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ค าน า 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1  ได้จัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565 ฉบับนี้ขึ้น เพ่ือให้หน่วยงำนในสังกัดใช้เป็นกรอบด ำเนินงำนและขับเคลื่อนกำรบริหำรจัด
กำรศึกษำ โดยมีสำระส ำคัญประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำหมำย ยุทธศำสตร์ จุดเน้นตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ
แผนงำน โครงกำร/กิจกรรม และงบประมำณ โดยมีกำรวิเครำะห์ควำมสอดคล้องของแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี กับ
นโยบำยของรัฐบำล นโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร นโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
ยุทธศำสตร์อ่ืนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสอดคล้องกับสภำพปัญหำควำมต้องกำรจ ำเป็นและแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงที่
เกิดข้ึน ในกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืนและมั่นคง 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1 ขอขอบคุณทุกท่ำนที่มีส่วน 
เกี่ยวข้อง ในกำรระดมควำมคิดและร่วมพิจำรณำควำมสอดคล้องโครงกำร/กิจกรรมกับจุดเน้นของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1 และส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติ
กำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ฉบับนี้ และหวังว่ำเอกสำรเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินงำน ของทุก
ภำคส่วน สถำนศึกษำ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  รวมทั้งเป็นกรอบแนวทำงในกำรติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำน
ให้เกิดประสิทธิภำพต่อกำรพัฒนำกำรศึกษำ โดยมุ่งสู่เป้ำหมำยสุดท้ำย คือ กำรพัฒนำให้นักเรียนได้รับโอกำสทำง
กำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพตำมศักยภำพอย่ำงเท่ำเทียมกัน 
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15. โครงกำรกำรสร้ำงและพัฒนำสื่อเพ่ือพัฒนำทักษะกำรอ่ำนขั้นสูง ส ำหรับครูผู้สอนนักเรียนระดับชั้น 
      มัธยมศึกษำตอนต้น    81 
16. โครงกำรพัฒนำสื่อกำรเรียนรู้ออนไลน์ระดับชั้น ป.4-ป.6 เพ่ือพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนกลุ่ม 
      สำระหลัก (4 กลุ่มสำระ)  81 
17. โครงกำรพัฒนำกำรนิเทศแบบรวมพลังสรรสร้ำงคุณภำพโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐำนด้วยระบบออนไลน์ 83 
18. โครงกำรกำรส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์   81 
19. โครงกำรพัฒนำกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนคณิตศำสตร์ให้ผู้เรียน       
      คิดเลขเป็น คิดเลขคล่อง   81 
20. โครงกำรส่งเสริม และพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะศตวรรษที่ 21                                
      โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1  82 
21. โครงกำรกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำ ด้วยระบบออนไลน์  83 
 



ช 

 

 

  
22. โครงกำรพัฒนำระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยและพัฒนำเว็บไซต์ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
      ประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1   83 
23. โครงกำรบริหำรจัดกำรนโยบำยและพัฒนำกำรวำงแผนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 
      นครสวรรค์ เขต ๑   83 
24. โครงกำรกำรฝึกอบรมทบทวนผู้บังคับบัญชำลูกเสือในสถำนศึกษำ ประจ ำปี 2565   80   
25. โครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้  ให้เป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน บูรณำกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน ป้องกัน 
      และแก้ไขปัญหำยำเสพติด   80 
26. โครงกำรวันส ำคัญและสืบสำนประเพณีวัฒนธรรมไทย ให้ด ำรงไว้ซึ่ง ชำติ ศำสนำและพระมหำกษัตริย์   81 
27. โครงกำรการประชุมสัมมานาผูบ้ริหารการศึกษา บุคลากร และผูบ้ริหารสถานศึกษา ในสงักัด เพื่อสร้างความรู ้
       ความเขา้ใจให้เปน็ไปในทิศทางเดยีวกนั   84 
28. โครงกำรปรับปรุงพัฒนำอำคำรสถำนที่และภูมิทัศน์ ส ำนักงำนงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 
      นครสวรรค์เขต 1 และสถำนศึกษำในสังกัด   81 
29. โครงกำรกำรกำรพัฒนำเครือข่ำยประชำสัมพันธ์สู่องค์กรที่เป็นเลิศ   81 
30. โครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพและพัฒนำดุลยภำพข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ โดย 

      รูปแบบออนไลน์ ประจ ำปีงบประมำณ  2565   82 
31. โครงกำรส่งเสริมพัฒนำสู่องค์กำรแห่งกำรเรียนรู้   83 
32. โครงกำรกำรตรวจสอบสถำนศึกษำอย่ำงเป็นระบบ   84 
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โรงเรียนกลุ่มเครือข่าย 1                    
อ าเภอเมืองนครสวรรค ์

1. บ้านคุ้งวารี 

2. บ้านสระงาม (ประธาน) 

3. วัดคลองคาง (แดงประชานุกูล) 

4. วัดนิเวศวุฒาราม 

5. วัดบ้านมะเกลือ 

6. วัดบึงน ้าใส 

7. วัดยางงาม (ประชาพัฒนา) 

8. ศิริราษฎรส์ามคัค ี

โรงเรียนกลุ่มเครือข่าย 3                 
อ าเภอเมืองนครสวรรค ์

1. บ้านเขากะลา 

2. บ้านช่อกระถินพัฒนา (ประธาน) 

3. บ้านปากดง  (เทียนศรีประสิทธิ์) 

4. วัดบา้นไร ่

5. วัดพระนอน 

6. วัดรังงาม 

7. วัดสุบรรณาราม 

8. วัดหนองปลิง 

โรงเรียนกลุ่มเครือข่าย 2                 
อ าเภอเมืองนครสวรรค ์

1. ชุมชนวัดเกาะหงษ์ (นิโรธธรรม
รังสรรค์) 

2. บ้านบ่อดินสอพอง 

3. วัดกลางแดด 
 
4. วัดตะเคียนเลื่อน (รังสีวุฒากาส
อุปถัมภ์) 

5. วัดท่าทอง 

6. วัดวังไผ่ 

7. วัดวังยาง 

8. วัดศรีสวรรค์สังฆาราม 

9. อนุบาลนครสวรรค ์(ประธาน) 

ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 1 

เครือข่ายท่ี 1  
อ. เมืองนครสวรรค์ 

นางวันเพ็ญ จันทร์จิตวิริยะ 

 

รูปแบบการบริหารเครือข่ายการมีส่วนร่วมของ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 

แสดงระบบเครือข่ายการมีส่วนร่วมการบริหารตั้งแต่ สพป. ถึง โรงเรียน 

 

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

เครือข่ายท่ี 2  
อ. เมืองนครสวรรค์ 

นายสุรเดช น้อยจันทร์             
นางศิริวรรณ ปัญญาพรพิพัชญ์    

 

 

เครือข่ายท่ี 3  
อ. เมืองนครสวรรค์ 

นายสุรเดช น้อยจันทร์นาง
ศิริวรรณ ปัญญาพรพิพัชญ์    
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โรงเรียนกลุ่มเครือข่าย 6 
อ าเภอเมืองนครสวรรค ์

1. บ้านพรหมเขต 

2. วัดเขามโน 

3. วัดเนินมะขามงาม 

4. วัดบริรักษ์ประชาสาร 

5. วัดวังสวัสด ี

6. วัดศรีอัมพวัลย์ (ประธาน) 

7. วัดสมานประชาชน 

8. วัดหนองกระโดน 

 

โรงเรียนกลุ่มเครือข่าย 4 
อ าเภอเมืองนครสวรรค ์

1. ชุมชนวัดบ้านแก่ง 

2. วัดเกรียงไกร (โพธิ์ประสิทธ์ิ) 

3. วัดเกรียงไกรเหนือ 

4. วัดเกาะแก้ว 

5. วัดชุมนุมสงฆ ์(มงคลประชานุกลู) 

6. วัดท่าล้อ 

7. วัดบางม่วง 

8. วัดวังหิน 

9. วัดหัวถนน 

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

โรงเรียนกลุ่มเครือข่าย 5  
อ าเภอเมืองนครสวรรค ์

1. บ้านสามัคคีธรรม 

2. บ้านสุวรรณประชาพัฒนา 

3. วัดดอนใหญ่ 

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 
นายสุรเดช น้อยจันทร์           

นางศิริวรรณ ปัญญาพรพิพัชญ์    

เครือข่ายท่ี 5  
อ. เมืองนครสวรรค์ 

นางณัฐกานต์ ฉิมงาม 

 

เครือข่ายท่ี 6 
อ. เมืองนครสวรรค์ 

นางวันเพ็ญ จันทร์จติวิริยะ     
นายกัมปนาท สุ่มมาตย์ 
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โรงเรียนกลุ่มเครือข่าย 1 
อ าเภอเก้าเลี้ยว 

1. ชุมชนวัดมหาโพธิเหนือ 

2. บ้านยางใหญ่ 

3. บ้านหนองหัวเรือ 
4. บ้านห้วยรั ว (เสนาณรงค์
อุปถัมภ์) 

5. บ้านแหลมยาง (ประธาน) 

6. วัดมหาโพธิใต ้

7. วัดหนองเต่า 

8. วัดหนองแพงพวย 

9. ศึกษาศาสตร ์
10. อนุบาลเก้าเลี ยว             
(วัดเก้าเลี ยว) 

 
โรงเรียนกลุ่มเครือข่าย 2 

อ าเภอโกรกพระ 

1. บ้านกระจังงาม (ประธาน) 

2. บ้านเขาถ ้าพระ 

3. บ้านเขาปูน 

4. บ้านคลองม่วง 

5. บ้านเนินศาลา 

6. บ้านหาดสูง 

7. วัดนากลาง 

8. วัดเนินกะพี  

9. วัดศาลาแดง 

10. วัดหนองพรมหน่อ 

โรงเรียนกลุ่มเครือข่าย 1 
อ าเภอโกรกพระ 

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 
อ าเภอเก้าเลี้ยว 

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 

นายมารุต เหล่าแก้วก่อง 
นางเสาวลักษณ์ สร้อยสวน 

เครือข่ายท่ี 1              
อ. โกรกพระ  

เสาวลักษณ์ สร้อยสวน 

 

เครือข่ายท่ี 1             
อ. เก้าเลี้ยว  

นางยมนพร เอกปัชชา 

เครือข่ายท่ี 2              
อ. เก้าเลี้ยว  

นางณัฐกานต์ ฉิมงาม  
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โรงเรียนกลุ่มเครือข่าย 1  
อ าเภอชุมแสง 

1. ชุมชนวัดคลองปลากด 
2. บ้านท่าจันทน ์(ส้าลีประชานุ
เคราะห์) 

3. วัดดอนสนวน 

4. วัดทับกฤชเหนือ (ประธาน) 

5. วัดปากคลองปลากด 

6. วัดพันลาน 

7. วัดแสงรังสรรค ์
8. อนุบาลชุมแสง (วัดทับกฤช
กลาง) 

โรงเรียนกลุ่มเครือข่าย 2 
อ าเภอชุมแสง 

1. ชุมชนวัดเกยไชยเหนือ (นิรภัย
ประชานุกูล) 

2. บ้านต้นโพธิ์ (ประชานุกูล) 

3. บ้านท่าจันทน์ (ศักดี)(ประธาน) 

4. บ้านเนิน 
5. บ้านบึงหมัน (นิรภัยประชานุ
เคราะห์) 

6. วัดท่านา 

โรงเรียนกลุ่มเครือข่าย 3  
อ าเภอชุมแสง 

1. บ้านท่ากร่าง (ประธาน) 

2. บ้านท่าเตียน 

3. บ้านประชาสามคัค ี

4. วัดคลองยาง "ประชาพัฒนา" 

5. วัดดงกะพี  

6. วัดท่าไม ้

7. วัดเนินสะเดา 

8. วัดบางเคียน 

9. วัดบ้านลาด 

10. วัดวังใหญ่ 

 

โรงเรียนกลุ่มเครือข่าย 4 
อ าเภอชุมแสง 

1. บ้านดงขุย 

 
2. วัดคลองเกษมเหนือ 

3. วัดฆะมัง (ประธาน) 

4. วัดบางไซ 

5. วัดไผ่สิงห ์

6. วัดโพธิ์หนองยาว 

7. วัดหนองกุ่ม 

8. วัดหนองโก 

9. 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  

 น.ส.สุนันทา  ถีติปริวตัร ์

 

เครือข่ายท่ี 3            
อ. ชุมแสง  

นายกัมปนาท  สุ่มมาตย ์

 

เครือข่ายท่ี 1             
อ. ชุมแสง  

น.ส.กนกพร  เพิ่มพูน 

 

 

เครือข่ายท่ี 2              
อ. ชุมแสง 

น.ส.กนกพร  เพิ่มพูน 

 



๙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนกลุ่มเครือข่าย 2  
อ าเภอพยุหะคีร ี

1. เขาสระนางสรง 
2. ไทยรัฐวิทยา 107  (บ้านหนอง
ไม้แดง) 

3. เนินมะกอก 

4. บ้านเขาไม้เดน 

5. บ้านประดู่เฒ่า 

6. บ้านย่านมัทร ี

7. บ้านสระบัว (ประธาน) 

8. พยุหะศึกษาคาร 

9. วัดเขาบ่อพลับ 

10. วัดบ้านบน 

11. วัดหนองหม ู

12. วัดหัวงิ ว 

โรงเรียนกลุ่มเครือข่าย 1  
อ าเภอพยุหะคีร ี

1. บ้านดอนกระชาย 

2. บ้านสระเศรษฐ ี

3. วัดคลองบางเดื่อ 

4. วัดท่าโก 

5. วัดยางขาว 

6. วัดหนองคล่อ 

7. วัดใหม ่
8. อนุบาลพยุหะคีร ี(วัดพระปรางค์
เหลือง) (ประธาน) 

โรงเรียนกลุ่มเครือข่าย 3  
อ าเภอพยุหะคีร ี

1. เขาทอง 

2. เขาสามยอด 

3. บ้านซับผักกาด 

4. บ้านธารหวาย 

5. บ้านหนองเต่า (ประธาน) 

6. บ้านห้วยบง 

7. บ้านใหม่ศึกษา 

8. ย่านคีรี 

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    

นางวันเพ็ญ จันทร์จติวิรยิะ 
นายกัมปนาท สุ่มมาตย ์

 

 

เครือข่ายท่ี 2                
อ. พยุหะคีรี    

นายมารตุ เหลา่แก้วก่อง 

 

เครือข่ายท่ี 3                       
อ. พยุหะคีรี   

    นางยมนพร  เอกปัชชา 
นางสาวสุนนัทา ถีติปริวตัร ์



๑๐ 
 

ส่วนที่ 1 

บทน ำ 

สภำพทั่วไป 

ที่ตั้งส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและอ ำนำจหน้ำที่ 

 ส ำนั กงำน เขต พ้ืนที่ กำรศึ กษำประถมศึกษำนครสวรรค์  เขต  1 ตั้ งอยู่ เลขที่  347/1  
ถนนสวรรค์วิถี ต ำบลปำกน้ ำโพ อ ำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยตั้งอยู่บนเนื้อที่ 3 ไร่ 3 งำน    20 
ตำรำงวำ มีอำคำรท ำกำร 2 หลัง เป็นอำคำรคอนกรีต 3 ชั้น ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ 
เขต 1 รับผิดชอบในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำในพ้ืนที่ 5 อ ำเภอ ได้แก่ อ ำเภอเมืองนครสวรรค์ อ ำเภอเก้ำเลี้ยว 
อ ำเภอโกรกพระ อ ำเภอชุมแสง และอ ำเภอพยุหะคีรี โดยจัดกำรศึกษำ 3 ระดับ คือ  ก่อนประถมศึกษำ 
ประถมศึกษำและมัธยมศึกษำตอนต้น ตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง      กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยใน
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ พ.ศ. 2560 ประกำศ ณ วันที่ 29 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560  ข้อ 5 ให้
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีอ ำนำจหน้ำที่ด ำเนินกำรให้ เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่ ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร และ มีอ ำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้ 
 (1) จั ดท ำน โยบ ำย  แผน พั ฒ นำ และมำต รฐำนกำรศึ กษ ำของเขต พ้ื น ที่ ก ำรศึ กษ ำ  
ให้สอดคล้องกับนโยบำย มำตรฐำนกำรศึกษำ แผนกำรศึกษำ แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และ ควำมต้องกำร
ของท้องถิ่น  
 (2)  วิเครำะห์กำรจัดตั้งงบประมำณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถำนศึกษำ และหน่วยงำน ในเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ และแจ้งกำรจัดสรรงบประมำณท่ีได้รับให้หน่วยงำนข้ำงต้นรับทรำบ รวมทั้งก ำกับ ตรวจสอบ ติดตำม
กำรใช้จ่ำยงบประมำณของหน่วยงำนดังกล่ำว  
 (3)  ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำหลักสูตรร่วมกับสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่ กำรศึกษำ  

(4)  ก ำกับ ดูแล ติดตำม และประเมินผลสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
(5)  ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
(6)  ประสำนกำรระดมทรัพยำกรด้ำนต่ำง ๆ รวมทั้งทรัพยำกรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน กำรจัด

และพัฒนำกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
(7)  จัดระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ และประเมินผลสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
(8)  ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำเอกชน องค์กรปกครอง ส่วน

ท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร และ  สถำบันอ่ืนที่จัด
กำรศึกษำรูปแบบที่หลำกหลำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
 (9) ด ำเนินกำรและประสำน ส่งเสริม สนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ 
 (10) ประสำน ส่งเสริม กำรด ำเนินกำรของคณะอนุกรรมกำร และคณะท ำงำนด้ำนกำรศึกษำ 
 (11) ประสำนกำรปฏิบัติรำชกำรทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำครัฐ เอกชนและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 (12) ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนเกี่ยวกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมำย 
 แบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ไว้ดังต่อไปนี้ 



๑๑ 
 

(1) กลุ่มอ ำนวยกำร 
(2) กลุ่มนโยบำยและแผน 
(3) กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
(4) กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ 
(5) กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
(6) กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
(7) กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
(8) กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
(9) หน่วยตรวจสอบภำยใน 
(10) กลุ่มกฎหมำยและคดี 

 
โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1  

 1. โครงสร้ำงกำรบริหำร 
 กำรจัดโครงสร้ำงกำรบริหำรใช้รูปแบบกำรกระจำยอ ำนำจโดย ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1  เป็นที่ปรึกษำมอบนโยบำยผ่ำนบอร์ดคณะกรรมกำรกำร
บริหำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1  มีรองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มทุกกลุ่ม  หัวหน้ำงำนในกลุ่มศึกษำนิเทศก์  เป็นองค์คณะบุคคลขับเคลื่อน
พิจำรณำด ำเนินงำนและแก้ไขปัญหำตำมนโยบำยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1   

 2. กำรด ำเนินกำรตำมโครงสร้ำงในรูปแบบเครือข่ำย 
  2.1 ระดับเขตพ้ืนที่โดยผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ 
เขต 1  มอบนโยบำยผ่ำนคณะกรรมกำรเครือข่ำยซึ่งเป็นองค์คณะบุคคลขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำน เครือข่ำย
ประถมศึกษำ จ ำนวน 17 เครือข่ำย 
   มีองค์คณะกรรมกำรขับเคลื่อน ประกอบด้วยรองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1 เป็นที่ปรึกษำประธำนเครือข่ำย  ผู้บริหำรโรงเรียนในเครือข่ำยเป็นกรรมกำร
ด ำเนินกำรบริหำรงำน กำรกระจำยอ ำนำจ 4 ด้ำน คือ งำนบริหำรวิชำกำร งำนบริหำรงบประมำณ งำนบริหำร
บุคคล และงำนบริหำรทั่วไป 
  2.2 กำรด ำเนินกำรระดับอ ำเภอ โดยมีผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครสวรรค์  เขต 1  มอบนโยบำยผ่ำนคณะกรรมกำรระดับอ ำเภอ ประกอบด้วย รอง
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1  ประธำนอ ำเภอ ประธำนเครือข่ำย 
ศึกษำนิเทศก์เป็นองค์คณะบุคคลพิจำรณำกำรด ำเนินงำน/ประสำนส่งเสริมกำรท ำงำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1  และวำงแผนจัดงำนนักขัตฤกษ์ต่ำง ๆ 

 

 

 

 



๑๒ 
 

กระบวนกำรขับเคลื่อน 
             กระบวนกำรขับเคลื่อนระบบกำรบริหำรไปสู่ควำมส ำเร็จ มีกลยุทธ์ในกำรขับเคลื่อนหลัก  
3 ประกำร ดังนี้ 
 1. กลยุทธ์กำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรให้กำรบริกำร 
 2. กลยุทธ์กำรพัฒนำบุคลำกร 
 3. กลยุทธ์กำรพัฒนำคุณภำพด้ำนวิชำกำร 

  2.3 กลุ่มเครือข่ำยโรงเรียนมีหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 
   1. จัดท ำนโยบำย แผนพัฒนำ แผนปฏิบัติกำร และมำตรฐำนกำรศึกษำของ 
กลุ่มเครือข่ำยโรงเรียน ให้สอดคล้องกับนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำถำนศึกษำ และควำมต้องกำรของท้องถิ่น 
   2. วิเครำะห์กำรวำงแผนงบประมำณ ก ำกับ ตรวจสอบ และติดตำมกำรใช้จ่ำย
งบประมำณของกลุ่มเครือข่ำยโรงเรียน 
   3. ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำสำระหลักสูตรท้องถิ่นร่วมกับสถำนศึกษำใน
กลุ่มเครือข่ำยโรงเรียน และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
   4. ประสำนงำนกำรจัดกำรศึกษำทั้งกำรศึกษำในระบบ กำรศึกษำนอกระบบ กำรศึกษำ
ตำมอัธยำศัย กำรศึกษำเพ่ือคนพิกำร ผู้ด้อยโอกำส ผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ รวมทั้งกำรด ำเนินงำน ด้ำนศำสนำ 
ศิลปะและวัฒนธรรมในกลุ่มเครือข่ำยโรงเรียน 
   5. ติดตำมและประเมินผลสถำนศึกษำ 
   6. ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย รวบรวมข้อมูล สำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ ศิลปะและ
วัฒนธรรม 
   7. ประสำนกำรระดมทรัพยำกรด้ำนต่ำงๆ รวมทั้งทรัพยำกรบุคคล เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน
กำรจัดกำรศึกษำ และพัฒนำในกลุ่มเครือข่ำยโรงเรียน 
   8. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ และประเมินผล
สถำนศึกษำในกลุ่มเครือข่ำยโรงเรียน 
   9. ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดกำรศึกษำ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
สถำนศึกษำเอกชนรวมทั้งบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กำรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ  
สถำนประกอบกำร และสถำบันอ่ืน ที่จัดรูปแบบที่หลำกหลำยในกลุ่มเครือข่ำยโรงเรียน และส ำนักงำน  
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
   10. ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน กำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และพัฒนำกำรศึกษำ ศำสนำ 
ศิลปะและวัฒนธรรมของสถำนศึกษำ ในกลุ่มเครือข่ำยโรงเรียน และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
   11. ประสำน ส่งเสริม สนับสนุนกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
คณะกรรมกำรก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ คณะอนุกรรมกำรและคณะท ำงำน
อ่ืนๆ   ที่เก่ียวข้องในระดับสถำนศึกษำ กลุ่มเครือข่ำยโรงเรียน และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
   12. ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ตำมมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
ข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในกลุ่มเครือข่ำยโรงเรียน 
   13. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมอบหมำย 
 
 



๑๓ 
 

 
 
 
 
 

1. ข้อมลูด้ำนบุคลำกรทำงกำรศกึษำ 

ตำรำงท่ี 1  แสดงจ ำนวนบุคลำกรปฏิบัติหน้ำที่บนส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ 
          นครสวรรค์ เขต 1  จ ำแนกตำมต ำแหน่งสำยงำน และวุฒิกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2564 
 
ที ่ ต ำแหน่งสำยงำน ระดับกำรศึกษำ รวม 

ป.เอก ป.โท ป.ตร ี ต่ ำกว่ำ  ป.ตร ี

1 ผู้อ ำนวยกำร 1 1 0 0 1 
2 รองผู้อ ำนวยกำร (โครงสรำ้ง) 0 2 0 0 2 
3 รองผู้อ ำนวยกำร (เงื่อนไข) 0 0 0 0 0 
4 บุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่นตำมมำตรำ 

38 ค.(1) 
3 7 0 0 10 

5 บุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่นตำมมำตรำ 
38 ค.(2) 

0 10 36 0 46 

6 พนักงำนรำชกำร 0 1 2 0 2 
7 ลูกจ้ำงประจ ำ 0 0 1 3 4 
8 ลูกจ้ำงช่ัวครำวส ำนักงำน 0 0 1 3 4 
10 ลูกจ้ำงช่ัวครำว งำนลูกเสือ 0 0 0 1 1 
  รวมทั้งสิ้น 4 21 40 7 70 
  ร้อยละ 5.71 30.00 57.14 10.00 100 

 จำกตำรำงที่ 1 แสดงจ ำนวนบุคลำกรปฏิบัตหิน้ำท่ีบนส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1 
จ ำแนกตำมต ำแหน่งสำยงำน และวุฒิกำรศึกษำ พบว่ำ มีบุคลำกรทั้งหมดจ ำนวน 70 คน และมผีู้จบปริญญำตรมีำกที่สุด 
จ ำนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 57.14รองลงมำ จบปรญิญำโท จ ำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 ตำมล ำดับ  

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลพื้นฐำนด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ 
 



๑๔ 
 

ตำรำงท่ี 2  แสดงจ ำนวนบุคลำกรที่ปฏิบัติหน้ำที่บนส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 
  นครสวรรค์ เขต 1  จ ำแนกตำมวิทยฐำนะ ปีกำรศึกษำ 2564  

ต ำแหน่ง วิทยฐำนะ 

ไม่มีวิทยฐำนะ
(ปฏิบัติงำน 
ปฏิบัติกำร 

ช ำนำญงำน) 

ช ำนำญกำร ช ำนำญกำร
พิเศษ 

เชี่ยวชำญ เชี่ยวชำญ
พิเศษ 

รวม 

ผอ.สพท. 0 0 0 1 0 1 

รอง ผอ.สพท. 0 0 2 0 0 2 

บุคลำกรตำมมำตรำ 
38 ค.(1) 

0 3       7 0 0 10 

บุคลำกรตำมมำตรำ 
38 ค.(2) 

14 21 11 0 0 46 

รวม 14 24 20 1 0 59 

ร้อยละ 23.73 40.68 33.89 1.69         0 100 

 
   
 จำกตำรำงที่ 2 แสดงจ ำนวนบุคลำกรที่ปฏิบัติหน้ำที่บนส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ 
เขต 1  จ ำแนกตำมวิทยฐำนะ ปีกำรศึกษำ 2563 พบว่ำ มีบุคลำกรทั้งหมด จ ำนวน 59 คน และมีวิทยฐำนะช ำนำญกำร 
มำกที่สุด จ ำนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 40.68 รองลงมำ วิทยำฐำนะช ำนำญกำรพิเศษ จ ำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 
33.89 ตำมล ำดับ  
 

ตำรำงท่ี 3  แสดงอัตรำส่วนนักเรยีนต่อครู และอัตรำส่วนนักเรียนตอ่ห้อง ปีกำรศึกษำ 2564  

 จ ำนวน นักเรียน : ครู นักเรียน : ห้อง 

 โรงเรียน นักเรียน คร ู ห้องเรียน 

162 19,260 982 1,576 19 : 1 13 : 1 

  จำกตำรำงที่ 3  แสดงอัตรำส่วนนักเรียนต่อครู และอัตรำส่วนนักเรียนต่อห้อง ปีกำรศึกษำ 2563 พบว่ำ 
อัตรำส่วนนักเรียน ต่อครู เท่ำกับ นักเรียน 19 คน ต่อครู 1 คน และอัตรำส่วนนักเรียนต่อห้อง เท่ำกับ นักเรียน 13 คน ต่อ 1 
ห้องเรียน  

 

 

 

 



๑๕ 
 

ตำรำงท่ี  4  แสดงจ ำนวนข้ำรำชกำรครูที่ปฏิบตัิงำนในสถำนศึกษำ จ ำแนกตำมวิทยฐำนะ  
                ปีกำรศึกษำ 2564  

 
ต ำแหน่ง 

วิทยฐำนะ 

  ไม่มีวิทย
ฐำนะ 

ช ำนำญกำร ช ำนำญกำร 
พิเศษ 

เชี่ยวชำญ เชี่ยวชำญ
พิเศษ 

รวม 

ผอ.สถำนศึกษำ 0 25 108 1 0 134 

รอง ผอ.สถำนศึกษำ 0 2 8 0 0 10 

ข้ำรำชกำรคร ู 327 184 467 4 0 982 

รวม 327 211 583 5 0 1,126 

ร้อยละ 29.04 18.74 51.77 0.44 0.00 100.00 

  จำกตำรำงที่  4  แสดงจ ำนวนข้ำรำชกำรครูที่ปฏิบตัิงำนในสถำนศึกษำ จ ำแนกตำมวิทยฐำนะ           
ปีกำรศึกษำ 2564  พบว่ำ มีข้ำรำชกำรครูทั้งหมด จ ำนวน 1, 126 คน และมีวิทยำฐำนะช ำนำญกำรพิเศษ มำกท่ีสดุ  
จ ำนวน 583 คน คิดเป็นร้อยละ 51.77 รองลงมำ ไม่มีวิทยฐำนะ จ ำนวน 327 คน คิดเป็นร้อยละ 29.04 ตำมล ำดับ  

2. ข้อมูลด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ 

ตำรำงท่ี  5  แสดงจ ำนวนโรงเรียน  จ ำแนกตำมขนำดโรงเรยีน ปีกำรศึกษำ 2564 

ที ่ อ ำเภอ ไม่มี
นัก 

เรียน 

จ ำแนกตำมขนำดโรงเรียน (7 ขนำด)   รวม ร้อยละ 
ขนำด

ที ่
 1 

ขนำด
ที ่
 2 

ขนำด
ที่ 3 

ขนำด
ที่ 4 

ขนำด
ที่ 5 

ขนำดที่ 
6 

ขนำดที่ 
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 2 0 54 33.33 

2 โกรกพระ 0 14 5 0 1 0 0 0 20 12.35 
3 ชุมแสง 3 26 4 1 0 1 0 0 35 21.60 
4 เก้ำเลีย้ว 1 14 4 2 0 0 0 0 21 12.96 
5 พยุหะคีร ี 0 25 5 0 1 1 0 0 32 19.75 
  รวม 4 117 27 6 4 2 2 0 162 100 
  ร้อยละ 2.47 72.22 16.67 3.70 2.47 1.23 1.23 0 100 

  
 จำกตำรำงที่  5  แสดงจ ำนวนโรงเรียน  จ ำแนกตำมขนำดโรงเรยีน ปีกำรศึกษำ 2564 พบว่ำ  
จ ำนวนโรงเรยีนทั้งหมด จ ำนวน 162 โรงเรียน และมีโรงเรียนขนำดที่ 1 มำกที่สุด ซึ่งเป็นโรงเรียน 
ขนำดเล็ก จ ำนวน 117 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 72.22 รองลงมำ โรงเรียนขนำดที่ 2 จ ำนวน 25 โรงเรียน                   
คิดเป็นร้อยละ 16.67 ตำมล ำดับ  
 
 



๑๖ 
 

ตำรำงท่ี 6 แสดงจ ำนวนโรงเรียนจ ำแนกระดบัช้ันท่ีเปิดสอน จ ำแนกรำยอ ำเภอ ปีกำรศึกษำ 2564 

ที ่ อ ำเภอ ไม่มี
นักเรียน 

ระดับกำรศึกษำท่ีเปิดสอน   รวม  ร้อยละ 

ก่อน
ประถม 

ประถม ก่อนประถม-
ประถมศึกษำ 

ก่อนประถม-
มัธยมต้น 

1 เมืองนครสวรรค ์ 0 0 1 44 9 54 33.33 

2 โกรกพระ 0 0 0 12 8 20 12.35 

3 ชุมแสง 3 1 0 23 8 35 21.60 

4 เก้ำเลีย้ว 1 0 0 20 0 21 12.96 

5 พยุหะคีร ี 0 0 1 25 6 32 19.75 

  รวม 4 1 2 124 31 162 100 

  ร้อยละ 2.47 0.62 1.23 76.54 19.14 100   

 

 จำกตำรำงที่   6  แสด งจ ำน วน โรงเรี ยน   จ ำแน กตำม ระดั บ ช้ัน ที่ เปิ ด สอน   จ ำแน กรำยอ ำ เภ อ  
ปีกำรศึกษำ 2564 พบว่ำ จ ำวนโรงเรียนทั้งหมด จ ำวน 162 โรงเรียน โรงเรียนเปิดสอนระดับก่อนประถมศึกษำถึง
ประถมศึกษำ มำกที่สุด จ ำนวน  124  โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 76.54  รองลงมำเปิดสอนระดับก่อนประถมศึกษำถึง 
มัธยมศึกษำตอนต้น จ ำนวน 31 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 19.14 ตำมล ำดับ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๗ 
 

 

ตำรำงท่ี  7  แสดงจ ำนวนนักเรียน ห้องเรียน จ ำแนกตำมชั้นเรียนและเพศ  ปีกำรศึกษำ 2564 

ชั้นเรียน 
จ ำนวนนักเรียน 

จ ำนวนห้องเรียน ร้อยละ 
ชำย หญิง รวม 

อ.1 176 154 330 50 3.17 
อ.2 904 811 1,715 169 10.72 
อ.3 946 885 1,831 176 11.17 

รวมก่อนประถม 2,026 1,850 3,876 395 25.06 
ป.1 1,044 971 2,015 184 11.68 
ป.2 1,155 996 2,151 183 11.61 
ป.3 1,244 1,101 2,345 179 11.36 
ป.4 1,280 1,068 2,348 174 11.04 
ป.5 1,139 1,081 2,220 178 11.29 
ป.6 1,208 1,138 2,346 179 11.36 

รวมประถม 7,070 6,355 13,425 1,077 68.34 
ม.1 357 281 638 35 2.22 
ม.2 382 270 652 35 2.22 
ม.3 381 288 669 34 2.16 

รวม ม.ต้น 1,120 839 1,959 104 6.60 
รวมท้ังหมด 10,216 9,044 19,260 1,576 100 

ร้อยละ 53.04 46.96 100     
 

แหล่งข้อมูล : ข้อมูลภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2564 ระบบ DMC 
   

 จำกตำรำงที่  7  แสดงจ ำนวนนักเรียน ห้องเรียน จ ำแนกตำมช้ันเรียนและเพศ  ปีกำรศึกษำ 2564 พบว่ำ           
มีนักเรียนทั้งหมด จ ำนวน 19,260 คน จ ำแนกเป็นนักเรียนระดับกอ่นประถมศึกษำ จ ำนวน 3,876 คน คิดเป็นร้อยละ 
20.12 ระดับประถมศึกษำ จ ำนวน 13,425 คน คิดเป็นร้อยละ 69.70 และระดับมัธยมศึกษำตอนต้น จ ำนวน 1,959 คน 
คิดเป็นร้อยละ 10.17 พิจำรณำตำมเพศ นักเรยีนหญิง จ ำนวน 9,044 คน คิดเป็นร้อยละ 46.96นักเรียนชำย  
จ ำนวน 10,216 คน คิดเป็นร้อยละ 53.04 และห้องเรยีนทั้งหมดจ ำนวน 1,576 ห้อง ระดับก่อนประถม  
จ ำนวน 395 ห้องเรียน ระดับประถมศึกษำ จ ำนวน 1,077 ห้อง ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น จ ำนวน 104 ห้อง 

 

 

 



๑๘ 
 

ตำรำงท่ี 8 แสดงจ ำนวนนักเรยีนจ ำแนกตำมชั้นเรียน  รำยอ ำเภอ  ปีกำรศึกษำ 2564 

 

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 116 791 886 1,793 138 983 1,071 1,122 1,149 1,080 1,099 6,504 389 312 322 320 954 36 9,251 563

2 โกรกพระ 41 195 176 412 48 190 196 248 213 216 212 1,275 121 128 137 122 387 26 2,074 195

3 ชุมแสง 84 218 245 547 71 260 321 308 353 325 363 1,930 196 132 118 145 395 24 2,872 291

4 เก้าเล้ียว 51 229 226 506 48 246 251 291 256 253 274 1,571 123 0 0 0 0 0 2,077 171

5 พยุหะคีรี 38 282 298 618 90 336 312 376 377 346 398 2,145 248 66 75 82 223 18 2,986 356

รวมท้ังส้ิน 330 1,715 1,831 3,876 395 2,015 2,151 2,345 2,348 2,220 2,346 13,425 1,077 638 652 669 1,959 104 19,260 1,576

ท่ี อ าเภอ
ก่อนประถม ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น รวมนักเรียน

 

แหล่งข้อมูล : ข้อมูลภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2564 ระบบ DMC 

  จำกตำรำงที่ 8  แสดงจ ำนวนนักเรียนจ ำแนกตำมชั้นเรียน รำยอ ำเภอ ปีกำรศึกษำ 2564 พบว่ำ อ ำเภอเมือง
นครสวรรค์ มีนักเรียนมำกท่ีสุด จ ำนวน 9,251 คน คิดเป็นร้อยละ 48.03 รองลงมำ อ ำเภอพยุหะครีี จ ำนวน 2,986 คน 
คิดเป็นร้อยละ 15.50 ตำมล ำดับ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๙ 
 

ตำรำงท่ี  9 แสดงจ ำนวนนักเรียนนักเรียนพิกำรและด้อยโอกำสปีกำรศึกษำ 2564    

ชั้นเรียน 
นักเรียนด้อย

โอกำส 
นักเรียน
พิกำร 

นักเรียนพิกำร
และด้อย
โอกำส 

นักเรียนพิกำรและ
ด้อยโอกำสทั้งหมด 

ร้อยละ 

อ.1 240 - - 240 1.77 
อ.2 1,062 - 3 1,065 7.86 

อ.3 1,176 1 6 1,183 8.73 
รวมอนุบำล 2,478 1 9 2,488 18.35 

ป.1 1,285 2 11 1,298 9.57 

ป.2 1,411 3 67 1,481 10.92 
ป.3 1,382 20 196 1,598 11.79 

ป.4 1,417 14 279 1,710 12.61 
ป.5 1,245 11 289 1,545 11.40 
ป.6 1,458 7 288 1,753 12.93 

รวมประถม 8,198 57 1,130 9,385 69.23 
ม.1 513 4 60 577 4.26 

ม.2 454 7 66 527 3.89 
ม.3 522 1 57 580 4.28 

รวมม.ต้น 1,489 12 183 1,684 12.42 
รวมท้ังหมด 12,165 70 1,322 13,557 100.00 

ร้อยละ 89.73 0.52 9.75 100.00 
 

 

จำกตำรำงที่ 9 แสดงจ ำนวนนักเรยีนพิกำรและด้อยโอกำสจ ำแนกตำมประเภทควำมด้อยโอกำส ปีกำรศึกษำ 2564 
พบว่ำ นักเรียนพิกำรและด้อยโอกำสทั้งหมด จ ำนวน 13,557 คน นักเรียนด้อยโอกำส จ ำนวน 12,165 คิดเป็นร้อยละ 
89.73 ของนักเรียนท้ังหมด และนักเรียนนักเรียนพิกำร จ ำนวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 0.52 ของนกัเรียนทั้งหมด นักเรียน
พิกำรและด้อยโอกำส  จ ำนวน 1,322 คน คิดเป็นร้อยละ 9.75  
ตำรำงท่ี  10  ค่ำเฉลี่ยร้อยละของ ผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียนช้ันประถมศกึษำปีท่ี 1 (Reading 
Test: RT) ปีกำรศึกษำ 2561-2563  จ ำแนกตำมระดับเขตพื้นทีก่ำรศึกษำ ระดับจังหวัด และระดบัประเทศ ตำมล ำดับ 
 

สมรรถนะ 2561 2562 2563 
สพป.น

ว.1 
จังหวัด ประเทศ สพป.น

ว.1 
จังหวัด ประเทศ สพป.น

ว.1 
จังหวัด ประเทศ 

กำรอ่ำนออกเสียง 65.75 68.65 66.16 67.85 68.79 68.50 72.22 74.10 74.14 
กำรอ่ำนรู้เรื่อง 70.92 73.14 71.27 72.54 72.39 72.81 70.29 71.20 71.86 
รวม 2 สมรรถนะ 68.34 70.90 68.72 70.19 70.00 70.66 71.26 72.26 73.02 

 
 จำกตำรำงที่ 10 แสดง ค่ำเฉลีย่รอ้ยละของ ผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียนช้ันประถมศึกษำ
ปีท่ี 1 (Reading Test: RT) ปีกำรศึกษำ 2561-2563  พบว่ำ   



๒๐ 
 

1. ผลกำรคัดกรองระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ  เปรียบเทียบระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2561 และ 2562 พบว่ำ 
ค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินกำรอ่ำนภำพรวม ช้ัน ป.1 ปีกำรศึกษำ 2563  ร้อยละ 71.26 ต่ ำกว่ำระดบัจังหวัด 
และระดับประเทศ แต่ สูงกว่ำ ค่ำเฉลี่ยปีกำรศึกษำ 2562     

2. เมื่อพิจำรณำ ตำมสมรรถนะ  พบว่ำ ปีกำรศึกษำ 2563  สมรรถนะกำรออกเสยีง มีค่ำเฉลี่ยสูงกว่ำ 
สมรรถนะกำรอ่ำนรู้เรื่อง  มีค่ำเฉลีย่ร้อยละ 72.22  และ 70.29 ตำมล ำดับ  เมื่อเปรยีบเทียบกับระดบั
จังหวัด และระดับประเทศ พบว่ำ มีค่ำเฉลี่ยต่ ำกว่ำระดับจังหวัด และระดับประเทศ  ทุกสมรรถนะ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑ 
 

ส่วนที่ 2  

         ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1 มีภำรกิจในกำรปฏิบัติงำน 
เพ่ือส่งเสริมให้ระบบกำรศึกษำเป็นระบบที่มีคุณภำพและมีประสิทธิภำพ ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนสำมำรถ
ด ำเนินกำรพัฒนำคุณภำพนักเรียนให้ได้มำตรฐำนที่หลักสูตรก ำหนด กำรจัดกำรศึกษำให้มีคุณภำพตำม
หลักกำรและจุดหมำยของหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 
     กำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ในภูมิภำคส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1 จึงได้ร่วมมือกับคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด เรียกโดยย่อว่ำ 
“กศจ. กำรบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในจังหวัดเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
ให้มีคณะอนุกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด เรียกโดยย่อว่ำ “อกศจ.” เพ่ือปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำก 
กศจ. และคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผล และคณะกรรมกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ รวมทั้งบุคลำกรที่
เกีย่วข้องได้ก ำหนดนโยบำยและกลยุทธ์ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำให้กับสถำนศึกษำในสังกัด เพื่อให้
คุณภำพกำรศึกษำเพ่ิมขึ้น “กศจ.” ประกอบด้วย 
 (1) ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด หรือรองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดที่ได้รับมอบหมำย เป็นประธำนกรรมกำร 
 (2) ศึกษำธิกำรภำคในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ เป็นรองประธำนกรรมกำร 
 (3) ผู้แทนส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ผู้แทนส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำ ผู้แทนส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ผู้แทนส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้แทนส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน และผู้แทนส ำนักงำนส่งเสริม
กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย เป็นกรรมกำร 
 (4) ท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด ประธำนสภำอุตสำหกรรมจังหวัด ประธำนหอกำรค้ำ
จังหวัด ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัด และวัฒนธรรมจังหวัด เป็นกรรมกำร 
 (5) ผู้แทนภำคประชำชนในท้องถิ่น ซึ่งรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรแต่งตั้ง  
โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำรในภูมิภำค  
จ ำนวนสองคน เป็นกรรมกำร 
 (6) ผู้แทนข้ำรำชกำรครูในท้องถิ่น ซึ่งรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรแต่งตั้ง  
โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำรในภูมิภำค  
จ ำนวนสองคน เป็นกรรมกำร 
 (7) กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรแต่งตั้งจำกผู้ทรงคุณวุฒิด้ำน
กฎหมำย ด้ำนบริหำรงำนบุคคล หรือด้ำนอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรขับเคลื่อน
กำรปฏิรูปกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำรในภูมิภำค จ ำนวนไม่เกินสำมคน เป็นกรรมกำร 
 (8) ศึกษำธิกำรจังหวัด เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร ส ำหรับกรุงเทพมหำนคร ให้คณะกรรมกำร
ขับเคลื่อนกำรปฏิรูปกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำรในภูมิภำคท ำหน้ำที่เป็น กศจ. 
 
 
 
 
 

 



๒๒ 
 

1. ข้อมลูด้านคุณภาพการศึกษา 

ตารางท่ี 11 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ (NT) ปีกำรศึกษำ  
               2561-2563 รำยสำระวิชำ ช้ันประถมศึกษำปีท่ี 3 
 

ผลการประเมิน คะแนนเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียนชัน้ ป.3 
ในการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ 

(National Test : NT) 
ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ร้อยละ 

ที่เพ่ิมขึ้น/ลดลง 
ภาษาไทย 51.55 45.20 49.09 3.89 
คณิตศาสตร์ 46.21 43.20 40.96 -2.24 

ภาพรวม 48.88 44.20 45.03 0.83 
 

ที่มำ : ส ำนักทดสอบกำรศึกษำแหง่ชำติ ปีกำรศึกษำ 2563 

  จำกตำรำงที่ 11   ผลกำรเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติระดับเขตพืน้ท่ี
กำรศึกษำ ขั้นประถมศึกษำปีท่ี 3 ปีกำรศึกษำ 2562 และ 2563 พบว่ำกำรประเมินในภำพรวมทั้ง 2 ด้ำนปีกำรศึกษำ 
2561 กับปีกำรศึกษำ 2562 มีคะแนนเฉลีย่ร้อยละเพิม่ขึ้น 0.83 เมื่อเปรียบเทียบรำยด้ำนพบว่ำด้ำนภำษำไทย ในปี
กำรศึกษำ 2562 กับ ปีกำรศึกษำ 2563 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเพิม่ขึ้น 3.89 ด้ำนค ำนวณพบว่ำ ในปีกำรศึกษำ 2562 กับ 
ปีกำรศึกษำ 2563 มีคะแนนเฉลีย่ร้อยละลดลง 2.24) 

 
ตารางท่ี 12  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ (O-NET)  
   ปีกำรศึกษำ 2561 - 2563  รำยสำระวิชำ ช้ันประถมศึกษำปีท่ี 6  
 
  

กลุ่มสาระ ปีการศึกษา 
2561 

ปีการศึกษา 
2562 

ปีการศึกษา 
2563 

การ
พัฒนา
(+/-) 

ระดับ 

การเรียนรู ้ ประเทศ 

ภาษาไทย 56.1 48.16 57.55 9.39 1.35 

คณิตศาสตร์ 37.97 31.92 31.82 -0.1 -5.93 

วิทยาศาสตร์ 39.84 34.00 39.08 5.08 -3.47 

ภาษาอังกฤษ 39.35 31.45 44.70 13.25 -2.97 

รวมเฉลี่ย 43.31 36.38 43.29 6.91 14.71 
 

ทีม่ำ : ส ำนักทดสอบกำรศึกษำแหง่ชำติ ปีกำรศึกษำ 2563 

 

 

 

 



๒๓ 
 

  จำกตำรำงที่ 12 ผลกำรเปรียบเทยีบคะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
ช้ันประถมศึกษำปีท่ี 6 ปีกำรศึกษำ 2562 และ 2563 โดยภำพรวมมีค่ำเฉลี่ยร้อยละกำรพัฒนำ เพิ่มจำกปีกำรศึกษำ 2562 
ร้อยละ 6.91 เมื่อพิจำรณำรำยกลุ่มสำระพบว่ำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษ มีค่ำเฉลี่ยร้อยละกำรพัฒนำสูงสดุ 13.25 
ส่วนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ค่ำเฉลี่ยร้อยละกำรพัฒนำลดลง -0.1 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ค่ำเฉลี่ยร้อยละ
กำรพัฒนำเพิ่มขึ้น 5.08 และกลุม่สำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ค่ำเฉลี่ยร้อยละกำรพัฒนำเพิ่มขึ้น 9.39 และเปรียบเทียบผลกำร
ทดสอบคะแนนเฉลี่ย พบว่ำ มีค่ำเฉลี่ยร้อยละกำรพัฒนำเพิ่มขึ้น 6.91 

 

 
ตารางท่ี 13  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ (O-NET)  

  ปีกำรศึกษำ 2561 - 2563 รำยสำระวิชำ ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3    

 

กลุ่มสาระ
การเรียนรู ้

ปีการศึกษา 
2561 

ปีการศึกษา 
2562 

ปีการศึกษา 
2563 

การ
พัฒนา
(+/-) 

ระดับ 

ประเทศ 

ภาษาไทย 46.38 49.31 48.07 -1.24 -6.27 

คณิตศาสตร์ 23.27 20.40 20.16 -0.24 -5.93 

วิทยาศาสตร์ 31.68 27.99 27.18 -0.81 -7.20 

ภาษาอังกฤษ 26.02 27.25 28.14 0.89 2.64 

รวมเฉลี่ย 31.83 31.24 30.89 -0.35 -4.19 
 

ที่มำ : ส ำนักทดสอบกำรศึกษำแหง่ชำติ ปีกำรศึกษำ 2563 

  จำกตำรำงที่ 13 ผลกำรเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติระดับเขตพื้นที่
กำรศึกษำ ช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2562 และ 2563 โดยภำพรวมมีค่ำเฉลี่ยร้อยละกำรพัฒนำ ลดลงจำกปี
กำรศึกษำ 2562 ร้อยละ 0.35 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยกลุ่มสำระพบว่ำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย มีค่ำเฉลี่ยร้อยละกำร
พัฒนำลดลง 1.24 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ ค่ำเฉลี่ยร้อยละ ค่ำเฉลี่ยร้อยละกำรพัฒนำเพิ่มขึ้น 0.89 กลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ค่ำเฉลี่ยร้อยละลดลง 0.24  และกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ค่ำเฉลี่ยร้อยละลดลง 0.81  

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๔ 
 

ตารางท่ี 14 แสดงจ ำนวนนักเรยีนท่ีจบช้ันอนุบำล 2  ช้ันประถมศึกษำปีท่ี 3 , 6 และ 
ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3 จ ำแนกตำมระยะเวลำ ปีกำรศึกษำ 2563 

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

นักเรียนจบทั้งหมด 1,894 2,342 2232 549 7,534 100 

เรียนจบภำยในเวลำ 1 ปี 64 0 0 0 41 0.54 

เรียนจบภำยในเวลำ 2 ปี 378 0 0 0 1,127 14.95 

เรียนจบภำยในเวลำ มำกกว่ำ 2 ปี 1,452 0 0 0 1,043 13.84 

เรียนจบภำยในเวลำ 3 ปี 0 2,317 2,205 544 5,314 70.53 

เรียนจบภำยในเวลำ 4 ปี 0 0 3 2 4 0.05 

เรียนจบภำยในเวลำ 5 ปี 0 15 11 0 5 0.06 

เรียนจบภำยในเวลำมำกกว่ำ 5 ปี 0 10 13 3 0 0.00 

รวม 25.13 31.08 29.62 7.29 100  

 

 จำกตำรำงที่ 14 จ ำนวนนักเรียนที่จบช้ันอนุบำล 2 ประถมศึกษำปทีี่ 3 , 6 และช้ันมัธยมศึกษำ ปีท่ี 3 จ ำแนก
ตำมระยะเวลำ ปีกำรศึกษำ 2563 พบว่ำ นักเรียนช้ันอนุบำล 3 เรียนจบ จ ำนวน 1}894 คน คิดเปน็ร้อยละ 25.13 ช้ัน
ประถมศึกษำปีท่ี 3 จ ำนวน  2,362 คน คิดเป็นร้อยละ 31.08 ช้ันประถมศึกษำปีท่ี 6 จ ำนวน  2,232 คน คิดเป็นร้อยละ 
29.62 ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3 จ ำนวน  549 คน คิดเป็นร้อยละ 7.29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๕ 
 

ตารางท่ี 15 แสดงจ ำนวนนักเรยีนท่ีจบช้ันประถมศึกษำปีท่ี 6 ปีกำรศึกษำ 2563 ที่ศึกษำต่อ/ไม่ศึกษำต่อ   

ศึกษาต่อ จังหวัดเดิม 
สพท เดิม   

จังหวั
ดเดิม  
ต่าง 
สพท   

ต่าง 

จังหวัด   

กทม.   จังหวัดเดิม 
ต่างสังกัด   

ต่างจัง
หวัด 
ต่าง

สังกัด   

รวม ร้อยละ 

โรงเรียนเดิม 456 0 0 0 0 0 456 20.41 

โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 486 500 1 2 241 1 1,231 55.10 

โรงเรียนสังกัดเอกชน 1 3 30 1 23 1 59 2.64 

โรงเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกสามัญ 

2 1 0 0 3 0 6 0.27 

กศน. 0 0 0 0 6 1 7 0.31 

อื่น ๆ 30 372 10 1 36 4 453 20.27 

โรงเรียนอื่น สังกัด อบจ. 0 4 0 0 16 1 21 0.94 

ไม่ศึกษาต่อ 0 0 1 0 0 0 1 0.04 

นักเรียนจบทั้งหมด 975 880 41 4 325 7 2,234  

ร้อยละ 50.08 39.39 1.88 0.18 14.54 0.35 100  

    ที่มำ : ข้อมูล ณ สิ้นปีกำรศึกษำ  2563 ระบบ DMC 

  จำกตำรำงที่ 15 จ ำนวนนักเรียนทีจ่บช้ันประถมศึกษำปีท่ี 6 ที่ศึกษำต่อ ข้อมูลสิ้นปีกำรศึกษำ 2563  พบว่ำ 
นักเรียนศึกษำต่อโรงเรียนอ่ืน สังกดัส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน จ ำนวน 1,231 คน      คิดเป็นร้อยละ 
55.10  รองลงมำเรียนต่อโรงเรยีนเดิม  จ ำนวน 456 คน คิดเป็นรอ้ยละ 20.41  และน้อยที่สดุ เรียนโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมแผนกสำมัญ จ ำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 0.27  ไม่ศึกษำต่อ จ ำนวน 1 คน      คิดเป็นร้อยละ 0.04 จำกข้อมูล
ดังกล่ำว  

 

 

 

 



๒๖ 
 

ตารางท่ี 16 แสดงจ ำนวนนักเรียนท่ีจบช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3 ปีกำรศึกษำ 2563 ที่ศึกษำต่อและ 
               ไม่ศึกษำต่อ 

ศึกษาต่อ ชาย หญิง รวม ร้อยละ 

นักเรียนจบท้ังหมด 328 221 549 100 

ศึกษำต่อ ม.4 โรงเรียนเดมิ 0 0 0 0.00 

ศึกษำต่อ ม.4 โรงศึกษำอื่น ในจังหวัดเดมิ 71 80 151 27.50 

ศึกษำต่อ ม.4 โรงศึกษำอื่น ในต่ำงจังหวัด 8 9 17 3.10 
ศึกษำต่อ ม.4 โรงศึกษำอื่น ใน กทม. 1 0 1 0.18 
สถำบันอำชีวศึกษำของรัฐบำล 186 102 288 52.46 
สถำบันอำชีวศึกษำของเอกชน 1 3 4 0.73 
ศึกษำต่อสถำบันอื่น ๆ 43 24 67 12.20 

รวมศึกษำต่อ 310 218 528 96.17 
ไม่ศึกษำต่อ ท ำงำนภำคอุตสำหกรรม 0 0 0 0.00 
ไม่ศึกษำต่อ ท ำงำนภำคกำรเกษตร 3 0 3 0.55 
ไม่ศึกษำต่อ ท ำงำนกำรประมง 0 0 0 0.00 
ไม่ศึกษำต่อ ท ำงำนค้ำขำย ธรุกิจ 0 0 0 0.00 
ไม่ศึกษำต่อ ท ำงำนบริกำร 0 0 0 0.00 
ไม่ศึกษำต่อ ท ำงำนรับจำ้งทั่วไป 0 1 1 0.18 
ไม่ศึกษำต่อ ท ำงำนอ่ืน ๆ 10 2 12 2.19 
บวชในศำสนำ 1 0 1 0.18 
ไม่ประกอบอำชีพและไม่ศึกษำต่อ 4 1 4 0.73 
อื่น ๆ 0 0 0 0.00 

รวมไม่ศึกษำต่อ 18 4 22 3.83 
ที่มำ : ข้อมูล ณ สิ้นปีกำรศึกษำ  2563 ระบบ DMC 

  



๒๗ 
 

 จำกตำรำงที่ 16 จ ำนวนนักเรียนที่จบช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3 ปีกำรศกึษำ 2563 ที่ศึกษำต่อและไม่ศึกษำต่อ 
พบว่ำ นักเรียนศึกษำต่อทั้งหมด จ ำนวน 528 คน คิดเป็นร้อยละ 96.17  ศึกษำต่อสถำบันอำชีวศึกษำของรัฐบำล มำกท่ีสดุ 
จ ำนวน 288 คน คิดเป็นร้อยละ 52.46  รองลงมำ ศึกษำต่อศึกษำต่อ ม.4 โรงศึกษำอื่น ในจังหวัดเดิม จ ำนวน  151 คน 
คิดเป็นร้อยละ 27.50  ตำมล ำดบันักเรียนไม่ศึกษำต่อ จ ำนวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 5.86   ไม่ศึกษำต่อ ท ำงำนอ่ืน ๆ 
จ ำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 2.19 รองลงมำ ไมศ่ึกษำต่อ ท ำงำนรับจ้ำงท่ัวไป จ ำนวน 1 คน คิดเปน็ร้อยละ 0.18 
ตำมล ำดับ  

ผลการคัดกรองความสามารถในการอ่าน และการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6  ในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์  เขต 1 
ตารางท่ี 17   ผลกำรคัดกรองควำมสำมำรถด้านการอ่านออกเขียนได้ ในภาพรวม จ ำแนกตำมระดับชั้นของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 – 6 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
 

ระดับชั้น 
ผลการคัดกรองภาพรวมการอ่านออกเขียนได้ ของนักเรียนปกติ 

ครั้งที่ 1 (สิงหาคม 2563) ครั้งที่ 2 (ธันวาคม 2563) 
ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

ป.1 
จ านวน
(คน) 

1,751 208 69 22 1,297 428 175 78 
ร้อยละ 85.43 10.15 3.37 1.05 65.78 21.73 8.85 3.96 

ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 95.58   87.51   

ป.2 
จ านวน
(คน) 

929 686 329 122 1,114 595 235 73 
ร้อยละ 44.98 33.20 15.92 5.91 55.25 29.49 11.66 3.61 

ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 78.18   84.74   

ป.3 
จ านวน
(คน) 

896 698 299 87 1,025 650 238 56 
ร้อยละ 45.24 35.25 15.11 4.40 52.07 33.02 12.06 2.84 

ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 80.49   85.09   

ป.4 
จ านวน
(คน) 

813 743 314 38 894 752 237 28 
ร้อยละ 42.61 38.92 16.46 2.01 46.77 39.35 12.41 1.46 

ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 81.53   86.12   

ป.5 
จ านวน
(คน) 

927 832 236 28 1,026 747 226 45 
ร้อยละ 45.80 41.12 11.68 1.40 50.21 36.55 11.04 2.20 

ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 80.47   86.76   

ป.6 
จ านวน
(คน) 

975 745 209 41 1,080 700 181 26 
ร้อยละ 49.49 37.82 10.61 2.08 54.34 35.23 9.12 1.31 

ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 87.31   89.57   

ภาพรวม 
จ านวน
(คน) 

4,737 3,228 1,232 301 6,437 3,873 1,291 300 
ร้อยละ 49.87 33.99 12.97 3.17 54.09 32.54 10.85 2.52 

ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 83.86   86.63   
 

จำกตำรำงที่ 17  แสดงผลกำรคัดกรองควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนออกเขียนได้ ในภำพรวม โดย
จ ำแนกเป็นรำยชั้น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 – 6  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563  พบว่ำ ภำพรวม
นักเรียนมีผลคัดกรองในระดับดีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 83.86  และ 86.63  ตำมล ำดับ  โดยครั้งที่ 2 มีจ ำนวน
มำกขึ้น  และเมื่อพิจำรณำเป็นรำยชั้น พบว่ำ นักเรียนที่มีผลกำรคัดกรองอยู่ในระดับดีขึ้นไป สูงกว่ำร้อยละ 80   
ยกเว้น ครั้งที่ 1  ของชั้นประถมศึกษำปีที่ 2  เมื่อเปรียบเทียบจ ำนวนร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับดีขึ้นไป 
ของครั้งที่ 1 และ 2 พบว่ำ ทุกระดับชั้น มีจ ำนวนเพิ่มข้ึน  ยกเว้นชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 

 
 
 



๒๘ 
 

ตารางท่ี 18  ผลกำรคัดกรองควำมสำมำรถด้านการอ่านออกเสียง  
 

ระดับชั้น 
ด้านการอ่านออกเสียง  

ครั้งที่ 1 (สิงหาคม 2563) ครั้งที่ 2 (ธันวาคม 2563) 
ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

ป.1 
จ านวน
(คน) 

1,801 175 55 18 1,385 377 147 62 
ร้อยละ 87.90 8.54 2.68 0.88 70.27 19.13 7.46 3.15 

ดีขึ้นไปร้อยละ 96.44   89.40   

ป.2 
จ านวน
(คน) 

1,608 236 142 79 1,643 217 102 54 
ร้อยละ 77.87 11.43 6.88 3.83 81.50 10.76 5.06 2.68 

ดีขึ้นไปร้อยละ 89.30   92.26   

ป.3 
จ านวน
(คน) 

1,581 280 85 35 1,734 160 49 26 
ร้อยละ 79.81 14.13 4.29 1.77 88.07 8.13 2.49 1.32 

ดีขึ้นไปร้อยละ 93.94   96.20   

ป.4 
จ านวน
(คน) 

1,363 418 101 26 1,280 547 75 10 
ร้อยละ 71.44 21.91 5.29 1.36 66.95 28.61 3.92 0.52 

ดีขึ้นไปร้อยละ 93.35   95.56   

ป.5 
จ านวน
(คน) 

1,554 406 51 13 1,606 375 40 23 
ร้อยละ 76.78 20.06 2.52 0.64 78.57 18.35 1.96 1.13 

ดีขึ้นไปร้อยละ 96.84   96.92   

ป.6 
จ านวน
(คน) 

1,370 500 81 19 1,606 307 49 26 
ร้อยละ 69.54 25.38 4.11 0.96 80.78 15.44 2.46 1.31 

ดีขึ้นไปร้อยละ 94.92   96.22   

ภาพรวม 
จ านวน
(คน) 

9,277 2,015 515 190 9,254 1,983 462 201 
ร้อยละ 77.33 16.80 4.29 1.58 77.76 16.66 3.88 1.69 

ดีขึ้นไปร้อยละ 94.13   94.42   
 
 

จำกตำรำงที่ 18  แสดงผลกำรคัดกรองควำมสำมำรถ ด้านการอ่านออกเสียง  ในภาพรวม พบว่ำ  
ผลกำรคัดกรองอยู่ระดับดีขึ้นไป เพิ่มข้ึน  คิดเป็นร้อยละ 94.13  และ 94.42  ตำมล ำดับ   เมื่อพิจำรณำเป็น
รำยชั้นพบว่ำ  มีนักเรียนที่มีผลกำรคัดกรองอยู่ในระดับดีขึ้นไป มำกกว่ำร้อยละ 80 ทุกระดับชั้น  และ เพิ่มข้ึน
ทุกระดับชั้น ยกเว้นชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 และ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 
 

ตารางท่ี 19  ผลกำรคัดกรองควำมสำมำรถด้านการอ่านรู้เรื่อง  
 

ระดับชั้น 
ด้านการอ่านรู้เรื่อง  

ครั้งที่ 1 (สิงหาคม 2563) ครั้งที่ 2 (ธันวาคม 2563) 
ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

ป.1 
จ านวน
(คน) ไม่มีการคัดกรอง 

1,197 576 161 37 
ร้อยละ 60.73 29.22 8.17 1.88 

ดีขึ้นไปร้อยละ     89.95   

ป.2 
จ านวน
(คน) 

564 1114 303 84 761 932 252 71 
ร้อยละ 27.31 53.95 14.67 4.07 37.75 46.23 12.50 3.52 

ดีขึ้นไปร้อยละ 81.26   83.98   

ป.3 
จ านวน
(คน) 

636 1,004 291 50 495 1,012 389 73 
ร้อยละ 32.10 50.68 14.69 2.52 25.14 51.40 19.76 3.71 

ดีขึ้นไปร้อยละ 82.78   76.54   

ป.4 
จ านวน
(คน) 

291 974 590 53 494 923 453 42 
ร้อยละ 15.25 51.05 30.92 2.78 25.84 48.27 23.69 2.20 



๒๙ 
 

ดีขึ้นไปร้อยละ 66.30   74.11   

ป.5 
จ านวน
(คน) 

455 1,082 451 36 513 976 492 63 
ร้อยละ 22.48 53.46 22.28 1.78 25.10 47.75 24.07 3.08 

ดีขึ้นไปร้อยละ 75.94   72.85   

ป.6 
จ านวน
(คน) 

1,370 500 81 19 577 1,016 366 29 
ร้อยละ 69.54 25.38 4.11 0.96 29.02 51.11 18.41 1.46 

ดีขึ้นไปร้อยละ 94.92   80.13   

ภาพรวม 
จ านวน
(คน) 

2633 5026 1991 298 4037 5435 2113 315 
ร้อยละ 26.47 50.52 20.01 3.00 33.92 45.67 17.76 2.65 

ดีขึ้นไปร้อยละ 76.99   79.59   
 

จำกตำรำงที่ 19  แสดงผลกำรคัดกรองควำมสำมำรถ ด้านการอ่านรู้เรื่อง  ในภาพรวม พบว่ำ  ผล
กำรคัดกรองอยู่ระดับดีขึ้นไป น้อยกว่ำร้อยละ 80 ทั้งสองครั้ง  คิดเป็นร้อยละ 76.99 และ 79.59  
ตำมล ำดับ เมื่อพิจำรณำเป็นรำยชั้นพบว่ำ  ระดับชั้นที่มีนักเรียนมีผลกำรคัดกรองอยู่ในระดับดีขึ้นไป มำกกว่ำ
ร้อยละ 80 ชั้น ประถมศึกษำปีที่ 1 -2 และ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6  และ ระดับชั้นที่มีผลกำรคัดกรองอยู่ใน
ระดับดีข้ึนไปน้อยกว่ำ ร้อยละ 80  คือ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 – 5  
 
ตารางท่ี 20  ผลกำรคัดกรองควำมสำมำรถด้านการเขียนตามค าบอก 
 

ระดับชั้น 
ด้านการเขียนตามค าบอก  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3  

ครั้งที่ 1 (สิงหาคม 2563) ครั้งที่ 2 (ธันวาคม 2563) 
ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

ป.1 
จ านวน
(คน) 

1,700 241 83 25 896 701 251 123 
ร้อยละ 82.97 11.76 4.05 1.22 45.46 35.57 12.73 6.24 

ดีขึ้นไปร้อยละ 94.73   81.03   

ป.2 
จ านวน
(คน) 

800 641 436 188 1132 508 278 98 
ร้อยละ 38.74 31.04 21.11 9.10 56.15 25.20 13.79 4.86 

ดีขึ้นไปร้อยละ 69.78   81.35   

ป.3 
จ านวน
(คน) 

599 664 515 203 928 633 313 95 
ร้อยละ 30.24 33.52 26.00 10.25 47.13 32.15 15.90 4.82 

ดีขึ้นไปร้อยละ 63.76   79.28   

ภาพรวม 
จ านวน
(คน) 

3099 1546 1034 416 3,362 1,521 786 287 
ร้อยละ 50.84 25.37 16.96 6.83 56.45 25.54 13.20 4.82 

ดีขึ้นไปร้อยละ 76.31   81.99   
 

จำกตำรำงที่ 20  แสดงผลกำรคัดกรองควำมสำมำรถ ด้านการเขียนตามค าบอก  ในภาพรวม พบว่ำ  
ผลกำรคัดกรองอยู่ระดับดีขึ้นไป เพิ่มข้ึน  คิดเป็นร้อยละ 76.31 และ 81.99  ตำมล ำดับ   เมื่อพิจำรณำเป็น
รำยชั้นพบว่ำ  ระดับชั้นที่มีนักเรียนมีผลกำรคัดกรองอยู่ในระดับดีข้ึนไป มำกข้ึน ทุกระดับชั้น ยกเว้น ป.1 มี
จ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรคัดกรองอยู่ในระดับดีลดลง ผลกำรคัดกรองครั้งที่ 2  ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3  มี
จ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรคัดกรองอยู่ในระดับดีขึ้นไป ต่ ำกว่ำ ร้อยละ 80 คือ 81.99 

 
 
 
 
 

 
 



๓๐ 
 

ตารางท่ี 21  ผลกำรคัดกรองควำมสำมำรถด้านการเขียนเรื่อง 
 

ระดับชั้น 
ด้านการเขียนประโยค (ป.1) เขียนเรื่อง  

ครั้งที่ 1 (สิงหาคม 2563) ครั้งที่ 2 (ธันวาคม 2563) 
ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

ป.1 
จ านวน
(คน) 

ไม่มีการคัดกรอง 

1,302 380 195 94 
ร้อยละ 66.06 19.28 9.89 4.77 

ดีขึ้นไปร้อยละ 85.34   

ป.2 
จ านวน
(คน) 

919 721 308 68 
ร้อยละ 45.59 35.76 15.28 3.37 

ดีขึ้นไปร้อยละ 81.35   

ป.3 
จ านวน
(คน) 

944 796 199 30 
ร้อยละ 47.94 40.43 10.11 1.52 

ดีขึ้นไปร้อยละ 88.37   

ป.4 
จ านวน
(คน) 

785 836 251 36 909 787 184 32 
ร้อยละ 41.14 43.82 13.16 1.89 47.54 41.16 9.62 1.67 

ดีขึ้นไปร้อยละ 84.96   88.70   

ป.5 
จ านวน
(คน) 

772 1,009 207 36 960 890 145 49 
ร้อยละ 38.14 49.85 10.23 1.78 46.97 43.54 7.09 2.40 

ดีขึ้นไปร้อยละ 87.99   90.51   

ป.6 
จ านวน
(คน) 

868 883 190 29 1,058 778 129 23 
ร้อยละ 44.06 44.82 9.64 1.47 53.22 39.13 6.49 1.16 

ดีขึ้นไปร้อยละ 88.88   92.35   

ภาพรวม 
จ านวน
(คน) 

3937 4324 1388 299 6,092 4,352 1,160 296 
ร้อยละ 39.58 43.47 13.95 3.01 51.19 36.57 9.75 2.49 

ดีขึ้นไปร้อยละ 83.05   87.76   
 

จำกตำรำงที่ 21  แสดงผลกำรคัดกรองควำมสำมำรถ ด้านการเขียนเรื่องราว  ในภาพรวม พบว่ำ  
ผลกำรคัดกรองอยู่ระดับดีขึ้นไป เพิ่มข้ึน  คิดเป็นร้อยละ 83.05 และ 87.76  ตำมล ำดับ   เมื่อพิจำรณำเป็น
รำยชั้นพบว่ำ  ระดับชั้นที่มีนักเรียนมีผลกำรคัดกรองอยู่ในระดับดีข้ึนไปมำกกว่ำร้อยละ 80 ทุกระดับชั้น  และ
มีจ ำนวน มำกกว่ำครั้งที่ 1 ทุกระดับชั้น 
 
 

ตารางท่ี 22  ผลกำรคัดกรองกำรอ่ำนกำรเขียน ภำพรวม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 – 3 
  

 
ระดับชั้น 

ครั้งที่ 1  สิงหาคม  2563 ครั้งที่ 2  ธันวาคม  2563 
ดีมาก ด ี พอใช ้ ปรบัปรุง ดีมาก ด ี พอใช ้ ปรบัปรุง 

ม.1 
จ านวน(คน) 115 236 148 50 126 258 123 21 

ร้อยละ 20.93 43.05 26.97 9.05 23.91 48.86 23.34 3.89 
ระดับดีขึ้นไป 63.98   72.20   

ม.2 
จ านวน(คน) 144 254 173 59 136 255 161 36 

ร้อยละ 22.86 40.32 27.46 9.37 23.17 43.44 27.34 6.05 
ระดับดีขึ้นไป 63.18   66.61   

ม.3 
จ านวน(คน) 116 225 139 23 132 224 123 22 

ร้อยละ 23.01 44.72 27.69 4.58 26.27 44.76 24.58 4.40 
ระดับดีขึ้นไป 67.73   71.03   

ภาพรวม 
จ านวน(คน) 374 714 460 132 394 737 407 78 

ร้อยละ 22.28 42.53 27.37 7.83 24.37 45.62 25.18 4.83 
ระดับดีขึ้นไป 64.81   69.99   

 



๓๑ 
 

 จำกตำรำงที่ 22 แสดง ผลกำรคัดกรองกำรอ่ำนกำรเขียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 – 3  
ในภำพรวม พบว่ำ  จ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรคัดกรองอยู่ในระดับดีขึ้นไป เพิ่มข้ึน คิดเป็นร้อยละ 64.81  
และ 69.99 ตำมล ำดับ  และ  จ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรคัดกรองภำพรวมอยู่ในระดับดีขึ้นไป  เพ่ิมข้ึน ทุก
ระดับชั้น   แต่ จ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรคัดกรองกำรอ่ำนกำรเขียนอยู่ในระดับดีขึ้นไป มีจ ำนวนน้อยกว่ำร้อย
ละ 80  
ทุกระดับชั้น 
 

 การคัดกรองการอ่านการเขียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3  ของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์  เขต 1 

ตารางท่ี 23 ผลกำรคัดกรอง ด้านการอ่าน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 – 3 
  

ระดับชั้น 
ด้านการอ่าน 

ครั้งที่ 1  สิงหาคม  2563 ครั้งที่ 2  ธันวาคม  2563 
ดีมาก ด ี พอใช ้ ปรบัปรุง ดีมาก ด ี พอใช ้ ปรบัปรุง 

ม.1 
จ านวน(คน) 48 208 223 68 70 269 171 17 

ร้อยละ 8.78 38.03 40.77 12.43 13.28 51.04 32.45 3.23 
ระดับดีขึ้นไป 46.81   64.32   

ม.2 
จ านวน(คน) 45 220 284 81 79 245 225 38 

ร้อยละ 7.14 34.92 45.08 12.86 13.46 41.74 38.33 6.47 
ระดับดีขึ้นไป 42.06   55.20   

ม.3 
จ านวน(คน) 37 210 227 28 71 240 170 19 

ร้อยละ 7.37 41.83 45.22 5.58 14.17 47.90 33.93 3.79 
ระดับดีขึ้นไป 49.20   62.07   

ภาพรวม 
จ านวน(คน) 130 638 734 177 220 754 566 74 

ร้อยละ 7.74 38.00 43.72 10.54 13.62 46.69 35.05 4.58 
ระดับดีขึ้นไป 45.74   60.31   

  

 จำกตำรำงที่ 23 แสดง ผลกำรคัดกรอง ด้านการอ่าน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 – 3  ใน
ภำพรวม พบว่ำ  จ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรคัดกรองอยู่ในระดับดีขึ้นไป เพิ่มข้ึน คิดเป็นร้อยละ 45.74  และ 
60.31 ตำมล ำดับ  และ  จ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรคัดกรองอยู่ในระดับดีขึ้นไป  เพ่ิมขึ้น ทุกระดับชั้น   แต่ 
จ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรคัดกรองด้ำนกำรอ่ำนระดับดีขึ้นไปน้อยกว่ำร้อยละ 80 ทุกระดับชั้น 
 

ตารางท่ี 24 ผลกำรคัดกรอง ด้านการเขียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 – 3 
  

ระดับชั้น 
ด้านการเขียน 

ครั้งที่ 1  สิงหาคม  2563 ครั้งที่ 2  ธันวาคม  2563 
ดีมาก ด ี พอใช ้ ปรบัปรุง ดีมาก ด ี พอใช ้ ปรบัปรุง 

ม.1 
จ านวน(คน) 181 263 72 31 182 246 75 24 

ร้อยละ 33.09 48.08 13.16 5.67 34.54 46.68 14.23 4.55 
ระดับดีขึ้นไป 81.17   81.14   

ม.2 
จ านวน(คน) 243 288 62 37 193 265 96 33 

ร้อยละ 38.57 45.71 9.84 5.87 32.88 45.14 16.35 5.62 
ระดับดีขึ้นไป 84.28   78.02   

ม.3 
จ านวน(คน) 194 239 51 18 192 208 76 25 

ร้อยละ 38.65 47.61 10.16 3.59 38.32 41.52 15.17 4.99 
ระดับดีขึ้นไป 86.26   79.84   

ภาพรวม 
จ านวน(คน) 618 790 185 86 567 719 247 82 

ร้อยละ 36.81 47.05 11.02 5.12 35.11 44.52 15.29 5.08 
ระดับดีขึ้นไป 83.86   79.63   



๓๒ 
 

 จำกตำรำงที่ 24 แสดง ผลกำรคัดกรอง ด้านการเขียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 – 3  ใน
ภำพรวม พบว่ำ  จ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรคัดกรองอยู่ในระดับดีขึ้นไป ลดลงจำกครั้งที่ 1  คิดเป็นร้อยละ 
83.86  และ 79.63 ตำมล ำดับ  และ  จ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรคัดกรองอยู่ในระดับดีขึ้นไป  ลดลง ทุก
ระดับชั้น  และ ผลกำรคัดกรองด้ำนกำรเขียน ในครั้งที่ 2  มีนักเรียนที่มีผลกำรคัดกรองด้ำนกำรเขียนในระดับ
ดีขึ้นไป สูงกว่ำร้อยละ 80 คือ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 
 
     ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการ /ด้านผลการด าเนินงานตามกลยุทธ ์
 3.1 ด้ำนประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนขับเคลื่อนกลยุทธ์ของส ำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์   เขต 1  
ตารางที่ 24 แสดงข้อมูล ด้ำนงบประมำณ ที่ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ ได้รับจัดสรรงบประมำณประจ ำปี
งบประมำณ 2564 
ที ่ รายการ งบประมาณที่ได้รับ

อนุมัต ิ
เบิกจ่าย คงเหลือ หมายเหตุ 

1 งบบุคลำกร                   
  1.1 เงินเดือน,ค่ำจ้ำงประจ ำ 

(เบิกจ่ำยโดยไม่ต้องรับอนุมตัิ
เงินประจ ำงวด) 

    

  1.2 ค่ำตอบแทนพนักงำน
รำชกำร (เบิกจ่ำยโดยไดร้ับ
อนุมัติงบประมำณ)  

9,367,700.00  8,510,453.00  857,247.00  
 

2 งบด ำเนินงำน  50,285,475.00  45,586,736.02  4,698,738.98   

3 งบรำยจ่ำย  3,259,075.00  2,063,762  1,195,313.00   

4 งบเงินอุดหนุน    92,400,338.00  99,888,988.00  1,511,350.00   

5 งบลงทุน          

  ปีงบประมำณ 2560 58,872,660.00 44,272,791.00 14,599,869.00  

  ปีงบประมำณ 2561 26,687,926.99 25,136,836.00 1,538,090.99  

 ปีงบประมำณ 2562 20,996,613.99 20,993,180.00 3,433.99  

  ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 
1 ไดร้ับจัดสรรงบประมำณ
ส ำหรับบริหำรจัดกำรและ
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 600  

4,500,000.00  4,239,536.42  260,463.58  

 

 (ครุภัณฑ์) รหัสงบประมำณ
รำยจ่ำย 700 (ก่อสร้ำง) 9,431,970.00  27,212,194.00  7,289,906.00 

 

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

ที่มำ : ข้อมูลจำกกลุม่บริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ ข้อมลู ณ วันที่ 22 กันยำยน 2564  
 



๓๓ 
 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ตารางท่ี 25 ผลกำรประเมินคณุธรรม และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนนิงำน (ITA) ของส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

ตัวชี้วัด คะแนน 

1.กำรปฏิบัติหน้ำที ่ 98.48 
2.กำรใช้งบประมำณ 92.97 

3.กำรใช้อ ำนำจ 95.73 
4.กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร 94.61 

5.กำรแกไ้ขปัญหำกำรทุจรติ 93.21 
6.คุณภำพกำรด ำเนินงำน 97.06 
7.ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร 95.94 

8.กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน 96.61 
9.กำรเปิดเผยข้อมลู 78.14 

10.กำรป้องกันกำรทุจรติ 37.50 
รวม 88.025 

 

ข้อมูล : ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน          

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ด ำเนินกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 เพื่อมุ่งหวัง
ให้เกิดกำรบริหำรงำนท่ีโปร่งใสและเป็นธรรมในส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำและน ำข้อมูลผลกำรประเมินไปช่วยในกำรพัฒนำ
และยกระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของตน รวมทั้งสำมำรถใช้เป็นเครื่องมือในกำรป้องกันกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ      โดยด ำเนินกำรประเมินใน 10 ตัวช้ีวัด ได้แก่ ตัวช้ีวัดด้ำนที่ 1.กำรปฏิบัติ
หน้ำท่ี ได้ 98.48 คะแนน ตัวช้ีวัดด้ำนท่ี 2.กำรใช้งบประมำณ ได้ 92.97 คะแนน ตัวช้ีวัดด้ำนท่ี 3.กำรใช้อ ำนำจ ได้ 95.73 
คะแนน ตัวช้ีวัดด้ำนที่ 4.กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร ได้ 94.61 คะแนน ตัวช้ีวัดด้ำนที่ 5.กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต  
ได้ 93.21 คะแนน ตัวช้ีวัดด้ำนที่ 6.คุณภำพกำรด ำเนินงำน ได้ 97.06 คะแนน ตัวช้ีวัดด้ำนที่ 7.ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร  
ได้ 95.94 คะแนน ตัวช้ีวัดด้ำนที่ 8.กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน ได้ 96.61 คะแนน ตัวช้ีวัดด้ำนที่ 9.กำรเปิดเผยข้อมูล  
ได้ 78.14 คะแนน ตัวช้ีวัดด้ำนที่ 10.กำรป้องกันกำรทุจริต ได้ 37.50 คะแนน มีผลคะแนนรวม ได้ 88.025 คะแนนซึ่ง
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์  เขต1 มีผลคะแนนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 กำรประเมินในภำพรวม คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 87.56 อยู่ในระดับควำมโปร่งใส “ระดับ A” 
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ส่วนที่ 3 

ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1  

1. แนวทางการปฏิรูปการศึกษา   

  โดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ปฏิรูปการศึกษาเพ่ืออนาคตประเทศไทย
มั่นคง  มั่งค่ัง  ยั่งยืนนโยบายด้านการศึกษาของนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์จันทร์โอชา)   สู่การพัฒนา
การศึกษา 8 ประเด็นหลัก คือ 1) พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการเรียนรู้  2) ลดความเหลื่อมล ้าทางการ
ศึกษา และยกระดับมาตรฐานการศึกษา 3) ขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาทั งระบบ 4) พัฒนาครู 5) ผลิตและ
พัฒนาก้าลังคนเพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศ 6) เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 7) ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ 8) ส่งเสริมระบบธรรมาภิ
บาลในวงการการศึกษามุมมองของนายกรัฐมนตรีที่มีต่อการพัฒนาการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ
ประเทศ หลายประเด็นคือประเด็นแรก ข้อเสนอแนะด้านการศึกษา (1) ต้องระบุปัญหาการศึกษาในปัจจุบัน
และจัดล้าดับความส้าคัญของปัญหาให้ชัดเจนและผู้ที่มีความเก่ียวข้องต้องแสวงหาจุดร่วมของวิธีการแก้ปัญหา
และบูรณาการร่วมกันให้ได้ (2) ระบบการศึกษาต้องให้ความส้าคัญกับการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ตั งแต่เด็ก
เล็กโดยเฉพาะช่วง 3 ขวบแรก ที่สมองพัฒนาเต็มที่ และพัฒนาอย่างเป็นองค์รวมทุกมิติทั งด้านกาย จิต สังคม 
และปัญญา ใช้ทฤษฎีการศึกษา 4H(Head Heart Hand Health) ให้เหมาะกับช่วงวัยส่งเสริมให้ “เด็กสมองดี
มีคุณธรรม มีทักษะ และมีสุขภาพแข็งแรง” เป็นปัจจัยส้าคัญต่อการด้ารง  ชีวิตประจ้าวันและการใช้ชีวิตในการ
ท้างานจึงต้องคิดหาวิธีการให้เด็กไทยมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เครียด ไม่ถูกกดดันและโจทย์ส้าคัญท้าอย่างไร
จึงจะมีปัญญา “คิดเป็น คิดสร้างสรรค์” (3) การจัดการศึกษาและการเรียนรู้ต้องพัฒนาเด็กไทยมากกว่าให้มี
ความรู้ต้องให้มีทักษะการท้างานร่วมกัน (Teamwork) เห็นคุณค่าของความสามัคคีให้มีแนวคิดและเตรียม
ความพร้อมในการรับมือกับ  การเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก และมีทักษะความสามารถในการส่งเสริมและ
พัฒนาประเทศได้ในทุกมิติ  (4) การน้อมน้าแนวคิดแนวทางตามแนวพระราชด้าริของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมาใช้ทางการศึกษา ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติอย่างง่ายๆ คือท้าอย่างไรให้ครูรักเด็กและเด็กรักครูสอนอย่างไร
ให้เด็กมีใจต่อเพ่ือนไม่ให้แข่งขันกันเอง แต่แข่งขันกับตัวเองและเสริมสร้างวิธีคิดให้เด็กท่ีเรียนเก่งกว่าสอนเพ่ือน
ที่เรียนช้ากว่าอ่อนกว่า และ (5) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่าง ๆ ด้านการศึกษา ควรเน้นการ
ประเมินเชิงคุณภาพ มิใช่ประเมินเฉพาะเชิงปริมาณ รวมทั งต้องให้เด็กมีส่วนร่วมในการประเมินผลด้วย 
ประเด็นที่สอง ข้อเสนอด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (1) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ต้องบูรณาการวางแผน 
และท้างานร่วมกันของทุกกระทรวง ทบวง กรม ในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั งภาคการศึกษา ภาคเศรษฐกิจ 
ภาคการลงทุน การตลาดและความต้องการของตลาดแรงงานทั งในประเทศและภูมิภาคต่างๆ ของโลก ภาค
สังคมและบริการ ต้องร่วมคิด ร่วมวางแผนและการก้าหนดนโยบายเพื่อการผลิต พัฒนาและใช้แรงงานให้
เพียงพอเหมาะสม และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศที่ส้าคัญอย่างยิ่ง ทุกคนที่
เกี่ยวข้องต้องเข้าใจทิศทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ และด้าเนินการตามแผนไปพร้อม ๆ กัน 
ตอบรับเป้าหมายในเรื่องเดียวกัน และต้องมองให้ครอบคลุมในทุกช่วงวัย หรืออาจด้าเนินการไปแต่ละช่วง แต่
ต้องเชื่อมโยงต่อเนื่องใน  ทุกวัยให้ได้ (2) ก้าหนดเป้าหมายปลายทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสาขาต่างๆ
ในแต่ละช่วงปีเพ่ือรองรับอนาคตประเทศให้ชัดเจน รวมถึงเป้าหมายการพัฒนาคุณลักษณะของคนไทยให้
ชัดเจน ทั งการเพิ่มศักยภาพเพ่ิมประสบการณ์ เพ่ิมประสิทธิภาพการ ท้างานการพัฒนาวิชาชีพและนวัตกรรม
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ใหม่ ๆ การพัฒนาสังคมและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (3) สถาบันการศึกษาทั งระดับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษาทั งรัฐและเอกชน ต้องวางแผนชัดเจนด้านการผลิตก้าลังคนสาขาต่างๆ และจ้านวน
การผลิต เพื่อป้อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน เรียนจบแล้วมีงานท้าทันทีอาทิ การเตรียมแรงงานมีฝีมือ สาขาช่างต่างๆ 
เครื่องยนต์ ไฟฟ้า ชิ นส่วนยานยนต์  อิเล็กทรอนิกส์ พาณิชย์นาวีขนส่งระบบราง ปิโตรเคมี แม่พิมพ์ เทคโนโลยี
อาหารปลอดภัย เป็นต้น ร่วมกับสถานประกอบการและเปิดหลักสูตรเพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศเฉพาะทาง โดย
อยู่บนแนวคิดความเหมาะสมกับศักยภาพการพัฒนาทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่แตกต่างกันในแต่ละพื นที่
ด้วย (4) สถาบันการศึกษาในพื นที่ต้องสร้างความเชื่อมโยงและเป็นเครือข่ายที่จัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องในทุก
ระดับการศึกษาเพื่อรองรับคนในท้องถิ่น ภายใต้แนวคิด  “เรียนและท้างานในท้องถิ่นเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นของตน
ให้ดีขึ น” 

  จากมุมมองของนายกรัฐมนตรีที่ให้ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการศึกษาและพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ หน่วยงานได้น้ามาสู่การปฏิบัติและเกิดผลดีตามมา เช่น มีความร่วมมือ กับมิตรประเทศในการส่ง
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั นสูง (ปวส.) ไปฝึกงานในหลักสูตรต่าง ๆเพ่ือสร้างความพร้อมรองรับ
การพัฒนาประเทศ หรือจัดให้มีระบบ “ทวิศึกษา” ให้กว้างขวางขึ นในระดับการเรียนสายสามัญควบคู่กับสาย
อาชีพ เมื่อเรียนจบแล้วก็จะได้รับทั ง ๒ วุฒิสามารถท้างานได้ทันทีโดยรัฐสนับสนุนค่าเล่าเรียนและอุปกรณ์
ประจ้าตัว หรือการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาความรู้ ทักษะ สมรรถนะและคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของเด็กไทย และอีกหลากหลายการด้าเนินงานโครงการที่เกิดผลดีต่อการศึกษาของประเทศ 

2. นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ "น.ส.ตรีนุช เทียนทอง"                                                             
 
น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบาย คือ การมีผู้เรียนเป็น

เป้าหมายแห่งการพัฒนา โดยการท้าให้ผู้เรียนมีวิธีคิดและทักษะที่เป็นสากลสอดคล้องกับพลวัตในศตวรรษท่ี 
21 ควบคู่ไปกับส้านึกและความเข้าใจในความเป็นไทย ผ่านการมีความพร้อมด้านเทคโนโลยี ทั งในเชิง
โครงสร้างและในเชิงการเรียนรู้ (Learning) 

 
เพ่ือเป็นการตระหนักถึงความส้าคัญของยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580) ประเด็นการพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ จึง
น้าเสนอนโยบายการจัดการศึกษาทั ง 12 ข้อ ประกอบด้วย 1.การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้
ทันสมัย และทันการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษท่ี 21 2.การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและ
อาจารย์ในระดับการศึกษาขั นพื นฐานและอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล 3.การปฏิรูปการ
เรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ (NDLP) และการส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลใน
ชีวิตประจ้าวัน 4.การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา โดยการส่งเสริมสนับสนุน
สถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การกระจายอ้านาจการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัด
เป็นฐาน 5.การปรับระบบการประเมินผลการศึกษาและการประกันคุณภาพ พร้อมจัดทดสอบวัดความรู้ และ
ทักษะที่จ้าเป็นในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาทั งสายวิชาการและสายวิชาชีพ6.การจัดสรรและการกระจาย
ทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการระดมทรัพยากรทางการศึกษาจากความร่วมมือทุกภาคส่วน 7.
การน้ากรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) และกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (AQRF) สู่การปฏิบัติ 8.การพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยให้ได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาเพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และ
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สติปัญญาให้สมกับวัย 9.การศึกษาเพ่ืออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 10.การ
พลิกโฉมระบบการศึกษาไทยด้วยการน้านวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการศึกษาทุกระดับ
การศึกษา 11.การเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และ
ผู้เรียนที่มีความต้องการจ้าเป็นพิเศษ และ 12.การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึด
หลักการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

นโยบายเร่งด่วน(Quick Win) อีก 7 ด้านประกอบด้วย 1.เรื่องความปลอดภัยของผู้เรียน 2.หลักสูตร
ฐานสมรรถนะ 3.Big Data 4.ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) 5.พัฒนา
ทักษะทางอาชีพ 6.การจัดเรียนรู้ตลอดชีวิตส้าหรับประชาชนทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพและมาตรฐาน และ 7.การ
จัดการศึกษาส้าหรับผู้ที่มีความต้องการจ้าเป็นพิเศษ ซึ่งทั ง 7 ด้านเพื่อตอบสนองในสถานการณ์ โควิด-19 ที่มี
การเรียนการสอนออนไลน์มากยิ่งขึ น ส่งผลกระทบอย่างมีนัยส้าคัญต่อการเตรียมผู้เรียนให้มีทักษะที่จ้าเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21 ปัญหาความปลอดภัยของสถานศึกษาและปัญหาความเหลื่อมล ้าของโอกาสในการศึกษาท่ี
นับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ น 

 

3.นโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

    ด้วยกระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความส้าคัญยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอด
ช่วงชีวิต การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ การพัฒนาเด็กตั งแต่ช่วง
การตั งครรภ์จนถึงปฐมวัย การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน รวมถึง
การส่งเสริมศักยภาพวัยผู้สูงอายุ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 
21 และพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย และประเด็นอ่ืนที่เกี่ยวข้อง อาศัยอ้านาจตามความในมาตรา 8 
และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 ดังนี  

หลักการตามนโยบาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

กระทรวงศึกษาธิการมุ่งมั่นด้าเนินการภารกิจหลักตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.
2561 – 2580) ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนทุกแผนย่อยในประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู้ และ
แผนย่อยที่ 3 ในประเด็น 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต รวมทั งแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา และ
นโยบายรัฐบาลทั งในส่วนนโยบายหลักด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วง
ชีวิต และนโยบายเร่งด่วน เรื่องการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 นอกจากนี  ยังสนับสนุนการขับเคลื่อนแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นอ่ืน ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 
– 2564) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 – 2565) รวมทั งนโยบาย
และแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยคาดหวังว่าการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต จะได้รับการพัฒนาการเรียนรู้
ให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ และมีความพร้อมร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืน ดังนั น ในการเร่งรัดการท้างานภาพรวมกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคม 
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และผลักดันให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพ จึงก้าหนดนโยบายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ดังนี  

1. ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน และเปิดกว้าง ระบบการบริหารจัดการและการพัฒนาก าลังคน โดยมุ่งปฏิรูป
องค์การเพ่ือหลอมรวมภารกิจและบุคลากร เช่น ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการต่างประเทศ ด้าน
เทคโนโลยี ด้านกฎหมาย ฯลฯ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพ รวมทั งการน้าเทคโนโลยี
ดิจิทัลเข้ามาช่วยในการบริหารงานและการจัดการศึกษา 

2. ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน และเปิดกว้าง ระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ โดยมุ่งให้ครอบคลุมถึง
การจัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21 

3. ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง ที่เป็นเงื่อนไขต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุผลตามนโยบายการศึกษายก
ก าลังสอง (Thailand Education Eco – System : TE2S) การศึกษาท่ีเข้าใจ Supply และตอบ
โจทย์ Demand โดยให้ทุกหน่วยงานพิจารณาวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันอย่างรอบด้าน ครบถ้วน ร่วมกัน
พิจารณาหาแนวทาง ขั นตอน และวิธีการด้าเนินการร่วมกันแบบบูรณาการการท้างานทุกภาคส่วน 

จุดเน้นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

1. ICT (Information and Communication Technologies) เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ประกอบด้วย 7 เรื่องย่อย ได้แก่ (1) Data Center ศูนย์ข้อมูลกลาง (2) Big Data ข้อมูล
ขนาดใหญ่ (คลังข้อมูล การน้าข้อมูลมารวมกัน) (3) Platform (e-library e-learning และ 
Teaching Resource Platform) (4) e-book (5) e-office e-mail และ document (6) ระบบ
บริหารจัดการห้องเรียน School และ Classroom Management และ (7) โครงสร้างพื นฐาน 
Infrastructure (Internet) 

2. การจัดการองค์ความรู้และยกระดับทักษะที่จ าเป็น เน้นพัฒนาความรู้และสมรรถนะด้าน Digital 
Literacy ส้าหรับผู้เรียนที่มีความแตกต่างกันตามระดับและประเภทของการจัดการศึกษา เช่น STEM 
Coding เป็นต้น 

3. การศึกษาเพื่อทักษะอาชีพและการมีงานท า พัฒนา 3 ทักษะหลัก ได้แก่ โลกทัศน์อาชีพ การเสริม
ทักษะใหม่ (Up Skill) และการเพิ่มทักษะใหม่ที่จ้าเป็น (Re-Skills) ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย 
(1) ผู้อยู่ในระบบการศึกษา (การศึกษาขั นพื นฐาน และอาชีวศึกษา) (2) ผู้อยู่นอกระบบการศึกษา (3) 
วัยแรงงาน และ (4) ผู้สูงอายุ เพื่อให้มีทักษะและสมรรถนะสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจาก
เทคโนโลยีดิจิทัลและอาชีพที่เกิดขึ นใหม่ (Digital Disruption) โดยเน้นเพ่ิมบทบาทของ กศน.ในการ 
Re-Skills ด้านอาชีวศึกษากับส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

4. การต่างประเทศ เน้นภารกิจที่ต้องใช้ความร่วมมือระดับนานาชาติในการจัดหาครูชาวต่างชาติให้แก่
สถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทของกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือจัดการศึกษาในสถานศึกษา 2 ด้าน
หลัก ๆ ได้แก่ (1) ด้านภาษาต่างประเทศ และ (2) ด้านวิชาการ โดยเฉพาะอาชีวศึกษา 
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5. กฎหมายและระเบียบ เน้นแผนงาน 2 เรื่อง ที่บรรจุอยู่ในแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
ประกอบด้วย เรื่องท่ี 1 : การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดย
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่และกฎหมายล้าดับรอง มีประเด็นปฏิรูป 5 ประเด็น ได้แก่ 
– การมีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …. และมีการทบทวน จัดท้า แก้ไข และปรับปรุง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง – การสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชน เพ่ือ
การจัดการศึกษา – การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้
ตลอดชีวิตเพ่ือรองรับการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต – การทบทวนและปรับปรุงแผนการศึกษา
แห่งชาติ – การจัดตั งส้านักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ เรื่องท่ี 6 การปรับ
โครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา ประกอบด้วยประเด็นปฏิรูป 3 ประเด็น ได้แก่ 
สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา พื นที่นวัตกรรมการศึกษา การปรับปรุง
โครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ 

6. ระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร โดยรวบรวมหลักสูตรวิชาการของแต่ละหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือไม่ให้เกิดความซ ้าซ้อนในการจัดฝึกอบรมให้แต่ละกลุ่มเป้าหมาย และ
ใช้ประโยชน์จากสถาบันพัฒนาที่มีอยู่แล้ว เช่น สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการ
ศึกษา เพ่ือเป็นหน่วยงานกลางในการจัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะสมรรถนะให้แก่บุคลากรของ
กระทรวงศึกษาธิการ (ผู้บริหารหน่วยงานทุกระดับ ผู้บริหารสถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท ครู 
อาจารย์ และบุคลากรอ่ืน ๆ) รวมทั งพัฒนายกระดับให้เป็นสถาบันฝึกอบรมระดับนานาชาติ 

7. การประชาสัมพันธ์ โดยจัดตั งศูนย์ประชาสัมพันธ์ของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานสังกัด
ส้านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด้าเนินการผลิตสื่อและจัดท้าเนื อหา (Content) เพ่ือเผยแพร่
ผลงาน กิจกรรมและการเข้าร่วมงานต่าง ๆ ของทุกหน่วยงานในภาพรวมของ กระทรวงศึกษาธิการ 

8. การพัฒนาเด็กปฐมวัย ด้าเนินการขับเคลื่อนนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาและการ
เรียนรู้ส้าหรับเด็กปฐมวัย 

9. การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก โดยการส่งเสริมโครงการ 1 ต้าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ 
10. การรับเรื่องราวร้องทุกข์ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ โดยการน้าเทคโนโลยีมาใช้ในการ

บริหารจัดการ เช่น การยกระดับตอบรับอัตโนมัติเพ่ือแก้ไขปัญหาเบื องต้น (Call Center ด้าน
กฎหมาย) การวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการการรับเรื่องราวร้องทุกข์ใน
ภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ 

11. การปฏิรูปองค์การและโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ 
12. การพัฒนาครู ในสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อให้มีมาตรฐานวิชาชีพที่สูงขึ น 
13. การศึกษายกก าลังสอง โดย – พัฒนาครูทุกระดับให้มีทักษะ ความรู้ที่จ้าเป็น เพ่ือท้าหน้าที่วิทยากร

มืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็น
เลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) – จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่าน
เว็บไซต์ http://www.deep.go.th โดยปลดล็อกและเปิดกว้างให้ภาคเอกชนสามารถเข้ามาพัฒนา
เนื อหา เพื่อให้ผู้เรียน ครู และผู้บริหารทางการศึกษามีทางเลือกในการเรียนรู้ที่หลากหลาย และ
ตลอดเวลาผ่านแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence 
Platform : DEEP) – ให้ผู้เรียน ครู ผู้บริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผ่านแผนพัฒนา

http://www.deep.go.th/
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รายบุคคลสู่ความเป็นเลิศ (Excellence Individual Development Plan : EIDP) – จัดท้า “คู่มือ
มาตรฐานโรงเรียน” เพ่ือก้าหนดให้ทุกโรงเรียนต้องมีพื นฐานที่จ้าเป็น 

การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

 มุ่งเน้นการศึกษาเพื่อทักษะอาชีพและการมีงานท าด้วยคุณภาพ โดยสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา และ
เติมเต็มช่องว่างระหว่างทักษะ (Full fill Skill Gaps) โดยขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่
คุณภาพมาตรฐาน เน้นร่วมมือกับสถานประกอบการชั นน้า (Tailor-made Curriculum) ขับเคลื่อน
ความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนสู่มาตรฐานนานาชาติ 

 มุ่งเน้น Re-Skills, Up Skill และ New Skill การฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั น รวมทั งผลิตก้าลัง
แรงงานที่มีคุณภาพตามความเป็นเลิศของแต่ละสถานศึกษาและตามบริบทของพื นที่ เพื่อตอบโจทย์
การพัฒนาประเทศและสถานประกอบการ 

 มุ่งเน้นพัฒนาศูนย์ประสานงานกลางการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา (TVET Excellence 
Center) สู่มาตรฐานสากล ผลิตอาชีวะพันธุ์ใหม่ รวมถึงการน้านวัตกรรม Digital เพ่ือมุ่งสู่การ
อาชีวศึกษาดิจิทัล (Digital College) 

 มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษา ให้เป็นผู้ประกอบการ พัฒนาทักษะการเรียนรู้ผู้เรียนเพ่ือ
การด้ารงชีวิตให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และทักษะที่จ้าเป็นในศตวรรษที่ 21 (Technical 
Vocational Education and Training : TVET, Student Skill Set) รวมทั งให้ความร่วมมือในการ
พัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในต่างประเทศและการแข่งขันใน
เวทีระดับนานาชาติ 

 มุ่งเน้นการเพิ่มปริมาณผู้เรียนในหลักสูตรอาชีวศึกษา สร้างภาพลักษณ์สถานศึกษาอาชีวศึกษาเพ่ือ
ดึงดูดให้ผู้ที่สนใจเข้ามาเรียน 

 สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ และจัดการเรียนการสอนด้วย
เครื่องมือปฏิบัติที่ทันสมัย 

การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

 ขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติพื นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 
2562 

 ส่งเสริมให้ผู้เรียนที่ยุติการศึกษา ทั งก่อนและหลังส้าเร็จการศึกษาภาคบังคับให้ได้รับโอกาสทาง
การศึกษาจนส้าเร็จการศึกษาภาคบังคับ 

การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์
ด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั งการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีจะเกิดขึ นในอนาคต 

 ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้สามารถเป็นอาชีพ และสร้าง
รายได้ 
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การพัฒนาการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

 เฝ้าระวังภัยทุกรูปแบบที่เกิดขึ นกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา 

การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

 ปฏิรูปองค์การเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความเป็นเอกภาพของหน่วยงาน 
 ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคและข้อจ้ากัดในการด้าเนินงาน 

โดยค้านึงถึงประโยชน์ของผู้เรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม 
 ยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด้าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 

and Transparency Assessment : ITA) ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา (Big Data) 

การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การปฏิบัติ 

1. ให้ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ น้านโยบายและจุดเน้น เป็นกรอบแนวทางใน
การวางแผนและจัดท้างบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการได้ให้แนวทางในการบริหารงบประมาณไว้ 

2. ให้มีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การปฏิบัติ
ระดับพื นที่ โดยให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ส้านักงานศึกษาธิการภาคและ
ส้านักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป. เป็นฝ่ายเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ
ตามล้าดับ โดยมีบทบาทภารกิจในการตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดท้า
รายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ทราบตามล้าดับ 

3. กรณีมีปัญหาในเชิงพื นที่หรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ให้ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลและด้าเนินการ
แก้ไขปัญหาในระดับพื นที่ก่อน โดยใช้ภาคีเครือข่ายในการแก้ไขข้อขัดข้อง พร้อมทั งรายงานต่อ
คณะกรรมการติดตามฯ ข้างต้น ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ตามล้าดับ 

อนึ่ง ส้าหรับภารกิจของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่ปฏิบัติในลักษณะงานในเชิงหน้าที่ 
(Function) งานในเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิงพื นที่ (Area) ซึ่งได้ด้าเนินการอยู่ก่อน 
เมื่อรัฐบาลหรือกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายส้าคัญเพ่ิมเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
นอกเหนือจากที่ก้าหนดหากมีความสอดคล้องกับหลักการนโยบายและจุดเน้นข้างต้น ให้ถือเป็นหน้าที่
ของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งรัด ก้ากับ ติดตาม ตรวจสอบให้การด้าเนินการ
เกิดผลส้าเร็จ และมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรมด้วยเช่นกัน ทั งนี   ตั งแต่บัดนี เป็นต้นไป 
ประกาศ  ณ  วันที่  6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 นายณัฏฐพล   ทีปสุวรรณ  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ 
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4. การด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 

นอกจากการน้อมน้าแนวพระราชกระแสฯ  ด้านการศึกษา  และพระบรมราโชบายด้านการศึกษา  

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

          5. นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

      ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน จึงได้ก้าหนดนโยบายส้านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั นพื นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะเข้าสู่ยุคของการ
เปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาของประเทศครั งส้าคัญที่จะพัฒนาประชากรในวัยเรียนทุกคนและทุก
กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งหมายรวมถึง กลุ่มผู้เรียนที่มีความต้องการจ้าเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และ
กลุ่มที่อยู่ในพื นที่ห่างไกลทุรกันดาร ให้มีความพร้อมทั งกาย ใจ สติปัญญา มีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิต
สาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดี
ของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี  มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ้าเป็นในศตวรรษที่  21 มีทักษะสื่อสาร
ภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยและพลโลกท่ีมีทักษะการคิดขั นสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุค
ใหม่ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง โดยได้ก้าหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ 
และแนวทางในการด้าเนินการ ดังนี  

  วิสัยทัศน์ 

        “ สร้างคุณภาพทุนมนุษย์  สู่สังคมอนาคตที่ย่ังยืน “ 

  พันธกิจ 
  1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มี
ความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 
  3. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
  4. สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล ้า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่าง
ทั่วถึงและเท่าเทียม 
  5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 
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 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 
 

 เป้าหมาย 
1. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะและ

คุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง และ
ปรับตัวต่อ เป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี  

2. ผู้เรียนที่มีความต้องการจ้าเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื นที่
ห่างไกลทุรกันดารได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ พร้อมก้าวสู่สากล ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

3. ครู เป็นผู้เรียนรู้ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความแม่นย้าทางวิชาการ และมีทักษะการ
จัดการเรียนรู้ที่หลากหลายตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และทักษะในการใช้
เทคโนโลยี 
  4. ผู้บริหารสถานศึกษา มีความเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภาวะผู้น้าทาง
วิชาการ มีส้านึกความรับผิดชอบ (Accountability) และการบริหารแบบร่วมมือ 

5. สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู้ ร่วมมือกับชุมชน 
ภาคเอกชน และผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับพื นที่ จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพ่ือการเรียนรู้ในทุก
มิติ เป็นโรงเรียนนวัตกรรม 
  6. ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษา มีการบริหารงานเชิงบูรณาการ เป็นส้านักงานแห่งนวัตกรรมยุค
ใหม่ ใช้ข้อมูลสารสนเทศและการวิจัยและพัฒนาในการขับเคลื่อนคุณภาพ ก้ากับ ติดตาม ประเมินและรายงาน
ผลอย่างเป็นระบบ 
  7. ส้านักงานส่วนกลาง ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการท้างาน โดย กระจายอ้านาจการบริหารงาน
และการจัดการศึกษาให้สถานศึกษา บริหารเชิงบูรณาการ มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ ก้ากับ 
ติดตาม ประเมินผล และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ  ใช้วิจัยและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพ 

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

    นโยบายที่ 5   เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 กลยุทธ์เชิงนโยบาย 

 นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง จะเน้นการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในเขตพื นที่
พิเศษเฉพาะที่มีความยากล้าบากในการบริหารจัดการ เช่น การจัดศึกษาของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ
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เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพของประชากรวัยเรียนกลุ่ม
ชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื นที่ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พื นที่สูง  ชายแดน ชายฝั่งทะเล 
และเกาะแก่งเพ่ือ   สร้างความม่ังคงของประเทศในระยะยาว 

เป้าประสงค์ 
1. ผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพื นที่พิเศษเฉพาะ ได้รับ

การบริการการศึกษาขั นพื นฐานที่มีคุณภาพเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม 
2. เสริมสร้างคุณภาพประชากรวัยเรียนกลุ่มชาติพันธุ์  กลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื นที่

ห่างไกลสูงในถิ่นทุรกันดาร อาทิ พื นที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง เพ่ือสร้างความมั่งคงของ
ประเทศในระยะยาว 

 

ประเด็นกลยุทธ์/ตัวช้ีวัด/แนวทางการด าเนินการ 
1. พัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  

ตัวช้ีวัด 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนสูงขึ น 
2. ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้จัดการเรียนรู้

ให้แก่ผู้เรียนโดยการบูรณาการหลักสูตรให้สอดคล้องกับสังคม วัฒนธรรม และภาษาของท้องถิ่น   
3. ผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับบริการการศึกษาขั นพื นฐานที่

มีคุณภาพ 

แนวทางการด าเนินการ  

ด าเนินการตามยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  
(พ.ศ. 2560 - 2579) ของกระทรวงศึกษาธิการ 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

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

     ทั งนี ด้าเนินการในลักษณะบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานกระทรวงศึกษาธิการ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

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

หรือการสนับสนุนการเดินทางจากบ้านถึงโรงเรียนอย่างปลอดภัย 
2. จ้านวนโรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือใช้ในการประกอบอาหาร การพัฒนา

ทักษะชีวิต และการพัฒนาสภาพหอพักนอนให้มีคุณภาพที่ดี อย่างเหมาะสม  
                 3. จ้านวนผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพทั งด้านทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ 
ที่เหมาะสมกับบริบท 

4. จ้านวนผู้บริหาร ครู ในสถานศึกษา/ห้องเรียนสาขา และที่ดูแลหอพักนอน ที่มีนักเรียนกลุ่ม
ชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส กลุ่มที่อยู่ในพื นที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการพัฒนาและสวัสดิการที่เหมาะสมกับ
บริบท 

5. จ้านวนผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื นที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับ
การส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และเกิดจิตส้านึกรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์             

6. การบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนที่มีผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่
ในพื นที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการปรับปรุงและมีรูปแบบที่มีประสิทธิภาพ 

7. ผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุ่มท่ีอยู่ในพื นที่ห่างไกลทุรกันดาร มีผลสัมฤทธิ์
สูงขึ น 

แนวทางการด าเนินการ 
1. สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร 

ชายแดน ชายฝั่ง ทะเล และเกาะแก่ง ตามความจ้าเป็นและ เหมาะสมกับบริบทสนับสนุนงบประมาณในการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ดูแลหอพักนอนตามความจ้าเป็น และเหมาะสมกับบริบท 

2. จัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมให้โรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนพื นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร ชายแดน 
ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง ให้จัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และเกิดจิตส้านึกรักในสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

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

4. พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม
ส้าหรับการพัฒนาศักยภาพสูงสุด ผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุ่มท่ีอยู่ในพื นที่ห่างไกล
ทุรกันดาร 

5. พัฒนาครูให้มีทักษะการสอนภาษาไทยส้าหรับเด็กท่ีใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่ 2 
6. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ในการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะ

อาชีพ และภาษาท่ี 3 ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม  
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นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
       การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มุ่งเน้นพัฒนาประชากรวัยเรียนทุกคนและทุกกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งหมาย
รวมถึง กลุ่มผู้เรียนที่มีความต้องการจ้าเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่ อยู่ในพื นที่
ห่างไกลทุรกันดารในทุกมิติ โดยมีเป้าหมาย เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง เป็นพลเมืองดีของ
ชาติและเป็นพลโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะที่จ้าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มี
ทักษะวิชาชีพ และมีทักษะชีวิตที่ เหมาะสมสอดคล้องกับสังคมปัจจุบัน โดยการพัฒนาระบบการเรียนรู้ ที่
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 โดย มีประเด็นกลยุทธ์ ดังนี   1) ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
ทุกระดับการศึกษาให้เอื อต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคล  มีทักษะที่จ้าเป็นในศตวรรษที่ 21 
น้าไปสู่การจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท้า (Career Education)   2) พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความรักใน
สถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่
ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม 3) 
พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ น้าไปสู่การสร้าง
ขีดความสามารถในการแข่งขัน 4) พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่ดีสามารถ
ด้ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 5) การจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน (SDGs) เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 6) 
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการจ้าเป็นพิเศษ และ 7) น้า Digital Technology มาใช้ในการจัดการเรียนรู้
ให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ ความต้องการ และความถนัด สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อย่าง
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
จ้าเป็นในศตวรรษท่ี 21 มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 มีนิสัยรัก
การเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และมีทักษะอาชีพตามความต้องการและความถนัด 

4. ผู้เรียนที่มีความต้องการจ้าเป็นพิเศษ มีพัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ทั งในด้านที่มี
พัฒนาการปกติและด้านที่มีความบกพร่องหรือความแตกต่างทางการเรียนรู้ หรือความสามารถพิเศษ ตามที่ระบุไว้ใน
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว ซึ่งจัดท้าขึ นบนพื นฐานความ
ต้องการจ้าเป็นเฉพาะของผู้เรียน 
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5. ผู้ เรียนที่มีความต้องการจ้าเป็นพิเศษ มีความพร้อมสามารถเข้าสู่บริการช่วงเชื่อมต่อ
(Transitional Services)  หรือการส่งต่อ (Referral) เข้าสู่การศึกษาในระดับเดียวกันและที่สูงขึ น หรือการอาชีพ
หรือการด้าเนินชีวิตในสังคมได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 

6. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความเข้มแข็ง อดทน และสามารถ
พ่ึงตนเองได้ในสังคมอนาคตที่ซับซ้อนและการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ สามารถป้องกันตนเอง
จากปัญหายาเสพติดได้ 

ประเด็นกลยุทธ์/ตัวช้ีวัด/แนวทางการด าเนินการ 
1. ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา ให้เอ้ือต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน

เป็นรายบุคคล มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 น าไปสู่การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานท า (Career 
Education) 

ตัวช้ีวัด 
1.ร้อยละของสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั นพื นฐาน ให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้

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

2. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้เรียนและพื นที่ 

แนวทางการด าเนินการ 
1. พัฒนาหลักสูตรระดับการศึกษาขั นพื นฐาน ให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีหลักคิดที่ถูกต้อง รักในสถาบันหลักของ
ชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเป็นพลเมืองดีของ
ชาติ และพลเมืองโลกทีดี มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพตามความต้องการได้ 
และมีทักษะชีวิตในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 

2. ปรับปรุงหลักสูตรปฐมวัยเพ่ือให้เด็กได้รับการพัฒนา ทั ง 4 ด้าน สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21 

3. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ให้
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและบริบทของพื นที่  

4. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา จัดท้าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือแผนการให้บริการ
ช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว ซึ่งจัดท้าขึ นบนพื นฐานความต้องการจ้าเป็นเฉพาะของผู้เรียนที่มีความต้องการจ้าเป็น
พิเศษ หรือความสามารถพิเศษ 
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2. พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดม่ันการปกครองระบอบ
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. ร้อยละของสถานศึกษาที่น้อมน้าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก้าหนดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

แนวทางการด าเนินการ 
1. ส่งเสริม และสนับสนุนให้สถานศึกษาปรับปรุงหลักสูตรปรับปรุงหลักสูตรจัดบรรยากาศ 

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

ตัวช้ีวัด 

ด้านผู้เรียน 
1. ร้อยละของผู้เรียนระดับปฐมวัย ได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และ

สติปัญญา และมีความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ น 
 2. ร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษาขั นพื นฐานได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์

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

 6. ร้อยละของผู้ เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะที่จ้าเป็นด้านการรู้ เรื่องคณิตศาสตร์ 
(Mathematical Literacy) 

 7. ร้อยละของผู้ เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะที่จ้าเป็นด้านการรู้ เรื่องวิทยาศาสตร์ 
(Scientific Literacy)  

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

 10. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความรู้ และทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
 11.ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั นพื นฐาน (O-NET) 

มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพ่ิมขึ นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 
 12.ร้อยละ 60 ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีสมรรถนะการเรียนรู้เรื่องการอ่านตั งแต่

ระดับขั นพื นฐานขึ นไป (ระดับ 2) ตามแนวทางการประเมิน PISA 
 13.ร้อยละ 80 ของผู้เรียนทั งหมดได้รับการประเมินทักษะการคิดแก้ปัญหาตามแนวทางการ

ประเมิน PISA 

ด้านสถานศึกษา 
1.ร้อยละของสถานศึกษาจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรม การปฏิบัติจริง (Active 

Learning) 
2.ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนในลักษณะของ STEM ศึกษา 

  3.ร้อยละของสถานศึกษาท่ีการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ 5 ขั นตอน หรือบันได 5 ขั น  
(IS: Independent Study) 

4.ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ และบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

แนวทางการด าเนินการ 
1. พัฒนาผู้เรียนระดับปฐมวัยมีความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา เพ่ือที่จะเข้า

รับการพัฒนาการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ น 
2. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทั งในและนอกห้องเรียนให้เอื อต่อการ

พัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 
3. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัยในรูปแบบที่หลากหลาย 
4. ส่งเสริมการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่พ่อแม่ผู้ปกครองเกี่ยวกับการเลี ยงดูเด็กปฐมวัยที่

ถูกต้องตามหลักจิตวิทยาพัฒนาการ 
5. จัดให้มีโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาปฐมวัย ให้สามารถพัฒนาเด็กก่อนประถมให้มี

พัฒนาการความพร้อม เพ่ือเตรียมตัวไปสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
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6. พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะที่จ้าเป็น 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 ขั นตอน หรือบันได 5 ขั น  

(IS: Independent Study) 
  12. ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้และระบบความคิด 
ในลักษณะสหวิทยาการ เช่น 

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

13. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาประเมินสมรรถนะตามแนวทางการประเมิน PISA ด้วย
ระบบ 
การสอบ แบบ Online ให้กับผู้เรียนทุกคนตั งแต่ระดับชั นประถมศึกษาตอนปลาย จนถึงมัธยมศึกษาตอนต้น  

14. ส่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในทางการประเมินทักษะการคิดแก้ปัญหาตามแนวทางการ
ประเมิน PISA ให้แก่ศึกษานิเทศก์และครูผู้สอน 

15. ให้บริการเครื่องมือการวัดและประเมินอิงสมรรถนะตามแนวทางการประเมินผลผู้เรียน
ร่วมกับนานาชาติ (PISA) ด้วยระบบ Online Testing 

16. ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดหลักสูตรและแผนการเรียนน้าไปสู่ความเป็นเลิศในแต่ละด้าน 
17. ส่งเสริมผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ด้านศิลปะดนตรีและกีฬาโดยจัดเป็นห้องเรียนเฉพาะด้าน 
18. พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนตามความถนัด และเป็นนวัตกร ผู้สร้างนวัตกรรม 
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4.พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพและทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่ดีสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข 

 ตัวช้ีวัด 
1. ร้อยละของผู้เรียน มี ID plan และ Portfolio เพ่ือการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 
2. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรู้ และบรรยากาศสิ่งแวดล้อมท่ีเอื อต่อการพัฒนาทักษะ

อาชีพตามความถนัด 
3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีสุขภาวะที่ดีทุกช่วงวัย 
4. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาในสถานศึกษา 
แนวทางการด าเนินการ 
1. สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ 

อิงสมรรถนะและเตรียมความพร้อมสู่การประกอบสัมมาอาชีพ  
2. พัฒนารายวิชาที่ส่งเสริมการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 
3. ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดหลักสูตรทักษะอาชีพควบคู่กับวิชาสามัญ เช่น ทวิศึกษาหลักสูตร

ระยะสั น 
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. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมแสดงออกถึงการด้าเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 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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   แนวทางการด าเนินการ 
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.พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  

ตัวช้ีวัด 
1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความต้องการจ้าเป็นพิเศษ มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐาน 

ของแต่ละระดับ 
2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความต้องการจ้าเป็นพิเศษ ได้รับการพัฒนาด้านทักษะอาชีพ ทักษะการ

ด้ารงชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสาธารณะ 
3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความต้องการจ้าเป็นพิเศษ ได้รับการส่งเสริมให้มีความสามารถพิเศษด้าน

ต่าง ๆ อาทิ ดนตรี กีฬา ศิลปะ และเทคโนโลยี เป็นต้น 

แนวทางการด าเนินการ 
1. ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention: EI) ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ หน่วยบริการ 

และท่ีบ้านอย่างมีประสิทธิภาพ  
2. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาส้าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ้าเป็นพิเศษ 

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

การคิดวิเคราะห์ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
6. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ ทักษะการด้ารงชีวิต 

ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะและการด้ารงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

7. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริฯ   
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8. ส่งเสริม  สนับสนุน ให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

9. ส่งเสริม สนับสนุน การใชส้ื่อเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารอย่างถูกต้อง เหมาะสม 
และสร้างสรรค์ 

10. ส่งเสริม สนับสนุน เทคโนโลยี สิ่งอ้านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใด
ทางการศึกษา 

11. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการจ้าเป็นพิเศษ ที่มีความสามารถพิเศษในด้าน
วิชาการ ดนตรี กีฬา ศิลปะ และอ่ืนๆ เพ่ือยกระดับสู่ความเป็นเลิศพร้อมก้าวสู่สากล 

12. ส่งเสริม สนับสนุนการนา้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

                  13. จัดให้มีระบบการนิเทศ ก้ากับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ 

14. จัดให้มีกลุ่มงานระบบประกันคุณภาพในส้านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เพ่ือส่งเสริม 
สนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง 

15. ส่งเสริม สนับสนุนให้หนว่ยงานและสถานศึกษาจัดท้า รวบรวม ผลิต พัฒนา และเผยแพร่  

สื่อ นวัตกรรม งานวิจัยทางการศึกษา 
16. ส้ารวจสภาพอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา จัดท้าผังบริเวณ จัดท้าแบบรูป

และรายการสิ่งก่อสร้าง  
17. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีแนวทางปฏิบัติ และมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา

อย่างมีประสิทธิภาพ 
18. ส่งเสริม สนับสนุนให้เครอืข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพและกลุ่มสถานศึกษา ขับเคลื่อนการจัด

การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
19. ส่งเสริม สนับสนุน การดา้เนินงานของคณะอนุกรรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาส้าหรับ

คนพิการจังหวัด 
20. ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรปกครองในพื นที่ 

พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและระบบแนะแนวให้มีประสิทธิภาพ 
21. ส่งเสริม สนับสนุนการจดัสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอื อต่อการจัดการศึกษา 
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7. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา น า Digital Technology มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้แก่
ผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ ความต้องการ และความถนัด สร้างสังคมฐานความรู้ (Knowledge-
Based Society) เพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

ตัวช้ีวัด 

1. ร้อยละของผู้เรียนที่เรียนรู้ผ่าน Digital Platform 

2. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้เพื่อให้พัฒนาตนเองผ่าน Digital Platfor 

แนวทางการด าเนินการ  

1. พัฒนาระบบคลังข้อมูล องค์ความรู้ เพื่อให้บริการ Digital Textbook ตามเนื อหาหลักสูตรที่
ก้าหนด สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่าง ๆ และให้บริการแก่ผู้เรียนให้การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต 

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

นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

                 การปรับเปลี่ยนระบบการผลิตและพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท 
ตั งแต่การจูงใจ คัดสรร ผู้มีความสามารถสูงให้เข้ามาเป็นครูคุณภาพ มีระบบการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะ
อย่างต่อเนื่องครอบคลุมทั งเงินเดือน เส้นทางสายอาชีพ ปรับเปลี่ยนบทบาทครูให้เป็นครูยุคใหม่ที่มีคุณภาพ 
และประสิทธิภาพตรงตามความต้องการ เป็นมืออาชีพ มีทักษะวิชาชีพขั นสูง โดยปรับบทบาทจาก “ครูสอน” 
เป็น “โค้ช” หรือ “ผู้อ้านวยการการเรียนรู้” สร้างเครือข่ายพัฒนาครูให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน 
รวมถึงการพัฒนาครูที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสอนมาเป็นผู้สร้างครู รุ่นใหม่อย่างเป็นระบบ และวัดผลงาน
จากการพัฒนาผู้เรียนโดยตรง นอกจากนี มีการออกแบบ วางแผนการผลิตและพัฒนาครูอย่างเป็นระบบ ตั งแต่
การก้าหนดมาตรฐานวิชาชีพขั นสูง เงินเดือนค่าตอบแทนและสวัสดิการต่าง ๆ ให้สามารถจูงใจบุคคลที่เก่ง ดี มี
ความรู้ มาเป็นครู มีการวางแผนอัตราก้าลังระยะยาว (20 ปี) ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการผลิตครู และมี
การวางแผนการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง โดยน้า Digital Platform มาเป็นเครื่องมือทั งการพัฒนา อบรมครู 
และการจัดท้าฐานข้อมูลก้าลังคน เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลประวัติครู ประวัติการพัฒนา ฝึกอบรม น้าไปสู่การ
วิเคราะห์ วางแผนก้าลังคนได้อย่างต่อเนื่อง 
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               เป้าประสงค์ 
             ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ มี
ประสิทธิภาพ  

เป็นมืออาชีพ และมีทักษะวิชาชีพขั นสูง 
ประเด็นกลยุทธ์/ตัวช้ีวัด/แนวทางการด าเนินการ 
ประเด็นกลยุทธ์ 
1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันทางการศึกษาที่ผลิตครู ในการผลิตและพัฒนาครู  
ให้ตรงกับสาขาวิชา และสอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21 

ตัวช้ีวัด 
1. สถานศึกษามีแผนความต้องการครูระยะ 20 ปี  
2. สถานศึกษามีกรอบสมรรถนะครูที่สอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21 และสอดคล้อง

กับบริบทของพื นที่ 
3. สถานศึกษาทุกแห่งมีจ้านวนครูอย่างเหมาะสม และพอเพียงต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 

แนวทางการด าเนินการ 
1. ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการวิเคราะห์ความขาดแคลนและความต้องการคร ู
2. ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการก้าหนดสมรรถนะครูให้สอดคล้องกับการ

พัฒนาในศตวรรษที่ 21  
3. ประสานความร่วมมือ ในการวางแผนในการผลิตครูทั งระบบ 
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

ความจ้าเป็น ในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการ

เรียนรู้ และการวัดประเมินผลอย่างมีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล  
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แนวทางการด าเนินการ 
1. ศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการจ้าเป็นในการพัฒนาตนเอง (Need Assessment) ของผู้บริหาร ครู 

และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือวางแผนการพัฒนาอย่างเป็นระบบและครบวงจร 
2. ก้าหนดกรอบและวิเคราะห์หลักสูตรเพ่ือพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้

เชื่อมโยงกับความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path) 
  3.ประสานกับสถาบันการศึกษา สถาบันคุรุพัฒนา หรือหน่วยงานอื่น ๆ จัดท้าหลักสูตรที่มีคุณภาพ 
ให้สอดคล้องกับกรอบหลักสูตรที่ก้าหนด 

4. สนับสนุนให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา วางแผนและเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรที่
ก้าหนดที่เชื่อมโยงความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path) 

5. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning 
Community: PLC)  

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

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

8. ส่งเสริมพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษของครูที่สอนภาษาอังกฤษ โดยใช้ระดับการ
พัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ท่ีก้าหนด 

9. ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้ส้าหรับผู้เรียนที่มีความ
แตกต่าง (Differentiated Instruction) 

10. ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการสร้างเครื่องมือการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ด้านทักษะการคิดขั นสูง (Higher Order Thinking) 

11. ส่งเสริมและพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ให้มีความรู้ความสามารถ
จัดการเรียนรู้เป็นรายบุคคล และการสอนแบบคละชั น 

12. ส่งเสริมและพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ส้าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ้าเป็นพิเศษ  
ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล และตามสภาพและประเภทของความพิการ 

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

เรียนการสอนโดยผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเป็นหลัก และประเมินจรรยาบรรณของครู ทุก ๆ 5 ปี (ประเมิน 360 
องศา)น้า Digital Technology มาใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภททั ง
ระบบ 

 

 

 



๕๖ 
 

ตัวช้ีวัด 
1. สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดทุกแห่งมีระบบฐานข้อมูลผู้บริหาร ครู และบุคลากร

ทางการศึกษา เพื่อวางแผนการผลิตและพัฒนาครูทั งระบบ 
2. ร้อยละของบุคลากรในสังกัดที่พัฒนาตนเองผ่านระบบ Digital Technology  
3. ร้อยละของ Digital Content เกี่ยวกับองค์ความรู้ในสาขาท่ีขาดแคลน  
แนวทางการด าเนินการ 
1. พัฒนา Digital Platform เพ่ือใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท

ทั งระบบ 
2. พัฒนา Digital Platform ระบบบริหารจัดการผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุก

ประเภททั งระบบ 
                3. พัฒนา Digital Content ในองค์ความรู้การจัดการศึกษาในสาขาท่ีขาดแคลน เช่น การพัฒนา
ทักษะการคิดขั นสูง การจัดการศึกษาส้าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ้าเป็นพิเศษ และผู้เรียนที่มีความแตกต่าง 
เป็นต้น 

4. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้บรหิาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องผ่านระบบ Digital Technology  

นโยบายที่ 4  สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ า 
ทางการศึกษา 

                การสร้างโอกาสทางการศึกษา เพ่ือให้ประชากรในวัยเรียนทุกคน และทุกกลุ่มเป้าหมายซึ่งหมาย
รวมถึง กลุ่มผู้เรียนที่มีความต้องการจ้าเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื นที่
ห่างไกลทุรกันดาร ได้เข้าถึงการบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ และมีมาตรฐาน โดย 1) เน้นการสร้างความ
ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับพื นที่ เพ่ือวางแผนการจัด
การศึกษาทั งระบบตั งแต่การส้ามะโนประชากรวัยเรียน การรับเด็กเข้าเรียน การตรวจสอบติดตามการเข้าเรียน 
การติดตามเด็กนักเรียนออกกลางคัน ตลอดจนการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับพื นที่ และการระดมทุนเพ่ือ
พัฒนาการศึกษา 2) ปรับปรุง พัฒนาสถานศึกษาทุกแห่งให้มีมาตรฐานในด้านต่าง ๆ สอดคล้องกับบริบทเชิงพื นที่ 
เช่น มาตรฐานด้านโครงสร้างพื นฐานและสิ่งอ้านวยความสะดวก ได้แก่ อาคารเรียน อาคารประกอบ หอประชุม 
สนามกีฬา ห้องเรียน ห้องพิเศษ วัสดุ ครุภัณฑ์ เป็นต้น มาตรฐานด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา มาตรฐานด้าน
การบริหารจัดการ มาตรฐานด้านระบบงบประมาณ มาตรฐานด้านความปลอดภัย และมาตรฐานด้าน Digital 
Technology เป็นต้น 3) สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการศึกษาส้าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ้าเป็น
พิเศษ 4) ปรับเปลี่ยนกระบวนการงบประมาณตั งแต่การจัดสรรงบประมาณอุดหนุนตรงไปยังผู้เรียนและ
สถานศึกษาโดยตรง และมีความเหมาะสม เพียงพอ และ 4) น้า Digital Technology มาเป็นเครื่องมือในการ
ลดความเหลื่อมล ้าและสร้างโอกาสในการเข้าถึงการบริการการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 

 

 

 



๕๗ 
 

เป้าประสงค์ 
      สร้างโอกาสให้ประชากรวัยเรียนทุกคนเข้าถึงการบริการการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน

เสมอกัน และลดความเหลื่อมล ้าด้านการศึกษา 
 

ประเด็นกลยุทธ์/ตัวช้ีวัด/แนวทางการด าเนินการ 
ประเด็นกลยุทธ์ 

 ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา 
ให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 

ตัวช้ีวัด 
1. ร้อยละของเด็กวัยเรียนที่เข้ารับการศึกษาในแต่ละระดับการศึกษา  
2. ร้อยละของนักเรียนออกกลางคัน 
3. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนวที่มี

ประสิทธิภาพ  
4. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถน้ามาใช้ในการ

วางแผนจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
แนวทางการด าเนินการ 
1. สถานศึกษาร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื นที่ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วางแผน 

การจัดการศึกษาให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของพื นที่ 
2. สถานศึกษาร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื นที่ จัดท้าส้ามะโนประชากรวัยเรียน (0-6 ปี)  
3. สถานศึกษาร่วมมือกับองค์กรปกครอง ชุมชน เอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับพื นที่ 

จัดท้าแผนการนักเรียนทุกระดับ 
4. สถานศึกษาร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื นที่ ติดตาม ตรวจสอบ เด็กวัยเรียนได้เข้าถึงการ

บริการการเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึง ครบถ้วน 
5. สถานศึกษาจัดท้าฐานข้อมูลประชากรวัยเรียน เพ่ือเก็บรวบรวม เชื่อมโยงข้อมูล ศึกษา 

วิเคราะห์ เพ่ือวางแผนการจัดบริการการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
 2. ยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับ และทุกประเภท ให้มีมาตรฐานตามบริบทของพ้ืนที่ 

เพื่อให้พัฒนาผู้เรียน  มีคุณภาพ มีมาตรฐานเสมอกัน  
ตัวช้ีวัด 
1. ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษามีกรอบมาตรฐานสถานศึกษา 
2. ร้อยละของสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินมาตรฐานสถานศึกษาตามท่ีก้าหนด  

 

 



๕๘ 
 

แนวทางการด าเนินการ  
1. จัดท้ามาตรฐานสถานศึกษาโดยพิจารณาจากปัจจัย หรือองค์ประกอบขั นพื นฐาน เพ่ือสร้าง

โอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการเรียนรู้ที่จะพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีมาตรฐานเสมอกัน ตามบริบทเชิงพื นที่  
(1) ปัจจัยด้านโครงสร้างพื นฐานและสิ่งอ้านวยความสะดวก 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 พัฒนาสถานศึกษาให้มีมาตรฐานตามที่ก้าหนด 
   3. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการศึกษาส้าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ้าเป็นพิเศษ 

ตัวช้ีวัด 
1. มีข้อมูลสารสนเทศของการจัดการศึกษาพิเศษ ที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ 
2. ส้านักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษมียุทธศาสตร์ แผนการด้าเนินงาน และแผนปฏิบัติการที่

ตอบสนองส้าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ้าเป็นพิเศษ ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล และตามสภาพ
และประเภทของความพิการ 

3. ทุกสถานศึกษาในสงักัดมีความพร้อมทั งระบบ เพ่ือสามารถการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม  
แนวทางการด าเนินการ 
1. จัดท้าระบบข้อมูลสารสนเทศของการจัดการศึกษาพิเศษ ที่เชื่อมโยงกับหนว่ยงานที่เกี่ยวข้องทกุระดับ  

และน้ามาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ส่งเสริม สนับสนุน ส้านักบรหิารงานการศึกษาพิเศษจัดท้ากลยุทธศาสตร ์แผนการด้าเนนิงาน และ

แผนปฏิบัติเชิงรุก เน้นการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศ และการท้างานแบบมีสว่นรว่ม 
3. ส่งเสริม สนับสนุนระบบการจัดการศึกษาพิเศษ ที่ผู้เรียนสามารถเข้าสู่บริการชว่งเชื่อมต่อ 

(Transitional Services) หรือการส่งต่อ (Referral) เข้าสู่การศึกษาในระดับเดียวกันและที่สูงขึ น หรือการอาชีพ หรือ
การด้าเนินชวีิตในสังคมได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 

4. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุกสถานศึกษาในสังกัดมีความพร้อมทั งระบบ เพ่ือสามารถการจัดการศึกษา
แบบเรียนรวม  

5. จัดให้มีศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาพิเศษ ในการติดตาม ช่วยเหลือ  และสนบัสนุนให้
สถานศึกษาด้าเนินการจัดการศกึษาพิเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 



๕๙ 
 

6. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียน และสถานศึกษาอย่างเหมาะสม เพียงพอ  
ตัวช้ีวัด 
1. มีรูปแบบหรือแนวทางในการจัดสรรงบประมาณให้กับผู้เรียน และสถานศึกษาโดยตรงอย่าง

เหมาะสม 
2. ผูเ้รียนทุกคน และสถานศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเหมาะสมและ

เพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
3. จ้านวนโครงการ/ กิจกรรมที่ได้รับความร่วมมือจากกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา 
แนวทางการด าเนินงาน 
1. ศึกษา วิเคราะห์ วิธีการจัดสรรงบประมาณให้กับผู้เรียน และสถานศึกษาทั งด้านความ

เหมาะสม เพียงพอ  
2. จัดสรรงบประมาณให้ผู้เรียน และสถานศึกษาโดยตรง  
3. ประสานความร่วมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา เพ่ือลดความเหลื่อมล ้าทางการ

ศึกษา เพ่ือสนับสนุนงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
5. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา หน่วยงานทุกระดับน า Digital Technology มาใช้เป็น 

เครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน  
ตัวช้ีวัด 

                1. สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมที่สามารถเชื่อมต่อกับโครงข่าย 
อินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย 

2. สถานศึกษามี Digital Device เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ของผู้เรียน และเป็นเครื่องมือ 
ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

แนวทางการด าเนินงาน 
1. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมที่มีประสิทธิภาพ และ

ปลอดภัย 
2. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษามีระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ท่ีใช้เป็นเครื่องมือใน

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

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

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 ระดับที่ท้า
หน้าที่ในการก้ากับติดตาม เป็นหน่วยงานที่มีขีดสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล และโปร่งใส เป็นองค์กรที่
ปราศจากการทุจริตคอรัปชั่น ปรับวัฒนธรรมการท้างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความ
ทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน้า
นวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการท้างานที่เป็น Digital เข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และ
ปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน
เข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โดยมีประเด็นกลยุทธ์ ดังนี   
1) เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน ส้านักงาน
เขตพื นที่การศึกษา และสถานศึกษา2) สร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามา
มีส่วนร่วมบริหารจัดการศึกษา3) ยกระดับการบริหารงานของสถานศึกษาให้มีอิสระ น้าไปสู่การกระจายอ้านาจ 
4 ด้าน ให้สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางในการจัดการศึกษาตามบริบทของพื นที่ 4) ปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณ
เพ่ือสนับสนุนผู้เรียนและสถานศึกษาอย่างเหมาะสม เพียงพอ และ 5) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา 
หน่วยงานทุกระดับน้า Digital Technology มาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ น้าไปสู่
การน้าเทคโนโลยี Big Data เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลด้าน ต่าง ๆ ตั งแต่ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลครู ข้อมูลสถานศึกษา 
ข้อมูลงบประมาณ และข้อมูลอ่ืน ๆ ที่จ้าเป็นมาวิเคราะห์เพ่ือให้สถานศึกษา สามารถจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ และความถนัด และสามารถวิเคราะห์เป็นข้อมูลในการวางแผนการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ต่อไป 

 เป้าประสงค์ 

                สถานศึกษา และหน่วยงานระดับภูมิภาคมีความอิสระในการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพ มีมาตรฐานสอดคล้องกับบริบทของพื นที่  

ประเด็นกลยุทธ์/ตัวช้ีวัด/แนวทางการด าเนินการ 

ประเด็นกลยุทธ์ 
1. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้นฐาน 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา 

ตัวช้ีวัด 
1. ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐานมีผลการด้าเนินงานผ่านเกณฑ์การประเมินส่วน

ราชการที่ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการก้าหนด  
2. ร้อยละของส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพมาตรฐานส้านักงานเขต

พื นที่การศึกษา 
3. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีผลการประเมินภายนอกในระดับดีขึ นไป 
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4. ร้อยละของหน่วยงานผา่นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด้าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA: Integrity & Transparency Assessment) 

แนวทางการด าเนินการ 
1. ก้ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือการบริหารจดัการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
2. ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง  
3. ยกย่องเชิดชูเกียรติส้านักงานเขตพื นที่การศึกษา ส้านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สถานศึกษา 

และองค์คณะบุคคลที่มีผลงานเชิงประจักษ์ 
4.ก้าหนดให้หน่วยงานในสังกัดทุกหน่วยงานใช้ระบบการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการท้างานตามหลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด้าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA: Integrity & Transparency Assessment) 

2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมบริหารจัดการศึกษา 

ตัวช้ีวัด 

 1. ร้อยละของสถานศึกษาหน่วยงานมีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
แนวทางการด าเนินงาน 
1. ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพื นที่การศึกษาโดยใช้พื นที่เป็นฐาน (Area-based Management) 

รูปแบบการบริหารแบบกระจายอ้านาจ“CLUSTERs” 
2. ส่งเสริม การมีส่วนร่วม จัดท้าแผนบูรณาการจัดการศึกษา ในระดับพื นที่ 
3. สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย เช่น เครือข่ายส่งเสริม 

ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สหวิทยาเขต  กลุ่มโรงเรียน ฯลฯ 
4. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการที่ตอบสนอง

ความต้องการของประชาชนและพื นที่ 
5. ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และ  

มีส่วนร่วมรับผิดชอบ (Accountability) ในการบริหารจัดการศึกษา  
5. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนทรพัยากรเพ่ือการศึกษา 
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3. ยกระดับการบริหารงานของสถานศึกษาให้มีอิสระ น าไปสู่การกระจายอ านาจ 4 ด้าน   
ให้สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางในการจัดการศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่ 

ตัวช้ีวัด 
1. มีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการของโรงเรียนให้เกิดคุณภาพ 
2. มีข้อเสนอเชิงนโยบายในการกระจายอ้านาจทั งระบบ 
3. มีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้เกิดคุณภาพ 
4. ร้อยละของสถานศึกษามีคุณภาพ และมาตรฐาน (มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั น

พื นฐาน/ปฐมวัย/ศูนย์การศึกษาพิเศษ) และพัฒนาสู่ระดับสากล 
5. จ้านวนโรงเรียนขนาดเล็กลดลง 
6. ร้อยละของผู้เรียนที่อยู่ในโรงเรียนขนาดเล็กมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ น 

แนวทางการด าเนินการ 
1. ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ระบบการบริหารงานของหน่วยงาน บทบาทหน้าที่ 

ทั งระดับปฏิบัติ และรับการก้ากับติดตาม 
2. ศึกษา วิเคราะห ์ออกแบบ และพัฒนารูปแบบการกระจายอ้านาจการจัดการศึกษา 4 ด้าน  

ให้สถานศึกษา โดยในปีงบประมาณ 2562 ให้ศึกษาน้าร่องรูปแบบการกระจายอ้านาจ เช่น 
(1) เขตพื นที่นวัตกรรมการศึกษา  

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

(4) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา Digital Technology ใช้ในการจัดการศึกษาทั ง
ระบบ (Digital Transformation) 

(5) สนับสนุน ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดหาเจ้าหน้าที่เพ่ือปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการจัดการ
เรียนรู้ เพ่ือให้ครูสายผู้สอนปฏิบัติหน้าที่เฉพาะด้านที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเท่านั น  

(6) ยกระดับสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาทักษะ 
และคุณภาพชีวิตของชุมชน 

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

(8) น้าผลการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการวางแผนการปฏิบัติการตรวจสอบติดตามเพ่ือ
การปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา  

(9) สร้างมาตรฐาน และก้าหนดแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็ก 
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(10) ส่งเสริม สนับสนนุ ใหโ้รงเรียนขนาดเล็กมีระบบการบริหารจัดการที่หลากหลาย เช่น  
การบริหารจัดการแบบกลุ่มโรงเรียน การสอนแบบคละชั น  

(11) พิจารณาแต่งตั งผู้บริหารที่มีศักยภาพในโรงเรียนขนาดเล็ก พิจารณาค่าตอบแทนพิเศษและ
สวัสดิการอื่น ๆ ส้าหรับผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดเล็ก 

(12) ปรับปรุงกฎหมายระเบียบข้อปฏิบัติให้สอดคล้องกับการกระจายอ้านาจ 
(13) สถานศึกษามีอิสระในการบริหารงาน และจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 

ให้ได้ตามมาตรฐานคุณภาพผู้เรียน สอดคล้องกับความต้องการท้องถิ่น น้าไปสู่การพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะ
อาชีพของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. ปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณเพื่อสนับสนุนผู้เรียนและสถานศึกษาอย่างเหมาะสม 
เพียงพอ 

    ตัวช้ีวัด 
    1. มีรูปแบบหรือแนวทางในการจัดสรรงบประมาณให้กับผู้เรียน และสถานศึกษาโดยตรง

อย่างเหมาะสม 
 2. ผู้เรียนทุกคนและสถานศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการเรียนรู้อย่าง

เหมาะสมและเพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
    3. จ้านวนโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับความร่วมมือจากกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา 

    แนวทางการด าเนินงาน 
    1. ศึกษา วิเคราะห์ วิธีการจัดสรรงบประมาณให้กับผู้เรียน และสถานศึกษาทั งด้านความ

เหมาะสม เพียงพอ  
    2. จัดสรรงบประมาณให้ผู้เรียน และสถานศึกษาโดยตรง  
    3. ประสานความร่วมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา เพ่ือลดความเหลื่อมล ้า

ทางการศึกษา เพื่อสนับสนุนงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
5. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา หน่วยงานทุกระดับน า Digital Technology มาใช้ 

ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ น าไปสู่การน าเทคโนโลยี Big Data เพื่อเชื่อมโยงข้อมูล
ด้านต่าง ๆ ตั้งแต่ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลครู ข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูลงบประมาณ และข้อมูลอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น 

มาวิเคราะห์เพื่อให้สถานศึกษา สามารถจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ และ
ความถนัด และสามารถวิเคราะห์เป็นข้อมูลในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศต่อไป 

ตัวช้ีวัด 
1. สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีสามารถใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ น้าไปสู่การ

วิเคราะห์เพ่ือวางแผนการจัดการเรียนรูใ้ห้ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



๖๔ 
 

แนวทางการด าเนินงาน 
1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษาขั นพื นฐาน ที่สามารถเชื่อมโยง และบูรณา

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

2. พัฒนา Digital Platform ด้านการเรียนรู้ผู้เรียน และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้
สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ 

3. พัฒนา Digital Platform ด้านการบริหารงาน เพ่ือสนองตอบต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรตาม
ภารกิจที่รับผิดชอบ น้าไปสู่การพัฒนาฐานข้อมูลบุคลากร ที่เชื่อมโยงกันทั งระบบตั งแต่การคัดสรร บรรจุแต่งตั ง 
ตลอดจนเชื่อมโยงถึงการพัฒนาครู เพื่อให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าในอาชีพ 

4. พัฒนา Digital Platform ระบบข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนเป็นรายบุคคลตั งแต่ระดับปฐมวัย 
จนจบการศึกษาขั นพื นฐาน ที่สามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง น้าไปสู่การพัฒนาฐานข้อมูลประชากร
ด้านการศึกษาของประเทศ 

5. พัฒนา Big Data เพ่ือเชื่อมโยง วิเคราะห์ข้อมูลทุกมิติ น้าไปสู่การวางแผนการจัดการเรียนรู้
ให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  

 

6. มาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 

 มาตรฐานส้านักงานเขตพื นที่การศึกษา พ.ศ. 2560  ด้วยส้านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั นพื นฐาน  ได้จัดท้ามาตรฐานของส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาขึ นใหม่  เพ่ือใช้ในการติดตาม  ประเมินผลการ
บริหารจัดการศึกษา  การพัฒนาและยกระดับคุณภาพของส้านักงานเขตพื นที่การศึกษา  และเป็นเครื่องมือใน
การติดตามประเมินผลการด้าเนินงานของส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน ใช้เป็นแนวทางในการ
ติดตามประเมินผลการด้าเนินงานตามมาตรฐานส้านักงานเขตพื นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 

 มาตรฐานที่ 1  การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ 

 ค าอธิบายมาตรฐาน 
การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ  หมายถึง  การด้าเนินงานของส้านักงานเขตพื นที่

การศึกษา  เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมาย   โดยมุ่งเน้นหลักการสร้างและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดี ยึด
หลักธรรมมาภิบาลอย่างเป็นรูปธรรมด้วยการพัฒนาให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้  การกระจายอ้านาจและ
เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการศึกษาขั นพื นฐานไปสู่เป้าหมาย  มีการ
ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และนิเทศการศึกษาเพ่ือให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่ มีคุณภาพ  มี 3 ตัวบ่งชี   
ดังนี  

 ตัวบ่งชี ที่  1 การบริหารจัดการที่ด ี
 ตัวบ่งชี ที่  2 การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ 
     ตัวบ่งชี ที่  3 การกระจายอ้านาจและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารและการจัด
การศึกษา 
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 มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 

 ค าอธิบายมาตรฐาน 

 การบริหารและการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ  หมายถึง  การบริหารและการจัดการศึกษา 
ขั นพื นฐานในความรับผิดชอบของส้านักงานเขตพื นที่การศึกษารวมถึงการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติให้เกิด
ประสิทธิภาพส่งผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษาท่ีต้องการให้เกิดกับผู้เรียนในระดับการศึกษาขั นพื นฐานใน 
เขตพื นที่การศึกษา  มี 5 ตัวบ่งชี    ดังนี  

 ตัวบ่งชี ที่  1 การบริหารงานด้านวิชาการ 

 ตัวบ่งชี ที่  2 การบริหารงานด้านงบประมาณ 

 ตัวบ่งชี ที่  3 การบริหารงานด้านบริหารงานบุคคล 

 ตัวบ่งชี ที่  4 การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป 

 ตัวบ่งชี ที่  5 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 

มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและจัดการศึกษา 
ค าอธิบายมาตรฐาน 

 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา หมายถึง ผลของการบริหารและการจัดการศึกษาตาม
บทบาทและภารกิจ ที่บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส้านักงานเขต
พื นที่การศึกษาที่เกิดกับส้านักงานเขตพื นที่การศึกษา สถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน 
ประกอบด้วย 6 ตัวบ่งชี  ดังนี  

 ตัวบ่งชี ที่  1 ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษามีผลงานที่แสดงความส้าเร็จและเป็นแบบอย่างได้ 

 ตัวบ่งชี ที่  2 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั นพื นฐานเพื่อ 
การประกันคุณภาพการศึกษา 
 

 ตัวบ่งชี ที่  3 ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั นพื นฐานมีคุณภาพตามหลักสูตร 
  ตัวบ่งชี ที่  4 ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั นพื นฐานเท่าเทียมกัน ศึกษา
ต่อในระดับท่ีสูงขึ น หรือมีความรู้ทักษะพื นฐานในการประกอบอาชีพ 
 ตัวบ่งชี ที่  5 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างในส้านักงานเขต
พื นที่ การศึกษา และสถานศึกษา มีผลงานเชิ งประจั กษ์ตามเกณฑ์  ได้รับการยกย่องเชิดชู เกียรติ 
   ตัวบ่งชี ที่  6 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจในการบริหารและการจัด
การศึกษารวมทั งการให้บริการ 
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7. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 
 

วิสัยทัศน์ (VISION)   
   เป็นองค์กรสมรรถนะสูง บริหารจัดการศึกษาในวิถีใหม่ใช้หลักธรรมาภิบาล 
 

อัตลักษณ์  (Identities)  “ เชิดชูคุณธรรม สร้างนวัตกรรมใหม่ โปร่งใส เป็นธรรม” 

พันธกิจ (MISSION) 
        1.  ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมในการบริหารและการจัดการศึกษา   

2.  ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรและผู้เรียนน้าความรู้มาประยุกต์ใช้อย่างมีคุณภาพ  
3.  ส่งเสริมการบริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วม ยึดหลักคุณธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้  
4.  วางมาตรการและสร้างความปลอดภัยให้บุคลากร ผู้เรียน อย่างมีประสิทธิภาพ 
5.  สนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมจัดการเรียนรู้ 
6.  บริหารจัดการศึกษาโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศเป็นฐาน 

ค่านิยมองค์กร (VALUES)   
“การให้เกียรติ การให้โอกาส การให้ความรัก” 
H2G Core Values: H = Hornor, G = Give an opportunity, G = Give love 

เป้าประสงค์หลัก  
1.  ผู้บริหารพัฒนานวัตกรรมและใช้ในการบริหารจัดการศึกษา   
2.  ครู บุคลากรใช้นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ 
3.  ผู้เรียนพัฒนาและใช้นวัตกรรมในการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ 
4.  ครู บุคลากรและผู้เรียนเป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียนและมีความรับผิดชอบ 
5.  หน่วยงานบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมยึดหลักธรรมาภิบาล 
6.  สถานศึกษามีความปลอดภัยและมีบรรยากาศเอื อต่อการเรียนรู้ 
7.  ครูและบุคลากรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
8.  หน่วยงานบริหารจัดการโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ 
 1.  สร้างโอกาสการเรียนรู้ในวิถีใหม่ 
2.  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 
3.  พัฒนาครู บุคลากรให้มีสมรรถนะสูง 
4..  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการคุณภาพ 
5.  พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการจัดการศึกษา 

 
 
ผลผลิต  

ผลผลิต จ้านวน 5 ผลผลิต คอื 
 1)  ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา  

 2)  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ  
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 3)  เด็กพิการได้รับการศึกษาขั นพื นฐาน และพัฒนาสมรรถภาพ 
 4)  ผู้จบการศึกษาขั นพื นฐาน 
                5)  เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั นพื นฐาน 
                6)  ผู้มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ  
 

จุดเน้นยุทธศาสตร ์   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างโอกาสการเรียนรู้ในวิถีใหม่ 
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลัก และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

กิจกรรม/แนวทาง ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1.การศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมัน่คง                                  
2 การผลิตและพัฒนาก้าลังคนใหม้ีสมรรถนะในการแข่งขัน                                                          
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้                                                                                                                        

1.ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนรู้ของผู้เรียนสูงขึ น    2.จ้านวน
ผู้เรยีนไดร้ับการพัฒนาคุณภาพทั งด้านทักษะวิชาการ 
ทักษะชีวิตและทักษะอาชีพท่ีเหมาะสมกับบริบท          

กิจกรรม/แนวทาง ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

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

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 
ประเด็นกลยุทธ์ที่  1. ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา ให้เอื อต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน เป็นรายบุคคล  
มีทักษะที่จ้าเป็นในศตวรรษที่ 21 น้าไปสู่การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานท้า (Career Education) 

กิจกรรม/แนวทาง ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1.2 แนวทางด้าเนินการ 
 (1) พัฒนาหลักสูตรระดับการศึกษาขั นพื นฐาน ให้สอดคล้องกับ
ทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะ
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีหลักคิดที่ถูกต้อง     
รักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข และเป็น
พลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกทีดี มีความเป็นเลิศทางด้าน
วิชาการ มีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพตามความต้องการได้ และ
มีทักษะชีวิตในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคาม            
รูปแบบใหม ่
 (2) ปรับปรุงหลักสูตรปฐมวัยเพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนา         

1.1 ตัวชี วัด 
 (1) ร้อยละของสถานศึกษาพัฒนาหลักสตูรการศึกษาขั นพื นฐาน 
ให้สอดคล้องกับทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยเน้นการ
พัฒนาสมรรถนะผูเ้รียนเป็นรายบคุคล เพื่อส่งเสรมิให้ผู้เรียนมี
หลักคิดที่ถูกต้อง รักในสถาบันหลกัของชาติ และยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็น
ประมุข เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกท่ีดี มีความเป็น
เลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพตามความ
ต้องการ และมีทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบ
ใหม ่
(2) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้



๖๘ 
 

กิจกรรม/แนวทาง ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ทั ง  4 ด้าน สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ ท่ี 21 
(3) ส่งเสรมิ สนับสนุนใหส้ถานศึกษาพัฒนาหลกัสตูรสถานศึกษา
และปรับเปลี่ยนการจดัการเรียนรู้ใหต้อบสนองต่อความต้องการ
ของผู้เรียนและบริบทของพื นที่  
 (4)  ส่งเสรมิ สนับสนุนใหส้ถานศึกษา จดัท้าแผนการจดัการศึกษา  
 เฉพาะบุคคลหรือแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครวั ซึ่ง 
จัดท้าขึ นบนพื นฐานความต้องการจา้เปน็เฉพาะของผู้เรียนที่มีความ 
ต้องการจา้เปน็พิเศษ  หรือความสามารถพเิศษ 

สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและพื นท่ี 
 

ประเด็นกลยุทธ์ที ่2 พัฒนาผู้เรยีนทุกคนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคดิที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาต ิและพลเมืองโลกท่ีดี มคีุณธรรม 
จริยธรรม 

2.2 แนวทางการด้าเนินการ 
(1) ส่งเสรมิ และสนับสนุนให้สถานศึกษาปรับปรุงหลักสูตร
ปรับปรุงหลักสูตร จัดบรรยากาศสิง่แวดล้อม และจัดกิจกรรม
การเรยีนรู้ให้ผูเ้รียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ 
ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์
ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดตี่อบา้นเมือง           มีหลักคิดที่
ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกท่ีดี มีคณุธรรม 
จริยธรรม 

(2) ส่งเสริม สนับสนุนให้ สถานศึกษาน้อมน้าพระบรมราโชบาย  
ด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปบรูณาการจดักิจกรรมการเรียนรูเ้พื่อพัฒนา
ผู้เรยีนมีคณุลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก้าหนด 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 ตัวชี วัด 
(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) ร้อยละของสถานศึกษาที่น้อมน้าพระบรมราโชบายด้าน
การศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ไปพัฒนาผู้เรยีนให้มีคณุลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่
ก้าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ประเด็นกลยุทธ์ที ่3 พัฒนาคณุภาพของผู้เรียนให้มีทักษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศ ด้านวิชาการ น้าไปสู่การสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 

3.2 แนวทางการด าเนินการ 
1. พัฒนาผู้เรียนระดับปฐมวัยมีความพร้อมด้านร่างกายอารมณ์ 
สงัคม สตปิัญญา เพื่อที่จะเข้ารบัการพัฒนาการเรียนรู้ในระดับ      
ที่สูงขึ น 
2. ส่งเสริม สนับสนุนใหส้ถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทั งในและ
นอกห้องเรียนให้เอื อต่อการพัฒนาการเรยีนรู้ของเด็กปฐมวัย 
3. ส่งเสรมิ สนับสนุนใหส้ถานศึกษาจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวยัใน

3.1 ตัวชี วัด 
ด้านผู้เรียน 
(1) ร้อยละของผูเ้รียนระดับปฐมวยั ได้รับการพัฒนาร่างกาย จติใจ 
วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา และมีความพร้อมที่จะเข้ารับ
การศึกษาในระดับที่สูงขึ น 
(2) ร้อยละของผูเ้รียนระดับการศกึษาขั นพื นฐานได้รับการพัฒนา
ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีพัฒนาการที่ดี



๖๙ 
 

กิจกรรม/แนวทาง ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
รูปแบบที่หลากหลาย 
4. ส่งเสริมการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่พ่อแม่ผู้ปกครอง
เกี่ยวกับการเลี ยงดเูด็กปฐมวัยที่ถูกต้องตามหลักจิตวิทยา
พัฒนาการ 
5. จัดให้มโีรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาปฐมวัย ให้สามารถ
พัฒนาเด็กก่อนประถมให้มี6. พัฒนาการความพร้อม เพื่อเตรียมตัว
ไปสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยเน้นการพัฒนา
สมรรถนะที่จ้าเป็น 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 ขั นตอน หรือบันได 5 ขั น (IS: Independent 
Study) 
12. ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมุ่งเน้น
การใช้ฐานความรู้และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ เช่น 
    1) ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั งค้าถาม  

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

ความสัมพันธ์ 
13. ส่งเสริมสนับสนุนใหส้ถานศึกษาประเมินสมรรถนะตามแนว
ทางการประเมิน PISA ด้วยระบบการสอบ แบบ Online ให้กับ
ผู้เรยีนทุกคนตั งแต่ระดับชั นประถมศึกษาตอนปลาย จนถึง
มัธยมศึกษาตอนต้น  
14. ส่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในทางการประเมินทักษะการ
คิดแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมิน PISA ให้แก่ศึกษานิเทศก์

รอบด้าน 
(3) ร้อยละของผูเ้รียนที่อ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น และมีนิสัยรัก
การอ่าน 
(4) ร้อยละของผูเ้รียนทีม่ีทักษะการคิดวิเคราะห ์
(5) ร้อยละของผูเ้รียนทีผ่่านการประเมินสมรรถนะที่จา้เป็นด้านการ
รู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) 
(6) ร้อยละของผูเ้รียนทีผ่่านการประเมินสมรรถนะที่จา้เป็นด้านการ
รู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) 
(7) ร้อยละของผูเ้รียนทีผ่่านการประเมินสมรรถนะที่จา้เป็นด้านการ
รู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy)  
(8) ร้อยละของผูเ้รียนทีม่ีทักษะสือ่สารอังกฤษ และสื่อสารภาษาที่ 
3 ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
(9) ร้อยละของผูเ้รียนทีม่ีทักษะดา้น Digital Literacy ในการเรียนรู้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(10) ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีความรู ้และทักษะ          ในการ
ป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
(11) ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั นพื นฐาน         (O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 ในแตล่ะ
วิชาเพิ่มขึ นจากปีการศึกษาที่ผา่นมา 
(12) ร้อยละ 60 ของผู้เรียนระดบัมัธยมศึกษาตอนต้นมสีมรรถนะ
การเรยีนรู้เรื่องการอ่านตั งแตร่ะดบัขั นพื นฐานขึ นไป (ระดับ 2)ตาม
แนวทางการประเมิน PISA 
(13) ร้อยละ 80 ของผู้เรียนทั งหมดได้รับการประเมินทักษะการคิด
แก้ปัญหาตามแนวทางการประเมนิ PISA  

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

 



๗๐ 
 

กิจกรรม/แนวทาง ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
และครผููส้อน 
15. ให้บริการเครื่องมือการวดัและประเมินอิงสมรรถนะตามแนว
ทางการประเมินผลผูเ้รียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) ด้วยระบบ 
Online Testing 
16. ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดหลกัสูตรและแผนการเรียนน้าไปสู่
ความเป็นเลิศในแตล่ะด้าน 
17.ส่งเสริมผู้เรยีนที่มีความสามารถพิเศษ ด้านศิลปะดนตรีและ
กีฬาโดยจดัเป็นห้องเรียนเฉพาะดา้น 
18.พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนตามความถนัด และเป็นนวตักร 
ผู้สร้างนวัตกรรม 
ประเด็นกลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพและทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่ดีสามารถด้ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

4.2 แนวทางการด้าเนินการ 
สร้างกลไกของระบบแนะ        (1) สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพื่อส่งเสริม

กระบวนการเรียนรู้อิงสมรรถนะและเตรียมความพร้อมสู่การ
ประกอบสมัมาอาชีพ  
(2) พัฒนารายวิชาที่ส่งเสริมการศกึษาต่อและการประกอบ
อาชีพ 
(3) ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดหลักสูตรทักษะอาชีพควบคู่กับวิชา
สามัญ เช่น ทวิศึกษาหลักสตูรระยะสั น 
(4) ส่งเสริมสนบัสนุนใหส้ถานศึกษาจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียนตาม
ความสนใจในทักษะอาชีพท่ีตนเองถนัด เพื่อเตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ 
(5) ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้รบัประทานอาหารตามหลัก 

   โภชนาการ และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของอนามัย 
  (6) ส่งเสรมิการเรียนรูแ้ละพัฒนาด้านอารมณ์และสังคม  

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

4.1 ตัวชี วัด 
(1) ร้อยละของผูเ้รียน ม ีID plan และ Portfolio เพื่อการศึกษาต่อ
และการประกอบอาชีพ 
(2 ) ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้  และบรรยากาศ
สิ่งแวดล้อมท่ีเอื อต่อการพัฒนาทักษะอาชีพตามความถนัด 
(3) ร้อยละของผู้เรียนที่มีสุขภาวะที่ดีทุกช่วงวัย 
(4) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาใน
สถานศึกษา 
 

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

5.2 แนวทางการด้าเนินการ 
(1) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ผู้เรยีนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ส่งเสริม สนับสนุนให้สถาน   (  (2) การจัดการศึกษาเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(Global Goals for Sustainable Development)  
(3) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาและหน่วยงานทุกสังกัดจัด
สิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับหลัก Zero 

5.1 ตัวชี วัด 
(1) ร้อยละของผูเ้รียนทีม่ีพฤติกรรมแสดงออกถึงการด้าเนินชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
(2) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดสภาพแวดล้อมที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื 
(Environmental Education Sustainable Development: EESD) 



๗๑ 
 

กิจกรรม/แนวทาง ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
waste และมาตรฐานสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื
(Environmental Education Sustainable Development: EESD) 
(4) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการอนรุักษ์
สิ่งแวดล้อม และการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
อย่างต่อเนื่อง 

(3) ทุกสถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อให้บรรลุเปา้หมายโลก เพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน (Global Goals for Sustainable 
Development) 

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาคณุภาพผู้เรียนท่ีมีความต้องการจ้าเป็นพเิศษ  

6.2 แนวทางด้าเนินการ 
1. ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention: EI)   
ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ หน่วยบริการและที่บ้านอย่างมีระสิทธิภาพ  
2. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาส้าหรับผู้เรยีนที่
มีความต้องการจา้เป็นพิเศษ ด้วยระบบและรูปแบบท่ีหลากหลาย  
3. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศกึษาในโรงเรียนเรียนรวมและ
ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ  
4. ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการวัดและประเมินผลตาม สภาพ
จริง 
5. ส่งเสรมิ สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน การ
เขียน การสือ่สาร การคิดค้านวณ การคิดวิเคราะห์ และการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ  
6. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะ
อาชีพ ทักษะการด้ารงชีวิต ปลูกฝงัคุณธรรม จริยธรรม จติ
สาธารณะและการด้ารงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
7. ส่งเสริมการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนตามโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด้ารฯิ   
8. ส่งเสริม  สนับสนุน ให้ผู้เรียนมทีัศนคติที่ถูกต้องต่อการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็น
ประมุข 
9.ส่งเสรมิ สนับสนุน การใช้สื่อเทคโนโลยี สารสนเทศและการ
สื่อสารอย่างถูกต้อง เหมาะสม และสร้างสรรค ์
10. ส่งเสริม สนับสนุน เทคโนโลยี สิ่งอ้านวยความสะดวก      
สื่อบริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา 
11.ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรยีนที่มคีวามต้องการจ้าเป็นพิเศษ       
ที่มีความสามารถพิเศษในด้านวิชาการ ดนตรี กีฬา ศิลปะ และ
อื่นๆ เพื่อยกระดบัสู่ความเป็นเลิศพร้อมก้าวสูส่ากล 
12. ส่งเสริม สนับสนุนการนา้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
ในการจัดการเรียนการสอน 
13. จัดให้มีระบบการนิเทศ ก้ากับ ติดตาม ประเมินผลการจัด

6.1 ตัวชี วัด 
(1) ร้อยละของผูเ้รียนทีม่ีความต้องการจ้าเป็นพิเศษ มีคณุภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐานของแต่ละระดับ 
(2) ร้อยละของผูเ้รียนทีม่ีความต้องการจ้าเป็นพิเศษ ได้รับการ
พัฒนาด้านทักษะอาชีพ ทักษะการด้ารงชีวิต มีคณุธรรม จรยิธรรม 
และมีจติสาธารณะ 
(3) ร้อยละของผูเ้รียนทีม่ีความต้องการจ้าเป็นพิเศษ ได้รับการ
ส่งเสริมให้มีความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ อาทิ ดนตรี กีฬา ศิลปะ 
และเทคโนโลยี เป็นต้น 
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กิจกรรม/แนวทาง ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
การศึกษาเชิงบูรณาการ 
14. จดัให้มีกลุม่งานระบบประกันคุณภาพในสา้นักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ เพื่อส่งเสรมิ สนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบ
ประกันคณุภาพภายในท่ีเข้มแข็ง 
15. ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานและสถานศึกษาจัดท้า 
รวบรวม ผลิต พัฒนา และเผยแพร่ สื่อ นวัตกรรม งานวิจัย
ทางการศึกษา 
16. ส้ารวจสภาพอาคารสถานท่ี และสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา 
จัดท้าผังบรเิวณ จดัท้าแบบรูปและรายการสิ่งก่อสร้าง  
17. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีแนวทางปฏิบัติ และมาตรการรักษา
ความปลอดภัยของสถานศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพ 
18. ส่งเสริม สนับสนุนให้เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพและกลุ่ม
สถานศึกษา ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
19. ส่งเสริม สนับสนุน การด้าเนนิงานของคณะอนุกรรรมการ
ส่งเสริมการจัดการศึกษาส้าหรับคนพิการจังหวัด 
20. ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน 
และองค์กรปกครองในพื นที่ พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนและระบบแนะแนวให้มีประสิทธิภาพ 
21. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้
เอื อต่อการจัดการศึกษา 
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา น้า Digital Technology มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคลตาม
สมรรถนะ ความต้องการ และความถนัด สรา้งสังคมฐานความรู ้(Knowledge-Based Society) เพื่อการเรยีนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวติ 

7.2  แนวทางการดา้เนินการ 
(1) พัฒนาระบบคลังข้อมูล องค์ความรู้ เพื่อให้บริการ Digital 
Textbook ตามเนื อหาหลักสูตรทีก่้าหนด สื่อ วิดีโอ และองค์
ความรู้ประเภทต่าง ๆ และให้บริการแก่ผู้เรียนให้การพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
(2) พัฒนา Digital Platform เพื่อตอบสนองต่อการ 
(3) พัฒนาการเรยีนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
สถานศึกษาสนับสนุน ส่งเสรมิให้ผูเ้รียนเรียนรูด้้วยตนเองผ่าน 
Digital Platform 

7.1 ตัวชี วัด 
(1) ร้อยละของผูเ้รียนทีเ่รียนรู้ผ่าน Digital Platform 
(2) ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรยีนรู้เพื่อให้พัฒนาตนเองผ่าน 
Digital Platform 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๗๓ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาครู บุคลากรให้มีสมรรถนะสูง 
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันทางการศึกษาที่ผลิตครู ในการผลติและพฒันาครูให้ตรงกับ
สาขาวิชา และสอดคล้องกับการพฒันาในศตวรรษที่ 21 

กิจกรรม/แนวทาง ตัวชี วัดความส้าเร็จ 
 1.2 แนวทางการดา้เนินการ 
(1) ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการวิเคราะห์
ความขาดแคลน และความต้องการคร ู
(2) ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการก้าหนด
สมรรถนะครูให้สอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษท่ี 21  
(3) ประสานความร่วมมือ ในการวางแผนในการผลิตครูทั งระบบ 
(4).สถาบันการศึกษาผลิตครูตามความต้องการและความขาด
แคลนครู ระยะ 20 ปี 
(5) ประสานความร่วมมือ ตดิตาม ประเมินผล การผลิตครู 

1.1 ตัวชี วัด 
1. สถานศึกษามีแผนความต้องการครูระยะ 20 ปี  
2. สถานศึกษามีกรอบสมรรถนะครูที่สอดคล้องกับการพัฒนาใน
ศตวรรษที่ 21 และสอดคล้องกับบริบทของพื นที ่
3. สถานศึกษาทุกแห่งมีจา้นวนครอูย่างเหมาะสม และพอเพียงต่อ
การพัฒนาคุณภาพของผู้เรยีน 

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ให้มสีมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ มีศักยภาพ  
มีคุณธรรม จริยธรรม 

2.2 แนวทางการด้าเนินการ 
 1. ศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการจ้าเป็นในการพัฒนาตนเอง (Need 
Assessment) ของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อ
วางแผนการพัฒนาอย่างเป็นระบบและครบวงจร 
2. ก้าหนดกรอบและวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้บริหาร ครู 
และบุคลากรทางการศึกษา ให้เช่ือมโยงกับความก้าวหน้าใน
วิชาชีพ (Career Path) 
3.ประสานกับสถาบันการศึกษา สถาบันคุรุพัฒนา หรือ
หน่วยงานอ่ืน ๆ จัดท้าหลักสูตรที่มีคุณภาพให้สอดคล้องกับ
กรอบหลักสูตรที่ก้าหนด 
4. สนับสนุนให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา วางแผน
และเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรที่ก้าหนดที่เช่ือมโยง
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path) 
5.ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC)  

6. ส่งเสริมและพัฒนาครูให้ออกแบบการเรยีนรู้ การจัดการ
เรียนรู้ใหส้อดคล้องกับการวัดประเมินผลที่เน้นทักษะการคิดขั น
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) 
ตามเกณฑ์ที่ก้าหนด 

2.1 ตัวชี วัด 
1.ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท มีศักยภาพ
ในการปฏิบัติงานครบตามความจ้าเป็น ในการจัดการเรยีนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2.ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถพัฒนา
หลักสตูรสถานศึกษา การจดัการเรียนรู้ และการวดัประเมินผล
อย่างมีคุณภาพในรูปแบบท่ีหลากหลาย ตามศักยภาพของผู้เรียน
แต่ละบคุคล  

 



๗๔ 
 

กิจกรรม/แนวทาง ตัวชี วัดความส้าเร็จ 
9.ส่งเสรมิและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการจัดการ
เรียนรูส้้าหรับผูเ้รียนที่มคีวามแตกต่าง (Differentiated 
Instruction) 
10.ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการสร้าง
เครื่องมือการวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ดา้นทักษะการคดิขั น
สูง (Higher Order Thinking) 
11.ส่งเสริมและพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียน
ขนาดเล็ก ให้มีความรู้ความสามารถจัดการเรียนรูเ้ป็นรายบุคคล 
และการสอนแบบคละชั น 
12.ส่งเสริมและพัฒนาครูในการจดัการเรียนรูส้้าหรับผูเ้รียนที่มี
ความต้องการจ้าเป็นพิเศษ 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 น้า Digital Technology มาใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบคุลากรทางการศกึษาทุกประเภททั งระบบ 
3.2 แนวทางการด้าเนินการ 

1.พัฒนา Digital Platform เพื่อใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทุกประเภททั งระบบ 
2.พัฒนา Digital Platform ระบบบริหารจดัการผู้บรหิาร ครู 
และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภททั งระบบ 

3.พัฒนา Digital Content ในองค์ความรู้การจัดการศึกษาใน
สาขาท่ีขาดแคลน เช่น การพัฒนาทักษะการคิดขั นสูง การ
จัดการศึกษาส้าหรับผู้เรียนท่ีมีความต้องการจ้าเป็นพิเศษ และ
ผู้เรยีนที่มีความแตกต่าง เป็นต้น 
4.ส่งเสรมิ สนับสนุน ให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทุกประเภทพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องผ่านระบบ Digital 
Technology 

3.1ตัวชี วัด 
1.สถานศึกษา และหน่วยงานในสงักัดทุกแห่งมีระบบฐานข้อมลู
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อวางแผนการผลิตและ
พัฒนาครูทั งระบบ 
2.ร้อยละของบุคลากรในสังกัดที่พัฒนาตนเองผ่านระบบ Digital 
Technology  
3.ร้อยละของ Digital Content เกี่ยวกับองค์ความรู้ในสาขาท่ีขาด
แคลน  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๗๕ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการคุณภาพ 

ประเด็นกลยุทธ์ท่ี 1 .เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน ส้านักงาน
เขตพื นท่ีการศึกษา และสถานศึกษา 

กิจกรรม/แนวทาง ตัวชี วัดความส้าเร็จ 
1.2  แนวทางการดา้เนินการ 
(1) ก้ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลกัธรรมาภิบาล 
(2) ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้
เข้มแข็ง  
(3) ยกย่องเชิดชูเกียรติส้านักงานเขตพื นที่การศึกษา ส้านัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ สถานศึกษา และองค์คณะบุคคลทีม่ี
ผลงานเชิงประจักษ ์
(4) ก้าหนดให้หน่วยงานในสังกัดทุกหน่วยงานใช้ระบบการ
บริหารจดัการที่มุ่งเน้นคุณธรรมและความโปร่งใสในการท้างาน
ตามหลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด้าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA :Integrity & 
Transparency Assessment) 

1.1 ตัวชี วัด 
1.ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐานมีผลการ
ด้าเนินงานผ่านเกณฑ์การประเมินส่วนราชการที่
ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการก้าหนด  
2.ร้อยละของส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาผ่านเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพมาตรฐานส้านักงานเขตพื นทีก่ารศึกษา 
3.ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมผีลการประเมินภายนอกใน
ระดับดีขึ นไป 
4.ร้อยละของหนว่ยงานผ่านการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด้าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA: 
Integrity & Transparency Assessment) 

 

 ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2  สร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสรมิให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามสี่วนร่วมบริหารจัดการศึกษา 

กิจกรรม/แนวทาง ตัวชี วัดความส้าเร็จ 

2.2 แนวทางการด้าเนินงาน 
1. ส่งเสริมส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพื นที่การศึกษาโดยใช้พื นที่เป็นฐาน (Area-based 
Management) รูปแบบการบริหารแบบกระจายอ้านาจ“CLUSTERs” 
2. ส่งเสริม การมสี่วนร่วม จดัท้าแผนบูรณาการจัดการศึกษา        ในระดับพื นท่ี 
3. สรา้งความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครอืข่าย เช่น เครือข่าย 
4. ส่งเสรมิประสิทธภิาพการจดัการศกึษา ศูนย์พัฒนากลุม่สาระการเรียนรู ้สหวิทยาเขต กลุ่มโรงเรียน 
ฯลฯส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาแบบบูรณาการที่ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนและพื นท่ี 
5. ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และ มี
ส่วนร่วมรับผดิชอบ (Accountability) ในการบริหารจดัการศึกษา  
6. ส่งเสรมิให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามสี่วนร่วมสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

2.1 ตัวชี วัด  
ร้อยละของสถานศึกษา
หน่วยงานมีการบริหารจดัการ
แบบมีส่วนร่วม 

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามสี่วนร่วมบริหารจดัการศึกษา 

 3.2  แนวทางการด้าเนินการ 
1. ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุง เปลีย่นแปลง ระบบการบริหารงานของหน่วยงาน บทบาทหน้าที่ทั ง
ระดับปฏิบัติ และรับการก้ากับติดตาม(2)  ศึกษา วเิคราะห ์ออกแบบ และพัฒนารูปแบบการกระจาย
อ้านาจการจดัการศึกษา 4 ดา้น ใหส้ถานศึกษา โดยในปีงบประมาณ 2562 ให้ศึกษาน้าร่องรูปแบบ
การกระจายอ้านาจ เช่น 
1. เขตพื นที่นวัตกรรมการศึกษา  
2. โรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School) Autonomous School 

 3.1 ตัวชี วัด 
1. มีรูปแบบและแนวทางใน
การบริหารจัดการของ
โรงเรียนใหเ้กิดคณุภาพ 
2. มีข้อเสนอเชิงนโยบายใน
การกระจายอ้านาจทั ง
ระบบ 



๗๖ 
 

กิจกรรม/แนวทาง ตัวชี วัดความส้าเร็จ 
3. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบโครงสร้างของสถานศกึษา (Enterprise Architecture) ในฐานหน่วยงาน
ระดับปฏิบัติ และหน่วยงานระดับก้ากับติดตามให้เหมาะกับบริบทการเปลีย่นแปลงของโลก
ปัจจุบันศึกษา  
4. วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา Digital Technology ใช้ในการจัดการศึกษาทั งระบบ (Digital 
Transformation) 
5. สนับสนุน ส่งเสริมใหส้ถานศึกษาจัดหาเจา้หน้าท่ีเพื่อปฏิบตัิหน้าที่สนับสนุนการจัดการเรยีนรู้ 
เพื่อใหค้รูสายผูส้อนปฏิบัติหนา้ที่เฉพาะด้านท่ีเกี่ยวข้องกับการจดัการเรียนรู้ให้แก่ผูเ้รียนเท่านั น  
6. ยกระดับสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาทักษะ และ
คุณภาพชีวิตของชุมชน 
7. สรา้งความเข้มแข็ง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของพื นที่ เช่น โรงเรียน
มาตรฐานสากล โรงเรียนนวัตกรรม โรงเรียนร่วมพัฒนา โรงเรียนประชารัฐ โรงเรียนคณุธรรม 
โรงเรียนห้องเรียนกีฬา ฯลฯ 
8. น้าผลการประกันคณุภาพการศึกษามาใช้ในการวางแผนการปฏิบัติการตรวจสอบติดตามเพื่อการ
ปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาใหม้ีคณุภาพและเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
9. สรา้งมาตรฐาน และกา้หนดแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการโรงเรียนขนาด
เล็ก 
10. ส่งเสรมิ สนับสนุน ให้โรงเรยีนขนาดเล็กมรีะบบการบริหารจดัการทีห่ลากหลาย เช่น การบริหาร
จัดการแบบกลุ่มโรงเรยีน การสอนแบบคละชั น 
11. พิจารณาแต่งตั งผู้บริหารที่มีศกัยภาพในโรงเรยีนขนาดเล็ก พิจารณาค่าตอบแทนพิเศษและ
สวัสดิการอื่น ๆ ส้าหรับผู้ปฏิบตัิงานในโรงเรียนขนาดเล็ก 
12. ปรับปรุงกฎหมายระเบยีบข้อปฏิบัติให้สอดคล้องกับการกระจายอ้านาจ 
13. สถานศึกษามีอสิระในการบรหิารงาน และจดัการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรยีนให้ไดต้าม
มาตรฐานคุณภาพผู้เรียน สอดคลอ้งกับความต้องการท้องถิ่น น้าไปสู่การพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะ
อาชีพของผู้เรียนได้อยา่งประสิทธิภาพ 

3. มีรูปแบบและแนวทางใน
การบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็กให้เกดิคณุภาพ 
4. ร้อยละของสถานศึกษามี
คุณภาพ และมาตรฐาน 
(มาตรฐานการศึกษา ระดับ
การศึกษาขั นพื นฐาน/
ปฐมวัย/ศูนย์การศึกษา
พิเศษ) และพัฒนาสูร่ะดับ
สากล 
5. จ้านวนโรงเรียนขนาด
เล็กลดลง 
6. ร้อยละของผู้เรียนท่ีอยู่
ในโรงเรียนขนาดเล็กมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ น 

 

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณเพื่อสนับสนุนผู้เรยีนและสถานศึกษาอย่างเหมาะสม เพียงพอ 

4.2 แนวทางการด้าเนินการ 
  1. ศึกษา วิเคราะห์ วิธีการจัดสรรงบประมาณให้กับผู้เรยีน และสถานศึกษา ทั งด้านความ
เหมาะสม เพียงพอ  

  2. จัดสรรงบประมาณให้ผูเ้รียน และสถานศึกษาโดยตรง 
  3. ประสานความร่วมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อลดความเหลื่อมล ้า
ทางการศึกษา เพื่อสนับสนุนงบประมาณเพื่อสนับสนุนการจดัการเรยีนรู้ให้แก่ผู้เรียน 

 
 
 
 

4.1  ตัวชี วัด 
1.มีรปูแบบหรือแนวทา  
ในการจัดสรรงบประมาณ
ให้กับผู้เรยีน และสถานศึกษา
โดยตรงอย่างเหมาะสมผู้เรียน
ทุกคนและสถานศึกษาไดร้ับ
การจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนการเรยีนรู้อย่าง
เหมาะสมและเพยีงพอต่อการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2. จ้านวนโครงการ/กจิกรรม
ที่ได้รับ          ความร่วมมือ
จากกองทุนความเสมอภาค           
ทางการศึกษา 



๗๗ 
 

กิจกรรม/แนวทาง ตัวชี วัดความส้าเร็จ 
      

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา หน่วยงานทุกระดับน้า Digital Technology มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารอย่างเป็นระบบ น้าไปสู่การน้าเทคโนโลยี Big Data เพื่อเช่ือมโยงข้อมูลดา้นต่าง ๆ ตั งแต่ขอ้มูลผูเ้รียน ข้อมลูครู ข้อมลู
สถานศึกษา ข้อมูลงบประมาณ และข้อมลูอื่น ๆ ท่ี จ้าเป็นมาวิเคราะห์เพื่อให้สถานศึกษา สามารถจัดการเรยีนรู้เพื่อพัฒนาผูเ้รียน
เป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ และความถนัด และสามารถวิเคราะหเ์ป็นข้อมูลในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ
ประเทศต่อไป 

5.2 แนวทางการด้าเนินการ 
1.พัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษาขั นพื นฐาน ที่สามารถเช่ือมโยง และบูรณา
การข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างกระทรวง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการเช่ือมโยง
ข้อมูลรายบุคคลที่เกี่ยวกับการศึกษา การพัฒนาตนเอง สุขภาพและการพัฒนาอาชีพในตลอดช่วง
ชีวิต เป็นฐานข้อมูลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
สามารถประเมินจุดอ่อน จุดแข็ง และศักยภาพบุคคลของประเทศ น้าไปสู่การตัดสินใจระดับนโยบาย
และปฏิบัติ  
2. พัฒนา Digital Platform ด้านการเรยีนรู้ผูเ้รียน และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้
สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกดัใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ 
3. พัฒนา Digital Platform ด้านการบริหารงาน เพื่อสนองตอบต่อการปฏบิัติงานของบุคลากรตาม
ภารกิจท่ีรับผิดชอบ น้าไปสู่การพัฒนาฐานข้อมูลบุคลากร ท่ีเชื่อมโยงกันทั งระบบตั งแต่การคดั
สรร บรรจุแต่งตั ง ตลอดจนเชื่อมโยงถึงการพัฒนาครู เพื่อให้สอดคลอ้งกับความก้าวหน้าใน
อาชีพ 
4. พัฒนา Digital Platform ระบบข้อมูลสารสนเทศของผู้เรยีนเป็นรายบุคคลตั งแต่ระดับ
ปฐมวัย จนจบการศึกษา ขั นพื นฐาน ที่สามารถเช่ือมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง น้าไปสู่การ
พัฒนาฐานข้อมูลประชากรด้านการศึกษาของประเทศ 
5. พัฒนา Big Data เพื่อเช่ือมโยง วิเคราะห์ข้อมลูทุกมิติ น้าไปสู่การวางแผนการจัดการเรียนรู้
ให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

5.1 ตัวชี วัด 
1.สถานศึกษาทุกแห่งมรีะบบ

ข้อมูลสารสนเทศท่ีสามารถ
ใช้ในการวางแผนการจัด
การศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมลู
ผู้เรยีนรายบคุคลทีส่ามารถ
เชื่อมโยงกับข้อมูล ต่าง ๆ 
น้าไปสูก่ารวิเคราะหเ์พื่อวาง
แผนการจดัการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

 

 

 

 

 



๗๘ 
 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการจัดการศึกษา 
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา หน่วยงานทุกระดับน้า Digital Technologyมาใช้เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 

กิจกรรม/แนวทาง ตัวชี วัดความส้าเร็จ 

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา หน่วยงานทุกระดับน้า Digital Technologyมาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียน 

5.2 แนวทางการด้าเนินการ 

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 ส้าหรับผู้เรียนทุกระดับอย่าง
เหมาะสม เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
5. ส่งเสริม สนับสนุน Digital Device และพัฒนา Digital Pedagogy 
ส้าหรับครูอย่างเหมาะสม เพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดกระบวนการ
เรียนรูเ้พื่อพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
6. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Distance Learning Information Technology: 
DLIT) 
7. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม 

1.1 ตัวชี วัด 
(1) สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมที่
สามารถเชื่อมต่อกับโครงข่ายอินเทอร์เน็ตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและปลอดภัย 
(2) สถานศึกษามี Digital Device เพื่อใช้เป็นเครื่องในการ
เรียนรู้ของผูเ้รียนและเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 



๗๙ 
 

ส่วนที่ 4 
รายละเอียดงบประมาณ/โครงการ 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1 ได้ก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำ

กำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 มีสำระส ำคัญ ดังนี้ 

1. งบพื้นฐาน (งบบริหารจัดการส านักงาน) งบประมาณ 4,200,000 บาท  
1. งบพ้ืนฐำน (งบบริหำรจัดกำรส ำนักงำน) งบประมำณ จ ำนวน 3,500,000 บำท  ร้อยละ 30 

ที ่ หมวดรายจ่าย/รายการ งบประมาณ 
(บาท) 

1 ค่ำไฟฟ้ำ 900,000 

2 ค่ำไปรษณีย์ 35,000 

3 ค่ำน้ ำประปำ 60,000 

4 ค่ำโทรศัพท์ 10,000 

5 ค่ำอินเตอร์เน็ต 30,000 

6 ค่ำวัสดุ 800,000 

7 ค่ำใช้สอย 200,000 

8 ค่ำโทรศัพท์เคลื่อนที่ 20,000 

9 ค่ำเดินทำงไปรำชกำรของบุคลำกรในเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำ 

143,000 

10 ค่ำถ่ำยเอกสำร 20,000 

11 ค่ำซ่อมแซมครุภัณฑ์ 150,000 

12 ค่ำซ่อมแซมยำนพำหนะ 170,000 

13 ค่ำวัสดุเชื้อเพลิง 80,000 

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

15 ตำมนโยบำยและควำมจ ำเป็นเร่งด่วน 450,000 

  รวมงบประมาณทั้งสิ้น 3,500,000 

รายการ งบประมาณ ร้อยละ 

1. งบพื้นฐำน (งบบริหำรจัดกำรส ำนักงำน) 3,500,000 70.00 

2. งบพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 1,500,000 30.00 

รวม 5,000,000 100.00 



๘๐ 
 

2. งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา งบประมาณ 1,500,000 บาท ร้อยละ 30 
 
สนองยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ.2561-2580) แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2560-2579 นโยบำยส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564-2565  แผนปฏิบัติรำชกำร ระยะ 3 ป ี(พ.ศ. 
2563-2565) ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ระยะ 3 ปี 
(พ.ศ.2563-2565) ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1 และตำมบริบทต่ำง ๆ 
ที่เก่ียวข้อง  งบประมาณ 1,500,000 บาท (หนึ่งล้ำนห้ำแสนบำทถ้วน)  ดังนี้ 
 

 

นโยบาย  
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

1 .การจดัการศกึษาเพื่อความมั่นคงของมนษุยแ์ละของชาติ 6 171,447 

2. การจดัการศกึษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 9 325,000 

3. การพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพทรพัยากรมนษุย ์ 9 318,333 

4 .การสรา้งโอกาสในการเขา้ถึงบรกิารการศกึษาที่มีคณุภาพ มีมาตรฐาน และลด
ความเหลือ่มล า้ทางการศกึษา 

2 409,166 

5. การปรบัสมดลุและพฒันาระบบการบรกิารจดัการศกึษา 6 276,054 

รวมงบประมาณ 32       1,500,000  

 

1 .การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 

ล าดับที่ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

1 กำรพัฒนำทักษะกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
พระพุทธศำสนำตำมแนววิถีใหม่สู่ควำมเป็นโรงเรียน
วิถีพุทธ  ที่ยั่งยืนในสังกัดด้วยระบบออนไลน์    

นำงสำวสุนันทำ  ถีติปริ
วัตร์     

45,000 

2 กำรฝึกอบรมทบทวนผู้บังคับบัญชำลูกเสือใน
สถำนศึกษำ ประจ ำปี 2565 

นำงนงนุช  สมบัติบูรณ์ 
และ น.ส.เบญจมำพร  วงค์
ส ำรำญ 

40,000 

3 ส่งเสริมกำรเรียนรู้  ให้เป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน บูรณำกำร
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำ
เสพติด 

นำงพัชรนันท์  ปำนแดง 
นำงไพเรำะ  กลิ่นสังข์ และ 
นำงสำวนววรรณ  สุขจิตร  

54,167 
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4 โครงกำรวันส ำคัญ และสืบสำนประเพณีวัฒนธรรม
ไทย ให้ด ำรงไว้ซึ่ง ชำติ ศำสนำและพระมหำกษัตริย์ 

นำงภำวนำ  รักกลิ่น   10,000 

5 ปรับปรุงพัฒนำอำคำรสถำนที่และภูมิทัศน์ 
ส ำนักงำนงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นครสวรรค์เขต 1 และสถำนศึกษำในสังกัด 

นำงวำสนำ  กิ่งสุคนธ์  เจ้ำ
พนักงำนธุรกำรช ำนำญ
งำน และคณะ 

14,500 

6 กำรพัฒนำเครือข่ำยประชำสัมพันธ์สู่องค์กรที่เป็น
เลิศ 

นำงนันทนำ  อัมระนันทน์   7,780 

รวม   171,447 

 

2. การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

ล าดับที่ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

1 พัฒนำทักษะกำรคิดวิเครำะห์ด้วยรูปแบบ ๒ต. ๒ด. นำยสุรเดช น้อยจันทร์ 20,000 

2 กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนตำมแนวทำงกำร
ประเมินผลผู้เรียนนำนำชำติ (PISA) 

นำยมำรุต เหล่ำแก้วก่อง  20,000 

3 กำรสร้ำงทักษะทำงวิทยำศำสตร์และกำรเรียนรู้วิชำ
วิทยำกำรค ำนวณ 

นำงณัฐกำนต์  ฉิมงำม    25,000 

4 กำรศึกษำ ค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัยกำรพัฒนำสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 

นำงสำวกนกพร  เพ่ิมพูน 45,000 

5 กำรสร้ำงและพัฒนำสื่อเพ่ือพัฒนำทักษะกำรอ่ำนขั้น
สูง ส ำหรับครูผู้สอนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำ
ตอนต้น  

นำงสำวกนกพร  เพ่ิมพูน 45,000 

6 พัฒนำสื่อกำรเรียนรู้ออนไลน์ระดับชั้น ป.4-ป.6 เพ่ือ
พัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระหลัก (4 
กลุ่มสำระ) 

นำงสำวกนกพร  เพ่ิมพูน 35,000 

7 กำรส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ กลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้คณิตศำสตร์  

นำงวันเพ็ญ  จันทร์จิต
วิริยะ  

45,000 

8 พัฒนำกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนคณิตศำสตร์ให้ผู้เรียนคิดเลข

นำงวันเพ็ญ  จันทร์จิต
วิริยะ  

45,000 
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เป็น คิดเลขคล่อง 

9 ส่งเสริม และพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
ทักษะศตวรรษที่ 21  โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1 

นำงศิริวรรณ  ปัญญำพรพิ
พัชญ์  

45,000 

รวม   325,000 

3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

ล าดับที่ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

1 พัฒนำทักษะด้ำนอำชีพ “หนึ่งอำชีพหลักสองอำชีพ
รอง” 

นำยสุรเดช น้อยจันทร์ 25,000 

2 กำรยกระดับห้องเรียนคุณภำพปฐมวัย  โรงเรียนใน
สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นครสวรรค์ เขต 1 

นำงเสำวลักษณ์ สร้อยสวน  25,000 

3 กำรส่งเสริมภำษำที่ 2 เพ่ือกำรเรียนรู้ระดับปฐมวัย 
โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1  

นำงเสำวลักษณ์ สร้อยสวน  20,000 

4 กำรพัฒนำควำมสำมำรถด้ำนดิจิทัลของครูโรงเรียน
ขยำยโอกำส 

นำยมำรุต เหล่ำแก้วก่อง  25,000 

5 กำรพัฒนำ Key Man ระบบประกันคุณภำพ
สถำนศกึษำและระบบกำรก ำกับ ติดตำม ประเมินผล
กำรด ำเนินงำนระบบประกันคุณภำพสถำนศึกษำ 
Online  

กลุ่มงำนประกันคุณภำพ  45,000 

6 พัฒนำผู้บริหำรสถำนศึกษำเพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็ง
ของกำรนิเทศภำยในสถำนศึกษำในสังกัดด้วยระบบ
ออนไลน์ 

นำงสำวสุนันทำ  ถีติปริ
วัตร์     

35,000 

7 โครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพและพัฒนำดุลยภำพ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ โดย
รูปแบบออนไลน์ ประจ ำปีงบประมำณ  2565 

นำงสำวอรทัย กสิกิจ และ
คณะ 

83,333 
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8 ส่งเสริมพัฒนำสู่องค์กำรแห่งกำรเรียนรู้ นำงอรทัย กสิกิจ และคณะ 25,000 

9 กำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรวัดและประเมินผล
กำรศึกษำ ด้วยระบบออนไลน์ 

นำยกัมปนำท สุ่มมำตย์ 35,000 

รวม   318,333 

 

4 .การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ าทางการ
ศึกษา 

ล าดับที่ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

1 โครงกำรส่งเสริม พัฒนำนวัตกรรมเครือข่ำยกำร
บริหำรกำรศึกษำ 

กลุ่มนิเทศฯ และคณะ
ผู้บริหำรเครือข่ำย ๕ 
อ ำเภอ 

378,333 

2 โครงกำรพัฒนำระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยและ
พัฒนำเว็บไซต์ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1  

นำยปิยฤทธิ์ จตุรทิศ 30,833 

รวม   409,166 

 

5. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริการจัดการศึกษา 

ล าดับที่ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

1 กำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพสถำนศึกษำขั้น
พ้ืนฐำนสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1 

นำยมำรุต เหล่ำแก้วก่อง 35,000 

2 กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนกำรติดตำม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ  ของส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1                          

นำงณัฐกำนต์  ฉิมงำม    20,000 

3 พัฒนำกำรนิเทศแบบรวมพลังสรรสร้ำงคุณภำพโดย
ใช้ห้องเรียนเป็นฐำนด้วยระบบออนไลน์ 

นำงสำวสุนันทำ  ถีติปริ
วัตร์ 

45,000 

4 บริหำรจัดกำรนโยบำยและพัฒนำกำรวำงแผน
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นครสวรรค์ เขต ๑ 

นำงพิมลวรรณ เงินบ ำรุง 
และคณะ  

70,984 
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5 กำรประชุมสัมมำนำผู้บริหำรกำรศึกษำ บุคลำกร 
และผู้บริหำรสถำนศึกษำ ในสังกัด เพื่อสร้ำงควำมรู้
ควำมเข้ำใจให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 

นำงภำวนำ  รักกลิ่น   99,310 

6 กำรตรวจสอบสถำนศึกษำอย่ำงเป็นระบบ ทรำยงำม  มหำวงศ์นันท์ 5,760 

รวม   276,054 

 
1. โครงการ  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาตามแนววิถีใหม่สู่ความเป็น
โรงเรียนวิถีพุทธ     
             ที่ยั่งยืนในสังกัดด้วยระบบออนไลน์ 
สนองยุทธศาสตร์ ยุทธศำสตร์ที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์   
แผนงาน   พ้ืนฐำนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์  
              ผลผลิตที่ 2 ผู้จบกำรศึกษำภำคบังคับ กิจกรรมหลักกำรจัดกำรศึกษำมัธยมศึกษำตอนต้น      
เพิ่มเติม   องค์ประกอบที่ 1  Function  Base   
ตัวชี้วัดที่ 6.8.4 ร้อยละของโรงเรียนวิถีพุทธที่ผ่ำนกำรประเมินผลกำรด ำเนินกำร 29 ประกำรสู่ควำมเป็นวิถี
พุทธ  
กลุ่มที่รับผิดชอบ  กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ   
ผู้บริหารโครงการ  1. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ      
                                                          นครสวรรค์ เขต 1 
                       2. รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ      
                                                         นครสวรรค์ เขต 1 
   3. นำยสุรเดช  น้อยจันทร์  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัด   
                                                         กำรศึกษำ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นำงสำวสุนันทำ  ถีติปริวัตร์    โทรศัพท์ 081-9718615 
ลักษณะโครงการ    โครงกำรต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ    ตุลำคม  ๒๕6๔ – กันยำยน ๒๕๖๕                                                                                                
๑. หลักการและเหตุผล 
 นโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร มุ่งเน้นกำรพัฒนำ
ประชำกรวัยเรียนทุกช่วงวัย ตลอดจนกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
มุ่งเน้นพัฒนำประชำกรวัยเรียนทุกคนและทุกกลุ่มเป้ำหมำย ซึ่งหมำยรวมถึง กลุ่มผู้เรียนที่มีควำมต้องกำร
จ ำเป็นพิเศษ กลุ่มชำติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกำส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่ำงไกลทุรกันดำร ในทุกมิติ โดยมี
เป้ำหมำย เพ่ือให้ผู้เรียนมีควำมรัก ในสถำบันหลักของชำติ ยึดมั่นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข   มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้ำนเมือง เป็นพลเมืองดีของชำติและเป็นพลโลกที่ดี มี
คุณธรรม จริยธรรม ทั้งนี้เพ่ือพัฒนำผู้เรียนทุกคนให้มีควำมรักในสถำบันหลักของชำติยึดมั่นกำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีดีต่อบ้ำนเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดี
ของชำติและเป็นพลเมืองโลกท่ีดี      มีคุณธรรม จริยธรรม โครงกำรโรงเรียนวิถีพุทธเป็นโครงกำรที่มุ่งเน้นให้



๘๕ 
 

โรงเรียนด ำเนินกำรประเมินตนเองจำก   อัตลักษณ์ 29 ประกำรสู่ควำมเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ ทั้งนี้เพ่ือให้กำร
ด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่องและมีประสิทธิภำพ 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต ๑ ตระหนักในควำมส ำคัญดังกล่ำว จึงได้
จัดท ำโครงกำรพัฒนำทักษะกำรจัดกำรเรียนกำรสอนพระพุทธศำสนำตำมแนววิถีใหม่สู่ควำมเป็นโรงเรียนวิถี
พุทธ ที่ยั่งยืนในสังกัดด้วยระบบออนไลน์ เพื่อให้เป็นต้นแบบด้ำนคุณธรรม จริยธรรมอย่ำงต่อเนื่อง   
๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพ่ือพัฒนำผู้เรียนทุกคน ให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่ำนิยมที่พึงประสงค์ จิตสำธำรณะ 
รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอำรี มีวินัย รักษำศีลธรรม 
 ๒.๒ เพ่ือให้ผู้เรียน เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตน มีคุณธรรม  คำรวะธรรม  และสำมัคคีธรรม 
๓. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมำณ 
      - ผู้เรียนทุกคนในสังกัด จ ำนวน 162 โรงเรียน มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่ำนิยมที่พึงประสงค์  
มีจิตสำธำรณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอำรี มีวินัย รักษำศีลธรรม  
  - มีพระสอนศีลธรรมที่เป็นครูผู้สอนในวิชำพระพุทธศำสนำในโรงเรียนวิถีพุทธ จ ำนวน ๘๙ 
โรงเรียน 
                                             
 3.2 เชิงคุณภำพ 
  - โรงเรียนในสังกัดที่เข้ำร่วมโครงกำรวิถีพุทธประเมินตนเองตำมรูปแบบกำรประเมินตนเองของ
โรงเรียนวิถีพุทธผ่ำนในระดับดี                                                             
  - โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนได้รับกำรนิเทศติดตำมประเมินผลออนไลน์แบบมีส่วนร่วมและน ำ
แนวทำงกำรประเมินผลมำพัฒนำกำรปฏิบัติงำนตำมโครงกำรวิถีพุทธเพื่อให้เกิดควำมยั่งยืน 
 
๔. กิจกรรมและปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑. วางแผนการด าเนินงาน (Plan) 
    - จัดท ำคู่มือกำรใช้งำนเว็บไซต์โรงเรียนวิถีพุทธให้ทุกโรงเรียน 
    - ประชุมชี้แจงโครงกำรกำรพัฒนำทักษะกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
พระพุทธศำสนำตำมแนววิถีใหม่สู่ควำมเป็นโรงเรียนวิถีพุทธที่ยั่งยืนใน
สังกัดด้วยระบบออนไลน์  โดยแจ้งให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนเข้ำ
ไปสมัครตำมโครงกำรโรงเรียนวิถีพุทธเข้ำผ่ำนเว็บไซต์ 
www.vitheebuddha.com เพ่ือประเมินตนเอง (เฉพำะโรงเรียนที่ยัง
ไม่ได้สมัคร) 
     - ตรวจสอบรำยชื่อโรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรเพื่อแจ้งให้เข้ำรับ
กำรประเมินตนเอง ในรอบที่ 1       

ตุลำคม 
๒๕6๔ 

 

 
นำงสำวสุนันทำ  ถีติปริวัตร์ 
 

2. ด าเนินการ (Do)  
    ด ำเนินกำรอบรมออนไลน์แบ่งเป็น  5 กลุ่ม (รำยอ ำเภอ) 

 
  มิถุนำยน    

 
 



๘๖ 
 

    - จัดกลุ่มเป้ำหมำยเป็น ๕ กลุ่ม ดังนี้  
       1) กลุ่มโรงเรียนในสังกัดอ ำเภอเมืองนครสวรรค์  
       ๒) กลุ่มโรงเรียนในสังกัดอ ำเภอเก้ำเลี้ยว 
       ๓) กลุ่มโรงเรียนในสังกัดอ ำเภอพยุหะคีรี 
       ๔) กลุ่มโรงเรียนในสังกัดอ ำเภอชุมแสง  
       ๕) กลุ่มโรงเรียนในสังกัดอ ำเภอโกรกพระ 

- 
  กันยำยน     
  ๒๕๖๕ 
 

 
 
 
นำงสำวสุนันทำ  ถีติปริวัตร์ 
 
 
 

๓. สรุปและประเมินผล (Check) 
     - นิเทศ ติดตำมกำรด ำเนินงำนโครงกำรแบบออนไลน์ พร้อมส่ง
เป็นคลิปสั้นๆและเล่มรำยงำนส่งในระบบ My Office รำยโรงเรียน 
     - สรุปรำยงำนผลกำรประเมินกำรด ำเนินโครงกำร 

สิงหำคม -
กันยำยน 
2565 

นำงสำวสุนันทำ  ถีติปริวัตร์ 
และคณะ 

๔. น าผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุง (Act)                             
    - น ำผลจำกกำรสรุปรำยงำนโครงกำรมำวิเครำะห์ถึงปัญหำเพื่อ
น ำไปปรับปรุง/พัฒนำต่อไป  
    - สรุปแนวทำงกำรปรับปรุงพัฒนำตำมประสิทธิผลของกำรปฏิบัติ 

 
กันยำยน 
๒๕๖๕ 

 

 
นำงสำวสุนันทำ  ถีติปริวัตร์ 
 

 
5. งบประมาณ  จ ำนวน ...........๔๕,๐๐๐....................บำท 
      แหล่งงบประมำณ  ( / )  งบจัดกำรศึกษำตำมภำรกิจ  จ ำนวน ......๔๕,000......   บำท   
                                    (  )  งบบริหำรส ำนักงำน           จ ำนวน .............................   บำท   
                                    (  )  ............................................  จ ำนวน .............................   บำท  
            แยกเป็น - ค่ำตอบแทน   .... 23,250.......   บำท 
                       - ค่ำใช้สอย      ...........-..................   บำท 
                       - ค่ำวัสดุ         .....11,750.......   บำท                                 

 โดยมีรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ  ดังนี้  (ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำรตำมที่จ่ำยจริง) 
 

กิจกรรม/รายละเอียด งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
๑. ค่ำสัมมนำคุณวิทยำกร ๒  คน  จ ำนวน ๕ วันๆละ  
    ๖ ชั่วโมงๆละ ๖๐๐ บำท  เป็นเงิน 

     ๒๘,๐๐๐  ๒๘,๐๐๐ - - 

๒. ค่ำอำหำรกลำงวันและอำหำรว่ำง  5 วันของคณะ   
    วิทยำกร ๗ คน คนละ 150 บำท  เป็นเงิน 

      ๕,๒๕๐    ๕,๒๕๐ - - 

3. ค่ำวัสดุป้ำยโรงเรียนวิถีพุทธ จ ำนวน ๘๙ อัน      11,750 - - 11,750 
รวม ๔๕,000 ๓๓,250 - 11,750 

 
6. การประเมินผล    
 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ เป้าหมายเลือก วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 



๘๗ 
 

ประเมิน 
1. ร้อยละ 80 ของผู้เรียน
โรงเรียนในสังกัด มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีค่ำนิยมที่พึง
ประสงค์ มีจิตสำธำรณะ 
รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน 
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อม
อำรี มีวินัย รักษำศีลธรรม 

/ 

- กำรประเมินตนเองตำม
แนวทำง 29 ประกำรตำม
โครงกำรพัฒนำคุณธรรม 
จริยธรรมตำมแนวทำงวิถี
พุทธสู่ควำมเป็นโรงเรียนวิถี
พุทธที่ยั่งยืน 

- แบบประเมินตนเองตำม
แนวทำง 29 ประกำรตำม
โครงกำรกำรพัฒนำคุณธรรม 
จริยธรรมตำมแนวทำงวิถี
พุทธสู่ควำมเป็นโรงเรียนวิถี
พุทธที่ยั่งยืน 

2. ร้อยละ 80 ของผู้เรียน 
ในโรงเรียนทุกคนปฏิบัติตน
ตำมโครงกำรพัฒนำ
คุณธรรม จริยธรรมตำม
แนวทำงวิถีพุทธสู่ควำมเป็น
โรงเรียนวิถีพุทธที่ยั่งยืน 

/ 

- กำรสอบถำม - แบบสอบถำม 

 
     การประเมินผลโครงการ 
 ช่วงที่ 1  ประเมินก่อนด าเนินโครงการ 
      - ให้โรงเรียนตอบแบสอบถำมแล้วเข้ำไปสมัครโครงกำรโรงเรียนวิถีพุทธเข้ำผ่ำนเว็บไซต์ 
www.vitheebuddha.com ส ำหรับโรงเรียนที่ยังไม่ได้สมัคร 
 ช่วงที่ 2  ประเมินระหว่างด าเนินโครงการ 
     - ให้โรงเรียนประเมินตนเองตำมรอบที่ก ำหนด และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่เข้ำไปรับรองกำร
ประเมินตนเองของโรงเรียน 
     - โรงเรียนจัดกิจกรรมตำมแนวทำง 29 ประกำรของโรงเรียนวิถีพุทธ 
     - ให้โรงเรียนรำยงำนกำรจัดกิจกรรม 
 ช่วงที่ 3  ประเมินผลผลิตและผลลัพธ์ 
     - นิเทศ ติดตำมกำรด ำเนินงำนโครงกำร เช่น ลงพื้นที่ /ดูจำกคลิปของแต่ละโรงเรียน                                  
 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑. โรงเรียนในสังกัดมีผู้เรียนที่เป็นต้นแบบด้ำนคุณธรรม จริยธรรม 
 ๒. โรงเรียนในสังกัดมีกำรพัฒนำทักษะกำรจัดกำรเรียนกำรสอนพระพุทธศำสนำตำมแนววิถีใหม่สู่
ควำมเป็นโรงเรียนวิถีพุทธที่ยั่งยืน 

 

 
2.โครงการ การฝึกอบรมทบทวนผู้บังคับบัญชาลูกเสือในสถานศึกษา ประจ าปี 2565 
สนองยุทธศาสตร์         ข้อ 1 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของมนุษย์และของชำติ 
แผนงาน  กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักของชำติภำยใต้กำรปกครองระบอบ 
  ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

http://www.vitheebuddha.com/


๘๘ 
 

กลุ่มที่รับผิดชอบ          กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
ผู้บริหารโครงการ         นำยอนันต์  นำมทองต้น , นำยสุรพล  เพ็งน้อย และนำงพัชรนันท์  ปำนแดง 
ผู้รับผิดชอบ               นำงนงนุช  สมบัติบูรณ์ และ น.ส.เบญจมำพร  วงค์ส ำรำญ 
ลักษณะโครงการ          ( √ )  ใหม่   (   )   ต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินการ     กรกฎำคม – สิงหำคม 2565 
1. หลักการและเหตุผล  
  ตำมพระรำชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2551 และข้อบังคับคณะกรรมกำรบริหำรลูกเสือแห่งชำติ                
ว่ำด้วยกำรแต่งตั้งผู้บังคับบัญชำลูกเสือ พ.ศ.2553 และตำมยุทธศำสตร์กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ  ของ
ลูกเสือ ของกระทรวงศึกษำธิกำร ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนำและส่งเสริม “กิจกรรมลูกเสือ”                           
ให้เจริญก้ำวหน้ำเพื่อส่งผลให้นักเรียนและเยำวชนไทยมีทักษะชีวิตและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ รวมทั้งเป็นผู้
ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน และมีควำมรับผิดชอบ อันจะส่งผลต่อควำมเจริญอย่ำงยั่งยืนของประเทศชำติ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1 เล็งเห็นถึงควำมส ำคัญของกำรพัฒนำกิจกรลูกเสือ จึงได้จัดท ำจึงได้
จัดท ำโครงกำรฝึกอบรมทบทวนผู้บังคับบัญชำลูกเสือในสถำนศึกษำ ประจ ำปี 2565 ขึ้น 
 ดังนั้น เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชำลูกเสือและลูกเสือทุกประเภท มีควำมรู้ ทักษะเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ 
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและกระบวนกำรทำงลูกเสือที่ถูกต้อง สำมำรถน ำไปใช้พัฒนำกิจกำรของกองลูกเสือ                
ของโรงเรียน และให้เป็นไปตำมนโยบำยของส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ  และเพ่ือให้ผู้บังคับบัญชำลูกเสือ                   
ได้ทบทวนและเสริมสร้ำงกิจกรรมลูกเสือให้มีควำมพร้อมและสมบูรณ์ของตนเองอย่ำงมีประสิทธิภำพ                  
และน ำไปสู่กำรพัฒนำตนเองของผู้บังคับบัญชำลูกเสือและลูกเสือในโรงเรียนสืบต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ 

 2.๑ เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชำลูกเสือได้มีโอกำสทบทวนควำมรู้เกี่ยวกับกระบวนกำรลูกเสือและ
กิจกรรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนลูกเสือ ประเภทลูกเสือสำมัญได้อย่ำงถูกต้อง 

 2.๒ เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชำลูกเสือสำมำรถวำงแผนกำรด ำเนินกำรฝึกอบรมลูกเสือ ประเภทลูกเสือ
สำมัญตำมแนวกำรฝึกอบรมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  

 2.๓ เพ่ือให้ลูกเสือประเภทสำมัญท่ีผ่ำนกำรฝึกอบรมฯ มีทักษะชีวิตและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
รวมทั้งเป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน และมีควำมรับผิดชอบ 
 
3. เป้าหมาย  

3.1. ด้ำนปริมำณ  
 ผู้บังคับบัญชำลูกเสือในสถำนศึกษำ จ ำนวน 50 แห่ง ๆ ละ 5 คน รวม 100 คน 
3.๒ ด้ำนคุณภำพ   
 3.2.๑ เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชำลูกเสือได้มีโอกำสทบทวนควำมรู้เกี่ยวกับกระบวนกำรลูกเสือและ

กิจกรรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนลูกเสือ ประเภทลูกเสือสำมัญได้อย่ำงถูกต้อง 
 3.2.๒ เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชำลูกเสือสำมำรถวำงแผนกำรด ำเนินกำรฝึกอบรมลูกเสือ ประเภท

ลูกเสือสำมัญตำมแนวกำรฝึกอบรมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
 3.2.๓ เพ่ือให้ลูกเสือประเภทสำมัญที่ผ่ำนกำรฝึกอบรมฯ มีทักษะชีวิตและคุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ รวมทั้งเป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน และมีควำมรับผิดชอบ 
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4. กิจกรรมและปฏิทินการปฏิบัติงาน 

 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

๑. ขออนุมัติโครงกำรฯ 
๒. ประชำสัมพันธ์โครงกำรฝึกอบรมฯ ให้สถำนศึกษำ

ในสังกัดทรำบ 
3. แต่งตั้งคณะท ำงำนฯ พร้อมประชุมวำงแผน

เตรียมกำรด ำเนินงำน  
๔. แต่งตั้งคณะวิทยำกรให้กำรฝึกอบรมฯ 

พฤษภำคม 2565 
มิถุนำยน 2565 

 
มิถุนำยน – 

กรกฎำคม 2565 
มิถุนำยน – 

กรกฎำคม 2565 

 

5. ด ำเนินกำรฝึกอบรมฯ กรกฎำคม – 
สิงหำคม 2565 

 

6. ด ำเนินกำรประเมินผล สรปุรำยงำนผล กำร
ฝึกอบรม 

สิงหำคม – 
กันยำยน 2565 

 

7. คณะกรรมกำรด ำเนินงำนร่วมกันวิเครำะห์ปัญหำ  
พิจำรณำข้อเสนอแนะ และแนวทำงกำรด ำเนินงำน
อบรมครั้งต่อไป 

กันยำยน 2565  

5. งบประมาณ จ ำนวน    40,000 บำท 
    แหล่งงบประมำณ (    ) งบจัดกำรศึกษำตำมภำรกิจ   จ ำนวน     ............. บำท 

  (    ) งบบริหำรส ำนักงำน            จ ำนวน     ............. บำท 
 ( √ ) งบพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ   จ ำนวน     44,000 บำท 

แยกเป็น 
- ค่ำตอบแทน                       บำท 
- ค่ำใช้สอย                          บำท 
- ค่ำวัสดุ                             บำท 

 
โดยมีรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณดังนี้ (ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำรตำมที่จ่ำยจริง) 
 

กิจกรรม/รำยละเอียด งบประมำณ 
หมวดรายจ่าย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
๑. ขออนุมัติโครงกำรฯ 
๒. ประชำสัมพันธ์โครงกำรฝึกอบรมฯ ให้สถำนศึกษำใน

สังกัดทรำบ 
3. แต่งตั้งคณะท ำงำนฯ พร้อมประชุมวำงแผน

เตรียมกำรด ำเนินงำน  
   - ค่ำอำหำรว่ำงคณะท ำงำน 20 คน (20*35=700) 
๔. แต่งตั้งคณะวิทยำกรให้กำรฝึกอบรมฯ 

 
 
 
 
 

700 

 
 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 
 

700 
 

 
 
 
 
 
- 
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กิจกรรม/รำยละเอียด งบประมำณ 
หมวดรายจ่าย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
5. ด ำเนินกำรฝึกอบรมฯ 
   - ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มส ำหรับคณะวิทยำกรและ
ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมฯ 2 มื้อ จ ำนวน 120 คน ๆ ละ 
35 บำท  
   - ค่ำอำหำรกลำงวันส ำหรับคณะวิทยำกรและผู้เข้ำรับ
กำรฝึกอบรมฯ 1 มื้อ จ ำนวน 120 คน ๆ ละ 80 บำท  
   - ค่ำตอบแทนวิทยำกร จ ำนวน 12 คน ๆ ละ 600 
บำท 
   - ค่ำจัดท ำป้ำยไวนิล  
   - ค่ำจัดท ำคู่มือกำรฝึกอบรมฯ จ ำนวน 100 เล่ม ๆ 
ละ 100 บำท 
   - ค่ำวัสดุ 
   - ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงรถตู้รำชกำร จ ำนวน 2 คัน ๆ ละ

700 บำท 
    

 
8,400 

 
 

9,600 
 

7,200 
 

1,000 
10,000 

 
1,700 
1,400 

 
 

 
- 
 
 
- 
 

7,200 
 
- 
- 
 
- 
- 
 
 

 
8,400 

 
 

9,600 
 
- 
 
- 

10,000 
 
- 

1,400 
 
 

 
- 
 
 
- 
 
- 
 

1,000 
- 
 

1,700 
- 
 
 

6. ด ำเนินกำรประเมินผล สรปุรำยงำนผลกำรฝึกอบรม - - - - 
7. คณะกรรมกำรด ำเนินงำนร่วมกันวิเครำะห์ปัญหำ  
พิจำรณำข้อเสนอแนะ และแนวทำงกำรด ำเนินงำน
อบรมครั้งต่อไป 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

รวมงบประมาณ 40,000 7,200 30,100 2,700 

หมายเหตุ **ระยะเวลาและงบประมาณ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 

6. การประเมินผล  
 

ตัวบ่งชี้สภำพควำมส ำเร็จ 
เป้ำหมำย

เลือก
ประเมิน 

วิธีกำรวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้วัด 

๑. ผู้บังคับบัญชำลูกเสือมีโอกำสทบทวน
ควำมรู้เกี่ยวกับกระบวนกำรลูกเสือได้อย่ำง
ถูกต้อง 
๒. ผู้บังคับบัญชำลูกเสือสำมำรถวำง
แผนกำรด ำเนินกำรฝึกอบรมลูกเสือ 
ประเภทลูกเสือสำมัญตำมแนวกำรฝึกอบรม
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
๓. ลูกเสือประเภทสำมัญที่ผ่ำนกำรฝึกอบรม 
มีทักษะชีวิตและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
รวมทั้งเป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน และมีควำม

- 
 
 
√ 
 
 
 
√ 
 

- ประเมินจำก                  
กำรปฏิบัติจริง 
 
- นิเทศ ติดตำม กำร
จัดกิจกรรมกำรเรียน
กำรสอนลูกเสือ 
 
- นิเทศ ติดตำม กำร
จัดกิจกรรมกำรเรียน
กำรสอนลูกเสือ 

-  แบบประเมินผล  
กำรเข้ำร่วมกิจกรรม 
-  แบบสอบถำม 
- แบบนิเทศ ติดตำมฯ 
 
 
 
- แบบนิเทศ ติดตำมฯ 
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รับผิดชอบ  
 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
 7.1 ผู้บังคับบัญชำลูกเสือในสถำนศึกษำได้รับกำรทบทวนบทบำท ภำรกิจ และแนวทำงกำรจัด
กิจกรรมลูกเสือในสถำนศึกษำประเภทลูกเสือสำมัญอย่ำงถูกต้อง 
 7.2 ผู้บังคับบัญชำลูกเสือในสถำนศึกษำได้รับกำรพัฒนำและน ำควำมรู้ รวมทั้งทักษะที่ได้รับไป
จัดกิจกรรมลูกเสือในสถำนศึกษำประเภทลูกเสือสำมัญอย่ำงมีคุณภำพ 
 7.๓ ลูกเสือประเภทสำมัญที่ผ่ำนกำรฝึกอบรม มีทักษะชีวิตและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ รวมทั้ง
เป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน และมีควำมรับผิดชอบ 

 
3.โครงการส่งเสริมการเรียนรู้  ให้เป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน บูรณาการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
สนองยุทธศาสตร์ ยุทธศำสตร์ ข้อ 1 
แผนงาน มำตรฐำน สพท. ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน ตัวบ่งชี้ที่ 4 ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 4.2 
กลุ่มที่รับผิดชอบ  กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 
ผู้บริหารโครงการ นำยอนันต์  นำมทองต้น ผู้อ ำนวยกำร สพป.นครสวรรค์ เขต 1   

นำยสุรพล  เพ็งน้อย   รอง ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 1 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นำงพัชรนันท์  ปำนแดง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 

นำงไพเรำะ  กลิ่นสังข์ นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำรโทร.099-2961964 
   นำงสำวนววรรณ  สุขจิตร นักจิตวิทยำโรงเรียนประจ ำ สพป.นครสวรรค์ เขต 1  
ลักษณะโครงการ     (..) โครงกำรงำนประจ ำ (/)โครงกำรใหม่  (..)โครงกำรต่อเนื่อง 
ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ เริ่มต้น ตุลำคม  2564 สิ้นสุด กันยำยน  2565 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
๑. หลักการและเหตุผล 
  เนื่องจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  มีนโยบำยให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำทุก
เขต ทบทวนกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรกำรในกำรด ำเนินงำนกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียน ให้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียนและ
กิจกรรมสภำนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ระดับสถำนศึกษำ  โดยให้พัฒนำสภำนักเรียนในโรงเรียน ครู
สภำนักเรียน และบุคลำกรผู้ดูแลกิจกรรมสภำนักเรียนให้เป็นผู้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และสำมำรถบูรณำกำร
กิจกรรมสนับสนุนบทบำทของสภำนักเรียน ในกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้  ให้เป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน บูรณำกำรดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด อย่ำงเข้มแข็งต่อเนื่อง เพ่ือควำมยั่งยืนในกำรปลูกฝัง
ทักษะ คุณลักษณะ ในวิถีประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีคุณธรรม จริยธรรม เคำรพกฎ 
กติกำด ำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข ร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 
           จำกกำรนโยบำยข้ำงต้น และกำรปรับเปลี่ยนสภำนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ มีนักเรียนที่เป็น
สภำนักเรียนได้จบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กรรมกำรสภำนักเรียนบำงคนได้เปลี่ยนแปลงสถำนศึกษำ และเพ่ือให้
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เป็นไปตำมนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์     เขต 1 จึงจัดท ำโครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้  ให้เป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน 
บูรณำกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด ในสถำนศึกษำข้ึน 
๒. วัตถุประสงค์ 
 2.1 พัฒนำส่งเสริมบุคลำกร นักเรียนให้เป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน บูรณำกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน ป้องกัน
และ                               แก้ไขปัญหำยำเสพติดให้เกิดขึ้นในระดับโรงเรียน ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
อย่ำงเข้มแข็ง ยั่งยืน 

2.2 นักเรียนมีควำมรู้ รักสำมัคคี ปรองดอง สมำนฉันท์ รักชำติ ศำสน์ กษัตริย์ ภูมิใจในควำมเป็นไทย  
และมีควำมคุ้นเคย รู้คุณค่ำผู้น ำ ผู้ตำม สร้ำงสรรค์สังคมไทยในอนำคต 

2.3 ผู้เกี่ยวข้องในกำรด ำเนินงำนสภำนักเรียน มีทัศนคติ ค่ำนิยมควำมเป็นประชำธิปไตย มีควำมรู้
ควำมเข้ำใจกำรในกำรบูรณำกำรสภำนักเรียนในกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน ป้องกันแก้ไขปัญหำยำเสพติดในทุก
ระดับ 
๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ เชิงปริมาณ 

นักเรียนระดับชั้น ป.4- ป.6โรงเรียนในสังกัด  17 เครือข่ำย นักเรียน จ ำนวน 68 คน จำกเครือข่ำย
ละ  4 คน ครู จ ำนวน 34 คน จำกเครือข่ำยละ 2 คน  รวมจ ำนวน  102 คน 
           บุคลำกรที่เก่ียวข้อง จ ำนวน  12 คน  

๓.๒ เชิงคุณภาพ 
3.2.1 ส่งเสริมกำรเรียนรู้บุคลำกร สภำนักเรียนระดับโรงเรียน สภำนักเรียนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่

กำรศึกษำ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจสำมำรถบูรณำกำรกิจกรรมเพ่ือดูแลช่วยเหลือนักเรียน และป้องกันสำรเสพติด
ในโรงเรียนได้อย่ำงเป็นรูปธรรม  

3.2.2 บุคลำกรส ำนักงำน นักเรียน ครู ที่เข้ำร่วมมีควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้  
4. กิจกรรมและปฏิทินกำรปฏิบัติงำน 

กิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
4.1. จัดท ำโครงกำรและเสนอขออนุมัติโครงกำร
ส่งเสริมกำรเรียนรู้ บูรณำกำรดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 
4.2 ประสำนงำนโรงเรียน และผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือ
ด ำเนินกำรคัดเลือกนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรม 
4.3 ประชุมคณะท ำงำน วำงแผน/เตรียมกำร 
เพ่ือให้คณะท ำงำนได้วำงแผนร่วมกัน และมีควำม
เข้ำใจตรงกัน เพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรจัด
กิจกรรม 
4.4 ศึกษำดูงำนส่งเสริมกำรเรียนรู้ให้เป็นผู้ใฝ่รู้ 
ใฝ่เรียน/กิจกรรมสภำนักเรียน 
 

ตุลำคม 2564 
 
 
เมษำยน 2565 
 
เมษำยน 2565 
 
 
 

พฤษภำคม 
2565 

 

นำงไพเรำะ กลิ่นสังข์ 
นำงสำวนววรรณ  สุขจิตร 

4.5 ด ำเนินงำนตำมโครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ กรกฎำคม นำงไพเรำะ  กลิ่นสังข์ 
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ให้เป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน บูรณำกำรดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 
-อบรม  นักเรียน  จ ำนวน  68  คน 
          ครู         จ ำนวน  34  คน 
- ศึกษำดูงำน  บุคลำกรส ำนักงำน จ ำนวน 12 คน 

2565 นำงสำวนวรรณ  สุขจิตร 
และคณะ 

4.6 ประเมินควำมพึงพอใจ ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษำปีที่ 4 – 6 ตำมกลุ่มเป้ำหมำยที่เข้ำ
อบรม/ศึกษำดูงำน 

กรกฎำคม 
2565 

นำงไพเรำะ กลิ่นสังข์ 
นำงสำวนววรรณ  สุขจิตร 

4.7 สรุป รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน สิงหำคม 2565 นำงไพเรำะ  กลิ่นสังข์ และคณะ 
5. งบประมาณอบรมพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 แหล่งงบประมำณ (   ) งบจัดกำรศึกษำตำมภำรกิจ จ ำนวน......54,167.-บำท 

 ( / ) งบบริหำรส ำนักงำน งบพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำจ ำนวน ...................บำท  
 (   ) สพฐ.จัดสรร ตำมหนังสือที่ ศธ ..............................จ ำนวน .................บำท                             

แยกเป็น 
- ค่ำใช้สอย       42,917.-บำท 
- ค่ำตอบแทน      3,000.-บำท 
- ค่ำวัสดุ      8,250.-บำท 

โดยมีรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณดังนี้ (ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำรตำมที่จ่ำยจริง) 

กิจกรรม/รำยละเอียด 
งบประมำ

ณ 
หมวดรายจ่าย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
ส่งเสริมสภำนักเรียน บูรณำกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด                            
1. นักเรียน ครู เข้ำร่วมกำรประชุม ปฏิบัติกำร 
สร้ำงเสริมควำมรู้ควำมเข้ำใจ จ ำนวน 125 คน 
(นักเรียน ครู 102 คน คณะท ำงำน 23 คน) 
2. ค่ำตอบแทนวิทยำกรภำยนอก 5 ช.ม.ละ 600 บำท 

3. ค่ำวัสดุ เอกสำรที่เกี่ยวข้อง  
4. ค่ำใช้สอยในกำรศึกษำดูงำนส่งเสริมกำรเรียนรู้ให้เป็น
ผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน /กิจกรรมสภำนักเรียน 
 

54,167.-  
 
 
 

 
3,000.- 

 
 
18,750.- 

 
 
 
 
 

24,167.- 

 
 
 
 
 

 
 

8,250.- 
 

 
รวมงบประมำณ (ถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 

 

 
54,167.- 

 
3,000.- 

 
42,917.- 

 
8,250.- 

6. กำรประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภำพควำมส ำเร็จ เป้ำหมำยเลือกประเมิน 
วิธีกำรวัด

และ
ประเมินผล 

เครื่องมือ 
ที่ใช้วัด 
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6.๑  ผลผลิต    
6.๑.๑ ร้อยละ 100 ของนักเรียน ครู 

บุคลำกร จ ำนวน 102 คน มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
สำมำรถบูรณำกำรกิจกรรมนักเรียนเพื่อดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน และป้องกันสำรเสพติดในโรงเรียนได้ อย่ำง
เป็นรูปธรรม  

6.1.2 ร้อยละ 100 ของนักเรียน ครู 
ผู้เกี่ยวข้อง มีควำมพึงพอใจในกำรอบรมส่งเสริมกำร
เรียนรู้ให้เป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน บูรณำกำรดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในโรงเรียน 
 

√ ประเมินผล
ควำมรู้ควำม
เข้ำใจของ
นักเรียนครู 
บุคลำกร
ทำงกำร
ศึกษำ 

แบบ
ประเมินผล
ควำมรู้ควำม
เข้ำใจของ
นักเรียนครู 

ตัวบ่งชี้สภำพควำมส ำเร็จ เป้าหมายเลือกประเมิน 
วิธีการวัด

และ
ประเมินผล 

เครื่องมือ 
ที่ใช้วัด 

6.2 ผลลัพธ ์
6.2.๑  ผู้เกี่ยวข้อง นักเรียนในระดับโรงเรียนระดับเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำ เกิดควำมเข้ำใจมีทักษะ กระจำย
อ ำนำจแบบกำรมีส่วนร่วมตระหนักในบทบำทหน้ำที่
ของนักเรียน และเป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีความ
รับผิดชอบ 
6.2.2. องค์กรสภำนักเรียนในโรงเรียน มีกำร
ด ำเนินงำนสภำนักเรียน ตำมหลักประชำธิปไตย 
มีกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนบูรณำกำรกิจกรรม 
ป้องกัน และแก้ไขปัญหำยำเสพติดในโรงเรียน 
 

 
 

 
 

√ 

 
 

ติดตำมกำร
ด ำเนินงำน
นักเรียน 

ผู้เกี่ยวข้อง 

 
 

กำรรำยงำน
ผลกำร

ด ำเนินงำน
นักเรียน 

ผู้เกี่ยวข้อง 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.๑ นักเรียนมีควำมสนใจ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีควำมรับผิดชอบ มีกำรช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกัน ระมัด 
ระวังภัย และป้องกัน และแก้ไขปัญหำสำรเสพติดภำยในโรงเรียนโดยสภำนักเรียน 

  7.2 ผู้เกี่ยวข้องในกิจกรรม นักเรียน ครู มีควำมสุข ในกำรด ำเนินงำนกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้ 

 

 
4.โครงการ โครงการวันส าคญั และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย ให้ด ารงไว้ซึ่ง ชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์ 
สนองยุทธศาสตร์ ที่ 1 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคงของมนุษย์และของชำติ 
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แผนงาน  เพ่ือส่งเสริมให้บุคลำกรในสังกัด รู้คุณค่ำกำรรักษำไว้ซึ่งสถำบันชำติ ศำสนำ  
   และพระมหำกษัตริย์ และแสดงออกถึงควำมจงรักภักดีต่อสถำบัน 
กลุ่มที่รับผิดชอบ  อ ำนวยกำร 
ผู้บริหารโครงการ    ว่ำที่ ร.อ.สำโรช  ยกให้ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นำงภำวนำ  รักกลิ่น  นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร 
ลักษณะโครงการ      (  ) โครงกำรต่อเนื่อง 
ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ เริ่มต้น ตุลำคม  2564  สิ้นสุด กันยำยน  2565 
๑. หลักการและเหตุผล 
 ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีควำมเจริญรุ่งเรืองทำงประเพณีและวัฒนธรรมมำตั้งแต่อดีต  มีวัน
ส ำคัญต่ำง ๆ  มำกมำยที่ยึดถือปฏิบัติมำช้ำนำนสืบทอดกันมำ  แต่ปัจจุบันควำมเจริญก้ำวหน้ำอย่ำงรวดเร็ว
ทำงด้ำนวัตถุ 
ส่งผลกระทบต่อวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงำม คนส่วนใหญ่ขำดควำมสนใจและไม่เห็นควำมส ำคัญ  ขำด
จิตส ำนึกในกำรเป็นผู้ให้ เพรำะในสังคมไทยในปัจจุบันเป็นสังคมแห่งกำรแข่งขันและรับวัฒนธรรมของชำติ
ตะวันตกได้ง่ำย 
           ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์  เขต 1 จึงได้จัดโครงกำรวันส ำคัญ และ
สืบสำนวัฒนธรรมไทย เพ่ือส่งเสริมให้บุคลำกรในสังกัด  รู้คุณค่ำกำรรักษำไว้ซึ่งสถำบันชำติ ศำสนำและ
พระมหำกษัตริย์  ด ำรงไว้ซึ่งประเพณีและภูมิปัญญำไทยไว้  โดยให้บุคลำกรในสังกัด  ได้มีส่วนร่วมท ำกิจกรรม
ในวันส ำคัญของชำติ  ศำสนำ พระมหำกษัตริย์  สำมำรถน ำหลักธรรม ไปปรับใช้ในกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวันท ำ
ให้มีกำรพัฒนำคุณธรรมจริยธรรม มีกำรด ำเนินชีวิตอย่ำงมีควำมสุข   
๒. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือจัดกิจกรรมวันส ำคัญ และสืบสำนวัฒนธรรมไทย เกี่ยวกับ ชำติ ศำสนำ  พระมหำกษัตริย์   
ให้บุคลำกรในสังกัดเกิดควำมตระหนัก เห็นคุณค่ำ ควำมส ำคัญและแสดงออกถึงควำมจงรักภักดีต่อสถำบันชำติ 
ศำสนำ พระมหำกษัตริย์  น ำไปสู่ควำมเป็นพลเมืองดี มีคุณค่ำต่อสังคม 
๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ เชิงปริมาณ 
       ๓.๑.๑ บุคลำกรในสังกัด มีส่วนร่วมในกำรจัดกิจกรรมวันส ำคัญ และสืบสำนวัฒนธรรมไทย 
จ ำนวน 19 ครั้ง/ปี  
       ๓.๑.๒ บุคลำกรในสังกัดมีควำมตระหนักเห็นควำมส ำคัญของกำรแสดงออกถึงควำมจงรักภักดี 
           ต่อสถำบันชำติ ศำสนำ และพระมหำกษัตริย์  

๓.๒ เชิงคุณภาพ 
         ๓.๒.๑ บุคลำกรในสังกัดสำมำรถแสดงออกถึงควำมรักชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ผู้มีพระคุณ 
ด้วยควำมเต็มใจและภำคภูมิใจ 
                ๓.๒.๒ บุคลำกรในสังกัดได้ด ำเนินรอยตำมพระรำชด ำรัสปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง เป็นผู้มี
คุณธรรมน ำชีวิต 
 3.2.3 บุคลำกรในสังกัด  มีควำมตระหนักถึงควำมส ำคัญ และกำรมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์
วัฒนธรรม ประเพณีท่ีดีงำม 
๔. กิจกรรมและปฏิทินการปฏิบัติงาน 
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กิจกรรมที่น าไปสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินงาน 
๑. ร่วมพิธี  กิจกรรม  วันส ำคัญต่ำง ๆ ระหว่ำงตุลำคม 2564 – กันยำยน 2565 
๒. ร่วมสืบสำนวัฒนธรรมไทย ระหว่ำงตุลำคม 2564 – กันยำยน 2565 

5. งบประมาณ  
 แหล่งงบประมำณ (      )  งบจัดกำรศึกษำตำมภำรกิจ   จ ำนวน  10,000  บำท (ถัวเฉลี่ยทุก
รำยกำร) 

                       (      )  งบบริหำรส ำนักงำน    จ ำนวน   -    บำท       
 

ทรัพยากรโครงการ (สำมำรถถัวจ่ำยได้ทุกรำยกำรตำมท่ีจ่ำยจริง) 

ที ่ กิจกรรม งบประมาณ 
หมาย
เหตุ 

1 วันพ่อขุนรำมค ำแหงมหำรำช (17 มกรำคม) 500  
2 วันสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช (18 มกรำคม) 500  
3 วันมำตรฐำนฝีมือแรงงำนแห่งชำติ (2 มีนำคม) 500  
4 วันมำฆบูชำ (26 กุมภำพันธ์)  -  
5 วันที่ระลึกพระบำทสมเด็จพระนั่งเกล้ำเจ้ำอยู่หัว (31 มีนำคม) 500  
6 วันพระบำทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำจุฬำโลกมหำรำช, วันที่ระลึกมหำจักรี

บรมรำชวงศ ์(6 เมษำยน) 
500  

7 วันสงกรำนต์ (13 -  15 เมษำยน) 2,000  
8 วันวิสำขบูชำ (26 พฤษภำคม) 500  
9 วันเฉลิมพระชนมพรรษำของสมเด็จพระนำงเจ้ำสุทิดำ พัชรสุธำพิมลลักษณ 

พระบรมรำชินี (3 มิถุนำยน) 
500  

10 วันอำสำฬหบูชำ (24 กรกฎำคม) -  
11 วันเข้ำพรรษำ (25 กรกฎำคม) -  
12 วันเฉลิมพระชนมพรรษำของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวรัชกำลที่ 10 

(28 กรกฎำคม) 
1,000  

13 วันรพี (7 สิงหำคม) 500  
14 วันเฉลิมพระชนมพรรษำของสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ 

พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง 
500  

15 วันสวรรคตสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 4 500  
16 วันคล้ำยวันสวรรคตของพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอ

ดุลยเดชมหำรำช (13 ตุลำคม) 
500  

17  วนัปิยมหำรำช  (23 ตุลำคม) 500  
18 วันพระบิดำแห่งฝนหลวง (14 พฤศจิกำยน) 500  
19 วันพ่อแห่งชำติ (5 ธันวำคม) 500  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ   
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6. การประเมินผล 
 
ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ เป้าหมายที่เลือก

ประเมิน 
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือทีป่ระเมิน 

1) ร้อยละ 100 ของบุคลำกรใน
สังกัด มีส่วนร่วมในกำรจัด
กิจกรรมวันส ำคัญและสืบสำน
วัฒนธรรม 
2) ร้อยละ 100 ของบุคลำกรมี
ควำมตระหนักและเห็น
ควำมส ำคัญของกำรแสดงออกถึง
ควำมจงรักภักดี ต่อสถำบันชำติ 
ศำสนำ และพระมหำกษัตริย์  
 

 ตรวจสอบกำรเข้ำร่วม
กิจกรรม 
 
 
สอบถำม 
 

ทะเบียนคุมกำรเข้ำร่วม 
กิจกรรมของบุคลำกร 
 
 
แบบสอบถำมกำรมี
ส่วนร่วมและมีควำม
ตระหนัก 
 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ ตัวช้ีวัด ค่า
เป้าหมาย 

ระยะเวลา 

๘.๑  ผลผลิต    
       8.1.1 บุคลำกรในสังกัดได้แสดงออกถึง 
ควำมจงรักภักดีต่อชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์  
       8.1.2 บุคลำกรในสังกัดเป็นผู้สืบสำนวัฒนธรรม 
ประเพณีอันดีงำม 

บุคลำกรในสังกัดได้
ควำมรู้     ควำมเข้ำใจ
วัฒนธรรม ประเพณีอันดี
งำม 

100 % ตุลำคม 
2564 ถึง 
กันยำยน 
2565  

๘.๒  ผลลัพธ์    
       ๘.๒.๑ บุคลำกรในสังกัดได้ร่วมกิจกรรมครบทุกคน   
       ๘.๒.๒ บุคลำกรในสังกัดตระหนักเห็นควำมส ำคัญ
และมีส่วนร่วมในกำรร่วมพิธีวันส ำคัญ และสืบสำน
วัฒนธรรมไทย และน้อมน ำสู่กำรปฏิบัติ 

บุคลำกรในสังกัดสำมำรถ
น ำไปใช้ในชีวิตประจ ำวัน
ให้เกิดประโยชน์ต่อ
ตนเองและสังคม 

100 % ตุลำคม 
2564 ถึง 
กันยำยน 
2565 

 
5.โครงการ ปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ ส านักงานงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัด 

หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ  กลุ่มอ ำนวยกำร ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นำงวำสนำ  กิ่งสุคนธ์  เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน และคณะ 
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ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลำคม 2564  สิ้นสุด กันยำยน 2565  สอดคล้องกับมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาที่ 2 ตัวบ่งชี้ท่ี 4 กำรบริหำรงำนด้ำนกำรบริหำรทั่วไป 

1. หลักการและเหตุผล 

 อำคำรสถำนที่ ภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมของส ำนักงำนเป็นองค์ประกอบที่ส ำคัญต่อกำรปฏิบัติรำชกำร
จ ำเป็นต้องมีกำรจัดอำคำรสถำนที่สภำพแวดล้อมและภูมิทัศน์บริหำรจัดกำรให้เกิดประโยชน์สูงสุดปรับปรุง
พัฒนำอำคำรสถำนที่ให้ที่มีอยู่ให้มั่นคง ปลอดภัย เพียงพอต่อควำมควำมต้องกำรใช้งำนและผู้รับบริกำรเกิด
ควำมพึงพอใจ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1 เป็นส่วนรำชกำร
ที่มีกำรจัดภูมิทัศน์สวยงำม โดยมีกำรปรับพ้ืนที่สิ่งแวดล้อมให้เป็นระเบียบ สวยงำมอยู่เสมอ เพ่ือให้กำรรักษำ
สภำพภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมในส ำนักงำนให้คงสภำพที่สวยงำม จึงมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่บุคลำกรใน
ส ำนักงำนทุกคนต้องมีควำมตระหนักและมีส่วนร่วมในกำรบ ำรุงรักษำอำคำร สภำพแวดล้อม ภูมิทัศน์ให้สะอำด 
สวยงำมอยู่เสมอ อำคำรสถำนที่              น่ำอยู่ น่ำปฏิบัติงำน สำมำรถอ ำนวยควำมสะดวกได้ตำมมำตรฐำน
ส ำนักงำนให้บริกำรแก่ผู้มำติดต่อรำชกำร 

2. วัตถุประสงค์ 

          1. เพ่ือให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1 เป็นส ำนักงำนที่มี
สภำพแวดล้อมสวยงำมและปลอดขยะ 
 2.  เพ่ือเป็นกำรสร้ำงจิตส ำนึกที่ดีแก่ข้ำรำชกำรทุกระดับในสังกัดและผู้มำติดต่อรำชกำรที่ส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1 ในกำรรักษำควำมสะอำด สิ่งแวดล้อม 
 3. เพ่ือให้บุคลำกรทุกระดับในสังกัดและผู้มำติดต่อรำชกำรที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1 มีระเบียบวินัยในกำรทิ้งขยะให้ถูกที่และถูกประเภท 
 4. เพ่ือให้บุคลำกรในส ำนักงำนตระหนักที่จะพัฒนำตนเอง สภำพแวดล้อมให้น่ำอยู่ อย่ำงต่อเนื่องและ
เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรท ำงำนของทุกคนในส ำนักงำน 
 5. เพ่ือพัฒนำพ้ืนที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของครู นักเรียน เป็นที่พักผ่อนของบุคลำกรและผู้มำติดต่อ
รำชกำร 
 6. ปรับปรุง ซ่อมแซมอำคำรให้มีควำมม่ันคง แข็งแรง ปลอดภัยและใช้งำนได้ร้อยละ 100 
 
 
 
 
3. เป้าหมาย 

 เชิงปริมาณ 

        1. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1 ได้รับกำรปรับปรุง พัฒนำให้สวยงำม
อยู่เสมอ  
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ตัวอำคำรได้รับกำรดูแล รักษำให้มีควำมม่ันคง แข็งแรง ใช้งำนได้ร้อยละ 100 

          2. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1 สำมำรถบริหำรจัดกำรขยะได้ 
ข้ำรำชกำร  ทุกระดับในส ำนักงำนและผู้มำติดต่อรำชกำรร้อยละ 100 มีจิตส ำนึกท่ีดีในกำรรักษำควำมสะอำด        

 เชิงคุณภาพ 

 1. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1 ได้รับกำรพัฒนำเป็นสถำนที่พักผ่อน
ของบุคลำกรและผู้มำติดต่อรำชกำรได้อย่ำงมีคุณภำพตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

2. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1 เป็นส ำนักงำนปลอดขยะ 

4. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 ส ำรวจและวำงแผนด ำเนินกำร ตุลำคม 2564 

นำงวำสนำ  กิ่งสุคนธ์ 

2 ขออนุมัติกำรด ำเนินกำร ตุลำคม 2564 

3 ประสำนกลุ่มงำนที่เกี่ยวข้อง พฤศจิกำยน 2564 

4 ด ำเนินกำรปรับปรุงซ่อมแซมตำมโครงกำร ตุลำคม 2564 –  กันยำยน 
2565 

5 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร กันยำยน 2565 

 

5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 

 วันที่  1  ตุลำคม 2564  ถึงวันที่  30  กันยำยน 2565 

 สถำนที่ด ำเนินกำร ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1 

6. งบประมาณ 

 จ ำนวน  14,500 บำท  

กิจกรรมและรายละเอียด 

ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 

ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่  14,500    

1. ส ำรวจและวำงแผนด ำเนินกำร     
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2. อนุมัติกำรด ำเนินกำร     

3. ประสำนกลุ่มงำนที่เกี่ยวข้อง 

4. จัดให้มีจุดทิ้งขยะอย่ำงเพียงพอ 

5. ทุกกลุ่ม/ทุกหน่วยในสังกัดร่วมจัดกิจกรรม 

    Big Cleaning Day 

    

4. ด ำเนินกำรปรับปรุงซ่อมแซมตำมโครงกำร    14,500 

5. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร     

     

รวมงบประมาณ 14,500   14,500 

 

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

 ปัจจัยความเสี่ยง 

      1. อำคำรสถำนที่หำกขำดกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ อำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อทรัพย์สินของ
ทำงรำชกำรตลอดจนกำรเกิดอุบัติภัยต่ำง ๆ  

      2. สภำพภูมิทัศน์ไม่สวยงำม กำรให้บริกำรอ ำนวยควำมสะดวกไม่เพียงพอมีผลต่อควำมพึงพอใจ
ของผู้มำรับบริกำร 

     3. วัสดุในกำรปฏิบัติงำนแต่ละวันที่เป็นขยะมีจ ำนวนมำก หำกไม่น ำไปคัดแยกและน ำกลับมำใช้
ใหม่ 

      4. ในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1 มีบุคลำกรจ ำนวนมำก กำรทิ้ง
ขยะ       สิ่งปฏิกูลก็มีจ ำนวนมำกตำมไปด้วย 

 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

 1. ส ำรวจอำคำรสถำนที่ท่ีสมควรได้รับกำรปรับปรุงและซ่อมแซม          

     2. จัดหำวัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือปรับปรุง ดูแล สภำพภูมิทัศน์ให้เพียงพอ 

      3. รณรงค์ให้มีกำรน ำขยะรีไซเคิล เพ่ือเป็นกำรลดปริมำณขยะและกำรคัดแยกขยะ          

     4. สร้ำงจิตส ำนึกให้บุคลำกรในส ำนักงำนมีควำมตระหนักร่วมกันในกำรรักษำควำมสะอำด 

8. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
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ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 

       ร้อยละ 100 ของอำคำรสถำนที่ได้รับกำรดูแลรักษำ ให้มีสภำพกำรใช้งำน
ไดแ้ละมีคุณภำพตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

 

 

100 

 

          ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1 สำมำรถ
บริหำรจัดกำรขยะได้ ข้ำรำชกำรทุกระดับในส ำนักงำนและผู้มำติดต่อรำชกำร
ร้อยละ 100 มีจิตส ำนึกท่ีดีในกำรรักษำควำมสะอำด      

 

100 

เชิงคุณภาพ 

        ร้อยละ 100 ของอำคำรสถำนที่และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก มีควำม
เพียงพอ ผู้มำรับบริกำรมีควำมพึงพอใจ ตำมตัวชี้วัดมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ 

 

 

100 

 

        ร้อยละ 100 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ 
เขต 1 เป็นส ำนักงำนปลอดขยะ 

 

100 

 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 1. บริเวณส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1 สะอำด ร่มรื่น ภูมิทัศน์
สวยงำม อยู่เสมอ 

 2. บริเวณส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1 เป็นที่พักผ่อนของบุคลำกร
และผู้มำติดต่อรำชกำร 

 3. สภำพอำคำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1 มีควำมม่ันคง 
ปลอดภัย พร้อมใช้งำนร้อยละ 100 
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6. โครงการการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์สู่องค์กรที่เป็นเลิศ 

หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ กลุ่มอ ำนวยกำร 

ลักษณะโครงการ     (  )  โครงกำรงำนประจ ำ (..) โครงกำรใหม่  (..) โครงกำรต่อเนื่อง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นำงนันทนำ  อัมระนันทน์  นักประชำสัมพันธ์ช ำนำญกำรพิเศษ 

ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ เริ่มต้น ตุลำคม  2564 สิ้นสุด กันยำยน 2565 

ความสอดคล้องกับ 

 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติที่  6   ข้อ 2 หน่วยงานสร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมให้
ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา 

 นโยบาย สพฐ. ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

มำตรฐำน สพท. ที่ 1 กำรบริหำรจัดกำรองค์กำรสู่ควำมเป็นเลิศ 

 ตัวบ่งชี้ที่ 1 กำรบรหิำรจัดกำรที่ดี 

 ประเด็นกำรพิจำรณำที่ ๕ กำรสือ่สำร กำรประชำสัมพันธ์ภำยในและภำยนอกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

1. หลักการและเหตุผล 

 กำรประชำสัมพันธ์เป็นงำนสื่อสัมพันธ์ที่มีควำมส ำคัญและมีคุณค่ำต่อองค์กรเป็นอย่ำงยิ่ง                   
ที่จะช่วยให้กำรด ำเนินงำน ผลงำน ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1 และ
สถำนศึกษำในสังกัด ได้เป็นที่รู้จักแพร่หลำยไปยังหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งในสังกัดและนอกสังกัด เพ่ือสร้ำง
ภำพลักษณ์ที่ดีให้กับหน่วยงำนอย่ำงต่อเนื่อง ท ำให้หน่วยงำนมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ และได้รับควำมร่วมมือ
อย่ำงดีจำกประชำชนและองค์กรอ่ืนในกำรสนับสนุนกิจกรรมต่ำง ๆ ของหน่วยงำน   

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1  มีควำมมุ่งมั่นที่จะเผยแพร่ข้อมูล
ข่ำวสำร ข้อเท็จจริง และควำมถูกต้อง ผ่ำนสื่อและเครือข่ำยประชำสัมพันธ์ที่เหมำะสม เพ่ือให้ครอบคลุม
กลุ่มเป้ำหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล  กำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรผ่ำนสื่อทุกแขนง  และ                
กำรจัดระบบข้อมูลข่ำวสำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1 และสถำนศึกษำ
ในสังกัด เพื่อกำรบริกำรต่อสำธำรณชน จึงมีควำมส ำคัญและจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะท ำให้กำรด ำเนินงำน และ
ผลงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1 และสถำนศึกษำในสังกัด  ได้รับกำร
เผยแพร่สู่สำธำรณชนและกลุ่มเป้ำหมำยอย่ำงทั่วถึงและต่อเนื่อง 

2. วัตถุประสงค์ 

 2.1  เพื่อให้กำรด ำเนินงำน/ผลงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์  

เขต 1  และสถำนศึกษำในสังกัด ได้รับกำรเผยแพร่สู่สำธำรณชนผ่ำนสื่อประชำสัมพันธ์ทุกแขนง 
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 2.2 เพ่ือประชำสัมพันธ์โครงกำรและกิจกรรมที่ประสบควำมส ำเร็จ 

  2.3 เพ่ือใช้เงื่อนไขกำรประชำสัมพันธ์เป็นเครื่องมือในกำรกระตุ้นให้เกิดกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง 

  2.4 เพ่ือแสวงหำควำมร่วมมือจำกประชำชน องค์กร หน่วยงำน ให้มีส่วนรวมในกำรพัฒนำ
กำรศึกษำ 

3. เป้าหมาย  

 3.1  ด้านปริมาณ 

  1)  ผลิตเอกสำร “จดหมำยข่ำว”  อย่ำงน้อยปีละ 12 ครั้ง  
  2)  จัดท ำแผ่นพับประชำสัมพันธ์หน่วยงำน  ปีละ 2 ครั้ง  
  3)  เผยแพร่ข่ำวสำรทำงเว็บไซต์ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ 
เขต 1,  เว็บไซต์ สพฐ. และเว็บไซต์อ่ืน ๆ อย่ำงน้อยสัปดำห์ละ  5  ครั้ง 
  4)  เผยแพร่ข่ำวสำรทำงเครือข่ำย Social Network  (Facebook) อย่ำงน้อยสัปดำห์ละ                    
2 ครั้ง 
  5)  เผยแพร่ข่ำวสำรทำงระบบโปรแกรมกำรสื่อสำร Line  อย่ำงน้อยสัปดำห์ละ 2 ครั้ง 
  6)  เผยแพร่ข่ำวสำรผ่ำนบอร์ดประชำสัมพันธ์ อย่ำงน้อยสัปดำห์ละ  2 ครั้ง 
                 7) เผยแพร่ข่ำวสำรผ่ำนสื่อสิ่งพิมพ์ / หนังสือพิมพ์  อย่ำงน้อย ปีละ 4 ครั้ง 
  8)  ประชำสัมพันธ์ผ่ำนกำรจัดนิทรรศกำรในโอกำสต่ำง ๆ อย่ำงน้อย ปีละ 3 ครั้ง  
 3.2  ด้านคุณภาพ 

  ประชำชน องค์กร หน่วยงำนในสังกัดมีควำมเข้ำใจในบทบำทหน้ำที่ และรับทรำบข้อมูล
ข่ำวสำรกิจกรรมควำมเคลื่อนไหวต่ำง ๆ ที่มีควำมหลำกหลำยและเหมำะสมของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1 และสถำนศึกษำในสังกัด 

๔. กิจกรรมและปฏิทินการปฏิบัติงาน 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

๑. แหล่งข่ำว 
 - ติดตำม บันทึกภำพ ท ำข่ำว นอกพ้ืนที่ 
 - กลุ่มงำนน ำมำให้ด้วยตนเอง 
 - โรงเรียน เครือข่ำย น ำมำให้ด้วยตนเอง 
 - จำกตะกร้ำรับข้อมูล ข่ำวสำร 

ระหว่ำง ตุลำคม 
2564 –  

กันยำยน  2565 

นำงนันทนำ 

     อัมระนันทน์ 

 

๒. แหล่งข่ำวทำงระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

 - จำกระบบส่งข่ำว ภำพข่ำว ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1 

ระหว่ำง ตุลำคม 
2564 –  

กันยำยน  2565 

นำงนันทนำ 

     อัมระนันทน์ 
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กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

 - จำกระบบข่ำวกลุ่มงำนประชำสัมพันธ์หน้ำเว็บ 
 - จำกระบบอีเมล์ 
 - จำกระบบ Facebook 
 - จำกระบบ Line 
๓. คลังข่ำว ภำพข่ำว 

 - น ำภำพข่ำวเข้ำระบบคอมพิวเตอร์ 
 - น ำข่ำวเข้ำระบบคอมพิวเตอร์ 
 - น ำข่ำว ภำพข่ำว เก็บเข้ำแฟ้มเอกสำร 

ระหว่ำง ตุลำคม 
2564 –  

กันยำยน  2565 

นำงนันทนำ 

     อัมระนันทน์ 

๔. กำรจัดเตรียมข่ำว น ำเสนอ 

 - คัดเลือก ข่ำว ภำพข่ำว 
 - ตกแต่งภำพข่ำว 

ระหว่ำง ตุลำคม 
2564 –  

กันยำยน  2565 

นำงนันทนำ 

     อัมระนันทน์ 

๕. กำรบรรยำยภำพข่ำว 

 - สรุปประเด็นส ำคัญ ใคร ท ำอะไร ที่ไหน เมื่อไร ท ำไม 
อย่ำงไร 

ระหว่ำง ตุลำคม 
2564 –  

กันยำยน  2565 

นำงนันทนำ 

     อัมระนันทน์ 

6. กำรเขียนข่ำว 

  - ศึกษำข้อมูลที่ได้มำจำกกำรออกติดตำม 
 - ศึกษำข้อมูลจำกเอกสำร โครงกำร ค ำกล่ำวรำยงำน 
 - ศึกษำข้อมูลจำกเจ้ำของกิจกรรม โครงกำร 
 - เขียนพำดหัวข่ำว 
 - เขียนโปรยข่ำว ประเด็นที่ส ำคัญ 
 - ส่วนเชื่อมของข่ำว ประเด็นที่สนใจรอง 
 - เนื้อหำข่ำว รำยละเอียดของข่ำว 
 - บทสรุป 

ระหว่ำง ตุลำคม 
2564 –  

กันยำยน  2565 

นำงนันทนำ 

     อัมระนันทน์ 

  7. กำรรำยงำนข่ำวเพ่ือน ำเสนอ 

 - พิมพ์หนังสือน ำเสนอตำมล ำดับขั้น 
 - ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม 
 - รองผู้อ ำนวยกำร สพป.นครสวรรค์ เขต 1 
 - ผู้อ ำนวยกำร สพป.นครสวรรค์ เขต 1 

ระหว่ำง ตุลำคม 
2564 –  

กันยำยน  2565 

นำงนันทนำ 

     อัมระนันทน์ 

  8. น ำเสนอข่ำว 

  - เว็บไซต์ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 

ระหว่ำง ตุลำคม 
2564 –  

นำงนันทนำ 

     อัมระนันทน์ 
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กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

 - บอร์ดประชำสัมพันธ์ 
 - เว็บไซต์ สพฐ. 
 - FaceBook Amma Nun 
 - FaceBook สพป.นครสวรรค์ เขต 1 
 - กลุ่ม line ต่ำง ๆ   
 - หนังสือพิมพ์ 
 - สถำนีวิทยุกระจำยเสียง 

กันยำยน  2565 

  9. ผลกำรปฏิบัติงำน 

 - รำยงำนผล ประเมิน 
 - ติดตำมข่ำว ตำมสื่อที่น ำเสนอ 

ระหว่ำง ตุลำคม 
2564 –  

กันยำยน  2565 

นำงนันทนำ 

     อัมระนันทน์ 

5. งบประมาณ  

 5.๑  งบประมำณ   จ ำนวน  7,780.- บำท  

 5.๒  รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

ทรัพยากรโครงการ (สำมำรถถัวจ่ำยได้ทุกรำยกำรตำมท่ีจ่ำยจริง) 

ที ่ กิจกรรม งบประมาณ หมายเหตุ 

1 กำรฝึกอบรมออนไลน์ (Online Training) เทคนิค/สื่อ
สร้ำงสรรค์กำรประชำสัมพันธ์มืออำชีพ ส ำหรับผู้ท ำหน้ำที่
นักประชำสัมพันธ์/ผู้ท ำข่ำว/ผู้สื่อข่ำวของส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศกึษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1 และ
โรงเรียนในสังกัด 

4,780.-  

2 ผลิตเอกสำร “จดหมำยข่ำว” อย่ำงน้อยปีละ 12 ครั้ง   

3 เผยแพร่ข่ำวสำรทำงเว็บไซต์ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

ประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1 , เว็บไซต์ สพฐ. และ
เว็บไซต์อ่ืน ๆ อย่ำงน้อยสัปดำห์ละ 3 ครั้ง 

  

4 เผยแพร่ข่ำวสำรทำงเครือข่ำย Social Network  (Face 
Book) อย่ำงน้อยสัปดำห์ละ 2 ครั้ง 
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5 เผยแพร่ข่ำวสำรทำงระบบโปรแกรมกำรสื่อสำร Line  

อย่ำงน้อยสัปดำห์ละ 2 ครั้ง 

  

6 เผยแพร่ข่ำวสำรผ่ำนบอร์ดประชำสัมพันธ์ อย่ำงน้อย 

สัปดำห์ละ  2 ครั้ง 

  

7 ประชำสัมพันธ์ผ่ำนป้ำยไฟอักษรตัววิ่ง อย่ำงน้อย 

สัปดำห์ละ 1 ครั้ง 

  

8 ประชำสัมพันธ์ผ่ำนเสียงตำมสำย  อย่ำงน้อยสัปดำห์ละ 1 
ครั้ง 

  

9 เผยแพร่ข่ำวสำรทำงหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น (ถวำยพระพร) 

ปีละ 2 ครั้ง ๆ ละ 1,500.- บำท 

3,000  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 7,780.-  

 

6. การประเมินผล 

ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ ค่า
เป้าหมาย 

เครื่องมือที่
ใช้วัด 

6.๑  ผลผลิต   การสังเกต 

     สื่อประชำ 
สัมพันธ์ที่เป็น
ประโยชน์ต่อ
กลุ่มเป้ำหมำยใน
รูปแบบต่ำง ๆ ได้แก่ 
ภำพข่ำว ข่ำว
ประชำสัมพันธ์ ข่ำว
กิจกรรม วำรสำร
ภำยใน แผ่นพับ 
วิดีทัศน์ และป้ำย
ประชำสัมพันธ์
ดิจิตอลภำยใน 

    1. เพ่ือให้กำรด ำเนินงำน/ผลงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1  และสถำนศึกษำ
ในสังกัด ได้รับกำรเผยแพร่สู่สำธำรณชนผ่ำนสื่อ
ประชำสัมพันธ์ทุกแขนง 

    2. เพ่ือให้ข้ำรำชกำรครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน 
ประชำชน องค์กรภำครัฐ องค์กรเอกชน และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ยอมรับและให้กำรสนับสนุนกิจกรรมของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1  
และสถำนศึกษำในสังกัด 

   3. ผู้รับบริกำรทั้งในองค์กรและนอกองค์กร                        
มีควำมพึงพอใจในบริกำร 

   4. ร้อยละ 85 ของเครือข่ำยประชำสัมพันธ์                             

85 %  
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ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ ค่า
เป้าหมาย 

เครื่องมือที่
ใช้วัด 

 มีควำมเข้มแข็ง และมีทักษะในกำรปฏิบัติงำน 

   5. อัตรำกำรเพิ่มขึ้นของข้อมูลข่ำวสำรและผลงำน 

เฉลี่ยเครือข่ำยละ 1 ข่ำว/สัปดำห์ 

6.๒  ผลลัพธ์   การสังเกต 

     ร้อยละ 85 ของ
ผู้รับบริกำร
กลุ่มเป้ำหมำยที่
รับรู้/สื่อมวลชน 
และองค์กรเครือข่ำย
ภำครัฐและเอกชน 
เข้ำใจและเกิดควำม
เชื่อมั่นในภำรกิจ 
นโยบำยส ำคัญของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ
ประถมศึกษำ
นครสวรรค์ เขต 1 / 
ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
/ 
กระทรวงศึกษำธิกำร 
ได้รับทรำบ รับรู้
ข้อมูลข่ำวสำรที่เป็น
ประโยชน์ สิทธิต่ำง 
ๆ ที่เผยแพร่สู่
กลุ่มเป้ำหมำย 

 

ผู้รับบริกำรกลุ่มเป้ำหมำยที่รับรู้/สื่อมวลชน และองค์กร
เครือข่ำยภำครัฐและเอกชน เข้ำใจและเกิดควำมเชื่อม่ันใน
ภำรกิจ นโยบำยส ำคัญของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1 / ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน / กระทรวงศึกษำธิกำร ได้รับทรำบ รับรู้
ข้อมูลข่ำวสำรที่เป็นประโยชน์ สิทธิต่ำง ๆ ที่เผยแพร่สู่
กลุ่มเป้ำหมำย 

 

85 %  

 

 



๑๐๘ 
 

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 8.1  กำรประชำสัมพันธ์และกำรสื่อสำรทั้งภำยในและภำยนอกองค์กรทั่วถึงผ่ำนช่องทำง                         
ที่หลำกหลำย เพื่อให้สำธำรณชนได้รู้ถึงสิ่งที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1                  
ได้กระท ำกำรอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนรอบข้ำง เพื่อให้เกิดควำมเลื่อมใสศรัทธำ และ                             
เกิดกำรสนับสนุนให้ควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำน  

 8.2  ข้ำรำชกำรครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน ประชำชน องค์กรภำครัฐ องค์กรเอกชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยอมรับ เข้ำใจ และให้กำรสนับสนุนกิจกรรมของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1  และสถำนศึกษำในสังกัด 

 8.3  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1 และเครือข่ำยประชำสัมพันธ์ 
ภำยนอก ภำยใน มีควำมสัมพันธ์ ควำมเข้ำใจอันดีต่อกัน สำมำรถให้ควำมร่วมมือ ช่วยเหลือ ในกำรท ำงำน
ประชำสัมพันธ์ร่วมกัน เพ่ือสร้ำงภำพลักษณ์ท่ีดีต่อองค์กร 

 8.4  ป้องกันแก้ไขควำมเข้ำใจผิดที่เกิดขึ้น เช่น ข่ำวลือในด้ำนลบของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1 ซึ่งท ำให้สำธำรณชนเกิดควำมเข้ำใจผิดต่อองค์กร โดยจะท ำกำร
ค้นหำสำเหตุและขจัดแหล่งต้นเหตุ โดยหำทำงท ำควำมเข้ำใจ ชี้แจงเหตุผลให้กระจ่ำงชัด ให้กับประชำชนได้รับ
ทรำบ 
 
7.โครงการพัฒนาทักษะการคดิวิเคราะห์ด้วยรูปแบบ ๒ต. ๒ด. 
แผนงาน   ขยำยโอกำสและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
ลักษณะโครงการ     (..) โครงกำรงำนประจ ำ (/) โครงกำรใหม่ (...) โครงกำรต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสุรเดช น้อยจันทร์ 
ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ เริ่มต้น ตุลำคม ๒๕๖๔  สิ้นสุด กันยำยน ๒๕๖๔ 
ความสอดคล้องกับ 
 นโยบาย สพฐ. 

ประเด็นยุทธศาสตร์       (...) ๑  (/) ๒  (..)  ๓  (..) ๔ 
๑. หลักการและเหตุผล 
     ยุคปัจจุบันเป็นยุคที่ “ควำมรู้คืออ ำนำจ” อย่ำงไรก็ตำมผู้ที่จะสำมำรถใช้ข้อมูลข่ำวสำรต่ำงๆให้เกิด 
อ ำนำจได้นั้น จ ำเป็นต้องมีควำมสำมำรถในกำรใช้ปรับข้อมูลข่ำวสำร ให้อยู่ในรูปขององค์ควำมรู้ และ น ำไปใช้ 
ประกอบในกำรด ำเนินชีวิตได้อย่ำงเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งผู้ที่จะสำมำรถเป็นเช่นนั้นได้ จะต้องมีคุณสมบัติ 
ประกำรหนึ่งในชีวิตนั่นคือ “คิดเป็น” กำรคิด (Thinking) คือ กำรที่คนคนหนึ่งพยำยำมใช้พลังทำงสมอง ของ
ตนในกำรน ำเอำข้อมูลควำมรู้ ประสบกำรณ์ต่ำงๆที่มีอยู่มำจัดวำงอย่ำงเหมำะสม เพ่ือให้ได้มำซึ่งผลลัพธ์ เช่น 
กำรตัดสินใจเลือกในสิ่งที่ดีที่สุดเป็นต้นคนที่ “ คิดเป็น ” จะสำมำรถจัดข้อมูลได้อย่ำงเป็นระเบียบ เรียบร้อย
เพ่ือให้ได้ควำมคิดที่ดีที่สุด ควำมสำมำรถในกำรคิด ท ำให้มนุษย์สำมำรถแก้ปัญหำให้กับตนเองได้ สำมำรถคิด
สร้ำงสรรค์ สร้ำง เครื่องทุนแรง สร้ำงสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ได้ สำมำรถสร้ำงควำมสุขให้กับตนเอง และปกป้อง
ตนเองให้พ้นจำก ภัยธรรมชำติได้ กำรคิดท ำให้คนไม่ถูกหลอก ด้วยกำรตีควำม หรือยอมรับกำรตีควำมข้อมูล
อย่ำงผิดๆ และ ไม่เชื่อถือสิ่งต่ำงๆ อย่ำงง่ำยๆ แต่จะมีควำมวินิจฉัยไตร่ตรองและพิสูจน์ควำมจริงอย่ำงรอบคอบ
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ก่อนตัดสินใจ เลือก ในต่ำงประเทศกำรจัดกำรศึกษำให้ผู้เรียนคิดเป็นและแก้ปัญหำเป็นท ำให้ประเทศนั้นมี
พลเมืองที่มี คุณภำพ มีกำรพัฒนำสิ่งใหม่ๆเสมอ มีควำมเจริญในทุกๆด้ำนมีเศรษฐกิจที่ดี มีคุณภำพชีวิตที่ดี เช่น 
ใน ประเทศ สหรัฐอเมริกำ หลักสูตรแกนกลำงมลรัฐ New Jersey ได้ก ำหนดว่ำในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
ของรัฐ ผู้เรียนจะต้องศึกษำเรื่องกำรอ่ำน กำรเขียนและกำรคิด (New Jersey Department of Education, 
๒๐๐๔: ๓) ในประเทศสิงคโปร์หลักสูตรบูรณำกำร (Integrated Programmed/IP) เป็นหลักสูตรส ำหรับ 
นักเรียน ระดับมัธยมศึกษำ ที่จะเรียนต่อในระดับมหำวิทยำลัย โดยผู้เรียนจะได้รับประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ ที่ 
กว้ำงกว่ำ เพื่อพัฒนำควำมสำมำรถในกำรริเริ่มควำมคิดสร้ำงสรรค์ กำรคิดในเชิงวิเครำะห์และ กำรสร้ำงควำม 
เป็นผู้น ำ ในประเทศญี่ปุ่นกำรปฏิรูปกำรศึกษำในปลำยทศวรรษท่ี ๑๙ มีเป้ำหมำยเพ่ือเน้นในเรื่องควำม 
ยืดหยุ่น ควำมคิดสร้ำงสรรค์ และกำรเพ่ิมโอกำสให้นักเรียนได้แสดงออกในสิ่งที่ตนเองชอบ (วิกีพีเดีย 
สำรำนุกรมเสรี กำรศึกษำของประเทศญี่ปุ่น : บทควำม ,๒๐๑๒) จะเห็นได้ว่ำในประเทศต่ำงๆเหล่ำนี้ซึ่งได้ชื่อ
ว่ำเป็นประเทศที่มีกำรจัดกำรศึกษำที่ดีที่สุดในโลกล้วนแต่มี หลักสูตรที่เน้นให้ผู้เรียนคิดเป็นทั้งนั้น  
     จำกกำรจัดกำรเรียนกำรสอนพบว่ำกำรพัฒนำทักษะกระบวนกำรคิดยังเป็นปัญหำทั้งในด้ำนกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนของครูและในด้ำนกำรรับรู้ของนักเรียน ทั้งนี้น่ำจะมำจำกโรงเรียนไม่มีสื่อและกิจกรรมกำร
เรียนกำรสอนเพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกทักษะกำรคิดดังนั้นเพื่อเป็นกำรพัฒนำผู้เรียนในด้ำนทักษะกระบวนกำรคิด
โรงเรียนจึงได้จัดท ำโครงกำรพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ด้วยรูปแบบ ๒ต. ๒ด. ขึ้นโดยให้ครูได้พัฒนำสื่อกำร
เรียนกำรสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกทักษะกระบวนกำรคิด 
๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพ่ือพัฒนำสื่อกำรเรียนกำรสอนที่พัฒนำทักษะกระบวนกำรคิด 
 ๒.๒ เพ่ือให้นักเรียนทุกชั้นเรียนมีกิจกรรมกำรเรียนรู้โดยกำรใช้ทักษะกระบวนกำรคิด 
๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  - ครูทุกคนพัฒนำสื่อกำรเรียนรู้และจัดกำรเรียนกำรสอนทักษะกระบวนกำรคิด 
  - นักเรียนทุกชั้น ร้อยละ ๘๐ มีกิจกรรมกำรเรียนรู้ และมีทักษะกระบวนกำรคิดอยู่ในระดับดี 
 ๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   - ครูมีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทักษะกระบวนกำรคิดอย่ำงมีคุณภำพ 
   - นักเรียนมีพัฒนำกำรด้ำนทักษะกระบวนกำรคิดในระดับดีขึ้นไป 
๔. กิจกรรม ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินงาน 

ที่  ขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลำ 
๑ กำรวำงแผน 

(Planning) 
๑.น ำเสนอโครงกำรต่อผู้บริหำร 
๒.มอบหมำยผู้รับผิดชอบ 

ตค.๖๓ 

๒ กำรด ำเนินงำน 
(Doing) 

๑. จัดท ำคู่มือกำรเรียนกำรสอนทักษะกระบวนกำรคิด 
๒. ครูพัฒนำสื่อกำรเรียนรู้และจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน
พัฒนำทักษะกระบวนกำรคิดในทุกระดับชั้น 
๓. สร้ำงเครื่องมือกำรนิเทศ  

พย.๖๓-กย.
๖๔ 

๓ ตรวจสอบติดตำม 
/ประเมินผล (Check) 

๑. กำรนิเทศติดตำม  
๒. กำรประเมินผล 

ต.ค.๖๓ - 
กย.๖๔ 

๔ ปรับปรุงพัฒนำ ๑. รำยงำนผลนวัตกรรมที่พัฒนำทักษะกำรคิดของแต่ละ กย.๖๔ 
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(Action) ระดับชั้น 
๒. ประชุมเพ่ือสรุปผลงำนและน ำข้อบกพร่องมำปรับปรุงแก้ไข 

 
๕. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 - ระยะเวลำ ๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๕ 
 - สถำนที่ โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต ๑ 
 
๖. งบประมาณ   
 ๖.๑ งบประมำณ   จ ำนวน   ๒๐,๐๐๐.-   บำท (ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 
 ๖.๒ รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
 

กิจกรรม งบประมาณ 
กิจกรรมที่ ๑ กำรวำงแผน(Planning) ๓,๐๐๐.- 
กิจกรรมที่ ๒ กำรด ำเนินงำน (Doing) ๑๒,๐๐๐.- 
กิจกรรมที่ ๓ กำรตรวจสอบติดตำม/ประเมินผล (Check) ๓,๐๐๐.- 
กิจกรรมที่ ๔ สรุปผลและรำยงำนผลกำรนิเทศ ๒,๐๐๐.- 

รวมงบประมำณ ๒๐,๐๐๐.- 
 
๗. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ๗.๑  ปัจจัยควำมเสี่ยง 
      - ครูไม่ท ำกำรกำรสอนตำมคู่มือ 

 ๗.๒ แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
     - สร้ำงควำมเข้ำใจ ท ำกำรนิเทศแบบกลยำณมิตร  ให้ควำมรู้/ฝึกอบรมพัฒนำ 
 
 
๘. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 

ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย 
-  ครูมีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทักษะกระบวนกำรคิดอย่ำงมีคุณภำพ ๑๐๐% 
- นักเรียนมีพัฒนำกำรด้ำนทักษะกระบวนกำรคิดในระดับดีขึ้นไป ๘๐% 
 
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

- ครูมีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทักษะกระบวนกำรคิดอย่ำงมีคุณภำพ 
- นักเรียนมีพัฒนำกำรด้ำนทักษะกระบวนกำรคิดในระดับดีขึ้นไป 

- ครูเห็นควำมส ำคัญของกำรฝึกทักษะกระบวนกำรคิดให้กับนักเรียนและจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้นักเรียนได้
ฝึกทักษะกระบวนกำรคิดอย่ำงต่อเนื่องในทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
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9.โครงการการสร้างทักษะทางวิทยาศาสตร์และการเรียนรู้วิชาวิทยาการค านวณ 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ  ยุทธศำสตร์ที่ 3  ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์                 
สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ  ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ                                           
นโยบายสพป.นครสวรรค์ เขต 1  5 วิถีสู่คุณภำพ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 : ข้อ 1 สร้ำงคุณภำพผู้เรียน  
                                          ข้อ 2 เสริมสมรรถนะครูและบุคลำกร ข้อ 3 เติมโรงเรียนและผู้บริหำร 
                                          ข้อ 5 ก่อหนุนน ำเครือข่ำยคุณภำพ 
กลุ่มที่รับผิดชอบ    กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 
ผู้บริหารโครงการ   นำยสุรเดช  น้อยจันทร์ 
ผู้รับผิดชอบ         นำงณัฐกำนต์  ฉิมงำม   โทรศัพท์ 089-5679669 
ลักษณะโครงการ    โครงกำรใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลำคม 2564 – 30 กันยำยน 2565        
1. หลักการและเหตุผล 

ตำมท่ีกระทรวงศึกษำธิกำรได้มีค ำสั่งให้ใช้มำตรฐำนหลักสูตรกำรเรียนรู้ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
วิทยำศำสตร์ (ฉบับปรับปรุง 2560) ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ.2551 สถำบันส่งเสริม
กำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เป็นหน่วยงำนหลักในกำรด ำเนินกำรปรับปรุง และพัฒนำ
หลักสูตรกำรเรียนรู้ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ส ำหรับสำระที่ 4 เทคโนโลยี                
ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ประกอบด้วยเนื้อหำส ำคัญ 2 ส่วนคือ กำรออกแบบและเทคโนโลยี 
(Design  and Technology) และวิทยำกำรค ำนวณ (Computing Science) โดยเนื้อหำด้ำนวิทยำกำร
ค ำนวณเป็นกำรเรียนรู้เกี่ยวกับกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ มีทักษะกำรคิด เชิงค ำนวณ กำรคิด
วิเครำะห์ แก้ปัญหำเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ประยุกต์ใช้ควำมรู้ด้ำนวิทยำกำรคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำรในกำรแก้ปัญหำที่พบในชีวิตจริงได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ซึ่งมีกำรพัฒนำมำตรฐำน
กำรเรียนรู้และตัวชี้วัดขึ้นใหม่ทั้งหมด ดังนั้นผู้สอนอำจไม่เข้ำใจ หรือมีควำมเข้ำใจที่คลำดเคลื่อนในหลักกำรต่ำง 
ๆ ของมำตรฐำนกำรเรียนรู้ และตัวชี้วัด รวมทั้งกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด สสวท.                                                                                                                                 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์เขต 1 จงึจ ำเป็นต้องจัดกำรอบรมให้แก่ครูผู้สอน
สำระเทคโนโลยี (วิทยำกำรค ำนวณ) เพ่ือให้ครูมีควำมรู้  ควำมเข้ำใจในมำตรฐำนหลักสูตร และตัวชี้วัด รวมทั้ง
วิธีกำรจัดกำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดทั้งหมดและสำมำรถน ำควำมรู้ไปจัดกำรเรียนรู้ในสถำนศึกษำของ
ตนเอง 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือเพ่ิมพูนศักยภำพแก่ครูผู้สอนให้มีควำมสำมำรถในกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรรู้วิชำ

วิทยำกำรค ำนวณมำกยิ่งขึ้น  
2.2 เพ่ือพัฒนำครูผู้สอนให้มีควำมรู้ และทักษะในกำรจัดกำรเรียนรู้วิชำวิทยำกำรค ำนวณ                

อย่ำงมีคุณถำพ และจัดกิจกรรมแบบบูรณำกำร 

3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ  

            1) ครูผู้สอนจ ำนวน 162 คน มีทักษะวิทยำศำสตร์และกำรเรียนรู้วิชำวิทยำกำรค ำนวณ                
ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 
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     2) ครูผู้สอนจ ำนวน 162 คน มีควำมรู้ควำมเข้ำใจสำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนวิชำวิทยำกำร
ค ำนวณได้เป็นอย่ำงดี               
 3.2 เชิงคุณภาพ  
                นักเรียนมีควำมพึงพอใจในกำรจัดกิจกรรมกำรสอนวิชำวิทยำกำรค ำนวณของครูมำกยิ่งขึ้น 

4. กิจกรรมและปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

- กิจกรรม 
- ระยะเวล

า 

-  

- ผู้รับผิดชอบ 

1. วางแผนการด าเนินงาน  
    จัดกลุ่มเป้ำหมำย และวำงแผนขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
 - แจ้งประสำนกับโรงเรียนให้ประสำนกับครูที่สอนกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ และกำรจัดกำรเรียนรู้วิชำวิทยำกำร
ค ำนวณ ในระดับชั้น ป.1-ป.6 และ ม.1-ม.3 จ ำนวน 162 
โรงเรียน  
 

-  

-  ธันวำคม 2564 
–มกรำคม 2565 

-  

-  

-  

- นำงณัฐกำนต์ ฉิมงำม 

2. ด าเนินการ  
    วำงแผนกำรจัดท ำคู่มือ 
 - จัดท ำเอกสำรเพ่ือพัฒนำครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
วิทยำศำสตร์ และกำรจัดกำรเรียนรู้วิชำวิทยำกำรค ำนวณ 
 - มอบหมำยหน้ำที่ให้กับศึกษำนิเทศก์ ในกำรวำงแผนกำร
นิเทศ เพ่ือพัฒนำครูผู้สอนให้ปลูกฝังทักษะวิทยำศำสตร์         
และกำรจัดกำรเรียนรู้วิชำวิทยำกำรค ำนวณ 

 

มกรำคม 2565 
– กุมภำพันธ์ 
2565 

 

นำงณัฐกำนต์ ฉิมงำม 
และศึกษำนิเทศก์     

3. สรุปและประเมินผล  
    ใช้คู่มือจำกกำรจัดอบรมครู เรื่องควำมรู้และทักษะในกำร
ปลูกฝังทักษะวิทยำศำสตร์และกำรจัดกำรเรียนรู้วิชำวิทยำกำร
ค ำนวณ ให้กับครูผู้สอนวิชำวิทยำกำรค ำนวณ ในระดับชั้น   
ป.1-ป.6 และ ม.1-ม.3 จ ำนวน 162 โรงเรียน    
 

 
 
กุมภำพันธ์ 
2565-มีนำคม 
2565 

 

นำงณัฐกำนต์ ฉิมงำม     
และศึกษำนิเทศก์     

4. น าผลการประเมินไปปรับปรุง  
     นิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำน 
 -  นิเทศ ติดตำม และเร่งรัดกำรด ำเนินกำร  
 - สรุปผลกำรด ำเนินงำน 

 
มีนำคม 2565- 
เมษำยน 2565  

 

นำงณัฐกำนต์ ฉิมงำม      
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5.  งบประมาณ จ านวน 25,000 บาท (-สองหม่ืนห้าพันบาทถ้วน-)  
    โดยขอถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง 
      แหล่งงบประมำณ ( ) งบจัดกำรศึกษำตำมภำรกิจ   จ ำนวน 25,000 บำท   แยกเป็น   
                            (     )  งบบริหำรส ำนักงำน จ ำนวน ...................... บำท    
                                         -    ค่ำตอบแทน    7,200   บำท 

- ค่ำใช้สอย       8,000   บำท  

- ค่ำวัสดุ         9,800   บำท 

กิจกรรมและ 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1. วางแผนการด าเนินงาน  
    กำรประชุมวำงแผนกำรจัดท ำคู่มือ 
- จัดท ำเอกสำรเพ่ือพัฒนำครูผู้สอนกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้วิทยำศำสตร์ และกำรจัดกำรเรียนรู้วิชำ
วิทยำกำรค ำนวณ 
- มอบหมำยหน้ำที่ให้กับศึกษำนิเทศก์ ในกำรวำง
แผนกำรนิเทศ เพ่ือพัฒนำครูผู้สอนให้ปลูกฝังทักษะ
วิทยำศำสตร์ และกำรจัดกำรเรียนรู้วิชำวิทยำกำร
ค ำนวณ   

  8,000 1,000 

2. ด าเนินการ  
- ค่ำสัมมนำคุณวิทยำกร จ ำนวน 12 ชั่วโมง 
 - จัดท ำเครื่องมือนิเทศ ติดตำม และประเมินผล
กำรด ำเนินงำน 
-  นิเทศ ติดตำม และเร่งรัดกำรด ำเนินกำร 

 

   7,200  

    3,000 

3. ประเมินผล                                          
- จัดท ำรำยงำนผลกำรนิเทศ ติดตำม  
- สรุปผลกำรด ำเนินงำน       
   

 

 

    3,000 

4. น าผลการประเมินไปปรับปรุง   
- รำยงำนสรุปผลกำรนิเทศ ติดตำม                            
และประเมินผล เพื่อน ำผลข้อมูลไปพัฒนำ 
 

 

 

 
 

1,800 

 
รวมงบประมาณ 

 
25,000 

 
7,200 

 
8,000 

 
9,800 
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หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
6. การประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ 
เป้าหมาย 

เลือกประเมิน 
วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ 

    1. ร้อยละ 100 ของครูผู้สอน
จ ำนวน 162 คน มีทักษะวิทยำศำสตร์
และกำรเรียนรู้วิชำวิทยำกำรค ำนวณ
ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 
 

 
√ 

 
กำรนิเทศ ติดตำม 

 

 
แบบนิเทศ ติดตำม 

 

    2. ร้อยละ 100 ของครูผู้สอน
จ ำนวน 162 คน มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
สำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนวิชำ
วิทยำกำรค ำนวณได้เป็นอย่ำงดี   
               

 
√ 

 
กำรนิเทศ ติดตำม 

 

 
แบบนิเทศ ติดตำม 

 

    3. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีควำม
พึงพอใจในกำรจัดกิจกรรมกำรสอนวิชำ
วิทยำกำรค ำนวณของครูมำกยิ่งขึ้น 
 

√ ประเมินควำมพึง
พอใจของผู้เรียน 

 

แบบประเมินควำมพึง
พอใจของผู้เรียน 

  

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

นักเรียนมีทักษะกำรคิดเชิงค ำนวณสำมำรถวิเครำะห์แก้ปัญหำได้ และมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้น 
10.โครงการการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
สนองยุทธศาสตร์ ยุทธศำสตร์ที่ 3  ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
แผนงาน    
กลุ่มที่รับผิดชอบ   กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
กลุ่มงำน    ส่งเสริมและพัฒนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 
ผู้บริหารโครงการ  1. ผู้อ ำนวยกำร  สพป.นครสวรรค์ เขต 1 
    2. รองผู้อ ำนวยกำร  สพป.นครสวรรค์ เขต 1 
    3.นำยสุรเดช  น้อยจันทร์     ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผล 

          กำรจัดกำรศึกษำ 
ผู้รับผิดชอบ  นำงสำวกนกพร  เพ่ิมพูน 
ลักษณะโครงการ โครงกำรใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลำคม 2564 - 30 กันยำยน 2565 
1.หลักการและเหตุผล 
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พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ หมวด ๙ เทคโนโลยีเพ่ือกำรศึกษำ กล่ำวว่ำ  รัฐต้องจัดสรร
โครงสร้ำงพื้นฐำนอื่นที่จ ำเป็นในกำรสื่อสำรเพ่ือใช้ประโยชน์ส ำหรับกำรศึกษำในระบบ กำรศึกษำนอกระบบ 
กำรศึกษำตำมอัธยำศัย กำรทะนุบ ำรุงศำสนำ ศิลปวัฒนธรรมตำมควำมจ ำเป็น รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้
มีกำรผลิต และพัฒนำแบบเรียน ต ำรำ หนังสือทำงวิชำกำร สื่อสิ่งพิมพ์อ่ืนวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีเพ่ือ
กำรศึกษำอ่ืนโดยเร่งรัดพัฒนำขีดควำม สำมำรถในกำรผลิตจัดให้มีเงินสนับสนุนกำรผลิตและมีกำรให้แรงจูงใจ
แก่ผู้ผลิตและพัฒนำเทคโนโลยีเพ่ือกำรศึกษำทั้งนี้โดยเปิด พัฒนำบุคลำกรทั้งด้ำนผู้ผลิต และผู้ใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
กำรศึกษำ เพ่ือให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถและทักษะในกำรผลิต รวมทั้งกำรใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสม มีคุณภำพ
และประสิทธิภำพ เด็กไทยมีสิทธิได้รับกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีเพ่ือกำรศึกษำในโอกำส
แรกท่ีท ำได้เพ่ือให้มีทักษะเพียงพอที่จะ ใช้เทคโนโลยีเพ่ือกำรศึกษำในกำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเองได้อย่ำง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต รัฐต้องส่งเสริมให้มีกำรวิจัยและพัฒนำกำรผลิตและกำรพัฒนำเทคโนโลยีเพ่ือกำรศึกษำ 
รวมทั้งกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลกำรใช้เทคโนโลยีเพ่ือกำรศึกษำเพ่ือให้เกิดกำรใช้ที่คุ้มค่ำและ
เหมำะสมกับกระบวนกำรเรียนรู้ของคนไทย 

กระบวนกำรวิจัยและพัฒนำสื่อเป็นกระบวนกำรศึกษำค้นคว้ำ คิดค้น อย่ำงเป็นระบบและน่ำเชื่อถือ 
โดยมีเป้ำหมำยในกำรพัฒนำผลผลิต เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์ สื่อ อุปกรณ์ เทคนิควิธีหรือรูปแบบกำรเรียน     
กำรสอน หรือระบบบริหำรจัดกำร ให้มีประสิทธิภำพและ ประสิทธิผลยิ่งขึ้นอย่ำงชัดเจน เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อ 
กำรศึกษำ โดยกำรน ำสิ่งประดิษฐ์หรือแนวควำมคิดใหม่ ๆ ในกำรเรียนกำรสอนนั้นเผยแพร่ไปสู่ผู้สอน หรือเพ่ือ
เป็นตัวอย่ำงอีกรูปแบบหนึ่งให้กับครู ได้น ำแนวควำมคิดไปปรับปรุงใช้ หรือผลิตสื่อกำรสอนใหม่ๆ เพ่ือน ำมำใช้
ในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนต่อไป 

 

 

 ทำงส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1 ขึงได้จัดท ำโครงกำรกำรศึกษำ
ค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัยกำรพัฒนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำนี้ขึ้น 
2. วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม/โครงการ 
    2.๑ สถำนศึกษำได้ด ำเนินกำรศึกษำ ควำมต้องกำรสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ  

2.2 สถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์เขต 1 ได้ด ำเนินกำรพัฒนำ
สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีรวมทั้งสื่อต้นแบบ ของหน่วยงำนเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือตำมควำมต้องกำรของ
ผู้เรียนและสถำนศึกษำ  
    2.3 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1 ได้มีกำรนิเทศติดตำม และประเมินผล
กำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรม และ เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ เพ่ือน ำผลมำปรับปรุงและพัฒนำให้มี ประสิทธิภำพ  
3. เป้าหมาย 
    3.1  ด้ำนปริมำณ 

       1) สถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1 ได้ด ำเนินกำร
ศึกษำ ควำมต้องกำรสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ  
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       2) สถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์เขต 1 ได้ด ำเนินกำร
พัฒนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีรวมทั้งสื่อต้นแบบ ของหน่วยงำนเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือตำมควำมต้องกำร
ของผู้เรียนและสถำนศึกษำ  
   3.2  ด้ำนคุณภำพ 
          สถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์เขต 1 มีกำรศึกษำ        
ควำมต้องกำรสื่อ นวัตกรรม เพ่ือสนับสนุนช่วยเหลือตำมควำมต้องกำรของผู้เรียนและสถำนศึกษำ 
 
4.กิจกรรมและปฏิทินการปฏิบัติงาน  
 

กิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
1.วำงแผนกำรด ำเนินงำน พฤศจิกำยน 2564 นำงสำวกนกพร  เพ่ิมพูน 
2.สถำนศึกษำกำรศึกษำ ควำมต้องกำรสื่อ 
 

มกรำคม-กุมภำพันธ์ 
2565 

นำงสำวกนกพร  เพ่ิมพูน 

3. สพป.นว.1 อบรมด้ำนกำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีรวมทั้งสื่อต้นแบบ 

 

เมษำยน 2565 นำงสำวกนกพร  เพ่ิมพูน 
 

4. สถำนศึกษำด ำเนินกำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีรวมทั้งสื่อต้นแบบ 

พฤษภำคม-กรกฎำคม 
2565 

นำงสำวกนกพร  เพ่ิมพูน 
 

5.  สพป.นว.1 นิเทศติดตำม และประเมินผลกำรพัฒนำสื่อ 
นวัตกรรม และ เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำรวมทั้งสื่อ
ต้นแบบ เพ่ือน ำผลมำปรับปรุงและพัฒนำ 

สิงหำคม-กันยำยน 2565 นำงสำวกนกพร  เพ่ิมพูน 
 

6.สรุปผลอภิปรำยผล กันยำยน 2565 นำงสำวกนกพร  เพ่ิมพูน 

 
5. งบประมาณ  จ านวน  45,000 (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

    แหล่งงบประมำณ (  )  งบจัดกำรศึกษำตำมภำรกิจ งบจำก สพฐ. จ ำนวน        -        บำท 
      (/ )  งบบริหำรส ำนักงำน                  จ ำนวน         45,000    บำท  
โดยมีรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณดังนี้ (ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำรตำมที่จ่ำยจริง) 
 

ที ่ กิจกรรม/รำยละเอียด งบประมำณ 
หมวดรำยจ่ำย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
1 วำงแผนกำรด ำเนินงำน - - - - 
2 สถำนศึกษำกำรศึกษำ วิเครำะห์ ควำมต้องกำรสื่อ - - - - 
3 สพป.นว.1 อบรมด้ำนกำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรม

และเทคโนโลยีรวมทั้งสื่อต้นแบบ 
25,000 

 

10,000 10,000 5,000 
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4 สถำนศึกษำด ำเนินกำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีรวมทั้งสื่อต้นแบบ 

10,000 - 10,000 - 

5 สพป.นว.1 นิเทศติดตำม และประเมินผลกำร
พัฒนำสื่อ นวัตกรรม และ เทคโนโลยีทำงกำร
ศึกษำรวมทั้งสื่อต้นแบบ เพื่อน ำผลมำปรับปรุง
และพัฒนำ 

5,000 

 

 

2,500  2,500 

6 สรุปผลอภิปรำยผล 5,000 2,500 - 2,500 
รวมทั้งสิ้น 45,000 15,000 20,000 10,000 

6. การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ เป้าหมาย
เลือก

ประเมิน 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้วัด 

2.๑ สถำนศึกษำมีข้อมูลสำรสนเทศในกำร
ด ำเนินกำรศึกษำ ควำมต้องกำรสื่อ นวัตกรรม 
และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 

 

/ -ข้อมูลสำรสนเทศ -ประเมินชิ้นงำน/
สำรสนเทศ 
 

2.2 สถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์เขต 1 มีกำร
พัฒนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีรวมทั้งสื่อ
ต้นแบบ ของหน่วยงำนเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ
ตำมควำมต้องกำรของผู้เรียนและสถำนศึกษำ 
 

/ -ชิ้นงำนกำรพัฒนำสื่อ 
นวัตกรรม 
-แบบสอบถำมด้ำนกำร
สนับสนุนสื่อ 
 
 

-แบบประเมินชิ้นงำน 
-แบบประเมิน
แบบสอบถำม 

2.3 สรุปผลอภิปรำยผล / -ข้อมูลกำรสรุปและ
อภิปรำยผล 

 

7.ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
      สถำนศึกษำในสังกัด สพป.นว.1 ร้อยละ 70 มีข้อมูลสำรสนเทศในกำร
ด ำเนินกำรศึกษำ ควำมต้องกำรสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 

 
 

ร้อยละ 100 

เชิงคุณภาพ 
          สถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์
เขต 1 มีกำรศึกษำควำมต้องกำรสื่อ นวัตกรรม เพ่ือสนับสนุนช่วยเหลือตำมควำม
ต้องกำรของผู้เรียนและสถำนศึกษ 

 
ร้อยละ 100 

 
 

 



๑๑๘ 
 

 
8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
    8.๑ สถำนศึกษำได้ด ำเนินกำรศึกษำ ควำมต้องกำรสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ  

8.2 สถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์เขต 1 ได้ด ำเนินกำรพัฒนำ
สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีรวมทั้งสื่อต้นแบบ ของหน่วยงำนเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือตำมควำมต้องกำรของ
ผู้เรียนและสถำนศึกษำ  

    8.3 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1 ได้มีกำรนิเทศติดตำม และประเมินผล
กำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรม และ เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ เพ่ือน ำผลมำปรับปรุงและพัฒนำให้มี ประสิทธิภำพ 

 
11.โครงการการสร้างและพัฒนาสื่อเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านขั้นสูง ส าหรับครูผู้สอนนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น  
สนองยุทธศาสตร์ ยุทธศำสตร์ที่ 3  ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
แผนงาน  แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพตนตามช่วงวัย   
กลุ่มที่รับผิดชอบ   กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
ผู้บริหารโครงการ  1.ผู้อ ำนวยกำร  สพป.นครสวรรค์ เขต 1 
    2.รองผู้อ ำนวยกำร  สพป.นครสวรรค์ เขต 1 
    3.นำยสุรเดช  น้อยจันทร์     ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผล 

          กำรจัดกำรศึกษำ 
ผู้รับผิดชอบ  นำงสำวกนกพร  เพ่ิมพูน 
ลักษณะโครงการ โครงกำรใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลำคม 2564-กันยำยน 2565 
 
 
 
1.หลักการและเหตุผล 
 นโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำรที่ได้ก ำหนดให้มีกำรพัฒนำและเตรียมควำมพร้อมคนไทยสู่สังคม    
ในโลกศตวรรษท่ี 21 โดยเฉพำะกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ จะต้องพัฒนำผู้เรียนให้สำมำรถ คิด วิเครำะห์ 
สำมำรถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และทักษะที่จ ำเป็นส ำหรับศตวรรษที่ 21            
โดยมีเป้ำหมำยให้ผลกำรจัดอันดับกำรศึกษำของไทยต้องอยู่ในอันดับที่ดีขึ้น  ซึ่งสำมำรถดูได้จำกผล           
กำรทดสอบโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมำตรฐำนสำกล (PISA) ทั้งนี้กำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนเพ่ือยกระดับผลกำรทดสอบ PISA  นั้นสำมำรถบูรณำกำรกำรเรียนรู้แบบ Education 4.0 คือ 
กำรเรียนกำรสอนที่ให้ผู้เรียนสำมำรถน ำองค์ควำมรู้ที่มีอยู่ทุกหนแห่งมำบูรณำกำรเชิงสร้ำงสรรค์เพ่ือพัฒนำ
นวัตกรรมต่ำงๆ  ซึ่งครูผู้สอนต้องจัดกำรเรียนกำรสอนให้ผู้เรียนได้ฝึกคิด หัดท ำสิ่งใหม่  โดยกำรใช้สื่อ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อพัฒนำและเตรียมควำมพร้อมผู้เรียนเพ่ือรับกำรประเมินตำมแนวทำง
ของโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมำตรฐำนสำกล 



๑๑๙ 
 

จำกแนวนโยบำยที่ต้องกำรขับเคลื่อนให้ผลกำรทดสอบโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียน
มำตรฐำนสำกล (PISA) อยู่ในอันดับที่ดีขึ้น หำกดูผลกำรประเมินรอบปีที่ผ่ำนมำ คือ PISA 2018 พบว่ำ
ประเทศไทยมีคะแนนเฉลี่ยด้ำนกำรอ่ำน 393 คะแนน จำกคะแนนเฉลี่ยขององค์กำรเพ่ือควำมร่วมมือทำง
เศรษฐกิจและกำรพัฒนำ หรือ OECD 487 คะแนน ซึ่งหำกเปรียบเทียบกับ PISA 2018 ในด้ำนกำรอ่ำน 
พบว่ำมีคะแนนลดลงอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ (ศูนย์ PISA สพฐ.ส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน,2563 : หน้ำ 1) โดยแนวโน้มคะแนนกำรอ่ำนของไทยลดลงอย่ำง
ต่อเนื่อง และควำมฉลำดรู้ด้ำนกำรอ่ำนนั้นมีควำมสัมพันธ์กับควำมฉลำดรู้ด้ำนคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์ 
(PISA THAILAND สถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี, 2562)  

ดังนั้นส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1 จึงตระหนักและให้ควำมส ำคัญใน
กำรจัดกำรเรียนรู้เพ่ือกำรพัฒนำทักษะด้ำนกำรอ่ำนรู้เรื่องโดยผ่ำนกระบวนกำรเรียนรู้โดยใช้ สื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยีสำรสนเทศ เข้ำมำผสมผสำนเพื่อให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรพัฒนำทักษะด้ำนกำร
อ่ำนรู้เรื่องของผู้เรียน จึงได้จัดท ำโครงกำรนี้ขึ้นเพ่ือพัฒนำผลกำรทดสอบโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียน
มำตรฐำนสำกล (PISA) ในด้ำนกำรอ่ำนรู้เรื่องให้มีคะแนนที่สูงขึ้น 
2. วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม/โครงการ 

     2.1 เพ่ือพัฒนำครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทยระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น ให้มีควำมสำมำรถ  
ในกำรพัฒนำทักษะด้ำนกำรอ่ำนรู้เรื่องตำมแนวทำงของโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมำตรฐำนสำกล 
(PISA)  
       2.2 เพ่ือให้ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ตอนต้นมีพัฒนำกำรด้ำนกำรประเมินทักษะกำรอ่ำนรู้เรื่องตำม
แนวทำงของโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมำตรฐำนสำกล (PISA) สูงขึ้น   
3. เป้าหมาย 
    3.1  ด้ำนปริมำณ 

         3.1.1 ครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทยระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น  ในโรงเรียนขยำยโอกำส 
จ ำนวน 31 โรงเรียน สำมำรถพัฒนำทักษะด้ำนกำรอ่ำนรู้เรื่องตำมแนวทำงของโปรแกรมประเมินสมรรถนะ
นักเรียนมำตรฐำนสำกล (PISA)  

         3.1.2 ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น จ ำนวน 31 โรงเรียน มีคะแนนกำรประเมินทักษะ      
กำรอ่ำนรู้เรื่องตำมแนวทำงของโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมำตรฐำนสำกล (PISA) ที่สูงขึ้น 
   3.2  ด้ำนคุณภำพ 
          ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ตอนต้น จ ำนวน 31 โรงเรียน มีพัฒนำกำรด้ำนทักษะกำรอ่ำนรู้เรื่อง
ตำมแนวทำงของโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมำตรฐำนสำกล (PISA)  
 
4.กิจกรรมและปฏิทินการปฏิบัติงาน  
 

กิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
1. วิเครำะห์สำรสนเทศ 
   - ผลกำรทดสอบO-NET กลุ่มสำระภำษำไทย        

ระดับชั้น ป.6 และ ม.3  (3 ปีย้อนหลัง) 
  - วิเครำะห์ขอบข่ำยกำรทดสอบตำมแนวทำง PISA        

ตุลำคม 2564 นำงสำวกนกพร  เพ่ิมพูน 
 



๑๒๐ 
 

ด้ำนกำรอ่ำนรู้เรื่อง 
 - เตรียมข้อมูล/เครื่องมือ ในกำรประชุมครู 
2. จัดท ำคู่มือ/แนวทำงกำรพัฒนำทักษะกำรอ่ำนตำมแนว

แนวทำง PISA ด้ำนกำรอ่ำนรู้เรื่อง 
พฤศจิกำยน 

2564 
นำงสำวกนกพร  เพ่ิมพูน 

3.จัดประชุมออนไลน์ครูกลุ่มสำระภำษำไทยระดับชั้น
มัธยมศึกษำตอนต้น 

    3.1 ประชุมทีมงำนภำษำไทยมัธยมต้น 
    3.2 ประชุมครูกลุ่มสำระภำษำไทยโรงเรียนขยำยโอกำส 

31 โรงเรียน 
 

 
 

ธันวำคม 2564 

นำงสำวกนกพร  เพ่ิมพูน 
ครูกลุ่มสำระภำษำไทย 

4. ครูด ำเนินกำรจัดท ำข้อสอบกำรอ่ำนรู้เรื่องตำมแนวทำง 
PISA 10 เรื่อง/ภำคเรียน 

มกรำคม-มีนำคม 
 2565 

ครูกลุ่มสำระภำษำไทย 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

5.ครูด ำเนินกำรตำมคู่มือ/แนวทำงกำรพฒันำทักษะกำรอ่ำน
ตำมแนวแนวทำง PISA ด้ำนกำรอ่ำนรู้เรื่อง 

  - นักเรียนท ำแบบฝึกกำรอ่ำนตำมแนวทำง PISA      
สัปดำห์ละ 1 เรื่อง 

    (ครูบันทึกคะแนนลงในแบบกรอก) 

 
 

พฤษภำคม 2565 

คณะครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภำษำไทยโรงเรียนขยำย

โอกำส 
 

6.ทดสอบผู้เรียนด้ำนกำรอ่ำนรู้เรื่องตำมแนวทำงของ
โปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมำตรฐำนสำกล 
(PISA) ภำคเรียนละ 1 ครั้ง (เก็บคะแนนกำรอ่ำน- 

    กำรทดสอบ) 

มิถุนำยน-กันยำยน 
2565 

คณะครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภำษำไทยโรงเรียนขยำย

โอกำส 
 

7. นิเทศ ติดตำม กำรพัฒนำทักษะกำรอ่ำนรู้เรื่องตำม
แนวทำงของโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียน
มำตรฐำนสำกล (PISA) ของครูผู้สอนนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษำตอนต้น 

กันยำยน 
2565 

นำงสำวกนกพร  เพ่ิมพูน 
คณะครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้

ภำษำไทยโรงเรียนขยำย
โอกำส 

 
8. น ำผลกำรประเมินมำวิเครำะห์เพื่อสะท้อนกำรพัฒนำ 
    - ผลกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรพัฒนำทักษะด้ำน

กำรอ่ำนรู้เรื่องตำมแนวทำงของโปรแกรมประเมิน
สมรรถนะนักเรียนมำตรฐำนสำกล (PISA) ของครูผู้สอน
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น 

    - มอบรำงวัล 

กรกฎำคม-สิงหำคม 
กันยำยน 2565 

นำงสำวกนกพร  เพ่ิมพูน 
คณะครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้

ภำษำไทยโรงเรียนขยำย
โอกำส 

 

 



๑๒๑ 
 

5. งบประมาณ  จ านวน  ๔5,000 (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
    แหล่งงบประมำณ (   )  งบจัดกำรศึกษำตำมภำรกิจ    จ ำนวน  -        บำท 
      ( / )  งบบริหำรส ำนักงำน    จ ำนวน    45,000   บำท  
    แยกเป็น 

-ค่ำตอบแทน  30,000  บำท 
-ค่ำวัสดุ   10,000 บำท 
-ค่ำรำงวัล     5,000  บำท 

โดยมีรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณดังนี้ (ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำรตำมที่จ่ำยจริง) 
 
              กิจกรรม/รายละเอียด งบประมาณ หมวดรายจ่าย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
1. วิเครำะห์สำรสนเทศ 
   - ผลกำรทดสอบO-NET กลุ่มสำระภำษำไทย ระดับ

ชั้นป.6 และ ม.3 3 ปีย้อนหลัง 
   - วิเครำะห์ขอบข่ำยกำรทดสอบตำมแนวทำง PISA        

ด้ำนกำรอ่ำนรู้เรื่อง 
 - เตรียมข้อมูล/เครื่องมือ ในกำรประชุมครู 

- - - - 

2. จัดท ำคู่มือ/แนวทำงกำรพัฒนำทักษะกำรอ่ำน   
ตำมแนวแนวทำง PISA ด้ำนกำรอ่ำนรู้เรื่อง 

    (คู่มือออนไลน์) 

10,000 5,000 - 5,000 

3.จัดประชุมออนไลน์ครูกลุ่มสำระภำษำไทยระดับ   
ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น 

20,000 5,000 5,000 10,000 

4. ครูด ำเนินกำรจัดท ำข้อสอบกำรอ่ำนรู้เรื่องตำม
แนวทำง PISA 10 เรื่อง/ภำคเรียน 

- - - - 

5. นักเรียนเลือกบันทึกกำรอ่ำนของตนเอง 
    (กรอกผ่ำนระบบบันทึกกำรอ่ำนออนไลน์) 

- - - - 

6. ทดสอบผู้เรียนด้ำนกำรอ่ำนรู้เรื่องตำมแนวทำงของ
โปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียน
มำตรฐำนสำกล (PISA) ภำคเรียนละ 1 ครั้ง    
(เก็บคะแนนกำรอ่ำน-  กำรทดสอบ) 

- - - - 

7. นิเทศ ติดตำม กำรพัฒนำทักษะกำรอ่ำนรู้เรื่องตำม
แนวทำงของโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียน
มำตรฐำนสำกล (PISA) ของครูผู้สอนนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น 

10,000 5,000 5,000 - 

8. น ำผลกำรประเมินมำวิเครำะห์เพื่อสะท้อน       
กำรพัฒนำ 

    - ผลกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรพัฒนำทักษะ

5,000 - - 5,000 
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ด้ำนกำรอ่ำนรู้เรื่องตำมแนวทำงของโปรแกรม
ประเมินสมรรถนะนักเรียนมำตรฐำนสำกล (PISA) 
ของครูผู้สอนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น 

    - มอบรำงวัล 
    - เกียรติบัตร (ออนไลน์) 
 

รวมงบประมาณ 45,000 15,000 10,000 20,000 
 
6. การประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้สภำพควำมส ำเร็จ เป้ำหมำย
เลือก

ประเมิน 

วิธีกำรวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 

1.ร้อยละ 80 ของครูกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ภำษำไทยระดับชั้น
มัธยมศึกษำตอนต้น ในโรงเรียน
ขยำยโอกำส จ ำนวน 31 โรงเรียน 
สำมำรถสร้ำงชุดฝึกทักษะเพ่ือพัฒนำ
ทักษะด้ำนกำรอ่ำนรู้เรื่องตำม
แนวทำงของโปรแกรมประเมิน
สมรรถนะนักเรียนมำตรฐำนสำกล 
(PISA) 

 

/ -กำรสอบถำม 
-กำรประเมิน
ควำมสำมำรถด้ำนกำร
พัฒนำทักษะด้ำนกำร
อ่ำนรู้เรื่องตำมแนว PISA 
ของครูผู้สอน 
 

-แบบสอบถำม 
-แบบประเมิน
ควำมสำมำรถด้ำนกำร
พัฒนำทักษะด้ำนกำร
อ่ำนรู้เรื่องตำมแนวทำง 
PISA 
 

2. ร้อยละ 70 ของผู้เรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษำตอนต้น จ ำนวน 31 
โรงเรียน มีคะแนนกำรประเมิน
ทักษะกำรอ่ำนรู้เรื่องตำมแนวทำง
ของโปรแกรมประเมินสมรรถนะ
นักเรียนมำตรฐำนสำกล (PISA)   
ที่สูงขึ้น 

/ -กำรทดสอบ -แบบทดสอบก่อนเรียน 
-แบบทดสอบหลังเรียน 

3. ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำ
ตอนต้น จ ำนวน 31  โรงเรียน      
มีพัฒนำกำรด้ำนทักษะกำรอ่ำนรู้
เรื่องตำมแนวทำงของโปรแกรม
ประเมินสมรรถนะนักเรียน
มำตรฐำนสำกล (PISA) 

 

- - - 
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7.การประเมินผลโครงการ 
   ช่วงที่ 1 ประเมินก่อนด าเนินโครงการ : กำรประเมินสภำวะแวดล้อม (Context Evaluation : C) 
 กำรประเมินก่อนด ำเนินโครงกำร เป็นกำรประเมินควำมเหมำะสมของปัจจัยเบื้องต้นที่ใช้ในกำรด ำเนิน   
กำรพัฒนำทักษะด้ำนกำรอ่ำนรู้เรื่องตำมแนวทำงของโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมำตรฐำนสำกล 
(PISA) ของครูกลุ่มสำระภำษำไทยระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น 

โดยมีกลุ่มเป้ำหมำยประเมิน  3  กลุ่ม ได้แก่  
1. ผู้บริหำรสถำนศึกษำในโรงเรียนขยำยโอกำส จ ำนวน 31 โรงเรียน  

2. ครูผู้สอนครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทยระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ตอนต้น  ในโรงเรียนขยำย
โอกำส จ ำนวน 31 โรงเรียน 

3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น จ ำนวน 31 โรงเรียน 
วิธีกำรประเมิน 

  กำรประเมินควำมพร้อมและปัจจัยเบื้องต้น ทั้ง 3 ด้ำน ได้แก่   
1. ด้ำนผู้บริหำรสถำนศึกษำ ซึ่งมีประเด็นกำรประเมิน 2 ประเด็น ได้แก่ 

1.1  ด้ำนควำมเหมำะสมในกำรด ำเนินกำรพัฒนำทักษะด้ำนกำรอ่ำนรู้เรื่องตำมแนวทำงของ
โปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมำตรฐำนสำกล (PISA) ของครูกลุ่มสำระภำษำไทยระดับชั้นมัธยมศึกษำ
ตอนต้น 

1.2 ด้ำนควำมพร้อมของปัจจัยในกระบวนกำร (4M)  ได้แก่   

          1) ทรัพยำกรมนุษย์   
          2) วิธีกำรบริหำรจัดกำร  
          3) งบประมำณ 
          4) วัสดุ อุปกรณ์ สื่อ เทคโนโลยี  เครื่องมือ   

     (แบบสอบถำม,กำรสนทนำกลุ่ม, กำรวิเครำะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ค่ำเบี่ยงเบน
มำตรฐำน และกำรวิเครำะห์เนื้อหำ) 

2. ประเมินครูผู้สอน  ประเมินควำมพร้อมในกำรร่วมด ำเนินกำรตำมโครงกำรกำรพัฒนำทักษะด้ำน
กำรอ่ำนรู้เรื่องตำมแนวทำงของโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมำตรฐำนสำกล (PISA) ของครูกลุ่มสำระ
ภำษำไทยระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น  (แบบสอบถำม,กำรสนทนำกลุ่ม, กำรวิเครำะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ร้อยละ 
ค่ำเฉลี่ย ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน และกำรวิเครำะห์เนื้อหำ) 

3. ประเมินนักเรียน  ประเมินทักษะกำรอ่ำนของนักเรียนก่อนกำรด ำเนินโครงกำรกำรพัฒนำทักษะ
ด้ำนกำรอ่ำนรู้เรื่องตำมแนวทำงของโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมำตรฐำนสำกล (PISA) ของครูกลุ่ม
สำระภำษำไทยระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น (แบบทดสอบก่อนเรียน) 
ช่วงที่ 2 ประเมินระหว่างด าเนินโครงการ :  กำรประเมินปัจจัยน ำเข้ำ (INPUT) 

โดยมีกลุ่มเป้ำหมำยประเมิน  2 กลุ่ม ได้แก่  
1. ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
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    โดยประเมินกำรให้กำรสนับสนุนหรือกำรอ ำนวยกำรพัฒนำทักษะด้ำนกำรอ่ำนรู้เรื่องตำมแนวทำง
ของโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมำตรฐำนสำกล (PISA) ของครูกลุ่มสำระภำษำไทยระดับชั้น
มัธยมศึกษำตอนต้น  

2. ครูผู้สอน  
              2.1 โดยประเมินครูผู้สอนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น ในกำรด ำเนินกำรพัฒนำทักษะ
ด้ำนกำรอ่ำนรู้เรื่องตำมแนวทำงของโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมำตรฐำนสำกล (PISA) ของครูกลุ่ม
สำระภำษำไทยระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น    
              2.2 โดยประเมินครูผู้สอนนักเรียนระดับชั้นระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น ในกำรจัดท ำชุดทักษะ
ด้ำนกำรอ่ำนรู้เรื่องตำมแนวทำงของโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมำตรฐำนสำกล (PISA) ของครูกลุ่ม
สำระภำษำไทยระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น    
 
   ช่วงที่ 3  ประเมินผลผลิตและผลิตภัณฑ์ : (Product) 
 3.1 กำรประเมินผลผลิต 
      1) ประเมินประสิทธิภำพของชุดทักษะด้ำนกำรอ่ำนรู้เรื่องตำมแนวทำงของโปรแกรมประเมิน
สมรรถนะนักเรียนมำตรฐำนสำกล (PISA) ของครูกลุ่มสำระภำษำไทยระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น    

3.2 กำรประเมินผลลัพธ์  
                ประเมินผลกำรทดสอบด้ำนกำรอ่ำนรู้เรื่องของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น จ ำนวน 16  
โรงเรียน ตำมแนวทำงของโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมำตรฐำนสำกล (PISA) (ประเมินกำรอ่ำนบท
อ่ำน แบบฝึกหัดรำยสัปดำห์ และกำรท ำแบบทดสอบประจ ำภำคเรียนตำมแนวทำง PISA) 
   
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    8.1 ครูผู้สอนครูกลุ่มสำระภำษำไทยระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น สำมำรถสร้ำงชุดฝึกทักษะเพ่ือพัฒนำ

ทักษะด้ำนกำรอ่ำนรู้เรื่องตำมแนวทำงของโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมำตรฐำนสำกล (PISA) 
   8.2  ชุดฝึกทักษะที่สร้ำงขึ้นสำมำรถน ำไปเผยแพร่เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำทักษะด้ำนกำรอ่ำนรู้เรื่อง

ตำมแนวทำงของโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมำตรฐำนสำกล (PISA)  แก่โรงเรียนที่มีควำม
สนใจในกำรพัฒนำผู้เรียนให้เกิดทักษะด้ำนกำรอ่ำนรู้เรื่องตำมแนวทำง PISA 

 

 
12.โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ระดับช้ัน ป.4-ป.6 เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระหลัก (4 กลุ่มสาระ) 
สนองยุทธศาสตร์ ยุทธศำสตร์ที่ 3  ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
แผนงาน  แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพตนตามช่วงวัย   
กลุ่มที่รับผิดชอบ   กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
ผู้บริหารโครงการ  1. ผู้อ ำนวยกำร  สพป.นครสวรรค์ เขต 1 
    2. รองผู้อ ำนวยกำร  สพป.นครสวรรค์ เขต 1 
    3.นำยสุรเดช  น้อยจันทร์     ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผล 

          กำรจัดกำรศึกษำ 
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ผู้รับผิดชอบ  นำงสำวกนกพร  เพ่ิมพูน 
ลักษณะโครงการ โครงกำรใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลำคม 2564-กันยำยน 2565 
1.หลักการและเหตุผล 
 หลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ.2544 และหลักสูตรสถำนศึกษำมีจุดมุ่งหมำยเพ่ือมุ่งส่งเสริมให้
ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิตและใช้เวลำอย่ำงสร้ำงสรรค์รวมทั้งมีควำมยืดหยุ่นสนอง
ควำมต้องกำรของผู้เรียนชุมชนสังคมและประเทศชำติผู้เรียนสำมำรถเรียนรู้ได้ทุกเวลำทุกสถำนที่และเรียนรู้ได้
จำกสื่อกำรเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ทุกประเภทโดยเฉพำะเน้นสื่อที่ผู้เรียนและผู้สอนใช้ศึกษำค้นคว้ำหำควำมรู้
ด้วยตนเอง (กระทรวงศึกษำธิกำร,2545, น. 23) ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ถูกพัฒนำให้กว้ำงขวำงมำก 
ขึ้นในปัจจุบันโดยมีชื่อเรียกว่ำเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือเรียกสั้นๆ ว่ำอินเทอร์เน็ต  

อินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ที่มีขนำดใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งประกอบด้วยเครือข่ำยย่อยจ ำนวน
มำกมำยกระจำยอยู่ท่ัวทุกมุมโลกสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรในกำรค้นหำข้อมูลอย่ำงไร้พรมแดนในยุค
ของเทคโนโลยีสำรสนเทศได้เป็นอย่ำงดี (วิทยำ เรืองพรพิสุทธิ์, 2538, น. 2) อีกท้ังปัจจุบันควำมเจริญทำง
เทคโนโลยีสำรสนเทศได้พัฒนำกำรไปอย่ำงรวดเร็วท ำให้มีกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศโดยเฉพำะเทคโนโลยี
ด้ำนเครือข่ำยคอมพิวเตอร์หรืออินเทอร์เน็ตมำใช้ในกำรเรียนกำรสอนซึ่งถือเป็นนวัตกรรมใหม่ทำงกำรศึกษำ  
ท ำให้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตได้รับกำรเผยแพร่เข้ำสู่กำรศึกษำในทุกระดับสถำนศึกษำต่ำงเชื่อมต่อเครือข่ำย
คอมพิวเตอร์ของหน่วยงำนเข้ำสู่อินเทอร์เน็ตเพื่อเปิดโอกำสให้ผู้เรียนผู้สอนได้มีโอกำสเข้ำถึงแหล่งข้อมูลควำมรู้
ในโลกภำยนอกโดยผ่ำนทำงเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตท ำให้นักกำรศึกษำหลำยคนเกิดควำมคิดท่ีจะน ำเทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตเข้ำมำใช้ในกำรเรียนกำรสอนในห้องเรียนด้วยวิธีกำรต่ำงๆเช่น ใช้สืบค้นข้อมูลใช้ในกำรอภิปรำย
แลกเปลี่ยนควำมรู้และจุดเด่นของกำรใช้งำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตคือกำรน ำเสนอข้อมูลที่สำมำรถน ำเสนอได้
ทั้งข้อควำมรูปภำพทั้งภำพนิ่งและภำพเคลื่อนไหวและในรูปของเสียงที่สำมำรถดึงดูดควำมสนใจมีชีวิตชีวำท ำให้
ได้รับควำมนิยมมำกและมีกำรพัฒนำเผยแพร่ไปอย่ำงมำกหน่วยงำนทำงกำรศึกษำหลำยหน่วยงำนได้ใช้
ประโยชน์ของเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตในด้ำนกำรเรียนกำรสอนโดยผ่ำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1 เห็นควำมส ำคัญของกำรใช้ประโยชน์
ของเครือข่ำยอินเตอร์เน็ตในด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือพัฒนำสื่อออนไลน์ จึงได้จัดท ำโครงกำรพัฒนำสื่อ
กำรเรียนรู้ออนไลน์ระดับชั้น ป.4-ป.6 เพ่ือพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระหลัก (4 กลุ่มสำระ)ขึ้น 
2. วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม/โครงการ 
     2.1  ครูผู้สอนสำมำรถพัฒนำสื่อหรือนวัตกรรมกำรเรียนรู้ออนไลน์เพ่ือใช้แก้ปัญหำกำรจัดกิจกรรมกำร
เรียนกำรสอนในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (COVID-19) 
     2.2  ครูได้เผยแพร่ผลงำนกำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรมกำรเรียนรู้ออนไลน์เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรกำรจัด
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (COVID-19) 
3. เป้าหมาย 
    3.1  ด้ำนปริมำณ 

         ครูกลุ่มสำระหลัก (4 กลุ่มสำระ) ในกลุ่มโรงเรียนขยำยโอกำส จ ำนวน 31 โรงเรยีน สำมำรถพัฒนำ
สื่อหรือนวัตกรรมกำรเรียนรู้ออนไลน์เพ่ือใช้แก้ปัญหำกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนในสถำนกำรณ์กำรแพร่
ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (COVID-19) ได้จ ำนวน 1 ชิ้นงำนต่อกลุ่มสำระ 
   3.2  ด้ำนคุณภำพ 
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สื่อหรือนวัตกรรมกำรเรียนรู้ออนไลน์สำมำรถท ำให้ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนกลุ่มในสำระหลัก                
(4 กลุ่มสำระ) ของนักเรียนในกลุ่มโรงเรียนขยำยโอกำส จ ำนวน 31 โรงเรียน สูงขึ้นจำกปีกำรศึกษำ 2564 
4.กิจกรรมและปฏิทินการปฏิบัติงาน  
 

กิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
1. วิเครำะห์สำรสนเทศ 
   - ผลกำรทดสอบO-NET กลุ่มสำระหลัก (4 กลุ่มสำระ)        

ระดับชั้น ป.6  ( 3 ปีย้อนหลัง) 
  - วิเครำะห์ SAR โรงเรียนขยำยโอกำส 

ตุลำคม 2564 นำงสำวกนกพร  เพ่ิมพูน 
 

2. จัดท ำคู่มือ/แนวทำงกำรพัฒนำพัฒนำสื่อหรือนวัตกรรมกำร
เรียนรู้ออนไลน์ฯ 

พฤศจิกำยน 
2564 

นำงสำวกนกพร  เพ่ิมพูน 

3.จัดประชุมออนไลน์ครู 4 กลุ่มสำระหลัก (4 กลุ่มสำระ) 
ระดับชั้น ป.4-ป.6 

ธันวำคม 2564 นำงสำวกนกพร  เพ่ิมพูน 
ครูกลุ่มสำระภำษำไทย 

4. ครูด ำเนินกำรพัฒนำสื่อหรือนวัตกรรมกำรเรียนรู้ออนไลน์ฯ 
1 ชิ้น/ภำคเรียน 

มกรำคม-มีนำคม 
 2565 

ครูกลุ่มสำระภำษำไทย 

5. นิเทศ ติดตำม กำรพัฒนำสื่อกำรเรียนรู้ออนไลน์ระดับชั้น 
ป.4-ป.6 เพ่ือพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระ
หลัก (4 กลุ่มสำระ) 

กันยำยน 
2565 

นำงสำวกนกพร  เพ่ิมพูน 
 

6. น ำผลกำรประเมินมำวิเครำะห์เพื่อสะท้อนกำรพัฒนำ 
- กำรพัฒนำสื่อกำรเรียนรู้ออนไลน์ระดับชั้น ป.4-ป.6 เพ่ือ

พัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระหลัก (4 กลุ่ม
สำระ) ชิ้นงำน/ภำระงำนของครู 

- ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนในกลุ่มสำระหลัก 
   (4 กลุ่มสำระ) 

    - มอบรำงวัล 

กรกฎำคม-สิงหำคม 
กันยำยน 2565 

นำงสำวกนกพร  เพ่ิมพูน 
 

5. งบประมาณ  จ านวน  35,000 (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
    แหล่งงบประมำณ (   )  งบจัดกำรศึกษำตำมภำรกิจ    จ ำนวน  -        บำท 
      ( / )  งบบริหำรส ำนักงำน    จ ำนวน    35,000   บำท  
    แยกเป็น 

-ค่ำตอบแทน  20,000  บำท 
-ค่ำวัสดุ   10,000 บำท 
-ค่ำรำงวัล     5,000  บำท 

 
โดยมีรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณดังนี้ (ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำรตำมที่จ่ำยจริง) 
 
              กิจกรรม/รำยละเอียด งบประมำณ หมวดรำยจ่ำย 
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ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
1. วิเครำะห์สำรสนเทศ 
   - ผลกำรทดสอบO-NET กลุ่มสำระหลัก 
     (4 กลุ่มสำระ)  ระดับชั้น ป.6  ( 3 ปีย้อนหลัง) 
  - วิเครำะห์ SAR โรงเรียนขยำยโอกำส 

- - - - 

2. จัดท ำคู่มือ/แนวทำงกำรพัฒนำพัฒนำสื่อหรือ
นวัตกรรมกำรเรียนรู้ออนไลน์ฯ 

10,000 5,000 - 5,000 

3.จัดประชุมออนไลน์ครู 4 กลุ่มสำระหลัก (4 กลุ่ม
สำระ) ระดับชั้น ป.4-ป.6 

15,000 10,000 - 5,000 

4. ครูด ำเนินกำรพัฒนำสื่อหรือนวัตกรรมกำรเรียนรู้
ออนไลน์ฯ 1 ชิ้น/ภำคเรียน 

- - - - 

5. นิเทศ ติดตำม กำรพัฒนำสื่อกำรเรียนรู้ออนไลน์
ระดับชั้น ป.4-ป.6 เพ่ือพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนกลุ่มสำระหลัก (4 กลุ่มสำระ) 

10,000 5,000 5,000 - 

6. น ำผลกำรประเมินมำวิเครำะห์เพื่อสะท้อนกำร
พัฒนำ 
- กำรพัฒนำสื่อกำรเรียนรู้ออนไลน์ระดับชั้น ป.4-

ป.6 เพ่ือพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนกลุ่ม
สำระหลัก (4 กลุ่มสำระ) ชิ้นงำน/ภำระงำนของ
คร ู

- ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนในกลุ่มสำระ
หลัก 
   (4 กลุ่มสำระ) 

    - มอบรำงวัล 

- - - - 

รวมงบประมาณ 35,000 20,000 5,000 10,000 
 
6. การประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้สภำพควำมส ำเร็จ เป้ำหมำย
เลือก

ประเมิน 

วิธีกำรวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 

1. ร้อยละ 80 ของครูกลุ่มสำระหลัก
ในกลุ่มโรงเรียนขยำยโอกำส 
จ ำนวน 31 โรงเรียน สำมำรถ
พัฒนำสื่อหรือนวัตกรรมกำรเรียนรู้
ออนไลน์เพ่ือใช้แก้ปัญหำกำรจัด
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนใน

/ -กำรสอบถำม 
-กำรประเมิน
ควำมสำมำรถสำมำรถ
พัฒนำสื่อหรือนวัตกรรม
กำรเรียนรู้ออนไลน์ 

-แบบสอบถำม 
-แบบประเมิน
ควำมสำมำรถด้ำนกำร
พัฒนำทักษะด้ำนกำร
อ่ำนรู้เรื่องตำมแนวทำง 
PISA 
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สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ 
(COVID-19) 

 

 

2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
กลุ่มในสำระหลัก  (4 กลุ่มสำระ) ของ
นักเรียนในกลุ่มโรงเรียนขยำยโอกำส 
จ ำนวน 31 โรงเรียน สูงขึ้นจำกปี
กำรศึกษำ 2564 
 

/ -กำรทดสอบ -แบบทดสอบก่อนเรียน 
-แบบทดสอบหลังเรียน 

 - - - 
  
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

8.1  ครูผู้สอนในกลุ่มสำระหลัก (4 กลุ่มสำระ)สำมำรถพัฒนำสื่อหรือนวัตกรรมกำรเรียนรู้ออนไลน์เพ่ือใช้ 
แก้ปัญหำกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ 
(COVID-19) 

    8.2  ครูได้เผยแพร่ผลงำนกำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรมกำรเรียนรู้ออนไลน์เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรกำรจัด
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (COVID-19) 

 

 
13.โครงการการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
สนองยุทธศำสตร์  ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
แผนงำน   บูรณำกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
กลุ่มท่ีรับผิดชอบ  กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร นำงวันเพ็ญ  จันทร์จิตวิริยะ  
ลักษณะโครงกำร  ( √ ) ใหม ่  (   )  ต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร มกรำคม-กันยำยน 2565 
1. หลักการและเหตุผล  
 คณิตศำสตร์มีควำมส ำคัญยิ่งต่อกำรพัฒนำควำมคิด ท ำให้มนุษย์มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ คิดสร้ำงสรรค์ 
คิดอย่ำงมีเหตุผล เป็นระบบ ระเบียบ มีแบบแผนสำมำรถวิเครำะห์ปัญหำ และสถำนกำรณ์ได้อย่ำงถี่ถ้วน
รอบคอบ ท ำให้สำมำรถสำมำรถคำดกำรณ์ วำงแผน ตัดสินใจ และแก้ปัญหำได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสม 
นอกจำกนี้คณิตศำสตร์ยังเป็นเครื่องมือในกำรศึกษำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนศำสตร์อื่นๆที่
เกี่ยวข้อง คณิตศำสตร์จึงมีประโยชน์ต่อกำรด ำรงชีวิต และช่วยพัฒนำคุณภำพชีวิตให้ดีขึ้น  
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 ในช่วงหลำยปีที่ผ่ำนมำ ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ (O-NET) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
คณิตศำสตร์  ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นครสวรรค์ เขต 1  และผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ได้คะแนนเฉลี่ยต่ ำกว่ำ
ร้อยละ 50 ทุกปี  โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3  คะแนนเฉลี่ยต่ ำกว่ำร้อยละ 30 จำกผลกำร
ประเมินดังกล่ำวพบว่ำ ผลกำรประเมินคุณภำพระดับชำติในช่วงชั้นที่สูงขึ้นผลกำรประเมินมีแนวโน้มลดลง
ตำมล ำดับ ดังตำรำงต่อไปนี้ 
ตำรำง  แสดงผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 
3 ผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3  ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 
นครสวรรค์ เขต 1 ย้อนหลัง 3 ปี 

ปีกำรศึกษำ 2561 2562 2563 
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 - 43.20 40.96 
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 39.35 31.92  
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 23.27 20.40  

 จำกควำมส ำคัญและสภำพปัญหำดังกล่ำวส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 
1  
มีนโยบำยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ในทุกระดับชั้น ให้สูงขึ้น จึงได้
จัดท ำโครงกำรส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ปีงบประมำณ 2565 
ซึ่งสอดคล้องกับนโยบำยส ำคัญของหน่วยงำนต้นสังกัด ในกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้คณิตศำสตร์ ให้สูงขึ้น  
 
2. วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือยกย่องและประกำศเกียรติคุณสถำนศึกษำ และครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ในสังกัด 
ที่ส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์  
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมำณ 

      3.1.1 ผู้บริหำรสถำนศึกษำในสังกัด จ ำนวน 162  โรงเรียน  
                3.1.2 ครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ในสังกัด จ ำนวน 162 โรงเรียน 
 3.2 เชิงคุณภำพ 
  1) ผู้บริหำรสถำนศึกษำมีผลกำรปฏิบัติงำนที่เป็นเลิศ(Best Practice) ในกำรส่งเสริมและ
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
  2) ครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์สำมำรถสร้ำงสื่ออิเล็กทรอนิกส์(คลิปVDO)เพ่ือ
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 
4. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
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ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 
1 แต่งตั้งและประชุมคณะท ำงำนวำงแผนกำรส่งเสริม

และพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
คณิตศำสตร์  

ตุลำคม  2564 นำงวันเพ็ญ จันทร์จิตวิริยะ
และคณะ 

2 ประชำสัมพันธ์โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำกำร
ประกวดฯBest Practice ในกำรส่ ง เสริมและ
พัฒนำจัดกำรเรียนรู้โดยใช้กระบวนกำรสร้ำง
ควำมคิดรวบยอด  โดยใช้เทคนิคCoaching 

พฤศจิกำยน  2564 นำงวันเพ็ญ จันทร์จิตวิริยะ 

3 ประกวด Best Practice ในกำรส่งเสริมและพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
คณิตศำสตร์ ส ำหรับผู้บริหำร 

เมษำยน 2565 นำงวันเพ็ญ จันทร์จิตวิริยะ
และคณะ 

4 ประกวดสื่ออิเล็กทรอนิกส์(คลิปVDO)กำรจัดกำร
เรียนรู้ กลุ่มคณิตศำสตร์ ส ำหรับครูผู้สอน 

เมษำยน 2565 นำงวันเพ็ญ จันทร์จิตวิริยะ
และคณะ 

5 สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร กันยำยน 2564 นำงวันเพ็ญ จันทร์จิตวิริยะ 
5. งบประมาณ  จ ำนวน  45,000  บำท 
    แหล่งงบประมำณ    งบบริหำรส ำนักงำน    จ ำนวน 45,000  บำท 
    แยกเปน็ - ค่ำใช้สอย       บำท   - ค่ำวัสดุ               บำท 
 
 

 

    โดยมีรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณดังนี้ (ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำรที่จ่ำยจริง) 

กิจกรรม/รำยละเอียด งบประมำณ 
หมวดรำยจ่ำย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
1. ประชุมคณะท ำงำนเพ่ือวำงแผนกำรส่งเสริมและ
พัฒนำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ฯ 
- ค่ำอำหำรว่ำง และอำหำรกลำงวัน จ ำนวน 10 คนๆละ
150 บำท 2 วัน 

3,000 -  
 

3,000 

- 

2.ประกวด Best Practice ในกำรส่งเสริมและพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
ส ำหรับผู้บริหำรฯ  
-ค่ำอำหำรว่ำง และอำหำรกลำงวัน จ ำนวน 10 คนๆละ
150 บำท 2 วัน 
- ค่ำพำหนะ จ ำนวน 10 คนๆละ 150 บำท 
- ค่ำเอกสำรฯ จ ำนวน 15 เล่ม ๆละ 30 บำท 
- ค่ำวัสดุ กรอบส ำหรับใส่เกียรติบัตรจ ำนวน 9 อันๆละ

 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

3,000 
 

1,500 

 
 
 
 
 

 
450 
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150 บำท 
-เงินรำงวัล ระดับยอดเยี่ยม จ ำนวน 1 รำงวัล 1,500 
บำท  
ระดับดีเด่น จ ำนวน 3 รำงวัลๆละ 1,000 บำท ระดับดี 
จ ำนวน 5 รำงวัลๆละ 800 บำท 

 
 

 
 

8,500 

900 
 
 
 

3. ประกวดสื่ออิเล็กทรอนิกส์(คลิป VDO) กำรจัดกำร
เรียนรู้ กลุ่มคณิตศำสตร์ ส ำหรับครูผู้สอน 
-ค่ำอำหำรว่ำง และอำหำรกลำงวัน จ ำนวน 40 คนๆละ
150 บำท 2 วัน 
- ค่ำพำหนะ จ ำนวน 10 คนๆละ 150 บำท 
- ค่ำเอกสำรฯ จ ำนวน 40 เล่ม ๆละ 30 บำท 
- ค่ำวัสดุ 
 กระดำษท ำเกียรติบัตร จ ำนวน 1 รีม 
 กรอบส ำหรับใส่เกียรติบัตร จ ำนวน 9 อันๆละ 150
บำท 
-เงินรำงวัล ระดับยอดเยี่ยม จ ำนวน1 รำงวัล 1,500 
บำท  
ระดับดีเด่น จ ำนวน 3 รำงวัลๆละ 1,000 บำท รำงวัล
ระดับดี จ ำนวน 5 รำงวัลๆละ 800 บำท 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8,500 

 
 
 
12,000 

1,500 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
1,200 

 
250 

1,350 
 

3. สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 
-ค่ำอำหำรว่ำง และอำหำรกลำงวัน 10 คนๆละ150 
บำท  
-ค่ำวัสดุ 

 -  
1,500 

 
 

1,350 

รวมงบประมำณ 45,000 17,000 22,500 5,500 
 

6. กำรประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภำพควำมส ำเร็จ 
เป้ำหมำย

เลือก
ประเมิน 

วิธีกำรวัดและ 
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้วัด 

1.ร้อยละ 50 ของผู้บริหำรสถำนศึกษำส่ง 
Best Practice กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
คณิตศำสตร์ เข้ำประกวด 
2. ร้อยละ 70 ครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
คณิตศำสตร์ สำมำรถออกแบบและจัดกำร
เรียนรู้โดยสร้ำงในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์(คลิป
VDO)ตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด 

√ 
 
 

√ 
 
 
 

จ ำนวนผู้บริหำรส่ง 
Best Practice 
 
จ ำนวนครูผู้สอน
คณิตศำสตร์ที่ส่ง
คลิปVDO 
 

แบบตอบรับ 
แบบประเมิน 
 
แบบตอบรับ 
แบบประเมิน 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

นักเรียนในสังกัดมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์สูงขึ้น 

 
14.โครงการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ให้ผู้เรียน 
คิดเลขเป็น คิดเลขคล่อง 
สนองยุทธศาสตร์  ยุทธศำสตร์ที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
   ข้อ 3 ปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
   (1) กำรปรับเปลี่ยนระบบกำรเรียนรู้ให้เอื้อต่อกำรพัฒนำทักษะส ำหรับศตวรรษที่ 21  
มาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
   มำตรฐำนที่ ๓ สัมฤทธิผลกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำ 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๓ ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนมีคุณภำพตำมหลักสูตร 
พันธกิจส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
   ข้อที่ ๔ พัฒนำคุณภำพผู้เรียนและส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขั้นเหมำะสมตำมวัยเรียน 
แผนงาน            แผนงำนพื้นฐำนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์  
                       ผลผลิตที่ 2 ผู้จบกำรศึกษำภำคบังคับ  
กลุ่มที่รับผิดชอบ   กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ   
ผู้บริหารโครงการ  1.  นำยอนันต์  นำมทองต้น  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ      
                                                         นครสวรรค์ เขต 1 
                        2.  นำยเสน่ห์  รัชฎำ      รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ      
                                                         นครสวรรค์ เขต 1 
   3.  นำยสุรเดช  น้อยจันทร์  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัด   
                                                         กำรศึกษำ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นำงวันเพ็ญ  จันทร์จิตวิริยะ โทรศัพท์ 081-๗๕๑๐๔๐๗ 
ลักษณะโครงการ   โครงกำรใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ   ตุลำคม  ๒๕64 – กันยำยน ๒๕๖๕     
                                                                                            
๑. หลักการและเหตุผล 
 แผนกำรศึกษำแห่งชำติ  พ.ศ. 2560 – 2579 ได้ก ำหนดเป้ำหมำยด้ำนผู้ เรียน (Learner 
Aspirations) โดยมุ่งพัฒนำผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  (3Rs8Cs) 
ประกอบด้วยทักษะและคุณลักษณะต่อไปนี้ 3Rs ได้แก่ กำรอ่ำนออก (Reading) กำรเขียนได้(Writing) และ
กำรคิดเลขเป็น(Arithmetics) 8Cs ได้แก่ ทักษะด้ำนกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ และทักษะในกำรแก้ปัญหำ 
(Critical Thinking and Problem Solving) ทักษะด้ำนกำรสร้ำงสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and 
Innovation) ทักษะด้ำนควำมเข้ำใจต่ำงวัฒนธรรม ต่ำงกระบวนทัศน์ (Cross – cultural Understanding) 
ทักษะด้ำนควำมร่วมมือ กำรท ำงำนเป็นทีม และภำวะผู้น ำ (Collaboration, Teamwork and Leadership) 
ทักษะด้ำนกำรสื่อสำร สำรสนเทศและกำรรู้ เท่ำทัน สื่อ (Communications Information and Media 
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Literacy) ทักษะด้ำนคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (Computing and ICT Literacy) 
ทักษะอำชีพ และทักษะกำรเรียนรู้(Career and Learning Skills) และควำมมีเมตตำ กรุณำ มีวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม (Compassion)  
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้น ำเป้ำหมำยของแผนกำรศึกษำชำติลงสู่กำรปฏิบัติ
โดยก ำหนดนโยบำยกำรขับเคลื่อนกำรศึกษำที่เน้นให้ควำมส ำคัญกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำไทย 
คณิตศำสตร์ และภำษำอังกฤษ  เร่งรัดพัฒนำให้นักเรียนอ่ำนออกเขียนได้ คิดเลขเป็น และใช้ภำษำอังกฤษใน
กำรสื่อสำรได้ โดยเน้นกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ Active Learning  
 ในปีกำรศึกษำ 2563 พบว่ำ ผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3  
ด้ำนคณิตศำสตร์ของนักเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต ๑ ลดลงจำก 
ปีกำรศึกษำ 2562 และมีคะแนนร้อยละเฉลี่ยต่ ำกว่ำระดับประเทศ  ดังนั้น เพ่ือพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้วิชำ
คณิตศำสตร์ให้มีประสิทธิภำพ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต ๑ จึงได้จัดท ำ
โครงกำรพัฒนำกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนคณิตศำสตร์ให้ผู้เรียน คิดเลข
เป็นคิดเลขคล่อง ขึ้น  
 
๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพ่ือพัฒนำครูผู้สอนคณิตศำสตร์ให้น ำรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ Active Learning ไปใช้ 
ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดเลขเป็น คิดเลขคล่อง 
 ๒.๒ เพ่ือให้สถำนศึกษำในสังกัดมีกระบวนกำรในกำรพัฒนำและส่งเสริมครูผู้สอนคณิตศำสตร์ให้จัด 
กำรเรียนรู้แบบ Active Learning 
 
 
๓. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมำณ 
        ๑) ครูผู้สอนคณิตศำสตร์ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ – ๖ ของสถำนศึกษำในสังกัด  
จ ำนวน 162 โรงเรียน 
   ๒) สถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำนครสวรรค์ เขต 1 จ ำนวน ๑๖๒ แห่ง
                                     
 3.2 เชิงคุณภำพ 
        ๑) ครูผู้สอนคณิตศำสตร์ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ – ๖ ของสถำนศึกษำในสังกัด  
จ ำนวน 162 โรงเรียน  น ำรปูแบบกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ Active Learning ไปใช้ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดเลขเป็น คิดเลขคล่อง 
   ๒) สถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำนครสวรรค์ เขต 1 จ ำนวน ๑๖๒ แห่ง   
มีกระบวนกำรในกำรพัฒนำและส่งเสริมให้ครูผู้สอนคณิตศำสตร์จัดกำรเรียนรู้แบบ Active Learning อย่ำง
เป็นรูปธรรม และมีกำรก ำกับ ติดตำมอย่ำงต่อเนื่อง 
                                                   
๔. กิจกรรมและปฏิทินการปฏิบัติงาน 
ที ่ กิจกรรม วัน/เดือน/ปี สถำนที่ ผู้รับผิดชอบ 
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ที ่ กิจกรรม วัน/เดือน/ปี สถำนที่ ผู้รับผิดชอบ 
1 วำงแผนกำรด ำเนินงำนโครงกำร พ.ย.64 -ม.ค. 

65 
สพป.นว.เขต ๑ น.ส.กฤษณำพร  สำยรอด 

คณะศึกษำนิเทศก์ 
2 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดกำรเรียนรู้

คณิตศำสตร์โดยรูปแบบ Active Learning 
แบบออนไลน์ 

พ.ย. – ธ.ค. 64 
 

สถำนศึกษำ 
 

น.ส.กฤษณำพร  สำยรอด 
คณะศึกษำนิเทศก์ 

3 นิเทศ ติดตำมกำรจัดกิจกรรมกำรเรียน 
กำรสอนคณิตศำสตร์ของสถำนศึกษำ 
ในสังกัด (2 ครั้ง คือ ภำคเรียนที่ 2  
ปีกำรศึกษำ 2564 และ ภำคเรียนที่ 1  
ปีกำรศึกษำ 2565) 

พ.ย. – ธ.ค. 64 
และ 
ก.ค. – ส.ค. 65 

สถำนศึกษำ 
 

น.ส.กฤษณำพร  สำยรอด 
คณะศึกษำนิเทศก์ 

4 ท้ำควำมเป็นเลิศด้ำนคณิตศำสตร์ ม.ค. – มี.ค. 65 สถำนศึกษำ 
 

น.ส.กฤษณำพร  สำยรอด 
คณะศึกษำนิเทศก์ 

๕ สรุป และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ส.ค. – ก.ย. 65 สพป.นว.เขต ๑ น.ส.กฤษณำพร  สำยรอด 
 
5. งบประมาณ  จ ำนวน ......๔๕,๐๐๐...........บำท 
      แหล่งงบประมำณ  ( / )  งบจัดกำรศึกษำตำมภำรกิจ  จ ำนวน ......๔๕,๐๐๐........   บำท   
                                    (  )  งบบริหำรส ำนักงำน           จ ำนวน .............................   บำท   
                                    (  )  งบจัดสรรจำกสพฐ.           จ ำนวน .............................   บำท  
 
                แยกเป็น    - ค่ำตอบแทน   21,600   บำท 
                              - ค่ำใช้สอย      11,400   บำท 
                              - ค่ำวัสดุ         12,000   บำท 

โดยมีรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ  ดังนี้  (ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำรตำมที่จ่ำยจริง) 

กิจกรรม/รายละเอียด งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติกำร 
  - ค่ำสัมมนำคุณวิทยำกร ๒  คน จ ำนวน ๓ วัน ๆ ละ  
   ๖ ชัว่โมง ๆ ละ ๖๐๐ บำท  เป็นเงิน 

 
๒๑,๖๐๐ 

 
๒๑,๖๐๐ - - 

  - ค่ำอำหำรกลำงวันและอำหำรว่ำง 3 วันของคณะวิทยำกร   
    15 คน ๆ ละ 150 บำท  เป็นเงิน 

6,750 - 6,750 
- 

กิจกรรมนิเทศติดตำมกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน
คณิตศำสตร์ของสถำนศึกษำในสังกัด 
  -  เอกสำรประกอบกำรนิเทศ ติดตำมฯ จ ำนวน ๓๒๔ ชุด ๆ 
ละ  ๕ บำท เป็นเงิน 

 
 

1,620 

 
 
- 

 
 

1,620 

 
 
- 

กิจกรรมท้ำควำมเป็นเลิศด้ำนคณิตศำสตร์ 
   - ค่ำอำหำรกลำงวันและอำหำรว่ำงคณะกรรมกำร จ ำนวน 

 
2,250 

 
- 

2,250 
 
- 
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1๕ คน ๑ วัน ๆ ละ ๑๕๐ บำท (จัดท ำเครื่องมือกำรแข่งขัน)  
   -  ค่ำเอกสำร 780 - 780  
   -  ค่ำวัสดุ 2,000 - - 2,000 
   - ค่ำโล่รำงวัลและกรอบเกียรติบัตร ๒ ระดับชั้น คือ  
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 – 3  และชั้นประถมศึกษำปีที่ 4- 6  

๑๐,๐๐๐ -  ๑๐,๐๐๐ 

รวม 45,000 21,600 11,400 12,000 
 

6. การประเมินผล    
 
ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ เป้าหมายเลือกประเมิน วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 

๑) ครูผู้สอนคณิตศำสตร์
ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่  
๑ – ๖ ของสถำนศึกษำ 
ในสังกัด  น ำรูปแบบ 
กำรจัดกำรเรียนรู้แบบ 
Active Learning ไปใช้ 
ในกำรจัดกิจกรรมกำร
เรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน 
คิดเลขเป็น คิดเลขคล่อง 

- ครูผู้สอนคณิตศำสตร์
ระดับชั้นประถมศึกษำ 
ปีที่ ๑ – ๖ ของ
สถำนศึกษำในสังกัด 
จ ำนวน ๑๖๒ แห่ง 
- นักเรียนในระดับชั้น
ประถมศึกษำปีที่ 1 - 6 

- นิเทศ ติดตำม กำรจัด 
กำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
- ท้ำควำมเป็นเลิศด้ำน
คณิตศำสตร์ 

- แบบนิเทศ ติดตำม  
กำรจัดกำรเรียนรู้
คณิตศำสตร์ 
- แบบฝึกท้ำควำมเป็น
เลิศด้ำนคณิตศำสตร์ 

๒) สถำนศึกษำในสังกัด
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำนครสวรรค์ เขต 
1 จ ำนวน ๑๖๒ แห่ง   
มีกระบวนกำรในกำรพัฒนำ
และส่งเสริมให้ครูผู้สอน
คณิตศำสตร์จัดกำรเรียนรู้
แบบ Active Learning  
อย่ำงเป็นรูปธรรม และมี
กำรก ำกับ ติดตำมอย่ำง
ต่อเนื่อง 

สถำนศึกษำในสังกัด
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำนครสวรรค์ 
เขต 1 จ ำนวน ๑๖๒ 
แห่ง   

นิเทศ ติดตำม กำรจัด 
กำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 

แบบรำยงำน 
กำรด ำเนินกำรพัฒนำ
และส่งเสริมครูผู้สอน
คณิตศำสตร์ให้จัด 
กำรเรียนรู้แบบ Active 
Learning 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
             7.1 ครูผู้สอนคณิตศำสตร์น ำรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ Active Learning ไปใช้ในกำรจัด
กิจกรรมกำรเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดเลขเป็น คิดเลขคล่อง 

 7.๒ สถำนศึกษำในสังกัดมีกระบวนกำรในกำรพัฒนำและส่งเสริมให้ครูผู้สอนคณิตศำสตร์จัดกำร
เรียนรู้แบบ Active Learning 
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15.โครงการส่งเสริม และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะศตวรรษที่ 21โรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 
สนองยุทธศาสตร์   

1. สร้ำงโอกำสกำรเรียนรู้ในวิถีใหม่ 
2. พัฒนำนวัตกรรม และเทคโนโลยี ในกำรจัดกำรศึกษำ 

แผนงาน 
กลุ่มที่รับผิดชอบ   กลุ่มนิเทศติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
ผู้บริหารโครงการ  นำยอนันต์ นำมทองต้น  ผอ.สพป.นครสวรรค์ 1  นำยเสน่ห์  รัชฎำ รอง ผอ.สพป.นว.1 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นำงศิริวรรณ  ปัญญำพรพิพัชญ์   โทรศัพท์ 0857342525 
ลักษณะโครงการ   ()  ใหม่    (   ) ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ   ตุลำคม 2564 - กันยำยน 2565                                   

1.  หลักการและเหตุผล 
 ควำมท้ำทำยด้ำนกำรศึกษำในศตวรรษท่ี 21 ในกำรเตรียมนักเรียนให้พร้อมกับชีวิตในศตวรรษที่ 21 
เป็นเรื่องส ำคัญของกระแสกำรปรับเปลี่ยนทำงสังคมที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 ส่งผลต่อวิถีกำรด ำรงชีพของ
สังคมอย่ำงทั่วถึง ครูจึงต้องมีควำมตื่นตัวและเตรียมพร้อมในกำรจัดกำรเรียนรู้เพ่ือเตรียมควำมพร้อมให้
นักเรียนมีทักษะส ำหรับกำรออกไปด ำรงชีวิตในโลกในศตวรรษที่ 21 ที่เปลี่ยนไปจำกศตวรรษที่ 20 และ 19 
โดยทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่ส ำคัญที่สุด คือ ทักษะกำรเรียนรู้ (Learning Skill) ส่งผลให้มีกำรเปลี่ยนแปลง
กำรจัดกำรเรียนรู้เพ่ือให้เด็กในศตวรรษที่ 21 นี้ มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และทักษะจ ำเป็น ซึ่งเป็นผลจำกกำร
ปฏิรูปเปลี่ยนแปลงรูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ตลอดจนกำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนต่ำงๆ 

1. ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 (21st Century Skills) วิจำรณ์ พำนิช (2555: 16-21) ได้กล่ำวถึง
ทักษะเพ่ือกำรด ำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ดังนี้สำระวิชำก็มีควำมส ำคัญ แต่ไม่เพียงพอส ำหรับกำรเรียนรู้เพ่ือมี
ชีวิตในโลกยุคศตวรรษที่ ๒๑ ปัจจุบันกำรเรียนรู้สำระวิชำ (content หรือ subject matter) ควรเป็นกำรเรียน
จำกกำรค้นคว้ำเองของศิษย์ โดยครูช่วยแนะน ำ และช่วยออกแบบกิจกรรมที่ช่วยให้นักเรียนแต่ละคนสำมำรถ
ประเมินควำมก้ำวหน้ำของกำรเรียนรู้ของตนเองได้  

2.  ดังนั้น จึงจัดท ำโครงกำรส่งเสริม และพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะศตวรรษที่ 21  
โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1 ขึ้นเพ่ือพัฒนำแนวทำงกำร
ส่งเสริม และและพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะศตวรรษท่ี 21 โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1  และพัฒนำครูแกนน ำ ให้สำมำรถขยำยผล กำรจัดกำรเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21  ได้ 
 
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1. เพ่ือสร้ำงแนวทำงกำร ส่งเสริม และพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะศตวรรษที่ 21 
โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1 
 2.  เพ่ือพัฒนำครูในกำรจัดกำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21  โดยใช้รูปแบบ E-PLC 
 3.  เพ่ือพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะศตวรรษที่ 21ของนักเรียนกลุ่มเป้ำหมำย 
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3.  เป้าหมาย 

3.1 ด้านปริมาณ    
1. โรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำร  15  โรงเรียน 
2. ครูเข้ำร่วมโครงกำร โรงเรียนละ 2 คน  รวม  30  คน  

3.2 ด้านคุณภาพ 
1.)  โรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำร เป็นโรงเรียนแกนน ำ ในกำรส่งเสริม และพัฒนำกำรเรียนรู้ที่

สอดคล้องกับทักษะศตวรรษที่ 21 
2.) ครูร้อยละ 80  ผ่ำนกำรพัฒนำเป็นครูแกนน ำกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับทักษะ

ศตวรรษท่ี 21 
3.)  นักเรียนได้รับกำรพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะศตวรรษที่ 21 

 
4.  แผนการด าเนินงาน 

กิจกรรม / กระบวนการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. พัฒนำแนวทำงกำร ส่งเสริม และพัฒนำกำร

จัดกำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะศตวรรษที่ 
21 โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1 

ตุลำคม 2564 นำงศิริวรรณ และคณะ 
 

2. พัฒนำครูแกนน ำกำรจัดกำรเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับทักษะศตวรรษที่ 21โดยใช้
กระบวนกำร E-PLC   
2.1 ประชำสัมพันธ์ และรับสมัครครูแกนน ำ 
2.2 ประชุมชี้แจงกำรเข้ำร่วมโครงกำร 
2.3 คัดสรร ผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือเข้ำร่วม

กิจกรรม E-PLC  ในแต่ละกลุ่ม 
2.4 ประชุมครูแกนน ำ และทีมผู้ทรงคุณวุฒิ 
2.5 ด ำเนินกำรโดยใช้รูปแบบ Plan Do 

See  
Plan  :  ร่วมวำงแผนกำรจัดกำร 

           เรียนรู ้Model Teacher     
            รว่มกับคู่ Buddy  
Do  :   ปฏิบัติกำรสอนของ Model 

Teacher  โดยมีทีม PLC ร่วมสังเกตและ
บันทึกข้อมูลกำรสอน 
See  :  ร่วมประเมิน สะท้อนและ

พัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
2.6 น ำเสนอ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 
 
 
ตุลำคม  2564 
 
ตุลำคม  2564 
 
 
ตุลำคม  2564 
 
รอบท่ี 1   
พฤศจิกำยน - ธันวำคม  2564 
รอบท่ี 2   
มิถุนำยน - กรกฏำคม 2565 
 
 
 
 
รอบท่ี 1  มกรำคม 2565 

นำงศิริวรรณ และคณะ 
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กิจกรรม / กระบวนการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
 รอบท่ี 2  สิงหำคม 2565 

3. สรุป ประเมิน และรำยงำนผล  
3.1  ถอดบทเรียน 
3.2  มอบเกียรติบัตรครูแกนน ำ  และ

เกียรติบัตร กำรเผยแพร่ผลงำนระดับ
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

3.3 รำยงำนผล 

รอบท่ี 1  กุมภำพันธ์ 2565 
รอบท่ี 2  กันยำยน 2565 
มีนำคม  2565 

นำงศิริวรรณ ปัญญำ
พรพิพัชญ์  
 
 

 
5.  งบประมาณ  จ านวน  45,000.-บาท 
     แหล่งงบประมาณ     ( √ ) งบจัดกำรศึกษำตำมภำรกิจ จ ำนวน  45,000.-บำท 
     (   ) งบบริหำรส ำนักงำน จ ำนวน  ................-บำท 
                               (   ) สพฐ.จัดสรร................................................................ 
 แยกเป็น 

ค่ำตอบแทน  24,000 บำท 
ค่ำใช้สอย     8,500 บำท 
ค่ำวัสดุ   12,500บำท 

โดยมีรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณดังนี้  (ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำรตำมท่ีจ่ำยจริง) 
 

 

กิจกรรม งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
1 พัฒนำแนวทำงกำร ส่งเสริม และพัฒนำกำร

จัดกำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะศตวรรษที่ 21 
โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1 
- ค่ำสมนำคุณวิทยำกร  จ ำนวน 5 ชั่วโมง 
- ค่ำอำหำร และเครื่องดื่มในกำรประชุม

เพ่ือพัฒนำแนวทำง  จ ำนวน 10 คน   
3  วัน 

10,000 
 

 

3,000 4,500 2,500 

2 พัฒนำครูแกนน ำกำรจัดกำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
ทักษะศตวรรษที่ 21โดยใช้กระบวนกำร E-PLC   
- ค่ำสมนำคุณวิทยำกร  จ ำนวน 5 ชั่วโมง

ในกำรอบรมครูแกนน ำ 
- ค่ำสมนำคุณวิทยำกรในกำรเข้ำร่วมPLC

ประชุมกลุ่ม ในโรงเรียนเป้ำหมำย 15 
โรงเรียน    

25,000 
 

 
 
 
 

 
 
 

3,000 
 
 

18,000 

2,000 
 
 

2,000 
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กิจกรรม งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
 

3 สรุป ประเมิน และรำยงำนผล 
- สัมภำษณ์เชิงลึกเพ่ือถอดบทเรียน 
- จัดท ำวีดีทัศน์น ำเสนอภำพกำรด ำเนินงำน 
- จัดท ำเกียรติบัตรโรงเรียน /ครูแกนน ำ 
- จัดท ำโล่โรงเรียน และครูต้นแบบ 

10,000   
 

2,000 
 
 
 

 
 
 
 

4,000 
4,000 

 
6.  การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ 
เป้าหมาย 

เลือกประเมิน 
วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือวัด 

1. แนวทำงกำร ส่งเสริม และพัฒนำกำรจัดกำร
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะศตวรรษที่ 21 
โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1 

 ประเมิน
ประสิทธิภำพ 

แบบประเมิน 

2. ครูร้อยละ 80  ผ่ำนกำรพัฒนำเป็นครูแกนน ำ
กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับทักษะ
ศตวรรษท่ี 21 

 

 ประเมิน
นวัตกรรม 

 แบบประเมิน
นวัตกรรม 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

        นักเรียนได้รับกำรพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21  ส่งผลให้ มีทักษะ
กำรเรียนรู้ในวิถีใหม่ ในกำรพัฒนำตนเอง อย่ำงต่อเนื่อง 

 
16.โครงการพัฒนาทักษะด้านอาชีพ “หนึ่งอาชีพหลักสองอาชีพรอง” 
แผนงาน   ขยำยโอกำสและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
ลักษณะโครงการ     (..) โครงกำรงำนประจ ำ (/) โครงกำรใหม่ (...) โครงกำรต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสุรเดช น้อยจันทร์ 
ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ เริ่มต้น ตุลำคม ๒๕๖๔  สิ้นสุด กันยำยน ๒๕๖5 
ความสอดคล้องกับ 
 นโยบาย สพฐ. 

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

กำรท ำงำน  และกำรมีรำยได้ที่จะแลกเปลี่ยนปัจจัยที่จ ำเป็นต่อกำรด ำรงชีวิตได้อย่ำงเพียงพอ 
เหมำะสม สอดคล้องกับสภำพควำมเป็นไปของสังคม ดูเหมือนจะเป็นเป้ำหมำยขั้นพ้ืนฐำนของมนุษย์ปกติท่ัวไป



๑๔๐ 
 

ทุกคน และเป็นเป้ำหมำยขั้นต่ ำในกำรพัฒนำของทุกประเทศ  แนวนโยบำยกำรพัฒนำประเทศของรัฐบำล 
มุ่งเน้นให้หน่วยงำนต่ำง ๆ พิจำรณำถึงปัญหำ ควำมจ ำเป็นที่ต้องได้รับกำรพัฒนำในแต่ละช่วงวัยอย่ำงรอบด้ำน 
และกำรมีทักษะกำรงำนได้ถูกบรรจุลงในหลักสูตรกำรศึกษำ โดยกำรศึกษำภำคบังคับ ทั้งระดับประถม และ
มัธยม ที่เรียกว่ำกลุ่มสำระกำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้ เสริมสร้ำงทักษะ มองหำควำม
ถนัด ที่จะพัฒนำเป็นอำชีพต่อไปในอนำคต 

นอกจำกแนวทำงดังกล่ำวที่ด ำเนินกำรให้กับนักเรียนในระบบกำรศึกษำแล้วนั้น  ทั้งภำครัฐและเอกชน
ยังได้พัฒนำนโยบำยมำตรกำร กลไกอ่ืน ๆ ขึ้นมำสนับสนุน ที่สนับสนุนเกื้อกูล กำรส่งเสริมทักษะกำรงำนอำชีพ  
ควำมเข้มแข็งในกำรประกอบกำรของผู้ประกอบกำรรำยย่อย และผู้ประกอบกำรใหม่ให้เติบโตยั่งยืน และกำร
ประสำนงำนผลักดันให้นักเรียนได้รับกำรพัฒนำเต็มศักยภำพที่แต่ละคนมี   

ดังนั้นส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต ๑ จึงได้จัดท ำโครงกำรพัฒนาทักษะ
ด้านอาชีพ “หนึ่งอาชีพหลักสองอาชีพรอง” ขึ้นเพ่ือให้ผู้เรียนได้รู้จักกำรแสวงหำรำยได้เลีย้งชีพด้วยกำรประกอบ
อำชีพที่สุจริตและมรีำยได้เพียงพอต่อกำรเลี้ยงดูครอบครัวในสภำวะกำรผันผวนในสังคมปจัจบุัน 
 
๒. วัตถุประสงค์ :  

๑. เพ่ือพัฒนำครูให้สำมำรถจัดกำรเรียนรู้ สร้ำงทัศนคติที่ดีต่อกำรประกอบอำชีพที่สุจริตรับผิดชอบต่อ
สังคม และสร้ำงแรงบันดำลใจให้นักเรียนค้นหำกำรประกอบอำชีพท่ีสนใจ ถนัดเหมำะสมกับวัย 

๒. เพ่ือพัฒนำครูให้สำมำรถจัดกำรเรียนรู้กับนักเรียนได้เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจกระบวนกำรประกอบ
อำชีพ และสำมำรถต่อยอดอำชีพจำกพ่อและแม่ ผู้ปกครอง สำนผันอำชีพของตนเอง  

๓. เพ่ือให้นักเรียนสำมำรถน ำควำมรู้ควำมเข้ำใจกำรประกอบอำชีพ ไปท ำงำนประกอบอำชีพ อัน
ก่อให้เกดิรำยได้ต่อไป 
๓. กลุ่มเป้าหมาย  : 
 - ครูร้อยละ ๗๐ ที่เข้ำร่วมโครงกำร 
 - นักเรียนร้อยละ ๗๐ ที่สนใจ ตั้งใจ ใฝ่เรียนรู้กำรงำนอำชีพ และมีแนวคิดอยำกเป็นผู้ประกอบกำร 
๔. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 

๑ วางแผนการด าเนินงาน (Plan) 
-น ำคณะท ำงำนศึกษำแหล่งเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ 
”โคกหนองนำโมเดล” 

 ตุลำคม ๒๕๖๓  

๒ ด าเนินการ (Do) 
- น ำคณะครู/ผู้บริหำรศึกษำเรียนรู้กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ 
”ศูนย์กำรเกษตรโคกหนองนำโมเดล” 
 - จัดท ำคู่มือ/แนวทำงกำรสอนงำนอำชีพ 
- จัดท ำเครื่องมือกำรนิเทศติดตำม 
- ผู้รับผิดชอบนิเทศติดตำม 

 ตุลำคม๒๕๖๔ - 
กันยำยน ๒๕๖๔ 

 

๓ สรุปและประเมินผล (Check)  กันยำยน ๒๕๖๕  
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- สรุปผล 
- ประเมินผล 

๔ น าผลการประเมินไปปรับปรุง (Act) 
- จัดท ำรำยงำนโครงกำร 

กันยำยน ๒๕๖๕  

๕. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินงาน 
๕.๑ ระยะเวลำ เดือนตุลำคม ๒๕๖๔ – กันยำยน ๒๕๖๕ 
๕.๒ สถำนที่ ทุกโรงเรียนในสังกัด 

๖. งบประมาณ  จ ำนวน   ๒๕,๐๐๐  บำท (ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 
 รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
 

กิจกรรม งบประมาณ 
กิจกรรมที่ ๑ วางแผนการด าเนินงาน (Plan) 
- ศึกษำแหล่งเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ”โคกหนองนำโมเดล” 

๒,๐๐๐.- 

กิจกรรมที่ ๒ ด าเนินการ (Do) 
- ศึกษำเรียนรู้กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่”ศูนย์กำรเกษตรโคกหนองนำโมเดล” 
- จัดท ำคู่มือ/แนวทำงกำรสอนงำนอำชีพ 
- จัดท ำเครื่องมือกำรนิเทศติดตำม 
- นิเทศติดตำม 

๒๐,๐๐๐.- 

กิจกรรมที่ ๓ สรุปและประเมินผล (Check) 
- สรุปผล 

 - ประเมินผล 

๑,๐๐๐.- 

กิจกรรมที่ ๔ น าผลการประเมินไปปรับปรุง (Act) 
 - จัดท ำรำยงำนโครงกำร 

๒,๐๐๐.- 

รวมงบประมำณ ๒๕,๐๐๐.- 
./๗. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโครงกำร... 

๗. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ๗.๑ ปัจจัยเสี่ยง 
  -โรงเรียนขำดครูด้ำนอำชีพ 
 ๗.๒ แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
    - ขอควำมร่วมมือครูสำยอำชีพจำกหลำย ๆ แหล่ง 
๘. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
๘.๑ เชิงปริมาณ 
    - สถำนศึกษำในสังกัดร้อยละ ๙๐จัดกำรเรียนรู้ด้ำนอำชีพแก่
นักเรียน 
     - นักเรียนร้อยละ ๗๐ได้เรียนรู้ด้ำนอำชีพ ๓ อำชีพ 

 
โรงเรียน ๑๕๓ โรง 
นักเรียนร้อยละ ๗๐ 
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๘.๒ เชิงคุณภาพ 
     - สถำนศึกษำในสังกัดจัดกำรเรียนรู้ด้ำนอำชีพแก่นักเรียนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
     - นักเรียนร้อยละ ๗๐ สำมำรถประกอบอำชีพได้ 

 
ดีมำก 

 
ดีมำก 

 
๙.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

- นักเรียนมีทัศนคติท่ีดีต่อกำรประกอบอำชีพที่สุจริตรับผิดชอบต่อสังคม และมีแรงบันดำลใจให้ค้นหำ
กำรประกอบอำชีพที่สนใจ ถนัดเหมำะสมกับวัย 

- นักเรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจกระบวนกำรประกอบอำชีพ และสำมำรถต่อยอดอำชีพจำกพ่อและแม่  
ผู้ปกครอง สำนผันอำชีพของตนเอง  

- นักเรียนสำมำรถน ำควำมรู้ควำมเข้ำใจกำรประกอบอำชีพ ไปท ำงำนประกอบอำชีพ อันก่อให้เกิด 
รำยได้ต่อไป 

 
17.โครงการการยกระดับห้องเรียนคุณภาพปฐมวัยโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1  
สนองยุทธศาสตร์ 4) เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพ  
เป้าประสงค์หลัก  1) ผู้บริหำรพัฒนำนวัตกรรมและใช้ในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
   2) ครู บุคลำกรใช้นวัตกรรมในกำรจัดกำรเรียนรู้ 
แผนงาน   
กลุ่มที่รับผิดชอบ  กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 
ผู้บริหารโครงการ นำยอนันต์  นำมทองต้น ,นำยสุรพล  เพ็งน้อย, นำยสุรเดช  น้อยจันทร์ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นำงเสำวลักษณ์ สร้อยสวน โทรศัพท์ 098-1058514 
ลักษณะโครงการ (   ) โครงกำรงำนประจ ำ (   ) โครงกำรใหม่ ( / ) โครงกำรต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 พฤศจิกำยน 2564  -  30 เมษำยน 2565 
๑. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
                     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1 จัดท ำคู่มือกำร
ด ำเนินงำนกำรยกระดับห้องเรียนคุณภำพระดับปฐมวัยเพื่อเป็นเครื่องมือนิเทศ ติดตำม กำรด ำเนินงำนกำร
ยกระดับห้องเรียนคุณภำพระดับปฐมวัยของโรงเรียนทุกโรงเรียนที่จัดกำรศึกษำปฐมวัย ในสังกัด                     
โดยก ำหนดกรอบตัวชี้วัดและมำตรฐำนห้องเรียนคุณภำพระดับปฐมวัยให้สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรประกัน
คุณภำพภำยในของสถำนศึกษำและรองรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอกโดยส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและ
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำ(องค์กำรมหำชน) (สมศ.) ให้กับโรงเรียนในสังกัด ซึ่งปัจจุบันมีโรงเรียนที่จัดกำรเรียน
กำรสอนระดับปฐมวัย จ ำนวน 157 โรงเรียน มีครูผู้สอนระดับปฐมวัย ที่จบสำขำกำรศึกษำปฐมวัย จ ำนวน 
135 คน จำกครูผู้สอนปฐมวัยทั้งหมด 252 คน คิดเป็นร้อยละ 53.57 (ข้อมูล ณ วันที่ 5  กุมภำพันธ์  
2564)  
                              ระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ  เป็นระบบที่สถำนศึกษำร่วมกับชุมชน
และหน่วยงำนที่เกีย่วข้อง ภำยใต้กำรก ำกับ ดูแลและสนับสนุนส่งเสริมของหน่วยงำนต้นสังกัด เพื่อสร้ำงควำม
มั่นใจที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐำนของหลักวิชำ ข้อมูลหลักฐำน ที่ตรวจสอบได้ และกำรมีส่วนร่วมของทุกฝ่ำยที่เก่ียวข้อง
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ว่ำ ผู้เรียนทุกคนจะได้รับบริกำรด้ำนกำรศึกษำที่มีคุณภำพจำกสถำนศึกษำ เพ่ือพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถ
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตำมท่ีก ำหนดในมำตรฐำนหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย 

                   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1 ตระหนักและเล็งเห็น
ควำมส ำคัญที่จะพัฒนำโรงเรียนทุกโรงเรียนที่จัดกำรศึกษำปฐมวัย ในสังกัด ตำมมำตรฐำนห้องเรียนคุณภำพ
ระดับปฐมวัย ซึ่งสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ ให้มีประสิทธิภำพ ที่จะ
น ำไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำให้ผ่ำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอกในระดับที่สูงขึ้น
ต่อไป 
๒. วัตถุประสงค์ 
           ๒.1  เพ่ือพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร กำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ            
ระดับปฐมวัย 

2.2  เพ่ือพัฒนำกำรจัดประสบกำรณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส ำคัญ ตำมหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช 
2560 
๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ เชิงปริมาณ   
      ๓.๑.1 สถำนศึกษำ ร้อยละ 85 ด ำเนินกำรบริหำรจัดกำร กำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย  ได้ตำม
มำตรฐำนกำรศึกษำระดับปฐมวัย 

     ๓.๑.2 ครูผู้สอนระดับปฐมวัย ร้อยละ 85 จัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญได้ตำมหลักสูตร
กำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช 2560 
 ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
               ๓.2.1 สถำนศึกษำ มีระบบกำรบริหำรจัดกำร กำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย ได้ตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำระดับปฐมวัย ในระดับดีขึ้นไป 

     ๓.2.2 ครูผู้สอนระดับปฐมวัย จัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญได้ตำมหลักสูตรกำรศึกษำ
ปฐมวัย พุทธศักรำช 2560 ในระดับดีข้ึนไป 

 
๔. กิจกรรมและปฏิทินการด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน 
1. ประชุมสังเครำะห์ผลกำรรำยงำนกำรประเมินตนเอง เดือนตุลำคม - พฤศจิกำยน 2564 
2. สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนวิเครำะห์ และสังเครำะห์
ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ 

 เดือนธันวำคม 2564 

3. สะท้อนผลกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ ให้กับทุกโรงเรียน
ในสังกัด 

 เดือนมกรำคม 2565 

4. นิเทศ พัฒนำ สนับสนุน ช่วยเหลือ กำรด ำเนินงำนของ
โรงเรียน โดยลงพ้ืนที่ศึกษำโรงเรียนที่สำมำรถเป็นต้นแบบ และ
นิเทศ ติดตำม ช่วยเหลือ ให้ค ำแนะน ำเพ่ือพัฒนำคุณภำพกำร
จัดกำรศึกษำ(โรงเรียนที่อยู่ในระดับต่ ำกว่ำเกณฑ์) 

เดือนมกรำคม - กุมภำพันธ์ 2565 

5. จัดเวทีคัดเลือกกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ ปีกำรศึกษำ 2564   เดือนมีนำคม 2565 
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6. ประกำศผลและมอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนที่ได้รับกำร
คัดเลือกกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ ปีกำรศึกษำ 2564 

เดือนเมษำยน 2565 

7. ถอดประสบกำรณ์โรงเรียนที่ได้รับกำรคัดเลือกกำรปฏิบัติที่
เป็นเลิศ ปีกำรศึกษำ 2564และเผยแพร่ให้กับทุกโรงเรียน 

เดือนพฤษภำคม- มิถุนำยน 2565 

8.รำยงำนผล สรุปผลกำรด ำเนินงำน และจัดท ำข้อมูล
สำรสนเทศ 

เดือนกรกฎำคม - สิงหำคม 2565 

 
5. งบประมาณ จ ำนวน ......๒๕,000-......  บำท 
 แหล่งงบประมำณ (/)  สพฐ. จัดสรรตำมหนังสือท่ี.................................. 

 แยกเปน็  - ค่ำตอบแทน      -      บำท 
   - ค่ำใช้สอย      ๑๘,840   บำท 
   - ค่ำวัสดุ           6,160   บำท 

ทรัพยากรโครงการ (สำมำรถถัวจ่ำยได้ทุกรำยกำรตำมท่ีจ่ำยจริง) 

ที ่ กิจกรรม งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
๑  
 

๒  
 

๓  
 

๔ 
  
 
 
 
 

๕  
 

6 
 
 

7 
 
 

8 
 

ประชุมสังเครำะห์ผลกำรรำยงำนกำรประเมิน 
(157 *120) 
สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกำรสังเครำะห์
ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ 
สะท้อนผลกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ ให้กับ
ทุกโรงเรียนในสังกัด 
นิเทศ พัฒนำ สนับสนุน ช่วยเหลือ              
กำรด ำเนินงำนของโรงเรียน โดยลงพ้ืนที่ศึกษำ
โรงเรียนที่สำมำรถเป็นต้นแบบ และนิเทศ 
ติดตำม ช่วยเหลือ ให้ค ำแนะน ำเพื่อพัฒนำ
คุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ(โรงเรียนที่อยู่ในระดับ
ต่ ำกว่ำเกณฑ์) 
จัดเวทีคัดเลือกกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ ปีกำรศึกษำ 
2564   
ประกำศผลและมอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนที่
ได้รับกำรคัดเลือกกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ ปี
กำรศึกษำ 2564 
ถอดประสบกำรณ์โรงเรียนที่ได้รับกำรคัดเลือก
กำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ ปีกำรศึกษำ 2564และ
เผยแพร่ให้กับทุกโรงเรียน 
รำยงำนผล สรุปผลกำรด ำเนินงำน และจัดท ำ
ข้อมูลสำรสนเทศ 

8,840 
 

1,000 
 
- 
 

*ใช้งบนิเทศ 
 
 
 
 
 

5,000 
 

5,000 
 
 

5,000 
 
 

160 

- 
 
- 
 
- 
 

 
 
 
 
 
 

- 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 

8,840 
 
- 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
5,000 
 

- 
 
 
5,000 

 
 

- 

 
 

1,000 
 
- 
 
 
 

 
 
 
 

- 
 
5,000 
 
 

- 
 
 

160 



๑๔๕ 
 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๒๒,000- - ๑๘,840 6,160 
 
6. การประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้ความสภาพความส าเร็จ เป้าหมาย
เลือก

ประเมิน 

วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 

1.โรงเรียนที่จัดกำรศึกษำปฐมวัยมี
ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในผ่ำน
เกณฑ์กำรประเมินระดับดีทุก
มำตรฐำน 

□ กำรประเมินตำมมำตรฐำน
กำรประกันคุณภำพภำยใน 

แบบประเมิน 

2.ครูผู้สอนระดับปฐมวัย จัด
ประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ
ได้ตำมหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย 
พุทธศักรำช 2560 ในระดับดีขึน้
ไป 
 

□ นิเทศติดตำมกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน 

แบบนิเทศติดตำมกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 เด็กปฐมวัยทุกคน ได้รับกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพ สอดคล้องกับมำตรฐำนคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช 2560 

 
18.โครงการการส่งเสริมภาษาที่ 2 เพื่อการเรียนรู้ระดับปฐมวัยโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1  
สนองยุทธศาสตร์ 2) พัฒนำคุณภำพผู้เรียนสู่ควำมเป็นเลิศ 
เป้าประสงค์หลัก  2) ครู บุคลำกรใช้นวัตกรรมในกำรจัดกำรเรียนรู้ 
แผนงาน   
กลุ่มที่รับผิดชอบ  กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 
ผู้บริหารโครงการ นำยอนันต์  นำมทองต้น ,นำยสุรพล  เพ็งน้อย, นำยสุรเดช  น้อยจันทร์ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นำงเสำวลักษณ์ สร้อยสวน โทรศัพท์ 098-1058514 
ลักษณะโครงการ (   ) โครงกำรงำนประจ ำ (   ) โครงกำรใหม่ ( / ) โครงกำรต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 พฤศจิกำยน 2564  -  30 เมษำยน 2565 
 
๑. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
                     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1 จัดท ำคู่มือกำรใช้ค ำ
พ้ืนฐำน ส ำหรับเด็กปฐมวัย เพ่ือให้โรงเรียนและครูผู้สอนระดับปฐมวัย ใช้เป็นแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรและ
พัฒนำกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ให้กับเด็ก ปฐมวัย ในกำรพัฒนำส่งเสริมทักษะ คุณลักษณะ 



๑๔๖ 
 

ควำมสำมำรถและพัฒนำกำรด้ำนภำษำ ของเด็กให้เต็มตำมศักยภำพ สอดคล้องกับกำรด ำเนินงำนระบบ
ประกันคุณภำพ ซึ่งมีรำยละเอียดของกำรจัดกิจกรรมเสริมประสบกำรณ์ผ่ำนนิทำน                ตำมแผนกำร
จัดประสบกำรณ์ของสื่อ 60 พรรษำ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี               ช่วยให้ครู
สำมำรถจัดประสบกำรณ์ทำงภำษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และยังสำมำรถส่งเสริมภำษำที่สองให้กับผู้เรียนได้
อย่ำงต่อเนื่อง  
                              เพ่ือให้กำรส่งเสริมภำษำที่สอง ในเด็กปฐมวัยได้รับกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องและเป็น
รูปธรรม อีกท้ังเป็นกำรกระตุ้นให้เด็กอยำกเรียนรู้ และให้ควำมสนใจในภำษำท่ีสองอย่ำงมีคุณภำพและ
ประสิทธิภำพ ตรงตำมมำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวัย และกำรจัดกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1 จึงได้เล็งเห็นควำมส ำคัญในกำรจัดท ำสื่อประกอบกำรเรียนรู้ส ำหรับ
เด็กปฐมวัยให้กับครูผู้สอนปฐมวัยทุกคนในสังกัด 
 
๒. วัตถุประสงค์ 
           ๒.1  เพ่ือจัดท ำสื่อดิจิทอลในกำรส่งเสริมภำษำที่สองของเด็กปฐมวัย 

2.2  เพ่ือให้ครูผู้สอนระดับปฐมวัยใช้สื่อดิจิทอลประกอบกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ในกำร
ส่งเสริมภำษำท่ีสอง 
 
๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ เชิงปริมาณ   
      ๓.๑.1 จัดท ำสื่อดิจิทอลในกำรส่งเสริมภำษำท่ีสองของเด็กปฐมวัย จ ำนวน 65 เล่ม 

     ๓.๑.2 ครูผู้สอนระดับปฐมวัย ร้อยละ 85 ใช้สื่อดิจิทอลประกอบกำรจัดประสบกำรณ์            
กำรเรียนรู้ในกำรส่งเสริมภำษำที่สอง 

 
 ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
               ๓.2.1 สื่อดิจิทอลที่สร้ำงขึ้นมีประสิทธิภำพเป็นไปตำมเกณฑ์ 

     ๓.2.2 ครูผู้สอนระดับปฐมวัย ใช้สื่อประกอบกำรจัดประสบกำรณ์ท ำให้เด็กมีทักษะทำงภำษำตรง
ตำมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 
๔. กิจกรรมและปฏิทินการด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน 
1. สังเครำะห์นิทำนจำกคู่มือกำรใช้ค ำพ้ืนฐำนส ำหรับเด็ก
ปฐมวัย 

เดือนตุลำคม - พฤศจิกำยน 2564 

2. จัดท ำสื่อดิจิทอลค ำพ้ืนฐำนส ำหรับเด็กปฐมวัย เดือนธันวำคม 2564-มีนำคม 2565 

3. เผยแพร่สื่อดิจิทอลค ำพ้ืนฐำนส ำหรับเด็กปฐมวัย ให้กับ
ครูผู้สอนระดับปฐมวัยในสังกัด สพป.นครสวรรค์ เขต 1 

 เดือนเมษำยน 2565 



๑๔๗ 
 

4. นิเทศ ติดตำมกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรจัด
ประสบกำรณ์โดยใช้สื่อดิจิทอลประกอบกำรสอนเพื่อส่งเสริม
ทักษะภำษำท่ีสองของเด็กปฐมวัย 

เดือนพฤษภำคม - กรกฎำคม 2565 

5. จัดเวทีคัดเลือกกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ ปีกำรศึกษำ 2564   เดือนสิงหำคม 2565 
6. ประกำศผลและมอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนที่ได้รับกำร
คัดเลือกกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ ปีกำรศึกษำ 2564 

เดือนสิงหำคม 2565 

7. ถอดประสบกำรณ์โรงเรียนที่ได้รับกำรคัดเลือกกำรปฏิบัติที่
เป็นเลิศ ปีกำรศึกษำ 2564และเผยแพร่ให้กับทุกโรงเรียน 

เดือนกันยำยน 2565 

8.รำยงำนผล สรุปผลกำรด ำเนินงำน  เดือนตุลำคม 2565 

 
5. งบประมาณ จ ำนวน ......๒๐,000-......  บำท 
 แหล่งงบประมำณ (/)  สพฐ. จัดสรรตำมหนังสือท่ี.................................. 

 แยกเป็น  - ค่ำตอบแทน      -      บำท 
   - ค่ำใช้สอย      ๑๕,000   บำท 
   - ค่ำวัสดุ           5,000   บำท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทรัพยากรโครงการ (สำมำรถถัวจ่ำยได้ทุกรำยกำรตำมท่ีจ่ำยจริง) 

ที ่ กิจกรรม งบประมาณ 
หมวดรำยจ่ำย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
๑  
 

๒  
 

๓  
 
 

๔ 
 
 

สังเครำะห์นิทำนจำกคู่มือกำรใช้ค ำพ้ืนฐำน
ส ำหรับเด็กปฐมวัย 
จัดท ำสื่อดิจิทอลค ำพ้ืนฐำนส ำหรับเด็กปฐมวัย 
จ ำนวน 65 เล่ม 
เผยแพร่สื่อดิจิทอลค ำพ้ืนฐำนส ำหรับเด็กปฐมวัย 
ให้กับครูผู้สอนระดับปฐมวัยในสังกัด สพป.
นครสวรรค์ เขต 1 
นิเทศ ติดตำมกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรจัด
ประสบกำรณ์โดยใช้สื่อดิจิทอลประกอบกำรสอน
เพ่ือส่งเสริมทักษะภำษำที่สองของเด็กปฐมวัย  

๒,000 
 

๓,000 
 
- 
 

 
*ใช้งบนิเทศ 
 

 

- 
 
- 
 
- 

 
 
 
 
 

๒,000 
 

๓,000 
 
- 

 
 
 
 
 

- 
 
- 
 
- 
 
 
 

 
 



๑๔๘ 
 

๕  
 

6 
 
 

7 
 
 

8 
 

จัดเวทีคัดเลือกกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ ปีกำรศึกษำ 
2564   
ประกำศผลและมอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนที่
ได้รับกำรคัดเลือกกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ ปี
กำรศึกษำ 2564 
ถอดประสบกำรณ์โรงเรียนที่ได้รับกำรคัดเลือก
กำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ ปีกำรศึกษำ 2564และ
เผยแพร่ให้กับทุกโรงเรียน 
รำยงำนผล สรุปผลกำรด ำเนินงำน 

5,000 
 

5,000 
 
 

5,000 
 
 

- 

- 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 

5,000 
 

- 
 
 
5,000 

 
 

- 

- 
 
5,000 
 
 

- 
 
 

- 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๒๐,000 - ๑๕,000 5,000 
6. การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความสภาพความส าเร็จ เป้าหมาย
เลือก

ประเมิน 

วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 

1.สื่อดิจิทอลประสิทธิภำพเป็นไป
ตำมเกณฑ์ 

□ ประเมินสื่อ แบบประเมินสื่อ 

2.เด็กปฐมวัยมีทักษะทำงภำษำ
ตรงตำมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 

□ สังเกต 
สัมภำษณ์ 

แบบสังเกต 
แบบสัมภำษณ์ 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 เด็กปฐมวัยทุกคน ได้รับกำรพัฒนำทักษะทำงภำษำเต็มตำมศักยภำพ ตรงตำมคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ ของหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช 2560 
19.โครงการการพัฒนาความสามารถด้านดิจิทัลของครูโรงเรียนขยายโอกาส  
ความสอดคล้องกับ       ยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำครู บุคลำกรให้มีสมรรถนะสูง 
แผนงาน 
เป้าประสงค์หลัก          1.ครูบุคลำกรใช้นวัตกรรมในกำรจัดกำรเรียนรู้ 
                              2.ครูและบุคลำกรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน                  
กลุ่มที่รับผิดชอบ  กลุ่มนิเทศติคตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  
ผู้บริหารโครงการ นำยสุรเดช น้อยจันทร์ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นำยมำรุต เหล่ำแก้วก่อง โทรศัพท์ 0845733585 
ลักษณะโครงการ     (..) โครงกำรงำนประจ ำ (./.) โครงกำรใหม่  (..) โครงกำรต่อเนื่อง
ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ เริ่มต้น ..ตุลำคม 2564 .. สิ้นสุด ...กันยำยน ...2565... 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
๑. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 



๑๔๙ 
 

 ปัจจุบัน เทคโนโลยีมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว ทักษะด้ำนดิจิทัลของมนุษย์จึงต้องปรับตำมให้ทัน
ต่อกำรเปลี่ยนแปลง ผนวกกับปีนี้ได้มีกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 หรือ COVID-19 จึง
ยิ่งเป็นปัจจัยเร่งให้เกิดกำรใช้เทคโนโลยีมำกขึ้น ในระยะยำวจะส่งผลต่อรูปแบบของกิจกรรมทำงเศรษฐกิจและ
สังคม นอกจำกนี้ตลำดแรงงำนไทยยังมีแนวโน้มที่จะเลิกจ้ำงแรงงำนที่ไม่มีทักษะและสำมำรถทดแทนด้วย
เทคโนโลยีได้ แรงงำนจึงต้องเตรียมย้ำยไปยังสำขำท่ีจะสำมำรถอยู่รอดได้ในยุคดิจิทัล พร้อมกับพัฒนำทักษะ 
upskill reskill ให้เท่ำทันต่อบริบทกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ประเทศไทยจึงต้องเร่งพัฒนำคนในประเทศ
ให้มีทักษที่พร้อมรับกับยุคดิจิทัลในปัจจุบัน และกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่ำงรวดเร็วทั้งในเรื่ององค์ควำมรู้ 
กำรพัฒนำเทคโนโลยี และควำมพร้อมกับกำรเปลี่ยนแปลง เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงดิจิทัล 
และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไปอย่ำงยั่งยืน กำรมีทักษะด้ำนดิจิทัลจึงเป็นเรื่องที่ส ำคัญมำก ไม่ใช่แค่
เรื่องกำรอยู่รอดในระดับปัจเจกบุคคลเท่ำนั้น แต่ยังเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส ำคัญต่อกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ประเทศอีกด้วย 
          "กำรพัฒนำครู"เป็นประเด็นที่ต้องมีกำรน ำมำแก้ปัญหำโดยเร่งด่วน ยิ่งในสถำนกำรณ์ "โควิด-19" เด็ก
เรียนรู้ในแบบออนไลน์มำกขึ้น ครูจ ำเป็นต้องพัฒนำเด็กได้เรียนรู้ครบเต็มศักยภำพ เมื่อมีกำรเรียนออนไลน์ท ำ
ให้มีปัญหำกำรใช้เทคโนโลยีเข้ำมำ ขณะที่ครูเองก็ไม่ได้มีควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยีทุกคน เพรำะจะสอน
แบบเดิมหน้ำชั้นเรียนไม่ได้ ครูต้องมีลีลำกำรสอน มีวิธีกำรสอนที่ดึงดูดผู้เรียน แต่ครูไทยขำดทักษะเหล่ำนี้ และ
มีครูอีกกลุ่มหนึ่งขำดทักษะกำรใช้"ดิจิตอลแพลตฟอร์ม" ที่ทุกคนสำมำรถเรียนรู้และถ่ำยทอดได้  

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเห็นถึงควำมส ำคัญในกำรพัฒนำทักษะด้ำนดิจิทัลของครูโรงเรียนขยำย
โอกำส ที่จะน ำไปสู่กำรจัดกำรเรียนรู้ เพ่ือพัฒนำทักษะด้ำนดิจิทัลของผู้เรียนให้สูงขึ้นน ำไปสู่กำรสร้ำงรำยได้
และอำชีพในอนำคตต่อไป 
๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑  เพ่ือพัฒนำหลักสูตรกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรทักษะด้ำนดิจิทัลของครูโรงเรียนขยำยโอกำส 
           ๒.๒  เพ่ือพัฒนำควำมสำมำรถด้ำนดิจิทัลของครูโรงเรียนขยำยโอกำส  
๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ เชิงปริมาณ 
      ๓.๑.๑ ครูผู้รับผิดชอบผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น จ ำนวน 31 โรงเรียน มีควำมรู้ควำม
เข้ำใจและควำมสำมำรถด้ำนดิจิทัล 
      ๓.๑.๒ ครูทีผ่่ำนกำรอบรมทุกคน น ำควำมควำมรู้ ควำมสำมำรถด้ำนดิจิทัลไปใช้ในกำรจัดกำร
เรียนรู้   
 ๓.๒ เชิงคุณภาพ 

      ๓.๒.๑ ครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น จ ำนวน 31 โรงเรียน ผ่ำนกำรทดสอบควำมรู้ควำม
เข้ำใจและควำมสำมำรถด้ำนดิจิทัล 
                 ๓.๒.๒ ครูที่ผ่ำนกำรอบรมทุกคน น ำควำมควำมรู้ ควำมสำมำรถด้ำนดิจิทัลไปใช้ในกำรจัดกำร
เรียนรู้เพื่อพัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะด้ำนดิจิทัล  

 
๔. กิจกรรมและปฏิทินการด าเนินงาน 
 
 



๑๕๐ 
 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน 
1.ส ำรวจสภำพปัญหำและควำมต้องกำรจ ำเป็น 
2. แต่งตั้งและประชุมคณะท ำงำน จัดท ำหลักสูตรกำร
อบรม เตรียมคู่มือ ใบกิจกรรม เครื่องมือและเอกสำร
ประกอบกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร 
3.ประสำนวิทยำกร 

ระหว่ำงเดือน ตุลำคม 2564-
พฤศจิกำยน 2564 

4. อบรมเชิงปฏิบัติกำรโดยใช้เทคนิคกำรลงมือปฏิบัติ
จริง Platform Digital 

ธันวำคม 2564-มกรำคม 2565 

5.นิเทศ ติดตำม กำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้เครื่องมือ
นิเทศ 

มกรำคม 2565 - กุมภำพันธ์ 2565 

6. สุ่มประเมินทักษะด้ำนดิจิทัลของผู้เรียน มีนำคม 2565 – เมษำยน 2565 
7.สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน เมษำยน 2565 
8.สะท้อนผลกำรด ำเนินงำนให้โรงเรียน พฤษภำคม 2565 
9.นิเทศ พัฒนำ สนับสนุน ช่วยเหลือ กำรพัฒนำทักษะ
ผู้เรียนด้ำนดิจิทัล รำยงำนผล 

มิถุนำยน 2565 -กันยำยน 2564 

 
5. งบประมาณ จ ำนวน ......๒5,000-......  บำท 
 แหล่งงบประมำณ (/)  สพฐ. จัดสรรตำมหนังสือท่ี.................................. 

 แยกเป็น  -ค่ำตอบแทน      -   บำท 
   -ค่ำใช้สอย      ๑8,600-  บำท 
   -ค่ำวัสดุ          1,400 -  บำท 
 
 

ทรัพยากรโครงการ (สำมำรถถัวจ่ำยได้ทุกรำยกำรตำมท่ีจ่ำยจริง) 

ที ่ กิจกรรม 
งบประมา

ณ 
หมวดรำยจ่ำย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
๑  
๒  
๓  
 

๔ 
  

๕  
6 
 
 

ส ำรวจและวิเครำะห์สภำพปัญหำกำรใช้สื่อดิจิทัล 
จัดท ำหลักสูตรและเนื้อหำกำรอบรม e-sar 
จัดอบรมครูโรงเรียนขยำยโอกำสวิชำหลักจ ำนวน 
31 โรงเรียน (155 คน) 
นิเทศ ติดตำม กำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำทักษะ
ด้ำนดิจิทัล 
สรุป รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
นิเทศ พัฒนำกำร กำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำ
ทักษะด้ำนดิจิทัล 
 

 
 

18,600- 
  

5,000 
 
 

*ใช้งบนิเทศ 

 
 
 
 

 
 

18,600 
  

5,000 

 
 

1,400 
 
 
 
 
 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๒5,000-  



๑๕๑ 
 

6. การประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้ความสภาพความส าเร็จ เป้าหมาย
เลือก

ประเมิน 

วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 

1.ควำมรู้ควำมสำมำรถของครูด้ำน
ดิจิทัล 

□ กำรทดสอบ 
กำรสังเกต 
กำรประเมินผลงำน 

แบบทดสอบ 
แบบสังเกต 
แบบประเมินผลงำน 

2.ทักษะผู้เรียนด้ำนดิจิทัล □ กำรทดสอบ แบบทดสอบ 
3.ประสิทธิภำพของหลักสูตรกำร
อบรม 

□ กำรตรวจสอบเอกสำร แบบตรวจสอบผลกำร
ประเมินคุณภำพภำยใน
สถำนศึกษำ 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๙.๑ หลักสูตรกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำควำมสำมำรถของครูด้ำนดิจิทัล 

 ๙.๒ นักเรียนมีทักษะด้ำนดิจิทัล 

 
20.โครงการการพัฒนา Key Man ระบบประกันคุณภาพสถานศึกษาและระบบการก ากับ ติดตาม 

ประเมินผลการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพสถานศึกษา Online  
ความสอดคล้องกับ       ยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำครู บุคลำกรให้มีสมรรถนะสูง 
แผนงาน 
เป้าประสงค์หลัก          1.ครูบุคลำกรใช้นวัตกรรมในกำรจัดกำรเรียนรู้ 
                              2.ครูและบุคลำกรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน                  
กลุ่มที่รับผิดชอบ  กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  
ผู้บริหารโครงการ นำยอนันต์ นำมทองต้น,นำยสุรพล เพ็งน้อยและนำยสุรเดช น้อยจันทร์ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มงานประกันคุณภาพ โทรศัพท์ 0845733585 
ลักษณะโครงการ     (..) โครงกำรงำนประจ ำ (./.) โครงกำรใหม่  (..) โครงกำรต่อเนื่อง
ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ เริ่มต้น ..ตุลำคม 2564 .. สิ้นสุด ...กันยำยน ...2565... 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
๑. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
            ระบบประกันคุณภำพสถำนศึกษำ มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนและกำรประเมินผลโดยส ำนักงำน
เขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำเป็นประจ ำทุกปีกำรศึกษำ กำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำแม้ว่ำจะมีกำรรำยงำนและกำร
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนครบทุกโรงเรียน แต่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ต้องติดตำมเอกสำรประกอบ และกำรรำยงำน
ผลให้เป็นไปตำมก ำหนด จำกกำรนิเทศ ติดตำมกำรด ำเนินงำนพบว่ำ ผู้รับผิดชอบงำนระบบประกันคุณภำพ
สถำนศึกษำหลำยๆ โรงเรียน ขำดควำมรู้ ควำมเข้ำใจในภำระงำนที่ต้องด ำเนินงำนและผู้ที่จะให้ค ำแนะน ำที่
ชัดเจนในกำรด ำเนินงำนระบบประกันคุณภำพ ผู้ที่รับผิดชอบต้องจัดท ำเอกสำรจ ำนวนมำกกลำยเป็นภำระงำน
ที่นอกเหนือจำกงำนสอน 



๑๕๒ 
 

  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1 มีโรงเรียนทั้งหมด 162 โรงเรียน ใน
แต่ละโรงเรียนจะมีผู้รับผิดชอบระบบประกันคุณภำพสถำนศึกษำ 1-2 คนแยกเป็นระดับกำรศึกษำปฐมวัยและ
ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนขึ้นอยู่กับจ ำนวนบุคลำกรและขนำดของโรงเรียน บำงโรงเรียนจะมีผู้รับผิดชอบงำน
ประกันคุณภำพที่มีกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง และมีบำงโรงเรียนที่กำรเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบเนื่องจำก
กำรย้ำย กำรบรรจุ กำรเปลี่ยนงำนที่รับผิดชอบ ท ำให้ผู้รับผิดชอบที่มำรับงำนใหม่ต้องเริ่มเรียนรู้ระบบประกัน
คุณภำพสถำนศึกษำใหม่ ประกอบกับกำรก ำกับ ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมระบบประกัน
คุณภำพเป็นกำรสร้ำงภำระในกำรรำยงำนผลให้กับโรงเรียน  

ดังนั้นส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเห็นถึงควำมส ำคัญในกำรพัฒนำ Key Man ของระบบประกัน
คุณภำพสถำนศึกษำและระบบกำรรำยงำนกำรก ำกับ ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมระบบประกัน
คุณภำพสถำนศึกษำ จึงได้พัฒนำทีมงำนระบบประกันคุณภำพของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและระบบกำ
รำยงำนผลแบบ Online เพ่ือให้สนับสนุน ช่วยเหลือ ลดภำระงำนด้ำนเอกสำรในระบบประกันคุณภำพ
สถำนศึกษำส ำหรับโรงเรียนต่อไป 
๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑  เพ่ือพัฒนำ Key Man ระบบประกันคุณภำพสภำนศึกษำ 
           ๒.๒  เพ่ือสร้ำงทีมงำนระบบประกันคุณภำพระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  

 
๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ เชิงปริมาณ 
      ๓.๑.๑ ทีมงำนระบบประกันคุณภำพสถำนศึกษำ จ ำนวน 50 คนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจและ
ควำมสำมำรถในกำรถ่ำยทอดควำมรู้และแนะน ำระบบประกันคุณภำพสถำนศึกษำ 
      ๓.๑.๒ สร้ำงทีมงำนด้ำนระบบประกันคุณภำพสถำนศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
  
 ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
           ๓.๒.๑ ทีมงำนระบบประกันคุณภำพมีควำมรู้ควำมเข้ำใจและควำมสำมำรถในกำรถ่ำยทอดควำมรู้
และแนะน ำกำรด ำเนินงำนระบบประกันคุณภำพสถำนศึกษำได้ 
                ๓.๒.๒ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีทีมงำนระบบประกันที่เข้มแข็งสำมำรถเป็นที่พ่ึงทำงด้ำน
ระบบประกันคุณภำพให้กับโรงเรียนได้ 

 
๔. กิจกรรมและปฏิทินการด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน 
1.รับสมัครทีมงำนระบบประกันคุณภำพ 
2. แต่งตั้งและประชุมทีมงำน (Key Man) จัดท ำ
หลักสูตรกำรอบรม เตรียมคู่มือ ใบกิจกรรม เครื่องมือ
และเอกสำรประกอบกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร 
3.ประสำนวิทยำกร 

ระหว่ำงเดือน ตุลำคม 2564-
พฤศจิกำยน 2564 

4. อบรมเชิงปฏิบัติกำรโดยใช้เทคนิคกำรลงมือปฏิบัติ
จริง ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนระบบประกันคุณภำพ 

ธันวำคม 2564-มกรำคม 2565 



๑๕๓ 
 

5.สร้ำงระบบ ก ำกับ ติดตำม กำรด ำเนินงำนระบบ
ประกันคุณภำพแบบ Online 

มกรำคม 2565 - กุมภำพันธ์ 2565 

6. ตรวจสอบข้อมูลกำรด ำเนินงำนระบบประกัน
คุณภำพ 

มีนำคม 2565 – เมษำยน 2565 

7.สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน เมษำยน 2565 
8.สะท้อนผลกำรด ำเนินงำนให้โรงเรียน พฤษภำคม 2565 
9.จัดทีมงำนระบบประกันคุณภำพ ลงพ้ืนที่ นิเทศ 
พัฒนำ สนับสนุน ช่วยเหลือ กำรด ำเนินงำนด้ำนระบบ
ประกันคุณภำพ รำยงำนผล 

มิถุนำยน 2565 -กันยำยน 2564 

 
5. งบประมาณ จ ำนวน ......๔๕,000-......  บำท 
 แหล่งงบประมำณ (/)  สพฐ. จัดสรรตำมหนังสือท่ี.................................. 

 แยกเป็น  -ค่ำตอบแทน      -   บำท 
   -ค่ำใช้สอย      ๔๐,000-  บำท 
   -ค่ำวัสดุ          5,000 -  บำท 
 
 

ทรัพยากรโครงการ (สำมำรถถัวจ่ำยได้ทุกรำยกำรตำมท่ีจ่ำยจริง) 

ที ่ กิจกรรม 
งบประมา

ณ 
หมวดรำยจ่ำย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
๑  
๒  
๓  
 

๔ 
  

๕  
6 
 
 

รับสมัคร คัดเลือก และแต่งตั้งทีมงำน 
จัดท ำหลักสูตรและเนื้อหำกำรพัฒนำทีมงำน 
จัดระบบกำรก ำกับ ติดตำมและประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนระบบประกันคุณภำพแบบ Online 
ตรวจสอบข้อมูลกำร บันทึกผลกำรด ำเนินงำน
ระบบประกันคุณภำพสถำนศึกษำ 
สรุปสะท้อนผลกำรด ำเนินงำนให้กับโรงเรียน 
จัดทีม นิเทศ พัฒนำลงพ้ืนที่ ให้กำรสนับสนุน
ช่วยเหลือกำรด ำเนินงำนระบบประกันคุณภำพ 
 

 
12,500- 
๑๕,000- 

 
2,500 

 
 

๑๕,000- 
 
 
 

 
 
 
 

 
10,000 
๑๕,000 

 
 
 
 

๑๕,000 
 

 
2,500 

 
 

2,500 
 
 
 
 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๔๕,000-  
6. การประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้ความสภาพความส าเร็จ เป้าหมาย
เลือก

ประเมิน 

วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 



๑๕๔ 
 

1.ควำมรู้ควำมสำมำรถของทีมงำน
ระบบประกันคุณภำพสถำนศึกษำ 

□ กำรทดสอบ 
กำรสังเกต 
กำรประเมินผลงำน 

แบบทดสอบ 
แบบสังเกต 
แบบประเมินผลงำน 

2.ระบบกำรก ำกับ ติดตำมและ
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนระบ
ประกันคุณภำพสถำนศึกษำ 

□ กำรระบบกำรรำยงำนผล
กำรด ำเนินงำนระบบ
ประกันคุณภำพ
สถำนศึกษำ 

แบบประเมิน 

3.โรงเรียนได้รับ กำรสนับสนุน
ช่วยเหลือกำรด ำเนินงำนระบบ
ประกันคุณภำพ 100 % 

□ กำรตรวจสอบเอกสำร แบบตรวจสอบเอกสำร 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๙.๑ โรงเรียนด ำเนินงำนตำมระบบประกันคุณภำพสถำนศึกษำ 100 % 

 ๙.๒ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีระบบข้อมูลสำรสนเทศกำรด ำเนินงำนระบบประกัน 

         คุณภำพสถำนศึกษำส ำหรับน ำไปใช้เป็นข้อมูลกำรพัฒนำสถำนศึกษำ 

 
21.โครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อสร้างความเข้มแข็งของการนิเทศภายในสถานศึกษาในสังกัด
ด้วยระบบออนไลน์ 
สนองยุทธศาสตร์ ยุทธศำสตร์ที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย ์
   ข้อ 3 ปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
   (1) กำรปรับเปลี่ยนระบบกำรเรียนรู้ให้เอื้อต่อกำรพัฒนำทักษะส ำหรับศตวรรษที่ 21  
   (3) กำรเพ่ิมประสิทธิภำพระบบบริหำรจัดกำรศึกษำทุกระดับทุกประเภท 
มาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
   มำตรฐำนที่ 2 กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ 
   ตัวบ่งชี้ที่ 5 กำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ 
พันธกิจส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
                      ข้อที่ 3 พัฒนำและส่งเสริมระบบบริหำรจัดกำรที่เน้นกำรมีส่วนร่วมกำรบูรณำกำรกำรจัด 
      กำรศึกษำและเสริมสร้ำงควำมรับผิดชอบต่อคุณภำพกำรศึกษำ    
แผนงาน           แผนงำนพ้ืนฐำนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์  
                      ผลผลิตที่ 2 ผู้จบกำรศึกษำภำคบังคับ กิจกรรมหลักกำรจัดกำรศึกษำมัธยมศึกษำตอนต้น      
                      ส ำหรับโรงเรียนปกติเพ่ือใช้ในกำรนิเทศสร้ำงควำมเข้มแข็งของกำรนิเทศภำยในสถำนศึกษำ 
กลุ่มที่รับผิดชอบ  กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ   
ผู้บริหารโครงการ  1.   ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ      
                                                         นครสวรรค์ เขต 1 
                       2.    รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ      
                                                         นครสวรรค์ เขต 1 
   3. นำยสุรเดช  น้อยจันทร์  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัด   



๑๕๕ 
 

                                                         กำรศึกษำ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นำงสำวสุนันทำ  ถีติปริวัตร์    โทรศัพท์ 081-9718615 
ลักษณะโครงการ    โครงกำรต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ   ตุลำคม  ๒๕64 – กันยำยน ๒๕๖๕                                                                                                
๑. หลักการและเหตุผล 
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นครสวรรค์ เขต ๑ ด ำเนินกำรจัดโครงกำรพัฒนำผู้บริหำรสถำนศึกษำเพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็งของกำรนิเทศ
ภำยในสถำนศึกษำในสังกัดด้วยระบบออนไลน์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็งของกำรนิเทศภำยใน
สถำนศึกษำ และต่อเนื่องในกำรขับเคลื่อนจำกปี ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นปีทองแห่งกำรนิเทศภำยในโรงเรียนโดยใช้
ห้องเรียนเป็นฐำนทั้งนี้เพ่ือพัฒนำคุณภำพผู้เรียน นอกจำกนั้นยังสำมำรถใช้เป็นข้อมูลในกำรพัฒนำงำนนิเทศ
กำรศึกษำก ำกับติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรเรียนรู้และทักษะชีวิตในลักษณะกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
แบบ Active Learning  ทั้งนี้เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่องและมีประสิทธิภำพ จึงก ำหนดจัดโครงกำรนี้
ขึ้นเพ่ือให้สถำนศึกษำมีรูปแบบกำรนิเทศภำยในของสถำนศึกษำที่ประสบผลส ำเร็จ เป็นแบบอย่ำงได้  
 ดังนั้น ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต ๑ ตระหนักในควำมส ำคัญ
ดังกล่ำว  จึงได้จัดท ำโครงกำรพัฒนำผู้บริหำรสถำนศึกษำเพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็งของกำรนิเทศภำยใน
สถำนศึกษำในสังกัดด้วยระบบออนไลน์นี้ขึ้น  
๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพ่ือก ำหนดแนวทำงและสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจของกำรนิเทศภำยในสถำนศึกษำ 
 ๒.๒ เพ่ือให้สถำนศึกษำมีข้อมูลสำรสนเทศในกำรนิเทศภำยใน 
 2.3 เพ่ือนิเทศก ำกับติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรเรียนรู้และทักษะชีวิตในลักษณะกำรจัด
กิจกรรมกำรเรียนรู้แบบ Active Learning   
๓. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมำณ 
      - สถำนศึกษำในสังกัด  จ ำนวน 162 โรงเรียน มีแนวทำงกำรนิเทศภำยในสถำนศึกษำที่เข้มแข็ง
ในรูปแบบออนไลน์ 
  - ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำนครสวรรค์ เขต 1 ได้สถำนศึกษำที่มีรูปแบบกำรนิเทศภำยในที่
ประสบผลส ำเร็จและเป็นแบบอย่ำงได้ อ ำเภอละอย่ำงน้อย 5 รูปแบบ                                                    
 3.2 เชิงคุณภำพ 
  - สถำนศึกษำในสังกัดสพป.นครสวรรค์ เขต 1 มีแนวทำงกำรด ำเนินงำนนิเทศภำยใน
สถำนศึกษำแบบออนไลน์อย่ำงมีประสิทธิภำพและเป็นแบบอย่ำงได้                                                             
๔. กิจกรรมและปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑. วางแผนการด าเนินงาน (Plan) 
    - จัดกลุ่มเป้ำหมำยเป็น ๓ กลุ่ม ดังนี้  
       1) กลุ่มโรงเรียนในสังกัดอ ำเภอเมืองนครสวรรค์  
       ๒) กลุ่มโรงเรียนในสังกัดอ ำเภอเก้ำเลี้ยวและพยุหะคีรี 

 
กรกฎำคม 
2565 

 
 
นำงสำวสุนันทำ  ถีติปริวัตร์ 
 



๑๕๖ 
 

       ๓) กลุ่มโรงเรียนในสังกัดอ ำเภอชุมแสง และอ ำเภอโกรกพระ  
    - จัดท ำคู่มือกำรนิเทศภำยในสถำนศึกษำ 
2. ด าเนินการ (Do)  
    - จัดกลุ่มเป้ำหมำยเข้ำรับกำรอบรมพัฒนำกำรนิเทศภำยใน
สถำนศึกษำด้วยระบบออนไลน์โดยใช้  Google Meet 
    - สถำนศึกษำไปด ำเนินกำรนิเทศภำยในด้วยรูปแบบวิธีกำรที่
เหมำะสมกับบริบทของสถำนศึกษำตนเอง พร้อมส่งรำยงำนกำรนิเทศ
ภำยในเป็นไฟล์ Word และแนบรูปแบบกำรนิเทศภำยในสถำนศึกษำ 
(ดังตัวอย่ำงที่ก ำหนดให้) และน ำส่งภำยในวันที่ 30 กรกฎำคม 256๕  

 
กรกฎำคม 
2565 

 

 
นำงสำวสุนันทำ  ถีติปริวัตร์ 
และคณะ 

 
 

๓. ตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
     - ก ำกับ ติดตำม กำรส่งรำยงำนผลกำรประเมินสถำนศึกษำที่
ด ำเนินงำนกำรนิเทศภำยในที่เป็นแบบอย่ำงได้ พร้อมมอบเกียรติบัตร
กับผู้ที่ผ่ำนกำรอบรมและมอบโล่รำงวัลแก่ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทน
ของอ ำเภอ 

 
สิงหำคม 
2565 

 

นำงสำวสุนันทำ  ถีติปริวัตร์ 
และคณะ 

๔. สรุปและรายงานผลความส าเร็จ (Action) 
     - รำยงำนผลกำรประเมินสถำนศึกษำท่ีด ำเนินงำนกำรให้
สถำนศึกษำมีรูปแบบกำรนิเทศภำยในที่เป็นแบบอย่ำงได้กับผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง  

 
 

สิงหำคม 
2565 

 

นำงสำวสุนันทำ  ถีติปริวัตร์ 
และคณะ 

 
5. งบประมาณ  จ ำนวน ......๓๕,๐๐๐...........บำท 
      แหล่งงบประมำณ  ( / )  งบจัดกำรศึกษำตำมภำรกิจ  จ ำนวน ......๓๕,๐๐๐........   บำท   
                                    (  )  งบบริหำรส ำนักงำน           จ ำนวน .............................   บำท   
                                    (  )  งบจัดสรรจำกสพฐ.           จ ำนวน .............................   บำท  
 
                แยกเป็น    - ค่ำตอบแทน   ........28,350......   บำท 
                              - ค่ำใช้สอย      ...............-..............   บำท 
                              - ค่ำวัสดุ         ...........6,680.......   บำท 

โดยมีรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ  ดังนี้  (ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำรตำมที่จ่ำยจริง) 
 

กิจกรรม/รายละเอียด งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
๑. ค่ำสัมมนำคุณวิทยำกร ๓  คน จ ำนวน ๓ วันๆละ  
    ๗ ชั่วโมงๆละ ๖๐๐ บำท  เป็นเงิน 

 
๑๒,๖๐๐ 

 
๑๒,๖๐๐ 

- - 

๒. ค่ำอำหำรกลำงวันและอำหำรว่ำง 3 วันของคณะวิทยำกร   
    15 คนๆละ 150 บำท  เป็นเงิน 

 
6,750 

 
6,750 

- - 

3. ค่ำวัสดุกรอบรูปสีทองขนำด A 4    จ ำนวน ๒๕ อัน ๒,๕๐๐ - - ๒,๕๐๐ 
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๔. ค่ำวัสดุโล่รำงวัล  จ ำนวน ๕ อัน ๒,๕๐๐ - - ๒,๕๐๐ 
๕ ค่ำเงินรำงวัลที่ชนะเลิศของแต่ละอ ำเภอ ๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ - - 
๖. ค่ำชุดหูฟังแบบไร้สำย 2 ชดุ ๑,๖๕๐ - - ๑,๖๕๐ 

รวม ๓๕,๐๐๐ 28,350 - 6,650 
 
6. การประเมินผล    
 
ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ เป้าหมายเลือกประเมิน วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 

- ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำนครสวรรค์ เขต 
1  ได้สถำนศึกษำที่มี
รูปแบบกำรนิเทศภำยในที่
ประสบผลส ำเร็จและเป็น
แบบอย่ำงได้ จ ำนวน 5 
รูปแบบ 

โรงเรียนจัดท ำแนว
ทำงกำรนิเทศภำยใน
ประเมินเป็นรำยอ ำเภอ 
จ ำนวน ๕ อ ำเภอ 

- แบบรำยงำนกำรนิเทศ
ภำยในสถำนศึกษำจัดส่ง
รำยงำนไปไฟล์เอกสำร 

แบบฟอร์มเสนอรูปแบบ
กำรนิเทศภำยในของ
สถำนศึกษำท่ีประสบ
ผลส ำเร็จเป็นแบบอย่ำง
ได้ 

 
 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
              ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำนครสวรรค์ เขต 1  ได้สถำนศึกษำที่มีรูปแบบกำรนิเทศภำยในที่
ประสบผลส ำเร็จและเป็นแบบอย่ำงได้ จ ำนวนอย่ำงน้อย 5 รูปแบบ 
 
22.โครงการโครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดย

รูปแบบออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ  2565 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ลักษณะโครงกำร   โครงกำรต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร นำงสำวอรทัย กสิกิจ และคณะ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 1 ตุลำคม 2564 – 30 กันยำยน 2565 
ยุทธศำสตร์ที่ 3   พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
สนองกลยุทธ์ที่ 1  สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรผลิตและพัฒนำครู 
สนองมำตรฐำนที่ 3 สัมฤทธิผลของกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
ตัวบ่งชี้ที่ 5  ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่

กำรศึกษำและสถำนศึกษำ มีผลงำนเชิงประจักษ์ตำมเกณฑ์ที่ได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ 
ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 5 ผลงำนดีเด่นประสบควำมส ำเร็จเป็นที่ประจักษ์ตำมเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.ก ำหนด 
  
1.หลักกำรและเหตุผล 
 ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2547 มำตรำ 23 ข้อ (5) 
ส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำกำรเสริมสร้ำงขวัญและก ำลังใจ กำรปกป้องคุ้มครองระบบคุณธรรม กำรจัดสวัสดิกำรและ
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กำรยกย่องเชิดชูเกียรติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในหน่วยงำนกำรศึกษำนั้น ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1 จึงได้จัดให้มีโครงกำรกำรเสริมสร้ำงศักยภำพและพัฒนำดุลยภำพของ
ข้ำรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2564  เพ่ือให้ผู้ที่จะเกษียณพร้อมเข้ำสู่สังคมสูงวัยถือเป็นเรื่องใหม่เนื่องจำกสังคม
โลกและสังคมไทยก้ำวเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุ จึงจ ำเป็นต้องมีกำรปรับเปลี่ยนแนวควำมคิด (Mindset) ของข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จะต้องตระหนักว่ำกำรมีอำยุยืนยำวขึ้นจ ำเป็นต้องมีระยะเวลำกำรปฏิบัติงำนยำวนำน
กว่ำเดิม จึงต้องมีกำรเตรียมควำมพร้อมและได้รับกำรพัฒนำเสริมสร้ำงทักษะให้สำมำรถประกอบอำชีพได้ตลอดชีวิต 
เพ่ือพัฒนำศักยภำพก ำลังคนภำครัฐให้พร้อมเข้ำสู่สังคมสูงอำยุต่อไป 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1 จึงได้จัดท ำโครงกำรเกษียณอย่ำงเกษมของ
ข้ำรำชกำรในสังกัด ดังนี้ 
 1.ผู้บริหำรกำรศึกษำศึกษำ 
 2.ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
 3.ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 4.ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงชั่วครำว 
2.วัตถุประสงค์ 
 1.เพ่ือให้ผู้เข้ำร่วมโครงกำรได้เรียนรู้เรื่องกำรเปลี่ยนแปลงในวัยผู้สูงอำยุ กำรดูแลรักษำสุขภำพท่ีถูกวิธี และ
กำรเสริมสร้ำงคุณภำพและคุณค่ำของชีวิตภำยหลังเกษียณอำยุรำชกำรไปแล้ว 
 2.เพ่ือให้ผู้ร่วมโครงกำรได้รับควำมรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์อันพึงได้ เพ่ือกำรวำงแผนชีวิตภำยหลังเกษียณอำยุ
รำชกำร 
 3.เพ่ือให้ผู้เข้ำร่วมโครงกำรได้มีโอกำสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประประสบกำรณ์ร่วมกัน และสร้ำงเครือข่ำยในกำร
สร้ำงกลุ่มเพื่อท ำประโยชน์แก่สังคม         
  
 4.เพ่ือให้ผู้เข้ำร่วมโครงกำรได้เรียนรู้และเพ่ิมเติมทักษะที่จ ำเป็นส ำหรับกำรประกอบอำชีพหลังเกษียณอำยุ
รำชกำร (Post-retirement career) 
3. กลุ่มเป้ำหมำย 
 ผู้บริหำรกำรศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำงประจ ำ 
ในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1 จ ำนวน 101 คน 
4.ผลสัมฤทธิ์ของงำนที่คำดหวัง 
 4.1 ผลผลิต (OUTPUT) 
  4.1.1 มีข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำท่ีจะเกษียณอำยุรำชกำรเข้ำร่วมโครงกำร 
จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 101 คน 
 4.2 ผลลัพธ์ (OUTCOME) 
  4.2.1 ข้ำรำชกำรที่เข้ำร่วมโครงกำรได้รับควำมรู้ในเรื่องสิทธิประโยชน์และค่ำตอบแทนภำยหลัง
เกษียณอำยุรำชกำรจำกกรมบัญชีกลำง และ กบข. กำรบริหำรกำรเงิน ควำมรู้เรื่อง Digital ส ำหรับผู้สูงวัยและกำรดูแล
ตนเอง จำกผู้เชี่ยวชำญต่ำง ๆ สำมำรถน ำไปปรับใช้ในกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวันภำยหลังกำรเกษียณอำยุรำชกำรได้
อย่ำงมีคุณค่ำ 
  4.2.2 ผู้เข้ำร่วมโครงกำรได้รับควำมรู้ในกำรเสริมสร้ำงคุณภำพและคุณค่ำของชีวิต สำมำรถด ำรงชีวิต
ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข และเป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำรด ำเนินชีวิตแก่บุคคลอ่ืนในสังคม 
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5.กิจกรรม/ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ที ่ กิจกรรม/ด ำเนินกำร ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมคณะท ำงำนเพ่ือรับทรำบกำรด ำเนินงำน สค.65- 30 กย.65 กลุ่มพัฒนำฯ 
2 ประชำสัมพันธ์แจ้งหน่วยงำน สถำนศึกษำ ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร

ทำงกำรศึกษำในสังกัด 
สค.65- 30 กย.65 กลุ่มพัฒนำ 

3 ด ำเนินกำรจัดโครงกำร สค.65- 30 กย.64 กลุ่มพัฒนำ 
4 สรุปผลโครงกำร กย.64- 30 กย.64 กลุ่มพัฒนำ 
5 รำยงำนผลโครงกำร กย.64- 30 กย.64 กลุ่มพัฒนำ 
5.งบประมำณ (ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 
 งบประมำณจ ำนวน  83,333 บำท (แปดหมื่นสำมพันสำมร้อยสำมสิบสำมบำทถ้วน) 
  -ค่ำอำหำร/อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม จ ำนวน 120 คน ๆ ละ 150 บำท เงิน 18,000.-บำท 
  -ค่ำวัสดุ         เงิน  60,533.-บำท 
  -ค่ำตอบแทนวิทยำกรภำยนอก จ ำนวน 1 คน ๆ ละ 1,200 บำท  เงิน    1,200.-บำท 
  -ค่ำตอบแทนวิทยำกรภำยใน    จ ำนวน 2 คน ๆ 3 ชม.   เงิน    3,600.-บำท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 83,333 .-บำท (แปดหมื่นสำมพันสำมร้อยสำมสิบสำมบำทถ้วน) 
 
6.กำรประเมินโครงกำร 
                          ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

ประเมินโครงกำร 
6.1 ประเมินผลพฤติกรรมของผู้เข้ำร่วมโครงกำรวิวิธีสังเกต 
6.2 ประเมินผลควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำรโดยใช้แบบ 
      สอบถำม 
 

แบบประเมิน แบบประเมิน 

 
 7.สถำนที่ด ำเนินกำร 
 7.1 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1 
 7.2 ศูนย์พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำประจ ำอ ำเภอ 5 อ ำเภอ 
8.ที่ปรึกษำโครงกำร 
 8.1 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1 
 8.2 รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์  เขต 1 
 8.3 รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1  
9.ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

 กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ 
เขต 1 

 
23.โครงการส่งเสริมพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ 
กลุ่มงาน   บริหำรงำนบุคคล 
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ผู้รับผิดชอบ   นำงอรทัย กสิกิจ และคณะ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลำคม 2564- 30 กันยำยน 2565 
สอดคล้องยุทธศาสตร์ข้อที่   3 
มาตรฐานที่ 1   การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2   การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ 
1.  หลักการและเหตุผล 

หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช  2551  มุ่งพัฒนำผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก ำลังของ
ชำติให้เป็นมนุษย์ที่มีควำมสมดุลทั้งด้ำนร่ำงกำย ควำมรู้  คุณธรรม  มีจิตส ำนึกในควำมเป็นพลเมืองไทยและเป็นพล
โลก ยึดมั่นในกำรปกครองตำมระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข   มีควำมรู้และทักษะ
พ้ืนฐำน รวมทั้ง เจตคติ ที่จ ำเป็นต่อกำรศึกษำต่อ  กำรประกอบอำชีพและกำรศึกษำตลอดชีวิต  โดยมุ่งเน้น
ผู้เรียนเป็นส ำคัญบนพ้ืนฐำนควำมเชื่อว่ำ ทุกคนสำมำรถเรียนรู้และพัฒนำตนเองได้เต็มตำมศักยภำพ  ดังนั้น
กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ผู้เรียนต้องเรียนรู้จำกประสบกำรณ์จริง  คิดเป็น  ท ำเป็น  แก้ปัญหำเป็น และเกิด
กำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง 

ด้วยหลักกำรและเหตุผลข้ำงต้นส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1 
จ ำเป็นต้องจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้เหมำะสมกับสติปัญญำ และควำมสำมำรถของบุคลำกรเพ่ือพัฒนำด้ำน
ทักษะพิสัย  พุทธิพิสัย  จิตพิสัย  น ำไปสู่กำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้นตำมเป้ำหมำยของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ  และจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลำกรมีควำมเป็นเลิศด้ำนวิชำกำร  วิชำชีพ  และมี
สุนทรียภำพ ด้ำนดนตรี  กีฬำ  ศิลปะกำรแสดง  รวมถึงกำรประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ  ในกำร
เตรียมพร้อมให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีควำมพร้อมด้วยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตลอดจนสนับสนุนส่งเสริมให้ครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำได้ใช้ควำมรู้  ควำมสำมำรถ  ในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ  
โดยส่งผู้เรียนเข้ำประกวดในโครงกำรแข่งขันคนเก่งในโรงเรียน  และระดับประเทศ  และส่งนักเรียนเข้ำ
ประกวดในงำนมหกรรมทำงวิชำกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับภำคและระดับประเทศต่อไป 

 
2.  วัตถุประสงค์   

1) เพ่ือส่งเสริมบุคลำกรให้มีสมรรถนะที่ดีในหน่วยงำนสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นครสวรรค์ เขต 1 

2) เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนที่มีควำมสำมำรถได้มีโอกำสแสดงควำมสำมำรถและสร้ำงชื่อเสียงให้แก่
โรงเรียนและวงศ์ตระกูล 

3) เพ่ือส่งเสริมให้ครูและนักเรียนมีกำรค้นคว้ำหำควำมรู้ด้ำนวิชำกำรอยู่เสมอ 
 

3.   เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 

1) ส่งนักเรียนเข้ำร่วมโครงกำรแข่งขันคนเก่งในโรงเรียน  9 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ได้แก่ 
ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม และภำษำอังกฤษ 
สุขศึกษำ พลศึกษำ ปฐมวัย กำรงำนพื้นฐำนอำชีพ 

2) ส่งนักเรียนเข้ำแข่งขันในงำนมหกรรมทำงวิชำกำร ระดับภำคและระดับประเทศ 
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3.2 เชิงคุณภาพ 
1) ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจและมีทักษะในเชิง

วิชำกำรและในกำรด ำรงชีวิต ซึ่งเกิดจำกกำรแข่งขันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบกำรณ์ซึ่ง
กันและกัน 

4.  ขั้นตอนและวิธีการการด าเนินงาน 
กำรด ำเนินงำน/กิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมวำงแผนกำรด ำเนินโครงกำร 
2. จัดท ำและเสนอขออนุมัติโครงกำร 
3. แต่งตั้งคณะกรรมกำรผู้รับผิดชอบ 
4. ด ำเนินงำน 
-ประชุมคณะท ำงำน 
-ด ำเนินกำรอบรมทุกิจกรรม/สำระกำรเรียนรู้ 
5. ประเมินผล/สรุปรำยงำนผล 

เม.ย ๖5 
เม.ย. ๖5 
พ.ค. ๖5 
ตค.64-กย.65 
 
สค.-กย.65 
กย.65 

-ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำม 
และประเมินผล 
-คณะศึกษำนิเทศก์ผู้รับผิดชอบ   
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
-ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มทุกกลุ่ม 
-นำงอรทัย กสิกิจ และคณะ 

 
 
5.  งบประมาณ 
ได้รับงบประมำณ 25,000 บำท (สองหมื่นห้ำพันบำทถ้วน) 

กิจกรรมกำรใช้งบประมำณ 
งบประมำณ 

( บำท ) 
งบด ำเนินกำร 

ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 
รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

1. จัดประชุมคณะท ำงำน จ ำนวน 2 ครั้ง 
-ค่ำอำหำร/อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 60 
คน 
 คนละ 150 บำท (60X150X2) 

    - ค่ำวัสดุ อุปกรณ์  
    -ค่ำตอบแทนวิทยำกร(600X3X1) 

25,000 
 
 

 
 
- 
- 
- 

1,800 

 
 

- 
18,000 

   
 

 
 

- 
- 

5,200 
 

 หมำยเหตุ    ทุกกิจกรรมสำมำรถถัวจ่ำยได้ 
6. การประเมินผล / เครื่องมือ 

ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ วิธีกำรวัดและประเมินผล เครื่องมือ 
- ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมี
ควำมรู้ 
  มีควำมคิดเชิงระบบ สำมำรถเรียนรู้ก้ำวทันกำร 
  เปลี่ยนแปลง  
- บุคลำกรมีโอกำสได้เรียนรู้ตำมบริบทของเขต 
  พ้ืนที่กำรศึกษำ 

สังเกต 
สอบถำม 
แบบตอบรับ 
 
สอบถำม 

แบบสังเกต 
แบบสอบถำม 
ภำพถำ่ย 
เกียรติบัตร 
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- มีกำรสร้ำงชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ร่วมกัน 
 
7.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1) บุคลำกรมีกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีระบบ 
2) บุคลำกรสำมำรถจัดกำรควำมรู้ตำมศักยภำพตนเอง 
3) สำมำรถน ำกระบวนกำรวิจัยมำพัฒนำงำนเพ่ือส่งเสริม ต่อยอด 

 

24.โครงการการพัฒนาบุคลากรด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา ด้วยระบบออนไลน์ 

สนองยุทธศาสตร์ที ่3     กำรพัฒนำ และส่งเสริมศักยภำพคนตลอดชีวิต  
กลยุทธที่ 3   พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ. 
กลุ่มที่รับผิดชอบ    นิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
ผู้รับผิดชอบ  นำยกัมปนำท สุ่มมำตย์ เบอร์โทรศัพท์ 08 0113 5939 
ลักษณะโครงการ (√ )  ใหม่   (   )   ต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2564 -  31 พฤษภาคม 2565 
 
1. หลักการและเหตุผล 

ด้วย ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1 ตระหนักและเห็นถึงควำมส ำคัญ 
สถำนกำรณ์โลกในปัจจุบัน ซึ่งเกิดกำรเปลี่ยนแปลงวิถีกำรด ำเนินชีวิตของมวลมนุษยชำติในทุกมิติ ภำยใต้
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (covid-19) จึงท ำให้รูปแบบกำรจัดกำรศึกษำ
ในด้ำนต่ำงๆ ต้องมีปรับระบบกำรด ำเนินงำน เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรในด้ำนต่ำงๆนั้น สำมำรถด ำเนินต่อไปได้ 
กลุ่มงำนวัดและประเมินผลกำรศึกษำ จึงได้เสนอจัดท ำโครงกำร กำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรวัดและประเมินผล
กำรศึกษำ ด้วยระบบออนไลน์ เพ่ือสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ด้ำนกำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำแก่บุคลำกร 
ให้เป็นระบบและมีคุณภำพต่อไป 

 
2. วัตถุประสงค ์

เพ่ือสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ด้ำนกำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำ แก่บุ คลำกรในโรงเรียนสังกัด
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1 ทุกโรงเรียน ด้วยระบบออนไลน์ 
3. เป้าหมาย 

 เชิงปริมาณ 
ร้อยละ 100 ของบุคลำกรผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ด้ำนกำรวัดและประเมินผล

กำรศึกษำ 
เชิงคุณภาพ 
บุคลำกรผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ สำมำรถด ำเนินกำร กำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำของโรงเรียนตนเอง 

ได้อย่ำงเป็นระบบและมีคุณภำพต่อไป 
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4. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา 
 

ผู้รับผิดชอบ 

1
. 

วำงแผน ก ำหนดเป้ำหมำย กำรด ำเนินกำรโครงกำร ตุลำคม 64 นำยกัมปนำท สุ่ม
มำตย์ 
และคณะท ำงำน 

2
. 

ประชุมเชิงปฏิบัติกำร กำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรวัดและ
ประเมินผลกำรศึกษำ ด้วยระบบออนไลน์ 

พฤศจิกำยน – ธันวำคม 
64 

นำยกัมปนำท สุ่ม
มำตย์ 
และคณะท ำงำน 

3
. 

สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรโครงกำร พฤษภำคม 65 นำยกัมปนำท สุ่ม
มำตย์ 
และคณะท ำงำน 

 
 
5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 

 เดือน ตุลำคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน พฤษภำคม พ.ศ.2565 
 สถำนที่ด ำเนินกำร ณ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1 
 
6. งบประมาณ 

 งบด ำเนินงำน จ ำนวน  35,000 บำท  
รำยละเอียดดังนี้ : (ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำรตำมท่ีจ่ำยจริง) 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

 35,000    
     

กิจกรรมที่ 1 วำงแผน ก ำหนดเป้ำหมำย               
กำรด ำเนินกำรโครงกำร 

- - - - 

กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติกำร กำรพัฒนำ
บุคลำกรด้ำนกำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำ 
ด้วยระบบออนไลน์ 

    

   - ค่ำตอบแทนวิทยำกร และคณะท ำงำน   35,000   
กิจกรรมที่ 3 สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร
โครงกำร 

- - - - 



๑๖๔ 
 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

  35,000   
รวมงบประมาณ 35,000   - 

 

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ  

ปัจจัยความเสี่ยง (ปัจจัยที่จะท ำให้โครงกำรไม่ประสบควำมส ำเร็จ) 

- ได้รับงบประมำณจัดสรรล่ำช้ำ หรือไปได้รับงบประมำณจัดสรร 
- บุคลำกรผู้เข้ำรับกำรพัฒนำไม่เข้ำร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำร ตำมก ำหนดกำร 

 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

- ติดตำม สอบถำม ประสำนงำนกับผู้เกี่ยวข้องในกำรจัดสรรงบประมำณเป็นระยะๆ 
- แจ้งหนังสือรำชกำรเน้นย้ ำให้เข้ำร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำรให้ครบทุกคน         

 
8. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
   

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
ร้อยละ 100 ของบุคลำกรผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ด้ำนกำรวัด
และประเมินผลกำรศึกษำ 
 

 
ร้อยละ 100 

เชิงคุณภาพ 
บุคลำกรผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ สำมำรถด ำเนินกำร กำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำ
ของโรงเรียนตนเอง ได้อย่ำงเป็นระบบและมีคุณภำพต่อไป 
 

 
ร้อยละ 100 

 
 
9. การวัดผล/ประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัด วิธีการวัด เครื่องมือที่ใช้วัด 
ร้อยละ 100 ของบุคลำกรผู้เข้ำรับ
กำรพัฒนำ มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ 

 
กำรตรวจสอบ 

 
แบบตรวจสอบ 



๑๖๕ 
 

ด้ ำ น ก ำร วั ด แ ล ะป ระ เมิ น ผ ล
กำรศึกษำ 
 

  

บุ ค ล ำก รผู้ เข้ ำ รั บ ก ำร พั ฒ น ำ 
สำมำรถด ำเนินกำร กำรวัดและ
ประเมินผลกำรศึกษำของโรงเรียน
ตนเอง ได้อย่ำงเป็นระบบและมี
คุณภำพต่อไป 
 

 
กำรตรวจสอบ 
กำรทดสอบ 

 
แบบตรวจสอบ 
แบบทดสอบ 

 
 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 บุคลำกรผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และสำมำรถด ำเนินกำร กำรวัดและประเมินผล
กำรศึกษำของโรงเรียนตนเอง ได้อย่ำงเป็นระบบและมีคุณภำพต่อไป 

 
25.โครงการส่งเสริม พัฒนานวัตกรรมเครือข่ายการบริหารการศึกษา 

แผนงาน   ขยำยโอกำสและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

ลักษณะโครงการ     (..) โครงกำรงำนประจ ำ (/) โครงกำรใหม่ (...) โครงกำรต่อเนื่อง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสุรเดช น้อยจันทร์ 

ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ เริ่มต้น ตุลำคม ๒๕๖๔  สิ้นสุด กันยำยน ๒๕๖๔ 

ความสอดคล้องกับ 

 นโยบาย สพฐ. 

ประเด็นยุทธศาสตร์       (/) ๑  (….) ๒  (...)  ๓  (...) ๔ 

6. กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริกำรจัดกำรศึกษำ 

จุดเน้น  1.  ผู้บริหำรพัฒนำนวัตกรรมและใช้ในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ   

          2.  ครู บุคลำกรใช้นวัตกรรมในกำรจัดกำรเรียนรู้ 

          3.  ผู้เรียนพัฒนำและใช้นวัตกรรมในกำรเรียนรู้อย่ำงสร้ำงสรรค์ 

๑.   หลักการและเหตุผล 



๑๖๖ 
 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต๑ ได้ก ำหนดนโยบำยเพ่ือพัฒนำกำรจัด
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนไปในทิศทำงท่ีสอดคล้องกับ ยุทธศำสตร์ชำติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) แผนกำร
ศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ และนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
 เพ่ือเป็นกำรสนองนโยบำยที่ ๖ ด้ำนกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วน
ร่วม ในกำรจัดกำรศึกษำ ยุทธศำสตร์ที่ ๖ พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรจัด
กำรศึกษำของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  และเพ่ือพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มี
ประสิทธิภำพ สร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรบริหำรจัดกำรแบบมีส่วนร่วม   ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมพัฒนำคุณภำพ
ผู้เรียน    
             ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำนครสวรรค์ เขต ๑ จึงได้จัดท ำโครงกำรส่งเสริม พัฒนำนวัตกรรม
เครือข่ำยกำรบริหำรกำรศึกษำ เพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำร  และส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมใน
กำรจัดกำรศึกษำ  สร้ำงคุณภำพนักเรียนตำมเป้ำหมำยและมำตรฐำนกำรศึกษำที่ก ำหนด 
 
๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพ่ือพัฒนำครูผู้สอนในกลุ่มเครือข่ำย ๕ อ ำเภอ ให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถใน กำรจัดกำรเรียน
กำรสอนในระบบออนไลน์ เพื่อยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 
 ๒.๒ เพ่ือให้นักเรียนในสังกัด อ่ำนออก เขียนได้ อ่ำนคล่องและเขียนคล่อง 
 ๒.๓ เพ่ือให้นักเรียนในสังกัด มีควำมสำมำรถด้ำนกำรคิดวิเครำะห์ กำรคิดเลขเร็ว 
 ๒.๔ เพ่ือให้นักเรียนในสังกัด มีคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ 
๓. เป้าหมาย 
   ๓.๑ เชิงปริมาณ 
                ๓.๑.๑ โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ำย ๕ อ ำเภอ มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ในปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ 
สูงขึ้นร้อยละ ๓ หรือมีพัฒนำกำรที่ดีข้ึนกว่ำเดิม 
     ๓.๑.๒ นักเรียนร้อยละ ๗๐ ในสังกัด อ่ำนออก เขียนได้ อ่ำนคล่องและเขียนคล่อง 
     ๓.๑.๓ นักเรียนร้อยละ ๗๐ ในสังกัด มีควำมสำมำรถด้ำนกำรคิดวิเครำะห์ กำรคิดเลขเร็ว 
     ๓.๑.๔ นักเรียนร้อยละ ๗๐ ในสังกัด มีคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ 
  ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
       ๓.๒.๑ บุคลำกรเครือข่ำย ๕ อ ำเภอ มีควำมรู้ ควำมสำมำรถใน กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ออนไลน์ 
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงเรียน ให้สูงขึ้น ในปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ 
     ๓.๒.๒ นักเรียนในสังกัด อ่ำนออก เขียนได้ อ่ำนคล่องและเขียนคล่อง 
     ๓.๒.๓ นักเรียนในสังกัด มีควำมสำมำรถด้ำนกำรคิดวิเครำะห์ กำรคิดเลขเร็ว 
     ๓.๒.๔ นักเรียนในสังกัด มีคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ 
 
๔. การด าเนินการ 

กิจกรรม 
พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ 

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



๑๖๗ 
 

กิจกรรม 
พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ 

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 
๔.๑ ประชุมวำงแผนจัดท ำ
โครงกำร/เสนอควำมต้องกำร  
สภำพปัญหำ 

           

๔.๒ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติกำรครู
และผู้บริหำรในกลุ่มโรงเรียน ๑๘ 
เครือข่ำย 

       ๔.๒.๑ กำรวิเครำะห์ผลกำร
ทดสอบระดับชำติ(Onet) ตำม
มำตรฐำนและตัวชี้วัดของหลักสูตร 
      ๔.๒.๒ กำรใช้ Test 
Blueprint เพ่ือทดสอบนักเรียน 

           

  ๔.๒.๓ กำรจัดกำรเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับหลักสูตรเพ่ือ
ยกระดับผลกำรทดสอบระดับชำติ
(Onet) 
 ๔.๒.๔ กำรจัดกำรเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนำกำร อ่ำนออก เขียนได้ อ่ำน
คล่องและเขียนคล่อง 
๔.๒.๕ กำรจัดกำรเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนำควำมสำมำรถด้ำนกำรคิด 
และวิเครำะห์ 
๔.๒.๖ กำรจัดกำรเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนำทักษะกำรคิดเร็ว 
๔.๒.๗ กำรจัดกำรเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนำคุณลักษณะของผู้เรียนใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ 
 ๔.๒.๘ ครูประชุมเชิงปฏิบัติกำร
ร่วมจัดท ำเอกสำรยกระดับผลกำร
ทดสอบระดับชำติ(Onet) และ
ส่งเสริมกำรเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ
มำตรฐำนและตัวชี้วัดในแต่ละกลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้ 

           

๔.๓ ครูน ำเอกสำรที่จัดท ำในแต่ละ            



๑๖๘ 
 

กิจกรรม 
พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ 

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 
กลุ่มสำระ  และวิธีกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนไปใช้ในโรงเรียน 
๔.๔ กลุ่มโรงเรียน นิเทศติดตำม 
สนับสนุน ช่วยเหลือ 

           

๔.๕ รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 

           

๕. งบประมาณ 
               จำกแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ 
378,333บำท (สำมแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสำมร้อยสำมสิบสำมบำทถ้วน)  รำยละเอียดกิจกรรมกำรด ำเนินงำน
และงบประมำณที่ใช้ (หมำยเหตุ  ค่ำใช้จ่ำยสำมำรถถัวจ่ำยได้ทุกรำยกำร)      
                        

 
ที ่

 
รายละเอียด 

ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 

ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
๑ ค่ำด ำเนินงำนกลุ่มเครือข่ำยอ ำเภอ ๔ 

เครือข่ำย ๆ ละ ๗๐,๐๐๐ บำท ดังนี้ 
- อ. เมือง ๗๐,๐๐๐ บำท 
- อ. เก้ำเลี้ยวโกรกพระ  ๗๐,๐๐๐ 
บำท 
- อ. ชุมแสง ๗๐,๐๐๐ บำท 
- อ. พยุหะคีรี ๗๐,๐๐๐ บำท 

๒๐๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐   

๒ ค่ำด ำเนินงำนกลุ่มเครือข่ำยขยำย
โอกำส 98,๓๓๓ บำท 

 98,๓๓๓   

รวมทั้งสิ้น   378,333 บำท (สำมแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสำมร้อยสำมสิบสำมบำทถ้วน) 
 
 
๖. วิธีประเมินโครงการ/เครือ่งมือ 
 

ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
     ๖.๑ บุคลำกรเครือข่ำย ๕ อ ำเภอ มี
ควำมรู้ ควำมสำมำรถใน จัดกำรเรียนกำร 
สอน 

- กำรตรวจสอบ กำรจัดกำรเรียน
กำรสอน 

- แบบประเมินแผนกำรสอน 



๑๖๙ 
 

    ๖.๒ โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ำย ๕ 
อ ำเภอ มีผลสัมฤทธิ์ ในปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ 
สูงขึ้นร้อยละ ๓ หรือมีพัฒนำกำรที่ดีข้ึน
กว่ำเดิม 
     ๖.๓  นักเรียนมีพัฒนำกำรอ่ำนออก 
เขียนได้ อ่ำนคล่อง และเขียนคล่อง 
ควำมสำมำรถด้ำนกำรคิด และวิเครำะห์ 
คุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑  
ทักษะกำรคิดเร็ว 

- กำรทดสอบปลำยปี/ปลำยภำค 
 
 
 
- โรงเรียนจัดประเมินด้วยกำร
ทดสอบ 

- ผลกำรทดสอบปลำยปี/ปลำย
ภำค ในปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ 
 
 
-แบบประเมินพัฒนำกำรอ่ำน
ออก เขียนได้ อ่ำนคล่อง และ
เขียนคล่อง ควำมสำมำรถด้ำน
กำรคิด และวิเครำะห์ 
คุณลักษณะของผู้เรียนใน
ศตวรรษท่ี ๒๑  ทักษะกำรคิด
เร็ว 

 
๗. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๗.๑ สถำนศึกษำและบุคลำกรเครือข่ำย ๕ อ ำเภอ มีควำมรู้ ควำมสำมำรถใน จัดกำรเรียนกำรสอน
ออนไลน์สถำนศึกษำและครูผู้จัดกำรเรียนรู้ได้แนวทำงและนวัตกรรมสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้กับกำรจัดกำร
เรียนรู้ตำมบริบทของตนเองได้ 
            ๗.๒ โรงเรียนในสังกัด มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ในปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔  สูงขึ้นร้อยละ ๓ หรือมี
พัฒนำกำรที่ดีข้ึนกว่ำเดิม 
 ๗.๓ นักเรียนในสังกัด อ่ำนออก เขียนได้ อ่ำนคล่องและเขียนคล่อง 
 ๗.๔ นักเรียนในสังกัด มีควำมสำมำรถด้ำนกำรคิด และวิเครำะห์ กำรคิดเลขเร็ว 

          ๗.๕ นักเรียนในสังกัด มีคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี ๒๑ 

 
26.โครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและพัฒนาเว็บไซต์ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต 1  
สนองนโยบาย สพฐ. ข้อ 4 ด้ำนประสิทธิภำพ   
                                       4.1 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรโดยใช้พื้นที่เป็นฐำน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลัก 
                               ในกำรขับเคลื่อนบนฐำนข้อมูลสำรสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และกำรมีส่วนร่วม 
                               ของทุกภำคส่วน  
กลุ่มที่รับผิดชอบ    กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
ผู้รับผิดชอบ    นำยปิยฤทธิ์ จตุรทิศ 
ลักษณะโครงการ    (√ )  ใหม่   (   )   ต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินการ    ตุลำคม 2564 -  เมษำยน 2565 
 

1. หลักการและเหตุผล  
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   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1 มีภำรกิจในกำรส่งเสริม พัฒนำ 
ระบบบริหำรกำรจัดกำรศึกษำให้ ได้คุณภำพ มุ่ งสู่ ผลสัมฤทธิ์ขององค์กร เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง 
ในกำรจัดกำรกระบวนกำรเรียนรู้อย่ ำงมีคุณภำพ รวมทั้ งยกระดับขีดควำมสำมำรถของผู้ เรียน  
ให้เต็มศักยภำพและมุ่งสู่มำตรฐำน เพ่ือสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้และเป็นแหล่งข้อมูลทำงกำรศึกษำ  
อันน ำไปสู่กำรสร้ำงควำมเสมอภำคและเพ่ิมโอกำสในเข้ำถึงกำรบริกำรและข้อมูลทำงกำรศึกษำ พัฒนำไปสู่
ระบบกำรจัดกำรเรียนรู้ที่มีศักยภำพในอนำคต  

   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1 จึงได้ด ำเนิน
โครงกำรพัฒนำระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือกำรสื่อสำรผ่ำนระบบดิจิทัลและพัฒนำเว็บไซต์  เพ่ือพัฒนำระบบกำร
สื่อสำรผ่ำนระบบดิจิทัล ให้มีประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรและเป็นช่องทำงกำรสื่อสำร เผยแพร่ข้อมูล 
ประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรต่ำงๆ ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1 ไปยังโรงเรียน
และหน่วยงำนอื่นๆ  

2. วัตถุประสงค ์
              1. เพ่ือปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยและพัฒนำเว็บไซต์ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่

กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1 ให้มีประสิทธิภำพ พร้อมใช้งำน 
  2. เพื่อให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1 มีเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

ในกำรบริหำรงำน และเผยแพร่ประชำสัมพันธ์กิจกรรมและข่ำวสำรต่ำงๆขององค์กรผ่ำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต 
3. เป้าหมาย  
 เชิงปริมาณ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1 มีคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย และ
เว็บไซต์ในกำรบริหำรงำน จัดเก็บข้อมูล ข่ำวสำร สื่อดิจิทัล และสถิติท่ีส ำคัญของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  

 
 
 

 เชิงคุณภาพ 
  1. บุคลำกรของหน่วยงำน องค์กรภำครัฐ และเอกชน รวมทั้งบุคคลภำยนอก ได้รับรู้ภำรกิจ
และกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1 รวมทั้งอ ำนวยควำม
สะดวกแก่ผู้รับบริกำรด้ำนข้อมูลข่ำวสำรที่ทันเหตุกำรณ์ต่ำงๆ ขององค์กรผ่ำนสื่อดิจิทัลที่ทันสมัย 
  2. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1 มีเทคโนโลยีสำรสนเทศที่
ทันสมัยในกำรบริหำรจัดกำรงำนด้ำนต่ำงๆ                     

4. กิจกรรมและปฏิทินการปฏิบัติงาน 

 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. วิเครำะห์ข้อมูล กำรปรับปรุงและพัฒนำระบบ  
    คอมพิวเตอร์แม่ข่ำยและอุปกรณ์ต่อพ่วง ที่ใช้ในกำร 
    บริหำรจัดกำรพัฒนำเว็บไซต์และกำรสื่อสำรผ่ำนระบบ   
    ดิจิทัล 

ตุลำคม 2564 นำยปิยฤทธิ์ จตุรทิศ 
นำยวสันต์ สุทธิพรม 
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2. ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยและอุปกรณ์ต่อพ่วง  พฤศจิกำยน 2564 นำยปิยฤทธิ์ จตุรทิศ 
นำยวสันต์ สุทธิพรม 

3. เช่ำพ้ืนที่บริกำร ธันวำคม 2564 นำยปิยฤทธิ์ จตุรทิศ 
นำยวสันต์ สุทธิพรม 

4. ปรับปรุงและพัฒนำเว็บไซต์ มกรำคม-มีนำคม 
2565 

นำยปิยฤทธิ์ จตุรทิศ 
นำยวสันต์ สุทธิพรม 

5. สรุปผลกำรด ำเนินงำน เมษำยน 2565 นำยปิยฤทธิ์ จตุรทิศ 

 

5. ระยะเวลาด าเนินงาน 

   ตุลำคม 2564 – เมษำยน 2565 

6. งบประมาณ จ ำนวน    30,833  บำท 
แหล่งงบประมาณ  (   ) งบจัดกำรศึกษำตำมภำรกิจ    จ ำนวน.................บำท 
  (√ ) งบบริหำรส ำนักงำน   จ ำนวน  30,833 บำท 

โดยมีรายละเอียดการใช้งบประมาณดังนี้  (ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำรตำมที่จ่ำยจริง) 

กิจกรรม งบประมำณ 
หมวดค่ำใช้จ่ำย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
1. วิเครำะห์ข้อมูล - - - 1,000 
2. ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยและอุปกรณ์ต่อพ่วง  - - - 5,333 
4. เช่ำพ้ืนที่บริกำร - - 4,000 - 
4. ปรับปรุงและพัฒนำเว็บไซต์ - 20,000 - - 
5. สรุปผลกำรด ำเนินงำน - - - 500 

รวมงบประมาณ 30,833 20,000 4,000 6,833 
7.การประเมินผล  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. สพป.นครสวรรค์ เขต 1 มีคอมพิวเตอร์แม่
ข่ำย และเว็บไซต์ในกำรบริหำรงำน จัดเก็บ
ข้อมูล ข่ำวสำร สื่อดิจิทัล และสถิติที่ส ำคัญของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  

 
ทดสอบ 

 

 
สังเกตุ 

2. บุคลำกรของหน่วยงำน องค์กรภำครัฐ และ
เอกชน รวมทั้งบุคคลภำยนอก ได้รับรู้ภำรกิจ
และกำรด ำเนินงำนของ สพป.นครสวรรค์ เขต 
1 รวมทั้งอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้รับบริกำร
ด้ำนข้อมูลข่ำวสำรที่ทันเหตุกำรณ์ต่ำงๆ ของ
องค์กรผ่ำนสื่อดิจิทัลที่ทันสมัย  

 
สอบถำม 

 

 
แบบสอบถำม 

3. สพป.นครสวรรค์  เขต 1 มี เทคโนโลยี
สำรสนเทศที่ทันสมัยในกำรบริหำรจัดกำรงำน

ตรวจสอบ สังเกตุ 
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ด้ำนต่ำงๆ  

8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ  
    1. ปัจจัยความเสี่ยง  
   ลักษณะครุภัณฑ์ที่ให้มำอำจไม่ตรงตำมคุณลักษณะที่ก ำหนด 
    2. แนวทางการบริหารความเสี่ยง  
   ตรวจสอบครุภัณฑ์ที่ได้รับตำมคุณลักษณะที่ก ำหนด 
 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   

              ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1 มีระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยที่มี
ประสิทธิภำพและเว็บไซต์ของส ำนักงำน ที่ทันสมัย และตอบสนองกำรให้บริกำรในด้ำนต่ำงๆ อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและเป็นปัจจุบัน 

 
27.โครงการการพัฒนาระบบประกันคุณภาพสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1  
ความสอดคล้องกับ ยุทธศำสตร์ กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 
แผนงาน 
เป้าประสงค์หลัก           1.ผู้บริหำรพัฒนำนวัตกรรมและใช้ในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ                                 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ     กลุ่มงำนนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
ผู้บริหารโครงการ นำยอนันต์ นำมทองต้น,นำยสุรพล เพ็งน้อยและนำยสุรเดช น้อยจันทร์ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นำยมำรุต เหล่ำแก้วก่อง 
ลักษณะโครงการ     (..) โครงกำรงำนประจ ำ (./.) โครงกำรใหม่  (..) โครงกำรต่อเนื่อง
ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ เริ่มต้น ..ตุลำคม 2564 .. สิ้นสุด ...กันยำยน ...2565... 
๑. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
 ระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ  เป็นระบบที่สถำนศึกษำร่วมกับชุมชนและหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง ภำยใต้กำรก ำกับ ดูแลและสนับสนุนส่งเสริมของหน่วยงำนต้นสังกัด เพ่ือสร้ำงควำมมั่นใจที่ตั้งอยู่บน
พ้ืนฐำนของหลักวิชำ ข้อมูลหลักฐำน ที่ตรวจสอบได้ และกำรมีส่วนร่วมของทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้องว่ำ ผู้เรียนทุกคน
จะได้รับบริกำรด้ำนกำรศึกษำที่มีคุณภำพจำกสถำนศึกษำ เพ่ือพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถและคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ตำมที่ก ำหนดในมำตรฐำนหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

ระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ เป็นส่วนหนึ่งของกำรบริหำรกำรศึกษำ ซึ่งเป็น
กระบวนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง มีกระบวนกำรด ำเนินงำนดังนี้ 1) กำรจัดระบบบริหำรและ
สำรสนเทศ 2) กำรพัฒนำมำตรฐำนกำรศึกษำ 3) กำรจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 4) กำรด ำเนินงำน
ตำมแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 5) กำรตรวจสอบและทบทวนคุณภำพกำรศึกษำ 6) กำรประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำ  7) กำรรำยงำนคุณภำพกำรศึกษำประจ ำปี  8) กำรผดุงระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ซึ่งกำร
รำยงำนผลกำรประเมินตนเองในปีกำรศึกษำ 2564 จะเป็นกำรด ำเนินงำนในระบบ e-SAR ซึ่งโรงเรียนจะต้อง
ได้รับควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรใช้งำนระบบ และน ำผลจำกประเมินตนเองไปใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพตำม
มำตรฐำนกำรประกันคุณภำพสถำนศึกษำต่อไป 
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ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีบทบำทส ำคัญ ทั้งในส่วนของกำรประเมินและกำรพัฒนำระบบประกัน
คุณภำพภำยเพ่ือรองรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอกโดย สมศ.ด้วยกำรมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนระบบ
ประกันคุณภำพของสถำนศึกษำ กำรสังเครำะห์รำยงำนผลกำรประเมินตนเองของโรงเรียนท ำให้ได้ข้อมูล
สำรสนเทศเพ่ือกำรพัฒนำ โดยให้ผลสะท้อนกลับและร่วมกันพัฒนำคุณภำพเพ่ือให้ผลกำรด ำเนินงำนบรรลุตำม
เป้ำหมำยของสถำนศึกษำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1 ตระหนักและเห็น
ควำมส ำคัญที่จะพัฒนำระบบประกันคุณภำพสถำนศึกษำที่มีประสิทธิภำพ ที่จะน ำไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพกำร
ด ำเนินงำนของสถำนศึกษำให้ผ่ำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอกในระดับที่สูงขึ้นต่อไป 
๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑  เพ่ือพัฒนำควำมสำมำรถของครูผู้รับผิดชอบระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนในกำร
รำยงำนผลกำรประเมินตนเองผ่ำนระบบ e-SAR 
           ๒.๒  เพ่ือพัฒนำผลกำรประเมินระบบประกันคุณภำพภำยในและผลกำรกำรประเมินภำยนอกของ
สถำนศึกษำ  
๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ เชิงปริมาณ 
      ๓.๑.๑ ครูผู้รับผิดชอบระบบประกันคุณภำพสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จ ำนวน 162 โรงเรียน มี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรรำยงำนผลกำรประเมินตนเองในระบบ e-SAR 
      ๓.๑.๒ โรงเรียนร้อยละ 90 มีผลกำรประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำผ่ำนเกณฑ์กำร
ประเมินระดับ ดี ขึ้นไปทุกมำตรฐำน   
 ๓.๒ เชิงคุณภาพ 

      ๓.๒.๑ ครูผู้รับผิดชอบระบบประกันคุณภำพสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จ ำนวน 162 โรงเรียน มี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรรำยงำนผลกำรประเมินตนเองในระบบ e-SAR ที่สอดคล้องและครอบคลุมประเด็น
พิจำรณำทุกมำตรฐำน 
                 ๓.๒.๒ โรงเรียนมีผลกำรประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินระดับ ดี 
ขึ้นไปทุกมำตรฐำน 
๔. กิจกรรมและปฏิทินการด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน 
1.ส ำรวจสภำพปัญหำและควำมต้องกำรจ ำเป็น 
2. แต่งตั้งและประชุมคณะท ำงำน  
3.ประสำนวิทยำกร 

ระหว่ำงเดือน ตุลำคม 2564-
พฤศจิกำยน 2564 

4. อบรมเชิงปฏิบัติกำรโดยใช้เทคนิคกำรลงมือปฏิบัติ
จริง กำรรำยงำนผลกำรประเมินตนเองในระบบ e-
SAR 

ธันวำคม 2564-มกรำคม 2565 

5.นิเทศ ติดตำม เชิงประเมินระบบประกันคุณภำพ
ของโรงเรียนเป้ำหมำยโดยใช้เครื่องมือนิเทศ 

มกรำคม 2565 - กุมภำพันธ์ 2565 

6. รวบรวมข้อมูลผลกำรรำยงำนกำรประเมินตนเองใน
ระบบ e-SAR 

มีนำคม 2565 – เมษำยน 2565 

7.ประชุมสังเครำะห์ผลกำรรำยงำนกำรประเมินตนเอง เมษำยน 2565 
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สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
8.สะท้อนผลกำรด ำเนินงำนให้โรงเรียนเพ่ือก ำหนดจุด
พัฒนำ 
 

พฤษภำคม 2565 

9.นิเทศ พัฒนำ สนับสนุน ช่วยเหลือ กำรด ำเนินงำน
ของโรงเรียนตำมจุดพัฒนำ รำยงำนผล 

มิถุนำยน 2565 

 
5. งบประมาณ จ ำนวน ......35,000-......  บำท 
 แหล่งงบประมำณ (/)  สพฐ. จัดสรรตำมหนังสือที่.................................. 

 แยกเป็น  -ค่ำตอบแทน      -   บำท 
   -ค่ำใช้สอย      34,440-  บำท 
   -ค่ำวัสดุ          560 -  บำท 

ทรัพยากรโครงการ (สำมำรถถัวจ่ำยได้ทุกรำยกำรตำมท่ีจ่ำยจริง) 

ที ่ กิจกรรม งบประมาณ 
หมวดรำยจ่ำย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
๑  
๒  
๓  
๔ 
  

๕  
 

6 
 
 

ส ำรวจและวิเครำะห์สภำพปัญหำกำรใช้สื่อดิจิทัล 
จัดท ำหลักสูตรและเนื้อหำกำรอบรม e-sar 
จัดอบรมครูระบบประกันจ ำนวน 162 โรงเรียน 
นิเทศ ติดตำม กำรด ำเนินงำนและพัฒนำระบบ
ประกันคุณภำพสถำนศึกษำ 
ประชุมสังเครำะห์ผลกำรรำยงำนกำรประเมิน
ตนเอง 
นิเทศ ติดตำม กำรด ำเนินงำนและพัฒนำระบบ
ประกันคุณภำพสถำนศึกษำตำมจุดพัฒนำของ
โรงเรียน 
 

 
 

19,440- 
10,000- 

 
5,000 

 
*ใช้งบนิเทศ 

 
 
 
 

 
 

19,440 
10,000 

 
5,000 

 
 

560 
 
 
 
 
 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 35,000-  
6. การประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้ความสภาพความส าเร็จ เป้าหมาย
เลือก

ประเมิน 

วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 

1.ควำมรู้ควำมสำมำรถของครู
ระบบประกันในกำรรำยงำนผลกำร
ประเมินตนเองในระบบ e-SAR 

□ กำรทดสอบ 
กำรสังเกต 
กำรประเมินผลงำน 

แบบทดสอบ 
แบบสังเกต 
แบบประเมินผลงำน 

2.ผลสัมฤทธิ์ของกำรอบรม □ กำรทดสอบ แบบทดสอบ 
3.ผลกำรประเมินตำมมำตรฐำน □ กำรตรวจสอบเอกสำร แบบตรวจสอบผลกำร
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กำรประกันคุณภำพภำยใน ประเมินคุณภำพภำยใน
สถำนศึกษำ 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๙.๑ โรงเรียนมีผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำระดับดีขึ้นไปทุกมำตรฐำน 

 ๙.๒ โรงเรียนผ่ำนกำรประเมินภำยนอกทุกโรงเรียน 
 
28.โครงการการขับเคลื่อนการด าเนินงานการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา                          
              ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ  ยุทธศำสตร์ที่ 6  ด้ำนกำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ                 
สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ  ยุทธศำสตร์ที่ 6 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริม 
                                                 ให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ                 
นโยบาย สพป.นครสวรรค์ เขต 1  5 วิถีสู่คุณภำพ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 : ข้อ 1 สร้ำงคุณภำพผู้เรียน  
                                          ข้อ 2 เสริมสมรรถนะครูและบุคลำกร ข้อ 3 เติมโรงเรียนและผู้บริหำร 
                                          ข้อ 4 ต่อ สพท. อัจฉริยะ ข้อ 5 ก่อหนุนน ำเครือข่ำยคุณภำพ 
กลุ่มที่รับผิดชอบ    กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 
ผู้บริหารโครงการ   นำยสุรเดช  น้อยจันทร์ 
ผู้รับผิดชอบ         นำงณัฐกำนต์  ฉิมงำม   โทรศัพท์ 089-5679669 
ลักษณะโครงการ    ต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลำคม 2564 – 30 กันยำยน 2565  
1. หลักการและเหตุผล 

กระทรวงศึกษำธิกำร ได้ก ำหนดให้มีคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ 
กำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ มีหน้ำที่ส่งเสริมสนับสนุนให้มีกำรน ำมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน         
มำก ำหนดเป็นแนวทำงติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรบริหำรกำรด ำเนินงำนของโรงเรียน       
ในสังกัดเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ พิจำรณำแผนกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ โดยมุ่งเน้น 
ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำนและโรงเรียนในสังกัด ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรบริหำร และ 
ด ำเนินกำรตำมแผนและให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือกำรปรับปรุงและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่องและ      
มีประสิทธิภำพเกิดประโยชน์สูงสุด  

เพ่ือให้กำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1 เป็นไปอย่ำง มีประสิทธิภำพ และสร้ำงเครือข่ำย
กำรปฏิบัติงำนที่มีประสิทธิภำพ กลุ่มงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
กำรศึกษำ จึงจัดท ำโครงกำรกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์  เขต 1 
2. วัตถุประสงค์ 
          2.1 เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1 เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ  
 2.2 เพ่ือสร้ำงเครือข่ำยกำรนิเทศ ติดตำม ที่มีประสิทธิภำพ  
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 2.3 เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรด้ำนวิชำกำรของโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1 เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน 
3. เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ  
     1) จัดประชุมคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำของส ำนักงำนเขต

พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1จ ำนวน 4 ครั้ง/ปีงบประมำณ (ครั้งที่ 1 เดือน ธันวำคม 2564 
ครั้งที่ 2 เดือน มีนำคม 2565  ครั้งที่ 3 เดือน มิถุนำยน 2565 และครั้งที่ 4 เดือน กันยำยน 2565)   

     2) มีเครือข่ำย นิเทศ ติดตำม กำรบริหำรจัดกำรด้ำนวิชำกำรและด้ำนอ่ืน ๆ ของโรงเรียนในสังกัด 
(จ ำนวน 2 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 เดือนมีนำคม 2565 และครั้งที่ 2 เดือนกันยำยน 2565)  

3.2 เชิงคุณภาพ  
      โรงเรียนในสังกัดมีควำมพึงพอใจต่อกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรบริหำร 

จัดกำร ด้ำนวิชำกำร ด้ำนบริหำรบุคลำกร ด้ำนกำรบริหำรแผนงำนและงบประมำณ ด้ำนบริหำรทั่วไป             
ด้ำนกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำย สพฐ. และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเป็นดี และมีประสิทธิภำพ  
4. กิจกรรมและปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลา 
 

ผู้รับผิดชอบ 

1. วางแผนการด าเนินงาน  
      จัดประชุมคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล 
และนิเทศกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1เพ่ือท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
และเตรียมเครื่องมือนิเทศ ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลฯ 
ของสถำนศึกษำ 

 

 ธันวำคม 2564 - 
สิงหำคม 2565 

 

นำงณัฐกำนต์ ฉิมงำม 

2. ด าเนินการ   
     นิเทศ ติดตำม กำรด ำเนินงำนด้ำน วิชำกำรและด้ำนอ่ืน ๆ 
ของโรงเรียนในสังกัด      

มกรำคม 2565 
– สิงหำคม 
2565 

นำงณัฐกำนต์ ฉิมงำม     
และคณะศึกษำนิเทศก์ 

3. สรุปและประเมินผล   
     ประชุมคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และ
นิเทศกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นครสวรรค์ เขต 1เพ่ือสังเครำะห์ผลกำรนิเทศติดตำมกำร
ด ำเนินงำนด้ำนวิชำกำรและด้ำนอื่น ๆ ของโรงเรียนในสังกัด                   

 
มกรำคม 2565 
–สิงหำคม 2565 

 

นำงณัฐกำนต์ ฉิมงำม      

4. น าผลการประเมินไปปรับปรุง  
     ประชุมคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และ
นิเทศกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ

 
 

เมษำยน 2565 -

 

นำงณัฐกำนต์ ฉิมงำม      
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นครสวรรค์ เขต 1เพ่ือวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนสะท้อนผล
กำรด ำเนินงำน และรำยงำนสรุปผลกำรนิเทศ ติดตำม เพื่อน ำ
ผลไปพัฒนำงำนด้ำนวิชำกำรและด้ำนอ่ืน ๆ ของโรงเรียนใน
สังกัด                   

กันยำยน 2565 

 
5.  งบประมาณ จ านวน 20,000 บาท (-สามหม่ืนห้าพันบาทถ้วน-)  
    โดยขอถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง 
      แหล่งงบประมำณ ( ) งบจัดกำรศึกษำตำมภำรกิจ   จ านวน 20,000 บาท   แยกเป็น   
                            (     )  งบบริหำรส ำนักงำน จ ำนวน ...........-........... บำท    

- ค่ำใช้สอย       12,000   บำท  
- ค่ำวัสดุ          8,000   บำท 

กิจกรรมและ 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. วางแผนการด าเนินงาน    
    กำรประชุมคณะกรรมกำร กตปน. 
 

    

  - ค่ำอำหำรกลำงวันและอำหำรว่ำงและ
เครื่องดื่ม (จ ำนวน 30 คน x 4 ครั้ง x 150 บำท) 

12,000 
 

 
12,000 

 

  - ค่ำเอกสำรประกอบกำรประชุม 
(จ ำนวน 30 เล่ม x 4 ครั้ง x 100 บำท) 

2,000 
 

 
 

2,000 
2. ด าเนินการ   

  - จัดท ำเครื่องมือนิเทศ ติดตำม ตรวจสอบ 
ประเมินผลฯ 

2,000 
 

 
 
 

2,000 

3. ประเมินผล  
  - จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนฯ           

2,000 
 

 
 
 

2,000 
4. น าผลการประเมินไปปรับปรุง   
      - รำยงำนสรุปผลกำรนิเทศ ติดตำมตรวจสอบ 
ประเมินผลฯ 

2,000 
 

 
 

2,000 

รวมงบประมาณ 20,000 - 12,000 8,000 

 
หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
6. การประเมินผล 
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ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ 
เป้าหมาย 

เลือกประเมิน 
วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ 

    1. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนใน 
สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศกึษำ นครสวรรค์ เขต 1          
ได้รับกำรติดตำม ตรวจสอบประเมินผล 
และนิเทศกำรศึกษำของส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ 
เขต 1จ ำนวน 4 ครั้ง/ปีงบประมำณ 
(ครั้งที่ 1 เดือน ธันวำคม 2564               
ครั้งที่ 2 เดือน มีนำคม 2565                 
ครั้งที่ 3 เดือน มิถุนำยน 2565)  
ครั้งที่ 4 เดือน กันยำยน 2565)                    

 
 
 

 
            √ 

 
 
 
 

 
 
 

กำรนิเทศ ติดตำม 
กำรด ำเนินงำน 
ของโรงเรียน 

 
 
 

แบบนิเทศ ติดตำม 
กำรด ำเนินงำน 
ของโรงเรียน 

 

    2. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนใน 
สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำ นครสวรรค์ เขต 1          
มีเครือข่ำย นิเทศ ติดตำม กำรบริหำร
จัดกำรด้ำนวิชำกำรและด้ำนอื่น ๆ            
ของโรงเรียนในสังกัด (จ ำนวน 2 ครั้ง            
ดังนี้ ครั้งที่ 1 เดือนมีนำคม 2565                  
และครั้งที่ 2 เดือนกันยำยน 2565) 
 

 
 

 
√ 
 
 
 
 

 
 

กำรนิเทศ ติดตำม 
กำรด ำเนินงำน 
ของโรงเรียน 

 
 

แบบนิเทศ ติดตำม 
กำรด ำเนินงำน 
ของโรงเรียน 

    3. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนใน 
สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำ นครสวรรค์ เขต 1          
มีควำมพึงพอใจต่อกำรติดตำม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ           
กำรบริหำร จัดกำร ด้ำนวิชำกำร               
ด้ำนบริหำรบุคลำกร ด้ำนกำรบริหำร
แผนงำนและงบประมำณ ด้ำนบริหำร
ทั่วไป ด้ำนกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำย 
สพฐ. และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
เป็นดี และมีประสิทธิภำพ  

 
 
 
 

 
√  

 
 
 

ประเมินควำมพึง
พอใจกำรด ำเนินงำน 

ของโรงเรียน 

 
 
 

แบบประเมินควำมพึง
พอใจกำรด ำเนินงำน 

ของโรงเรียน 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1เป็นโรงเรียนที่มีกำรบริหำร
จัดกำรกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
29.โครงการพัฒนาการนิเทศแบบรวมพลังสรรสร้างคุณภาพโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานด้วยระบบออนไลน์   
สนองยุทธศาสตร์  ยุทธศำสตร์ที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
   ข้อ 3 ปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
   (1) กำรปรับเปลี่ยนระบบกำรเรียนรู้ให้เอื้อต่อกำรพัฒนำทักษะส ำหรับศตวรรษที่ 21  
   (3) กำรเพ่ิมประสิทธิภำพระบบบริหำรจัดกำรศึกษำทุกระดับทุกประเภท 
มาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
   มำตรฐำนที่ 2 กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ 
   ตัวบ่งชี้ที่ 5 กำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ 
พันธกิจส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
                      ข้อที่ 3 พัฒนำและส่งเสริมระบบบริหำรจัดกำรที่เน้นกำรมีส่วนร่วมกำรบูรณำกำรกำรจัด 
      กำรศึกษำและเสริมสร้ำงควำมรับผิดชอบต่อคุณภำพกำรศึกษำ    
แผนงาน           แผนงำนพื้นฐำนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์  
                      ผลผลิตที่ 2 ผู้จบกำรศึกษำภำคบังคับ กิจกรรมหลักกำรจัดกำรศึกษำมัธยมศึกษำตอนต้น      
                      ส ำหรับโรงเรียนปกติเพ่ือใช้ในกำรนิเทศสร้ำงควำมเข้มแข็งของกำรนิเทศภำยในสถำนศึกษำ 
กลุ่มที่รับผิดชอบ  กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ   
ผู้บริหารโครงการ  1. นำยอนันต์  นำมทองต้น  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ      
                                                         นครสวรรค์ เขต 1 
                       2. นำยเสน่ห์  รัชฎำ      รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ      
                                                         นครสวรรค์ เขต 1 
   3. นำยสุรเดช  น้อยจันทร์  ผูอ้ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัด   
                                                         กำรศึกษำ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นำงสำวสุนันทำ  ถีติปริวัตร์    โทรศัพท์ 081-9718615 
ลักษณะโครงการ    โครงกำรต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลำคม 2564 – กันยำยน 2565 
1. หลักการและเหตุผล 
 พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2545 มำตรำ 
10 เรื่องสิทธิและหน้ำที่ทำงกำรศึกษำระบุว่ำกำรจัดกำรศึกษำนั้นต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกำสเสมอภำค
กันในกำรรับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนไม่น้อยกว่ำ 12 ปีที่รัฐต้องจัดให้อย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ ปัจจุบันครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำจ ำเป็นต้องเป็นผู้ที่มีคุณภำพและมำตรฐำนผสมกับวิชำชีพชั้นสูงมีควำมสำมำรถในกำร
ขับเคลื่อนกระบวนกำรจัดกำรศึกษำ ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูสำมำรถจัดบรรยำกำศสภำพแวดล้อมสู่นวัตกรรม
กำรเรียนกำรสอน เพ่ือกำรเรียนรู้ของผู้เรียนอ ำนวยควำมสะดวก เพ่ือให้เกิดกำรเรียนรู้และมีควำมรอบรู้
พ้ืนฐำนสำมำรถใช้กำรวิจัยในกำรเรียนกำรสอนในกำรปรับปรุงพัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้พัฒนำคุณภำพ
ผู้เรียนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครู ให้ครูและผู้เรียนเรียนรู้ไปพร้อมๆ กันจัดกำรเรียนรู้ใ ห้
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เกิดขึ้นได้ทุกเวลำทุกสถำนที่มีกำรประสำนควำมร่วมมือจำกแหล่งกำรเรียนรู้ชุมชนต่ำงๆ ผู้ปกครอง ชุมชนแห่ง
กำรเรียนรู้เพ่ือร่วมกันพัฒนำผู้เรียนตำมศักยภำพ  
 กำรนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำเป็นกระบวนกำรส ำคัญในกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำประกำรหนึ่ง ที่จะร่วมประสำนกำรขับเคลื่อนนโยบำยไปพร้อมกับกระบวนกำรบริหำรและ
กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ จึงจะสร้ำงกำรรับรู้ ควำมเข้ำใจและทัศนคติที่ถูกต้องให้แก่ผู้ปฏิบัติ โดยเฉพำะ
ผู้บริหำรโรงเรียนและครู ให้สำมำรถร่วมกันพัฒนำงำนไปบนฐำนสภำพควำมเป็นจริงตำมบริบทของตนเองได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพจนก้ำวสู่ควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำย ดังที่ วัชรำ  เล่ำเรียนดี (2556) กล่ำวว่ำ กำรนิเทศ
เป็นกระบวนกำรปฏิบัติงำนร่วมกันด้วยกำรช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมกันและกันระหว่ำงผู้ให้กำรนิเทศหรือผู้
นิเทศและผู้รับกำรนิเทศ หรือระหว่ำงเพ่ือนครู เพ่ือที่จะพัฒนำหรือปรับปรุงคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำและกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนของครูเพ่ือให้ได้มำซึ่งประสิทธิผลในกำรเรียนของนักเรียน  และด้วยในปัจจุบัน
ศึกษำนิเทศก์ในสังกัด มีจ ำนวน 12 คน ซึ่งมีจ ำนวนไม่เพียงพอกับกลุ่มโรงเรียนเครือข่ำย ที่มีจ ำนวน 17 
เครือข่ำย และต้องปฏิบัติงำนตำมนโยบำยที่นอกเหนือจำกบทบำทหน้ำที่ และขอบเขตกำรปฏิบัติงำนนิเทศ
กว้ำงไกล ท ำให้ไม่สำมำรถนิเทศได้อย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ 
 กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ จึงได้จัดท ำโครงกำรพัฒนำกำรนิเทศแบบรวม
พลังสรรสร้ำงคุณภำพโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐำนด้วยระบบออนไลน์  ในกำรช่วยเหลือ สนับสนุ น ส่งเสริมกัน
ระหว่ำงผู้นิเทศ และผู้รับกำรนิเทศในกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ และกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้มี
คุณภำพ  โดยเน้นกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรนิเทศของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและ
ชุมชนที่มีกำรสะท้อนผลกำรด ำเนินงำนอย่ำงสร้ำงสรรค์ในลักษณะกำรสร้ำงชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ 
(Professional Learning Communities : PLC) ที่เกิดจำกควำมร่วมมือจำกทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง ท ำให้เกิดกำร
ท ำงำนร่วมกันอย่ำงเป็นรูปธรรม และต่อเนื่อง เพ่ือขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนตำมบทบำท/อ ำนำจ/หน้ำที่ ของ
ศึกษำนิเทศก์ตำมประกำศของกระทรวงศึกษำธิกำร งำนนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำนและนโยบำย 5 วิถีสู่คุณภำพของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำให้บรรลุตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้  
2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพ่ือให้ผู้บริหำรโรงเรียนในสังกัดได้รับกำรพัฒนำให้สำมำรถบริหำรจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมี
คุณภำพ 
 2.2 เพ่ือให้ครูในสังกัดได้รับกำรพัฒนำให้สำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมีคุณภำพ 
 2.3 เพ่ือสร้ำงเครือข่ำยกำรนิเทศของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและ
ชุมชน 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมำณ 
  - ผู้บริหำรโรงเรียน ร้อยละ 80 สำมำรถบริหำรจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมีคุณภำพ ในระดับดีขึ้นไป
  
  - ครู ร้อยละ 80 สำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมีคุณภำพ ในระดับดีขึ้นไป 
      - เขตพ้ืนที่กำรศึกษำสร้ำงเครือข่ำยกำรนิเทศกับคณะกรรมกำรท่ีเกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำ 
      - สถำนศึกษำ ร้อยละ 80 สร้ำงเครือข่ำยกำรนิเทศกับบุคคล หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและชุมชน  
 3.2 เชิงคุณภำพ 
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      - ผู้บริหำรโรงเรียน ร้อยละ 50 มีนวัตกรรมด้ำนกำรบริหำรจัดกำรที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี (Best 
practice)  
      - ครู ร้อยละ 50 ใช้นวัตกรรมในกำรแก้ปัญหำหรือพัฒนำผู้เรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี (Best 
practice) 
     - เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีเครือข่ำยกำรนิเทศกำรศึกษำมีผู้ทรงคุณวุฒิที่มีควำมเชี่ยวชำญ 
     - สถำนศึกษำมีเครือข่ำยกำรนิเทศกับบุคคล หน่วยงำนที่เก่ียวข้องและชุมชนอย่ำงรอบด้ำน
สอดคล้องกับควำมต้องกำรจ ำเป็นของสถำนศึกษำ 
 
 4.  กิจกรรมและปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. วางแผนการด าเนินงาน (Plan : ขั้นที่ 1 มีเพ่ือนร่วม
ทำง และขั้นที่ 2 สรรสร้ำงนวัตกรรม) ดังนี้ 
   1. แต่งตั้งคณะกรรมกำรนิเทศติดตำมและประเมินผล  
กำรจัดกำรศึกษำเป็นทีมนิเทศหลำกหลำยรูปแบบ  
   2. จัดท ำคู่มือนิเทศเป็นเอกสำรในระบบคอมพิวเตอร์ 
   3. พัฒนำองค์ควำมรู้ของผู้นิเทศ โดยกำรจัดอบรม                      
เชิงปฏิบัติกำรพัฒนำระบบกำรนิเทศ ติดตำมและ
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำด้วยระบบออนไลน์ 

 
ตุลำคม 2564 - 
มกรำคม 2565 
 
 
 

นำงสำวสุนันทำ  ถีติปริวัตร์  
และคณะศึกษำนิเทศก์ทุกคน 

2. ด าเนินการ (Do : ขั้นที่ 3 น ำสู่ปฏิบัติ)  
   - ทีมนิเทศลงพ้ืนที่ด ำเนินกำรนิเทศกำรศึกษำแบบ
ออนไลน์ 

มกรำคม–
สิงหำคม 2565 
 

นำงสำวสุนันทำ  ถีติปริวัตร์  
และคณะศึกษำนิเทศก์ทุกคน 

3. ตรวจสอบและประเมินผล (Check : ขั้นที่ 4 จัดเวที
เรียนรู้) ดังนี้ 
    - กำรท ำ PLC ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและระดับ
สถำนศึกษำ 
    - ประเมินผลกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำและครู 

กันยำยน 2565 นำงสำวสุนันทำ  ถีติปริวัตร์  
และคณะศึกษำนิเทศก์ทุกคน 

4. สรุปและรายงานผลความส าเร็จ (Act: ขั้นที่ 5    
เชิดชู สู่สำธำรณะ) ดังนี้ 
    1. สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรนิเทศ 
    2. เผยแพร่/ประชำสัมพันธ์ผลกำรปฏิบัติงำนที่เป็น
เลิศ (Best Practice) 
   3. มอบโล่และเกียรติบัตร 

กันยำยน 2565 นำงสำวสุนันทำ  ถีติปริวัตร์  
และคณะศึกษำนิเทศก์ทุกคน 

 

5. งบประมาณ จ ำนวน    45,000    บำท 
แหล่งงบประมาณ  ( √ ) งบจัดกำรศึกษำตำมภำรกิจ    จ ำนวน  45,000 บำท 
                (   ) งบบริหำรส ำนักงำน            จ ำนวน .................   บำท 
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                    (   ) งบจัดสรรจำกสพฐ.             จ ำนวน ................. บำท 
     แยกเป็น   - ค่ำตอบแทน       10,500        บำท 
                   - ค่ำใช้สอย          27,000        บำท 
                   - ค่ำวัสดุ              7,500       บำท 
 

โดยมีรายละเอียดการใช้งบประมาณดังนี้  (ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำรตำมที่จ่ำยจริง) 
 

กิจกรรม/รายละเอียด งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
1. ค่ำอำหำรว่ำง เครื่องดื่ม และอำหำรกลำงวัน ส ำหรับทีม 
    นิเทศ และคณะท ำงำนพัฒนำระบบกำรนิเทศ ติดตำม    
    และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ จ ำนวน 15 คนๆละ  
    2 ครั้งๆ ละ  150 บำท  

 
4,500 

 
- 

 
4,500 

 
- 

2. จัดสรรงบประมำณค่ำใช้จ่ำยในกำรนิเทศออนไลน์                     
    ตำมจ ำนวนโรงเรียนที่ได้รับมอบหมำยให้รับผิดชอบ    
    จ ำนวน 3 ครั้ง   

22,500 
 

- 22,500 
 

- 

3. ค่ำกรอบรูปจ ำนวน 25 อัน 2,500 - - 2,500 
4. ค่ำโล่รำงวัลให้กับผู้ที่มีผลกำรปฏิบัติงำนที่เป็นเลิศ  
    (Best Practice) 

5,000 - - 5,000 

5. ค่ำเงินรำงวัลให้กับผู้ที่มีผลกำรปฏิบัติงำนที่เป็นเลิศ  
    (Best Practice) 

10,500 10,500 - - 

รวม 45,000 10,500 27,000 7,500 
 

6. การประเมินผล 

  
 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ 
เป้าหมาย

เลือกประเมิน 
วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้วัด 

1. ร้อยละ 80 ของผู้บริหำรโรงเรียนที่   
    สำมำรถบริหำรจัดกำรศึกษำได้ 
    อย่ำงมีคุณภำพในระดับดีขึ้นไป 

⁄ 
ประเมินระบบบริหำร
จัดกำรศึกษำของ
ผู้บริหำรโรงเรียน 

แบบประเมินระบบบริหำรจัด
กำรศึกษำของผู้บริหำร
โรงเรียน 

2. ร้อยละ 80 ของครูสำมำรถจัดกำร 
    เรียนกำรสอนได้อย่ำงมีคุณภำพใน 
    ระดับดีข้ึนไป 

⁄ 
ประเมินกำรจัดกำร   
เรียนกำรสอนของครู 

แบบประเมินกำรจัด                
กำรเรียนกำรสอนของครู 

3. เขตพ้ืนที่กำรศึกษำสร้ำงเครือข่ำย 
    กำรนิเทศกับคณะกรรมกำรที่ 
    เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำ 

⁄ 
ตรวจสอบค ำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรนิเทศฯ 

แบบตรวจสอบค ำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรนิเทศฯ 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 สถำนศึกษำในสังกัดได้รับกำรพัฒนำให้สำมำรถบริหำรจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมีคุณภำพ 
 7.2 นักเรียนได้รับกำรพัฒนำทุกด้ำนตำมตัวชี้วัดที่จุดเน้น 
 7.3 สถำนศึกษำสำมำรถด ำเนินกำรตำมนโยบำยของ สพฐ.และสพป.นครสวรรค์ เขต 1 ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
 
30.โครงการบริหารจัดการนโยบายและพัฒนาการวางแผนส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต ๑                                
สนองยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ชาติ ๓. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพ 

ทรัพยำกรมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและเสริมสร้ำง
ศักยภำพคน 
แผนการปฏิรูปประเทศ แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ 
นโยบาย สพฐ. นโยบำยที่ ๖ ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำร 
จัดกำรศึกษำ 
ยุทธศาสตร์ สพท. ยุทธศำสตรท์ี่ 4 เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพ  

แผนงาน  พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
กลุ่มที่รับผิดชอบ  กลุ่มนโยบำยและแผน สพป.นครสวรรค์ เขต 1 
ผู้บริหารโครงการ นำยอนันต์  นำมทองต้น  
ผู้รับผิดชอบโครงการ นำงพิมลวรรณ เงินบ ำรุง และคณะ โทรศัพท์ 081-9621594 
ลักษณะโครงการ (   ) โครงกำรงำนประจ ำ ( / ) โครงกำรใหม่ (   ) โครงกำรต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลำคม 2564 -  30 กันยำยน 2565 
๑. หลักการและเหตุผล 
            กำรบริหำรนโยบำยและแผน เป็นงำนที่ส่งเสริม สนับสนุน และประสำนงำนในเชิงนโยบำยให้
สถำนศึกษำ จัดกำรศึกษำเป็นไปตำมนโยบำยและมำตรฐำนกำรศึกษำชำติ มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงำน เป็นไป
เพ่ือประโยชน์สุขของประชำชน เกิดควำมคุ้มค่ำในเชิงภำรกิจแห่งรัฐ ใช้ระบบงบประมำณแบบมุ่งเน้นผลงำน
ตำมยุทธศำสตร์ (Strategic Performance Base Budgeting : SPBB ) และรับผิดชอบงำนที่ด ำเนินกำรให้เกิด
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล ยึดหลักกำรมีส่วนร่วม (Participation) กำรบริหำรที่สนับสนุนที่ใช้โรงเรียนเป็น
ฐำน (School - Based Management) โดยมีกระบวนกำรวำงแผน กำรด ำเนินกำรตำมแผน กำรก ำกับ  
ติดตำมผล อย่ำงเป็นระบบซึ่งในกำรปฏิบัติงำนต้องมีกำรพัฒนำแผนปฏิบัติกำร เป็นแนวทำงและขั้นตอนกำร
ปฏิบัติงำน เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรบริหำรงำนและปฏิบัติงำนให้บรรลุผลตำมภำรกิจ อ ำนำจหน้ำที่ ที่ได้รับ
มอบหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้ก ำหนดให้มีแผนบริหำรจัดกำรโรงเรียน 
ขนำดเล็ก ระดับจังหวัด ซึ่งเป็นกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร ในกำรพัฒนำยกระดับ
คุณภำพกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ ในกำรด ำเนินกำรสร้ำงควำมเข้ำใจและ
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ระดม 
ควำมคิดเห็นจำกทุกภำคส่วนในกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็กในระดับพื้นที่ 

ข้อมูลและสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ เป็นสิ่งที่มีควำมส ำคัญและจ ำเป็นอย่ำงยิ่งต่อกำรพัฒนำ
นโยบำย วำงแผนและพัฒนำกำรศึกษำ เพรำะกระบวนกำรตัดสินใจในกำรบริหำรย่อมมีระบบสำรสนเทศเป็น
หัวใจส ำคัญในทุกขั้นตอน กำรพัฒนำกำรศึกษำของ องค์กรจะประสบควำมส ำเร็จมำกน้อยเพียงใด ย่อมข้ึนอยู่
กับระบบสำรสนเทศท่ีดีเป็นประกำรส ำคัญ ระบบสำรสนเทศทำงกำรศึกษำท่ีจะน ำมำใช้ในกำรพัฒนำนโยบำย 
กำรวำงแผนและกำรพัฒนำกำรศึกษำจึงจ ำเป็นต้องมีควำมถูกต้อง เชื่อถือได้ ทันสมัย ตรงตำมควำมต้องกำร
และทันต่อเวลำตำม 5 วิถีสู่คุณภำพ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1 
 
2. วัตถุประสงค ์
      ๒.1  เพ่ือพัฒนำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

2.2  เพื่อพัฒนำคุณภำพโรงเรียนขนำดเล็กในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
2.3  เพื่อพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำในกำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่

กำรศึกษำ 
 
3. เป้าหมาย 

3.1  เชิงปริมำณ 
   1) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1 มีแผนปฏิบัติรำชกำร
ประจ ำปีส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
   2) โรงเรียนขนำดเล็กในสังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์  
เขต 1 จ ำนวน 117 โรงเรียน 
 3) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่และโรงเรียนทุกโรงเรียนมีระบบข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำที่มี
ประสิทธิภำพ 
 3.2  เชิงคุณภำพ 
   1) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่มีรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต ๑  
         2) โรงเรียนขนำดเล็กในสังกัดทุกโรงเรียนได้รับกำรส่งเสริม สนับสนุนด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
และกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
          3) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่และโรงเรียนมีระบบข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ 
สำมำรถน ำไปใช้ในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
๔.กิจกรรมและปฏิทินการปฏิบัติงาน 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๑. กำรพัฒนำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี ส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต ๑ 

กรกฎำคม 2565  - 
กันยำยน ๒๕๖5 

นำงพิมลวรรณ 
เงินบ ำรุง และ
คณะ 
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1.1 แต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำแผนปฏิบัติรำชกำร
ประจ ำปี 2565 

กรกฎำคม 2565 นำงพิมลวรรณ 
เงินบ ำรุง และ
คณะ 

1.2 ประชุมพัฒนำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 2565 สิงหำคม 2565 นำงพิมลวรรณ 
เงินบ ำรุง และ
คณะ 

1.3 พัฒนำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี 2565 กันยำยน ๒๕๖5 นำงพิมลวรรณ 
เงินบ ำรุง และ
คณะ 

1.4 จัดท ำรำยงำนผลกำรพัฒนำแผนปฏิบัติรำชกำร
ประจ ำปี 2565 จัดพิมพ์รูปเล่มและรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำน 

กันยำยน ๒๕๖5 นำงพิมลวรรณ 
เงินบ ำรุง และ
คณะ 

๒. พัฒนำคุณภำพโรงเรียนขนำดเล็ก ตุลำคม ๒๕๖4 - กันยำยน 
๒๕๖5 

นำงพิมลวรรณ 
เงินบ ำรุง และ
คณะ 

2.1 แต่งตั้งคณะกรรมกำรยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำโรงเรียนขนำดเล็กประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2564  

ตุลำคม 2564 นำงพิมลวรรณ 
เงินบ ำรุง และ
คณะ 

2.2 ประชุมคณะกรรมกำรยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำโรงเรียนขนำดเล็กประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2564 

พฤศจิกำยน 2564 นำงพิมลวรรณ 
เงินบ ำรุง และ
คณะกรรมกำร
บริหำรจัดกำร
โรงเรียนขนำด
เล็ก 

2.3 จัดท ำสำรสนเทศโรงเรียนขนำดเล็ก พฤศจิกำยน 2564 นำงพิมลวรรณ 
เงินบ ำรุง และ
คณะ 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
2.4 จัดท ำแผนบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 
ธันวำคม 2564 นำงพิมลวรรณ 

เงินบ ำรุง และ
คณะ 
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2.5 ติดตำมกำรด ำเนินงำนกำรพัฒนำคุณภำพ
โรงเรียนขนำดเล็ก 

มกรำคม – มิถุนำยน 
2565 

นำงพิมลวรรณ 
เงินบ ำรุง และ
คณะ 

2.6 วิเครำะห์และประเมินผลกำรพัฒนำคุณภำพ
โรงเรียนขนำดเล็กด้วยระบบ Online 

สิงหำคม 2565 นำงพิมลวรรณ 
เงินบ ำรุง และ
คณะ 

2.7 สรุปรำยงำนจัดพิมพ์รูปเล่ม และรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำน 

กันยำยน 2565 นำงพิมลวรรณ 
เงินบ ำรุง และ
คณะ 

๓. พัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ เมษำยน ๒๕๖5 - 
กันยำยน ๒๕๖5 

นำงพิมลวรรณ 
เงินบ ำรุง และ
คณะ 

3.1 แต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำระบบข้อมูล
สำรสนเทศทำงกำรศึกษำ 

เมษำยน ๒๕๖5 นำงพิมลวรรณ 
เงินบ ำรุง 

3.2 ด ำเนินกำรประชุมวิเครำะห์กำรพัฒนำระบบ
ข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ 

พฤษภำคม ๒๕๖5 นำงพิมลวรรณ 
เงินบ ำรุง และ
คณะ 

๓.3 จัดท ำระบบข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ พฤษภำคม - มิถุนำยน 
๒๕๖5 

นำงพิมลวรรณ 
เงินบ ำรุง และ
คณะ 

3.4 สรุปรำยงำน จัดพิมพ์รูปเล่ม เผยแพร่ผลงำน มิถุนำยน ๒๕๖5 นำงพิมลวรรณ 
เงินบ ำรุง และ
คณะ 

 
5. งบประมาณ จ านวน  70,984 บาท 
     แหล่งงบประมำณ (   )  งบบริหำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ จัดสรรตำมหนังสือที่........................ 

 แยกเป็น 
  - ค่ำตอบแทน   บำท 
  - ค่ำใช้สอย 53,000 บำท 
  - ค่ำวัสดุ 17,984 บำท 

โดยมีรายละเอียดการใช้งบประมาณดังนี้(ขอถั่วจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง) 
 

 
กิจกรรม/รายละเอียด 

 
งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
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๑. กำรพัฒนำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี ส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต ๑ 

48,000        

1.1 แต่งตัง้คณะกรรมกำรพัฒนำแผนปฏิบัติรำชกำร
ประจ ำปี 2565 

        

1.2 ประชุมพัฒนำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 2566 5,000    2,000  3,000  
1.3 พัฒนำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี 2566 40,000    35,000  5,000  
1.4 จัดท ำรำยงำนผลกำรพัฒนำแผนปฏิบัติรำชกำร

ประจ ำปี 2566 จัดพิมพ์รูปเล่มและรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำน 

3,000      3,000  

๒. พัฒนำคุณภำพโรงเรียนขนำดเล็ก 5,984        
2.1 แต่งตั้งคณะกรรมกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ

โรงเรียนขนำดเล็กประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  
        

2.2 จัดท ำสำรสนเทศโรงเรียนขนำดเล็ก         
2.3 ประชุมคณะกรรมกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ

โรงเรียนขนำดเล็กประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
1,000    1,000    

2.4 จัดท ำแผนบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 

1,984    1,000  984 

2.5 ติดตำมกำรด ำเนินงำนกำรพัฒนำคุณภำพโรงเรียน
ขนำดเล็ก 

2,000    2,000    

2.6 วิเครำะห์และประเมินผลกำรพัฒนำคุณภำพ
โรงเรียนขนำดเล็กด้วยระบบ Online 

        

2.7 สรุปรำยงำนจัดพิมพ์รูปเล่ม และรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำน 

1,000      1,000  

๓. พัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ         
3.1 แต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำระบบข้อมูล

สำรสนเทศทำงกำรศึกษำ 
        

3.2 ด ำเนินกำรประชุมวิเครำะห์กำรพัฒนำระบบข้อมูล
สำรสนเทศทำงกำรศึกษำ 

        

๓.3 จัดท ำระบบข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ 12,000    12,000    
3.4 สรุปรำยงำน จัดพิมพ์รูปเล่ม เผยแพร่ผลงำน 5,000    5,000 

 
6. การประเมินผล 
 

 
ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ 

เป้าหมาย
เลือกประเมิน 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้วัด 

1) ร้อยละ 90 โครงกำรที่ได้รับกำรจัดสรร
สำมำรถปฏิบัติได้อย่ำงมีคุณภำพตำม

√ - รำยงำนกำร
ปฏิบัติกำรแต่ละ

- ผลกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ 
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แผนปฏิบัติรำชกำร  
 

โครงกำร 
 

2) ร้อยละ 100 ของโรงเรียนขนำดเล็ก ใน
สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1 ได้รับกำร
ส่งเสริม ตำมศักยภำพ  

√ - ส ำรวจควำมพึง
พอใจครูในโรงเรียน
ขนำดเล็ก 
 

-แบบประเมิน
ออนไลน์ 

3) ร้อยละ 100 ของโรงเรียน ในสังกัด
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นครสวรรค์ เขต 1 มีข้อมูลสำรสนเทศทำง
กำรศึกษำตำมมำตรฐำนที่พึงประสงค์ 
 

√ - ข้อมลูในระบบ 
DMC  
- ข้อมูลสิ่งก่อสร้ำง 

-ผลกำรยืนยันข้อมูล
ของสพฐ. 

 
7.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.๑  มีแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

7.2  โรงเรียนขนำดเล็กในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีกำรบริหำรจัดกำรที่มีคุณภำพ  

          7.3  มีระบบข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำที่สำมำรถน ำไปใช้บริหำรจัดกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำและสถำนศึกษำ 

 
31.โครงการการประชุมสัมมานาผู้บริหารการศึกษา บุคลากร และผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด                        
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
สนองยุทธศาสตร์   เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพ    
แผนงาน        เพ่ือสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน สำมำรถท ำงำนร่วมกันเป็นทีม
           และน ำองค์กำรไปสู่เป้ำหมำย 
กลุ่มที่รับผิดชอบ    อ ำนวยกำร 
ผู้บริหารโครงการ   ว่ำที่ ร.อ.สำโรช  ยกให้ 
ผู้รับผิดชอบ         นำงภำวนำ  รักกลิ่น นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร   
ลักษณะโครงการ    (  ) โครงกำรต่อเนื่อง 
ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ  ตุลำคม  2564 - 30 กันยำยน 2565 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เป็นหน่วยงำนที่อยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร มีอ ำนำจหน้ำที่ตำมท่ีพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546 มำตรำ 37 เกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำตำมที่กฎหมำยก ำหนด คือ มีอ ำนำจ
หน้ำที่ในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ และพัฒนำสำระของหลักสูตรกำรศึกษำให้สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรพัฒนำ
งำนด้ำนวิชำกำรและจัดให้มีระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำร่วมกับสถำนศึกษำ และรับผิดชอบในกำร
พิจำรณำแบ่งส่วนรำชกำรภำยในสถำนศึกษำของสถำนศึกษำและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ด ำเนินกำรให้
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เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เพื่อให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำและบุคลำกรใน
สังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1 บริหำรจัดกำรได้อย่ำงสะดวก คล่องตัว 
เกิดประสิทธิภำพ และประสิทธิผล เป็นไปตำมเจตนำรมณ์แห่งพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ จึงได้จัดท ำ
โครงกำรประชุมสัมมนำ ผู้บริหำรกำรศึกษำ บุคลำกร และผู้บริหำรสถำนศึกษำ ในสังกัด 
 
๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑  เพ่ือประชุมผู้บริหำรกำรศึกษำและบุคลำกร ตลอดจนผู้บริหำรสถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1  มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ในแนวนโยบำยกำรจัดกำรศึกษำเป็นไป
ตำมทิศทำงเดียวกัน 
 2.2  เพื่อให้ผู้บริหำรกำรศึกษำ บุคลำกร และผู้บริหำรสถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1 ได้พบปะ แลกเปลี่ยน ควำมคิดเห็น น ำข้อคิดจำกกำรพบปะ 
แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์มำประยุกต์ใช้ในกำรแก้ไขปัญหำในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ เชิงปริมาณ 
       ๓.๑.๑ ประชุมผู้บริหำรและบุคลำกรระดับองค์กำร 
 - ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1                
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1   ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม/หน่วย และ
ศึกษำนิเทศก์  จ ำนวน 14 คน เข้ำประชุม จ ำนวน 19 ครั้ง/ปี (พุธเช้ำ สพฐ./ประชุมยำมเช้ำ) 
 - ประชุมบุคลำกรในส ำนักงำนทุกคน 75 คน จ ำนวน 5 ครั้ง/ปี 
 3.1.2 ประชุมสัมมนำผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
  - ผู้บริหำรสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์  
เขต 1 จ ำนวน 162 คน และบุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ จ ำนวน 20 คน เข้ำร่วมประชุมสัมมนำ 
จ ำนวน 4 ครั้ง 
 
 ๓.๒ เชิงคุณภาพ 

                 ๓.๒.๑ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1 น ำนโยบำยที่ได้รับ 
ไปชี้แจงให้กับผู้บริหำรสถำนศึกษำ และบุคลำกรในสังกัด น ำไป สร้ำง เสริม เติม ต่อ ก่อ หนุนน ำ โดยกำร
ขับเคลื่อนยุทธศำสตร์จำกฐำนปฏิบัติพื้นท่ีจริง สู่ผู้เรียนเป็นหนึ่ง  
                 ๓.๒.๒ ผู้บริหำรกำรศึกษำ บุคลำกร และผู้บริหำรสถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1 ได้น ำข้อมูลจำกกำร พบปะ แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น ไปแก้ไข 
ปรับปรุง ให้เป็นแนวทำงเดียวกันท ำให้ไม่เกิดควำมเสียหำยต่อรำชำกร  

 
๔. กิจกรรมและปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

กิจกรรมที่น าไปสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินงาน 
1. ก ำหนดภำรกิจ/ปฏิทินกำรประชุม ตุลำคม 2564 – กันยำยน 2565 

          2. ประชุมผู้บริหำรระดับองค์กรร่วมกับผู้บริหำรระดับ ตุลำคม 2564 – กันยำยน 2565 
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กลุ่ม/หน่วย จ ำนวน 19 ครั้ง/ปี 
3. ประชุมบุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

ประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1 จ ำนวน 5 ครั้ง/ปี 
ตุลำคม 2564 – กันยำยน 2565 

4. ประชุมสัมมนำผู้บริหำรสถำนศึกษำในสังกัด  
จ ำนวน 4 ครั้ง/ปี 

ตุลำคม 2564 – กันยำยน 2565 

5. สรุปผลและรำยงำนผลโครงกำร กันยำยน 2565 
5. งบประมาณ  จ ำนวน  99,310.00 บำท  
               แหล่งงบประมำณ  (     ) งบจัดกำรศึกษำตำมภำรกิจ     จ ำนวน          บำท 
                                      (     )  งบบริหำรส ำนักงำน  จ ำนวน           บำท 

               
               - ค่ำตอบแทน                       บำท 

                          - ค่ำใช้สอย                         บำท 
           - ค่ำวัสดุ                            บำท 

โดยมีรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ ดังนี้ (ขอถัวจ่ำยได้ทุกรำยกำรตำมที่จ่ำยจริง) 
 

ที ่ กิจกรรม งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมผู้บริหารระดับองค์การ 

          - ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม คนละ 30 บำท 
จ ำนวน 1 มื้อ/ครั้ง เจ้ำหน้ำที่กลุ่มท่ีเป็นเจ้ำภำพ
ประชุม   (19 ครั้ง) ครั้งละ 14 คน ๆ ละ 30 บำท 
 

 
7,980 

 
 

   

2 กิจกรรมที่ 2 ประชุมบุคลากรในส านักงานทุกคน  
                - ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม คนละ 
 30 บำท  จ ำนวน 1 มื้อ/ครั้ง (5 ครั้ง/ปี)  
จ ำนวน 75 คน 
                  

 
 
 

11,250 
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3 กิจกรรมที่ 3 จัดประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา
ในสังกัด จ านวน 4 ครั้ง ณ ห้องประชุมศรี
นครสวรรค์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1/โรงเรียนในสังกัด 
                 - ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม จ ำนวน 
182 คน  (162 + 10 + 10) คนละ 30 บำท 
จ ำนวน 1 มื้อ/ครั้ง (4 ครั้ง/ปี) 
             - ค่ำอำหำร จ ำนวน 182 คน  
(162 + 10 + 10) คนละ 30 บำท จ ำนวน 1 มื้อ/
ครั้ง(4 ครั้ง/ปี) 
 
  
                  

 
 
 
 

21,840 
 
 

58,240 
 

   

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 99,310    
 
 
6.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
        6.๑ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1 และสถำนศึกษำในสังกัด 
บริหำรจัดกำรองค์กรให้เกิดประสิทธิภำพ  เป็นไปตำมตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำยของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1 
              6.3 ได้ใช้ควำมรู้ ประสบกำรณ์ที่ได้จำกกำรพบปะแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์กำรแก้ไขปัญหำ  
ในกำรบริกำรจัดกำรได้ส ำเร็จ 
 
32.โครงการการตรวจสอบสถานศึกษาอย่างเป็นระบบส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต 1 
สนองยุทธศาสตร์ ที่ 5  :  ด้ำนเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 
กลุ่มที่รับผิดชอบ  หน่วยตรวจสอบภำยใน 
ผู้บริหารโครงการ ทรำยงำม  มหำวงศ์นันท์   โทรศัพท์ 088-5458259 
ผู้รับผิดชอบ  ทรำยงำม  มหำวงศ์นันท์   โทรศัพท์ 088-5458259 
ลักษณะโครงการ (   ) ใหม ่ ( / ) ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลำคม 2564-กันยำยน 2565 
1.  หลักการและเหตุผล 

ด้วยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้แจ้งแผนกำรตรวจสอบภำยใน ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 ซึ่งได้บูรณำกำรงำนตรวจสอบภำยใน ให้เป็นแผนกำรตรวจสอบในภำพรวม โดยยึด
ตำมมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรตรวจสอบภำยในส ำหรับหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยให้
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำจัดท ำแผนปฏิบัติกำรและส่งส ำเนำแผนปฏิบัติกำร ให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
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กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ได้ก ำหนดกิจกรรมกำรตรวจสอบให้
สอดคล้องกับเป้ำหมำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน โดยท ำกำรคัดเลือกโรงเรียนที่จะเข้ำ
ตรวจสอบจำกเกณฑ์กำรใช้ระยะเวลำกำรตรวจสอบครั้งสุดท้ำยของผู้ตรวจสอบภำยในที่เข้ำตรวจสอบโรงเรียน 
เพ่ือน ำมำวำงแผนกำรตรวจสอบในเรื่องกำรปฏิบัติงำน งบประมำณ ระยะเวลำในกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ
ภำยในให้สอดคล้องกับอัตรำก ำลัง โดยมุ่งเน้นให้ข้อเสนอแนะด้วยกำรประเมิน และกำรก ำกับดูแลอย่ำงเป็น
ระบบ จึงขออนุมัติแผนปฏิบัติกำรตรวจสอบ ดังนี้  
2. วัตถุประสงค์   

2.1  เพ่ือสอบทำนระบบควบคุมภำยในว่ำเพียงพอและเหมำะสม กำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงินบัญชีว่ำ
เป็นไปตำมระเบียบ ควำมถูกต้องและเชื่อถือได้   

2.2 เพ่ือให้ผู้บริหำรได้ทรำบปัญหำ และบริหำรจัดกำรงบประมำณได้ 
3. เป้าหมาย 
 3.1  ด้ำนปริมำณ 

1. ครูผู้ปฏิบัติงำน จ ำนวน 15 แห่ง มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ และปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงินบัญชีได้ 
2. ผู้บริหำร จ ำนวน 15 แห่ง ก ำกับติดตำม และบริหำรจัดกำรงบประมำณได้ 

 3.2  ด้ำนคุณภำพ 
1. ครูผู้ปฏิบัติงำน จ ำนวน 15 แห่ง มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ และปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงินบัญชีได้

อย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน 
2. ผู้บริหำร จ ำนวน 15 แห่ง ก ำกับติดตำม และบริหำรจัดกำรงบประมำณได้อย่ำงถูกต้อง 

ทันเวลำ 
 

4.  กิจกรรมและปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
1 จัดท ำแผนปฏิบัติกำร ตุลำคม 2564 ทรำยงำม  มหำวงศ์นันท์ 
2 ด ำเนินกำรตรวจสอบ พฤศจิกำยน 2564-กันยำยน 2565  
3 รำยงำนผลกำรตรวจสอบ เมษำยน 2565 และ กันยำยน 2565  
4 ก ำกับติดตำมผล ตุลำคม 2565  

  
5. งบประมาณ  จ ำนวน  5,760   บำท 
 แหล่งงบประมำณปีละ  ( / ) งบบริหำรส ำนักงำน  จ ำนวน  5,760   บำท 

แยกเป็น  
- ค่ำใช้สอย  จ ำนวน  5,760   บำท 

โดยมีรายละเอียดการใช้งบประมาณดังนี้ (ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำรที่จ่ำยจริง) 
กิจกรรม/รำยละเอียด งบประมำณ หมวดรำยจ่ำย 

ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 



๑๙๓ 
 

1.ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 
ส ำหรับกำรตรวจสอบโรงเรียนในสังกัด 
โรงเรียน 20 แห่ง จ ำนวน 3 คน 16 วัน 
 ( 120 * 3 คน*16 วัน) 
หมำยเหตุ - ใช้รถยนต์รำชกำร 

- ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงส่วนกลำง  

 
 

  5,760.- 
 
      

 
 
 

 
    

 5,760.- 
 
      

 
 
 
 
     

รวมงบประมำณ 5,760.-   5,760.-  
 
6. การประเมินผล 
ตัวบ่งชี้สภำพควำมส ำเร็จ เป้ำหมำยเลือกประเมิน วิธีกำรวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
1.ร้อยละ 80 ของครู
ผู้ปฏิบัติงำน มีควำมรู้
ควำมเข้ำใจในด้ำน
กำรเงินบัญชี 

 
 

- แบบสรุปผลกำรตรวจสอบ 
ตำมประเภทเงิน 
- ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
ด้ำนกำรเงิน กำรบัญชี 

กระดำษท ำกำร 

2.ร้อยละ 80 ของ
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน มี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำร
บริหำรงบประมำณ 

   

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. โรงเรียนสำมำรถจัดระบบควบคุมภำยในด้ำนกำรเงินบัญชีเพียงพอ เหมำะสม และปฏิบัติงำนด้ำน
กำรเงินบัญชี เป็นไปตำมระเบียบ ถูกต้อง ครบถ้วน  

ผู้บริหำรรับทรำบผลกำรตรวจสอบ และน ำรำยงำนผลกำรตรวจสอบไปปรับใช้ในกำรบริหำรงำนงบประมำณได้ 
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       ส่วนที่  5 

การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 

 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1 ได้จัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 
2565 เพ่ือก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำให้เชื่อมโยงสอดคล้องกับนโยบำยของรัฐบำล กระทรวงศึกษำธิกำร 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และได้ก ำหนดปัจจัยควำมส ำเร็จและกระบวนกำรน ำแผนสู่กำรปฏิบัติ มี
สำระส ำคัญ ดังนี้ 

 ปัจจัยความส าเร็จ 
 1. ผู้บริหำรกำรศึกษำให้ควำมส ำคัญในกำรบริหำรจัดกำร โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงำนและกำรท ำงำน  
แบบมีส่วนร่วมที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์  กำรปฏิบัติงำนให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่
ก ำหนด 
 2. หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรเชิงยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำกำรปฏิบัติงำน 
 3. เชื่อมโยงควำมส ำเร็จของกำรปฏิบัติงำนกับกำรบริหำรงำนบุคคลอย่ำงชัดเจน 
 4. บริหำรจัดกำรโดยเปิดโอกำสให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมำภิบำล 

  
 
 

 1. สื่อสำรทิศทำงองค์กรทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ จุดเน้นกำรพัฒนำกำรศึกษำให้บุคลำกรทุกระดับ
รับรู้และเข้ำใจตรงกันอย่ำงทั่วถึง 
 2. จัดโครงสร้ำง กระบวนกำรท ำงำนและมอบหมำยผู้รับผิดชอบปฏิบัติงำน ทั้งเจ้ำภำพหลัก เจ้ำภำพรอง
พร้อมก ำหนดบทบำทควำมรับผิดชอบอย่ำงชัดเจน 
 3. วิเครำะห์เปรียบเทียบสภำพปัจจุบันและเป้ำหมำยตำมนโยบำย เพ่ือก ำหนดยุทธ์ศำสตร์และจัดท ำ
แผนปฏิบัติกำรให้บรรลุตำมเป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ 
 4. ด ำเนินงำนตำมโครงกำร/กิจกรรมตำมแผนปฏิบัติกำรที่ก ำหนด 
       5. หำกโครงกำรใดที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมแผนงำนโครงกำรที่ตั้งไว้และหำกภำยหลังมีงบประมำณ             
ที่ได้รับกำรจัดสรรโดยไม่ได้ตั้งงบประมำณโครงกำรไว้ จึงขออนุมัติที่ประชุม คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด (กศจ.) 
เรื่องงบประมำณดังกล่ำว เป็นหลักกำรไว้ มำด ำเนินกำรเป็นเงินเหลือจ่ำยหรือน ำไปใช้ในโครงกำรที่มีควำมจ ำเป็นเร่งด่วน
ต่อไป 

 6. ติดตำม ตรวจสอบและประเมินผล เพื่อให้กำรน ำแผนปฏิบัติกำรสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรมโดย
ติดตำมควำมก้ำวหน้ำประจ ำปี เป็นรำยไตรมำส กำรประเมินผลและกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ทุกโครงกำร รวมทั้งมี
กำรรำยงำนผลกำรพัฒนำกำรศึกษำเมื่อสิ้นสุดปีงบประมำณ 
 7. สร้ำงกลไกกำรขับเคลื่อนและตรวจสอบสำธำรณะ โดยรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปีต่อส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ต่อสำธำรณชนและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
 8. ด ำเนินกำรจัดท ำค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1  
เพ่ือกำรบริหำรงบประมำณ โดยมีผู้รับผิดชอบ 
 9. กำรบริหำรโดยใช้แผนปฏิบัติกำรเป็นเครื่องมือใน 3 แผน คือ 
           9.1 กำรบริหำรโดยใช้แผนปฏิบัติงำนบุคคล 
 

กระบวนการน าแผนสู่การปฏิบัต ิ



 

 
195 

 
 

  9.2 แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
  9.3 แผนติดตำมและประเมินผล ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
 10. ประกำศใช้แผนปฏิบัติกำรเป็นเครื่องมือในกำรปฏิบัติงำนของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นครสวรรค์ เขต 1  
 11. ประกำศแนวปฏิบัติในกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 
แนบท้ำยกำรเบิกจ่ำย กำรล้ำงหนี้เงินยืม ทุกครั้ง 
 12. เมื่อสิ้นปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ให้มีกำรเก็บข้อมูล วิเครำะห์ วิจัย แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565 
 13. ให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำร ทุก ๆ 3 เดือน เพ่ือรับทรำบ กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนและให้
ข้อเสนอแนะในกำรด ำเนินงำนต่อไป 
 14. ให้มีกำรแจกแจงรำยกำรงบประมำณของปีที่ผ่ำนมำ  
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ระยะเวลำ แนวปฏิบัติ 

กันยำยน 2564 1. สพฐ.แจ้งนโยบำย ทิศทำง กำรด ำเนินงำน 
ปีงบประมำณ 2565 

ตุลำคม  2564 2. สพป.นว.1 แจ้ง (ร่ำง) นโยบำย ทิศทำง กำรด ำเนินงำน  
ให้ผู้เกี่ยวข้องทรำบ ปีงบประมำณ 2564 

ตุลำคม 2564 3. สพป.นว.1 แจ้งแนวทำงด ำเนินกำรตำมกรอบวงเงิน
งบประมำณตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 2565 
4. สพป.นว.1 ปรับโครงกำรกิจกรรม เป้ำหมำย, ให้สอดคล้อง
กับวงเงินงบประมำณ 2565 
5. สพป.นว.1 จัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 
2565 ตำมกรอบ กลยุทธ์ มำตรกำร ตัวชี้วัด สพฐ.และสภำพ
กำร จัดกำรศึกษำของ สพป.นว.1 

1 มกรำคม 2565 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนรอบ 3 เดือน  
(ตุลำคม 2564 – ธันวำคม 2564) 

15 เมษำยน 2565 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนรอบ 6 เดือน  
(ตุลำคม 2564 – มีนำคม 2565) 

15 กรกฎำคม 2565 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนรอบ 9 เดือน  
(ตุลำคม 2564-มิถุนำยน 2565) 

15 ตุลำคม 2565 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนรอบ 12 เดือน  
(ตุลำคม 2564-กันยำยน 2565)  
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรเพ่ิมประสิทธิผลกลยุทธ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปฏิทินการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 

 



 

 
 

ภาคผนวก 
 แบบรำยงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2565 

 ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1 ที่  196/2564 

ลงวันที่ 16 กันยำยน พ.ศ. 2565  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2565  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1 



 

ปฏิทินโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ส าน างานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ 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 กำรพัฒนำทักษะกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนพระพุทธศำสนำตำมแนววิถีใหม่สู่
ควำมเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ  ที่ยั่งยืนใน
สังกัดด้วยระบบออนไลน์    

45,000 1             นำงสำวสุนันทำ  ถีติปริ
วัตร์     

2 กำรฝึกอบรมทบทวนผู้บังคับบัญชำ
ลูกเสือในสถำนศึกษำ ประจ ำปี 2565 

40,000 1             นำงนงนุช  สมบัติบูรณ์ 
และ น.ส.เบญจมำพร  
วงค์ส ำรำญ 

3 ส่งเสริมกำรเรียนรู้  ให้เป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่
เรียน บูรณำกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 

54,167 1             นำงพัชรนันท์  ปำนแดง 
นำงไพเรำะ  กลิ่นสังข์ 
และ นำงสำวนววรรณ  
สุขจิตร  

4 โครงกำรวันส ำคัญ และสืบสำน
ประเพณีวัฒนธรรมไทย ให้ด ำรงไว้ซึ่ง 
ชำติ ศำสนำและพระมหำกษัตริย์ 

10,000 1             นำงภำวนำ  รักกลิ่น   

5 ปรับปรุงพัฒนำอำคำรสถำนที่และภูมิ
ทัศน์ ส ำนักงำนงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครสวรรค์เขต 1 และ
สถำนศึกษำในสังกัด 

14,500 1             นำงวำสนำ  กิ่งสุคนธ์  
เจ้ำพนักงำนธุรกำร
ช ำนำญงำน และคณะ 



 

 

 
 
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 

6 กำรพัฒนำเครือข่ำยประชำสัมพันธ์สู่
องค์กรที่เป็นเลิศ 

7,780 1             นำงนันทนำ  อัมระ
นันทน์   

7 พัฒนำทักษะกำรคิดวิเครำะห์ด้วย
รูปแบบ ๒ต. ๒ด. 

20,000 2             นำยสุรเดช น้อยจันทร์ 

8 กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนตำมแนว
ทำงกำรประเมินผลผู้เรียนนำนำชำติ 
(PISA) 

20,000 2             นำยมำรุต เหล่ำแก้วก่อง  

9 กำรสร้ำงทักษะทำงวิทยำศำสตร์และ
กำรเรียนรู้วิชำวิทยำกำรค ำนวณ 

25,000 2             นำงณัฐกำนต์  ฉิมงำม    

10 กำรศึกษำ ค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัยกำร
พัฒนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทำงกำรศึกษำ 

45,000 2             นำงสำวกนกพร  เพ่ิมพูน 

11 กำรสร้ำงและพัฒนำสื่อเพ่ือพัฒนำ
ทักษะกำรอ่ำนขั้นสูง ส ำหรับครูผู้สอน
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น  

45,000              นำงสำวกนกพร  เพ่ิมพูน 

12 พัฒนำสื่อกำรเรียนรู้ออนไลน์ระดับชั้น 
ป.4-ป.6 เพ่ือพัฒนำกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนกลุ่มสำระหลัก (4 กลุ่มสำระ) 

35,000 2             นำงสำวกนกพร  เพ่ิมพูน 

13 กำรส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพ 45,000 2             นำงวันเพ็ญ  จันทร์จิต



 

 

 
 
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 

กำรศึกษำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
คณิตศำสตร์  

วิริยะ  

14 พัฒนำกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
คณิตศำสตร์ให้ผู้เรียนคิดเลขเป็น คิด
เลขคล่อง 

45,000 2             นำงวันเพ็ญ  จันทร์จิต
วิริยะ  

15 ส่งเสริม และพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับทักษะศตวรรษที่ 21  
โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ 
เขต 1 

45,000 2             นำงศิริวรรณ  ปัญญำ
พรพิพัชญ์  

16 พัฒนำทักษะด้ำนอำชีพ “หนึ่งอำชีพ
หลักสองอำชีพรอง” 

25,000 3             นำยสุรเดช น้อยจันทร์ 

17 กำรยกระดับห้องเรียนคุณภำพปฐมวัย  
โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ 
เขต 1 

25,000 3             นำงเสำวลักษณ์ สร้อย
สวน  

18 กำรส่งเสริมภำษำที่ 2 เพ่ือกำรเรียนรู้
ระดับปฐมวัย โรงเรียนในสังกัด
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ

20,000 3             นำงเสำวลักษณ์ สร้อย
สวน  



 

 

 
 
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 

ประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1  
19 กำรพัฒนำควำมสำมำรถด้ำนดิจิทัล

ของครูโรงเรียนขยำยโอกำส 
25,000 3             นำยมำรุต เหล่ำแก้วก่อง  

20 กำรพัฒนำ Key Man ระบบประกัน
คุณภำพสถำนศึกษำและระบบกำร
ก ำกับ ติดตำม ประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนระบบประกันคุณภำพ
สถำนศึกษำ Online  

45,000 3             กลุ่มงำนประกันคุณภำพ  

21 พัฒนำผู้บริหำรสถำนศึกษำเพ่ือสร้ำง
ควำมเข้มแข็งของกำรนิเทศภำยใน
สถำนศึกษำในสังกัดด้วยระบบ
ออนไลน์ 

35,000 3             นำงสำวสุนันทำ  ถีติปริ
วัตร์     

22 โครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพและ
พัฒนำดุลยภำพข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ โดยรูปแบบ
ออนไลน์ ประจ ำปีงบประมำณ  
2565 

83,333 3             นำงสำวอรทัย กสิกิจ 
และคณะ 

23 ส่งเสริมพัฒนำสู่องค์กำรแห่งกำรเรียนรู้ 25,000 3             นำงอรทัย กสิกิจ และ
คณะ 

24 การพัฒนาบุคลากรด้านการวัดและ 35,000 3             นายกัมปนาท สุ่มมาตย์ 



 

 

 
 
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 

ประเมินผลการศึกษา ด้วยระบบ
ออนไลน์ 

25 โครงกำรส่งเสริม พัฒนำนวัตกรรม
เครือข่ำยกำรบริหำรกำรศึกษำ 

378,333 4             กลุ่มนิเทศฯ และคณะ
ผู้บริหำรเครือข่ำย ๕ 
อ ำเภอ 

26 โครงกำรพัฒนำระบบคอมพิวเตอร์แม่
ข่ำยและพัฒนำเว็บไซต์ส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นครสวรรค์ เขต 1  

30,833 4             นำยปิยฤทธิ์ จตุรทิศ 

27 กำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพ
สถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนสังกัดส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นครสวรรค์ เขต 1 

35,000 5             นำยมำรุต เหล่ำแก้วก่อง 

28 กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนกำร
ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศกำรศึกษำ  ของส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นครสวรรค์ เขต 1                          

20,000 5             นำงณัฐกำนต์  ฉิมงำม    

29 พัฒนำกำรนิเทศแบบรวมพลังสรรสร้ำง
คุณภำพโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐำนด้วย

45,000 5             นำงสำวสุนันทำ  ถีติปริ
วัตร์ 



 

 

 
 
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 

ระบบออนไลน์ 
30 บริหำรจัดกำรนโยบำยและพัฒนำกำร

วำงแผนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต ๑ 

70,984 5             นำงพิมลวรรณ เงินบ ำรุง 
และคณะ  

31 กำรประชุมสัมมำนำผู้บริหำรกำรศึกษำ 
บุคลำกร และผู้บริหำรสถำนศึกษำ ใน
สังกัด เพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจให้
เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 

99,310 5             นำงภำวนำ  รักกลิ่น   

32 กำรตรวจสอบสถำนศึกษำอย่ำงเป็น
ระบบ 

5,760 5             ทรำยงำม  มหำวงศ์นันท์ 

 
 
หมายเหตุ หากมีโครงการใดที่ไม่ได้ด าเนินการตามแผนงานโครงการที่ตั้งงบประมาณไว้ และหากภายหลังมีงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรโดยไม่ได้ตั้งงบประมาณโครงการไว้จึง
ขออนุมัติงบประมาณดังกล่าวมาด าเนินการเป็นเงินเหลือจ่ายหรือน าไปใช้ในโครงการที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนต่อไป 
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คณะผู้จัดท าแผนปฏิบัตกิารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 
 ------------------------------- 

ที่ปรึกษา 
นำยอนันต์ นำมทองต้น ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1 
นำยสุรพล  เพ็งน้อย         รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1  
นำยเสน่ห์ รัชฎำ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1 

คณะท างาน 
 

นำยสุรพล  เพ็งน้อย                     รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 
                                             นครสวรรค์ เขต 1  
นำยเสน่ห์ รัชฎำ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 
 นครสวรรค์ เขต 1 
นำงพิมลวรรณ  เงินบ ำรุง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ช ำนำญกำร 
 ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน   
นำยธวัชชัย สุขเจริญโกศล นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ช ำนำญกำร 
นำงเนตรดำว มำสี นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ปฏิบัติกำร 
นำงสำวรัชม์ศินันท์ นวลจันทร์   เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน  
นำงสำวจิรำวรรณ  แจ้งสว่ำง ลูกจ้ำงชั่วครำว(พนักงำนพิมพ์ดีด)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
  
 
 

 

 
ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1 

ที่  196 /2564 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

                                     ……………………………………………………… 
 

 ด้วย ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1 จะด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1  โดยมีผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ำยเข้ำมำมีส่วนร่วมคิดร่วมท ำ ร่วมระดมสรรพก ำลัง ในกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพท่ัวถึงและเพ่ือให้
แผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 เป็นกรอบทิศทำงและแนวทำง เพื่อเป็นกรอบทิศทำงและ
แนวทำงในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำให้สอดคล้องกับนโยบำย ยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำรและส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
 อำศัยอ ำนำจตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546 มำตรำ 37 
และพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2547 มำตรำ 86 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1 แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2565 เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 เป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อยตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรประกอบไปด้วยบุคคล ดังต่อไปนี้ 
    

1. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1    ประธำนกรรมกำร 
2. รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1         รองประธำนกรรมกำร 
    ( ผู้ที่รับผิดชอบกลุ่มนโยบำยและแผน ) 
3. รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1                       กรรมกำร  
4. ประธำนศูนย์พัฒนำกำรศึกษำประจ ำอ ำเภอเมืองนครสวรรค์      กรรมกำร 
5. ประธำนศูนย์พัฒนำกำรศึกษำประจ ำอ ำเภอเก้ำเลี้ยว      กรรมกำร 
6. ประธำนศูนย์พัฒนำกำรศึกษำประจ ำอ ำเภอโกรกพระ      กรรมกำร 
7. ประธำนศูนย์พัฒนำกำรศึกษำประจ ำอ ำเภอชุมแสง      กรรมกำร 
8. ประธำนศูนย์พัฒนำกำรศึกษำประจ ำอ ำเภอพยุหะคีรี      กรรมกำร 
9. ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ        กรรมกำร 
10. ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์         กรรมกำร 
11. ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ          กรรมกำร 
12. ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน           กรรมกำร 
13. ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มกฎหมำยและคดี           กรรมกำร 
14. ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล            กรรมกำร 
15. ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร                   กรรมกำร 
16. ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร       กรรมกำร 
17. ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน             กรรมกำรและเลขำนุกำร 
18. นำยธวชัชัย  สุขเจริญโกศล      นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

/19. นำงเนตรดำว... 
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19. นำงเนตรดำว  มำส ี    นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร     กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
20. นำงสำวรัชม์ศินันท์ นวลจันทร์  เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน        ผูช้่วยเลขำนุกำร 

21. นำงสำวจิรำวรรณ แจ้งสว่ำง    พนักงำนพิมพ์ดีด       ผูช้่วยเลขำนุกำร 
 

     มีหน้ำทีว่ำงแผนควบคุม กลั่นกรอง วำงแผนก ำกับกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2565 ให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและบรรลุวัตถุประสงค์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
    
    

 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
 

  สั่ง  ณ  วันที่   16    กันยำยน พ.ศ.  2564 
                                                                       
          
 
       (นำยอนันต์ นำมทองต้น) 
    ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1 
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