพ่ือให้การบริหารจัดการลูกจ้างชั่วคราวในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 เป็นอย่างมีระบบ เหมาะสม มีความคล่องตัว 
และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารจัดการศึกษา 
๓. เป้าหมาย 
  ดำเนินการบริหารจัดการลูกจ้างชั่วคราวในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 เป็นไปอย่างมีระบบมีความคล่องตัว และเกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อการบริหารจัดการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกำหนด 

๓.๒ ด้านปริมาณ 
               ๓.๒.1 ลูกจ้างช่ัวคราว 

     - ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพ้ืนที่ฯ จำนวน   4   อัตรา 
รวมทั้งสิ้นจำนวน   4   อัตรา 

 
 



๒๓๘ 
 

๔. กิจกรรมและการดำเนินงาน 
 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
๑ การทำสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว 

- แต่งตั้งคณะทำงาน 
- จัดทำรายละเอียดพนักงานราชการและ

ลูกจ้างชั่วคราว 
- ตรวจรับและตรวจสอบเอกสารสัญญาจ้าง

และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ตุลาคม ๒๕๖3-กันยายน 
๒๕๖4 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

2 นิเทศ ติดตาม กำกับ สรุป รายงาน ตุลาคม ๒๕๖3-กันยายน 
๒๕๖4 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

**หมายเหตุ  กิจกรรมและการดำเนินงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 
๕. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ       
  งบประมาณ ๒๕๖4 จำนวนทั้งสิ้น   432,000  บาท   
  - จากเงินงบประมาณ      432,000  บาท   
  - จากเงินนอกงบประมาณ   -  บาท 
หมายเหตุ – ทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้ตามความเหมาะสม 

๖. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 

-ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ราชการตาม
กรอบอัตรากำลังอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
 

สังเกต ติดตาม ประเมินผล - แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
- แบบสอบถาม 
สัญญาจ้าง/คำสั่งจ้าง/ 

บัญชีรายละเอียดการจ้าง  
 

๗. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
              สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 มีลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่
ราชการตามกรอบอัตรากำลัง การบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถานศึกษา/
ผู้เรียน และทุกภาคส่วน 
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       ส่วนที่  5 

การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 

 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 
2564 เพ่ือกำหนดแนวทางการพัฒนาการศึกษาให้เชื่อมโยงสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และได้กำหนดปัจจัยความสำเร็จและกระบวนการนำแผนสู่การปฏิบัติ มี
สาระสำคัญ ดังนี้ 

 ปัจจัยความสำเร็จ 
 1. ผู้บริหารการศึกษาให้ความสำคัญในการบริหารจัดการ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานและการทำงาน  
แบบมีส่วนร่วมที่เอ้ือต่อการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  การปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
กำหนด 
 2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการปฏิบัติงาน 
 3. เชื่อมโยงความสำเร็จของการปฏิบัติงานกับการบริหารงานบุคคลอย่างชัดเจน 
 4. บริหารจัดการโดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมาภิบาล 

  
 
 

 1. สื่อสารทิศทางองค์กรทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ จุดเน้นการพัฒนาการศึกษาให้บุคลากรทุกระดับ
รับรู้และเข้าใจตรงกันอย่างทั่วถึง 
 2. จัดโครงสร้าง กระบวนการทำงานและมอบหมายผู้รับผิดชอบปฏิบัติงาน ทั้งเจ้าภาพหลัก เจ้าภาพรอง
พร้อมกำหนดบทบาทความรับผิดชอบอย่างชัดเจน 
 3. วิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพปัจจุบันและเป้าหมายตามนโยบาย เพ่ือกำหนดยุทธ์ศาสตร์และจัดทำ
แผนปฏิบัติการให้บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ 
 4. ดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการที่กำหนด 
       5. หากโครงการใดท่ีไม่ได้ดำเนินการตามแผนงานโครงการที่ตั้งไว้และหากภายหลังมีงบประมาณ             
ที่ได้รับการจัดสรรโดยไม่ได้ตั้งงบประมาณโครงการไว้ จึงขออนุมัติที่ประชุม คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) 
เรื่องงบประมาณดังกล่าว เป็นหลักการไว้ มาดำเนินการเป็นเงินเหลือจ่ายหรือนำไปใช้ในโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน
ต่อไป 

 6. ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพื่อให้การนำแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดย
ติดตามความก้าวหน้าประจำปี เป็นรายไตรมาส การประเมินผลและการรายงานผลการดำเนินงาน ทุกโครงการ รวมทั้งมี
การรายงานผลการพัฒนาการศึกษาเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ 
 7. สร้างกลไกการขับเคลื่อนและตรวจสอบสาธารณะ โดยรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีต่อสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ต่อสาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 8. ดำเนินการจัดทำคำสั่งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1  
เพ่ือการบริหารงบประมาณ โดยมีผู้รับผิดชอบ 
 9. การบริหารโดยใช้แผนปฏบิัติการเป็นเครื่องมือใน 3 แผน คือ 
           9.1 การบริหารโดยใช้แผนปฏิบัติงานบุคคล 
 

กระบวนการนำแผนสู่การปฏิบัต ิ
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  9.2 แผนปฏิบัติการประจำปี 
  9.3 แผนติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 10. ประกาศใช้แผนปฏิบัติการเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานของเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต 1  
 11. ประกาศแนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายงบประมาณ มีการรายงานผลการดำเนินการ 
แนบท้ายการเบิกจ่าย การล้างหนี้เงินยืม ทุกครั้ง 
 12. เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้มีการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ วิจัย แผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
 13. ให้มีการประชุมคณะกรรมการ ทุก ๆ 3 เดือน เพ่ือรับทราบ การรายงานผลการดำเนินงานและให้
ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานต่อไป 
 14. ให้มีการแจกแจงรายการงบประมาณของปีที่ผ่านมา  
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ระยะเวลา แนวปฏิบัติ 

กันยายน 2563 1. สพฐ.แจ้งนโยบาย ทิศทาง การดำเนินงาน 
ปีงบประมาณ 2564 

ตุลาคม  2563 2. สพป.นว.1 แจ้ง (ร่าง) นโยบาย ทิศทาง การดำเนินงาน  
ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ ปีงบประมาณ 2563 

ตุลาคม 2563 3. สพป.นว.1 แจ้งแนวทางดำเนินการตามกรอบวงเงิน
งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 
4. สพป.นว.1 ปรับโครงการกิจกรรม เป้าหมาย, ให้สอดคล้อง
กับวงเงินงบประมาณ 2564 
5. สพป.นว.1 จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 
2564 ตามกรอบ กลยุทธ์ มาตรการ ตัวชี้วัด สพฐ.และสภาพ
การ จัดการศึกษาของ สพป.นว.1 

1 มกราคม 2564 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 3 เดือน  
(ตุลาคม 2563 – ธันวาคม 2563) 

15 เมษายน 2564 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน  
(ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) 

15 กรกฎาคม 2564 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน  
(ตุลาคม 2563-มิถุนายน 2564) 

15 ตุลาคม 2564 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน  
(ตุลาคม 2563-กันยายน 2564)  
รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการเพ่ิมประสิทธิผลกลยุทธ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปฏิทินการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 

 



 

 
 

ภาคผนวก 
▪ แบบรายงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 

▪ คำสั่งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ที่  194/2563 

ลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวางแผนจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 



 

ปฏิทินโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
สำนำงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 

 
 
ที ่

 
 

โครงการ 

 
 

งบประมาณ 

ความ
สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์

ที ่

แผนปฏิบัติงาน/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 
ต.ค. 

 
พ.ย. 

 
ธ.ค. 

 
ม.ค
. 

 
ก.พ
. 

 
มี.ค
. 

 
เม.ย

. 

 
พ.
ค. 

 
มิ.ย. 

 
ก.ค. 

 
ส.ค. 

 
ก.
ย. 

 
กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการส่งเสริมสภานักเรียน บูรณา
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน ป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด 

      29,000  1             1.นางพัชรนันท์  ปานแดง 
2.นางไพเราะ  กลิ่นสังข์ 

2 ฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ 
หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญ  
ขั้นความรู้ชั้นสูง (S.A.T.C) 

      84,000  1             1.นางนงนุช  สมบัติบูรณ ์
2.นางสาวเบญจมาพร  วงค์
สำราญ 

3 โครงการวันสำคัญ และสืบสาน
วัฒนธรรมไทย 

      10,000  1             นางภาวนา  รักกลิ่น 

4 โครงการการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานตามความต้องการของ
ผู้เรียนและพ้ืนที่ 

      35,000  2             นางยมนพร   เอกปัชชา 

5 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้ง
ระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและการเตรียมผู้เรียนให้มีทักษะ
ในศตวรรษท่ี 21 

      30,000  2             นางศิริวรรณ  ปัญญาพรพิ
พัชญ์ 

6 โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานการ
พัฒนาความสามารถด้านการอ่านออก
เขียนได ้ประจำปีงบประมาณ 2564 

      30,000  2             นางศิริวรรณ  ปัญญาพรพิ
พัชญ์ 



 

 

 
 
ที ่

 
 

โครงการ 

 
 

งบประมาณ 

ความ
สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์

ที ่

แผนปฏิบัติงาน/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 
ต.ค. 

 
พ.ย. 

 
ธ.ค. 

 
ม.ค
. 

 
ก.พ
. 

 
มี.ค
. 

 
เม.ย

. 

 
พ.
ค. 

 
มิ.ย. 

 
ก.ค. 

 
ส.ค. 

 
ก.
ย. 

 
กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ 

7 นิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน
เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

    170,000  2             นางเยาวลักษณ์  ผาสุข 

8 การขับเคลื่อนการพัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ คณิตศาสตร์ โดยใช้
กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด 

      30,000  2             นางวันเพ็ญ จันทร์จิตวิรยิะ 

9 การสร้างข้อสอบแบบอัตนัยตามแนว
ทางการทดสอบระดับชาติและระดับ
นานาชาติ 

      30,000  2             นางวันเพ็ญ  จันทร์จิตวิรยิะ 
และคณะ 

10 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องจำนวน
และพีชคณิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

      25,000  2             นางวันเพ็ญ  จันทร์จิตวิรยิะ 
และนายสุรเดช  น้อยจันทร ์

11 การพัฒนาสมรรถนะด้านการอ่านของ
ผู้เรียนตามแนวทางการประเมิน    
ของ PISA ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
4 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

      30,000  2             นางสาวกนกพร  เพิ่มพูน
 และ 
นางปวีณา  ประสพสิน  

12 พัฒนาทักษะด้านอาชีพ “หนึ่งอาชีพ
หลักสองอาชีพรอง” 

      30,000  2             นายสุรเดช น้อยจันทร ์

13 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้
คณิตศาสตร์กระบวนการคิดเลขเร็ว 
 

      30,000  2             นายสุรเดช  น้อยจันทร ์

 



 

 

 
 
ที ่

 
 

โครงการ 

 
 

งบประมาณ 

ความ
สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์

ที ่

แผนปฏิบัติงาน/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
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กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ 

14 โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์นักเรียน 
(18 เครือข่าย 17 เครือข่ายประถม) 

480,000  2             กลุ่มนิเทศฯ และคณะ
ผู้บริหารเครือข่าย ๑๘ 
เครือข่าย 

15 โครงการ การปลูกฝังทักษะ
วิทยาศาสตร์และการเรียนรู้วิชา
วิทยาการคำนวณ 

30,000 
2             นางณัฐกานต์  ฉิมงาม 

16 พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของ
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษตามแนว
ทางการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษตามแนวทาง Boot 
Camp  

30,000  3             นางสุทิศา  เลาธนไพบูลย ์

17 พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย 
ปีงบประมาณ 2564 

35,000  3             นางเสาวลักษณ์ สร้อยสวน 

18 การวิจัยพัฒนาการนิเทศ ๑๐๐% 30,000  3             นายสุรเดช น้อยจันทร ์
19 โครงการประชุมสัมมานาผู้บริหารสา

ถนศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และ
บุคลากรในสังกัด  

89,380  3             นางภาวนา  รักกลิ่น และ
คณะ 

20 การพัฒนา ส่งเสริม ยกย่องเชิดชู
เกียรติข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ประจำปี  2564 

100,000  3             นางอรทัย กสิกิจ และคณะ 

21 ส่งเสริมพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ 30,000  3             นางอรทัย กสิกิจ นางพร
ทิพย์ ช้อนนาค นางรัชฎา 



 

 

 
 
ที ่

 
 

โครงการ 

 
 

งบประมาณ 

ความ
สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์

ที ่

แผนปฏิบัติงาน/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 
ต.ค. 

 
พ.ย. 
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. 

 
พ.
ค. 

 
มิ.ย. 
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กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ 

นาคเกษม และคณะ 
 

22 โครงการ การพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาแบบเรียนรวมสำหรับเด็ก
พิการและเด็กที่มีความสามารถพิเศษ  

30,000 4             นางศิริวรรณ  ปัญญาพรพิ
พัชญ์ 

23 โครงการส่งเสริมการอ่าน และพัฒนา
ห้องสมุด  

25,000 4             นางเยาวลักษณ์  ผาสุข 

24 พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารและการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์ 

37,000  4             นายปิยฤทธิ์ จตุรทิศ 

25 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมสู่เป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน (Sustainable Development 
Goals: SDGs)  

30,000  4             นายมารตุ เหลา่แก้วก่อง 

26 โครงการการขับเคลื่อนการดำเนินงาน 
ก.ต.ป.น.   

50,000  5             นางณัฐกานต์ ฉิมงาม 

27 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในตามกฎกระทรวง
ประกันคุณภาพ พ.ศ. 2561 ของ

30,000  5             นางสุทิศา  เลาธนไพบูลย ์



 

 

 
 
ที ่

 
 

โครงการ 

 
 

งบประมาณ 

ความ
สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์

ที ่

แผนปฏิบัติงาน/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 
ต.ค. 

 
พ.ย. 

 
ธ.ค. 

 
ม.ค
. 

 
ก.พ
. 

 
มี.ค
. 

 
เม.ย

. 

 
พ.
ค. 

 
มิ.ย. 

 
ก.ค. 

 
ส.ค. 

 
ก.
ย. 

 
กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ 

สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ 
เขต 1   

28 การวิเคราะห ์วิจัยพัฒนาสื่อนวัตกรรม
การนิเทศทางการศึกษา 

30,000  5             นางสาวกนกพร  เพิ่มพูน 

29 พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ด้วย
รูปแบบ ๒ต. ๒ด. 

30,000  5             นายสุรเดช น้อยจันทร ์

30 การรายงานการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

10,000  5             นางสาวสายรุ้ง  ทองวิชิต 

31 การจัดสวัสดิการตรวจสุขภาพประจำปี  
2564 

1,620  5             นางกัลยา  พันตารักษ์   

32 การพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์สู่
องค์กรทีเ่ป็นเลิศ 

30,000  5             นางนันทนา  อัมระนันทน์   

33 จัดทำเว็บไซต์สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์  
เขต 1 

2,500  5             นายวรุตตม์  พวงสมบัต ิ

34 พัฒนาอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ 
สำนักงานงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค์  เขต 1 

14,500  5             นางวาสนา  กิ่งสุคนธ์   

35 โครงการการตรวจสอบภายในอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

7,200  5             ทรายงาม  มหาวงศ์นันท์ 



 

 

 
 
ที ่

 
 

โครงการ 

 
 

งบประมาณ 

ความ
สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์

ที ่

แผนปฏิบัติงาน/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 
ต.ค. 

 
พ.ย. 

 
ธ.ค. 

 
ม.ค
. 

 
ก.พ
. 

 
มี.ค
. 

 
เม.ย

. 

 
พ.
ค. 

 
มิ.ย. 

 
ก.ค. 

 
ส.ค. 

 
ก.
ย. 

 
กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ 

36  บริหารนโยบายและแผนสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต ๑ 

84,800  5             นางพิมลวรรณ เงินบำรุง 
และคณะ 

 
 
หมายเหตุ หากมีโครงการใดที่ไม่ได้ดำเนินการตามแผนงานโครงการที่ตั้งงบประมาณไว้ และหากภายหลังมีงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรโดยไม่ได้ตั้งงบประมาณโครงการไว้จึง
ขออนุมัติงบประมาณดังกล่าวมาดำเนินการเป็นเงินเหลือจ่ายหรือนำไปใช้ในโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต่อไป 
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แบบรายงานโครงการ.............................................................................................................. 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 

........................................... 
ชื่อโครงการ ................................................................................................................................ .................. 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  ........................................................................................... ....................................... 
สอดคล้องกลยุทธ์  ............................................................................................................................. .................. 
1. วัตถุประสงค์ 

1.1..........................................................................................................................................................  
1.2.......................................................................................................................... ................................ 
1.3 ......................................................................................................................... ................................. 
1.4 ........................................................................ ..................................................................................  

2. เป้าหมาย 
2.1 ......................................................................................................................... ................................ 
2.2 ............................................................................................................................. ............................ 

3. กิจกรรมที่ดำเนินโครงการ 
3.1 ...................................................................... ............................................................ 
          (    ) ยังไม่ได้ดำเนินการ  (    ) กำลังดำเนินการ  (    ) ดำเนินการแล้ว 
3.2  ............................................................................................................. ..................... 
          (    ) ยังไม่ได้ดำเนินการ  (    ) กำลังดำเนินการ  (    ) ดำเนินการแล้ว 
 3.3 ......................................................................................................................... ......... 
          (    ) ยังไม่ได้ดำเนินการ  (    ) กำลังดำเนินการ  (    ) ดำเนินการแล้ว 

4. งบประมาณ ............................ บาท   เบิกจ่ายแล้ว  ..............................บาท  คงเหลอื  .........................บาท 
5. ผลการดำเนินโครงการ 

5.1  .................................................................................................................................. ................. 
5.2  ........................................................................................................................ ............................ 
5.3   ............................................................................................................................. ..................... 
5.4  (    ) บรรลุวัตถุประสงค์         (     ) ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

6.  ปัญหา / อุปสรรค 
     ............................................................................................................................. ..... 

7. แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 
     ........................................................................................ .......................................... 
   

********************************* 
 
 

 



 

 
คณะผู้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 
 ------------------------------- 

ที่ปรึกษา 
 

นายสุรพล  เพ็งน้อย         รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 รักษาราชการแทน 
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 
นายณรงค์ นาคชัยยะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 

คณะทำงาน 
 

นายสุรพล  เพ็งน้อย                     รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
                                             นครสวรรค์ เขต 1  
นายณรงค์ นาคชัยยะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
 นครสวรรค์ เขต 1 
นางพิมลวรรณ  เงินบำรุง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ 
 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน   
นายธวัชชัย สุขเจริญโกศล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ 
นางเนตรดาว มาสี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ 
นางสาวจิราวรรณ  แจ้งสว่าง ลูกจ้างชั่วคราว(พนักงานพิมพ์ดีด)  
นางสาวจารุวรรณ แสงแก้ว ลูกจ้างชั่วคราว(พนักงานคอมพิวเตอร์) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการ   การบริหารจัดการลูกจ้างชั่วคราว 
ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 

แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ สพป.  ข้อที่ (2) พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ   นางอรทัย กสิกิจ  และคณะ กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ  ๑ ตุลาคม  ๒๕๖3  ถึง  ๓๐ กันยายน  ๒๕๖4 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. หลักการและเหตุผล 

 ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๕๑๑/๒๕๕๙ สั่ง ณ วันที่ ๒๘ 
กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙  เรื ่อง การมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนเกี ่ยวกับพนักงานราชการ หนังสือ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๔๕๖๒ ลงวันที่  ๒๔ กรกฎาคม 
๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พ.ศ.๒๕๖๐ และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 
1120/2560 สั่ง ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เรื่อง การมอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้มอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการและลูกจ้าง
ชั่วคราวให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นผู้ดำเนินการ สำหรับพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวในสังกัด 
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นต้นมา  

 

   ฉะนั้น เพ่ือให้การดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราว ในสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 เป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีระบบ เหมาะสม มีความคล่องตัว 
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและบริหารอัตรากำลังที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
กำหนด จึงได้จัดทำโครงการบริหารจัดการลูกจ้างชั่วคราวในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในครั้งนี้ 

๒. วัตถุประสงค์ 
         เพ่ือให้การบริหารจัดการลูกจ้างชั่วคราวในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 เป็นอย่างมีระบบ เหมาะสม มีความคล่องตัว 
และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารจัดการศึกษา 
๓. เป้าหมาย 
  ดำเนินการบริหารจัดการลูกจ้างชั่วคราวในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 เป็นไปอย่างมีระบบมีความคล่องตัว และเกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อการบริหารจัดการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกำหนด 

๓.๒ ด้านปริมาณ 
               ๓.๒.1 ลูกจ้างชั่วคราว 



     - ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพ้ืนที่ฯ  จำนวน   4   อัตรา 
รวมทั้งสิ้นจำนวน   4   อัตรา 

 
 
 

๔. กิจกรรมและการดำเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
๑ การทำสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว 

- แต่งตั้งคณะทำงาน 
- จัดทำรายละเอียดพนักงานราชการและ

ลูกจ้างชั่วคราว 
- ตรวจรับและตรวจสอบเอกสารสัญญา

จ้างและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ตุลาคม ๒๕๖3-กันยายน 
๒๕๖4 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

๔. กิจกรรมและการดำเนินงาน (ต่อ) 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
2 นิเทศ ติดตาม กำกับ สรุป รายงาน ตุลาคม ๒๕๖3-กันยายน 

๒๕๖4 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

**หมายเหตุ  กิจกรรมและการดำเนินงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 

๕. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ       
  งบประมาณ ๒๕๖4 จำนวนทั้งสิ้น   432,000  บาท   
  - จากเงินงบประมาณ      432,000  บาท   
  - จากเงินนอกงบประมาณ   -  บาท 
หมายเหตุ – ทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้ตามความเหมาะสม 

๖. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 

-ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ราชการตาม
กรอบอัตรากำลังอย่างมีประสิทธิภาพ และ
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
 

สังเกต ติดตาม ประเมินผล - แบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
- แบบสอบถาม 
สัญญาจ้าง/คำสั่งจ้าง/ 

บัญชีรายละเอียดการจ้าง  



 
๗. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
              สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 มีลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ตามกรอบอัตรากำลัง การบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถานศึกษา/ผู้เรียน 
และทุกภาคส่วน 
 
      (ลงชื่อ)    ผู้เสนอโครงการ 
             (.............................................) 
 
      (ลงชื่อ)    ผู้อนุมัติโครงการ 
            (..............................................)                                                                                                             
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