














ส่วนที่ 1 
สภาพการจัดการศึกษา 

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

ภารกิจ 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นหน่วยงานในสังกัดส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดร้อยเอ็ด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจในการจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 

1. จัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา   เป็นการจัดเตรียมความพร้อมส าหรับเด็กกลุ่มอายุ  
4 – 5 ปี  ให้ได้รับการพัฒนาความพร้อมทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม อย่างเต็มตามศักยภาพ  
มีคุณธรรมจริยธรรม และมีความพร้อมในการเข้าเรียนระดับประถมศึกษา 

2. จัดการศึกษาระดับประถมศึกษา  เป็นการจัดการศึกษาให้แก่เด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษา  
ภาคบังคับ ให้ได้เข้าเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6  ตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 
เพ่ือให้เด็กวัยการศึกษาภาคบังคับทุกคน มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร  

3. จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  เป็นการจัดการศึกษาภาคบังคับต่อเนื่องจาก 
การศึกษาระดับประถมศึกษา เพ่ือให้เด็กท่ีจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้เรียนต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  
เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม และเม่ือจบการศึกษาภาคบังคับแล้ว มีทักษะ
เพียงพอในการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น  
 
 

ที่ตั้ง 

   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ตั้งอยู่ที่เลขที่ 103/1 ถนนรณชัยชาญยุทธ 
ต าบลในเมือง  อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด  รหัสไปรษณีย์ 45000 โทรศัพท์  0-4351-3003,  
0-4351-3388, 0-4351-3398  โทรสาร 0-4351-4014  เว็บไซต์  www.roiet1.go.th 
 

เขตบริการ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัด ด าเนินการจัด 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานในพื้นท่ี  7  อ าเภอ  ดังนี้ 

1. อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด    
2. อ าเภอจตุรพักตรพิมาน  
3. อ าเภอธวัชบุรี  
4. อ าเภอศรีสมเด็จ 5. อ าเภอจังหาร   
6. อ าเภอเชียงขวัญ 7. อ าเภอทุ่งเขาหลวง 
 

http://www.roiet1.go.th/


  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระทรวงศึกษาธิการ 

สพฐ. 

สพป.รอ.1 ศธจ.
ร้อยเอ็ด 

กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผล 
การจัดการศึกษา 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

กลุ่มพัฒนาครู 
และบุคลากรทางการศึกษา 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
ทางไกลเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 

กลุ่มนโยบายและแผน 

กลุ่มอ านวยการ 

กลุ่มบริหารงานการเงิน 
และสินทรัพย์ 

เครือข่ายโรงเรียน 
(22 เครือข่าย) 

สถานศึกษา 

(โรงเรียน 230 แห่ง) 
แ 

คณะกรรมการ
การศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

ศปอ. (7 ศูนย์) 

กตปน. 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

กลุ่มกฎหมายและคดี 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 



 
อ านาจหน้าที่ 

 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด  เขต 1  เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ   
มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็น ไปตามอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ตามมาตรา  38 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  2546  และมีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 
 1.  จัดท านโยบาย  แผนพัฒนา  และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา  ให้สอดคล้องกับนโยบาย  
มาตรฐานการศึกษา  แผนการศึกษา  แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และความต้องการของท้องถิ่น 
 2.  วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา  และหน่วยงานในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
และแจ้งจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ  และก ากับ  ตรวจสอบติดตามการ ใช้จ่ายงบประมาณ
ของหน่วยงานดังกล่าว 
 3.  ประสาน  ส่งเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 4.  ก ากับ  ดูแล  ติดตาม  และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  และในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 5.  ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 6.  ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ  รวมทั้งทรัพยากรบุคคล  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัด 
และพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 7.  จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 8.  ประสาน  ส่งเสริม   สนับสนุน  การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
รวมทั้งบุคคล  องค์กรชุมชน  องค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ  และสถาบันอ่ืนที่จัดรูปแบบ
หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 9.  ด าเนินการประสาน  ส่งเสริม  สนับสนุนการวิจัยและการพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 10.  ประสาน  ส่งเสริมการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการ  และคณะท างานด้านการศึกษา 
 11.  ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กร  หน่วยงานภาครัฐ  เอกชน  และองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น  ในฐานะส านักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 12.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวกับกิจการภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีมิได้ระบุให้เป็นของผู้ใดโดยเฉพาะ 
หรือปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
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รายช่ือผู้บริหารส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
1 นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.รอ.1 
2 นายปริญญา นวลรักษา รอง ผอ.สพป.รอ.1 
3 นายสุกิจ กลางสุข รอง ผอ.สพป.รอ.1 
4 นางศิริวรรณ พลเศษ รอง ผอ.สพป.รอ.1 
5 นายสมัย สลักศิลป์ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

6 นางสาวพิสมัย นันทะเสนา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
7 นางสุปรานี จันทราช ผอ.กลุ่มอ านวยการ 
8 นายสุรชาติ แสนประดิษฐ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล 
9 นายอภินันท์ สวาสดิ์พงษ์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน 
10 นางสายพิณ ประดุจพงษ์เพชร ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
11 นายสิทธิศักดิ์ จันทร์ศรี ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี 
12 นายด าริ จันทวิภาค ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
13 นายสุพจน์ บานไธสง ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

14 นายไกรศักดิ์ ภูศรี ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน 
 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (กตปน.) 
 

ที ่ ชือ่ – สกุล ต าแหน่ง 
1 นายสุภาพ วงษามาตย์ ประธานกรรมการ 
2 นายสมบูรณ์ เศษจันทร์ กรรมการ 
3 นางอุไรวรรณ กุลเวชกิจ กรรมการ 
4 นายบุญเลิศ บุษเนตร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
5 นายอุทัย ศรีขาวรส กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
6 นายประจ่าง ประทาย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
7 นายถาวร ประเสริฐสังข์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
8 ดร.บุษกร ทองวล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
9 นายสมัย สลักศิลป์ ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 
 
 
 



5 

 

ประธานศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพอ าเภอ 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล อ าเภอ 
1 นายสมาน ไชยปัญญา เมอืงร้อยเอ็ด 
2 นายกระจ่าง ประทาย จตุรพักตรพิมาน 
3 นายบงการ กุสุริย์ ธวัชบุรี 
4 นายประสิทธิ์ เศษวงษ์ ศรีสมเด็จ 
5 นายบันเทิง แก้วกิตติ   จังหาร 
6 นายถนัดวิทย์ ทองค า เชียงขวัญ 
7 นายถวิล สกุนินนท์ ทุ่งเขาหลวง 

 
ประธานเครือข่ายโรงเรียน  

 
ที ่ ชื่อ – สกุล เครือข่าย 
1 นายไสว โยชพนัช เมืองสาเกต 
2 นายฉัตรชัย จตุโพธิ์ เมืองพลาญชัย 
3 นายชูศักดิ์ ไชยโคตร เมืองโนนตาลหนองแก้วแคนใหญ่ 
4 นายสมาน ไชยปัญญา เมืองโพธิ์ศรีสะอาด 
5 นางโสภิดา สาครศรี เมืองสีแก้วปอภาร 
6 นายสุรศักดิ์ เกริกชัย เมืองพรหมเมืองหงส์โคกล่าม 
7 นายจ านงค์ สุดประโคน ธรรมฐิติญาณ 
8 นายกระจ่าง ประทาย ดงแดงน้ าใสปุาสังข์ 
9 นายอภิสิทธิ์ หงษ์ศรี หนองผือลิ้นฟูาดู่น้อย 
10 นายวัชระ ปูานภูมิ ปราสาทหิน 
11 นายสมชาย ผาเจริญ เมืองเชียงดี 
12 นายบงการ กุสุริย์ อุ่มเม้าไพศาล 
13 นายฉัตร์ เคหาบาล เมืองทุ่งเวฬุวัน 
14 นายสมบูรณ์ เศษจันทร์ ศรีสมเด็จเหนือ 
15 นายประสิทธิ์ เศษวงษ์ ศรีสมเด็จใต้ 
16 นายพยุงศักดิ์ อสิกัน ไตรจังหาร 
17 นายบรรเทิง แก้วกิตติ ม่วงลาดดงสิงห์ผักแว่น 
18 นายไพศาล สมจินดา ดินด าแสนชาติ 
19 นายถนัดวิทย์ ทองค า พระธาตุเขืองเชียงขวัญ 
20 นายนิติพัฒน์ พินยะพงค์ เมืองเชียงขวัญ 
21 นายตวงสิทธิ์  ศรีจ านงค์ เทอดไทย 
22 นายถวิล สกุนินนท์ ทุ่งเขาหลวง 

 



6 

 

ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณที่ผ่านมา 

 
 

  แผนภูมิเปรียบเทียบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2562 ระดับ สพป.รอ.1, สพฐ. และระดับประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิเปรียบเทียบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2562  

 
 
   
 

 
 
 
 
 
 

 

ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
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แผนภูมิเปรียบเทียบการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (NT)  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2562   

 
 
 

แผนภูมิเปรียบเทียบการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 
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2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1  ได้รับจัดสรรงบประมาณ แผนงาน ขยาย
โอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
จ านวนทั้งสิ้น 244,742,468  บาท  มีรายละเอียดดังนี้.- 
  

 งบด าเนินงาน  
1 ค่าจ้างพ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม 4,237,650 
2 ค่าตอบแทนจ้างธุรการโรงเรียน 20,988,400 
3 ค่าตอบแทนจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต 12,081,050 
4 ค่าตอบแทนจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนตามนโยบายกระทรวง 10,532,250 
5 ค่าตอบแทนจ้างนักการภารโรง 8,809,050 
6 ค่าใช้จ่ายใช้ส าหรับ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 5,000,000 

7 ค่าเช่าบ้าน 1,440,500 
8 ค่าตอบแทนจ้างพนักงานราชการ 8,714,800 
9 ค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน 728,900 
10 ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในส านักงานเขตพ้ืนที่ 302,400 
 รวมงบด าเนินงาน     . 72,835,000 
 เงินอุดหนุน  
1 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 92,371,688 
2 ค่าจัดการเรียนการสอนปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนยากจน  1,353,000 
 รวมเงินอุดหนุน     . 93,724,688 

 งบลงทุน  
1 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ 13,552,800 
2 ค่าก่อสร้างอาคาร,ส้วม,ลานกีฬา ปรับปรุงซ่อมแซม (งบปกติ) 56,624,800 
3 ค่าครุภัณฑ์  8,006,180 
 รวมงบลงทุน     78,183,780 
 รวมงบทั้งหมด 244,742,468 
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ส่วนที่ 2 
บทน า 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึง กันยายน 
2564 ครอบคลุมการปิดภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษา 2563 จนถึงเดือนสุดท้าย ของภาคเรียนที่ 1  
ปีการศึกษา 2564 ซ่ึงในช่วงเวลาดังกล่าว การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีบริบทที่เก่ียวข้อง ทั้งกฎหมายหลัก โครงสร้าง
หน่วยงาน และข้อมูลพื้นฐาน ดังนี้.- 
กฎหมาย ยุทธศาสตร์ แผนต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้มีการประกาศใช้ตั้งแต่ วันที่ 6 เมษายน 
2560 ซึ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา มีบทบัญญัติไว้ใน มาตรา 54 รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับ
การศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ อย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  

รัฐต้องด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคที่หนึ่ง เพ่ือ 
พัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุน ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการด าเนินการด้วย  

รัฐต้องด าเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริม ให้มี  
การเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ในการจัด
การศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ด าเนินการ ก ากับ ส่งเสริมและสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าว มีคุณภาพและ
ได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติ เกี่ยวกับการจัดท า
แผนการศึกษาแห่งชาติ การด าเนินการและตรวจสอบการด าเนินการ ให้เป็นไปตาม แผนการศึกษาแห่งชาติด้วย  

การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญ ได้ตาม 
ความถนัดของตนและมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ   

ในการด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาตามวรรคสอง หรือให้ประชาชนได้รับ  
การศึกษาตามวรรคสาม รัฐต้องด าเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา  
ตามความถนัดของตน 

ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 28/2559 เรื่องให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 

ได้ก าหนดนิยามการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 ปี เป็นการศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล) 
(ถ้ามี) ระดับประถมศึกษา จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) หรือเทียบเท่า และให้ 
หมายความรวมถึงการศึกษาพิเศษและการศึกษาสงเคราะห์  

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 

มีการก าหนดในมาตรา 9 ให้ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า และการ 
ก าหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา และงบประมาณ ที่จะต้องใช้ใน
การด าเนินการของแต่ละขั้นตอน เปูาหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัด ความส าเร็ จของภารกิจ 
และในมาตรา 20 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการภายในส่วนราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ส่วนราชการก าหนด
เปูาหมาย แผนการท างาน ระยะเวลาแล้วเสร็จของงานหรือโครงการ และงบประมาณ ที่จะต้องใช้ในแต่ละงานหรือ
โครงการ และต้องเผยแพร่ให้ข้าราชการและประชาชนทราบทั่วกันด้วย 
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        ทิศทางการจัดการศึกษา 
------------------------------------------------------------------------- 

 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ได้ก าหนดนโยบายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 โดยยึดหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน และการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคต เป็น
แนวทางในการจัดการศึกษาจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ .ศ. 2561 – 2580 แผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 
2565) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ และมุ่งสู่ Thailand 4.0 ดังนี้.- 
 
แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศ 

มติคณะรัฐมนตรีจากการประชุมวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เห็นชอบการจ าแนกแผนออกเป็น 3 ระดับ 

ได้แก่ 

แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นเปูาหมายการพัฒนาประเทศ ใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผน 

ต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน 

แผนระดับที่ 2 ได้แก่ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนความม่ันคง 

แผนระดับที่ 3 หมายถึง แผนที่จัดท าขึ้นเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของแผนระดับที่ 1 และ 2  

ให้บรรลุเปูาหมายที่ก าหนดไว้ หรือจัดขึ้นตามท่ีกฎหมายก าหนด หรือจัดท าขึ้นตามพันธกรณีหรืออนุสัญญา ระหว่าง
ประเทศ 

ซึ่งสรุปแผนทั้ง 3 ระดับท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานในปีงบประมาณ พ .ศ. 2554 

ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ก าหนดให้รัฐมียุทธศาสตร์ชาติ เป็นเปูาหมาย 

การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้อง และ
บูรณาการกัน ต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ .ศ. 2560 ซึ่งก าหนดให้ หน่วยงานรัฐ 

ทุกหน่วยมีหน้าที่ด าเนินการเพื่อให้บรรลุเปูาหมายที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 โดยมีวิสัยทัศน์
คือ “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 ประกอบด้วย ความอยู่ดีมีสุขของ
คนไทยและสังคมไทย ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพ
สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ และประสิทธิภาพ การบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการ
ของภาครัฐ การพัฒนาประเทศในช่วงเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาความ
มั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วนในรูปแบบ “ประชารัฐ” ซึ่งยุทธศาสตร์
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การพัฒนาประเทศ 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 1) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน 3) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 4) ยุทธศาสตร์การ
สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม และ 6) ยุทธศาสตร์ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนแม่บทเพ่ือบรรลุเปูาหมายตามที่ก าหนดไว้ ในยุทธศาสตร์ 
ชาติ ซึ่งแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนที่จัดท าไว้เพื่อให้บรรลุเปูาหมาย ตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยจะมีผล
ผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น รวมทั้งการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณจะต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งประเด็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 23 
ประเด็น ประกอบด้วย 1) ความมั่นคง 2) การต่างประเทศ 3) การพัฒนาการเกษตร 4) อุตสาหกรรมและบริการแห่ง
อนาคต 5) การท่องเที่ยว 6) การพัฒนาพื้นที่ และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 7) โครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล 
8) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจ ขนาดกลาง และขนาดย่อมยุคใหม่ 9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ 10) การปรับเปลี่ยนค่านิยม
และวัฒนธรรม 11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 12) การพัฒนาการเรียนรู้ 13) การสร้างให้คนไทยมีสุข
ภาวะที่ดี 14) ศักยภาพการกีฬา 15) พลังทางสังคม 16) เศรษฐกิจฐานราก 17) ความเสมอภาคและหลักประกันทาง
สังคม 18) การเติบโตอย่างยั่งยืน 19) การบริหารจัดการน้าทั้งระบบ 20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพ
ภาครัฐ 21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และ 23) การวิจัย  
และพัฒนานวัตกรรม 

แผนการปฏิรูปประเทศ 

แผนการปฏิรูปประเทศ จัดท าข้ึนเพื่อก าหนดกลไก วิธีการ และข้ันตอนการปฏิรูปประเทศ ในด้าน  
ต่าง ๆ โดยการปฏิรูปประเทศต้องด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเปูาหมายตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ประกอบด้วย 
ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคี สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาส อันทัดเทียมกัน เพ่ือ
ขจัดความเหลื่อมล้ํา มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ การปฏิรูปประเทศต้องสอดคล้อง
และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งแผนการปฏิรูปประเทศ ประกอบด้วย 12 ด้าน ได้แก่ 1) ด้าน
การเมือง 2) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 3) ด้านกฎหมาย 4) ด้านกระบวนการยุติธรรม 5) ด้านเศรษฐกิจ 6) ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7) ด้านสาธารณสุข 8) ด้านสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ 9) ด้าน
สังคม 10) ด้านพลังงาน 11) ด้านการปูองกัน และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 12) ด้านการศึกษา โดย
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา มีแผนงานเพื่อการปฏิรูป 5 เรื่อง ได้แก่ 1) การสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย 2) การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพื่อตอบสนอง
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 3) การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
คุณภาพมาตรฐาน 4) การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอื่น ๆ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ 
น าไปสู่การจ้างงาน และการสร้างงาน 5) การปฏิรูปบทบาทการวิจัยและระบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษา  
เพ่ือสนับสนุน การพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ 
และเปูาหมาย รวมทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 ยุทธศาสตร์ โดยมี 6 ยุทธศาสตร์ ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 
2561 - 2580 และอีก 4 ยุทธศาสตร์เพิ่มเติม คือ 1) การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 2) การสร้างความ



12 

 

เป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 3) การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขัน ได้อย่างยั่งยืน 4) การ
เติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 5) การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศ 
สู่ความม่ังคั่ง และยั่งยืน 6) การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริต ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย 7) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 8) การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและ
นวัตกรรม 9) การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ และ 10) ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 

 

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 

เป็นแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาระยะยาว โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถ เข้าถึง 
โอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาท่ีมีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ พัฒนา
ก าลังคนให้มีสมรรถนะในการท างานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน และการพัฒนาประเทศ เพื่อให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาได้น าไปเป็นกรอบและแนวทาง การพัฒนาการศึกษา และการเรียนรู้ส าหรับ
พลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคม ของประเทศและของโลกท่ีขับเคลื่อน
ด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งความเป็นพลวัตร เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมี
รายได้ปานกลางไปสู่ประเทศท่ีพัฒนาแล้ว ซึ่งภายใต้ กรอบแผนการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2560 - 2579 ได้ก าหนด
สาระส าคัญส าหรับบรรลุเปูาหมาย ของการพัฒนาการศึกษาใน 5 ประการ ได้แก่ การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา 
(Access) ความเท่าเทียม ทางการศึกษา (Equity) คุณภาพการศึกษา (Quality) ประสิทธิภาพ (Efficiency) และตอบ
โจทย์บริบท เปลี่ยนแปลง (Relevancy) ในระยะ 20 ปีข้างหน้า และมียุทธศาสตร์ 6 ประการ คือ 1) การจัดการ
ศึกษา เพ่ือความมั่นคงของสังคม และประเทศชาติ 2) การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้าง
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคม แห่งการเรียนรู้ 
4) การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 5) การจัดการศึกษา เพื่อสร้างเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 6) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา และแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้ก าหนดประเด็นการพัฒนาไว้ 23 ประเด็น มีประเด็นที่เก่ียวข้อง กับการศึกษาโดยเฉพาะ คือ 
ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต และประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 

 

นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 – 2565) 

นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) เป็นนโยบาย และแผน 
หลักของชาติที่เป็นกรอบหรือทิศทางการด าเนินการปูองกัน แจ้งเตือน แก้ไข หรือระงับยับยั้งภัยคุกคาม เพื่อธ ารงไว้ซึ่ง
ความมั่นคงแห่งชาติ โดยก าหนดให้คณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานของรัฐใช้เป็นกรอบแนวทาง หรือด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่ในการจัดท าแผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนนิติบัญญัติ การก าหนด ยุทธศาสตร์หรือแผนด้านความ
มั่นคงเฉพาะเรื่อง แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ แผนบริหารวิกฤตการณ์ที่เก่ียวข้อง กับความมั่นคงแห่งชาติ หรือก าหนด
แผนงานหรือโครงการที่เก่ียวกับนโยบายและแผนระดับชาติ ว่าด้วย ความม่ันคงแห่งชาติหรือการปฏิบัติราชการอ่ืนใด
ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย ความม่ันคงแห่งชาติ ซึ่งมีแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง
แห่งชาติ 19 แผน ได้แก่ 1) การเสริมสร้างความมั่นคง ของมนุษย์ 2) การข่าวกรองและการประเมินสถานการณ์ด้าน
ความมั่นคง 3) การเสริมสร้างความมั่นคง ของสถาบันหลักของชาติภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 4) การพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมแห่งชาติ 5) การพัฒนาศักยภาพการ
ปูองกันประเทศ 6) การสร้าง ความสามัคคีปรองดอง 7) การปูองกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 8) การบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง 9) การปูองกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 10) การปูองกันและ
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ปราบปรามยาเสพติด 11) การเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยทุจริต 12) การรักษาความม่ันคงพ้ืนที่ชายแดน 
13) การรักษา ความม่ันคงทางทะเล 14) การปูองกันและแก้ปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ 15) การปูองกันและแก้ไข
ปัญหา ความมั่นคงทางไซเบอร์ 16) การรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ 17) การรักษาความมั่นคง 
ทางพลังงาน 18) การรักษาความมั่นคงด้านอาหารและน้ํา 19) การรักษาความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติ และ 
สิ่งแวดล้อม 

นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) 

ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) แถลงต่อรัฐสภา 
วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 โดยรัฐบาลได้ก าหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน จ าแนก เป็นนโยบาย
หลัก 12 ด้าน และนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง ซึ่งนโยบายหลัก 12 ด้าน ประกอบด้วย 1) การปกปูอง และเชิดชูสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 2) การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศและความสงบสุข ของประเทศ 3) การท านุ
บ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 4) การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 5) การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถ
ในการแข่งขันของไทย 6) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจาย ความเจริญสู่ภูมิภาค 7) การพัฒนาสร้างความ
เข้มแข็งจากฐานราก 8) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 9) การพัฒนา
ระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 10) การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการ
เติบโตอย่างยั่งยืน 11) การปฏิรูป การบริหารจัดการภาครัฐ 12) การปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ และกระบวนการยุติธรรม และนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง ได้แก่ 1) การแก้ไขปัญหาในการด ารงชีวิตของ
ประชาชน 2) การปรับปรุง ระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 3) มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับ
ความผันผวน ของเศรษฐกิจโลก 4) การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม 5) การยกระดับศักยภาพ
ของแรงงาน 6) การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต 7) การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 8) การ
แก้ไข ปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝุายการเมืองและฝุายราชการประจ า 9) การแก้ไขปัญหา ยา
เสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ 10) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน 11) การจัดเตรียม
มาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย 12) การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็น ของประชาชน และการ
ด าเนินการเพื่อแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 
 

แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ 

กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ที่สอดคล้อง 
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายและแผนระดับชาติ ว่าด้วยความ
มั่นคง เพื่อให้ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท า แผนปฏิบัติราชการ  
ซึ่งมีสาระส าคัญ 5 เรื่อง ได้แก่ 1) การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 2) การผลิตและพัฒนา
ก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 3) การพัฒนาศักยภาพคน ทุก
ช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 4) การสร้างโอกาสความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา และ 
5) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของกระทรวงศึกษาธิการ 

กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ที่สอดคล้องเชื่อมโยง กับ 
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ซึ่งมีสาระส าคัญ 5 เรื่อง ได้แก่ 1) การจัดการศึกษา เพื่อความ
มั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 2) การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถใน
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การแข่งขันของประเทศ 3) การพัฒนาศักยภาพคน ทุกช่วงวัย และการสร้างสังคม แห่งการเรียนรู้ 4) การสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา และ 5) การพัฒนา ประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
เช่นเดียวกับแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าว 
 

แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 2565) ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ บริหาร  
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ส านักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ที่สอดคล้องเชื่อมโยง กับยุทธศาสตร์ชาติ 
(พ.ศ. 2561-2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย ความม่ันคง และแผนปฏิบัติราชการ
ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้ ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใช้เป็น
กรอบแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการ แผนพัฒนา การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และแผนอื่น ๆ ในปี พ.ศ. 2563 ถึง 
2565 ซึ่งมีสาระส าคัญ 6 เรื่อง ได้แก่ 1) การจัดการศึกษา เพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 2) การจัดการ
ศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 4) การ
สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษา ที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 5) การจัดการ
ศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัด
การศึกษา โดยมีเปูาหมาย ตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา แผนงาน/โครงการส าคัญในแผนปฏิบัติราชการแต่ละเรื่อง
ดังกล่าว 
 

นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2565 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้ก าหนดนโยบาย ปีงบประมาณ พ .ศ. 2564 โดย  
ยึดหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน และการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคต และมุ่งสู่  Thailand 
4.0 ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 และมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาประสงค์ และนโยบาย ดังนี้ 

- วิสัยทัศน์  

“สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน” 

- พันธกิจ  

1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครอง  
ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถและมีความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อสร้างขีดความสามารถ  
ในการแข่งขัน 

3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ํา ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา  

อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะด้านภาษาและการใช้  

เทคโนโลยีดิจิทัล 
6. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง และเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
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7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  
(Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0 
 

- นโยบาย  
1. ด้านความปลอดภัย 

พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา  
และสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี 
สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า 

2. ด้านโอกาส 
2.1 สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย 

อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ให้สมกับวัย 
2.2 ด าเนินการให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน อย่างมีคุณภาพ  

ตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพตรงตาม
ศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ เพื่อเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพ่ือปูองกันไม่ให้  
ออกจากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างเท่า
เทียมกัน 

2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีทักษะ  
ในการด าเนินชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

3. ด้านคุณภาพ 
3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นของโลก  

ในศตวรรษท่ี 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 

3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดข้ันสูง นวัตกรรม  
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และการเลือกศึกษา
ต่อเพ่ือการมีงานท า 

3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักท่ีจ าเป็นในแต่ละ 
ระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้าน ส่งเสริมการ
จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ  

3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการ  
สอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  
มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู  
 

4. ด้านประสิทธิภาพ 
4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน  

บนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็กและ 
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โรงเรียนที่สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  

1-3 น้อยกว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน  
4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ และสถานศึกษา  

ที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ 
4.5 สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการ  

เพ่ิมความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
       4.6 เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2562-2565 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด 

วิสัยทัศน์  ส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต  บูรณาการทุกภาคส่วนตามหลักธรรมาภิบาล   
สืบสานศาสตร์พระราชา  พัฒนาการศึกษาสู่สากล 

พันธกิจ 
 1.  ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระบบ ตลอดชีวิต โดยยึดหลักศาสตร์พระราชา 
 2.  ส่งเสริม การพัฒนาให้ผู้รับบริการทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน สู่ระดับชาติและระดับสากล 
 3.  ส่งเสริม การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเป็นมืออาชีพ ที่สอดคล้องกับคว าม
ต้องการของชาติเพื่อรองรับสู่สากล 
 4.  ส่งเสริม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษา
ของประชาชนอย่างท่ัวถึง เสมอภาค และเท่าเทียมกัน 
 5.  เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนทุกช่วงวัย ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มีความเป็นพลเมือง และพลโลก 
 6.  ส่งเสริมการท างานเชิงบูรณาการและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล  

เป้าประสงค์ 
 1. ประชากรทุกช่วงวัยได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และได้รับการพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  
โดยยึดหลักศาสตร์พระราชา 
 2. ประชากรทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะอาชีพ เรียนรู้ตลอดชีวิต และมีทักษะส าคัญส าหรับศตวรรษ
ที่ 21 
 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีความเป็นมืออาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของชาติเพื่อ
รองรับสู่สากล 
 4. ประชากรทุกช่วงวัย สามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมและสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการ
ทางการศึกษาของประชาชนอย่างท่ัวถึง เสมอภาค และเท่าเทียมกัน  
 5. ประชากรทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและจิตใจ  
 6. ส่งเสริมการท างานเชิงบูรณาการ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 1.  การจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง เพ่ือพัฒนาคนในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยยึดหลักศาสตร์
พระราชา 
 2.  เร่งรัด การจัดการศึกษาทุกระบบได้รับการพัฒนาและรับบริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ  
มีทักษะส าคัญส าหรับศตวรรษที่ 21 
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วิสัยทัศน ์

 3.  ส่งเสริม การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเป็นมืออาชีพ ที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของชาติเพื่อรองรับสู่สากล 
 4.  ส่งเสริม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้อย่าง
เหมาะสม และการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างท่ัวถึงเสมอภาค และเท่าเทียมกัน  
 5.  เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้เรียนทุกช่วงวัย ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มีความเป็นพลเมืองและพลโลก  
 6.  ส่งเสริมการท างานเชิงบูรณาการและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
 
กลยุทธ์ 

1. สนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง ทุกช่วงวัยอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
ยึดหลักศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  โดยใช้การสอนเชิงรุก  Active learning  

2. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้เรียนทุกช่วงวัย ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์โดยเน้นทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญา โดยบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย 

3. ส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้มีทักษะอาชีพ เรื่อง ข้าวหอมมะลิ  พืชสมุนไพร เกษตรปลอดภัย การแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เพื่อพัฒนาให้ร้อยเอ็ดเป็นเมืองแห่งการเกษตรและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  

4. เร่งรัด การจัดการศึกษาทุกระบบได้รับการพัฒนาและรับบริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ 
มีทักษะส าคัญส าหรับศตวรรษที่ 21 โดย การนิเทศติดตาม Coaching and mentoring  

5. ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะสู่ความความเป็นมืออาชีพ และ
รองรับการสู่สากล 
  6. ส่งเสริม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้
อย่างเหมาะสม และการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างท่ัวถึงเสมอภาค และเท่า
เทียมกัน           

   7.  ส่งเสริมการน าฐานข้อมูลสารสนเทศ มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 

8.  ส่งเสริมการจัดการศึกษาสู่โรงเรียนสุขภาวะ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือพัฒนาให้ร้อยเอ็ดเป็นเมือง
แห่งสุขภาพ  

9.  เพ่ือส่งเสริมการท างานแบบบูรณาการ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา ตามหลัก
ธรรมาภบิาล 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ได้ก าหนดนโยบายประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2564 โดยยึดหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน และการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคต เป็น
แนวทางในการจัดการศึกษาจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานดังนี้.-  
 
 
 

ภายในปี 2565 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นองค์กรที่มุ่งสู่ 
ความเป็นเลิศ พัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ  เพ่ิมทักษะและค่านิยมของบุคลากร ภายใต้ความ
ร่วมมือของทุกภาคส่วน สู่มาตรฐานระดับสากล 
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กลยุทธ์ 

พันธกิจ 

เป้าประสงค ์

 
 
 

1. พัฒนาองค์กรให้มีความเป็นเลิศและได้มาตรฐานสากล 
2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นผู้มีความรู้ คุณลักษณะ และทักษะการเป็นผู้เรียนใน

ศตวรรษท่ี 21 
3.  พัฒนาบุคลากร ให้มีศักยภาพ ค่านิยมร่วม และทักษะในการจัดกระบวนการเรียนรู้  

                   4.  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 
1. ส่งเสริม สนับสนุน องค์กรให้มีความเป็นเลิศและได้มาตรฐานสากล 
2. มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นผู้มีความรู้ คุณลักษณะ และทักษะการเป็นผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

อย่างทั่วถึง 
3. ส่งเสริมบุคลากร ให้มีศักยภาพ ค่านิยมร่วม และทักษะในการจัดกระบวนการเรียนรู้  

อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. ควบคุม ก ากับ ติดตาม ระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

เน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
 
 
 

1. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน องค์กรให้มีความเป็นเลิศและได้มาตรฐานสากล 
2. เพ่ือมุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นผู้มีความรู้ คุณลักษณะ และทักษะการเป็นผู้เรียนในศตวรรษที่ 

21 อย่างทั่วถึง 
3. เพ่ือส่งเสริมบุคลากร ให้มีศักยภาพ ค่านิยมร่วม และทักษะในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

 อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. เพ่ือพัฒนาควบคุม ก ากับ ติดตาม ระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

เน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
 
 
 

  

       กลยุทธ์ที่ 1  การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ  
  กลยุทธ์ที่ 2  การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ    
  กลยุทธ์ที่ 3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   
  กลยุทธ์ที่ 4  การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน  

     และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
  กลยุทธ์ที่ 5  การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  กลยุทธ์ที่ 6  การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา   
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ตัวชี้วัด  
  
 
 
 

ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์/ตัวชี้วัดเปูาหมายการให้บริการ 
1. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ  

- ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในทุกรูปแบบ ร้อยละ 85 

- ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานในวิชาหลัก (O-NET) เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 3 
2. การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

- ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่พิเศษและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได้รับการพัฒนาการจัดการศึกษา
ตามบริบท ร้อยละ 80 

3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
- ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา  ร้อยละ 80 
- ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ร้อยละ 50 ขึ้นไป 

เปูาหมาย ร้อยละ 3 
- จ านวนผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถ (วิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี กีฬา)  
- ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรระดับดีขึ้นไป  
- จ านวนสถานศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

เพ่ิมข้ึน 
- ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้รับการพัฒนาและยกระดับ

ความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ที่ก าหนด ร้อยละ 100 
- ร้อยละของสถานศึกษาท่ีสอนในระดับ ม.ต้น ที่ได้รับการเตรียมความพร้อม ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ 

และวิทยาศาสตร์ ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA ร้อยละ 100  
- ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนที่สร้างสมดุลทุกด้านและมีการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุ

ปัญญารายบุคคล 
- ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการคัดกรองเพ่ือพัฒนาพหุปัญญารายบุคคลเพิ่มข้ึน  
- ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ สมรรถนะ หรือทักษะอาชีพในด้านต่าง ๆ เพ่ือการ

ประกอบอาชีพ การด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสอดคล้อง ตามสภาพความต้องการและบริบทของ
แต่ละพ้ืนที่ ตลอดจนความท้าทายที่เป็นพลวัตรของโลกในศตวรรษที่ 21 ร้อยละ 80 

4. การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  
- อัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษาต่อประชากรกลุ่มอายุ ระดับปฐมวัย ระดับ

ประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 100 
- จ านวนผู้เรียนที่เป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาและการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการ

ทางการศึกษาท่ีเหมาะสมตามความจ าเป็น 
- ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน ร้อยละ 20 

5. การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
- ร้อยละของนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ร้อยละ 80 
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ผลผลิต 

6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
- จ านวนกระบวนงานที่ได้รับการปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัลเพิ่มข้ึน ร้อยละ 2 
- โครงการของ สพป. ที่มีผลสัมฤทธิ์ต่อเปูาหมายยุทธศาสตร์ชาติเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 20 
- ร้อยละของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ

หน่วยงาน (ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
- ร้อยละของนักเรียนในสังกัด มีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต ร้อยละ 50 
- ร้อยละของสถานศึกษาน าร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษามีความอิสระและความคล่องตัวในการบริหารและ

การจัดการศึกษาเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 80 
 

 
 
 
 

        ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 มีการด าเนินงาน 5 ผลผลิต คือ 
       1.  ผู้จบการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา 
      2.  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 
       3. เด็กพิการเรียนร่วมได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐานและพัฒนาสมรรถภาพ  
       4. เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
      5.  ผู้ที่มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ 

โดยมีหน่วยก ากับ ประสาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา คือ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ซึ่งมีสถานศึกษาในสังกัด 230 แห่ง เป็นหน่วยปฏิบัติการการจัดการศึกษา เพ่ือให้ภารกิจ
ดังกล่าวสามารถตอบสนองสภาพปัญหาความต้องการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1  
นโยบายส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน นโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ รองรับการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) 
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ส่วนท่ี 3 

 

โครงการตามแผนปฏิบตักิาร                                                      

ส  านกังานเขตพื้ นท่ีการศึกษาประถมศึกษารอ้ยเอ็ด เขต 1                                          

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 

 
 
 
 

นโยบายด้านท่ี 1  
ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 
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โครงการ                ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ 
                           นักเรียนและนักศึกษา  
สนองยุทธศาสตร์       การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
ผู้รับผิดชอบ             นางสาววราวรณ์  ขจรพงศ์ นางสาวพิสมัย  นันทเสนา และ นางศิริวรรณ  พลเศษ   
ระยะเวลาด าเนินการ   1  ตุลาคม   2563  - 30  กันยายน   2564 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.หลักการและเหตุผล                 
      ตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง พ.ศ. 2564 หมวด 7 การส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 
ก าหนดให้สถานศึกษาต้องมีระบบงานและกิจกรรมในการแนะแนว ให้ค าปรึกษาและฝึกอบรมแก่นักเรียนและ
ผู้ปกครอง นักเรียนต้องปฏิบัติตามระเบียบของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง และจัดให้มีพนักงาน
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา อีกทั้งเป็นการสนับสนุนการด าเนินงานตามกรอบกลยุทธศาสตร์  
ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียน เป็นการปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตและสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดีตามนโยบาย  
ของกระทรวงศึกษาธิการ 

     ซึ่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2547 ได้ก าหนดขั้นตอนและ
ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติต่อเด็กให้มีความเหมาะสมกับสภาพสังคมปัจจุบันเพ่ือให้เด็กได้รับการอุปการะเลี้ยงดู อบรม  
สั่งสอน และมีพัฒนาการที่เหมาะสมอันเป็นการส่งเสริมความม่ันคงของสถาบันครอบครัว รวมทั้งปูองกันไม่ให้เด็กถูก
ทารุณกรรมตกเป็นเครื่องมือในการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบหรือถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่ชอบธรรม มีการปรับปรุง
วิธีการส่งเสริมความร่วมมือในการคุ้มครองเด็กระหว่างหน่วยงานของรัฐและเอกชนให้เหมาะสมยิ่งขึ้นเพ่ือให้สอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก  

     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น เพ่ือเพ่ิมจ านวน 
พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา และเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน  
การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียน สามารถปูองกันปัญหายาเสพติด ปัญหาการใช้ความรุนแรง ปัญหาท้องในวัย
เรียน ปัญหาติดเกม ปัญหาสื่อออนไลน์ รวมทั้งการแก้ปัญหาสังคมด้านอื่น ๆ ทั้งในและนอกสถานศึกษา  
2. วัตถุประสงค์ 

         2.1 เพ่ือให้ผู้เข้าประชุมสามารถน าความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการ  
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ                                         

         2.2 เพ่ือส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด เจตนารมณ์ และแนวทางในการส่งเสริม 
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ .ศ.2546 และนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

         2.3 เพ่ือเสริมสร้างทัศนคติและความภาคภูมิใจในการปฏิบัติด้านการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
นักศึกษา สร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน และมีผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์        

        2.4 เพ่ือพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียน ปูองกันและแก้ไขปัญหา
พฤติกรรม โดยเฉพาะ ลดการใช้ความรุนแรง การใช้สารเสพติด ท้องในวัยเรียน และการติดเกม 

       2.5 เพ่ือพัฒนาเครือข่ายการคุ้มครองนักเรียนในสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
3. เป้าหมาย   

   3.1 ด้านปริมาณ 
      3.1.1   มีพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพ 

เพ่ือน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ ร้อยละ 100 
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                 3.1.2   นักเรียนในสถานศึกษาได้รับการปกปูองคุ้มครอง ดูแลช่วยเหลือ และเฝูาระวังอย่างใกล้ชิด  
จ านวน 230 โรงเรียน 

     3.2 ด้านคุณภาพ 
      3.2.1   ผู้บริหารสถานศึกษา ครู รู้จักวิธีการปกปูองคุ้มครองและหาแนวทางแก้ไขปัญหา ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ได้รับการดูแลช่วยเหลือตามระบบอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนและขยายผลต่อไป  
     3.2.2 ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน ด าเนินตามยุทธศาสตร์ ได้ครอบคลุมทั้งเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 
4. วิธีการด าเนินการ 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
 
1. 

กิจกรรมที่ 1 
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน 
นักศึกษา(พสน.) 

 
มี.ค.- มิ.ย. 2564 

คณะท างาน 

2. กิจกรรมที่ 2 
กิจกรรมปฏิบัติการออกตรวจพ้ืนที่จุดเสี่ยง 

 
ก.พ..- ส.ค. 2564 

พสน. และ 
ศูนย์ ฉก.ชน.สพป.รอ.1 

3. สรุปผล/ประเมินผล ส.ค.-ก.ย. 2564 คณะท างาน 
 
5. สถานที่ด าเนินการ         
    5.1  ประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา(พสน.) ณ โรงแรมเพชรรัชต์ การ์เด้นท์ ใน
ระหว่าง เดือนมีนาคม – เดือนมิถุนายน 2564  ( 1 วัน) 
    5.2. การปฏิบัติการตรวจพื้นที่เสี่ยง 7 อ าเภอ ในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – เดือนกรกฎาคม  2564 
6. งบประมาณ    จ านวนทั้งสิ้น 35,700.-    บาท      

กิจกรรมที่ 1 จ านวนเงิน 
กิจกรรมที่ 1  ประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา 
1.1ค่าประชุมปฏิบัติการ พสน.จ านวน 80 คน (เป็นค่าอาหารและอาหารว่าง (80 X 130 X 1 วัน)   10,400.- 

รวมกิจกรรมที่ 1   10,400.- 
กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมปฏิบัติการตรวจพื้นที่เสี่ยงของ พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียน  นักศึกษา 

 

      ค่าใช้จ่าย      
1. จัดสรรให้เครือข่าย พสน.แต่ละอ าเภอ รวม 8 เครือข่ายๆ ละ 2,500.-บาท เป็นค่าใช้จ่าย

ปฏิบัติการตรวจพื้นที่เสี่ยงของเครือข่าย 
2. ค่าใช้จ่ายในการออกปฏิบัติการตรวจพื้นที่เสี่ยงร่วมกับศูนย์เครือข่าย พสน .  ศูนย์เฉพาะกิจ 

คุม้ครองช่วยเหลือนักเรียน  (ฉก.ชน.สพป.รอ.1)      
                                       รวมกิจกรรมที่ 2 

 
  20,000.- 
 
    5,300.- 
 
 25,300.- 

รวมทั้งสิ้น  35,700.- 
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7. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
    

ตัวชี้วัด ค่าเปูาหมาย 
1. นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและตรงตามสภาพปัญหา 100 % 
2. พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษาที่ผ่านการ

อบรมสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
100 % 

3. ผู้ผ่านการอบรมได้รับการพัฒนาศักยภาพมีความรู้ ความเข้าใจ และ 
มีทักษะในการปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา 

100 % 

4. ผู้ผ่านการอบรมมีส่วนร่วมในการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมแก่เด็กและ 
เยาวชน เพ่ือแก้ไขปัญหา ยุติความรุนแรง การใช้สารเสพติด ท้องไม่
พร้อมและปัญหาติดเกมส์ สื่อออนไลน์ 

100 % 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   8.1 พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา ที่ผ่านการอบรมได้รับการพัฒนาศักยภาพและ 
ทักษะในการปฏิบัติงานด้านการเฝูาระวังและดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
   8.2 นักเรียนทุกคนได้รับการสอดส่อง เฝูาระวัง และดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึงทั้งในและนอกสถานศึกษา  
   8.3 นักเรียนปลอดจากพฤติกรรมเสี่ยงด้านความประพฤติ ด้านการเรียน และปัญหาสังคมด้านอ่ืนๆ และ  
สามารถใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



25 

 

ชื่อโครงการ      การจัดกิจกรรมวันส าคัญของลูกเสือ เนตรนารี ประจ าปีงบประมาณ 2564  
แผนงาน               พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ สพป.รอ.1  กลยุทธ์ที่ 1    การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ      1.นางสาวพิสมัย  นันทเสนา  2. นางวงค์เดือน  ชูมนต์ 
ระยะเวลาด าเนินการ      1  ตุลาคม 2563 – 30  กันยายน   2564 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.หลักการและเหตุผล 

           กิจการลูกเสือเป็นกระบวนการพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย 
รู้จักช่วยเหลือตนเอง ชุมชน ชาติบ้านเมืองให้มั่นคงและพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนาคต และเพ่ือน้อมร าลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานก าเนิดลูกเสือไทย คณะกรรมการบริหาร
ลูกเสือแห่งชาติ  จึงก าหนดให้มีวันส าคัญ เพ่ือแสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรม แด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6      
                        ส านักงานลูกเสือจังหวัดร้อยเอ็ด จึงก าหนดการจัดงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า วันที่ 
25 พฤศจิกายนของทุกปี เพื่อน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ าเจ้าอยู่หัว พระผู้
พระราชทานก าเนิดลูกเสือไทย 
2. วัตถุประสงค์ 
                    2.1 ผลผลิต 
                         2.1. เพ่ือจัดประกอบ พิธีวางพวงมาลา และถวายราชสดุดี  น้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ  
 พระผู้พระราชทานก าเนิดลูกเสือไทย 
                         2.2  เพ่ือให้ลูกเสือ เนตรนารี ได้มีโอกาสประกอบกิจกรรมร่วมกันบ าเพ็ญประโยชน์ 
ตามสถานที่สาธารณะเพ่ือแสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรม แด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 6      
                    2.2   ผลลัพธ์ 
                        2.2.1 ลูกเสือเนตรนารี เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย และปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ 
                         2.2.2 ลูกเสือ เนตรนารี ได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรม แด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6      
3. เป้าหมาย 
            3.1 ด้านปริมาณ  

     ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี สถานศึกษาทั้งในและนอกสังกัด  ลูกเสือ
ชาวบ้าน และผู้บ าเพ็ญประโยชน์ จ านวน 2,000   คน 
                        3.2 ด้านคุณภาพ 
                             ลูกเสือ เนตรนารีเป็นผู้ มีระเบียบวินัย มีความเข้มแข็ง  อดทนเสียสละ และได้แสดงออกถึง
ความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานก าเนิดลูกเสือไทย  
4. กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการ                                     
 
      รายละเอียดกิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินการ (ระบุวันที่/เดือน/ปี) 
ไตรมาส 1 

ต.ค.-ธ.ค. 63 
ไตรมาส 2 

 ม.ค. – มี.ค.64 
ไตรมาส  3

เม.ย.-มิ.ย.64 
ไตรมาส 4  

ก.ค. – ก.ย.64 
ด าเนินการจัดงานวันสมเด็จพระมหาธีรราช
เจ้า  25 พ.ย. 2563 

25 พ.ย. 2563 - - - 
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5.งบประมาณ  จ านวนทั้งสิ้น  30,000-บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)                                    
 

ที ่
กิจกรรมและรายละเอียดการ 

ใช้จ่ายงบประมาณ 
 

งบด าเนินงาน (งบประมาณ) 
 

         รวม 
งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 ค่าน้ าดื่ม  3,000.-  3,000.- 
2 ค่าตอบแทนวงโยธวาฑิต    7,000.- - - 7,000- 
3 ค่าจัดสถานที่ เต็นท์โต๊ะเก้าอ้ี ชุดรับแขกแท่น

ส าหรับประธานยืน  ที่ตั้งธงลูกเสือ  
 6,000.- - 6,000.- 

4 ค่าเช่าโต๊ะหมู่บูชา เครื่องทองน้อย ดอกไม้
ประดับและพวงมาลา  

  5,000.-   5,000.- 

5 ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง 2 พวง  4,000- - 4,000.- 
 
6 

ค่าตอบแทนหน่วยปฐมพยาบาล/หน่วยจราจร/
หน่วยพิธีการ 

    3,000- - - 3,000- 

7 ค่าวัสดุ   2,000 2,000 
                        รวมงบประมาณทั้งสิ้น 10,000.- 18,000.- 2,000.- 30,000.- 
งบประมาณ    ถัวจ่ายทุกรายการตามความเหมาะสม  
6.การประเมินผล 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต 
1.จ านวนลูกเสือ เนตรนารีที่เข้าร่วมกิจกรรม 
2.ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการลูกเสือให้
ความส าคัญกิจกรรมลูกเสือ 

 
การรายงานผล 

 
แบบรายงาน 

ผลลัพธ์ 
ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ บุคลากรทางการ
ลูกเสือ ลูกเสือชาวบ้าน แสดงออกถึงความจงรักภักดีและ
น้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระผู้พระราชทานก าเนิด
ลูกเสือไทย 

 
การรายงานผลการจัดกิจกรรม 
การสอบถาม 

 
แบบรายงาน 
แบบสอบถาม 

 
7.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
                  ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการลูกเสือและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีโอกาสประกอบกิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติ ได้บ าเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน และปลูกจิตส านึกในความรักชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์และวัฒนธรรมไทย 
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ชื่อโครงการ :        โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบ 
การศึกษาภาคบังคับ ส าหรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1  ประจ าปีงบประมาณ 2564 

แผนงาน :        พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สอดคล้องยุทธศาสตร์ที่ 3     ส่งเสริมบุคลากรให้มีศักยภาพ  ค่านิยมร่วมและทักษะในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
                                     อย่างมีประสิทธิภาพ 
สอดคล้องนโยบายที่ 3         ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ ที่ 2     การพัฒนาคุณภาพนักเรียน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :       กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ :       นางศิริวรรณ  พลเศษ,นางสาวพิสมัย นันทเสนา,นางสาววราภรณ์ ขจรพงศ์ 
ลักษณะโครงการ :             โครงการใหม่          โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ :       1 ตุลาคม  2563  ถึง  30  กันยายน  2564 
 
 
1. หลักการและเหตุผล   
 

การศึกษาเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาความรู้  ความคิด  คุณธรรมของเด็กและเยาวชนให้เป็น 
พลเมืองที่ดีมีคุณภาพ นอกจากนี้ การศึกษายังเป็นกุญแจส าคัญที่จะน าไปสู่การประกอบอาชีพ รายได้ ประสิทธิภาพ
ของการท างาน  และการพึ่งพาตนเองได้ในที่สุด  ดังนั้น  หากจะมุ่งหวังให้การพัฒนาประเทศเป็นไปอย่างสมบูรณ์
ราบรื่น ก็มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องกระจายโอกาสทางการศึกษาให้แ ก่เด็กและเยาวชนอย่างท่ัวถึง อย่างไรก็ตาม  
ปัญหาความยากจนยังเป็นอุปสรรคที่ท าให้เด็กและเยาวชนไทยส่วนหนึ่งขาดโอกาสทางการศึกษา ต้องออกจาก  
โรงเรียนกลางคันหรือไม่ได้ศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น   

แนวนโยบายการพัฒนาประเทศของรัฐบาล มุ่งเน้นให้หน่วยงานต่าง ๆ พิจารณาถึงปัญหา         
ความจ าเป็นที่ต้องได้รับการพัฒนาในแต่ละช่วงวัยอย่างรอบด้าน และการมีทักษะการงานได้ถูกบรรจุลงในหลักสูตร
การศึกษา โดยการศึกษาภาคบังคับ  ทั้งระดับประถม และมัธยม เพ่ือให้เด็กเรียนรู้ เสริมสร้างทักษะ มองหาความถนัด
ที่จะพัฒนาเป็นอาชีพต่อไปในอนาคต  นอกจา กแนวทางดังกล่าวที่ด าเนินการให้กับเด็กในระบบการศึกษาแล้วนั้น   
ทั้งภาครัฐและเอกชนยังได้พัฒนานโยบายมาตรการ กลไกอ่ืน ๆ ขึ้นมาสนับสนุนเกื้อกูล การส่งเสริมทักษะ             
การงานอาชีพ  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1  มีภารกิจหลักในการจัดการศึกษา และ 
ส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของชุมชน  เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนา
อาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นให้อยู่กันอย่างสันติสุขได้เล็งเห็นความส าคัญของ  การฝึกอบรมทักษะ ด้าน
อาชีพให้แก่เด็ก และเยาวชน จึงจัดท าโครงเพ่ิ มทักษะด้านอาชีพ แก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบ
การศึกษาภาคบังคับ ส าหรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 
เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรู้จักการเรียนรู้ทักษะชีวิต และทักษะพัฒนา  อาชีพ ฝึกทักษะกระบวนกา รคิดในการ
ท างานของนักเรียน  อีกทั้งยังเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในการสร้าง ความสามารถพัฒนาทักษะและเสริมสร้าง
ประสบการณ์ด้านอาชีพให้แก่เด็กและเยาวชน และเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป ในอนาคต 
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2. วัตถุประสงค์ 
   2.1  ผลผลิต 

1)  เพ่ือพัฒนาให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะ และด าเนินชีวิตในการประกอบอาชีพ  
2)  เพ่ือฝึกทักษะ การะบวนการคิดในการท างานของนักเรียน  
3)  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการสร้างงานและอาชีพให้กับนักเรียน เพิ่มรายได้แก่ตนเองและครอบครัว  
4) เพ่ือสร้างโอกาสให้แก่เด็กนักเรียนผู้ด้อยโอกาส 

 2.2  ผลลัพธ์ 
1)  นักเรียนได้รับการส่งเสริมทักษะการประกอบอาชีพอย่างต่อเนื่อง  
2)  นักเรียนในสังกัดสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปด ารงชีวิตและต่อยอดให้แก่การพัฒนาองค์ความรู้สู่สากล  
3) ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 

3. เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ 

1)  โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด ได้รับการส่งเสริมทักษะชีวิต การศึกษาต่อและ        
การประกอบอาชีพให้แก่นักเรียนอย่างต่อเนื่องเกิดความเข้มแข็ง  

2)  นักเรียนทุกคนในสังกัดมีทักษะชีวิต และทักษะอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ  
3.2 ด้านคุณภาพ 

1)  โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน มีแนวทางการสร้างทักษะอาชีพให้แก่นักเรียน  
2)  ครูแนะแนว/ผู้รับผิดชอบงานแนะแนวในโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนสามารถชี้แจงให้แก่นักเรียน 

ในการด าเนินทักษะอาชีพอย่างชัดเจน  
 
4.  กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการ 

รายละเอียดกิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

กิจกรรมที่ 1  จัดท าโครงการ/เสนอโครงการ 1 ต.ค – 30 
พ.ย 64  

   

กิจกรรมที่ 2  แต่งตั้งคณะท างาน,วางแผนจัดประชุม
ชี้แจงท าความเข้าใจในการด าเนินกิจกรรมร่วมกัน
ระหว่างสถานศึกษากับสพป.รอ.1 
 

1 - 31  ธ.ค.
64 

   

กิจกรรมที่ 3  ด าเนินกิจกรรมประชุมชี้แจงท าความเข้า
ในในกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมทักษะชีวิตส าหรับนักเรียน
ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1  ประจ าปีงบประมาณ 
2564 

1 – 31   
ธ.ค. 64 

   

กิจกรรมที่ 4 ฝึกกิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะอาชีพใน
สาขาวิชาชีพของนักเรียน 
 

 
1 ก.พ. – 31 

มี.ค. 64 
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รายละเอียดกิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

กิจกรรมที่ 5 ติดตามประเมินผลระหว่างด าเนินโครงการ
และสรุปผลเสร็จสิ้นโครงการ 
 

   
1 ก.ค. – 
30 ก.ย. 64  

 
5. งบประมาณ   

จ านวนทั้งสิ้น  57,200  บาท  ตามรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้ 

กิจกรรมรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

งบประมาณท่ีใช้ตามหมวด
รายจ่าย 

รวม 
ค่าตอบแ

ทน 
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1  จัดท าโครงการ / เสนอขออนุมัติโครงการ - - - - 
กิจกรรมที่ 2  แต่งตั้งคณะท างาน / จัดประชุมคณะท างาน 
                 และวางแผนการด าเนินงาน 
          -  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม/อาหารกลางวัน 100 บาท x   
            1มื้อ x 20 คน 

 
 
- 

 
 

2,000 

 
 
- 

 
 

2,000 

กิจกรรมที่ 3 ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจในการด าเนินกิจกรรมร่วมกัน
ระหว่างสถานศึกษา 
          3.1  ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม/อาหารกลางวัน 220 บาทx1วัน 
               x150 คน  
          3.2  ค่าวัสด ุ
          3.3  ค่าตอบแทนคณะจัดประชุมฯ 200 บาท x 20 คน 
          3.4 ค่าตอบแทนวิทยากร 5 คน x 4 ชม. x 600 บาท  

 
 
- 
 
- 

4,000 
3,000 

 
 

33,000 
 
- 
_- 
_- 

 
 
- 
 

4,000 
- 
- 

 
 

33,000 
 

4,000 
4,000 
3,000 

กิจกรรมที่ 4 ฝึกกิจกรรมทักษะอาชีพนักเรียนในสาขาท่ีสมัครเข้ารับ
การอบรม  
              4.1 ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียนเข้าอบรมฯ 120 บาท x 60 คน 
              4.2 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุม 200 บาท x 10 คน    

 
 
- 

2,000  

 
 

7,200 
- 

 
 
- 
- 

 
 

7,200 
2,000 

กิจกรรมที่ 5 ติดตามประเมินผลระหว่างด าเนินโครงการและสรุปผล
เสร็จสิ้นโครงการ 

              -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม/อาหารกลางวัน 100 บาท x  
               2วัน x 10 คน 

 
 
- 

 
 

2,000 

 
 
- 

 
 

2,000 
 

รวม 9,000 44,200 4,000 57,200 
 

* ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ 
 



30 

 

 
6. การประเมินผล 

 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1) จ านวนผู้เข้ารับการอบรมทักษะอาชีพ 
2) นักเรียนกลุ่มเปูาหมายได้รับฝึกอบรมทักษะด้านอาชีพ 
3) นักเรียนสามารถน าไปประกอบอาชีพได้จริง 

แบบบันทึกลายมือชื่อ 
การสัมภาษณ์ 
การนิเทศ ติดตาม  

 

แบบสังเกต 
แบบสัมภาษณ์ 
แบบนิเทศ 
ติดตาม 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1)  นักเรียนได้รับความรู้ เกิดทักษะในการประกอบอาชีพ 
2)  นักเรียนสามารถสร้างงานและอาชีพให้กับตนเองเพ่ิมรายได้แต่ตนเองและครอบครัว  
3)  นักเรียนเกิดการพัฒนาศักยภาพของตนเอง 
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ชื่อโครงการ       สภานักเรียนไทยหัวใจสมานฉันท์ยึดมั่นธรรมภิบาล 
แผนงาน             พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ       กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    1.นางศิริวรรณ  พลเศษ 2.นางสาวพิสมัย นันทเสนา 3.นางล าดวน  พิมพ์วิชัย  
ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม  2563 -   30  กันยายน  2564 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 

   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด  เขต  1 ตระหนักถึงความส าคัญของเยาวชนไทย   
ซึ่งเป็นพลังของชาติ  เป็นความหวังของแผ่นดิน  ในการสืบทอดความเป็นชาติ  ศาสนา  ภูมิปัญญา  และวัฒนธรรม 
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญงอกงามเท่าเทียมอารยประเทศ   
ดังนั้น  เด็กควรได้รับการเรียนรู้ในบทบาทหน้าที่ตามวิถีประชาธิปไตย สามารถพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ ให้มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมของสังคม  ร่วมรณรงค์เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพ่ือการเรียนรู้และพัฒนา
สังคม โดยใช้หลักธรรมาภิบาล  เป็นกลไกในการสร้างประสิทธิภาพความเป็นธรรมและสันติสุขในสังคมตั้งแต่สังคม
ระดับเล็ก สังคมในโรงเรียน  ครอบครัว ชุมชน จนถึงสังคมใหญ่ระดับประเทศ ซึ่งคณะกรรมการนักเรียนและองค์กร
นักเรียน เป็นกลไกส าคัญอย่างยิ่งที่จะด าเนินการพัฒนาโรงเรียน ตามกระบวนการนิติธรรมให้เป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน 
จึงได้จัดโครงการสภานักเรียนไทยหัวใจสมานฉันท์ยึดมั่นธรรมาภิบาล 
                                    

2.  วัตถุประสงค์ 
2.1  ผลผลิต (Outputs)  
       -  เพ่ือพัฒนาองค์กรนักเรียนให้เข้มแข็ง สามารถด าเนินการตามหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียน อันเป็นวิถี

ชีวิตที่รัฐธรรมนูญได้วางไว้  ให้นักเรียนคุ้นเคยกับสังคมธรรมาภิบาล สามารถสร้างและเคารพกลไก กติกา ในการ
ด าเนินงานขององค์กรนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน และมีส่วนร่วมในการบริหารและพัฒนาโรงเรียนอย่างมี
คุณค่า และสร้างสรรค์สังคมในอนาคตให้เป็นสังคมธรรมาภิบาลที่ยั่งยืน 

2.2  ผลลัพธ์ (Outcomes) 
      - นักเรียน ได้น าความรู้ไปพัฒนา มีความรู้ความเข้าใจในการส่งเสริมการด าเนินงานของคณะกรรมการ

นักเรียน มีส่วนร่วมในการบริหารและพัฒนาโรงเรียน สังคม เป็นกลไกในการปูองกันและการแก้ไขตามหลักความ
พอเพียง และยึดมั่นในหลักการตามวิถีชีวิตประชาธิปไตย 

 

3.  เป้าหมาย 
  3.1  เชิงปริมาณ 

               1. นักเรียนในสังกัดด าเนินองค์กรตามวิถีธรรมาภิบาลที่เป็นรูปธรรม และมีจิตอาสาพัฒนาการ
ด าเนินงาน ทุกส่วนได้อย่างเข้มแข็ง  
         2. นักเรียน ได้น า ประชาธิปไตยในโรงเรียนทั้งรูปแบบและสาระ มีการเสริมสร้างการรวมกลุ่มของ
นักเรียนในระดับชุมชน ชมรม เพ่ือประสานการท างานและด าเนินงานในเรื่องที่เก่ียวข้องกับบทบาท หน้าที่และ
ขอบเขตขององค์กรนักเรียน ให้เกิดวิถีธรรมาภิบาลในโรงเรียนและในสังคม            

3.2  เชิงคุณภาพ  
       1. นักเรียนมีความเข้มแข็งเข้าใจบทบาทหน้าที่ตามวิถีประชาธิปไตย สามารถด าเนินการตามหลักธรร

มาภิบาล  นักเรียนมีความพร้อมในการจัดกิจกรรม จัดองค์กร มีความคิดในการริเริ่มสร้างสรรค์ มีโอกาสแสดง
ความสามารถในด้านการวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการศึกษาและสังคม และยึดหลักนิติธรรมที่ก าหนดได้เต็มศักยภาพ  
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4.  กิจกรรมและการด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 จัดท าโครงการ ก.พ. 2564 นางล าดวน พิมพ์วิชัย 
2 เสนอโครงการ ก.พ. 2564 นางล าดวน  พิมพ์วิชัย 
3 แต่งตั้งคณะกรรมการ วิทยากรฝึกอบรม เม.ย. 2564 นางล าดวน  พิมพ์วิชัย 
 4 วางแผนงาน / จัดเตรียมเอกสาร พ.ค.  2564 นางล าดวน พิมพ์วิชัยและคณะ 
5  การด าเนินการตามแผน  

กิจกรรมที่ 1      
     - จัดอบรมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรนักเรียน ขยาย
โอกาสทุกโรงเรียนในสังกัด  
กิจกรรมที่ 2    
     1.โรงเรียนด าเนินกิจกรรมสภานักเรียน  

2.สพป.ออกนิเทศ ติดตามผลการด าเนินกิจกรรม 
สภานักเรียน  
3. สรุป/รายงานผล  

 
  
มิ.ย. 2564 
   
  
ก.ค.-ส.ค.2564  
ก.ย.2564  
 
ก.ย.2564 

  
  
นางล าดวน พิมพ์วิชัยและคณะ 
 
 

 

 
5.  งบประมาณ     จ านวน     77,100    บาท     ดังรายละเอียดต่อไปนี้        (  ขอถัวจ่ายทุกรายการ ) 

ที ่ รายละเอียด ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1 
 
 

 
  
 
 

 
 

2 
 

กิจกรรมที่ 1 
-  ค่าอาหาร / อาหารว่าง  ผู้เข้าอบรม  126 
คน  คณะวิทยากรฝึกอบรม/เจ้าหน้าที่ 20 คน 
และ รวม 144 คน  2 วัน 1 คืน (144  ×200 ) 
- ค่าตอบแทนวิทยากร/เบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่   
 - ค่าจัดท าเอกสาร  
- ค่าเกียรติบัตร 
- ค่าตอบแทน (พิธีเปิด) 
 
กิจกรรมที่ 2 
- สพป. จัดกิจกรรมคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบ
สภานักเรียน  ระดับเขตพ้ืนที่ 

 
- 
 
 

5,000 
- 
- 

2,000 
 
- 
 

 
50,600 

 
 
- 

9,200 
5,300 
-  
  

5,000 
  

 
 
 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 

 
50,600 

 
 

5,000 
9,200 
5,300 
2,000 

 
5,000 

  

รวมทั้งสิ้น  7,000  70,100 - 77,100 
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6.การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 

วิธีการประเมินผล 
 

เครื่องมือที่ใช้ 
 

ผลผลิต  ( Outputs ) 
- นักเรียน  จากโรงเรียนในสังกัดส านักงาน เขตพื้นที่การศึกษา 

ประถมศึกษาร้อยเอ็ด  เขต  1  มีความรู้ความเข้าใจตามหลักธรรมาภิ
บาล หลักความพอเพียง และยึดมั่นในหลักการตามวิถีชีวิตประชาธิปไตย  
ผลลัพธ์ ( Outcomes ) 
- นักเรียน จากโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด  เขต  1  มีส่วนร่วมในการบริหารและพัฒนา
โรงเรียน สังคม เป็นกลไกในการปูองกันและแก้ไขตามหลักความ
พอเพียง และยึดมั่นในหลักการตามวิถีชีวิตประชาธิปไตย  
 

 
 
    -การตรวจสอบ  
 
 
 
-การตรวจสอบ 
-การประเมิน 
-สอบถาม 

 
 
-แบบตรวจสอบ 
 
 
 
-แบบตรวจสอบ 
-แบบประเมิน 
-แบบสอบถาม 

 
7.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

    1.  นักเรียน โรงเรียนในสังกัด  ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้เข้มแข็งตามหลักการกระจายอ านาจ 
 การมีส่วนร่วม เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

   2. นักเรียน  มีส่วนร่วมประชุมสภานักเรียนได้รับประสบการณ์  เพื่อไปจัดท าโครงการอย่างเป็นรูปธรรม   
ได้รูปแบบและแนวทางในการจัดท าโครงการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งองค์กรนักเรียน  
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นโยบายด้านที่ 2  
ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
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โครงการ               การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนการศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 

แผนงาน               พ้ืนฐานด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความ
เหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

สอดคล้องกับ         ยุทธศาสตร์ที่  2 มุ่งพัฒนาคุณภาพคุณภาพผู้เรียนให้เป็นผู้มีความรู้ คุณลักษณะ และทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  อย่างทั่วถึง 

สอดคล้องกับนโยบายที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
กลุ่มที่รับผิดชอบ       กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวคณัฐชนน จันทร์ฟูาเลื่อม และ คณะ  
ลักษณะโครงการ          โครงการต่อเนื่อง      
ระยะเวลาการด าเนินการ    1  ตุลาคม  2563 - 30 กันยายน  2564 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.หลักการและเหตุผล 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ ) มอบนโยบายการปฏิรูปการศึกษา
ยุทธศาสตร์ ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการเรียน
คอมพิวเตอร์ (Coding) ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา สร้างนักวิจัยใหม่และนวัตกรเพื่อเพ่ิมศักยภาพและนวัตกรรมของ
ประเทศ ปัจจุบันระบบการศึกษาทั่วโลกให้ความส าคัญต่อการสอนเทคโนโลยีในโรงเรียน โดยเฉพาะการสอนวิทยาการ
ค านวณตั้งแต่ระดับประถมศึกษา เป็นการสร้างกระบวนการคิด เช่น logical thinking, computational thinking, 
systematic thinking, analytic thinking เป็นต้น ซึ่งกระบวนการคิดเหล่านี้เป็นสิ่งส าคัญที่เด็กทุกคนควรได้รับการ
ปลูกฝังตั้งแต่ระดั บประถมและมัธยมต้น เพ่ือเป็นรากฐานของการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่จะน าประเทศไปสู่
การพัฒนาตามนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 กระทรวงศึกษาธิการได้มีการปรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พ.ศ. 2551 (ปรับปรุง พ.ศ.2560) ก าหนดให้วิทยาการค านวณเป็นมาตรฐาน ว 4.2 ในสาระที่ 4 เทคโนโลยี กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานได้ด าเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการ
ค านวณในระดับต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายข้างต้น
เมื่อผนวกรวมกับนโยบายข้างต้น โดยมีจุดเน้นการด าเนินงาน ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความวามารถในการ
แข่งขัน พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 ด้วยการจัดการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และภาษาต่างประเทศ (ภาษาท่ี 3 ) 

จากนโยบายข้างต้น ประกอบกับความต้องการก าลังคนของประเทศในกลุ่มอาชีพสะเต็มศึกษา และผู้สร้าง
นวัตกรรม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 จึงวางแผนการด าเนินการให้มีความสอดคล้อง
กับความต้องการดังกล่าว โดยด าเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษา เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้
บรรลุตัวชี้วัด และพัฒนาต่อยอดอย่างต่อเนื่องต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 
   2.1  ด้านผลผลิต (Outputs) 

    1.เพ่ือพัฒนา สร้างความรู้ความเข้าใจให้โรงเรียนในสังกัดให้สามารถจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณและ
การออกแบบเทคโนโลยีได้ 

     2.เพ่ือนิเทศติดตา มและให้ค าปรึกษาด้านการจัดการเรียนรู้ให้มีศักยภาพใน การจัดการเรียนรู้ วิทยา 
การค านวณและการออกแบบเทคโนโลยีของโรงเรียนในสังกัด 
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          2.2 ด้านผลลัพธ์ (Outcomes) 
        เพ่ือพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ  
การออกแบบเทคโนโลยีของโรงเรียนในสังกัดและน าไปใช้จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 
3.เป้าหมาย 
  3.1 เชิงปริมาณ 

1) ร้อยละของนักเรียนกลุ่มเปูาหมาย ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ร้อยเอ็ด เขต 1 ได้รับการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ 

2) ร้อยละของครูผู้ สอน ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 มี
ความรู้ความเข้าใจและสามารถจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณได้มีประสิทธิภาพ 

3) ร้อยละของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1  
มีการขับเคลื่อนจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณได้ 

4) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ส่งเสริม สนับสนุนความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ  และสร้างเครือข่ายในการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณของ
โรงเรียนในสังกัด อย่างน้อย 1 ครั้ง /ปี / มัธยมศกึษาตอนต้น 

5) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 มีการนิเทศ ติดตาม และให้ค าปรึกษา ด้าน
การจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณของโรงเรียนในสังกัด อย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง/มัธยมศึกษาตอนต้น 
 
     3.2  เชิงคุณภาพ 

1) ครู ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึ กษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น 
ได้รับการฝึกอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจและความสามารถในจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณได้อย่างมีคุณภาพ 

2) โรงเรียน ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 มีการขับเคลื่อนการ
จัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3) โรงเรียน ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ได้รับการนิเทศติดตาม 
และให้ค าปรึกษาในการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณตามศักยภาพ 

4) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ส่งเสริม สนับสนุนคว ามรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ  และสร้างเครือข่ายในการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณของ
โรงเรียนในสังกัด 

5) นักเรียนในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 มีความรู้ความ
เข้าใจ มีทักษะ กระบวนการคิด การแก้ปัญหา และความสามารถด้านวิทยาการค านวณและการออกแบบเทคโนโลยี
เต็มตามศักยภาพ 
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4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 
 
ที ่ กิจกรรมหลัก วิธีด าเนินการ ระยะเวลา 
1 กิจกรรมที่ 1 

การประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการการขับเคลื่อน
การจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณโรงเรียนในสั งกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมร้อยเอ็ด เขต 1 
จ านวน 50 คน 

 
1. ประชุมเตรียมการคณะกรรม 
2. จัดท าปฏิทินและเครื่องมือใน

การอบรมและการนิเทศ  

 
มี.ค. 2564 

2 กิจกรรมที่ 2 
จัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร C4T  ระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3   โรงเรียน 20 โรงเรียน จ านวน 40 
คน 

1. ประชุมเตรียมการคณะท างาน 
2. การอบรมเชิงปฏิบัติการ 

การจัดการเรียนรู้วิทยาการ
ค านวณ  

เม.ย.2564 

3 กิจกรรมที่ 3 
การนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ  
จ านวน 2 ครั้ง /ภาคเรียน 

1. การประชุมเตรียมการคณะ
ศึกษานิเทศก์ 

2. การนิเทศ ติดตามการจัดการ
เรียนรู้วิทยาการค านวณ 

พ.ค. – ก.ย. 
2564 

4 กิจกรรมที่ 4 
สรุปรายงานผลการด าเนินงานโครงการ 

1. การสังเคราะห์ผล 
2. การจัดท าเอกสาร สรุป รายงาน

ผลโครงการ 

ก.ย. 2564 

5. ระยะเวลาด าเนินการโครงการ (เริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ) 
 วันที่  1  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2564  ถึง วันที่ 30 เดือน กันยายน  พ.ศ. 2564 

6.  งบประมาณ   

 งบประมาณ  จ านวน  25,000 บาท  ถัวจ่ายทุกรายการโดยมีรายละเอียดการใช้งบประมาณดังต่อไปนี้ 

กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรมที่ 1 
การประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการการ
ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณโรงเรียน
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมร้อยเอ็ด 
เขต 1 จ านวน 20 คน จ านวน 1 วัน 
 -  ค่าอาหารว่างและอาหารว่าง ( 100 บาท x 1 วัน x  
2o คน   

 
 
 
 
 
 

2,000 

  
 
 
 
 
 

2,000 

 
 
 
 
 

 
 

รวมกิจกรรมที่ 1  2,000 - 2,000  
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กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรมที่ 2 
จัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร  C4T ระดับ 
มัธยมศึกษาต้อนต้น 
2.1 ระดับมัธยมศึกษาต้อนต้น จ านวน 50 คน จาก
โรงเรียน 20 โรงเรียน ๆ ละ 2 คน และคณะกรรมการ
ด าเนินงานจ านวน 10 คน  รวม 50 คน  จ านวน 2 วัน 

-  ค่าอาหารและอาหารว่าง ( 130 บาท x 2 วัน x 50 
คน = 13,000 บาท) 
  - ค่าตอบแทนวิทยากรและวิทยากรพ่ีเลี้ยง ( 2 วัน x 
2,500 บาท = 5,000 ) 
  - ค่าท่ีพักวิทยากร  ( 2 คน x 2 คืน x 600 บาท  
= 1,200 บาท ) 
  - ค่าพาหนะวิทยากร ( 2 คน x 500 บาท= 1,000 บาท) 
  - ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
  - ค่าจัดท าวัสดุเอกสาร = 500 บาท ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

5,000 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

13,000 
 
 

 
1,200 

  1,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

500 

รวมกิจกรรมที่ 2 20,700 5,000 15,200 500 
กิจกรรมที่ 3 
การนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ
และการออกแบบเทคโนโลยี  

 
 

  
2,300 

 

รวมกิจกรรมท่ี 3 2,300 - 2,300- - 
รวม 25,000 5,000 19,500 500 

หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ  

7. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1) ร้อยละ 90 ของนักเรียนกลุ่มเปูาหมาย ในโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เ ขต 1 
ได้รับการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ 
2) ร้อยละ 90 ของครูผู้สอน ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 มีความรู้ความ
เข้าใจและสามารถจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณได้มี
ประสิทธิภาพ 

การสังเกตพฤติกรรม 
- การสัมภาษณ์ 
- การสอบถาม 
 

- แบบสังเกต 
- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบสอบถาม 
- แบบรายงานผล 
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8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
8.1 คุณภาพการศึกษาด้านวิทยาการค านวณและการออกแบบเทคโนโลยี ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 สูงขึ้น  
          8.2 ครูทีร่ับผิดชอบจัดการเรียนรูว้ิทยาการค านวณและการออกแบบเทคโนโลยีในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ วิทยาการค านวณและการออกแบบ
เทคโนโลยีสูงขึ้น 
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โครงการ  การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2564 
แผนงาน                    พ้ืนฐานด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
สนองกลยุทธ์ สพป.รอ.1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
ผู้รับผิดชอบโครงการ  1.นายเรืองศิลป์  เห็มชัย 2.นางยุภาพิน  ทึนหาร  
โครงการ          โครงการใหม่      โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  1  ตุลาคม  2563 - 30  กันยายน  2564 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 

 “ศิลปหัตถกรรมนักเรียน” เป็นกิจกรรมที่กระทรวงศึกษาธิการรับเป็นเจ้าภาพในการจัดงานเพื่อสนอง  
พระราชปณิธานของล้นเกล้ารัชกาลที่ 6  ที่เป็นผู้ทรงริเริ่มจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2555 ณ โรงเรียน 
สวนกุหลาบวิทยาลัย และเสด็จเป็นประธานเปิดงานด้วยพระองค์เอง เพื่อเป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออก  
ถึงความรู้ความสามารถ และเผยแพร่ผลงานด้านการจัดการศึกษาสู่สายตาสาธารณชนส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้รับโอนภารกิจในการเป็นเจ้าภาพจัดงานศิลปหัตถกรรม  จากกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่ปี  
พ.ศ. 2548 และด าเนินการจัดงานในปี 2550 (ครั้งที่ 58) ภายใต้นโยบายหลักในการเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษาโดยยึด
หลักคุณธรรมน าความรู้ และมอบให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดการคัดเลือกคัดเลือกผลงานดีเด่นมาน าเสนอใน
ระดับภาค (4 ภูมิภาค) และคัดเลือกผลงานที่ดีที่สุดมาพัฒนาต่อยอดในระดับชาติ ทั้งนี้ รูปแบบการจัดงานมี
วิวัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง ในครั้งนี้ก าหนดให้จัดการคัดเลือกตัวแทนผู้ชนะเลิศตั้งแต่ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
ระดับภาค ของแต่ละกิจกรรม  (8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) จ าแนกตามประเภทนักเรียนปกติ 
เรียนรวม พิการเฉพาะทาง และแบ่งลู่การคัดเลือกออกเป็น 3 ลู่ (ประถมศึกษา ขยายโอกาส มัธยมสายสามัญ)  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ได้รับมอบหมายจากส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้คัดเลือกตัวแทนนักเรียนปกติและนักเรียนเรียนรวม ในระดับก่อนประถมศึกษา ระดับ 
ประถมศึกษา ทุกสังกัด และคัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาส ซึ่งมีทั้งหมด 
25 ศูนย์การคัดเลือก คือ ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนฯ จ านวน 22 ศูนย์  ศูนย์เทศบาล จ านวน 1 ศูนย์ ศูนย์เครือข่าย
โรงเรียนเอกชน จ านวน 1 ศูนย์ และศูนย์ศึกษาสงเคราะห์ 1 ศูนย์  จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 

2. วัตถุประสงค ์

 2.1 ผลผลิต 
  2.1.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถ และทักษะด้านวิชาชีพ  
       2.1.2 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้นักเรียนแสดงความสามารถที่เป็นเลิศด้านวิชาการ วิชาชีพ 
สุนทรียภาพด้านดนตรี-นาฏศิลป์ ศิลปะการแสดง และสิ่งประดิษฐ์ทั้งในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 2.1.3  ให้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าเสนอผลงานครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ปรากฏ 
แก่สาธารณชน 
 

 2.2 ผลลัพธ์ 
  2.2.1 นักเรียนได้แสดงความสามารถท่ีเป็นเลิศด้านวิชาการ วิชาชีพ สุนทรียภาพด้านดนตรี- 
นาฏศิลป์ ศิลปะการแสดง และสิ่งประดิษฐ์ทั้งในระดับเครือข่ายโรงเรียน ระดับอ าเภอหรือระดับเขตพ้ืนที่  
การศึกษา 
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  2.2.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าเสนอผลงานของตนเองให้ปรากฏต่อ
สาธารณชน 
 

3. เป้าหมาย 

3.1 ด้านปริมาณ 
 3.1.1 นักเรียนระดับก่อนประถมถึงมัธยมศึกษาตอนต้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของทุกโรงเรียน 
ในสังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 สังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  สังกัดการศึกษาเอกชน และสังกัดโรงเรียนศึกษา
สงเคราะห์ ได้เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2564  ในระดับเครือข่ายโรงเรียนหรือระดับ
เขตพ้ืนที่หรือระดับภาค 

3.1.2 คัดเลือกกิจกรรมเด่น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ส่งเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2564 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดร้อยเอ็ด 
 3.2 ด้านคุณภาพ 
 3.2.1 นักเรียนระดับก่อนประถมถึงมัธยมศึกษาตอนต้นของทุกโรงเรียนในสังกัด สพป .ร้อยเอ็ด เขต 1 สังกัด
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  สังกัดการศึกษาเอกชน และสังกัดโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ได้แสดงความสามารถที่เป็นเลิศ
ด้านวิชาการ วิชาชีพ สุนทรียภาพด้านดนตรี-นาฏศิลป์ ศิลปะการแสดง และสิ่งประดิษฐ์ทั้ งในระดับเครือข่ายโรงเรียน 
ระดับอ าเภอหรือระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

3.2.2  มีกิจกรรมเด่นเป็นตัวแทนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 
เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2564 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
4. กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการ 

รายละเอียดกิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ (ระบุวันที่/เดือน/ปี) 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
 (เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

กิจกรรมที่ 1 : เสนอขออนุมัติโครงการ /    

กิจกรรมที่ 2 : แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตาม
โครงการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 /   

กิจกรรมที่ 3 : ประขุมคณะกรรมการด าเนินงานตาม
โครงการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 /   

 

รายละเอียดกิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ (ระบุวันที่/เดือน/ปี) 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
 (เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

กิจกรรมที่ 4 : ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

 /   

กิจกรรมที่ 5 : แจ้งก าหนดการด าเนินงานกับศูนย์การ
คัดเลือก  25  ศูนย์ (เครือข่ายฯ 22 เครือข่าย, เทศบาล
ร้อยเอ็ด 1 ศูนย์ และโรงเรียนเอกชน 1 ศูนย)์ 

 /   
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กิจกรรมที่ 6 : ด าเนินการคัดเลือกระดับเครือข่าย
โรงเรียน/เทศบาล/เอกชน 

  /  

กิจกรรมที่ 7 : เครือข่ายโรงเรียน 24 เครือข่าย ส่ง
รายชื่อกรรมการตัดสิน 

  /  

กิจกรรมที่ 8 : ศูนย์การคัดเลือก 24 ศูนย์ กรอกรายชื่อ
นักเรียนและครูผู้ฝึกสอน ตัวแทนของแต่ละศูนย์เข้าร่วม
คัดเลือกระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

  /  

กิจกรรมที่ 9 : ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของ
รายชื่อคณะกรรมการตัดสิน 

  /  

กิจกรรมที่ 10 : แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการ
คัดเลือก และลงข้อมูลในโปรแกรมการจัดงาน 

   / 

กิจกรรมที่ 11 : ส ารวจสถานที่จัดการคัดเลือกพร้อมทั้ง
จัดท าแผนผัง 

   / 

กิจกรรมที่ 12 : ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนและครูที่เป็น
ตัวแทนเข้าร่วมคัดเลือกระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

   / 

กิจกรรมที่ 13 : ประชุมคณะกรรมการตัดสินการ
คัดเลือก 

   / 

กิจกรรมที่ 14 : เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการ
คัดเลือก 

   / 

กิจกรรมที่ 15 : ด าเนินการจัดงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2564  ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

   / 

กิจกรรมที่ 16 : สรุปผลการคัดเลือกระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

   / 

กิจกรรมที่ 17 : โอนข้อมูลตัวแทนนักเรียนและครูผู้
ฝึกสอนเข้าร่วมคัดเลือกระดับภาค 

   / 

กิจกรรมที่ 18 :  สรุปรายงานผลการด าเนินงานตาม
โครงการ 

   / 
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5. งบประมาณ 
 จ านวนทั้งสิ้น 550,000 บาท * ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ ตามรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้ 

กิจกรรมรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบประมาณท่ีใช้ตามหมวดรายจ่าย 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 : เสนอขออนุมัติโครงการ - - - - 
กิจกรรมที่ 2 : แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตามโครงการ
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

- - - - 

กิจกรรมที่ 3 : ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานตามโครงการ
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
-ค่าอาหารและอาหารว่าง(50คนx130บาทx2วัน) 

- 13,000 - 13,000 

กิจกรรมที่ 4 : ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
-ค่าอาหารและอาหารว่าง (28 คน x 130 บาท x 13 วัน) 
- ค่าพาหนะแอดมิน ( 22 คนx 200 บาทx 13 วัน) 

 
 
 
- 
- 

 
 

 
47,320 
57,200 

 
 
 
- 
- 

 
 
 

47,320 
57,200 

กิจกรรมที่ 5 : แจ้งก าหนดการด าเนินงานกับศูนย์การ
คัดเลือก  25  ศูนย์ (เครือข่ายฯ 22 เครือข่าย, เทศบาล
ร้อยเอ็ด 1 ศูนย์ และโรงเรียนเอกชน 1 ศูนย)์ 

- - - - 

กิจกรรมที่ 6 : ด าเนินการคัดเลือกระดับเครือข่ายโรงเรียน/
เทศบาล/เอกชน 

- - - - 

กิจกรรมที่ 7 : เครือข่ายฯส่งรายชื่อกรรมการตัดสิน - - - - 
กิจกรรมที่ 8 : ศูนย์การคัดเลือก 24 ศูนย์ กรอกรายชื่อ
นักเรียนและครูผู้ฝึกสอน ตัวแทนของแต่ละศูนย์เข้าร่วม
คัดเลือกระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

- - - - 

กิจกรรมที่ 9 : ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของรายชื่อ
คณะกรรมการตัดสิน 

- - - - 

กิจกรรมที่ 10 : แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการคัดเลือก 
และลงข้อมูลในโปรแกรมการจัดงาน 

- - - - 

กิจกรรมที่ 11 : เตรียมสถานที่จัดการคัดเลือกพร้อมทั้งจัดท า
แผนผัง 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

กิจกรรมที่ 12 : ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนและครูที่เป็น
ตัวแทนเข้าร่วมคัดเลือกระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

- - - - 

กิจกรรมที่ 13 : ประชุมคณะกรรมการตัดสินการคัดเลือก 
- ค่าอาหารลาหารว่าง (800 คน x 130 บ x 1 วัน) 
- ค่าสถานที่ประชุมโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 

 
- 
- 

 
104,000 
1,000 

 
- 
- 

 
104,000 
1,000 

กิจกรรมที่ 14 :  
- -  ค่าจัดท าปูายสนามแข่งขัน  

 
- 

 
- 

 
8,000 

 
8,000 
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- - ค่าเอกสารและรูปเล่มการด าเนินงานโครงการ - - 19,880 19,880 

กิจกรรมที่ 15 : ด าเนินการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2564  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
- ค่าพาหนะคณะกรรมการ ภายใน 
      (780 คน x 200 บ ) เหมาจ่าย 
- ค่าพาหนะคณะกรรมการ ภายนอก 
      (20 คน x 500 บ ) เหมาจ่าย 

      - ค่าอาหารและอาหารว่าง  
     (800 คน x 130บ ) 
- ค่าสถานที่แข่งขัน 
- ค่าสถานที่เปิดงาน 
- ค่าประธานเปิด - ปิดงาน 

 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
-- 
- 

2,000 

 
 
 

156,000 
 

10,000 
 

106,600 
20,000 
5,000 

- 

 
 
 
- 
 
- 
 
- 
- 
- 
- 

 
 
 

156,000 
 

10,000 
 

106,600 
20,000 
5,000 
2,000 

กิจกรรมที่ 16 : สรุปผลการคัดเลือกระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา - - - - 
กิจกรรมที่ 17 : โอนข้อมูลตัวแทนนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน
เข้าร่วมคัดเลือกระดับภาค 

- - - - 

กิจกรรมที่ 18 :  สรุปรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ - - - - 
รวม 2,000 520,120 27,880 550,000 

 
6.  การประเมินผล 

ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต 
 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 

 
ส ารวจ 

 
แบบส ารวจ 

ผลลัพธ์ 
 ผลการคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่  70 ปีการศึกษา 
2564 

 
ส ารวจ 

 
แบบส ารวจ 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 7.1  นักเรียนมีความสามารถด้านวิชาการ วิชาชีพ สุนทรียภาพด้านดนตรี-นาฏศิลป์ ศิลปะการแสดง 
และสิ่งประดิษฐ์ทั้งในระดับเครือข่ายโรงเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
 7.2 นักเรียนมีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ในด้านวิชาการ วิชาชีพ สุนทรียภาพด้านดนตรี-นาฏศิลป์  
ศิลปะการแสดงและสิ่งประดิษฐ์ 
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โครงการ  พัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นหนึ่ง                                    
                               ของประเทศ  ปีงบประมาณ  2564 
แผนงาน                    พ้ืนฐานด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
สนองกลยุทธ์ สพป.รอ.1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
ผู้รับผิดชอบโครงการ  1. นางยุภาพิน  ทึนหาร  
โครงการ          โครงการใหม่      โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  1  ตุลาคม  2563 - 30  กันยายน  2564 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 

  การปฏิรูปการศึกษาศึกษานิเทศก์เป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญยิ่งในการที่จะน าพาคุณภาพการศึกษาของ
ชาติไปสู่เปูาหมาย โดยเฉพาะในเรื่องการปฏิรูปการศึกษาและเรียนรู้อย่างเป็นระบบ  ซึ่งประเด็นส าคัญของการ
จัดระบบการศึกษาและการเรียนรู้ที่ต้องปฏิบัติอย่างเร่งด่วน 4 ประการหลัก คือ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
เรียนรู้  การพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ และการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการใหม่ นอกจากนั้น ศึกษานิเทศก์ยังมีหน้าที่พัฒนาระบบการนิเทศให้เป็นการนิเทศแนวใหม่ เพื่อ
รองรับการเปลี่ยนของสังคมท่ีเป็นไปอย่างรวดเร็วอีกด้วย 

"ศึกษานิเทศก์ คือ ผู้ท าหน้าที่นิเทศ-แนะน า-ชี้น า-กระตุ้นให้ครูและผู้บริหารสถานศึกษา   
ให้เกิดความรู้ ความตระหนัก และมีทักษะในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน "  รวมทั้งสามารถเป็นที่
ปรึกษาทางวิชาการส าหรับนักบริหารระดับสูงในองค์กรที่สังกัด เช่น ผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษา    
รองผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่  ผูอ้ านวยการกลุ่มงานต่าง ๆ ศึกษานิเทศก์ ต้องเก่งในเชิงวิชาการเป็นอย่างมากจะต้องได้รับ
การพัฒนาสมรรถนะให้มีความเป็นเลิศ อย่างต่อเนื่อง โดยศึกษานิเทศก์ จะต้องมีความรู้แตกฉาน ลึกซ้ึงในเนื้อหาสาระ 
เรื่องท่ีจะท าการนิเทศ  มีทักษะในการศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ส าหรับครู  ผู้บริหารสถานศึกษา 
หรือ องค์กรเครือข่าย มีทักษะในการวิจัยเชิงประเมินนโยบาย แผนงาน หรือโครงการต่าง ๆ สามารถใช้การประเมินเป็น
เครื่องมือในการวิเคราะห์และชี้แนะจุดเด่น จุดอ่อน หรือสิ่งที่ควรปรับปรุงในโครงการหรือปฏิบัติการใดๆ ของหน่วยงาน
ที่สังกัด มีทักษะด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และทักษะ ไอ ซีที  เพ่ือสนับสนุนหรือให้เอื้อต่อการท างานในยุคปัจจุบัน  
มีทักษะในการใช้กลไกเครือข่ายหรือส่งเสริมเครือข่ายให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวงวิชาชีพ 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1  พิจารณาเห็นว่าการพัฒนาศักยภาพ
ศึกษานิเทศก์ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นหนึ่งของประเทศ ปีการศึกษา  2564  
มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะท าให้คุณภาพด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  จึงจัดท าโครงการนี้ขึ้น  

2. วัตถุประสงค ์

 2.1  ด้านผลผลิต (Outputs) 
    2.1.1  ศึกษานิเทศก์ได้รับการพัฒนาพัฒนาศักยภาพ 
      2.2  ด้านผลลัพธ์ (Outcomes) 
    2.2.1  คุณภาพด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเป็นไปตามเปูาหมายของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

3. เป้าหมาย 

3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
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    3.1.1  ศึกษานิเทศก์ได้รับการพัฒนาพัฒนาศักยภาพ จ านวน  11  คน 
      3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
    3.2.1  พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นหนึ่งของประเทศ     

3.2.2  คุณภาพด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเป็นไปตามเปูาหมายของส านักงาน  
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
4. กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการ 

รายละเอียดกิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ (ระบุวันที่/เดือน/ปี) 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
 (เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

กิจกรรมที่ 1 : ขออนุมัติโครงการ /    

กิจกรรมที่ 2 : จัดท าเอกสารพัฒนาศักยภาพ
ศึกษานิเทศก์ 

 /   

กิจกรรมที่ 3 : ประชุมคณะศึกษานิเทศก์   /  
กิจกรรมที่ 4 : พัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์   /  
กิจกรรมที่ 5 : สรุปและรายงานผลการนิเทศ    / 
 
5. งบประมาณ 
 จ านวนทั้งสิ้น 47,560 บาท * ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ ตามรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้ 

กิจกรรมรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบประมาณท่ีใช้ตามหมวดรายจ่าย 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 : ขออนุมัติโครงการ - - - - 

กิจกรรมที่ 2 : จัดท าเอกสารพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์ - - 8,330 8,330 
กิจกรรมที่ 3 : ประชุมคณะศึกษานิเทศก์ 
-  ค่าอาหารและอาหารว่าง  11  คน  1  วัน 
   (11  130  1) 

 
 
- 

 
 

1,430 

 
 
- 

 
 

1,430 
กิจกรรมที่ 4 : พัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์ 

- ค่าจ้างเหมารถตู้  1  คัน  2  วัน 
- ค่าอาหารและอาหารว่าง   

         ( 11 คน x 800 บาท x 2 วัน)   
     -  ค่าท่ีพัก  ( 11 คน x 600 บาท x 1 วัน)   
     -  ค่าตอบแทนวิทยากร 

 
- 
- 
 
- 

3,600 

 
10,000 
17,600 

 
6,600 

- 

 
- 
- 
 
- 
- 

 
10,000 
17,600 

 
6,600 
3,600 

รวม 3,600 35,630 8,330 47,560 
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6.  การประเมินผล 
ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต 
 ศึกษานิเทศก์ได้รับการพัฒนาและมีศักยภาพสูงขึ้น                      

 
สังเกต 

 
แบบสังเกต 

 
ผลลัพธ์ 
 คุณภาพด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
เป็นไปตามเปูาหมายของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
รายงานผลผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน 

 
แบบรายงาน 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     7.1  ศึกษานิเทศก์มีศักยภาพมากขึ้น 
     7.2  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น 
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โครงการ  English Challenge To Be The First ด้วยนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก  
                               Active Learning เพ่ือพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
แผนงาน        พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
นโยบายที่ 2  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
สนองกลยุทธที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
สนองกลยุทธที่ 3 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สนองยุทธศาสตร์ สพป.รอ.1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดวามสามารถ 
                                ในการแข่งขัน  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
ผู้รับผิดชอบโครงการ  น.ส.สัมพันธ์  เอกรักษา  นางมณี  ผ่านจังหารและน.ส.คณัฐชนน จันทร์ฟูาเลื่อม 
ลักษณะโครงการ   โครงการใหม่     
ระยะเวลาด าเนินการ  1  ตุลาคม  2563 - 30  กันยายน  2564 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 

 ปัจจุบันนี้ภาษาอังกฤษมีบทบาทส าคัญยิ่งและเป็นตัวจักรส าคัญที่จะช่วยให้ประเทศไทยพัฒนาได้ทัน ต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก โดยมุ่งใช้ความก้าวหน้าของสังคมฐานความรู้ และนวัตกรรมทางเทคโนโลยี สารสนเทศเป็น
ปัจจัยชี้น าในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ภาษาอังกฤษถือเป็นภาษาท่ีมีบทบาทส าคัญ และมี
ผลกระทบต่อประชากรไทยในหลากหลายด้าน ตัวอย่างด้านล่างนี้ คือความส าคัญของภาษาอังกฤษที่มีผลต่อด้านต่างๆ 
ที่ใกล้ตัว และท าให้เห็นภาพชัดเจน เพ่ือให้เห็นว่าเพราะเหตุใดเราจึงควรเรียนรู้ และเห็นถึงความส าคัญของ
ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น  
 การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับป ระถมศึกษา และมัธยมศึกษาเพ่ือให้นักเรียนสามารถอ่านออก
เขียนได้อย่างเหมาะสมกับระดับชั้นเรียนผู้สอนมักจะด าเนินการสอนโดยเริ่มตั้งแต่การสอนศัพท์แล้วสอนอ่าน แล้วจึง
สอนโครงสร้างของประโยค ค าศัพท์จึงเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของภาษาที่จะน าไปสู่การเรียนรู้ข้อความ  ประโยคและ
โครงสร้างของภาษา  ส่วนทักษะการพูดและการฟังก็เป็นสิ่งส าคัญยิ่ง และผู้สอนอันเป็นต้นแบบจะต้องพัฒนาความรู้
ทางภาษาให้ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษาให้มากที่สุด ในเรื่องนี้ปัจจุบันแม้จะแก้ได้บ้างโดยอาศัยเทคโนโลยี ที่บันทึกเสียง
การพูดคุย การออกเสียงที่ถูกต้องไว้ แล้วก็ตาม แต่การแสดงความรู้สึก แสดงอารมณ์ท่ีเกี่ยวข้องนั้นก็ยังต้องใช้เจ้าของ
ภาษามาเป็นผู้สอนถึงจะท าให้เกิดการเรียนรู้ทางภาษาได้เร็ว  แต่โรงเรียนส่วนใหญ่ยังมีมีข้อจ ากัดด้านครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษที่เป็นชาวต่างชาติ หรือแม้แต่ครูที่จบเอกภาษาอังกฤษก็มีจ านวนน้อยมาก ดัง นั้น ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
ที่ไม่จบตรงวิชาเอกจึงต้องพัฒนาตนเองด้านทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและทักษะการสอนภาษาอังกฤษอยู่
เสมอ รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนได้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษอยากหลากหลาย  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต  1 เห็นความส าคัญของการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ของนักเรียน จึงก าหนดจัดโครงการ English Challenge To Be The First ด้วยนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
Active Learning เพ่ือพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้ครูได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับความสนใจของนักเรียนด้วยเทคนิควิธีการที่หลากหลาย และส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ
ด้านภาษาอังกฤษ สร้างเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ รักท่ีจะเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือการมีทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารที่ดีขึ้น และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษที่สูงขึ้นด้วย 
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2. วัตถุประสงค ์
 2.1 ผลผลิต 

  1. เพ่ือพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษให้มีทักษะ เทคนิคการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก Active Learning 
   2. เพ่ือส่งเสริมพัฒนานักเรียนให้มีทักษะภาษาอังกฤษด้านการอ่าน เขียนค าศัพท์ (Spelling Bee) และ
การพูดในที่สาธารณะ (Impromptu speech)   เพ่ิมข้ึน 
  2.2 ผลลัพธ์ 
      1. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ผ่านการอบรมพัฒนามีทักษะ เทคนิคการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning เพ่ิมข้ึน 
   2. นักเรียนมีทักษะการอ่าน เขียนค าศัพท์  (Spelling Bee) และการพูดในที่สาธารณะ (Impromptu 
speech)  เพ่ิมข้ึน 

3. เป้าหมาย 

 3.1 ด้านปริมาณ  
1. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1  

จ านวน 60 คน  
2. นักเรียนระดับชั้นป.1-3 ชั้น ป.4-6 และชั้นม.1-3 จากโรงเรียนในเครือข่ายสังกัดส านักงาน 

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 เข้าร่วมกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ  80 ของเครือข่าย 
 3.2 ด้านคุณภาพ 
       1. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active 
Learning 
   2. นักเรียนมีทักษะการอ่าน เขียนค าศัพท์  (Spelling Bee) และการพูดในที่สาธารณะ (Impromptu 
speech)  เพ่ิมข้ึน 

4. กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการ 

รายละเอียดกิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ (ระบุวันที่/เดือน/ปี) 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษ ด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
Active Learning 

 /   

กิจกรรมที่ 2 : การแข่งขันทักษะการอ่าน 
เขียนค าศัพท์  (Spelling Bee) และการพูด
ในที่สาธารณะ (Impromptu speech)   

  / 
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5. งบประมาณ 

 จ านวนทั้งสิ้น 25,000 บาท ตามรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้ 

กิจกรรมรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบประมาณท่ีใช้ตามหมวดรายจ่าย 

รวม ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 : การพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ด้านการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning 

    

  1) ค่าอาหารและอาหารว่างคณะผู้เข้าร่วมอบรมพัฒนาและ
คณะท างาน (250 บาท X70 คนx 1วัน) 

  
17,500 

  
17,500 

  2) ค่าตอบแทนวิทยากร  (400 บาท X 5 คน) 
 

2,000 
   

2,000 
กิจกรรมที่ 2 : การแข่งขันทักษะการอ่าน เขียนค าศัพท์  
(Spelling Bee) และการพูดในที่สาธารณะ (Impromptu 
speech)  Spelling Bee 3 รายการ 
Impromptu speech 3 รายการ 

    

     - ค่าอาหารและอาหารว่างกรรมการตัดสินวันละ   
130 บาท จ านวน 6 รายการ รายการละ 5 คน (130 บาท X 
6 รายการ X 5 คน) 

  
 
 

3,900 

  
 
 

3,900 
     -ค่าด าเนินการจัดเตรียมสถานที่แข่งขัน  1,600  1,600 

รวม  5,500  5,500 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 2,000 23,000  25,000 

 
* ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ 
 
 
 

6. การประเมินผล 

ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต 
 1.ครูผู้สอนภาษาอังกฤษได้อบรมพัฒนามีทักษะ 
เทคนิคการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning 
2. นักเรียนได้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษด้านการอ่าน 
เขียนค าศัพท์ (Spelling Bee) และการพูดในที่
สาธารณะ (Impromptu speech)    

 
การนิเทศติดตาม
ประเมินผล 
- สังเกต 
- สัมภาษณ์ 
- ตรวจสอบเอกสาร /
ร่องรอย 

 
 
 
- แบบสังเกต 
- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบตรวจสอบรายการ 
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ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
ผลลัพธ์ 
 1.ครูผู้สอนภาษาอั งกฤษ ออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ที่หลากหลายด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
Active Learning 
 2 .นักเรียนมีทักษะการอ่าน เขียนค าศัพท์  
(Spelling Bee) และการพูดในที่สาธารณะ 
(Impromptu speech)  เพ่ิมข้ึน 

 
นิเทศติดตามตรวจสอบ 
- สังเกต 
- ตรวจสอบรายการ 
 

 
 
- แบบสังเกต 
- แบบตรวจสอบรายการ 
 

  

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 7.1 ครูผู้สอนภาษาอังกฤษในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 มีการ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning เพ่ิมข้ึน 
 7.2 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 มีครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ที่
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning เพ่ิมข้ึน 
 7.3 ผู้เรียน /นักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 มีทักษะ
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร มีทัศนคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ รักการเรียนภาษาอังกฤษ และผลสัมฤทธิ์ทางเรียนสูงขึ้น  
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โครงการ                   บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย  ปีงบประมาณ 2564 
แผนงาน    พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
    ผลผลิต ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา การพัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย 
นโยบายที่ 2   ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
สนองกลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
สนองกลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา                      
หน่วยงานรับผิดชอบ กลุม่นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ             นางมณี  ผ่านจังหาร  นางสาวคณัฐชนน จันทร์ฟูาเลื่อม นางดวงใจ สังฆะวัน และ
    นางสาวสัมพันธ์ เอกรักษา          
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง                       
ระยะเวลาด าเนินการ       1 ตุลาคม  2563 - 30  กันยายน  2564 
 
1.    หลักการและเหตุผล 
 โครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” เป็นโครงการตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาพระราชทานให้คณะกรรมการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศ
ไทย น าไปพิจารณาริเริ่มด าเนินการน าร่องในประเทศไทย โดยพระองค์ท่านได้ทอดพระเนตรตัวอย่างโครงการนี้เมื่อ
คราวเสด็จพระราชด าเนินเยือนประเทศเยอรมนี เมื่อ พ.ศ. 2552 ซึ่งเป็นโครงการด้านการศึกษาในระดับปฐมวัยที่ใหญ่
ที่สุด ในการนี้มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ได้ด าเนินการให้มีการศึกษาโครงการ โดยประสานกับโครงการ Haus 
der kleinen Forscher “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และ
ภาคเอกชน ที่ส่งเสริมการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพอย่างยิ่ง สามารถปลูกฝังนิสัยรักวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถขยายผลไปสู่โรงเรียนอนุบาลจ านวนมากในเวลาอันสั้น สามารถควบคุมมาตรฐานได้
อย่างดี 
 การด าเนินงาน ของ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 อยู่ภายใต้เครือข่ายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ซึ่งเป็นเครือข่ายโครงการ”บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ภายใต้มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ได้
ด าเนินการมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 ถึงปัจจุบัน ตั้งแต่รุ่นที่ 1 ถึงรุ่นที่ 9  ขยายผลครบทุกโรงเรียนจ านวน 221 
โรงเรียน ยกเว้นโรงเรียนที่ไม่จัดการศึกษาปฐมวัย ส่วนในระดับประถมศึกษา มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการจ านวน 6 โรง  
ซึ่งในการศึกษา 2563-2564 มีผู้น าเครือข่ายท้องถิ่น (LN) จ านวน 2 คน แบ่งเป็นระดับปฐมวัย และระดับประถม
ศึกษา  และมีวิทยากรท้องถิ่น (LT) จ านวน 3 คน แบ่งเป็นระดับปฐมวัย 2 คน ระดับประถมศึกษา 1 คน ซึ่งบุคคล
เหล่านี้จะช่วยขับเคลื่อนโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย เพื่อให้โรงเรียนในโครงการ ครูปฐมวัย และครู
วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา ได้สร้างโอกาสทางการศึกษาให้เด็กปฐมวัยได้ลงมือปฏิบัติและมีประสบการณ์จากการ
ท ากิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ เพื่อกระตุ้นและปลูกฝังให้เด็กปฐมวัยทุกคนมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติ 
และเทคโนโลยี ด้วยกิจกรรมท่ีสร้างความสนุกสนาน ความเพลิดเพลิน ความสนใจใคร่รู้ และความกระตือรือร้น
เกี่ยวกับธรรมชาติ สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก ได้ฝึกทักษะการสังเกต รู้จักตั้งค าถามและหาค าตอบด้วยตนเอง หรือน าเสนอ
และส่งเสริมพัฒนาการ ความสามารถด้านภาษา สังคม และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน เพื่อเตรียม
ความพร้อมให้เด็กปฐมวัยได้มีความพร้อมด้านวิทยาศาสตร์เพื่อเรียนในระดับประถมศึกษา และเติบโตขึ้นเป็น
นักวิทยาศาสตร์ และวิศวกร รุ่นใหม่ ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยให้เจริญก้าวหน้าต่อไป  
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2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเพ่ิมพูนและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ ของผู้น าเครือข่ายท้องถิ่น (LN)และวิทยากรท้องถิ่น (LT) ที่ช่วย 

ผลักดันให้ครูในโรงเรียนของโครงการ พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัยและ
ประถมศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 

2. เพ่ือพัฒนาครูผู้สอนระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจ เทคนิคการเรียนการสอน 
วิทยาศาสตร์ ส าหรับเด็กปฐมวัยและประถมศึกษาในการจัดการเรียนรู้และส่งเสริมประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีส าหรับเด็กปฐมวัยและประถมศึกษาตามแนวทางบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย  

3. เพ่ือพัฒนาสร้างความเข้มแข็งให้กับโรงเรียน “โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”  
ได้พัฒนาอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
 4. เพ่ือส่งเสริม เปิดโอกาสให้เด็กปฐมวัยและเด็กประถมศึกษาทุกคนของโรงเรียนในโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ได้เตรียมความพร้อมและและมีประสบการณ์ในการเรียนรู้ด้วยการลงมือท าด้วย
ตนเอง มีทักษะการสังเกต รู้จักตั้งค าถามและหาค าตอบด้วยตนเอง มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี และการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ 

3. เป้าหมาย 
3.1 ด้านปริมาณ 
    1)  ผู้น าเครือข่ายท้องถิ่น (LN) หรือศึกษานิเทศก์ท่ีรับผิดชอบอย่างน้อย 1 คน และวิทยากรท้องถิ่น LT 

อย่างน้อย 1 คนได้รับการพัฒนาและช่วยผลักดันให้โรงเรียนพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ส าหรับเด็ก
ปฐมวัยได้อย่างมีคุณภาพ 
      2)  ครูผู้สอนปฐมวัยและประถมศึกษาทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ เทคนิคการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์  
ส าหรับเด็กปฐมวัยและประถมศึกษาในการจัดการเรียนรู้และส่งเสริมประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ส าหรับเด็กปฐมวัยและประถมศึกษาตามแนวทางบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย  

3) โรงเรียนในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย รุ่นที่ 1 – 9 จ านวน 221 โรงเรียนและ 
ระดับประถมศึกษาจ านวน 6 โรง สามารถด าเนินการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัยและประถมศึกษาได้
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
          4) เด็กปฐมวัยทุกคนและเด็กประถมศึกษาของโรงเรียนในโครงการมีความพร้อมและและมีประสบการณ์
ในการเรียนรู้ด้วยการลงมือท าด้วยตนเอง มีทักษะการสังเกต รู้จักตั้งค าถามและหาค าตอบด้วยตนเอง มีเจตคติท่ีดีต่อ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ 
 3.2 ด้านคุณภาพ 

      1) ผู้น าเครือข่ายท้องถิ่น (LN) หรือศึกษานิเทศก์ท่ีรับผิดชอบ และวิทยากรท้องถิ่น LT สามารถช่วย 
ผลักดันให้โรงเรียนพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัยได้อย่างมีคุณภาพ และโรงเรียน
สามารถผ่านการประเมินเพ่ือขอรับตราพระราชทานได้อย่างน้อยร้อยละ 80         
      2)  ครูผู้สอนปฐมวัยมีความรู้ ความเข้าใจ เทคนิคการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ส าหรับเด็กปฐมวัยและ
ประถมศึกษาในการจัดการเรียนรู้และส่งเสริมประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส าหรับเด็กปฐมวัยตาม
แนวทางบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย และมีโครงงานที่สามารถเผยแพร่ได้ 

3) โรงเรียนในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยทุกโรงเรียนสามารถด าเนินการจัดการ 
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัยได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการและโรงเรียนผ่านการประเมินในการขอรับตรา
พระราชทานอย่างน้อยร้อยละ 80 
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    4) เด็กปฐมวัยและนักเรียนประถมศึกษาของโรงเรียนในโครงการมีความพร้อมและและมีประสบการณ์ใน
การเรียนรู้ด้วยการลงมือท าด้วยตนเอง มีทักษะการสังเกต รู้จักตั้งค าถามและหาค าตอบด้วยตนเอง มีเจตคติที่ดีต่อการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และท าโครงงานวิทยาศาสตร์ได้ 

4. กิจกรรมการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
 
1 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 

 
 ค่าใช้จ่ายผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการและงานสัมมนาวิชาการ
ครบรอบ 10 ปี “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกับการศึกษาเพ่ือ
ความยั่งยืน”  
 ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการและงานสัมมนา
วิชาการครบรอบ 10 ปี “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกับ
การศึกษาเพ่ือความยั่งยืน”   
ค่าใช้จ่ายในการประเมินโรงเรียนเพื่อรับตราพระราชทาน 
“บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” 
ปีการศึกษา 2563 
นิเทศ ตดิตาม และประเมินผลการด าเนินงาน                     
ของโรงเรียนในโครงการ 
- สรุปและรายงานผลปฏิบัติการนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผล การด าเนินงาน  โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย ประเทศไทย ของโรงเรียนในสังกัด 

   
8-11 มี.ค. 

2564 
 

8-11 มี.ค. 
2564 

 
ก.พ.- มิ.ย.  

2564 
 

พ.ย.2563ก.ย. 
2564 

 
 

 
นางมณี ผ่านจังหาร 
และคณะ 
 
นางมณี ผ่านจังหาร 
และคณะ 
 
นางมณี ผ่านจังหาร 
และคณะ 
 
นางสาวคณัฐชนน  
จันทร์ฟูาเลื่อม และคณะ 

5. รายละเอียดการจัดกิจกรรมและการใช้จ่ายงบประมาณ  จ านวน -  บาท ดังนี้ 
ที ่ กิจกรรมและการใช้จ่ายงบประมาน   ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
 

 

ค่าพาหนะผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการและงานสัมมนา
วิชาการครบรอบ 10 ปี “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกับ
การศึกษาเพ่ือความยั่งยืน”  
ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการและงานสัมมนา
วิชาการครบรอบ 10 ปี “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกับ
การศึกษาเพ่ือความยั่งยืน”   
ค่าใช้จ่ายในการประเมินโรงเรียนเพื่อรับตราพระราชทาน 
“บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”ปีการศึกษา 
2563 
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน                     
ของโรงเรียนในโครงการ 
- สรุปและรายงานผลปฏิบัติการนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผล การด าเนินงาน  โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย ประเทศไทย ของโรงเรียนในสังกัด 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 

 

   

 รวมทั้งสิ้น -  - - 

หมายเหตุ  ขออนุมัติถัวจ่ายตามที่จ่ายจริงทุกรายการ 
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6. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัด/ประเมินผล 

ผลผลิต  (Outputs) ร้อยละของ 
1 ผู้น าเครือข่ายท้องถิ่นและวิทยากรท้องถิ่น 
2 ครูผู้สอนระดับปฐมวัย 
3 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 
4 เด็กปฐมวัย 
5 นักเรียนประถมศึกษา 

 
- การสังเกต 
- การสอบถาม 
- การสัมภาษณ์ 
- ประเมิน 
- ทดสอบ 

 
- แบบสังเกต 
- การสอบถาม 
- การสัมภาษณ์ 
- แบบประเมิน 
-แบบทดสอบ 

ผลลัพธ์  (Outcomes) 
1. บุคลากรได้แก่ ผู้น าเครือข่ายท้องถิ่น วิทยากร
ท้องถิ่น ครูปฐมวัย มีความรู้  ความเข้าใจสามารถ
จัดการเรียนการสอนให้กับเด็กปฐมวัยได้อย่างมี
คุณภาพต่อเนื่องและยั่งยืน 
2. โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจัดกิจกรรมอย่างน้อย 
20 กิจกรรมต่อปี สรุปผลการท ากิจกรรมและ
สะท้อนผลการท ากิจกรรมตามโครงการและสามารถ
ท าโครงงานอย่างน้อย 1 โครงงาน 
3. เด็กปฐมวัยได้รับการวางรากฐานด้าน
วิทยาศาสตร์และมีเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ และ
นักเรียนระดับประถมศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสูงขึ้นในเรื่องโครงงานวิทยาศาสตร์และ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

 
- การประเมินพัฒนาการ 
- การสังเกตพฤติกรรม 
- การสอบถาม 
- การสัมภาษณ์ 
- การทดสอบ 

 

 
- แบบรายงานผลการ
ประเมินพัฒนาการ
นักเรียนที่จบหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย  
 ปีการศึกษา 2563 
- แบบสังเกตพฤติกรรม 
- แบบสอบถาม 
- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบทดสอบ 
เรื่องโครงงาน
วิทยาศาสตร์และทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ระดับ
ประถมศึกษาตาม
ระดับชั้น 

  
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ผู้น าเครือข่ายท้องถิ่น LN วิทยากรท้องถิ่น LT ส่งเสริม สนับสนุนเพื่อขับเคลื่อน ครูปฐมวัย และครู 
ประถมศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กปฐมวัยและประถมศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ
ต่อเนื่องและยั่งยืน 

2. เด็กระดับปฐมวัยของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้รับการวางรากฐาน เตรียมความพร้อม เรียนรู้อย่างมี  
ความสุข สนุกกับกิจกรรม และมีพัฒนาการทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ  สังคม และสติปัญญา มีทักษะพ้ืนฐาน
ทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

3. นักเรียนระดับประถมศึกษาโรงเรียนในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย มีเจตคติที่ดีต่อ  
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมีผลมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสูงขึ้น ในเรื่องโครงงานวิทยาศาสตร์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ความพร้อมในการเข้าเรียน
ระดับมัธยมศึกษา 

4. โรงเรียนในโครงการทุกโรงสามารถจัดประสบการณ์ได้ครบตามเกณฑ์การประเมินอย่างมีประสิทธิภาพ  
และมีประสิทธิผล ผ่านเกณฑ์การประเมินอย่างน้อยร้อยละ 80 ของรุ่นที่ประเมินในปีการศึกษา 2563  
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โครงการ      ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
แผนงาน      พ้ืนฐานด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน 
      และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพป.รอ.1 กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายสมัย  สลักศิลป์ และคณะ  
ลักษณะโครงการ     โครงการใหม่      โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  1  ตุลาคม  2563 - 30  กันยายน  2564 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 

 การจัดการศึกษาในปัจจุบัน มุ่งเน้นให้ นักเรียนทุกกลุ่ มเปูาหมาย ทั้งเด็กปกติ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ที่อยู่ใน
พ้ืนที่ห่างไกล สามารถเข้าถึงการ ให้บริการทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพและ มีมาตรฐานใกล้เคียงกัน  เพ่ือสร้างความเท่า
เทียมกันของโอกาสทางการศึกษา จึงมีการน าเทคโนโลยี ต่าง ๆ โดยเฉพาะเทคโนโลยีดิจิทัล เข้า มาใช้เป็นเครื่องมือใน
การจัดการศึกษา  รวมทั้งจัดให้มี ระบบคอมพิวเตอร์  อุปกรณ์ต่อพ่วง และโครงข่าย อินเทอร์เน็ต ในทุกโรงเรียน  เพ่ือ
สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ของ
นักเรียนได้อย่างเหมาะสม ต่อเนื่อง และเสริมสร้างนิสัยใฝุรู้ใฝุเรียนตลอดชีวิตให้กับนักเรียนได้นั้น 
 จากการ ส ารวจข้อมูลและ นิเทศเยี่ยมชั้นเรียน เพ่ือรับทราบผลการจัด การเรียนรู้ พบว่า ครูและ บุคลากร
ทางการศึกษาส่วนใหญ่ยังขาดความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ส่งผลต่อความรู้  
ความสามารถและทักษะในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ของนักเรียน ทั้งการเรียนรู้ ตามหลักสูตรในชั้นเรียน 
และการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมของนักเรียนด้วย จากปัญหาดังกล่าว และข้อดีของเทคโนโลยีดิจิทัล จึงได้
จัดท าโครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้นี้ขึ้น 

2. วัตถุประสงค ์

 2.1 ผลผลิต 
  2.1.1 เพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะในการ จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ที่
เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน ให้กับครูแกนน าระดับเครือข่ายโรงเรียน โดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
  2.1.2 เพ่ือกระตุ้น ส่งเสริมให้มีสร้างสรรค ์Best Practice ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
บริบทของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการจัดประกวด Best Practice และมอบรางวัล  

 2.2 ผลลัพธ์ 
  2.2.1 เพ่ือให้ครูแกนน าที่ผ่านการอบรมฯ  มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการ จัดการเรียนรู้โดยใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน สามารถเป็นตัวอย่าง และให้ค าแนะน า กับครูในเครือข่ายโรงเรียน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  2.2.2 เพ่ือให้ครูแกนน าที่ผ่านการอบรมฯ  สามารถสร้างสรรค์ Best Practice ในการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ เป็นตัวอย่า ง กระตุ้น ส่งเสริม และเป็นที่ปรึกษา ให้ค าแนะน าส าหรับครูในเครือข่าย ในการพัฒนาและ
สร้างสรรค ์Best Practice ในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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3. เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ 

  3.1.1 จัดอบรมครูแกนน าการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  ระดับเครือข่ายโรงเรียน  จ านวน 30 
คน เวลา 1 วัน  
  3.1.2 จัดประกวด Best Practice การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  เพ่ือรับรางวัล จ านวน 25 
รางวัล  

 3.2 ด้านคุณภาพ 
  3.2.1 ครูแกนน าฯ ระดับเครือข่ายโรงเรียน มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการ จัดการเรียนรู้โดย
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน สามารถ เป็นตัวอย่าง และให้ค าแนะน า กับครูในเครือข่าย
โรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  3.2.2 ครูแกนน าฯ ระดับเครือข่ายโรงเรียน มีความสามารถสร้างสรรค์ Best Practice ในการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ เป็นตัวอย่าง กระตุ้น ส่งเสริม รวมทั้งเป็ นที่ปรึกษาแก่ ครูในเครือข่าย ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
และส่ง Best Practice เข้าประกวด รับรางวัล  

4. กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการ 

รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ (ระบุวันที่/เดือน/ปี) 

 
ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

กิจกรรมที่ 1 : อบรมครูแกนน าการจัด 
การเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

  19 พ.ค. 
2564 

 

กิจกรรมที่ 2 : ประกวด Best 
Practice การจัดการเรียนรู้โดยใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล 

  22-24 มิ.ย. 
2564 

 

5. งบประมาณ 

 จ านวนทั้งสิ้น  35,000 บาท ตามรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้ 
 

กิจกรรมรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบประมาณท่ีใช้ตามหมวดรายจ่าย 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 : อบรมครูแกนน าการจัดการเรียนรู้โดยใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล 

- - - - 

   1) ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 30 คน 1 วัน วันละ 
130 บาท 

- 3,900 - 3,900 

   2) ค่าตอบแทนวิทยากร 3 คน คนละ 2 ชม. ชม. ละ 600 
บาท 

3,600 - - 3,600 

   3) ค่าวัสดุประกอบการอบรม - - 6,570 6,570 
รวม 3,600 3,900 6,570 14,070 

กิจกรรมที่ 2 : ประกวด Best Practice การจัดการเรียนรู้ - - - - 
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กิจกรรมรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบประมาณท่ีใช้ตามหมวดรายจ่าย 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
 1) ค่าตอบแทนกรรมการประกวดฯ 9 คน คนละ 500  
     บาท 

4,500 - - 4,500 

 2) ค่ารางวัลประกวดฯ 25 รางวัล รางวัลละ 500 บาท 12,500 - - 12,500 
 3) ค่าเกียรติบัตรกรรมการประกวด 9 คน คนละ 20     
     บาท 

- - 180 180 

 4) ค่าเกียรติบัตรพร้อมกรอบส าหรับผู้ได้รับรางวัล 25  
     คน คนละ 150 บาท 

- - 3,750 3,750 

รวม 17,000 - 3,930 20,930 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 20,600 3,900 10,500 35,000 

* ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ 

6. การประเมินผล 

ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลติ 
  1. ร้อยละ 100 ของครูแกนน าที่ผ่านการอบรมฯ  
มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการ จัดการ
เรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ที่เหมาะสมกับบริบท
ของโรงเรียนและมีประสิทธิภาพ  
  2. ร้อยละ 100 ของครูแกนน าที่ผ่านการอบรมฯ 
สามารถสร้างสรรค์ Best Practice ในการพัฒนา 
การจัดกา รเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่ง  
Best Practice เข้าประกวด รับรางวัล  

นิเทศ ติดตาม  
ตรวจเยี่ยม ประเมินและ
รายงานผล 

- แบบนิเทศ ติดตาม  
- แบบประเมิน 
- แบบรายงานผล 
 
 
 
 
 
 

  
ผลลัพธ์ 
   1. ร้อยละ 100 ของครูแกนน าที่ผ่านการอบรมฯ  
มีความรู้ ความสามารถ และทักษะใน การจัดการ
เรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ที่เหมาะสมกับบริบท
ของโรงเรียนและอย่างมีประสิทธิภาพ  
   2. ร้อยละ 100 ของครูแกนน าที่ผ่านการอบรมฯ 
สามารถเป็นตัวอย่าง และ กระตุ้น ส่งเสริม รวมทั้ง
เป็นที่ปรึกษา ให้ค าแนะน า แก่ ครูในเครือข่าย
สามารถ สร้างสรรค์  Best Practice ในกา ร
พัฒนาการจัด การเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และส่งเข้าประกวด รับรางวัล 

นิเทศ ติดตาม  
ตรวจเยี่ยม ประเมินและ
รายงานผล 

- แบบนิเทศ ติดตาม  
- แบบประเมิน 
- แบบรายงานผล 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 7.1 ครูแกนน าที่ผ่านการอบรมฯ  มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการ จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล ที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน เป็นตัวอย่าง และให้ค าแนะน า กับครูในเครือข่ายโรงเรียน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 7.2 ครูแกนน าที่ผ่านการอบรมฯ  สามารถสร้างสรรค์ Best Practice ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เป็น
ตัวอย่าง กระตุ้น ส่งเสริม และเป็นที่ปรึกษา ให้ค าแนะน าแก่ครูในเครือข่ายโรงเรียนในการพัฒนาและ สร้างสรรค์ Best 
Practice ในพัฒนาการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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โครงการ      จัดท าสารสนเทศทางวิชาการเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ 
แผนงาน      พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ สพป.รอ.1 กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายสมัย  สลักศิลป์ และคณะ  
ลักษณะโครงการ     โครงการใหม่      โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  1  ตุลาคม  2563 - 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 

 ในยุคปัจจุบัน  ข้อมูลและสารสนเทศ (Data & Information) มีความส าคัญอย่างยิ่งและส่งผลโดยตรงต่อ
ประสิทธิภาพการ ท างานของบุคลากรและหน่วยงาน ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีด้านนี้ ท าให้หน่วยงานสามารถ
ปรับปรุงการท างานของบุคลากรให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งในระดับปฏิบัติและระดับก ากับติดตาม จาก
การปรับวัฒนธรรมการท างานโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ ทันสมัยเข้ามาประยุกต์ใช้อย่าง เหมาะสม เชื่อมโยงถึงกัน  เปิด
โอกาสให้ทุกส่วน ที่เก่ียวข้อง เข้ามามีส่วนร่วม และช่วยส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงาน การที่หน่วยงานมีข้อมูลที่
ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน จากการเก็บรวบรวม ตรวจสอบ วิเ คราะห์ข้อมูล (Data) และจัดกระท าเป็น
สารสนเทศ (Information) จัดเก็บอย่างเป็นระบบ สามารถสืบค้น น าเสนอและเรียกใช้ได้อย่าง สะดวก รวดเร็ว จะท า
ให้หน่วยงานสามารถวางแผนและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจ าเป็นต้อง มีการพัฒนาบุคลากรและระบบ
บริหารจัดการเชื่อมโยงข้อมูลและสารสนเทศให้เหมาะสมมีประสิทธิภาพ 
 เพ่ือให้บรรลุผลดังกล่าว ในด้านการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนได้อย่าง เหมาะสม ทั้งในส่วนที่เป็นไปตาม
หลักสูตรและที่ สอดคล้องกับการด ารง ชีวิต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 จึงได้จัดท า
โครงการจัดท าสารสนเทศทางวิชาการเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้นี้ขึ้น 

2. วัตถุประสงค ์

 2.1 ผลผลิต 
  2.1.1 เพ่ือพัฒนาความสามารถในการก าหนดขอบเขตข้อมูล สร้างเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล และสร้าง
เครือข่ายการเชื่อมโยงข้อมูล ให้กับคณะกรรมการข้อมูลสารสนเทศ ซึ่งประกอบด้วย ครูตัวแทนเครือข่าย โรงเรียนและ
คณะท างานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  2.1.2 เพ่ือเก็บรวบรวม วิเคราะห์และจัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศ  รวมทั้งพัฒนาเครือข่ายกา รเชื่อมโยง 
ปรับปรุง และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ โดยคณะกรรมการข้อมูลสารสนเทศ  

 2.2 ผลลัพธ์ 
  2.2.1 เพ่ือให้คณะกรรมการข้อมูลสารสนเทศ ร่วมกัน ก าหนดขอบเขตข้อมูล สร้างเครื่องมือ เก็บข้อมูล
และเครือข่ายการเชื่อมโยงข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมในการน าไปใช้งาน  
  2.2.2 เพ่ือให้คณะกรรมการข้อมูลสารสนเทศ ด าเนินการ เก็บรวบรวม วิเคราะห์และจัดท าฐานข้อมูล
สารสนเทศ  รวมทั้ง พัฒนาเครือข่ายการ เชื่อมโยง  ปรับปรุง และ เผยแพร่ ข้อมูล สารสนเทศ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เหมาะสมในการใช้วางแผนพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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3. เป้าหมาย 

 3.1 ด้านปริมาณ 
  3.1.1 อบรมปฏิบัติการก าหนดขอบเขตข้อมูล สร้างเครื่องมือ เก็บข้อมูลและสร้างเครือข่ายการเชื่อมโยง
ข้อมูล ให้กับคณะกรรมการข้อมูลสารสนเทศ ประกอบด้วย ครู ตัวแทนเครือข่าย โรงเรียน เครือข่ายละ 2 คน รวม 44 
คน และคณะท างานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 6 คน รวมทั้งหมด 50 คน เวลา 1 วัน  
  3.1.2 เก็บรวบรวม วิเคราะห์และจัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศ  รวมทั้ง พัฒนาเครือข่ายการ เชื่อมโยง  
ปรับปรุง และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ โดยคณะกรรมการข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งหมด 50 คน เวลา 15 วัน 

 3.2 ด้านคุณภาพ 
  3.2.1 คณะกรรมการข้อมูลสารสนเทศ ร่วมกันก าหนดขอบเขตข้อมูล สร้างเครื่องมือ เก็บข้อมูลและสร้าง
เครือข่ายการเชื่อมโยงข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะกับการใช้งาน  
  3.2.2 คณะกรรมการข้อมูลสารสนเทศ เก็บรวบรวม วิเคราะห์และจัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศ  รวมทั้ง
พัฒนาเครือข่ายการเชื่อมโยง ปรับปรุง และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการน าไปใช้ใน
การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้  

4. กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการ 

รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ (ระบุวันที่/เดือน/ปี) 

 
ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

กิจกรรมที่ 1 : ประชุมก าหนดข้อมูล 
สร้างเครื่องมือเก็บข้อมูลและเครือข่าย
การเชื่อมโยงข้อมูล 

  21 พ.ค. 
2564 

 

กิจกรรมที่ 2 : เก็บรวบรวม วิเคราะห์
และจัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศ 

  24-31 พ.ค. 
2564 

 

5. งบประมาณ 

 จ านวนทั้งสิ้น  25,000 บาท ตามรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้ 

กิจกรรมรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบประมาณท่ีใช้ตามหมวดรายจ่าย 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 : ประชุมก าหนดข้อมูล สร้างเครื่องมือเก็บข้อมูล
และเครือข่ายการเชื่อมโยงข้อมูล 

- - - - 

 1) ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 50 คน 1 วัน วันละ 
130 บาท 

- 6,500 - 6,500 

รวม - 6,500 - 6,500 
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กิจกรรมรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบประมาณท่ีใช้ตามหมวดรายจ่าย 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 2 : เก็บรวบรวม วิเคราะห์และจัดท าฐานข้อมูล
สารสนเทศ 

- - - - 

 1) ค่าตอบแทนกรรมการเก็บข้อมูล 44 คน คนละ 400 บาท 17,600 - - 17,600 
 2) ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มกรรมการ วิเคราะห์
ข้อมูล 4 คน 2 วัน วันละ 130 บาท (รวม 1,040 บาท ขอ
เบิกเพียง 900 บาท) 

- 900 - 900 

รวม 17,600 900 - 18,500 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 17,600 7,400 - 25,000 

* ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ 

6. การประเมินผล 

ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต 
  1. ขอบเขต ข้อมูล  เครื่องมือ เก็บรวบรวมข้อมูล
และเครือข่ายการเชื่อมโยง ข้อมูล มีประสิทธิภาพ 
เหมาะสมในการน าไปใช้งาน  
  2 . การ เก็บรวบรวม วิเคราะห์และจัดท า
ฐานข้อมูลสารสนเทศมีประสิทธิภาพ เหมาะกับการ
ใช้งาน 
  3. ข้อมูลสารสนเทศมีความ ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 
ครอบคลุม มีความเหมาะสมที่จะ น าไปใช้ใน การ
วางแผนพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ 

นิเทศ ติดตาม  
ตรวจเยี่ยม ประเมินและ
รายรงานผล 

- แบบนิเทศ ติดตาม  
- แบบประเมิน 
- แบบรายงานผล 
 
 
 
 
 
 

  
ผลลัพธ์ 
  ข้อมูลสารสนเทศสามารถ น าไปใช้ในการวางแผน
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

นิเทศ ติดตาม  
ตรวจเยี่ยม ประเมินและ
รายงานผล 

- แบบนิเทศ ติดตาม  
- แบบประเมิน 
- แบบรายงานผล 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 7.1 ได้ขอบเขต ข้อมูล  เครื่องมือ เก็บรวบรวมข้อมูลและเครือข่ายการเชื่อมโยง ข้อมูลที่เหมาะสมในการ
น าไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 7.2 มีการเก็บรวบรวม วิเคราะห์และจัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะกับการใช้งาน 
 7.3 ได้ข้อมูลสารสนเทศท่ีเหมาะสมและสามารถ น าไปใช้ใน การวางแผน พัฒนาการจัดการเรียนรู้ ให้ มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น 
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นโยบายที่ 3  
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
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โครงการ   โครงการจัดสรรงบประมาณยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งระบบ 
 โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ประจ าปีการศึกษา 2563 
นโยบายที่ 2    พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ประเด็นกลยุทธ์ 3.3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  มีความเป็นเลิศ                   

ด้านวิชาการ  น าไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
กลุ่มที่รับผิดชอบ   กลุ่มวัดและประเมินผลทางการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางวลัยพร  อ่อนพฤกษ์ภูมิ  และนายรณชัย  ศรีสุธัญญาวงศ์ 
ลักษณะโครงการ                โครงการใหม่        โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาการด าเนินการ  1 ธันวาคม 2563 – 10 มีนาคม 2564 
..................................................................................................................................................................................... 

1. หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดนโยบายเพื่อให้การด าเนินการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการ
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุเปูาหมาย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 8 
และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ .ศ.2546 รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ยึดเป็นกรอบ
การด าเนินงานในการจัดท าแผนและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564 พร้อมทั้งขับเค ลื่อนการ
ด าเนินงานด้านการศึกษาให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพในทุกมิติ โดยใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า เพ่ือมุ่งเปูาหมาย คือ 
ผู้เรียนทุกช่วงวัย  ประกอบกับสภาพปัญหาของประเทศด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งระบบยังต่ ากว่าระดับประเทศ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้ อยเอ็ด เขต 1  มีความจ าเป็นต้องพัฒนาคุณภาพการเรียนของ
นักเรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น  จึงได้จัดท าโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้เพ่ิมข้ึน 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1  ผลผลิต 
 2.1.1 สถานศึกษาได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 
 2.1.2 เพ่ือส่งเสริมให้เครือข่ายโรงเรียนสร้างนวัตกรรมและหรือกระบวนการจัดการเรียนรู้ในการส่งเสริม
 สนับสนุนสถานศึกษาในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
 2.1.3 สถานศึกษาได้รับการนิเทศก ากับติดตามการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
 2.2 ผลลัพธ์ 
 2.2.1 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาในสังกัดให้มีคุณภาพ 
 2.2.2 สถานศึกษามีนวัตกรรมและหรือกระบวนการจัดการเรียนรู้ในการส่งเสริมสนับสนุน 
ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งระบบ 
 2.2.3 เพ่ือนิเทศก ากับติดตามการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษาให้มีประสิทธิ ภาพ 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
              3.1.1 จัดท านวัตกรรม/กระบวนการจัดการเรียนรู้ คู่มือการจัดกิจกรรม  
              3.1.2 ก ากับติดตาม  ประเมินผลการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งระบบ                                  
ได้ครบทุกโรงเรียน (100%) 
           3.2 เชิงคุณภาพ 
              3.2.1 สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งสามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งระบบได้  
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              3.2.2 นวัตกรรมและกระบวนการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพในการส่งเสริมสนับสนุน 
การจัดการเรียนรู้ และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาได้ 
              3.2.3 การนิเทศติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 

รายละเอียดกิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินการ (ระบุวันที่/เดือน/ปี) 
ไตรมาส 1(
ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2(
ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3(
เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4(
ก.ค.-ก.ย.) 

กิจกรรมที ่1 : ผู้รับผิดชอบระดับเขตพ้ืนที่
ประชุมวางแผนจัดท าโครงการ/เสนอความ
ต้องการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

20 พ.ย. 63    

กิจกรรมที่ 2 : แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 1 ธ.ค. 63    
กิจกรรมที่ 3 : ประชุมจัดสรรงบประมาณ                 
ให้เครือข่ายโรงเรียน 22 เครือข่าย 

ธ.ค. 63    

กิจกรรมที่ 4 : ก าหนดปฏิทินและตารางการจัด
กิจกรรมการด าเนินงาน  
 

ธ.ค.63    

รายละเอียดกิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ (ระบุวันที่/เดือน/ปี) 

ไตรมาส 1(
ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2(
ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3(
เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4(
ก.ค.-ก.ย.) 

กิจกรรมที่ 5 : ประชุมสรุปน าเสนอ ศน ./
ประธานศูนย์เครือข่ายฯ ตัวแทนครูผู้สอน          
ทุกโรง เพื่อรับการชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน   

5.1 น าเสนอรูปแบบในการด าเนินการของศูนย์
เครือข่ายฯ 
5.2 ศูนย์เครือข่ายฯวางแผนการด าเนินการ
ขับเคลื่อนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ธ.ค.63    

6.สถานศึกษาด าเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

 ม.ค.-ก.พ.64   

7. เขตพ้ืนที่ ศูนย์เครือข่ายฯ นิเทศติดตาม 
สนับสนุน ช่วยเหลือ 

 ม.ค.-ก.พ.64   

8. เขตพ้ืนที่ โรงเรียน ศูนย์เครือข่ายฯ ร่วมกัน
ประเมินผล 

 ม.ค.-ก.พ.64   

9.รายงานผลการด าเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

  เม.ย.64  
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5. งบประมาณ 
งบประมาณท้ังสิ้น  220,000 บาท รายละเอียดดังแนบ 
   
6. รายละเอียดกิจกรรมการด าเนินงานและงบประมาณที่ใช้  

 
ชื่อกิจกรรม 

ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
    จัดสรรค่าด าเนินการตามโครงการจัดสรรงบประมาณ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งระบบ โดยใช้พื้นที่
เป็นฐาน ประจ าปีการศึกษา 2563  สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด   เขต  1 ระดับ
เครือข่ายโรงเรียน  จ านวน  22  เครือข่ายโรงเรียน 

 
220,000   

(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) รวมทั้งสิ้น                 220,000   
 
7. วิธีประเมินโครงการ/เครื่องมือ 

ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1.ร้อยละสถานศึกษาที่สามารถใช้
นวัตกรรมกระบวนการเรียนรู้ตาม
แนวทางท่ีก าหนดทั้ง 4 สาระการเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

-การตรวจสอบการรับเอกสาร 
แนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน การน าเอกสารไปใช้ 

-ทะเบียนการรับเอกสาร 

2.ร้อยละของสถานศึกษาท่ีสามารถ
ด าเนินการนิเทศติดตามประเมินผลตาม
เปูาหมาย 

-การประเมินการจัดกิจกรรม -แบบประเมิน 

3.ร้อยละของสถานศึกษาท่ีสามารถ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการทั้งระบบได้ 

-การรายงานผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียน 

-แบบประเมิน 

 
8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1 สถานศึกษาตระหนักถึงความส าคัญของการจัดการศึกษาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา  
ให้สูงขึ้น 
            8.2 สถานศึกษาและครูผู้จัดการเรียนรู้ได้แนวทางและนวัตกรรมสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับ  
การจัดการเรียนรู้ตามบริบทของตนเองได้ 
            8.3 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และศึกษานิเทศก์มีความสัมพันธ์ที่ดีในการปฏิบัติงานร่วมกัน  
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ชื่องาน/โครงการ   การจัดท าคู่มือประเมินคุณภาพผู้เรียนด้วยแบบทดสอบวินิจฉัยและคลังข้อสอบออนไลน์ 
   ส าหรับครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนเพื่อ 
   ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่สอดคล้องกับโครงสร้างข้อสอบของสถาบันทดสอบทาง  
   การศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  
ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ข้อที่ 3 แผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ข้อที่ 1 
ยุทธศาสตร์การศึกษา ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)  ข้อที่ 1  
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ(6)    ข้อที่ 1  
สนองจุดเน้น สพฐ.(3)      ข้อที่ 3 
ระยะเวลาด าเนินการ      ตุลาคม 2563 – ธันวาคม 2563 
กลุ่มบริหารที่รับผิดชอบ  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางวลัยพร  อ่อนพฤกษ์ภูมิและนายรณชัย  ศรีสุธัญญาวงศ์  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1.  หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 47 ก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในทุกระดับ และมาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา จัดให้มีระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  และให้ถือว่าการประกัน คุณภาพภายใน เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปี เสนอต่อหน่วยงาน ต้นสังกัด หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชนเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสามการประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐาน จึงเป็นกระบวนการ วิธีการ เพ่ือให้ไดข้้อมูลที่จะเป็น
ตัวบ่งชี้ถึงผลส าเร็จในการจัดการศึกษา ซึ่งเป็นส่วนประกอบส าคัญส่วนหนึ่งในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จึงก าหนดแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ เพ่ือให้ได้ข้อมูล
สารสนเทศที่แสดงพัฒนาการ ความก้าวหน้า และความส าเร็จทางการเรียนของผู้เรียน ซึ่งสถานศึกษาต้องจัดให้มีการ
ประเมินผลการเรียน ให้เป็นไปในมาตรฐานเดียวกัน ทั้งในระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
ระดับชาต ิข้อมูลที่ได้จากการประเมินจะน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน  

 การประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ  ปีการศึกษา 2562 นั้น กลุ่มนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผล
การศึกษา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1  จะด าเนินการสร้างแบบทดสอบวินิจฉัย O-NET 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สอดคล้องกับโครงสร้างข้อสอบของสถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
2.  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือสร้างการจัดท าคู่มือประเมินคุณภาพผู้เรียนด้วยแบบทดสอบวินิจฉัยและคลังข้อสอบออนไลน์  ส าหรับ
ครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   ที่
สอดคล้องกับโครงสร้างข้อสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  ในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 

 
3.  เป้าหมาย 

3.1 ปริมาณ  โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ได้ร่วม
กิจกรรมประเมินคุณภาพผู้เรียนด้วยแบบทดสอบวินิจฉัยและคลังข้อสอบออนไลน์ 
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 3.2 คุณภาพ 
  3.2.1 ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและชุมชนตระหนักถึงความส าคัญ ของ การประเมิน
คุณภาพผู้เรียนระดับชาติ 
  3.2.2 ผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาได้แก่ สถานศึกษา ส านักงานเข ตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ร้อยเอ็ด เขต 1  มีข้อมูลผลการจัดการศึกษาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อน าไปสู่การพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีมี
คุณภาพ 
 
4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. จัดเตรียมข้อมูล ต.ค. 63 นางวลัยพร  อ่อนพฤกษ์ภูมิ 
2. ประชุมชี้แจงแบบทดสอบวินิจฉัย  ต.ค. 63 นางวลัยพร  อ่อนพฤกษ์ภูมิ 
3. สร้างแบบทดสอบวินิจฉัย ต.ค. 63 ศึกษานิเทศก์ และคณะกรรมการตามค าสั่ง 
4. ส าเนาแบบทดสอบวินิจฉัย  ต.ค. 63 กลุ่มงานวัดและประเมินผลฯ 
5. น าแบบทดสอบไปใช้ พ.ย. 63 โรงเรียนในสังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 
6. รายงานผล ธ.ค. 63 กลุ่มงานวัดและประเมินผลฯ 

 
5. รายละเอียดกิจกรรมและค าชี้แจงงบประมาณ 

งบประมาณส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1  เป็นเงิน  33,940 บาท (สามหมื่นสาม
พันเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) 

ที ่ กิจกรรม 
เงินงบประมาณ 

รวม ตอบ
แทน 

พาหนะ วัสดุ อ่ืนๆ 

1 ค่าอาหารค่าเครื่องดื่ม และอาหารว่าง 2 
มื้อ  ส าหรับผู้ส าหรับคณะด าเนินงาน 
จากเครือข่ายโรงเรียนร่วมจัดท าข้อสอบ  
(150 บาท x 40 คน x 4 วัน) 

- - - 24,000 24,000 

2 ค่าอาหารค่าเครื่องดื่ม และอาหารว่าง 2 
มื้อ  ส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมรับการ
ด าเนินการและคณะด าเนินงาน 
(150 บาท x (22 รร+13 คน) x 1 วัน)  

- - - 5,250 5,250 

3 เอกสารประกอบการประชุมและเกียรติ
บัตรและจัดท ารูปเล่ม 

- - 2,740 - 2,740 

4 ค่าอาหารค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง  2 
มื้อ  ส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมประเมินผล 
 (150 บาท x 13 คน x 1 วัน) 

- - - 1,950 1,950 

รวม - - 2,740 31,200 33,940 
หมายเหตุ  งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 
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6.  การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

6.1 ปริมาณ  
    นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6, ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกโรงเรียน ในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1  ได้
ร่วมกิจกรรมทุกคน 

- สอบถาม - แบบสอบถาม 

6.2 คุณภาพ 
 6.2.1 นักเรียน  ข้าราชการครู  และชุมชนตระหนักถึง
ความส าคัญของการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อ
การประกันคุณภาพผู้เรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา    
          6.2.2 ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ได้แก่ 
สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และอ่ืนๆ มีข้อมูล
ผลการจัดการศึกษาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนน าสู่การ
พัฒนาการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

- สังเกต 
- สอบถาม 
 
 

- แบบสังเกต 
- แบบสอบถาม 
 
 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          7.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ได้ก ากับ ติดตามและควบคุม การจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนในสังกัด ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการจัดสอบ เพื่อให้ได้ข้อมูล  ที่เที่ยงตรง สามารถน าผลการ
ประเมินไปใช้เป็นข้อมูลวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

7.2  โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1  มีข้อมูลในการพัฒนาผู้เรียน
ที่สอดคล้องกับโครงสร้างข้อสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน )  ส าหรับนักเรียนชั้ น
ประถมศึกษาปีที ่6  มัธยมศึกษาปีที่ 3   
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โครงการ      พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม  ปีงบประมาณ  2564   
แผนงาน      พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
สนองกลยุทธ์ 3.6   พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
                  3.6.1  ตัวชี้วัดที่  1 , 2  และ 3  
                    3.6.2  แนวทางการด าเนินการ  ข้อ 2 -21 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
ผู้รับผิดชอบโครงการ  1. นายประสบชัย ทินบุตร   2. นางดวงใจ  สังฆะวัน และคณะ 
ลักษณะโครงการ     โครงการใหม่      โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  1  ตุลาคม  2563 – 30  กันยายน  2564 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 

 พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) ที่แสดงเจตนารมณ์ในการ
ยกระดับการศึกษาของประชาชนให้สูงขึ้นโดยก าหนดสิทธิและโอกาสของประชาชน                  
ในการได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไม่น้อยกว่า 12 ปี ที่รัฐต้องจัดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เด็กและ เยาวชนพิการทุกประเภท  
มีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐานเป็นพิเศษซึ่งสอดคล้องเชื่อมโยงกับพระราชบัญญัติการจัดการศึกษา
ส าหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 มาตรา 5   ที่กล่าวถึงสิทธิทางการศึกษาของคนพิการ ในการได้รับโอกาสและบริการทาง
การศึกษา ในทุกระบบและทุกรูปแบบที่ห ลากหลายอย่างมีคุณภาพและด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตาม
ศักยภาพของแต่ละบุคคล และมาตร 19 ที่กล่าวว่า ให้เขตพ้ืนที่การศึกษา มีหน้าที่ด าเนินการจัดการศึกษา โดยเฉพาะ
การเรียนรวม การนิเทศ ก ากับ ติดติดตาม เพื่อให้คนพิการ ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภา พที่กฎหมาย
ก าหนดตลอดจนกรอบทิศทางของแผนการศึกษาชาติ ฉบับร่าง (พ.ศ.2560-2574) ซึ่งเป็นแผนแม่บทส าหรับหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง อันจ าท าให้ขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่ได้ให้ความส าคัญกับการน าแผนสู่การ
ปฏิบัติ โดยมีจุดหมายที่ส าคัญของแผน คือ การ มุ่งเน้นการประกันโอกาส และความเสมอภาคทางการศึกษา การ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และการศึกษาเพ่ือการมีงานท า และสร้างงานได้  ภายใต้บริบทเศรษฐกิจ และ
สังคมของประเทศและของโลกท่ีขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความคิด สร้างสรรค์ รวมทั้งมีความเป็นพลวัติ ภายใต้
สังคม แห่ งปัญญา สังคมแห่งการเรียนรู้ และการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ รวมทั้งกล่าวถึงการจัด
การศึกษาเพ่ือความเท่าเทียมและท่ัวถึง (Inclusive  Education) เพ่ือเป็นกลไกขับเคลื่อนให้เกิดเป็นรูปธรรม  ดังนั้น 
ในปีงบประมาณ  2564  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน พ้ืนฐาน จึงเน้นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ส านักงาน
เขตพ้ืนที่ เพื่อจะได้พัฒนาเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษให้มีศักยภาพเป็นรายบุคคลต่อไป 
       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นหน่วยงานทางการศึกษามีโรงเรียน ในสังกัด
จ านวน 230 โรงเรียน แ ละแต่ละโรงเรียนจัดการศึกษาอยู่ในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  มีเด็กท่ีมี ความต้องการ
จ าเป็นพิเศษ อยู่ในโรงเรียนจ านวน  189   โรงเรียน จ านวน  2800 คน   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ร้อยเอ็ด เขต 1  ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาสมรรถภาพส าหรับ เด็กที่มีคว ามต้องการจ าเป็นพิเศษ ให้มี
คุณภาพตามศักยภาพเป็นรายบุคคล และเกิดประโยชน์สูงสุด ต่อการจัดการเรียนรวมโรงเรียนในสังกัด จึงจัดท า
โครงการนี้ขึ้น 
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2. วัตถุประสงค ์

 2.1 ผลผลิต 
 2.1.1 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาครูในการผลิตสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับเด็กที่มีความต้อ งการจ าเป็น
พิเศษ ในการพัฒนาสมรรถภาพเด็กตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ในแต่ละประเภทความพิการ ใน
โรงเรียนที่จัดการเรียนรวม 
 2.1.2 เพ่ือนิเทศ ก ากับ ติดตามการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early  Intervention : EI)                 
และการน าสื่อไปใช้กับเด็กพิเศษในโรงเรียนทั่วไปที่จัดการเรียนรวม     

 2.2 ผลลัพธ์ 
 2.2.1 ครูทักษะในการผลิตสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ในการ
พัฒนาสมรรถภาพเด็กตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ในแต่ละประเภทความพิการ ในโรงเรียนที่จัดการ
เรียนรวม 
 2.2.2 ครูมีสื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษ  

3. เป้าหมาย 

 3.1 ด้านปริมาณ 
 3.1.1  ส่งเสริมและพัฒนาครูในการผลิตสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับเด็กที่มีความต้องการจ าเป็น
พิเศษ ในการพัฒนาสมรรถภาพเด็กตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ในแต่ละประเภทความพิการ ใน
โรงเรียนที่จัดการเรียนรวม จ านวน 189  โรงเรียน 
 3.1.2  นิเทศ ก ากับ ติดตามการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early  Intervention : EI)                 
และการน าสื่อไปใช้กับเด็กพิเศษโรงเรียนทั่วไปที่จัดการเรียนรวมในสังกัด จ านวน  189  โรงเรียน 

 3.2 ด้านคุณภาพ 
 3.2.1  ครูมีความสามารถในการผลิตสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
และน าไปใช้ในการพัฒนาสมรรถภาพเด็กตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ในแต่ละประเภทความพิการ 
ได้อย่างมีคุณภาพ 
 3.2.2  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1  มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม             การ
ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early  Intervention : EI)  และการน าสื่อไปใช้กับเด็กพิเศษ            ในโรงเรียน
ทั่วไปที่จัดการเรียนรวมในสังกัด  ได้อย่างต่อเนื่อง ทั่วถึงและมีคุณภาพ 

4. กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการ 

รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ (ระบุวันที่/เดือน/ปี) 

 
ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

กิจกรรมที่ 1 จัดท าโครงการ/เสนอขออนุมัติโครงการ 
1 ต.ค.- 31 
ธ.ค. 2563 

   

กิจกรรมที่ 2 แตง่ตั้งคณะท างาน, จัดประชุม  
                และวางแผนการด าเนินงาน 

 1 ม.ค. – 
31 มี.ค.
2564 
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รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ (ระบุวันที่/เดือน/ปี) 

 
ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

กิจกรรมที่ 3 ด าเนินกิจกรรมของโครงการ การผลิต   
                สื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับเด็ก 
                ที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  
                ของโรงเรียนในสังกัด สพป.รอ 1 

 

 

1 เม.ย.- 30 
มิ.ย. 2564 

 

กิจกรรมที่ 4 ประชุมสรุปผลการด าเนินงาน 
                และรายงานผลโครงการ 

 
 

 1-30  
ก.ย. 2564 

 
5. งบประมาณ 

 จ านวนทั้งสิ้น 30,000 บาท ตามรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้ 

กิจกรรมรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบประมาณท่ีใช้ตามหมวดรายจ่าย 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 จัดท าโครงการ/เสนอขออนุมัติโครงการ - - - - 
กิจกรรมที่ 2 แต่งตั้งคณะท างาน, จัดประชุม  
                และวางแผนการด าเนินงาน 

    

1) ค่าอาหารกลางวัน (20 คน x 80 บาท x 1 มื้อ)  - 1,600 - 1,600 
2) อาหารว่างและเครื่องดื่ม (20 คน x 25 บาท x 2 มื้อ) - 1,000 - 1,000 

รวม - 2,600 - 2,600 
กิจกรรมที่ 3 ด าเนินกิจกรรมของโครงการ การผลิต   
                สื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับเด็ก 
                ที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ของโรงเรียน 
                ในสังกัด สพป.รอ 1  
1) ค่าอาหารกลางวัน (150 คน x 80 บาท x 1 มื้อ) 
2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (150 คน x 25 บาท x 2 มื้อ) 
3) ค่าเอกสาร/วัสดุฝึก/ค่าเกียรติบัตร 

 
 
 
 
- 
- 
- 

 
 
 
 

12,000 
7,500 

- 

 
 
 
 
- 
- 

5,300 

 
 
 
 

12,000 
7,500 
5,300 

รวม - 19,500 5,300 24,800 
กิจกรรมที่ 4 ประชุมสรุปผลการด าเนินงาน 
                และรายงานผลโครงการ 
1) ค่าอาหารกลางวัน (20 คน x 80 บาท x 1 มื้อ)  
2) อาหารว่างและเครื่องดื่ม (20 คน x 25 บาท x 2 มื้อ) 

 
 
- 
- 

 
 

1,600 
1,000 

 
 
- 
- 

 
 

1,600 
1,000 

รวม - 2,600 - 2,600 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 30,000 

* ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ 
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6. การประเมินผล 

ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต 
 1.  ครูมีทักษะในการผลิตสื่อการเรียนสอน 
ส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ.  
 2. ครูมีสื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน 

 
1. การสอบถาม 
2. การนิเทศ ติดตาม 
 

 
1. แบบสอบถาม 
2. แบบนิเทศ ติดตาม  

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 7 .1  ครูที่รับผิดชอบการจัดการ เรียนรวมมีความสามารถในการผลิตสื่อการเรียนการสอน 
ที่เหมาะสมกับเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ และน าไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพเด็กตามแผน 
การจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ในแต่ละประเภทความพิการ ได้อย่างมีคุณภาพ 
 7.2 ครูมีสื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนกับเด็กที่มีความต้ องการจ าเป็นพิเศษ และน าไปใช้ในการพัฒนา
ศักยภาพเด็กตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ( IEP) ในแต่ละประเภทความพิการ  
ได้อย่างมีคุณภาพ 
 7 .3  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 1 มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early  Intervention : EI) และการน าสื่อไปใช้กับเด็กพิเศษในโรงเรียนทั่วไปที่
จัดการเรียนรวมในสังกัดได้อย่างต่อเนื่อง ทั่วถึงทุกโรงเรียนและมีคุณภาพ 
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โครงการ  นิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน เพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563 
แผนงาน พ้ืนฐานด้านด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐานและ

ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพป.รอ.1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
ผู้รับผิดชอบโครงการ  1.นางยุภาพิน  ทึนหาร  
ลักษณะโครงการ     โครงการใหม่      โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  1  ตุลาคม  2563 - 30  กันยายน  2564 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนเป็นองค์กรหลักในการจัดการศึกษาที่มีความใกล้ชิดกับนักเรียนมากที่สุด  จึงเป็น  
องค์กรหลักท่ีมีความส าคัญท่ีสุดที่ควรได้รับการพัฒนาให้มีความเข้มแข็ง  มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในการแข่งขัน
กิจกรรมต่าง ๆ  แต่หากพิจารณาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  จากการทดสอบระดับชาติโดยรวมแล้ว  ยังต้องได้รับการ
พัฒนาให้เป็นไปตามเปูาหมายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1  พิจารณาเห็นว่า  กระบวนการเรียนการ
สอน  กระบวนการบริหาร  และกระบวนการนิเทศการศึกษา  เป็นกระบวนการส าคัญที่จะท าให้คุณภาพด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  โดยเฉพาะกระบวนการนิเทศการศึกษานั้น  เป็นกระบวนการที่จะท าให้กระบวนการ
เรียนการสอนและกระบวนการบริหารมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  อันจะท าให้คุณภาพนักเรียนเป็นไปตามท่ีหลักสูตร
ก าหนดจึงจัดท าโครงการนี้ขึ้น 

2. วัตถุประสงค ์

 2.1 ผลผลิต 
  2.1.1 เพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีคุณภาพ 

 2.2 ผลลัพธ์ 
  2.2.1 ระดับคุณภาพการศึกษาได้มาตรฐานตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานก าหนด
  
3. เป้าหมาย 

3.1 ด้านปริมาณ 
 3.1.1 โรงเรียน 230 ให้มีคุณภาพการศึกษาได้มาตรฐานตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน
ก าหนด 
 3.2 ด้านคุณภาพ 
 3.2.1 ระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานก าหนด 
4. กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการ 

รายละเอียดกิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ (ระบุวันที่/เดือน/ปี) 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
 (เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

กิจกรรมที่ 1 : ประชุมคณะกรรมการ เพ่ือวางแผน
จัดท าตารางการนิเทศ  จัดท าเอกสารคู่มือการ

1 ต.ค. 63 
.- 
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นิเทศ และเครื่องมือการนิเทศ ติดตามฯ 

จ านวน 15  คน   1  วัน  (15  130  1) 

31 ธ.ค.63 

กิจกรรมที่ 2 : นิเทศยกระดับคุณภาพการศึกษา   
-  ค่าอาหารและอาหารว่าง ประชุมคณะกรรมการ
นิเทศ   
-  ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการนิเทศ   
   จ านวน  12  คน  เวลา  34  วัน  
   (12 คน  120 บาท  34 วัน) 
1.  นิเทศ ติดตาม การสอบ  Pre O-Net (2 วัน) 
2.  นิเทศ ติดตาม เตรียมสอบ  O-Net (4 วัน) 
3.  นิเทศ ติดตาม เตรียมสอบ  RT (4 วัน) 
4.นิเทศ ติดตาม เตรียมสอบ  NT (5 วัน) 
5.นิเทศ ติดตาม เตรียมปลายปี (5 วัน) 
6.นิเทศ ติดตาม การประเมินปฐมวัย (4 วัน) 
7.นิเทศเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่1/64 
 (10วัน) 

 

 1 ม.ค.64 
.- 

31 มี.ค.64 

 
 
 
 
 

1 เม.ย. 64 
- 

30 มิ.ย.64 

 

กิจกรรมที่ 3 :  ประชุมสรุปผลการนิเทศ 
จ านวน 15  คน   1  วัน  (15  130  1) 

   1 ก.ค.64 
- 

 30 ก.ย.64 
5. งบประมาณ 
 จ านวนทั้งสิ้น 60,000 บาท * ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ ตามรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้ 

กิจกรรมรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบประมาณท่ีใช้ตามหมวดรายจ่าย 

รวม ค่าตอบแท
น 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 : ประชุมคณะท างานและวิทยากร วางแผน
จัดท าตารางการอบรมปฏิบัติการ จัดท าเอกสารคู่มือ  
ประกอบการอบรม เครื่องมือการนิเทศ ติดตามฯ 
 1) ค่าอาหารและอาหารว่าง ( 23 คน x 130 บาท) 

    
 2,990  2,990 
    

รวม  2,990  2,990 
กิจกรรมที่ 2 : -   
ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการนิเทศยกระดับผลสัมฤทธิ์   
1.  นิเทศ ติดตาม เตรียมสอบ  RT (4 วัน) 
2. นิเทศ ติดตาม เตรียมสอบ  NT (5 วัน) 
3. นิเทศ ติดตาม เตรียมปลายปี (5 วัน) 
(11 คน  120 บาท  14 วัน) = 18,480 บาท 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

30,720 
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ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม บูรณาการ 
4. นิเทศ ติดตาม บูรณาการ (4 วัน) 
(11 คน  120 บาท  3 วัน) = 3,960 บาท 
 
ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการนิเทศเตรียมความพร้อมเปิดภาค
เรียนที่ 1/64  (3  วัน) 
 (23 คน120 บาท 3 วัน) = 8,280 บาท 
 
9. ค่าชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิงกรรมการนิเทศฯ 
  ( 3,300 บาท x 4 สาย ) + (3,000 บาท  x 3 สาย ) 
10.  ค่าเอกสาร เครื่องมือการนิเทศ 

30,720 
 
 
 
 
 
 
 
 

21,600 

 
 
 
 

4,690 

 
 
 

21,600 
4,690 

รวม   4,690 1,950 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น  55,310 4,690 60,000 

6.  การประเมินผล 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต 
 1. การจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพ 
 

การสังเกตพฤติกรรม 
- การสัมภาษณ์ 
- การสอบถาม 
-การายงานผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

- แบบสังเกต 
- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบสอบถาม 
- แบบรายงานผล 

 
ผลลัพธ์ 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

การสังเกตพฤติกรรม 
- การสัมภาษณ์ 
- การสอบถาม 
-การายงานผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

- แบบสังเกต 
- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบสอบถาม 
- แบบรายงานผล 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนให้ความส าคัญกับงานวิชาการมากข้ึน 
     7.2  คุณภาพด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น 
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โครงการ  การพัฒนาสมรรถนะครูคณิตศาสตร์ เพ่ิมทักษะการแก้ปัญหาโดยแนวคิด                                
                               ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC (Professional Learning Community)                            
                               เพ่ือเสริมสร้างผู้เรียนสู่ศตวรรษที่  21 
แผนงาน  พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ สพป.รอ.1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
ผู้รับผิดชอบโครงการ  1.นางยุภาพิน  ทึนหาร 2.นายรณชัย  ศรีสุธัญญาวงศ์ 
ลักษณะโครงการ     โครงการใหม่      โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  1  ตุลาคม  2563 - 30  กันยายน  2564 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 

 คณิตศาสตร์มีบทบาทท่ีส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์ให้มีความคิดสร้างสรรค์ มีเหตุมี  
ผล มีระบบระเบียบแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ ท าให้คาดการณ์ 
วางแผนตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตและช่วย
พัฒนาชีวิตให้ดีขึ้น นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังช่วยพัฒนามนุษย์ให้สมบูรณ์มีความสมดุลทางร่างกายและจิตใจ 
สติปัญญา และอารมณ์ สามารถคิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

จากสภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน พบว่า การจัดการเรียนการสอน  
คณิตศาสตร์ยังไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร สาเหตุที่ท าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด
และพอจะประเมินสาเหตุของปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนได้หลายประการกล่าวคือ สาเหตุด้านตัว
ผู้บริหาร ด้านเนื้อหาหลักสูตร ด้านตัวครูและการสอนของครู สภาพเศรษฐกิจ ความแตกต่างระหว่างบุคคล ที่ส าคัญ
ปัญหาทางการสอนนั้นอยู่ที่ตัวครู กล่าวคือ 1. บุคลิกภาพของครู  2. การจัดการเรียนการสอน  3. การประเมินผล ครู
ยึดตนเองเป็นหลัก จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบรวบรัด ไม่เป็นไปตามข้ันตอน ขาดการตรวจงานเพื่อแก้ไข
ข้อบกพร่องของนักเรียนเป็นรายบุคคล ขาดการพัฒนารูปแบบการสอนคณิตศาสตร์ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ของหลักสูตร ครูยังยึดหลักการสอนแบบเดิมคือ สอนให้นักเรียนท่องจ า มากกว่าท าให้เข้าใจ สอนให้ท าแบบฝึกหัด
ตามตัวอย่างมากกว่าการสอนด้วยเหตุผล 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1  พิจารณาเห็นว่า  การพัฒนาสมรรถนะครู
คณิตศาสตร์ เป็นกระบวนการส าคัญที่จะท าให้คุณภาพด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จึงจัดท าโครงการนี้ขึ้นดัง นั้นจึงได้
จัดท าโครงการพัฒนาสมรรถนะครูคณิตศาสตร์ เพ่ิมทักษะการแก้ปัญหาผ่านการสร้างเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ PLC (Professional Learning Community) เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ให้สูงขึ้น 
 
 

2. วัตถุประสงค ์

 2.1 ผลผลิต 
  2.1.1 เพ่ือพัฒนาสมรรถนะครูคณิตศาสตร์โรงเรียนขยายโอกาส เพิ่มทักษะการแก้ปัญหาผ่านการสร้าง
เครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC (Professional Learning Community) เพ่ือเสริมสร้างผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 
21  
  2.1.2 เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ให้สูงขึ้น  
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 2.2 ผลลัพธ์ 
  2.2.1 ครูคณิตศาสตร์โรงเรียนขยายโอกาส มีการพัฒนาสมรรถนะเพ่ิมทักษะการแก้ปัญหาผ่านการสร้าง
เครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC (Professional Learning Community) เพ่ือเสริมสร้างผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 
21 
  2.2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์มีการพัฒนาสูงขึ้น 

3. เป้าหมาย 

3.1 ด้านปริมาณ 
 3.1.1 ครูคณิตศาสตร์โรงเรียนขยายโอกาส จ านวน 46 โรงเรียน มีการพัฒนาสมรรถนะ ได้เพ่ิมทักษะการ
แก้ปัญหาผ่านการสร้างเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC (Professional Learning Community) เพ่ือ
เสริมสร้างผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21  
 3.2 ด้านคุณภาพ 
 3.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์มีการพัฒนาสูงขึ้น 
 
4. กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการ 

รายละเอียดกิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ (ระบุวันที่/เดือน/ปี) 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
 (เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

กิจกรรมที่ 1 : ประชุมคณะท างานและวิทยากร 
เพ่ือวางแผนจัดท าตารางการอบรมปฏิบัติการ 
จัดท าเอกสารคู่มือ  ใบความรู้  ใบงาน
ประกอบการอบรม เครื่องมือการนิเทศ ติดตามฯ 

1 ต.ค. 63 
.- 

31 ธ.ค.63 

   

กิจกรรมที่ 2 : พัฒนาสมรรถนะครูคณิตศาสตร์
โรงเรียนขยายโอกาส  เพ่ิมทักษะการแก้ปัญหา
ผ่านการสร้างเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ PLC (Professional Learning 
Community) 

 1 ม.ค.64 
.- 

31 มี.ค.64 

1 เม.ย. 64 
- 

30 มิ.ย.64 

 

รายละเอียดกิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ (ระบุวันที่/เดือน/ปี) 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
 (เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

กิจกรรมที่ 3 : นิเทศฯครูคณิตศาสตร์โรงเรียน
ขยายโอกาส  ในการเพิ่มทักษะการแก้ปัญหาผ่าน
การสร้างเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
PLC (Professional Learning Community) 

   1 ก.ค.64 
- 

 30 ก.ย.64 

 
 
 
 



79 

 

5. งบประมาณ 
 จ านวนทั้งสิ้น 25,000 บาท * ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ ตามรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้ 

กิจกรรมรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบประมาณท่ีใช้ตามหมวดรายจ่าย 

รวม ค่าตอบแท
น 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 : ประชุมคณะท างานและวิทยากร วางแผน
จัดท าตารางการอบรมปฏิบัติการ จัดท าเอกสารคู่มือ  
ประกอบการอบรม เครื่องมือการนิเทศ ติดตามฯ 
 1) ค่าอาหารและอาหารว่าง ( 20 คน x 130 บาท) 

  
 
 

2,600 

  
 
 

2,600 
รวม  2,600  2,600 

กิจกรรมที่ 2 : พัฒนาสมรรถนะครูคณิตศาสตร์โรงเรียนขยาย
โอกาส  เพ่ิมทักษะการแก้ปัญหาผ่านการสร้างเครือข่าย
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC  
1) ค่าค่าอาหารและอาหารว่าง 100 คน x 130 บาท 
2) ค่าประธานเปิด ปิด การอบรม 
3) ค่าตอบแทนวิทยากร 6 คน 600 บาท   
4) ค่าเอกสารประกอบการอบรม 

 
 
 
  

2,000 
3,600 

  
 
 
 
 
 

3,800 

 
 
 

13,000 
2,000 
3,600 
3,800 

 
 

13,000 

รวม 5,600 13,000 3,800 25,000 

กิจกรรมที่ 3 : นิเทศฯครูคณิตศาสตร์โรงเรียนขยายโอกาส  
ในการเพิ่มทักษะการแก้ปัญหาผ่านการสร้างเครือข่ายชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC  

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 5,000 15,600 3,800 25,000 
 
 
 
6.  การประเมินผล 

ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต 
 1. เพ่ือพัฒนาสมรรถนะครูคณิตศาสตร์โรงเรียน
ขยายโอกาส เพิ่มทักษะการแก้ปัญหาผ่านการสร้าง
เครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC 
(Professional Learning Community) เพ่ือ
เสริมสร้างผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21  
2. เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์
ให้สูงขึ้น  

การสังเกตพฤติกรรม 
- การสัมภาษณ์ 
- การสอบถาม 
 

- แบบสังเกต 
- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบสอบถาม 
- แบบรายงานผล 
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ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
ผลลัพธ์ 
 1. ครูคณิตศาสตร์โรงเรียนขยายโอกาส มีการ
พัฒนาสมรรถนะเพ่ิมทักษะการแก้ปัญหาผ่านการ
สร้างเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC 
(Professional Learning Community) เพ่ือ
เสริมสร้างผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21 
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์สูงขึ้น 

การสังเกตพฤติกรรม 
- การสัมภาษณ์ 
- การสอบถาม 
 

- แบบสังเกต 
- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบสอบถาม 
- แบบรายงานผล 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 7.1 ครูคณิตศาสตร์โรงเรี ยนขยายโอกาส จ านวน 46 โรงเรียน มีการพัฒนาสมรรถนะ ได้เพ่ิมทักษะการ
แก้ปัญหาผ่านการสร้างเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC (Professional Learning Community) เพ่ือ
เสริมสร้างผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21 
 7.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์มีการพัฒนาสูงขึ้น 
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โครงการ               ศึกษาดูงาน สร้างความเข้าใจ  เพ่ิมความรู้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส                           
                                 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และการด าเนินงานโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล     
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ      1.นายเรืองศิลป์  เห็มชัย  2.นางยุภาพิน  ทึนหาร 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ 1  ตุลาคม  2563 -  30  กันยายน  2564 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

  การทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงเวลากว่าทศวรรษ ส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาลและเป็นอุปสรรค
ส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เป็นทุจริตทางตรงไม่ซับซ้อน อาทิ 
การรับสินบน การจัดซื้อจัดจ้าง ในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นการทุจริตที่ซับซ้อนมากข้ึนตัวอย่างเช่น การทุจริตเชิง
นโยบาย การทุจริตข้ามแดนข้ามชาติ ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่อาชญากรรมอ่ืน ๆ มากมายและส่งผลกระทบทางลบในวงกว้าง  

 รัฐบาลได้ตระหนักในสถานการณ์การทุจริตทั้งในภาครัฐและในระดับชาติ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศนโยบายในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ปรากฏในด้านการส่งเสริม 
การบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการปูองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
ข้อ 10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรี 
ของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพ่ือปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ไม่จ าเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการ
จัดซื้อจัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีข้ันตอนยืดยาวใช้เวลานาน ซ้ าซ้อนและเสีย
ค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน ประกอบกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ
ที่ 3 (2560 – 2564) ซึ่งเป็นกรอบทิศทางการด าเนินการของทุกภาคส่วนในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต และ
นโยบายปราบปรามการทุจริตของรัฐบาล ที่มุ่งส่งเสริมปลูกจิตส านึกให้สังคมไทยมีวินัย และยึดมั่นในคุณธรรม 
จริยธรรม ควบคู่กับการพัฒนาเครือข่ายปูองกันและปราบปรามการทุจริตอย่างบูรณาการโดยให้ประชาชนมีบทบาท
ส าคัญในกระบวนการด าเนินงานอย่างมีส่วนร่วม โปร่งใส เสมอภาคและเป็นธรรม สร้างระบบและกลไกที่มีอิสระอย่าง
แท้จริงในการตรวจสอบ ควบคุม กระจาย ถ่วงดุลอ านาจ ควบคู่กับการพัฒนากฎหมายกฎระเบียบ ตลอดจนพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ระบบข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตอย่างมีจรรยาบรรณและต่อเนื่อง โดยยุทธศาสตร์ดังกล่าวเป็นผลจากสถานการณ์การทุจริตที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วต่อเนื่อง และบทเรียนที่ได้รับจากการแปลงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตทั้ง
สองฉบับท่ีผ่านมาสู่การปฏิบัติจึงได้มีการริเริ่มแนวคิดในการปรับปรุงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและสถานการณ์การด าเนินงานด้านการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน โดยจะต้องสามารถตอบโจทย์ต่อปัญหาหรือสถานการณ์การทุจริตที่ประชาชนและ
หน่วยงานต่าง ๆ ต้องเผชิญอยู่จริง ต้องมีการค านึงถึงบทบาทของทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
ภาควิชาการ องค์กรสาธารณะ สื่อมวลชน และภาคประชาสังคม เพ่ือให้เข้ามามีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ ตั้งแต่
กระบวนการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติฯ การแปลงยุทธศาสตร์ชาติฯไปสู่การปฏิบัติการติดตามประเมินผลและรายงานผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ให้รัฐสภาและสาธารณชนได้รับทราบในทุกปีงบประมาณ ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดการบูรณาการ
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง  เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มี
มาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล 
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 การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment – ITA) ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  เขต 1  มีผลการประเมินใน
ปีงบประมาณ 2563  ในระดับ A  แต่ยังไม่ถึงระดับ AA  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 จึงได้จัดท า
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานสร้างความเข้าใจเพิ่มการรับรู้ และเพ่ิมความรู้ การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือให้
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานเพิ่มสูงข้ึน ไม่ต่ ากว่าระดับ  AA 

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1  ด้านผลผลิต (Outputs) 
      2.1.1 เพ่ือให้บุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 มีความเข้าใจเพ่ิมการ
รับรู้ และเพ่ิมความรู้ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

     2.1.2  เพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการและการด าเนินงานโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
 2.2 ด้านผลลัพธ์ (Outcomes) 
      2.2.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานเพิ่ม
สูงขึ้น ไม่ต่ ากว่าระดับ  AA 
                2.2.2  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสามารถพัฒนาการบริหารจัดการและการด าเนินงานโรงเรียน
คุณภาพประจ าต าบลอย่างมีคุณภาพ 
 
3.  เป้าหมาย 
 ด้านผลผลิต  (Outputs) 

ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1  รวม  90  คน  
และไปทัศนศึกษาดูงาน  3 วัน  

ด้านคุณภาพ  (Outcomes) 
บุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 มีความเข้าใจเพ่ิมการรับรู้ และเพ่ิม 

ความรู้ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส มีพัฒนาการบริหารจัดการและการด าเนินงานโรงเรียนคุณภาพประจ า
ต าบล 
 
4   กิจกรรมและวิธีด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

เสนอโครงการ 
แต่งตั้งคณะท างาน 
ประชุมคณะท างาน 
ประสานงาน/แจ้งผู้เกี่ยวข้อง 
ด าเนินการตามโครงการ 
สรุป/รายงาน 

30 พฤศจิกายน 2563 
1 ธันวาคม  2563 
3  ธันวาคม 2563 
4  ธันวาคม 2563 
7 – 9 ธันวาคม 2563  
30 ธันวาคม 2563 

กลุ่มนิเทศฯ 
” 
” 
” 

คณะท างาน 
คณะท างาน 
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5.   งบประมาณ    จ านวนทั้งสิ้น 300,000  บาท  (สามแสนบาทถ้วน)   ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
  

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้สอย ค่า
วัสดุ 

รวม 

1. ศึกษาดูงาน 
- ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน 
90 คน 
-  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มและอาหาร 
   90 คน    2  วัน    800 บาท 

 
 
 
 
- 

 
12,000 

 
 

144,000 

 
- 
 
 
- 

 
12,000 

 
 

 144,000  
2. ค่าจ้างเหมารถ - 90,000 - 90,000 
3. ค่าท่ีพัก  90 คน  X  600 บาท   1  คืน - 54,000 - 54,000 

รวมทั้งสิ้น  300,000 - 300,000 
   
6.   การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีประเมินผล เครื่องมือ 
ผลผลิต (Outputs) 
บุคลากรใน  สพป.รอ 1  ทุกคนผ่านการอบรม
ตามหลักสูตร 

 
- ประเมิน 
- สังเกต 

 
แบบประเมิน 

ผลลัพธ์  (Outcomes) 
บุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 มีความเข้าใจเพ่ิม
การรับรู้ และเพ่ิมความรู้ การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส มีพัฒนาการบริหารจัดการและ
การด าเนินงานโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
 

 
- สอบถาม 
- สังเกต 

 
แบบสอบถาม 

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1 บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจเพ่ิมการรับรู้ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สามารถน าความรู้ที่

ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ 
 7.2 .ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานเป็นไปตาม
เปูาหมาย หรือสูงกว่าเปูาหมาย 
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ชื่อโครงการ  การพัฒนาผู้บริหารโรงเรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  แบบผสมผสาน 
  ด้านการท าวิจัย  ระดับชั้นเรียน  ระดับสถานศึกษา  และระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา   
แผนงาน      นโยบายที่  3  พัฒนาผู้บริหาร  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา                     
ตัวช้ีวัด   (1)  ผู้บริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท  มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน  

     ครบตามความจ าเป็นในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                     (2) ผู้บริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  สามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา   
                          การจัดการเรียนรู้  และการวัดและประเมินผลอย่างมีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย   
                          ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล 
                     (18)  พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนตามความถนัด  และเป็นนวัตกรผู้สร้างนวัตกรรม 
หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษา    
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด  เขต  1 
ผู้รับผิดชอบ    นายรณชัย    ศรีสุธัญญาวงศ์  และคณะ 
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ   1  ธันวาคม  2563  -  30  กันยายน  2564 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1. หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาคนให้มีความรู้  ความคิด  และความสามารถ  มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและประเทศ  

ให้มีความเจริญก้าวหน้า  เข้มแข็งและม่ันคง  คือการให้การศึกษา  ซึ่งจะส่งผลไปสู่การพัฒนาทุกด้าน  การพัฒนาครู
ถือเป็นยุทธศาสตร์ส าคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  (วิชัย    ตันศิริ.  2549  :  364)  
ได้กล่าวว่า  แนวทางการพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพที่ส าคัญประการหนึ่งคือ  การพัฒนาครู  
เนื่องจากครูเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญท่ีสุดในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้  ดังนั้นครูจึงเป็นเปูาหมายแรกของการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช  2542  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  2)
พ.ศ.  2545  (กระทรวงศึกษาธิการ.  2546  :  11)  ได้ก าหนดให้จัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ  โดยให้ผู้เรียน
ได้มีพัฒนาการตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ  โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนและส่งเสริมให้ผู้เรียน
ได้ค้นคว้าหาความรู้  ได้คิด  ปฏิบัติจริง  ใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  เรียนรู้อย่างบูรณาการ  ใช้การวิจัยเป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้  วัดประเมินผลตามสภาพจริง  และมีการปรับปรุงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  การ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ดังกล่าวครูเป็นผู้มีส่วนส าคัญยิ่งเนื่องจากครูมีภารกิจหลักในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้
ให้กับผู้เรียนนอกจากนี้ครูยังต้องพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพควบคู่กันไป  เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการ
เรียนรู้  สามารถศึกษาค้นคว้า  เรียนรู้ที่จะปรับปรุงตนเอง  แก้ปัญหาหรือสร้างความรู้ใหม่จากการปฏิบัติงานสอนใน
ชั้นเรียน  ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน  และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พุทธศักราช  2542  มาตรา  24(5)  และ  30  ยังได้เน้นความส าคัญของการวิจัยกับการน าไปใช้ในกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน  ทั้งนี้ได้ก าหนดให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิต  พัฒนาครู  มีบทบาทในการ
ส่งเสริม  สนับสนุนให้ครูผู้สอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมให้แก่ผู้เรียน  สนับสนุนให้ครูสามารถจัด
สภาพแวดล้อมต่าง ๆ  ทางการเรียน  โดยใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้มีเปูาหมายเพื่อให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้และมีความรอบรู้  (กระทรวงศึกษาธิการ.  2546  :  11-14) 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  กล่าวถึงการวิจัยในการพัฒนาศักยภาพครูไว้
ว่า  การพัฒนาศักยภาพครูให้เป็นครูมืออาชีพ   โดยการศึกษาวิเคราะห์ระบบต่าง ๆ ของสถานศึกษา  วิเคราะห์
จุดอ่อน  จุดแข็ง  รวมทั้งระบบการเรียนการสอน  การวัดและประเมินผลการวิเคราะห์ครูผู้สอนในด้านความสามารถ  
ความถนัด  ความสนใจ  ตลอดจนเจตคติท่ีมีต่อการเรียนการสอนเพื่อให้ได้ข้อมูลส าหรับพิจารณาสนับสนุนให้มีการ
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พัฒนาศักยภาพของครูอย่างต่อเนื่องการพัฒนาศักยภาพครูให้มีความเป็นผู้น าทางวิชาการปฏิบัติหน้ าที่โดยใช้
กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝุาย  ซึ่งจะช่วยพัฒนาครูให้มีศักยภาพ  
ในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  (กระทรวงศึกษาธิการ.   
2552  :  27)  และในส่วนของการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  ก าหนดให้ครูน ากระบวนการวิจัยมาผสมผสานหรือ
บูรณาการใช้ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน  และเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  สามารถใช้
กระบวนการวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้  โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติ  เริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์ปัญหาการ
วางแผนแก้ปัญหา  หรือพัฒนา  และการรายงานผลการเรียนรู้  และการน าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้  
(กระทรวงศึกษาธิการ.  2552  :  34) 
 การจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุตามจุดหมายของหลักสูตรนั้น  ผู้ที่มีส่วนส าคัญคือ  ครู  ครูจึง
ต้องมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  และสามารถพัฒนาการเรียนรู้  โดยใช้การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหา  หรือ
พัฒนากระบวนการเรียนการสอน  การวิจัยแบบปฏิบัติการในชั้นเรียนเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยในการพัฒนาวิชาชีพ
ครู  เนื่องจากให้ข้อค้นพบที่ได้มาจากกระบวนการสืบค้นที่เป็นระบบและเชื่อถือได้  ท าให้ผู้ เรียนเกิดการพัฒนาการ
เรียนรู้และครูเกิดการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  (สุวิมล    ว่องวานิช.  2547  :  25)  ครูจึงต้องเป็นครูนักวิจัย 
 รายงานการวิจัยเรื่อง  สมรรถนะครูและแนวทางการพัฒนาครูในสังคมท่ีเปลี่ยนแปลง(พิมพ์พรรณ    เดชะ
คุปต์  และพรทิพย์    แข่งขัน.  2550  :  402)  พบว่า  สมรรถนะครูทั้งในและต่างประเทศมีความสอดคล้องกัน  ซึ่ง
สมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียน  เป็นสมรรถนะครูสมรรถนะหนึ่ง  โดยระบุแนวทางการก าหนดสมรรถนะครู  ว่าควร
ก าหนดสมรรถนะครูเฉพาะเรื่อง  หรือเฉพาะสาขา  เพ่ือให้ประเมินสมรรถนะได้สอดคล้องกับความสามา รถของครู  
ส่วนแนวทางการพัฒนาสมรรถนะครูนั้น  สถาบันครุศึกษาควรจัดพัฒนาหลักสูตรแบบเน้นสมรรถนะ  
(Competency-based   Curriculum)  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการการพัฒนาครู  ควรสนับสนุนและส่งเสริมให้ครู
พัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐานที่ก าหนด  โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย  เช่น  จัดอบรม/สัมมนาโดยตรง  จัดระบบการ
เรียนรู้ทางไกล (Distance  Learning)  จัดการเรียนรู้แบบ e-learning  ส่วนในท้องถิ่นทุรกันดารที่ขาดแคลน  
เทคโนโลยีสารสนเทศ  ก็อาจให้ครูพัฒนาสมรรถนะโดยเรียนรู้จากวีดีทัศน์  หรือชุดการสอน  จากรายงานการวิจัย
แสดงว่าการวิจัยในชั้นเรียน  เป็นสมรรถนะของครูในสังคมปัจจุบันซึ่งเป็นสังคมที่กระแสแห่งความเปลี่ยนแปลงทั้งด้าน
เศรษฐกิจ  สังคม  เทคโนโลยีและข้อมูลข่าวสารไหลบ่าข้ามพรมแดนถึงกันอย่างรวดเร็ว  
 การสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  ประกอบกับข้อมูลเชิงประจักษ์  อาจกล่าวได้ว่า  สภาพการ
พัฒนาครูในฐานะครูที่มีบทบาทในการวิจัยชั้นเรียน  ยังประสบปัญหา  ทั้งเรื่องความรู้และประสบการณ์ในการท าวิจัย  
แม้จะมีการพัฒนาเพ่ิมความรู้ให้ครู  โดยวิธีต่าง ๆ  เช่นการเข้ารับการฝึกอบรม  การนิเทศ  ให้ค าปรึกษา  แต่ครูส่วน
ใหญ่ยังไม่สามารถท างานวิจัยชั้นเรียนได้และจากการประเมินคุณภาพการศึกษาของ  ส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา  พบว่า  โรงเรียนส่วนใหญ่  มีการท าวิจัยไว้พัฒนาและแก้ปัญหาการเรียนการสอนน้อย   
ทั้งนี้สาเหตุหนึ่งเนื่องมาจากครูส่วนใหญ่ขาดความรู้และประสบการณ์ในการท าวิจัย  เพราะแม้ในช่วงที่ เรียน
สถาบันการศึกษาก็ไม่มีโอกาสได้ฝึกท าวิจัย  นอกจากผู้ที่จบระดับปริญญาโท  ซึ่งมีจ านวนน้อยเนื่องจากครูส่วนใหญ่
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  ซึ่งสอดคล้องกับรายงานสถิติข้อมูลทางการศึกษาส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  ปีการศึกษา  2550  พบว่า  จ านวนครูผู้สอนทั้งสิ้น  384,133  คน  ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี  
จ านวน  344,359  คน  และต่ ากว่าปริญญาตรีจ านวน  13,158  คน  คิดเป็นร้อยละ  93.07  (สรุปจากกลุ่ม
สารสนเทศส านักนโยบายและแผนการศึกษาข้ันพื้นฐาน.  http//www.bopp.obec.info_50/table  28.pdf)  และ 
การพัฒนาครูเกี่ยวกับการวิจัยส่วนใหญ่ใช้การฝึกอบรม  โดยมีการเชิญวิทยากร  และใช้วิธีการบรรยาย  ซึ่งการประชุม
ดังกล่าวไม่สอดคล้องกับสภาพการปฏิบัติงานจริง  ดังนั้นเมื่อสิ้นสุดการประชุม  ครูจึงไม่สามารถน าความรู้ที่ได้รับจาก
การฝึกอบรมไปใช้ในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนได้ รปูแบบการฝึกอบรมในปัจจุบันไม่สอดคล้องกับลักษณะ
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การปฏิบัติงานของครูในปัจจุบันครูส่วนใหญ่ต้องทิ้งชั้นเรียน  เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมที่หน่วยงานอื่นจัดขึ้น  และเม่ือ
กลับมาโรงเรียนก็ไม่สามารถน าข้อมูล  ความรู้  ในการฝึกอบรมมาใช้ในการพัฒนางานได้  ดังนี้  สุวิมล    ว่องวานิช.   
(2547  :  5)  กล่าวถึงสภาพการพัฒนาครูที่ผ่านมาในประเทศไทยว่าใช้วิธีการฝึกอบรมครูหรือการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการด้านการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตการปฏิบัติจริงของครูหลักสูตรการวิจัยส าหรับครู
เน้นการให้ความรู้ด้านการวิจัยที่เป็นการวิจัยเชิงวิชาการ  ท าให้ครูประสบปัญหาในการท าวิจัย  และท าวิจัยในชั้นเรียน
ไม่ประสบผลส าเร็จเกิดความท้อถอยในการท าวิจัย  และเกิดทัศนคติทางลบต่อการท าวิจัย  
 การฝึกอบรมแบบผสมผสาน  (Blended  Training)  เป็นการผสมผสานวิธีหลาย ๆ  วิธี  เช่นการฝึกอบรม
แบบเผชิญหน้า  การเรียนรู้ด้วยตนเอง  การฝึกปฏิบัติ  ณ  สถานที่ท างาน  การใช้ชุดฝึกอบรมบนเครือข่ายอินเทอร์
เนตในการฝึกอบรมเพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดการเรียนรู้  เบอร์ซินและคณะ  (Bersin  อ้างถึงใน  มนต์ชัย    
เทียนทอง.  2549  :  57-58)  ให้เหตุผลความจ าเป็นที่มีการเรียนรู้แบบผสมผสานไว้ว่าสื่อการเรียนการสอนแต่ละ
ชนิด  มีทั้งข้อดีและข้อจ ากัดในการใช้งานเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าไม่มีสื่อชนิดใดที่ดีท่ีสุดและไม่มีสื่อชนิดใดที่มี
ข้อเสียมากที่สุด  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้เรียน  ประเภทของเนื้อหา  และวิธีการเรียนการสอน  สื่อบางชนิดอาจจะใช้ได้ผลดี
ส าหรับผู้เรียนบางกลุ่ม  แต่อาจจะใช้ไม่ได้ผลดีนักส าหรับผู้เรียนอีกกลุ่มหนึ่ง  เนื่องจากความแตกต่างของผู้เรียน  ไม่
ว่าจะเป็นพ้ืนฐานความรู้  พฤติกรรม  หรือสภาพแวดล้อมต่าง ๆ  รวมทั้งลักษณะของสื่อการเรียนการสอนเองก็ไม่ได้
เหมาะสมกับวิธีการเรียนการสอนทุกวิธีหรือเนื้อหาวิชาทุกประเภทการใช้สื่อการเรียนการสอน  จึงต้องพิจารณาปัจจัย
อ่ืน ๆ  ประกอบด้วย  รูปแบบการฝึกอบรมที่น าวิธีการ  สื่อ  มาผสมผสานกันเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนจึง
เป็นทางเลือกหนึ่งของการจัดการเรียนการสอน  และการฝึกอบรม 
 จากสภาพการณ์ดังกล่าว  การปรับเปลี่ยนรูปแบบการฝึกอบรมครูที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสภาพการ
ปฏิบัติงานของครู  แทนรูปแบบการฝึกอบรมรูปแบบดั้งเดิมที่สามารถเอ้ือประโยชน์ในการพัฒนาความสามารถในการ
ท าวิจัยในชั้นเรียนของครูได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถประยุกต์งานวิจัยกับงานสอนปกติ  และสามารถน าผลการ 
วิจัยไปพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนได้  ดังนั้น  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด  เขต  1  จึงได้
จัดท าโครงการการพัฒนาผู้บริหารโรงเรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  แบบผสมผสาน  ด้านการท าวิจัย   
ระดับชั้นเรียน  ระดับสถานศึกษา  และระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  นี้ขึ้น 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1  ผลผลิต  (Outputs) 
                 2.1.1  เพ่ือพัฒนาผู้บริหารโรงเรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ในการท าวิจัย   
ระดับชั้นเรียน  ระดับสถานศึกษา  และระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด  เขต  1 
      2.1.2  เพ่ือให้ผู้บริหารโรงเรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีความรู้ความสามารถ 
ในการท าวิจัย  ระดับชั้นเรียน  ระดับสถานศึกษา  และระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  สังกัดส านักงาน  
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด  เขต  1  
 2.2  ผลลัพธ์  (Outcomes)    
        2.2.1  เพ่ือให้ผู้บริหารโรงเรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ระดับชั้นเรียน   
ระดับสถานศึกษา  และระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  
ร้อยเอ็ด  เขต  1  มีความรู้ความเข้าใจในการจัดท าการวิจัย 
        2.2.2  เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด  เขต  1  มีแนวทางในการพัฒนา
ผู้บริหารโรงเรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ให้สามารถท าวิจัย  ระดับชั้นเรียน  ระดับสถานศึกษา  และระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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3.  เป้าหมาย 
 

 3.1  ด้านปริมาณ 
                 ผู้บริหารโรงเรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ระดับชั้นเรียน  ระดับสถานศึกษา  และระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด  เขต  1 ทุกคน 
 3.2  ด้านคุณภาพ 
         ผู้บริหารโรงเรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ระดับชั้นเรียน  ระดับสถานศึกษาและระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 สามารถท าการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

4.  กิจกรรมและการด าเนินงาน 

ที่ กิจกรรม 
ระยะเวลาในการ

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1 เสนอโครงการ 1-19  มีนาคม  2564 นายรณชัย  ศรีสุธัญญาวงศ์ 
และคณะ 

 

2 แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

1-19  มีนาคม  2564 นายรณชัย  ศรีสุธัญญาวงศ์ 
และคณะ 

 

3 ระยะที่  1  จัดอบรม 
วิทยากรแกนน าการจัดท า 
การวิจัย     

1-30  เมษายน  2564 นายรณชัย  ศรีสุธัญญาวงศ์ 
และคณะ 

 

4 ระยะที่  2  จัดสัมมนา 
การน าเสนอผลงานการวิจัย 

1-30  กันยายน  2564 นายรณชัย  ศรีสุธัญญาวงศ์ 
และคณะ 

 

5 รายงานผลการด าเนินงาน 1-30  กันยายน  2564 นายรณชัย  ศรีสุธัญญาวงศ์ 
และคณะ 

 

 
5.  งบประมาณ  จ านวน  25,000  บาท  รายละเอียด  ดังนี้ 

ที ่
กิจกรรมและรายละเอียด 
การใช้จ่ายงบประมาณ 

งบด าเนินงาน  (งบประมาณ) รวม 
งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 ระยะที่  1  จัดอบรมวิทยากรแกนน า 
การจัดท าการวิจัย     
- ส าหรับผู้บริหารและบุคลากร 
  ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ประถมศึกษาร้อยเอ็ด  เขต  1 
  จ านวน  44  คน  จ านวน  1  วัน 
- ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน 
  (44X130X1=5,720) 
- ค่าเอกสารประกอบการอบรม 
  (44X50=2,200)  

 
 
 
 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 

5,720 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,200 

 
 
 
 
 
 
 

5,720 
 

2,200 
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 - ส าหรับผู้บริหารโรงเรียน  ในโรงเรียน
ต้นแบบ เครือข่ายโรงเรียนละ  1  คน  
รวมจ านวน  22  คน  จ านวน  1  วัน 
- ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน 
  (22X130X1=2,860) 
- ค่าเอกสารประกอบการอบรม 
  (22X50=1,100) 

 
 
 
 
 
 
- 
- 

 
 
 
 
 

2,860 
  

 
 
 
 
 
 
 

1,100 

 
 
 
 
 

2,860 
 

1,100 
 - ส าหรับครูผู้สอนในโรงเรียนต้นแบบ 

  เครือข่ายโรงเรียนละ  1  คน  
  รวมจ านวน  22  คน  จ านวน  1  วัน 
- ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน 
  (22X130X1=2,860) 
- ค่าเอกสารประกอบการอบรม   
  (22X50=1,100) 

 
 
 
 
 
- 
- 

 
 
 
 

2,860 
  

 
 
 
 
 
 

1,100 

 
 
 
 

2,860 
 

1,100 
 รวม  11,440 4,400 15,840 
2 ระยะที่  2  จัดสัมมนาการน าเสนอ 

ผลงานการวิจัย 
- ส าหรับผู้บริหารและบุคลากร 
  ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ประถมศึกษาร้อยเอ็ด  เขต  1 
  จ านวน  22  คน  จ านวน  1  วัน 
- ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน 
  (22X130X1=2,860) 
- ค่าเอกสารประกอบการสัมมนา 
  (23X10=230)  

 
 
 
 
 
 
- 
 
- 

  
 
 
 
 
 
 

2,860 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

230 

 
 
 
 
 
 
 

2,860 
 

220 
 - ส าหรับผู้บริหารโรงเรียน 

  ในโรงเรียนต้นแบบ 
  เครือข่ายโรงเรียนละ  1  คน  
  รวมจ านวน  22  คน  จ านวน  1  วัน 
- ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน 
  (22X130X1=2,860) 
- ค่าเอกสารประกอบการสัมมนา 
  (23X10=230) 

 
 
 
 
- 
- 

 
 
 

2,860 
  

 
 
 

230 

 
2,860 

 
220 

 - ส าหรับครูผู้สอนในโรงเรียนต้นแบบ 
  เครือข่ายโรงเรียนละ  1  คน  
  รวมจ านวน  22  คน  จ านวน  1  วัน 
- ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน 
  (22X130X1=2,860) 

 
 
- 
- 

 
2,860 

  

 
 
 

120 

 
2,860 

 
440 
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- ค่าเอกสารประกอบการสัมมนา  
  (24X5=120) 

 รวม  8,580 580 9,160 
 รวมทั้งสิ้น  21,840 3,160 25,000 

6.  การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต  (Outputs) 
       -  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด  เขต  1  ได้
พัฒนาผู้บริหารโรงเรียน  ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในการท าวิจัย  
ระดับชั้นเรียน  ระดับสถานศึกษา  และ 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา   

       -  ผู้บริหารโรงเรียน  ครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา  มีความรู้ 
ความสามารถในการท าวิจัยระดับชั้น
เรียน  ระดับสถานศึกษา  และระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา   

 
-  สังเกต 
-  สอบถาม 
 
 
-  สังเกต 
-  สอบถาม 
 

 
-  แบบสังเกต 
-  แบบสอบถาม 
 
 
-  แบบสังเกต 
-  แบบสอบถาม 
 

ผลลัพธ์  (Outcomes) 
     -  ผู้บริหารโรงเรียน  ครูและ 

บุคลากรทางการศึกษา  มีความรู้ 
ความสามารถในการท าวิจัย   
ระดับชั้นเรียน  ระดับสถานศึกษา  และ
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา   
     -  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด  เขต  1   
มีแนวทางในการพัฒนาผู้บริหาร 
โรงเรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ในการท าวิจัย  ระดับชั้นเรียน  ระดับ
สถานศึกษา  และระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา   

 
-  สังเกต 
-  สอบถาม 
 
 
 
-  สังเกต 
-  สอบถาม 
 

 
-  แบบสังเกต 
-  แบบสอบถาม 
 
 
 
-  แบบสังเกต 
-  แบบสอบถาม 
 
 

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1  ผู้บริหารโรงเรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีความรู้ความสามารถในการท าวิจัย  ระดับชั้น
เรียน  ระดับสถานศึกษา  และระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา   
 7.2  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด  เขต  1  มีแนวทางในการพัฒนาผู้บริหารโรงเรียน  
ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ในการท าวิจัย  ระดับชั้นเรียน  ระดับสถานศึกษา  และระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา   
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ชื่อโครงการ  การวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบสาเกต (SAKET MODEL)  เพ่ือเสริมสร้าง 
                 สมรรถภาพการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้  ส าหรับครูระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
แผนงาน     บูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง   
                โครงการพัฒนาหลักสูตร  กระบวนการเรียนการสอน  การวัดและประเมินผล   
สนองยุทธศาสตร์ที่  3  การทดสอบ  การประเมิน  ประกันคุณภาพและพัฒนามาตรฐานการศึกษา 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ     ร้อยละ  100  ของสถานศึกษามีการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียน  
                             ระดับชาติ  (National  Test  :  NT)  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  3   
หน่วยงานรับผิดชอบ นายรณชัย    ศรีสุธัญญาวงศ์  และคณะ 
  กลุ่มนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษา    
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด  เขต  1 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่/โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  1  มกราคม  2564  -  30  กันยายน  2564 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาครูให้มีฐานะเป็นนักวิจัย  (Teacher  as  Researcher)  เป็นมโนทัศน์หนึ่งชอง
การพัฒนาวิชาชีพครู  ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญในการพ้ฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542  แก่ไขเพ่ิม่เติม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2545  และสอดคล้องกับแนวโน้มของการปฏิรูป
การศึกษาทั่วโลก  โดยครูจะมีบทบาทเป็นนักวิจัยในลักษณะของการท างานที่มีการวิจัยเป็นฐาน  คือ  ครูสามารถน า
กระบวนการวิจัยมาใช้เพื่อแสวงหาวิธีปฏิบัติแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนในชั้นเรียนของตนหรือปรับปรุงการเรียนการสอนและ
พัฒนาการเรียนรู้ของเด็กงานวิจัยของครูจึงมีลักษณะเป็นการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน  (Classroom  Action  
Reasearch)ซึ่งเป็นประเภทของการวิจัยที่แตกต่างกับการวิจัยทางวิชาการ  (Academic  Research)  ที่มีจุดมุ่งหมาย
ในการสร้างสรรค์องค์ความรู้เชิงทฤษฎีและน าผลไปใช้สรุปอ้างอิง  ครูนักวิจัยจึงมิใช่หมายถึง  นักวิจัยมืออาชีพ  
(Professional  Research)  ที่มีความเชี่ยวชาญทางสถิติและยึดระเบียบแบบแผนการวิจัยอย่างเคร่งครัด  แต่เงื่อนไข
ส าคัญในการเป็นนักวิจัยของครูคือ  การที่ครูปฏิบัติงานจัดการเรียนการสอนควบคู่กับการวิจัย  เป็นการพัฒนาผู้เรียน
ในวิถีการท างานตามปรกติของครู โดยใช้ความรู้และกระบวนการสร้างความรู้เป็นเครื่องมือในการท าให้การสอนและ
การวิจัยรวมกันได้  (โกศล    ภูศร.ี  2554  :  2) ผลการด าเนินการนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการจัดการ
เรียนรู้ของครูผู้สอนของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด  เขต  1  จ านวน  231  
โรงเรียน  ที่ผ่านมา  พบว่า  ครูผู้สอนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ร้อยละ  80  ไม่มีการศึกษาวิเคราะห์วิจัยเพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้  หรือท่ีมีอยู่ก็ไม่ถูกต้องเหมาะสม  ไม่เกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างแท้จริง  อาจจะ
เนื่องมาจากปัญหา  และสาเหตุหลายประการ  ได้แก่  ความรู้  ความสามารถไม่เพียงพอ  และประสบการณ์ในการ
พัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน  ภารงานอื่น ๆ  นอกเหนือจากการจัดการเรียนรู้  งานธุรการชั้นเรียน  มากเกินไป  
และท่ีส าคัญขาดระบบการนิเทศ ก ากับติดตาม  และประเมินผลอย่างเป็นระบบ  จึงท าให้ครูขาดที่ปรึกษาชี้แนะ  และ
ตรวจสอบความกต้องเหมาะสมของงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  จึงท าให้ครูไม่ พัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ของตนเอง  ท าให้ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนเพราะขาดการแก้ไขส่งเสริมหรือพัฒนาอย่างเป็นระบบและกระบวนการที่
เหมาะสม  (รายงานผลการนิเทศ.  สพป.ร้อยเอ็ด  เขต  1.  2561  :  1-10) 
 จากความส าคัญดังกล่าว  ท าให้ต้องมีการพัฒนาครูสู่การเป็นนักวิจัย  ให้เป็นครูนักวิจัยที่สามารถปฏิบัติงาน
จัดการเรียนการสอนควบคู่กับการวิจัย  โดยพัฒนาครูให้มีสมรรถภาพด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  รวมทั้ง
จัดระบบการนิเทศที่ดี  โดยการช่วยเหลือและส่งเสริมสนับสนุนให้ครูสามารถท าการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่ง  วัชรา    เล่าเรียนดี (2550  :  253)  ได้เสนอไว้ว่า  บุคคลที่มีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งใน



91 

 

การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน  คือ ครู  ดังนั้น  การให้ความรู้แก่ครูโดยไม่มีการติดตาม  ดูแลช่วยเหลือ  ครูจะ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ ๆ ยากมาก  และในการที่ครูจะพัฒนาได้นั้นต้องอาศัยวิธีการที่หลากหลายวิธี  และวิธีการ
หนึ่งที่จะช่วยครูให้สามารถปรับปรุงพัฒนาตนเอง  พัฒนางานวิชาชีพของตนเองได้อย่างต่อเนื่องและเกิดประสิทธิผล  
สูงสุดต่อผู้เรียน  ในที่สุดก็คือ  การนิเทศ  ซี่งอาจเป็นการนิเทศทั้งที่เป็นรายบุคคลและรายกลุ่มที่สอดคล้องกับปัญหา
และความต้องการของครูและโรงเรียน  โดยใช้เทคนิควิธีการนิเทศที่หลากหลายเน้นความร่วมมือระหว่างบุคลากรใน
โรงเรียนและผู้บริหารโรงเรียนในการพัฒนาการศึกษา  ซึ่งตรงกับแนวคิดเกี่ยวกับการนิเทศของ  กรองทอง    จิรเดชา
กุล  (2550  :  1)  ที่กล่าวว่า  การนิเทศเป็นงานส าคัญอย่างหนึ่งของการจัดการและการบริหารสถานศึกษา  เป็น
กระบวนการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างผู้ให้การนิเทศหรือผู้นิเทศกับผู้รับการนิเทศ  เพื่อที่จะพัฒนาหรือปรับปรุง
คุณภาพการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนของครู  เพื่อให้ได้มาซึ่งประสิทธิผลในการ เรียนของนักเรียน 
และในการพัฒนาครูให้สามารถจัดกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้ให้บรรลุตามจุดหมานของหลักสูตรซึ่งต้องมี
กระบวนการนิเทศท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ดังนั้น  ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารหรือครูผู้สอนต้องรู้ลู่ทาง  รู้หลักการ  
เทคนิคและวิธีการนิเทศ  ติดตามงาน  และจะต้องท าความเข้าใจเรื่องการนิเทศอย่างถ่องแท้และพยายามปฏิบัติตาม
แนวทางในการนิเทศ  เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 ด้วยเหตุนี้  ผู้วิจัยซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการนิเทศการศึกษาของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด  เขต  1  จ านวน  230  โรงเรียน  จึงได้ตระหนักและเห็นว่าควรมีการศึกษาปัญหา
ส าคัญดังกล่าวที่ชี้เฉพาะลงไปในประเด็นที่เกี่ยวกับรูปแบบแนวทางในการที่จะช่วยเหลือส่งเสริม  สนับสนุนให้
ครูผู้สอนได้สามารถพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จึงได้เกิดแนวคิดท่ี
จะพัฒนารูปแบบรูปแบบการนิเทศแบบสาเกต  (SAKET MODEL)  เพ่ือเสริมสร้างสมรรถภาพการวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้  ส าหรับครูระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานที่เหมาะสม  เพื่อให้ครูสามารถใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนาการเรียน  
การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาได้อย่างแท้จริง  เพ่ือน าไปเป็นแนวทางในการ
พัฒนาการนิเทศในสถานศึกษาให้มีคุณภาพสูงยิ่งขึ้นต่อไป  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด  เขต  
1  จึงได้จัดท าโครงการการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบรูปแบบการนิเทศแบบสาเกต  (SAKET MODEL)  เพ่ือเสริมสร้าง
สมรรถภาพการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  ส าหรับครูระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  นี้ขึ้น   
 
2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 
   2.1  ผลผลิต  (Outputs) 
                   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลัก  เพ่ือพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบสาเกต  (SAKET  MODEL)  เพ่ือ
เสริมสร้างสมรรถภาพการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  ส าหรับครูระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  และมีวัตถุประสงค์เฉพาะ
ดังนี้ 
                   2.1.1  เพ่ือศึกษารูปแบบการนิเทศแบบสาเกต  (SAKET MODEL) เพ่ือเสริมสร้างสมรรถภาพการวิจัย
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้  ส าหรับครูระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน   
                   2.1.2  เพ่ือสร้างและตรวจสอบคุณภาพรูปแบบการนิเทศแบบสาเกต  (SAKET MODEL)  เพ่ือ
เสริมสร้างสมรรถภาพการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  ส าหรับครูระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน   
                   2.1.3  เพ่ือศึกษาผลการใช้รูปแบบการนิเทศแบบสาเกต  (SAKET MODEL)  เพ่ือเสริมสร้าง
สมรรถภาพการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  ส าหรับครูระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานประกอบด้วย  
        2.1.3.1  เพ่ือเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของครู
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  หลังการนิเทศด้วยรูปแบบการนิเทศที่พัฒนาขึ้น 
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     2.1.3.2  เพ่ือศึกษาความสามารถในการท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  หลังการนิเทศด้วยรูปแบบการนิเทศที่พัฒนาขึ้น 
                   2.1.4  เพ่ือประเมินรูปแบบการนิเทศแบบสาเกต  (SAKET MODEL)  เพ่ือเสริมสร้างสมรรถภาพการ
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้   
 2.2  ผลลัพธ์  (Outcomes)    
          2.2.1  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต  1  ได้รูปแบบการนิเทศแบบสาเกต  
(SAKET MODEL)  เพ่ือเสริมสร้างสมรรถภาพการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  ส าหรับครูระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ที่
ส่งผลให้ครูมีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติการวิจัยมากยิ่งขึ้น 
                   2.2.2  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต  1  ได้แนวทางในการพัฒนาการนิเทศ
และให้ความรู้ความเข้าใจ  เรื่องการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้อย่างกว้างขวางและแพรหลายต่อไป  
                     2.2.3  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต  1  ได้รูปแบบการนิเทศท่ีพัฒนาขึ้น  
ซึ่งจะเป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการนิเทศในรูปแบบอื่น ๆ  อีกต่อไป  
 
3.  เปูาหมาย 
 
 3.1  ด้านปริมาณ 
        เปูาหมายเชิงปริมาณ  (Outputs) 
                   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 มีรูปแบบการนิเทศแบบสาเกต (SAKET 
MODEL) เพ่ือเสริมสร้างสมรรถภาพการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  ส าหรับครูระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่มี
ประสิทธิภาพ 
 
 3.2  ด้านคุณภาพ 
                    เปูาหมายเชิงคุณภาพ  (Outcome) 
                    ได้ผลการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบสาเกต  (SAKET MODEL)  เพ่ือเสริมสร้างสมรรถภาพ
การวิจัย  เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้  ส าหรับครูระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่มีคุณภาพ 
4.  กิจกรรมและการด าเนินงาน  

ที่ กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ในการด าเนินการ 
(วัน  เดือน  ปี) 

ผู้รับผิดชอบ 

1 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 12-23  กุมภาพันธ์  2564 นายรณชัย  ศรีสุธัญญาวงศ์ 
และคณะ 

2 ขั้นตอนที่  1  ศึกษารูปแบบ 
การนิเทศแบบสาเกต  (SAKET 
MODEL)  เพ่ือเสริมสร้าง
สมรรถภาพการวิจัยเพื่อพัฒนา 
การเรียนรู้  ส าหรับครูระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   

12-23  กุมภาพันธ์  2564 นายรณชัย  ศรีสุธัญญาวงศ์ 
และคณะ 

3 ขั้นตอนที่  2  สร้างและ
ตรวจสอบ 

12-23  กุมภาพันธ์  2564 นายรณชัย  ศรีสุธัญญาวงศ์ 
และคณะ 
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คุณภาพรูปแบบการนิเทศ 
แบบสาเกต  (SAKET MODEL)  
เพ่ือเสริมสร้างสมรรถภาพการวิจัย 
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้  ส าหรับ 
ครูระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน   

4 ขั้นตอนที่  3  ศึกษาผลการใช้ 
รูปแบบการนิเทศแบบสาเกต  
(SAKET MODEL)  เพ่ือเสริมสร้าง
สมรรถภาพการวิจัยเพื่อพัฒนา 
การเรียนรู้  ส าหรับครูระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   

1-15  มีนาคม  2564 นายรณชัย  ศรีสุธัญญาวงศ์ 
และคณะ 

5 ขั้นตอนที่  4  ประเมินรูปแบบ
การนิเทศแบบสาเกต  (SAKET 
MODEL)  เพ่ือเสริมสร้าง
สมรรถภาพการวิจัยเพื่อพัฒนา 
การเรียนรู้  ส าหรับครูระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   

16-31  มีนาคม  2564 นายรณชัย  ศรีสุธัญญาวงศ์ 
และคณะ 

6 นิเทศติดตามและเก็บรวบรวม
ข้อมูล 

16-31  มีนาคม  2564 นายรณชัย  ศรีสุธัญญาวงศ์ 
และคณะ 

7 วิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยฯ 1-30  เมษายน  2564 นายรณชัย  ศรีสุธัญญาวงศ์ 
และคณะ 

8 เขียนรายงานวิจัยฯ 1-31  พฤษภาคม  2564 นายรณชัย  ศรีสุธัญญาวงศ์ 
และคณะ 

9 สรุปและรายงานเผยแพร่ 
รายงานวิจัยฯ 

1-30  มิถุนายน  2564 นายรณชัย  ศรีสุธัญญาวงศ์ 
และคณะ 

5.  งบประมาณ  จ านวน  25,000  บาท  รายละเอียด  ดังนี้ 

ที ่
กิจกรรมและรายละเอียด 
การใช้จ่ายงบประมาณ 

งบด าเนินงาน  (งบประมาณ) รวม 
งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 ขั้นตอนที่  1  ศึกษารูปแบบการนิเทศ
แบบสาเกต  (SAKET MODEL)   
เพ่ือเสริมสร้างสมรรถภาพการวิจัย 
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้  ส าหรับครูระดับ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
ศึกษารูปแบบการนิเทศแบบสาเกต  
(SAKET MODEL)   
เพ่ือเสริมสร้างสมรรถภาพการวิจัย 
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้  ส าหรับครูระดับ 

 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
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การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
  จ านวน  15  คน  จ านวน  1  วัน 
- ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน 
  (10X130X1=1,300) 
- ค่าเอกสารประกอบการประชุม 
  (10X30=300) 

 
 
 

1,300 
  

 
 
 
 
 

300 

 
 
 

1,300 
 

300 
 รวม  1,300 300 1,600 
2 ขั้นตอนที่  2  สร้างและตรวจสอบ 

คุณภาพรูปแบบการนิเทศ 
แบบสาเกต  (SAKET MODEL)   
เพ่ือเสริมสร้างสมรรถภาพการวิจัย 
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้  ส าหรับ 
ครูระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน     
โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
สร้างและตรวจสอบคุณภาพรูปแบบ 
การนิเทศแบบสาเกต  (SAKET  
MODEL)  เพ่ือเสริมสร้างสมรรถภาพ 
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้   
ส าหรับครูระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน     
  จ านวน  22  คน  จ านวน  2  วัน 
- ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน 
  (22X130X2=5,720) 
- ค่าเอกสารประกอบการประชุม 
  (22X60=1,320)  

 
 
 
 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,720                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,320 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,720 
 

1,320 
 รวม  5,720                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 1,320 7,040 
3 ขั้นตอนที่  3  ศึกษาผลการใช้รูปแบบ 

การนิเทศแบบสาเกต  (SAKET 
MODEL)  เพ่ือเสริมสร้างสมรรถภาพ 

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้   
ส าหรับครูระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
โดยการนิเทศติดตามและเก็บรวบรวม 
ข้อมูล 
- ค่าเบี้ยเลี้ยงนิเทศติดตามและ 
  เก็บรวบรวมข้อมูล 
  (4X2X120=960) 
- ค่าพาหนะนิเทศติดตามและ 
  เก็บรวบรวมข้อมูล 
  (4X2X300=2,400) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

960 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,400 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

960 
 
 

2,400 
 รวม  960 2,400 3,360 
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4 ขั้นตอนที่  4  ประเมินรูปแบบ 
การนิเทศแบบสาเกต  (SAKET  
MODEL)  เพ่ือเสริมสร้างสมรรถภาพ 
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้   
ส าหรับครูระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน   
โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
ประเมินรูปแบบการนิเทศแบบสาเกต   
(SAKET MODEL)  เพ่ือเสริมสร้าง 
สมรรถภาพการวิจัยเพื่อพัฒนา 
การเรียนรู้  ส าหรับครูระดับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน   
จ านวน  22  คน  จ านวน  2  วัน 
- ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน 
  (22X130X2=5,720) 
- ค่าเอกสารประกอบการประชุม 

  (22X60=1,320) 

 
 
 
 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,720                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,320 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,720 
 

1,320 
 รวม  5,720                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 1,320 7,040 
5 นิเทศติดตามและเก็บรวบรวมข้อมูล 

- ค่าเบี้ยเลี้ยงนิเทศติดตามและ 
  เก็บรวบรวมข้อมูล 
  (5X2X120=1,200) 
- ค่าพาหนะนิเทศติดตามและ 
  เก็บรวบรวมข้อมูล 
  (5X2X300=3,000) 

  
 
 

1,200 
  

 
 
 
 
 
 

3,000 

 
 
 

1,200 
 
 

3,000 
 รวม  1,200 3,000 4,200 

 
5.  งบประมาณ  จ านวน  25,000  บาท  รายละเอียด  ดังนี้  (ต่อ) 

ที ่
กิจกรรมและรายละเอียด 
การใช้จ่ายงบประมาณ 

งบด าเนินงาน  (งบประมาณ) รวม 
งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

6 จัดท ารายงานวิจัยฯ 
- ค่าเอกสารการจัดท ารายงานวิจัยฯ 
  (10X176=1,760) 

   
 

1,760 

 
 

1,760 
 รวม   1,760 1,760 

 รวมทั้งสิ้น  14,900 10,100 25,000 
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6.  การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต  (Outputs) 
       -  ไดข้้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการนิเทศ 
แบบสาเกต  (SAKET MODEL)  เพ่ือเสริมสร้าง
สมรรถภาพการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  ส าหรับครู
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน   
       -  ได้รูปแบบการนิเทศแบบสาเกต  (SAKET 
MODEL)  เพ่ือเสริมสร้างสมรรถภาพการวิจัย 
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้  ส าหรับครูระดับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน               
       -  ทราบผลการใช้รูปแบบการนิเทศแบบสาเกต   
(SAKET MODEL)  เพ่ือเสริมสร้างสมรรถภาพการวิจัย
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้  ส าหรับครูระดับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน             
       -  ทราบผลการประเมินและปรับปรุงรูปแบบ 
การนิเทศเพ่ือเสริมสร้างสมรรถภาพการวิจัยเพื่อพัฒนา 
การเรียนรู้  ส าหรับครูระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน   

 
-  สังเกต 
-  สอบถาม 
 
-  สังเกต 
-  สอบถาม 
 
-  สังเกต 
-  สอบถาม 
 
-  สังเกต 
-  สอบถาม 

 
-  แบบสังเกต 
-  แบบสอบถาม 
 
-  แบบสังเกต 
-  แบบสอบถาม 
 
-  แบบสังเกต 
-  แบบสอบถาม 
 
-  แบบสังเกต 
-  แบบสอบถาม  
 

ผลลัพธ์  (Outcomes)                 
- ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

ร้อยเอ็ด  เขต  1  มีรูปแบบการนิเทศแบบสาเกต  
(SAKET MODEL)  เพ่ือเสริมสร้างสมรรถภาพการวิจัย 
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้  ส าหรับครูระดับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน  ที่มีประสิทธิภาพ 

 
-  สังเกต 
-  สอบถาม 
 

 
-  แบบสังเกต 
-  แบบสอบถาม 
 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 
            7.1  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด  เขต  1  มีรูปแบบการนิเทศแบบสาเกต   
(SAKET MODEL)  เพ่ือเสริมสร้างสมรรถภาพการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  ส าหรับครูระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน   
ที่มีประสิทธิภาพ 
 7.2  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด  เขต  1  ได้รายงานผลการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบ
การนเิทศแบบสาเกต  (SAKET MODEL)  เพ่ือเสริมสร้างสมรรถภาพการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  ส าหรับครูระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ส าหรับใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 
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ชื่อโครงการ :        การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูผู้สอนแนะแนวเพ่ือส่งเสริมทักษะชีวิต 
     ส าหรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  
     ร้อยเอ็ด เขต 1  ประจ าปีงบประมาณ 2564 

แผนงาน :        พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สอดคล้องยุทธศาสตร์ที่ 2     มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นผู้มีความรู้ คุณลักษณะ และทักษะการเรียนรู้ 
                                     ในศตวรรษท่ี 21 อย่างทั่วถึง 
สอดคล้องยุทธศาสตร์ที่ 3     ส่งเสริมบุคลากรให้มีศักยภาพ  ค่านิยมร่วมและทักษะในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
                                     อย่างมีประสิทธิภาพ 
สอดคล้องนโยบายที่ 3         ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ สพป.รอ.1 ที่ 2 :  การพัฒนาคุณภาพนักเรียน 
สนองกลยุทธ์ สพป.รอ.1 ที่ 3 :  การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :       กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ :        นายเรืองศิลป์  เห็มชัย,  นางดวงใจ  สังฆะวัน 
ลักษณะโครงการ :             โครงการใหม่          โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ :       1 ตุลาคม  2563  ถึง  30  กันยายน  2564 
 
 

1. หลักการและเหตุผล   
ส านักงานคณะกรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  มีนโยบายให้สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาและเตรียม 

ความพร้อมให้กับนักเรียนควบคู่กันท้ังทักษะวิชาการ  ทักษะอาชีพและทักษะชีวิตผ่านกระบวนการแนะแนว  เพ่ือให้
นักเรียนรู้จักตนเอง  รู้จักผู้อื่น  สามารถด าเนินชีวิต  ตัดสินใจและวางแผนการศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพ 
ในอนาคตได้อย่างเหมาะสม  โดยให้สอดคล้องกับในสังคมปัจจุบัน  นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่มีมติเห็นชอบตามที่
กระทรวงแรงงานเสนอ  เรื่องการเตรียมความพร้อมแก่ก าลังแรงงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน  เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 
2558  โดยให้กระทรวงแรงงานร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆ ที่จัดให้
มีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาด าเนินการให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคนได้รับการแนะแนวการศึกษา 
และอาชีพก่อนส าเร็จการศึกษาตามกระบวนการแนะแนวครบถ้วนทุกข้ันตอน  และก าหนดให้การแนะแนวการศึกษา
อาชีพแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นเปูาหมายและตัวชี้วัดผลการด าเนินงานประจ าปีของสถานศึกษา 
เพ่ือน านโยบายสู่การปฏิบัติให้ครูผู้สอนแนะแนวมีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนางานแนะแนวทั้งระบบ   

อีกท้ังมาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพครูซึ่งก าหนดไว้ในข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐาน
วิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ พ.ศ.  2548  หมวด 2  ข้อ  10  (1) , (2) , (3) , (4) , (5)  และ  (6) ครูต้องปฏิบัติ
กิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ  รวมทั้งปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ  โดยค านึงถึงผลที่จะเกิด  
แก่นักเรียน  มุ่งมั่นพัฒนานักเรียนให้เต็มศักยภาพ  พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ให้สามารถปฏิบัติให้เกิดผลจริง  
พัฒนาสื่อการเรียนการสอน  การใช้เครื่องมือทางการแนะแนวให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ  และจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนโดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่นักเรียน  ผู้ประกอบวิชาชีพครูจะปฏิบัติงานตามมาตรฐานดังกล่าวได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงต้องเพียบพร้อมด้วยสมรรถนะด้านความรู้  ประสบการณ์วิชาชีพ  ด้านการปฏิบัติงานและด้านการ
ปฏิบัติตน  ซึ่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีส่วนส าคัญในการที่จะสร้างเสริมสมรรถนะดังกล่าวให้แก่ครูทุกคน   
อีกท้ังในยุควิถีชีวิตใหม่ (New Normal)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษายิ่งจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาครู/บุคลากร 
ในทุกด้าน เพื่อการสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กร   
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 เล็งเห็นความส าคัญของการจัดกิจกรรมแนะแนว 
ในโรงเรียน  จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูผู้สอนแนะแนวเพ่ือส่งเสริมทักษะชีวิตส าหรับนักเรียน
ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1  ประจ าปีงบประมาณ 2564 ขึ้น  
เพ่ือขับเคลื่อนงานแนะแนวอย่างเป็นระบบและรูปธรรม  อีกทั้งเพ่ือเสริมสร้างทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนแนะแนว  
และการจัดบริการแนะแนวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านของการสร้างเสริมทักษะชีวิตให้กับนักเรียนในความรับผิดชอบ  
รวมทั้งการใช้เครื่องมือทางการแนะแนว  เพ่ือการพัฒนาระบบของงานแนะแนวให้ครอบคลุมด้านการศึกษา  ด้าน
อาชีพ  ด้านส่วนตัวและด้านสังคม 
 
2. วัตถุประสงค์ 
   2.1  ผลผลิต 

1)  เพ่ือส่งเสริมให้โรงเรียนในสังกัดจัดกิจกรรมการสอนแนะแนว  และงานบริการแนะแนวเพ่ือส่งเสริม  
ทักษะชีวิต  การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพให้แก่นักเรียนอย่างต่อเนื่อง เข้มแข็งและเป็นรูปธรรม  

2)  เพ่ือส่งเสริมให้ครูแนะแนว/ผู้รับผิดชอบงานแนะแนว  ได้รับความรู้  ความเข้าใจในการจัด 
กิจกรรมการสอนแนะแนว  นโยบายที่เกี่ยวข้อง  และทิศทางการพัฒนางานแนะแนวในสถานศึกษา  รวมทั้งมีการ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

3)  เพ่ือให้นักเรียนทุกคนในสังกัด  ได้รับการบริการด้านแนะแนวทั้ง 5 ด้านอย่างมีประสิทธิภาพและ 
เป็นรูปธรรม  รวมทั้งได้รับการพัฒนาและส่งเสริมทักษะชีวิตให้เป็นไปตามรูปแบบของชีวิตในยุควิถีชีวิตใหม่  
(New Normal)  
 2.2  ผลผัพธ์ 

1)  โรงเรียนในสังกัดได้รับการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการสอนแนะแนว  และงานบริการแนะแนว  
เพ่ือส่งเสริมทักษะชีวิต  การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพให้แก่นักเรียนอย่างต่อเนื่อง เข้มแข็งและเป็นรูปธรรม  

2)  ครูแนะแนว/ผู้รับผิดชอบงานแนะแนว  ได้รับความรู้  ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการสอน 
แนะแนว  นโยบายที่เกี่ยวข้อง  และทิศทางการพัฒนางานแนะแนวในสถานศึกษา  รวมทั้งมีการพัฒนาตนเอง 
อย่างต่อเนื่อง 

3)  นักเรียนทุกคนในสังกัด  ได้รับการบริการด้านแนะแนวทั้ง  5  ด้านอย่างมีประสิทธิภาพ 
และเป็นรูปธรรม  รวมทั้งได้รับการพัฒนาและส่งเสริมทักษะชีวิตให้เป็นไปตามรูปแบบของชีวิตในยุควิถีชีวิตใหม่  
(New Normal)  
3. เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ 

1)  โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน  ได้รับการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการสอนแนะแนว  และงานบริการ 
แนะแนวเพ่ือส่งเสริมทักษะชีวิต  การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพให้แก่นักเรียนอย่างต่อเนื่อง เข้มแข็ง  
และเป็นรูปธรรม  

2)  ครูแนะแนว/ผู้รับผิดชอบงานแนะแนวในโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนมีความรู้  ความเข้าใจ 
ในการจัดกิจกรรมการสอนแนะแนว  นโยบายที่เกี่ยวข้อง  และทิศทางการพัฒนางานแนะแนวในสถานศึกษา   
รวมทั้งมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

3)  นักเรียนทุกคนในสังกัด  ได้รับการบริการด้านแนะแนวทั้ง  5  ด้านอย่างมีประสิทธิภาพ 
และเป็นรูปธรรม  รวมทั้งได้รับการพัฒนาและส่งเสริมทักษะชีวิตให้เป็นไปตามรูปแบบของชีวิตในยุควิถีชีวิตใหม่  
(New Normal)  
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3.2 ด้านคุณภาพ 
1)  โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน  มีระบบการจัดกิจกรรมการสอนแนะแนวที่เข้มแข็งและเป็นรูปธรรม  
2)  ครูแนะแนว/ผู้รับผิดชอบงานแนะแนวในโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนมีความรู้  ความเข้าใจ 

ในการจัดกิจกรรมการสอนแนะแนว  นโยบายที่เกี่ยวข้อง  และทิศทางการพัฒนางานแนะแนวในสถานศึกษา   
รวมทั้งมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 

3)  นักเรียนทุกคนในสังกัดได้รับการบริการด้านแนะแนวทั้ง 5 ด้านอย่างมีประสิทธิภาพและ 
เป็นรูปธรรม  รวมทั้งได้รับการพัฒนาและส่งเสริมทักษะชีวิตให้เป็นไปตามรูปแบบของชีวิตในยุควิถีชีวิตใหม่  
(New Normal)  

4)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1  มีระบบงานและข้อมูลสารสนเทศ 
งานแนะแนวและการรายงานผลการด าเนินงานแนะแนวที่มีคุณภาพตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของส านักงาน  
 
4.  กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการ 
 

รายละเอียดกิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

กิจกรรมที่ 1  จัดท าโครงการ/เสนอขออนุมัติโครงการ 1 ต.ค.-31 
ธ.ค. 2563 

   

กิจกรรมที่ 2  แต่งตั้งคณะท างาน, จัดประชุม 
     และวางแผนการด าเนินงาน  

1 ม.ค.- 
31 มี.ค. 
2564 

  

กิจกรรมที่ 3  ด าเนินกิจกรรมของโครงการ 
     อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูผู้สอนแนะแนว 
เพ่ือส่งเสริมทักษะชีวิตส าหรับนักเรียนของโรงเรียน 
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ร้อยเอ็ด เขต 1  ประจ าปีงบประมาณ 2564 

  
1 เม.ย. 

- 30 มิ.ย. 
2564 

 

กิจกรรมที่ 4  นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน
แนะแนวและการส่งเสริมทักษะชีวิตของนักเรียน 

   
1 ก.ค.-31 
ส.ค. 2564 

กิจกรรมที่ 5  ประชุมสรุปผลการด าเนินงาน 
และรายงานผลโครงการ 

   
1-30 
ก.ย. 2564 
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5. งบประมาณ   
จ านวนทั้งสิ้น  16,040  บาท  ตามรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้ 

กิจกรรมรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

งบประมาณท่ีใช้ตามหมวด
รายจ่าย 

รวม 
ค่าตอบแ

ทน 
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1  จัดท าโครงการ / เสนอขออนุมัติโครงการ - - - - 
กิจกรรมที่ 2  แต่งตั้งคณะท างาน / จัดประชุมคณะท างาน 
                 และวางแผนการด าเนินงาน 
1)  ค่าอาหารกลางวัน (15 คน x 80 บาท x 1 มื้อ = 1,200 บาท) 
2)  อาหารว่างและเครื่องดื่ม (15 คน x 25 บาท x 2 มื้อ = 750 บาท) 

 
 
- 
- 

 
 

1,200 
750 

 
 
- 
- 

 
 

1,200 
750 

รวม - 1,950 - 1,950 
กิจกรรมที ่3  ด าเนินกิจกรรมของโครงการ 
          อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูผู้สอนแนะแนวเพ่ือส่งเสริม
ทักษะชีวิตส าหรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ประจ าปีงบประมาณ 2564  
จ านวน 63 คน และคณะท างาน 15 คน รวม 80 คน 
1)  ค่าอาหารกลางวัน (78 คน x 80 บาท x 1 มื้อ) 
2)  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (78 คน x 25 บาท x 2 มื้อ) 
3)  ค่าเอกสารและเกียรติบัตร 

 
 
 
 
 
- 
- 
- 

 
 
 
 
 

6,240 
3,900 

- 

 
 
 
 
 
- 
- 

2,000 

 
 
 
 
 

6,240 
3,900 
2,000 

รวม - 10,140 2,000 12,140 
กิจกรรมที่ 4  นิเทศ ติดตามและการจัดการเรียนการสอนแนะแนว/ 
     และทักษะชีวิต      

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

กิจกรรมที่ 5  ประชุมคณะท างาน  สรุปผลการด าเนินงาน   
                 และรายงานผลโครงการ 
1)  ค่าอาหารกลางวัน (15 คน x 80 บาท x 1 มื้อ = 1,200 บาท) 
2)  อาหารว่างและเครื่องดื่ม (15 คน x 25 บาท x 2 มื้อ = 750 บาท) 

 
 
- 
- 

 
 

1,200 
750 

 
 
- 
- 

 
 

1,200 
750 

รวม - 1,950 - 1,950 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 16,040 

* ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ 
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6. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

     1)  โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน  มีระบบการจัดกิจกรรมการสอน 
แนะแนวที่เข้มแข็งและเป็นรูปธรรม  
     2)  ครูแนะแนว/ผู้รับผิดชอบงานแนะแนวในโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการสอนแนะแนว นโยบายที่เกี่ยวข้อง  
และทิศทางการพัฒนางานแนะแนวในสถานศึกษารวมทั้งมีการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 
     3)  นักเรียนทุกคนในสังกัดได้รับการบริการด้านแนะแนวทั้ง 5 ด้าน 
อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม  รวมทั้งได้รับการพัฒนาและส่งเสริม
ทักษะชีวิตให้เป็นไปตามรูปแบบของชีวิตในยุควิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 
4)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 มีระบบงาน
และข้อมูลสารสนเทศงานแนะแนวและการรายงานผลการด าเนินงาน 
แนะแนวที่มีคุณภาพตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของส านักงาน 
 

การสังเกต 
การสัมภาษณ์ 
การนิเทศ ติดตาม  

 

แบบสังเกต 
แบบสัมภาษณ์ 
แบบนิเทศ 
ติดตาม 

 
 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1)  โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน  มีระบบการจัดกิจกรรมการสอนแนะแนวที่เข้มแข็งและเป็นรูปธรรม  
2)  ครูแนะแนว/ผู้รับผิดชอบงานแนะแนวในโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนมีความรู้  ความเข้าใจ 

ในการจัดกิจกรรมการสอนแนะแนว  นโยบายที่เกี่ยวข้อง  และทิศทางการพัฒนางานแนะแนวในสถานศึกษา   
รวมทั้งมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

3)  นักเรียนทุกคนในสังกัดได้รับการบริการด้านแนะแนวทั้ง 5 ด้านอย่างมีประสิทธิภาพและ 
เป็นรูปธรรม  รวมทั้งได้รับการพัฒนาและส่งเสริมทักษะชีวิตให้เป็นไปตามรูปแบบของชีวิตในยุควิถีชีวิตใหม่  
(New Normal)  

4)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 มีระบบงานและข้อมูลสารสนเทศ 
งานแนะแนวและการรายงานผลการด าเนินงานแนะแนวที่มีคุณภาพตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของส านักงาน  
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ชื่อโครงการ :         การขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   
      เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
      ร้อยเอ็ด เขต 1 ด้านทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์ ประจ าปีงบประมาณ 2564 

แผนงาน :         พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สอดคล้องยุทธศาสตร์ที่ 2     มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นผู้มีความรู้ คุณลักษณะ และทักษะการเรียนรู้ 
                                     ในศตวรรษท่ี 21 อย่างทั่วถึง 
สอดคล้องยุทธศาสตร์ที่ 3     ส่งเสริมบุคลากรให้มีศักยภาพ  ค่านิยมร่วมและทักษะในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
                                     อย่างมีประสิทธิภาพ 
สอดคล้องนโยบายที่ 3         ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ สพป.รอ.1 ที่ 2 :  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
สนองกลยุทธ์ สพป.รอ.1 ที่ 3 :  การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :       กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ :        นางดวงใจ  สังฆะวัน 
ลักษณะโครงการ :              โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ :        1 ตุลาคม  2563  ถึง  30  กันยายน  2564 
 
 
1. หลักการและเหตุผล   

จากสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  เกี่ยวกับความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและความนิยม
จากต่างประเทศท าให้ทุกอย่างต้องเปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้สอดรับกับความก้าวหน้าและความเจริญนั้นๆ ประเทศไทย
ได้ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณค่าและมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมกับสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลง  
ดังนั้นการจัดการศึกษาจึงมุ่งพัฒนาคนให้เกิดความสมดุล ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ  โดยเน้นกระบวนการจัดการ
เรียนรู้และขัดเกลาทางสังคม กระบวนการในการพัฒนาการศึกษาจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องปรับวิสัยทัศน์ในการศึกษา
โดยยึดผู้เรียนเป็นจุดศูนย์กลางแห่งการพัฒนาให้ผู้ แสวงหาความรู้ด้วยตนเองในรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย  ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ในหมวด 4 เรื่องแนวทางการจัดการศึกษา มาตรา 22 หลักการจัดการ
ศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด 
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพและตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 ได้เน้นการจัดการศึกษาโดยก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ตามระดับพัฒนาการ
ของผู้เรียนตามช่วงชั้นและกลุ่มสาระการเรียนรู้  
           กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเป็นกลุ่มสาระที่ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มีจินตนาการ 
ทางศิลปะ  ชื่นชมความงาม  มีสุนทรียภาพ  ความมีคุณค่า ซึ่งมีผลต่อคุณภาพชีวิตมนุษย์  กิจกรรมทางศิลปะ  
ช่วยพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย  จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม ตลอดจนการน าไปสู่ การพัฒนาสิ่งแวดล้อม  
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเชื่อมั่นในตนเอง อันเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพได้ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ  มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ มีทักษะวิธีการทางศิลปะ  เกิดความซาบซึ้งในคุณค่าของศิลปะ  
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงออกอย่างอิสระในศิลปะแขนงต่างๆ ประกอบด้วยสาระส าคัญ คือ  ทัศนศิลป์  ดนตรี  และ
นาฏศิลป์  
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็น 
ของศิลปะในการพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  อารมณ์  สังคม  ตลอดจนการน าไปสู่การพัฒนา
สิ่งแวดล้อม  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเชื่อมั่นในตนเอง  อันเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพในอนาคต
รวมทั้งเพ่ือการมีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  จึงได้จัดท าโครงการการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพครูผู้สอน  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในสังกัด สพป .ร้อยเอ็ด เขต 1 ขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1  ผลผลิต 
    1)  เพ่ือพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการสอน  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์  ดนตรี  และนาฏศิลป์) สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ศิลปะตามแนวคิด  Active  Learning  ให้กับผู้เรียนได้ 

2)   เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 มีครู/บุคลากรที่มีทักษะ 
ความสามารถด้านศิลปะ (ทัศนศิลป์  ดนตรี  และนาฏศิลป์)  สามารถจัดการเรียนการสอนด้านทัศนศิลป์  ดนตรี  และ
นาฏศิลป์ได้อย่างถูกต้องตามหลักทฤษฎีของศิลปะแต่ละแขนง   
    3)  เพ่ือให้นักเรียนในสังกัดเป็นผู้มีทักษะด้านทัศนศิลป์  ดนตรี  และนาฏศิลป์  และสามารถน าความรู้
และทักษะไปใช้ในการด ารงชีวิตให้มีความสุข  รวมทั้งสามารถน าไปใช้ประกอบอาชีพในอนาคตได้  
 2.2  ผลผัพธ์ 
    1)  ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะได้รับการพัฒนา/ส่งเสริมให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะ 
ในการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์  ดนตรี  และนาฏศิลป์) สามารถจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะตามแนวคิด  Active  Learning  ให้กับผู้เรียนได้ 
                2)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 มีครู/บุคลากรที่มีทักษะความสามารถ 
ด้านศิลปะ (ทัศนศิลป์  ดนตรี  และนาฏศิลป์)  สามารถจัดการเรียนการสอนด้านทัศนศิลป์  ดนตรี  และนาฏศิลป์ 
ได้อย่างถูกต้องตามหลักทฤษฎีของศิลปะแต่ละแขนง   
      3)  นักเรียนในสังกัดเป็นผู้มีทักษะด้านทัศนศิลป์  ดนตรี  และนาฏศิลป์และสามารถน าความรู้และ  
ทักษะไปใช้ในการด ารงชีวิตให้มีความสุข  และสามารถน าไปใช้ประกอบอาชีพในอนาคตได้  
 
3. เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ 

1)  ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  โรงเรียนในสังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 จ านวน  44  คน  
(เครือข่ายละ 2 คน) 

3.2 ด้านคุณภาพ 
   1)  ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะมีความรู้ความเข้าใจและสามารถการจัดกิจกรรมการเรียน  
การสอนตามธรรมชาติวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะตามแนวคิด  Active Learning  ให้กับผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
               2)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 มีครู/บุคลากรที่มีทักษะความสามารถ 
ด้านศิลปะ (ทัศนศิลป์  ดนตรี  และนาฏศิลป์) สามารถจัดการเรียนการสอนด้านทัศนศิลป์  ดนตรี  และนาฏศิลป์ 
ได้อย่างถูกต้องตามหลักทฤษฎีของศิลปะแต่ละแขนง   
     3)  นักเรียนในสังกัดเป็นผู้มีทักษะด้านทัศนศิลป์  ดนตรี  และนาฏศิลป์และสามารถน าความรู้และ  
ทักษะไปใช้ในการด ารงชีวิตให้มีความสุขและสามารถน าไปใช้ประกอบอาชีพในอนาคตได้  
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4.  กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการ 
 

รายละเอียดกิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

กิจกรรมที่ 1  จัดท าโครงการ/เสนอขออนุมัติโครงการ 1 ต.ค.-31 
ธ.ค. 2563 

   

กิจกรรมที่ 2  แต่งตั้งคณะท างาน, จัดประชุม 
และวางแผนการด าเนินงาน  

1 ม.ค.- 
31 มี.ค. 
2564 

  

กิจกรรมที่ 3  ด าเนินกิจกรรมของโครงการ 
- อบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะตามแนว  Active Learning   

  
1 เม.ย. 

- 30 มิ.ย. 
2564 

 

กิจกรรมที่ 4  สรุปและรายงานผลโครงการ 
   

1-30 
ก.ย. 2564 

 
5. งบประมาณ   

จ านวนทั้งสิ้น  24,010 บาท  ตามรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้ 

กิจกรรมรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบประมาณท่ีใช้ตามหมวดรายจ่าย 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1  จัดท าโครงการ / เสนอขออนุมัติโครงการ - - - - 
กิจกรรมที่ 2  แต่งตั้งคณะท างาน / จัดประชุมคณะท างาน 
                 และวางแผนการด าเนินงาน 
1) ค่าอาหารกลางวัน (20 คน x 80 บาท x 1 มื้อ = 1,600 บาท) 
2) อาหารว่างและเครื่องดื่ม (20 คน x 25 บาท x 2 มื้อ = 1,000 บาท) 

 
 
- 
- 

 
 

1,600 
1,000 

 
 
- 
- 

 
 

1,600 
1,000 

รวม - 2,600 - 2,600 
กิจกรรมที่ 3  ด าเนินกิจกรรมของโครงการ 
1) อบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์ 
ดนตรี และนาฏศิลป์) ตามแนว Active Learning  ครูจ านวน 44 คน
จ านวน 2 วัน  (คณะกรรมการด าเนินงาน จ านวน 20 คน, ครู 44 คน 
รวม 64 คน) 
    - ค่าอาหารกลางวัน (64 คน x 80 บาท X 2 มื้อ = 10,240 บาท) 
    - อาหารว่างและเครื่องดื่ม (64 คน x 25 บาท x 4 มื้อ =6,400บาท) 
    - ค่าเอกสาร/ค่าเกียรติบัตร 

 
 
 
 
 
- 
- 
- 

 
 
 
 
 

10,240 
6,400 

- 

 
 
 
 
 
- 
- 

2,170 

 
 
 
 
 

10,240 
6,400 
2,170 

รวม - 22,360 1,720 18,810 
กิจกรรมที่ 4  ประชุมคณะท างาน  สรุปผลการด าเนินงาน   
                 และรายงานผลโครงการ 
1) ค่าอาหารกลางวัน (20 คน x 80 บาท x 1 มื้อ =1,600 บาท) 
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2) อาหารว่างและเครื่องดื่ม (20 คน x 25 บาท x 2 มื้อ = 1,000 บาท) - 
- 

1,600 
1,000 

- 
- 

1,600 
1,000 

รวม - 2,600 - 2,600 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 24,010 

* ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ 
 

6. การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะท่ีผ่านการอบรมมีความรู้ 
ความเข้าใจและทักษะในการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์  
ดนตรี  และนาฏศิลป์) สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทัศนศิลป์  
ดนตรี  และนาฏศิลป์ตามแนวคิด  Active  Learning  ให้กับผู้เรียนได้ 

การสังเกต 
การสัมภาษณ์ 
การนิเทศ ติดตาม  

 

แบบสังเกต 
แบบสัมภาษณ์ 
แบบนิเทศ 
ติดตาม 

 2)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 มีครู/
บุคลากรที่มีทักษะความสามารถด้านศิลปะ (ทัศนศิลป์  ดนตรี  และ
นาฏศิลป์)  สามารถจัดการเรียนการสอนด้านทัศนศิลป์  ดนตรี  และ

นาฏศิลป์ได้อย่างถูกต้องตามหลักทฤษฎีของศิลปะแต่ละแขนง   

การสังเกต 
การสัมภาษณ์ 
การนิเทศ ติดตาม  

 

แบบสังเกต 
แบบสัมภาษณ์ 
แบบนิเทศ 
ติดตาม 

3)  นักเรียนในสังกัดเป็นผู้มีทักษะด้านทัศนศิลป์  ดนตรี  และนาฏศิลป์
และสามารถน าความรู้และทักษะไปใช้ในการด ารงชีวิตให้มีความสุข   

และสามารถน าไปใช้ประกอบอาชีพในอนาคตได้ 
 

การสังเกต 
การสัมภาษณ์ 
การนิเทศ ติดตาม  

แบบสังเกต 
แบบสัมภาษณ์ 
แบบนิเทศ 
ติดตาม 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   1)  ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะมีความรู้ความเข้าใจและสามารถการจัดกิจกรรมการเรียน  
การสอนตามธรรมชาติวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะตามแนวคิด  Active Learning  ให้กับผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
               2)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 มีคร/ูบุคลากรที่มีทักษะความสามารถ 
ด้านศิลปะ (ทัศนศิลป์  ดนตรี  และนาฏศิลป์)  สามารถจัดการเรียนการสอนด้านทัศนศิลป์  ดนตรี  และนาฏศิลป์ 
ได้อย่างถูกต้องตามหลักทฤษฎีของศิลปะแต่ละแขนง   
     3)  นักเรียนในสังกัดเป็นผู้มีทักษะด้านทัศนศิลป์  ดนตรี  และนาฏศิลป์และสามารถน าความรู้และทักษะ
ไปใช้ในการด ารงชีวิตให้มีความสุข  รวมทั้งสามารถน าไปใช้ประกอบอาชีพในอนาคตได้  
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โครงการ  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้และนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active  
                                Learning ด้วยกระบวนการ Coaching เพ่ือพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
แผนงาน        พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
นโยบายที่ 2  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
สนองกลยุทธที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
สนองกลยุทธที่ 3 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
ผู้รับผิดชอบโครงการ  1.นางสาวสัมพันธ์  เอกรักษา  2.นางมณี  ผ่านจังหาร 3.นางสาวคณัฐชนน  
                                 จันทร์ฟูาเลื่อม 
ลักษณะโครงการ   โครงการใหม่     
ระยะเวลาด าเนินการ  1  ตุลาคม  2563 - 30  กันยายน  2564 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 

 โลกมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วรวมไปถึงเทคโนโลยีที่ได้พัฒนาไปตามยุคสมัย                       
การปรับเปลี่ยนทางสังคมท่ีเกิดข้ึนจึงส่งผลต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทส าคัญ               
ในชีวิตประจ าวันมากขึ้น รวมไปถึงในการจัดการศึกษา ได้น าเอาเทคโนโลยีต่าง ๆ ข้ามาใช้กันอย่างแพร่หลายใน
สถานศึกษา เป็นการปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนกรสอนแบบเดิม มาใช้เทคโนโลยีเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือให้ผู้เรียน 
เกิดเกิดแรงบันดาลใจในกรเรียน อีกท้ังยังช่วยเพิ่มประสิทธิภพในการจัดการเรียนการสอน และช่วยอ านวย 
ความสะดวกให้กับผู้สอนและผู้เรียนอีกด้วย 
 ครู เป็นผู้ที่มีบทบาทและหน้าที่ส าคัญในทุกภาคส่วนขอ งการศึกษา ดังนิยามของค าว่าครูที่ว่า ครู   คือ ผู้ที่
ให้ความรู้ไม่จ ากัดทุกที่ทุกเมื่อ ครูต้องเต็มไปด้วยความรู้และรู้จักขวนขวายหาความรู้ใหม่ สะสมความดี มีบารมีมาก 
และครูที่ตีจะต้องไม่ปิดบังความรู้ ควรมีจิตวิญญาณของความเป็นครู กระทรวงศึกษาธิการจึง 
ต้องการเห็น ครูที่มีคุณลักษณะของครูที่ดี กล่าวคือ ครูต้องอยู่กับเด็กและรักเด็ก เป็นตัวอย่างที่ดีในทุกด้าน            
อีกท้ังเป็นครูที่มีความรู้และเทคนิคการสอน และต้องทันบริบทของสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ 
ครูต้องได้รับการดูแลในสวัสดิกรทุกด้าน และได้รับควาเป็นธรรมในการพิจรณาความก้าวหน้าในอาชีพด้วย 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2559) 
 การเรียนการสอนในตวรรษที่ 21 และในโลกที่เปลี่ยนแปลงด้วยเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วนั้น ครู ต้อง 
เปลี่ยนบทบาทของตนเองให้เป็น โค้ช (Coach) เพราะปัจจุบัน ความรู้มีมากมายหลากหลาย และการค้นหา 
ความรู้ไม่ได้มีเพียงในหนังสือเรียน ครูจึงเป็นผู้ที่คอยช่วยเหลือผู้เรียนให้ได้เรียนรู้เรื่องต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน โดยอาศัยเทคนิค วิธีการ ที่แตกต่างกันออกไป โดยจัดให้ผู้เรียนได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น มีส่วน 
ร่วมในการแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์กับผู้อ่ืน จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและเน้น 
กระบวนการคิด เพ่ือช่วยพัฒนาทักษะที่จ าเป็นของผู้เรียนในทุก ๆ ด้าน  Active Learning เป็นแนวคิดหนึ่ง               
ที่เป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบการสอนของครู เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความรู้และบรรลุเปูาหมาย 
ทางการเรียนตามที่ได้ตั้งไว้ 
 Active Learning เป็นการจัดการเรียนรู้แบบเน้นพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ผู้เรียน 
ประยุกต์ใช้ทักษะและเชื่อมโยงองค์ความรู้น าไปปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาหรือประกอบอาชีพในอนาคตหลักการ 
จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เป็นการน าเอาวิธีการสอน เทคนิคการสอนที่หลากหลายมาใช้ออกแบบ 
แผนการสอนและกิจกรรมกระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียน ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน 
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และผู้เรียนกับผู้สอน Active Learning จึงถือเป็นการจัดการเรียนรู้ประเภทหนึ่งที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี 
คุณลักษณะสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน อีกท้ังยังช่วยส่งเสริม student engagement, 
enhance relevance, and improve motivation ของผู้เรียน  
 การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) หมายถึง การออกแบบการเรียนรู้ และการจัดการเรียนรู้ 
ที่เน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติจริง สร้างองค์ความรู้ ผ่านการคิดข้ันสูง (Higher-Order Thinking) การได้ปฏิบัติงาน 
สร้างสรรค์งาน และน าเสนองานด้วยตัวเอง   การเรียนที่เน้นให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับการเรียนการสอน กระตุ้นให้
ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ขั้นสูง (Higher- Order Thinking) ด้วยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่า ไม่
เพียงแต่เป็นผู้ฟัง ผู้เรียนต้องอ่าน เขียน ตั้งค าถาม และอภิปรายร่วมกัน ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง โดยต้องค านึงถึง
ความรู้เดิม และความต้องการของผู้เรียนเป็นส าคัญ ทั้งนี้ ผู้เรียนจะถูกเปลี่ยนบทบาทจากผู้รับความรู้ไปสู่ การมีส่วน
ร่วมในการสร้างความรู้ ซึ่งสอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
 
2. วัตถุประสงค ์

 2.1 ผลผลิต 
 2.1.1 ครูผู้สอนที่เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้และสร้างนวัตกรรม
การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะที่จ าเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
 2.1.2 โรงเรียนที่มีครูเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ  น าองค์ความรู้และความรู้จากการอบรมปฏิบัติการไป
สร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะที่จ าเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  

 2.2 ผลลัพธ์ 
 2.2.1 ครูผู้สอน ที่ผ่านการอบรมปฏิบัติ การน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในในการจัดการเรียนรู้และสร้าง
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะที่จ าเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
 2.2.2 โรงเรียนที่มีครูเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ  มีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะที่
จ าเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
 

3. เป้าหมาย 

 3.1 ด้านปริมาณ 
 3.1.1 ครูผู้สอน และผู้บริหารจากโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 
จ านวน 66 คน  
 3.1.2 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 จ านวน 22 แห่ง  

 3.2 ด้านคุณภาพ 
 3.2.1 ร้อยละ 80 ของครูผู้สอน ที่ผ่านการอบรมปฏิบัติการ น าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในในการจัดการ
เรียนรู้และสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะที่จ าเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 3.2.2 ร้อยละ 100 
ของโรงเรียนที่มีครูเข้าร่วมอบรมปฏิบัติการ มีนวัตก รรมการจัดการเรียนรู้        เพ่ือพัฒนาทักษะที่จ าเป็นของผู้เรียน
ในศตวรรษท่ี 21  
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4. กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการ 

รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ (ระบุวันที่/เดือน/ปี) 

 
ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

กิจกรรมที่ 1 : การประกวดนวัตกรรม
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active 
Learning  

           
       / 

กิจกรรมที่ 1 : การถอดบทเรียนและ
การพัฒนาทักษะครูสู่การจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก Active Learning ด้วย
กระบวนการ Coaching 

              
       / 

 

 
5. งบประมาณ 

 จ านวนทั้งสิ้น 25,000 บาท ตามรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้ 

กิจกรรมรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบประมาณท่ีใช้ตามหมวดรายจ่าย 

รวม ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 : การประกวดนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
Active Learning (ประกวดคลิปการสอน) 

    

- ค่าอาหารและอาหารว่างคณะท างาน (130 บาท X15 
คนx 2วัน) 

  
3,900 

  
3,900 

รวม  3,900  3,900 
กิจกรรมที่ 1 : การถอดบทเรียนและการพัฒนาทักษะครูสู่
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ด้วยด้วย
กระบวนการ Coaching (2 วัน) 

    

 1) ค่าค่าตอบแทนวิทยากร (1,000 บาทX 3 คน) 3,000   3,000 
 2) ค่าอาหารและอาหารว่างผู้เข้าร่วมอบรมและคณะท างาน 
(130 บาท X70 คนx 2 วัน) 

  
18,100 

  
18,100 

รวม 3,000 18,100  21,100 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 3,000 22,000  25,000 

 
* ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ 
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6. การประเมินผล 

ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต 
1. ผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ  มีทักษะในการ
จัดการเรียนรู้และสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาทักษะที่จ าเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
2. โรงเรียนที่มีผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ  น า
องค์ความรู้ไปสร้างนวัตก รรมการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาทักษะที่จ าเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

 
การสังเกต 
การทดสอบ 
 
 
การนิเทศติดตาม 

 
แบบสังเกต 
แบบทดสอบ 
แบบบันทึกข้อมูล 
 
แบบนิเทศติดตาม 

ผลลัพธ์ 
1.ร้อยละ 80 ของผู้ที่ผ่านการอบรมปฏิบัติการ น า
ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในในการจัดการเรียนรู้
และสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ทักษะที่จ าเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  
2. ร้อยละ 100 ของโรงเรียน ที่มีผู้เข้าร่วมอบรม
ปฏิบัติการ มีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ทักษะที่จ าเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

การนิเทศติดตาม
ประเมินผล 
- สังเกต 
- สัมภาษณ์ 
- ตรวจสอบเอกสาร /
ร่องรอย 
 

 
 
- แบบสังเกต 
- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบตรวจสอบรายการ 
 

  

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 7.1 ครูผู้สอน และผู้บริหารในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1          มี
ทักษะในการจัดการเรียนรู้และมีนวัตกรรมการจัดการเ รียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะที่จ าเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
เพ่ิมข้ึน 
 7.2 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 มีครูผู้สอนที่มีทักษะในการ
จัดการเรียนรู้และมีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะที่จ าเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 เพ่ิมข้ึน 
 7.3 ผู้เรียน /นักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 มีทักษะ                
ที่จ าเป็นแห่งศตวรรษที่ 21 เพ่ิมข้ึน และผลสัมฤทธิ์ทางเรียนสูงขึ้น  
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โครงการ                   พัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย ปีงบประมาณ 2564 
แผนงาน    พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบายที่ 2   ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
สนองกลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
สนองกลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา                      
หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ             นางมณี  ผ่านจังหาร นางสาวสัมพันธ์ เอกรักษา นางดวงใจ สังฆะวัน และ 
    นางสาวคณัฐชนน จันทร์ฟูาเลื่อม           
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง                        
ระยะเวลาด าเนินการ       1 ตุลาคม  2563 - 30  กันยายน  2564 
 
1.    หลักการและเหตุผล 
 การจัดศึกษาปฐมวัย เป็นการพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ปีบริบูรณ์ อย่างเป็นองค์รวม บนพ้ืนฐานการ
อบรมเลี้ยงดูและการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการตามวัยของเด็กแต่ละคน ให้เต็ม
ตามศักยภาพ ภายใต้บริบทสังคม และวัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่ ด้วยความรัก ความเอื้ออาทร และความเข้าใจของทุก
คน เพื่อสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เกิดคุณค่าต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน 
สังคม  และประเทศชาติ  
 การจัดการเรียนรู้ของครูเป็นสิ่งส าคัญท่ีจะช่วยส่งเสริมพัฒนาเด็กให้ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เพื่อให้
บรรลุตามจุดหมายของหลักสูตรโดยการจัดประสบการณ์บูรณการผ่านการเล่น การลงมือกระท าจากประสบการณ์ตรง
อย่างหลากหลาย ซึ่งมีแนวทางในการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ของเด็ก เด็กได้ลงมือกระท า เรียนรู้
ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้เคลื่อนไหว ส ารวจ เล่น สังเกต สืบค้น ทดลอง วางแผน แก้ปัญหาด้วยตนเอง (ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน .  2560 : 41) 
 การจัดการเรียนรู้แบบลงมือกระท า (Active Learning) เป็นการจัดการเรียนรู้แบบให้เด็กได้ลงมือกระท า ซึ่ง
ถือว่าเป็นพื้นฐานส าคัญในการพัฒนาเด็กปฐมวัย การจัดการเรียนรู้แบบลงมือกระท าจะเกิดข้ึนอย่างมีประสิทธิภาพ
มากที่สุด ในโปรแกรมท่ีมีการพัฒนาเด็กอย่างเหมาะสมกับการพัฒนา การเรียนรู้แบบลงมือกระท าคือเด็กได้เรียนรู้โดย
จัดกระท ากับวัตถุ ได้มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคล ความคิด เหตุการณ์จนกระท่ังสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง ซึ่ง
องค์ประกอบของการเรียนรู้แบบลงมือกระท าประกอบด้วย  สื่อ (Materials) การสัมผัส (Manipulation) การเลือก 
(Choice)  ภาษาและการคิด (child Language & Thought) และการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ (Adult scaffolding)  ซ่ึง
นั่นก็คือหลักการ/แนวทางการจัดประสบการณ์ตามแนวทางหลักสูตรไฮสโคปนั่นเอง  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานรับผิดชอบ การส่งเสริม สนับสนุน ให้ความช่วยเหลือ นิเทศก ากับติดตามและประเมินผล โรงเรียนในสังกัด ใน
การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยส าหรับเด็กอายุ 3-6 ปี ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 ซึ่งเป็น
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยส าหรับเด็กอายุ 3-6 ปี  มีจุดหมายเพื่อให้เกิดกับเด็กเม่ือจบการศึกษาปฐมวัย ดังนี้   1) 
ร่างกายเจริญเติบโตตามวัย แข็งแรงและมีสุขนิสัยที่ดี  2) สุขภาพจิตดี มีสุนทรียภาพ มีคุณธรรมจริยธรรม และจิตใจที่
ดีงาม  3) มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีวินัยและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข  4) มีทักษะการคิด การใช้ภาษาสื่อสาร และการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัย   โดยก าหนดมาตรฐาน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ไว้ 12 ข้อ ครอบคลุมพัฒนาการ 4 ด้าน คือด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา
แต่ละมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ก าหนดตัวบ่งชี้และสภาพที่พึงประสงค์ ที่คาดหวังให้เด็กเกิดบนพ้ืนฐานของ
พัฒนาการตามวัย  โดยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ที่มีสาระการเรียนรู้ เป็นสื่อกลาง ประกอบด้วยประสบการณ์
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ส าคัญทั้งสี่ด้านเพื่อน าไปใช้ในการออกแบบการจัดประสบการณ์ให้ครอบคลุมพัฒนาการทุกด้าน และสาระท่ีควร
เรียนรู้ เป็นสื่อกลางในการจัดกิจกรรมเพ่ือให้เด็กเกิดแนวคิดเพ่ือให้บรรลุตามจุดหมายที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร โดย
ครูผู้สอนสามารถออกแบบการจัดประสบการณ์โดยเลือกนวัตกรรมที่หลากหลายตามบริบทและสภาพความต้องการ
ของชุมชนในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้เต็มตามศักยภาพ   

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 มีโรงเรียนในสังกัดจ านวน 230 โรง และมีจ านวน 
โรงเรียนที่จัดการศึกษาปฐมวัย 217 โรง เหลืออีก จ านวน 13 โรงเรียน ไม่มีนักเรียนปฐมวัย  และจากผลการส ารวจ
หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม มีโรงเรียนที่ใช้นวัตกรรมในการจัดประสบการณ์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ดังนี้ คือ
นวัตกรรมไฮสโคป 224   โรง  มอนเตสซอรี่  1  โรง   วอลดอร์ฟ  1  โรง  Project Approach  1 โรง  และอ่ืนๆ อีก  
3  โรง  รวมทั้งหมด 230 โรง ซึ่งครูผู้สอนต้องผ่านการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการจัดประสบการณ์ตามนวัตกรรมที่
โรงเรียนเลือกใช้ ซึ่งนวัตกรรมใฮสโคป เป็นนวัตกรรมที่โรงเรียนเลือกใช้มากที่สุด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้จัด
อบรมครูในโรงเรียนที่ใช้นวัตกรรมไปแล้ว จ านวน 128 คน จ านวน 100 โรง ในเดือนกันยายนและเดือนตุลาคม ซึ่ง
เหลือโรงเรียนอีก 124 โรง ที่ต้องการอบรมพัฒนาใน ปีการศึกษาต่อไป จากการนิเทศติดตาม พบว่ามีผู้บริหาร
โรงเรียนที่ไม่ใช่โรงเรียนต้นแบบและโรงเรียนแกนน า ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในนวัตกรรมไฮสโคป ซึ่งจะเป็นบุคคล
ส าคัญคือเป็นผู้นิเทศภายใน การจัดประสบการณ์ของครูปฐมวัยในโรงเรียน ดังนั้นการพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนและ
ศึกษานิเทศก์ถือว่าเป็นปัจจัยส าคัญ ที่จะช่วยส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือ กระตุ้นให้ครูปฐมวัยน าความรู้ความเข้าใจ
และประสบการณ์ที่ได้รับไปจัดประสบการณ์ ในห้องเรียนปฐมวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพตามจุดหมายของหลักสูตร
ต่อไป ด้วยเหตุผลข้างต้นดังกล่าวจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1  ผลผลิต (Outputs)  
    1.  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนและศึกษานิเทศก์ให้มีความรู้ความเข้าใจนวัตกรรมไฮสโคป 
สามารถนิเทศครูปฐมวัยที่จัดประสบการณ์ตามแนวทางหลักสูตรไฮสโคปของโรงเรียนที่ใช้นวัตกรรมไฮสโคปได้ 
    2. เพ่ือให้ครูปฐมวัยสามารถจัดประสบการณ์ตามแนวทางหลักสูตรไฮสโคป 
    3.  เพ่ือส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้โดยวิธีการลงมือกระท า (Active Learning) ตามแนวทางหลักสูตร
ไฮสโคปและมีความพร้อมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย  ด้านอารมณ์ จิตใจ  ด้านสังคม และด้านสติปัญญา  

   4. เพ่ือประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีการศึกษา 2563 
 2.2  ผลลัพธ์ (Outcomes) 

   1. เพ่ือให้ผู้บริหารโรงเรียนสามารถนิเทศภายในให้กับครูปฐมวัยที่จัดประสบการณ์ตามแนวทางหลักสูตร 
ไฮสโคปได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และศึกษานิเทศก์สามารถนิเทศโรงเรียนที่ใช้นวัตกรรมไฮสโคปในเครือข่ายที่
รับผิดชอบ 

   2. เพ่ือให้ครูปฐมวัยสามารถจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการจัดประสบการณ์ตามแนวทางหลักสูตร 
ไฮสโคปได้ 

   3.เพ่ือให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการครบทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย  ด้านอารมณ์ จิตใจ  ด้านสังคม และ 
ด้านสติปัญญา โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะของเด็กปฐมวัย 

3. เป้าหมาย 
3.1 ด้านปริมาณ  
     1. ผู้บริหารโรงเรียนจ านวน 100 คน /ศึกษานิเทศก์ทุกคน สามารถนิเทศครูปฐมวัยที่จัดการ

ประสบการณ์ตามแนวทางหลักสูตรไฮสโคปได้ทุกโรง ทั้ง 100 โรง  
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     2.  ครูปฐมวัยทุกคน 128 คน ในโรงเรียนที่จัดการศึกษาปฐมวัยที่ใช้นวัตกรรมไฮสโคป มีความรู้
ความสามารถจัดประสบการณ์ตามแนวทางหลักสูตรไฮสโคป 

     3. เด็กปฐมวัยทุกคนในโรงเรียนที่จัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวทางหลักสูตรไฮสโคปมีความพร้อม  
พัฒนาการ ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย  ด้านอารมณ์ จิตใจ  ด้านสังคม และด้านสติปัญญา ตามมาตรฐานหลักสูตร 

3.2  ด้านคุณภาพ 
1.ผู้บริหารโรงเรียนจ านวน 100 คนและศึกษานิเทศก์ทุกคน สามารถนิเทศครูปฐมวัยในการ 

จัดประสบการณ์ตามรูปแบบ หลักการ กระบวนการ ทฤษฎีของนวัตกรรมไฮสโคปได้อย่างถูกต้อง  
     2.ครูปฐมวัยในโรงเรียนจ านวน 100 โรง สามารถจัดประสบการณ์ตามรูปแบบ หลักการ กระบวนการ  

ทฤษฎีของนวัตกรรมไฮสโคปโดยน ามาใช้ได้อย่างถูกต้อง และยั่งยืน  
     3. เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสูงขึ้นครบทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย  ด้านอารมณ์ จิตใจ  ด้านสังคม และ 

ด้านสติปัญญา โดยเน้นให้เด็กมีทักษะการคิด และความมีวินัย และการพัฒนาสมรรถนะเด็กปฐมวัย 
4. ส านักงานเขตพ้ืนที่มีคู่มือการนิเทศการจัดประสบการณ์ตามแนวทางหลักสูตรไฮสโคปเพ่ือใช้นิเทศ  

โรงเรียนในสังกัด และพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
 
4.กิจกรรมการด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 
 
 
 

   
 
 

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในห้องประชุม (in-class training)
และสังเกตชั้นเรียน เกี่ยวกับหลักสูตรไฮสโคป 
(HighScope) ส าหรับผู้บริหารโรงเรียน/ศึกษานิเทศก์  
เพ่ือให้ผู้บริหาร/ศึกษานิเทศก์ มีความรู้ความเข้าใจ
กระบวนการนิเทศการจัดประสบการณ์ตามแนวทาง
หลักสูตรไฮสโคปให้กับครูปฐมวัย  

  เดือน 
ธันวาคม 
2563 

 
นางมณี ผ่านจังหาร 

และคณะ ร่วมกับ 
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 

 

  2 
 

การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีการศึกษา 2563 
 

มีนาคม 
2564 

นางมณี ผ่านจังหาร 
และคณะ  

 
3 

 
ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะศึกษานิเทศก์ (LN, LT) ไปรับตราบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย  

3-7 
พฤษภาคม 

2564 
   

นางมณี ผ่านจังหาร 
และคณะ 

4 นิเทศ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล 
- นิเทศติดตามโดยใช้คู่มือการนิเทศการจัดประสบการณ์

ตามแนวทางหลักสูตรไฮสโคปส าหรับครูปฐมวัย 
 

ตุลาคม 
2563 
ถึง 

กันยายน  
2564 

 

นางมณี ผ่านจังหาร  และ
คณะ 
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5. งบประมาณที่ใช้   จ านวน 40,000 บาท 

 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม 
 

รายการจ่าย 
 

งบประมาณ(บาท) 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
ในห้องประชุม (in-class 
training)และสังเกตชั้น
เรียน เกี่ยวกับหลักสูตร
ไฮสโคป (HighScope) 
ส าหรับผู้บริหารโรงเรียน 
ศึกษานิเทศก์  เพื่อให้
ผู้บริหารโรงเรียนและ
ศึกษานิเทศก์ มีความรู้
ความเข้าใจกระบวนการ
นิเทศการจัด
ประสบการณ์ตาม
แนวทางหลักสูตรไฮสโคป 
 

- ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้า
อบรมและคณะท างาน  
  (130×114×1) = 14,820 บาท 
- ค่าอาหาร อาหารว่างเครื่องดื่มวันประชุม
คณะท างาน 
 (12×130×1) =  1,560 บาท 
-  ค่าตอบแทนวิทยากร  
 
-  ค่าตอบแทนประธานเปิดปิดการอบรม 
- ค่าสถานที่อบรม 

 
 
 
 
 
 

3,600 
 

2,000 

 
14,820 

          
 
1,560 
 
 
 
 
2,000 
 

 

2. การประเมินพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย ปีการศึกษา 
2563 
 

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มวันประชุมชี้แจง
ครูปฐมวัย ( 228x25x1 =5,700) 

 
 
 

 

5,700  
 
 
 

2. ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ
เดินทางไปรับตราบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย
ประเทศของ LN,LT 

- ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะจ านวน 3 คน  3,000 
 

 

 

4.นิเทศติดตามและสรุป
รายงาน 

- ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะผู้นิเทศ           
7,320 

 

รวม 5,600 34,400 40,000 

รวมทั้งสิ้น 40,000 
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6. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัด/ประเมินผล 
ผลผลิต  (Outputs) 
- ร้อยละของผู้บริหารโรงเรียนและศึกษานิเทศก์                
ที่ผ่านการพัฒนาการนิเทศการจัดประสบการณ์ตาม
แนวทางหลักสูตรไฮสโคปส าหรับครูปฐมวัย   
- ร้อยละของครูปฐมวัยที่ได้รับการการนิเทศและ 
การจัดประสบการณ์ตามแนวทางหลักสูตรไฮสโคป                 
1) ผู้บริหารโรงเรียนและศึกษานิเทศก์ 
2) ครูผู้สอนปฐมวัย 
3) เด็กปฐมวัย 

 
- การสังเกต 
- การสอบถาม 
- การสัมภาษณ์ 

 

 
- แบบสังเกต 
- แบบสอบถาม 
- แบบสัมภาษณ์ 

 

ผลลัพธ์  (Outcomes) 
- ร้อยละของผู้บริหารโรงเรียนที่ได้ปฏิบัติการนิเทศ
ภายในการจัดประสบการณ์ตามแนวทางหลักสูตร
ไฮสโคป และร้อยละของศึกษานิเทศก์ท่ีได้นิเทศตาม
แนวทางหลักสูตรไฮสโคปโรงเรียนในเครือข่าย                 
- ร้อยละของครูปฐมวัยที่ได้รับการนิเทศการจัด
ประสบการณ์ตามแนวทางหลักสูตรไฮสโคป                   
- ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการประเมิน
พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
ส านักงานเขตพ้ืนที่มีคู่มือการนิเทศการจัด
ประสบการณ์ตามแนวทางหลักสูตรไฮสโคปมีการ
พัฒนาและต่อยอดเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน 

 
- การสังเกตพฤติกรรม 
- การสอบถาม 
- การสัมภาษณ์ 

 
 
 

 
- การประเมินพัฒนาการ 

 

 
- แบบสังเกตพฤติกรรม 
- แบบสอบถาม 
- แบบสัมภาษณ์ 
 
 
 
- แบบสังเกตพฤติกรรม 
- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบรายงานผลการ
ประเมินพัฒนาการ
นักเรียนที่จบหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย  
 ปีการศึกษา 2560 
 

  
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

5. ผู้บริหารโรงเรียนที่ใช้นวัตกรรมไฮสโคป สามารถนิเทศภายในครูปฐมวัยให้สามารถจัดประสบการณ์ให้กับ  
เด็กปฐมวัยได้ถูกต้องตาม ทฤษฎี หลักการการจัดประสบการณ์ตามแนวทางหลักสูตรไฮสโคป 

6. ครูปฐมวัยสามารถจัดประสบการณ์ให้กับเด็กปฐมวัยได้ถูกต้องตามทฤษฎี หลักการ  ตามแนวทาง
หลักสูตรไฮสโคป 

7. เด็กปฐมวัยทุกคนในโครงการมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน และมีความพร้อมในการเข้าเรียนในชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 1  

8. เด็กปฐมวัยได้รับการจัดประสบการณ์ที่ยึดสมรรถนะเด็กปฐมวัยเป็นฐานซึ่งสอดคล้องกับในอนาคตที่จะมี 
การใช้หลักสูตรที่อิงสมรรถนะ 

9. ส านักงานเขตพ้ืนที่มีคู่มือการนิเทศการจัดประสบการณ์ตามแนวทางหลักสูตรไฮสโคปและมีการพัฒนา  
ต่อเนื่องเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน สามารถเป็นต้นแบบให้กับผู้อื่นได้  



115 

 

โครงการ  พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาโดยใช้คลีนิคประกัน 
                               คุณภาพประจ าเครือข่ายเป็นฐาน 
แผนงบประมาณ  พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
สนองยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
                             กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัดที่ 5 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง                          
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายเรืองศิลป์  เห็มชัย   นายประสบชัย  ทินบุตร 
ระยะเวลาด าเนินการ 1  ตุลาคม พ.ศ. 2563  -  30  กันยายน  พ.ศ. 2564 

1. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2442 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545  หมวด 6  บัญญัติ
ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาท้ังการประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอก เพื่อการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ  และต้องเป็นไปตามที่กฎกระทรวงก าหนด  ดังนั้น กฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ 
หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 2561   จึงก าหนดให้สถานศึกษาด าเนินการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา อย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปีโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ทั้งนี้ด้วยการส่งเสริมสนับสนุนจาก
หน่วยงานต้นสังกัด และการมีส่วนร่วมของชุมชน  และสถานศึกษาต้องจัดท ารายงานประจ าปี ที่เป็นการประเมิน
คุณภาพภายใน เสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาและรายงาน
ต่อสาธารณชน  

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ได้ตระหนักถึงความส าคัญ และความ
จ าเป็นต่อการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลและติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ให้สถานศึกษาในสังกัด 
สามารถน ามาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  และมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน มาใช้เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
ให้ได้มาตรฐานตามท่ีก าหนด   และสามารถใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในมาพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาให้ได้รับการยอมรับคุณภาพจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝุายอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืนและเข้มแข็ง มีความพร้อมใน
การรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่  ซึ่งจะต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาอย่างเร่งด่วน จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น  

 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1. เพ่ือพัฒนาการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ให้มีระบบคุณภาพและระบบ
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาและสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาท่ี
ก าหนดไว้ 
 2.2. เพ่ือส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
ให้เข้มแข็ง ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้สูงขึ้นและพร้อมรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสี่  
                2.3.เพ่ือให้สถานศึกษา สามารถจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ได้อย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษาและมาตรฐานการศึกษา 
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3. เป้าหมาย  
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  1) สถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 จ านวน 230  
โรงเรียน สามารถน ามาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานมาใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาให้ได้มาตรฐานตามท่ีก าหนด 
  2) สถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 จ านวน 230  
โรงเรียน เสนอรายงานประจ าปีที่เป็นรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา(SAR) ได้ครบทุกโรงเรียน 
   3) สถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 จ านวน 230 
โรงเรียน  ได้รับการนิเทศ ติดตามตรวจสอบและคุณภาพการศึกษา เพื่อส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในให้เข้มแข็งและมีคุณภาพ 
 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ   
   1. สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 จ านวน  230  
โรงเรียน สามารถน ามาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานมาใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาให้ได้มาตรฐานตามท่ีก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                            2. สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1             
จ านวน 230  โรงเรียน สามารถจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา(SAR) 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
  3. สถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 มีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง  ได้รับการยอมรับจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสี่ได้อย่างมีคุณภาพ 

4.  วิธีการด าเนินงาน  
กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่  1  ประชุมคณะวิทยากร สังเคราะห์ผล
การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR)  วาง
แผนการอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดท าเอกสารคู่มือ  ใบ
ความรู้  ใบงานประกอบการอบรม 

1-15 มกราคม  
2564 

นายเรืองศิลป์  เห็มชัย 
และคณะท างาน 

กิจกรรมที่ 2  จัดกิจกรรมพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการผู้บริหาร และครูจากโรงเรียน และคลีนิค
ประกันคุณภาพประจ าเครือข่าย จ านวน  230  คน 
จากโรงเรียนทั้งหมด  230  โรงเรียน   
กิจกรรมที่  3  นิเทศ ติดตามและประเมินผล การ
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา จ านวน 230 โรงเรียน  
 

16-28  กุมภาพันธ์ 
2564 

 
 

1  มีนาคม  2564-
30 กันยายน 2564 

นายเรืองศิลป์  เห็มชัย 
และคณะท างาน 
 
 
นายเรืองศิลป์  เห็มชัย 
และคณะท างาน 
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5. งบประมาณ  
 งบประมาณ  จ านวน  35,000  บาท  (สามหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) ถัวจ่ายทุกรายการดังต่อไปนี้ 

 
กิจกรรม 

รายการประมาณหมวดค่าใช้จ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

กิจกรรมที่  1  ประชุมคณะท างานและคณะวิทยากรเพื่อ
วางแผนจัดท าตารางการอบรมปฏิบัติการ   จัดท าเอกสารคู่มือ  
ใบความรู้  ใบงานประกอบการอบรม  วิทยากร 10 คนประชุม 
1 ครั้ง - ค่าอาหารและอาหารว่าง คนละ  10 x 180  

-  ค่าจัดท าเอกสารคู่มือ ใบงาน 

             
 
 

 

 
 
 

1,800 
320 

  
 
 

1,800 
320 

รวม  2,120  2,120 
กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการผู้บริหาร และครู
จากโรงเรียน คลีนิคประกันคุณภาพประจ าเครือข่าย จ านวน  
132 คน จากโรงเรียนทั้งหมด  66  โรงเรียน  ดังนี ้
 วันที่  - 17  สิงหาคม  2563  ผู้บริหารสถานศึกษา และครู
ผู้รับผิดชอบงานประกันฯ จ านวน 132 คน 
- ค่าอาหารและอาหารว่างผู้เข้าอบรมจ านวน  132 คน   
คนละ 240  บาท (132 x 240 x 1 )   

- อาหารและอาหารว่างวิทยากรและคณะท างาน 5  คน  
คนละ  240 บาท ระยะเวลา  1 วัน  (5 x 240 x 1) 
              รวมทั้งสิ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

31,680 
 

  1,200 
 

35,000  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

31,680 
 

1,200 
 

35,000 

6. ผลผลิต (Output) 
               6.1 ประสิทธิผลรูปแบบการการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและประเมินคุณภาพ
ภายนอกแนวใหม่ สู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ  
               6.2ประสิทธิผลการรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ได้อย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกั บบริบทของ
สถานศึกษาและมาตรฐานการศึกษา 

7. ผลลัพธ์  ( Outcome )  
               7.1 สถานศึกษามีรูปแบบการการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและประเมินคุณภาพ
ภายนอกแนวใหม่ สู่การปฏิบัติอย่างมี  
               7.2 สถานศึกษาจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ได้อย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษาและมาตรฐานการศึกษา 

8.ตัวช้ีวัดความส าเร็จ    
               8.1 ร้อยละ 90 ของสถานศึกษาในสังกัด ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1  
มีระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล สามารถจัดท ารายงานการประเมิ นตนเอง (SAR) ได้อย่างมีคุณภาพ 
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและมาตรฐานการศึกษา 
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โครงการ  ส่งเสริมและสนับสนุนการ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ร้อยเอ็ด  เขต  1 
แผนงาน  ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ที่  4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ           1.  นายด าริ  จันทรวิภาค 

2.  นางสาวเพชรรัตน์  พลทัศน์ 
ลักษณะโครงการ โครงต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ 1  ตุลาคม  2563  ถึงวันที่  30  กันยายน  2564 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
เพ่ือเป็นการส่งเสริมยกย่องและเชิดชูเกียรติ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามีความมุ่งม่ันที่จะพัฒนา  

ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีเกียรติและศักดิ์ศรีเป็นที่ยอมรับของสังคม  โดย
ได้ก าหนดจรรยาบรรณของวิชาชีพเป็นเกณฑ์ในการประพฤติตนของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  และเพ่ือเป็น
การยกย่องเป็นผู้ประกอบวิชาชีพดังกล่าว  ที่ตั้งใจปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ  จนสามารถเป็นแบบอย่าง
และเป็นที่เคารพยกย่องอย่างสูงของศิษย์และบุคคลทั่วไป  สมกับเป็นปูชนียบุคคล  และมีความเสียสละ  อุทิศตนเพื่อ
ประโยชน์แก่วิชาชีพตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติงาน  ให้มีขวัญก าลังใจที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่ให้เกิดประโยชน์แก่
ศิษย์ยิ่ง ๆ ขึ้น เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์  จึงจัดท าโครงการ  ขึ้น 

2.  วัตถุประสงค์ 
ผลผลิต  (outputs) 

 1.  เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาท่ีปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
 2.  เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจแก่ผู้ประกอบวิชาชีพครูที่มีผลงาน/มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ดีเด่น 
               เสียสละ  มุ่งม่ัน  ที่จะพัฒนานักเรียนที่ตนเองรับผิดชอบ 

3.  เพ่ือส่งเสริมยกย่อง/เชิดชูเกียรติและสนับสนุนให้มีการค้นคว้าทางด้านเทคโนโลยี    เพ่ือน ามาใช้ใน 
การสอน/การปฏิบัติงาน  ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 4.  เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   เห็นความส าคัญของการริเริ่มในการที่จะสร้างสื่อ  
การสอน/สื่อการปฏิบัติงาน  ผลิตอุปกรณ์หรือนวัตกรรมใหม่ ๆ  เพ่ือช่วยพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ 
มากยิ่งขึ้น 
 5.  เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
 6.  ประกาศเกียรติคุณครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความดีเด่นทุกด้าน  ทุกสาขา  เพ่ือเป็น  
               แบบอย่าง  เสริมสร้างศรัทธา  และความเชื่อถือในวิชาชีพครูให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคมท่ัวไป 
 ผลลัพธ์  (outcomes) 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับรางวัล  ประกอบด้วย เกียรติบัตร  เข็มเชิดชูเกียรติ 
3.  เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีโอกาสส่งผลงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือก 
เป็นครูผู้สอนดีเด่น  ทุกคน 
 ด้านคุณภาพ  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ได้พัฒนาศักยภาพและเกิดการแลกเปลี่ยน  
เรียนรู้ส่งผลต่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงยิ่งขึ้น 
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4.  กิจกรรมด าเนินงาน    
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา  ผู้รับผิดชอบ 
1 
2 
 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
9 
 

10 
 

11 
 

12 
 

13 
 

14 
 

15 
16 
 

17 
18 
 

19 
 

 20 
 

21 
 

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น 
การคัดเลือกรางวัล obec awards 
การคัดเลือกบุคคล  หน่วยงาน  และโครงการดีเด่น 
ของชาติ    
โครงการรับรางวัลพระราชทาน  “ครูเกียรติคุณ” 
การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่น  สาขาครูภาไทยดีเด่น 
การเสนอชื่อครูสอนสังคมศึกษาผู้มีผลงานดีเด่น 
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น     
ขอความร่วมในการเสนอประวัติและผลงานของครู 
เพ่ือจัดท าหนังสือประวัติครู    
การคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่นเข้ารับพระราชทาน 
รางวัล     
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการยกย่อง 
เชิดชูเกียรติ    
โครงการคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจ า 
สพฐ.ดีเด่น    
การคัดเลือกผู้ท าคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา 
เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติ    
เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น    
เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย 
มหาสารคาม    
เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร 
โครงการ  “ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และ 
จิตวิญญาณครู”    
 โครงการ “ครูดีในดวงใจ”  ประจ าปี 
การเสนอชื่อบุคคลดีเด่นเพื่อเข้ารับพระราชทาน 
รางวัล  “พระธาตุนาดูนทองค า ประจ าปี 
งานส่งเสริมยกย่องและเชิดชูเกียรติอ่ืน  ๆ   
ทุกประเภทในงานหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
สรุป รางวัลในรอบปี  เพื่อมอบ คุรุสภาเขตพ้ืนที่ 
อบรมพัฒนาครูผู้ช่วย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 
ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

มกราคม  
กุมภาพันธ์–เมษายน    
มกราคม–กรกฎาคม    
 
 มกราคม–เมษายน    
มีนาคม        
มีนาคม–เมษายน     
มีนาคม–เมษายน     
มีนาคม–เมษายน    
 
มีนาคม-มิถุนายน     
 
มีนาคม – กรกฎาคม    
 
มิถุนายน   
 
มิถุนายน – กรกฎาคม    
 
มิถุนายน – กรกฎาคม    
 
มิถุนายน – กรกฎาคม    
มิถุนายน -  สิงหาคม    
 
กรกฎาคม – กันยายน     
สิงหาคม    
 
ตลอดปี  พ.ศ.   
  
ตลอดปี พ.ศ.   
 
 
 
 
ตลอดปี 

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
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5.  งบประมาณ  80,000   บาท   
 

 
ที่ 

 
รายการ (รายละเอียดกิจกรรม) 

งบประมาณด าเนินงาน  
รวมจ านวนเงิน ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัดสุ 

1 
 
 
 
2 
3 
 
  

   ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการครู 
   และบุคลากรทางการศึกษา 
-  ค่าตอบแทนคณะกรรมการ  
   คนละ  500 บาท/ครั้ง 
-  ค่าอาหารว่าง/อาหารกลางวัน และค่าเครื่องดื่ม 
-  ค่าถ่ายเอกสารหนังสือราชการและประกาศ 
   ระเบียบ/โครงการ  ประกอบหนังสือทุกประเภท 
   โรงเรียน/เครือข่าย/ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพ 
   การศึกษาอ าเภอ  ตลอดปีงปม. 2563 
   เครื่องมือประเมินแต่ละโครงการ/ ระเบียบวาระ 
   การประชุม/เย็บเล่ม    

 
 
 

50,000 
- 
 
 
 
 

-  

  
 
 

- 
20,000 

  
 

  
  
 

- 
- 

10,000 
 

  

 
 
 

70,000 
20,000 
10,000 

 

รวมทั้งสิ้น 50,000  20,000   10,000 80,000  
  
6. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือและประเมินผล 
ผลผลิต  (outputs) 
ผู้เข้ารับการคัดเลือกเกิดความรู้ การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ 

-สังเกต  สอบถาม  ตรวจสอบ 
ประวัติและผลงานแล้วแต่กรณี 

แบบให้คะแนนตามหลักเกณฑ์ 
แนวทางปฏิบัติแล้วแต่กรณี 

ผลลัพธ์  (outcomes) 
ผู้เข้ารับการคัดเลือก เกิดการพัฒนา
ศักยภาพ   สามารถพัฒนาวิชาชีพตาม
มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพครูให้
สูงขึ้น 

-สังเกต  สอบถาม  แบบประวัติ
และผลงานแล้วแต่กรณี 

-แบบสังเกต  แบบสอบถาม  
แบบตรวจสอบ  แบบประวัติและ
ผลงานแล้วแต่กรณี 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่สูงขึ้น  ท าให้เกิด  
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลแก่ทางราชการ   

2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สามารถน าผลงานไปประกอบการพิจารณาให้บ าเหน็จ 
ความชอบ  แต่งตั้งหรือเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น 

3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สามารถพัฒนาวิชาชีพตามมาตรฐานและจรรยาบรรณ  
วิชาชีพครูให้สูงขึ้น 
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ชื่อโครงการ    ฝึกอบรมครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ 
กลุ่ม    กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาของ สพฐ.ที่ 2    การผลิตและพัฒนาครู 
กลยุทธ์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1  การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายด าริ จันทรวิภาค   นางสาวเพชรรัตน์  พลทัศน์ 
ระยะเวลาด าเนินการ    กุมภาพันธ์ – สิงหาคม 2564 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากผู้ที่เป็นครูจ าเป็นต้องมีวินัย คุณธรรมและจิตส านึกของความเป็นครูอยู่ในจิตใจ เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นแบบอย่างที่ดีของเยาวชนและสังคมได้ ส าหรับ
ข้าราชการครูผู้ช่วย เป็นกลไกและเป็นพลังส าคัญในกระบวนการทางการศึกษาเพ่ือสร้างสรรค์และพัฒนาเยาวชนให้
เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพและเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองต่อไป แต่ตัวข้ าราชการครูผู้ช่วย
จะต้องมีความพร้อมทั้งด้านคุณวุฒิ คุณธรรม และความประพฤติดีอยู่ในขั้นเพียงพอที่จะใช้งานได้ ในด้านการพัฒนา
ด้านคุณวุฒิ ข้าราชการครูผู้ช่วย ได้ผ่านการศึกษาเล่าเรียนมาแล้ว แต่การพัฒนาด้าน วินัย คุณธรรม และจริยธรรม ซึ่ง
เป็นสิ่งจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการครูยังไม่ได้มีการด าเนินการ หรือไม่อาจประเมินหรือชี้ชัดได้แน่นอนว่า มี
ความเหมาะสมหรือเพียงพอหรือไม่ เพียงใด จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างเสริมวินัย คุณธรรม และจริยธรรมให้แก่
ข้าราชการครูผู้ช่วย  เพ่ือชี้บอกแนวทางและความคิดที่ถูกต้องและสร้างภูมิคุ้มกันพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ที่
ข้าราชการครู  บรรจุใหม่จะต้องประสบในสถานการณ์ต่างๆ และเพ่ือให้ผู้ที่จะรับราชการเป็นครูได้มีเวลาปล่อยวาง
ภาระ เพ่ือใช้สติปัญญา พิจารณาตนในการตรวจสอบและทดสอบตนเองเพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับความเป็นครู      
อันเป็นการพัฒนาจิตใจให้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณของความเป็นครู ประกอบกับตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ก าหนดให้ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในต าแหน่ง ครูผู้ช่วย ต้องเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ 
ก.ค.ศ. ก าหนด เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสองปี โดยให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนในการ
ด าเนินการ 

2. วัตถุประสงค์ 
  2.1  เพ่ือให้ครูผู้ช่วยมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ระเบียบ กฎหมาย การประกอบอาชีพควบคุม 
ทักษะการปฏิบัติงานอย่างครูมืออาชีพ ความก้าวหน้าในวิชาชีพ ระบบค่าตอบแทน ตลอดจนคุณลักษณะครูที่ดี 
 2.2  เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ เจตคติ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานให้แก่ครูผู้ช่วย ให้สามารถ
ปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ   
       ครูผู้ช่วยที่บรรจุใหม่ในปีงบประมาณ 2561 – 2564   
 3.2 ด้านคุณภาพ         
       ครูผู้ช่วยที่เข้ารับการพัฒนาทุกคน มีวิสัยทัศน์ และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร มีวินัยในตนเอง มีความตระหนักต่อ
ภาระหน้าที่ ยึดมั่นในคุณธรรม มีจิตส านึกในด้านจริยธรรม และเป็นแบบอย่างท่ีดี มีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม 
และมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะและประสบการณ์ สามารถปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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4. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุ รวม 
กิจกรรมที่ 1 ประชุมเตรียมการด าเนินงาน   

1,000 
  

1,000 

กิจกรรมที่ 2 ด าเนินการพัฒนา 
2.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
2.2 ค่าอาหารกลางวัน 
2.3 ค่าวัสดุและเอกสารประกอบ 

 
55,000 

 
11,000 

  
 

66,000 

กิจกรรมที่ 3 สรุปผลโครงการ 
3.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
3.2 ค่าอาหารกลางวัน  
3.3 ค่าเอกสาร 

  
1,000 

 
1,400 

 

 
 
 
 

 
1,000 

 
1,400 

รวม 55,000 14,000  70,000 

 (สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 

5.  การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ร้อยละ 100 ของครูผู้ช่วยได้รับการ

พัฒนาสู่การเป็นครูมืออาชีพ 
2. ร้อยละ 100 ของครูผู้ช่วยมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ที่

เกี่ยวข้องสู่การเป็นครูมืออาชีพ 

ประเมินความพึงพอใจ 
 

แบบประเมินก่อน-หลัง 
การอบรม 

   แบบประเมินโครงการ  
 

    แบบประเมิน 
 

 
6.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่สูงขึ้น  ท าให้ เกิด 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลแก่ทางราชการ   

2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สามารถน าผลงานไปประกอบการพิจารณาให้บ าเหน็จ  
ความชอบ  แต่งตั้งหรือเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น 

3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สามารถพัฒนาวิชาชีพตามมาตรฐานและจรรยาบรรณ  
วิชาชีพครูให้สูงขึ้น 
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ชื่อโครงการ    การพัฒนาและขับเคลื่อนกระบวนการบริหารบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร  
      ทางการศึกษา ภายใต้การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค 
แผนงาน     พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ข้อที่ 3  ส่งเสริม  สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นายสุกิจ  กลางสุข  2. นายสุรชาติ  แสนประดิษฐ์ 
      3. นายสมศักดิ์  นันทะเสนา 4. นางสาวสุภาพร  รดารงค์ 
      5. นางสาวอารยา  รุ่งโรจน์ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 
................................................................................................................................................................................... 
1. หลักการและเหตุผล 
  การบริหารงานบุคคลในเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นมาตรฐานการจูงใจให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจของหน่วยงาน  โดยยึดหลักการกระจายอ านาจ  ระบบคุณธรรมและหลักธรร
มาภิบาล  เพ่ือให้การบริหารจัดการมีความคล่องตัว  เกิดความอิสระในการปฏิบัติงานภายใต้กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ 
ผู้ปฏิบัติได้รับการพัฒนา  มีความรู้และความสามารถ  มีขวัญก าลังใจน าไปสู่การบริหารครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามหลักการบริหารแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์  ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนต่อไป  
  คุณภาพของการบริหารบุคคลที่แท้จริง  คือ กระบวนการบริหารจัดการเชิงระบบที่เอ้ือให้เกิดความ        
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์  ซึ่งก าหนดผลส าเร็จเชิงคุณภาพที่มาตรฐานองค์กร (มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา)          
การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการตัดสินใจที่ผู้ปฏิบัติงานต้องศึกษา  วิเคราะห์  และด าเนินการเกี่ยวกับการ           
วางระบบมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการ  การวางแผนทรัพยากรบุคคล  การก าหนดต าแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือน 
และเงินวิทยฐานะ  การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง  การฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
การเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ  การรักษาจรรยาบรรณของวิชาชีพ  วินัยและการรักษาวินัย             
การออกจากราชการ  และการคุ้มครองระบบคุณธรรมและจริยธรรม  
2. วัตถุประสงค์   
 2.1 เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลถูกต้อง รวดเร็ว เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล                  
ตอบสนองต่อความต้องการของหน่วยงานในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 2.2 เพ่ือส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้  ความสามารถและมีจิตส านึกท่ีดีในการปฏิบัติภารกิจที่รับผิดชอบ             
ให้เกิดผลส าเร็จตามหลักการบริหารแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
 2.3 เพ่ือส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทาการศึกษาปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ  โดยยึดมั่นภายใต้
ระเบียบ กฎหมาย วินัย จรรยาบรรณอย่างมีมาตรฐานแห่งวิชาชีพ 
3. เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ 
  การจัดกิจกรรมหลักท้ัง 3 กิจกรรม  สามารถตอบสนองต่อโครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกระบวนการ
บริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ภายใต้การปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการได้เต็ม 100% 
 3.2 ด้านคุณภาพ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ด าเนินการบริหารงานบุคคลโดยยึดหลักการ
กระจายอ านาจระบบคุณธรรม  จริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล  สามารถขับเคลื่อนกระบวนการบริหารงานบุคคล
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และตอบสนองต่อนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  และตรงตามมาตรฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้        
อย่างเต็มประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด  
 
4. กิจกรรมการด าเนินงาน 
 
ที่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. การพัฒนาองค์กร (OD : Organization 
Development) เพ่ือยกระดับมาตรฐาน
ส านักงานเขต และพัฒนาสมรรถนะการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร  ในการท างานที่
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ภายใต้จุดเน้น "มุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของงาน  การบริการด้วยความ
ประทับใจ มีวินัยและตรงต่อเวลา" 

 

เมษายน - กันยายน 2564 

นายสุรชาติ  แสนประดิษฐ์ 
และคณะ 

2. การประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผู้อ านวยการสถานศึกษา เพ่ือประกอบการ
พิจารณาเลื่อนเงินเดือน 

 

มีนาคม - กันยายน 2564 

นายสุรชาติ  แสนประดิษฐ์  
นางสาวอารยา  รุ่งโรจน์ 

3. การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ครูอัตราจ้าง 
พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว 
 

1 ตุลาคม 2563 -            
30 กันยายน 2564 

นายสุรชาติ  แสนประดิษฐ์ 
นายสมศักดิ์  นันทะเสนา 

 
5. งบประมาณ 
 งบประมาณจ านวนทั้งสิ้น  600,000 บาท  (หกแสนบาทถ้วน) ดังรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้ 
 

ที ่ รายการใช้จ่ายงบประมาณ 
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1. 
การพัฒนาองค์กร (OD : 
Organization Development)  

- 
 

300,400 60,000 360,400 

2. 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

60,000 49,600 - 109,600 

3. 
การสรรหาและบรรจุแต่งตั้งครูอัตรา
จ้าง พนักงานราชการ และลูกจ้าง
ชั่วคราว 

62,000 2,000 66,000 130,000 

รวมทั้งสิ้น 122,000 352,000 126,000 600,000 
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6. ผลผลิต (Output) 
 6.1 การด าเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  ตอบสนองต่อความต้องการ        
ของหน่วยงานได้ 
 6.2 บุคลากรมีความรู้  ความสามารถและมีจิตส านึกท่ีดีในการปฏิบัติภารกิจ  เกิดผลส าเร็จตามหลักการบริหาร
แบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
 6.3 ข้าราชการปฏิบัติงานได้ตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ  ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ  มีความม่ันคงและ
ก้าวหน้า 
7. ผลลัพธ์ 
 กระบวนการบริหารงานบุคคลของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 มีคุณภาพ  
บุคลากรปฏิบัติงานตามกระบวนการบริหารงานบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เป็นไปตามมาตรฐานส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา  เชื่อมโยงต่อคุณภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรโดยรวม  
8. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 การพัฒนาและขับเคลื่อนกระบวนการบริหารงานบุคคล  ภายใต้การปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาคจะส าเร็จ
ลุล่วงได้ด้วยดีนั้น  จะต้องอาศัยหลักการบริหารจัดการที่ดี  มีการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
หน่วยงาน  ที่สามารถน าไปสู่การปฏิบัติที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์  มีศักยภาพและเพ่ิมสมรรถนะการ บริหารงานบุคคลให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด   
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นโยบายที่ 4 
ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ 

มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
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โครงการ   พิธีนับถอยหลัง (Countdown) สู่วันการทดสอบระดับชาติ  
“101 วัน นับถอยหลัง (Countdown) สู่วันการทดสอบระดับชาติ” 

 ประจ าปีงบประมาณ 2564 
แผนงาน พ้ืนฐานด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐานและลด

ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพป.รอ.1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายสมัย  สลักศิลป์  นางวลัยพร  อ่อนพฤกษ์ภูมิและนายรณชัย  ศรีสุธัญญาวงศ์ 
ลักษณะโครงการ         โครงการใหม่      โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาการด าเนินการ   1  ตุลาคม  2563 – 30  กันยายน  2564 
1. หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดนโ ยบาย เรื่อง นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  โดยมีหลักการเพื่อบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างส่วนราชการหลัก องค์การมหาชน
ในก ากับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีความคล่องตัว รวมทั้งหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใน
พ้ืนที่ภู มิภาคให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้ เพ่ือด าเนินการปฏิรูปการศึกษาร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชนและภาค
ประชาชนตามนโยบายประชารัฐ  ในการจัดการศึกษา นั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1  
มีความจ าเป็นต้องยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบความสามารถด้านการอ่านข องผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 การ
ประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   การทดสอบ O-NET ของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 1  ปีการศึกษา 2563  
โดยมุ่งหวังพัฒนาคุณภาพการเรียนของนักเรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แต่ละกลุ่มสาระวิชาหลักเพ่ิมข้ึน
อย่างน้อย ร้อยละ 3 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1  ผลผลิต 

2.1.1  เพ่ือเร่งรัดพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนให้เข้มข้น 
2.1.2  เพ่ือพัฒนาความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 การประเมินคุณภาพ 

ผู้เรียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  การทดสอบ O-NET ของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียน                  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ของนักเรียนทุกกลุ่มสาระท่ีมีการทดสอบ  

2.1.3  เพ่ือประชาสัมพันธ์และสร้างความตระหนักในการยกระดับผลสัมฤทธิ์การจัดการศึกษาของโรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 
                2.2 ผลลัพธ์ 

2.2.1 กระบวนการจัดการเรียนการสอนเข้มข้นยิ่งขึ้นสามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนให้สูงขึ้น 
2.2.2 ความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 การประเมินคุณภาพผู้เรียน  ชั้น 

ประถมศึกษาปีที่ 3  การทดสอบ O-NET ของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
3  ของนักเรียนทุกกลุ่มสาระท่ีมีการทดสอบ สูงขึ้นกว่าปีการศึกษา 2563 

2.2.3 ทุกฝุายที่เก่ียวข้องมีความตระหนักในการทดสอบระดับชาติ 
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3. เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ 
              3.1.1  ประธานเครือข่ายลงนามในสัญญาข้อตกลง MOU ให้มีการร่วมแรงร่วมใจเตรียมความพร้อมของ
ผู้เรียนและสร้างความตระหนักของสถานศึกษาในการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน                     
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 การประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   การทดสอบ O-NET ของนักเรียน             
ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ครบทุกเครือข่ายโรงเรียน (ร้อยละ 100) 

    3.1.2  โรงเรียนลงนามในสัญญาข้อตกลง MOU ให้มีการร่วมแรงร่วมใจเตรียมความพร้อมของผู้เรียน 
และสร้างความตระหนักของสถานศึกษาในการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
การประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   การทดสอบ O-NET ของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ครบทุกโรงเรียน (ร้อยละ 100) 
           3.2 ด้านคุณภาพ 
              3.2.1  สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งสามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการทดสอบความสามารถ
ด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 การประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   การทดสอบ O-
NET ของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 
              3.2.2  สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งรับทราบในการประชาสัมพันธ์และมีความตระหนักในการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์การจัดการศึกษา 
 
  4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 

รายละเอียดกิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินการ (ระบุวันที่/เดือน/ปี) 
ไตรมาส 1(
ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2(
ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3(
เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4(
ก.ค.-ก.ย.) 

กิจกรรมที่ 1 : เสนอโครงการ 20 พ.ย. 63    

กิจกรรมที่ 2 : แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 20 พ.ย. 63    
กิจกรรมที่ 3 : ประกวดสโลแกน พ.ย.63    
กิจกรรมที่ 4 : จัดพิธีนับถอยหลัง 
(Countdown) ประกาศเจตนารมย์              
ของ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 

2 ธ.ค.63    

รายละเอียดกิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินการ (ระบุวันที่/เดือน/ปี) 
ไตรมาส 1(
ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2(
ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3(
เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4(
ก.ค.-ก.ย.) 

กิจกรรมที่ 5 : พิธีลงนามในสัญญาข้อตกลง 
MOU ให้มีการร่วมแรง      
ร่วมใจเตรียมความพร้อมของผู้เรียนและสร้าง
ความตระหนักของสถานศึกษาในการทดสอบ
ความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 การประเมินคุณภาพผู้เรียน                     

2 ธ.ค.63    
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ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   การทดสอบ O-NET 
ของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   
กิจกรรมที่ 6 : สรุปโครงการ 20 ธ.ค.63    
 
5. งบประมาณ 

งบจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 1 จ านวน   28,500 บาท 
 

 
ชื่อกิจกรรม 

 
รายละเอียด 

ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 

ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 
จัดพิธีนับถอยหลัง 
(Countdown)  
1. จัดท าปูายประชาสัมพันธ์ 

ไวนิว ขนาด ใหญ่ (2 ผืน) 
ขนาด เล็ก (2 ผืน) 
ตัวเลขและกรอบการนับถอยหลัง 

 
- - 13,000 13,000 

2. เชิญผู้สื่อข่าว 1,000 บาท x 2 คน 2,000 - - 2,000 
3. จัดเตรียมสถานที่ - - 3,000 - 3,000 
4. อุปกรณ์ประชาสัมพันธ์           
(พลุกระดาษ) 

- - - 700 700 

5. พิธีลงนามในสัญญาข้อตกลง 
MOU  

ค่าอาหารว่าง ผอ.และรอง  
ผอ.สพป.ร้อยเอ็ดเขต 1  ประธาน
เครือข่าย 22 เครือข่าย  
ศึกษานิเทศก์ 11 คน 
บุคลากรในสังกัด  67 คน 
(100 คน x 25 บาท)  

2,500 - - 2,500 

6. ปก MOU  25 อัน x 120 บาท - - 3,000 3,000 
7. รายงานผลการด าเนินการ จัดท ารายงานผล - - - - 
8. ค่ารางวัลประกวดค าขวัญ 
101 วัน ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  

ชนะเลิศ (1,000 บาท)           
รองชนะเลิศอันดับ 1 (600 บาท) 
รองชนะเลิศอันดับ 2 (400 บาท) 

2,000  - - 2,000  

9. ประชุมกรรมการตัดสิน       
การประกวดค าขวัญและสรุปผล 

ค่าอาหารและอาหารว่าง 
คณะกรรมการตัดสินจ านวน 10
คน   (10 คน x 130 บาท) 

1,300 - - 1,300 

10.ค่าตอบแทนวงดุริยางค์  1,000 - - 1,000 
(ขอถัวจ่ายทุกรายการ)                           รวมทั้งสิ้น 8,800 3,000 16,700 28,500 
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6. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1.ร้อยละเครือข่ายลงนามในสัญญาข้อตกลง MOU 
ครบทุกเครือข่ายโรงเรียน (ร้อยละ 100) 

- การตรวจสอบเอกสาร MOU 
 

- ทะเบียนการรับ
เอกสาร 

2.ร้อยละโรงเรียนลงนามในสัญญาข้อตกลง MOU 
ครบทุกโรงเรียน (ร้อยละ 100) 

- การตรวจสอบเอกสาร MOU - ทะเบียนการรับ
เอกสาร 

3.ร้อยละของสถานศึกษาท่ีสามารถยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 

- การรายงานผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียน 

- แบบประเมิน 

 
7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 สถานศึกษาตระหนักถึงความส าคัญของการจัดการศึกษาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา  
ให้สูงขึ้น 
            7.2  เกิดความร่วมมือในการพัฒนางานแบบยั่งยืนและต่อเนื่องระหว่างผู้บริหารกับครูและส านักงาน         
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ทุกคน 
   7.3  ผู้เรียนมีผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 การประเมิน
คุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   การทดสอบ O-NET ของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  สูงขึ้นจากปีการศึกษา 2563 ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 3 
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โครงการ     การพัฒนาการจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น 
แผนงาน    พ้ืนฐานด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน

และ  ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่  2  มุ่งพัฒนาคุณภาพคุณภาพผู้เรียนให้เป็นผู้มีความรู้ คุณลักษณะ และทักษะการเรียนรู้  
                                          ในศตวรรษท่ี 21  อย่างทั่วถึง 
สอดคล้องกับนโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
กลุ่มที่รับผิดชอบ     กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวคณัฐชนน จันทร์ฟูาเลื่อม และคณะ  
ลักษณะโครงการ        โครงการต่อเนื่อง      
ระยะเวลาการด าเนินการ   1  ตุลาคม  2563 - 30 กันยายน  2564 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.หลักการและเหตุผล 

  กระทรวงศึกษาธิการ  ได้มีค าสั่งให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 ใน
โรงเรียนต้นแบบและโรงเรียนที่มีความพร้อมใช้หลักสูตรในปีการ ศึกษา 2552 และให้โรงเรียนทั่วประเทศใช้ในปี
การศึกษา 2553 โดยก าหนดให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามีบทบาทในการจัดท ากรอบหลักสูตรระดับ
ท้องถิ่น  เพื่อเชื่อมโยงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้นฐานและความต้องการของหลักสูตรท้องถิ่นสู่การพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
             ดังนั้น  เพื่อสนองนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  ประกอบกับโรงเรียนในสังกัดมีความ
ต้องการในการจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น  ส าหรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่มีรูปกรอบและรูปแบบการ
จัดท าเป็นไปในทิศทางเ ดียวกัน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1  จึงด าเนินการจัดท า
โครงการการจัดท ากรอบหลักสูตรท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ  2564 ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
    

 2.1  ด้านผลผลิต (Outputs) 
1. เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจให้โรงเรียนในสังกัดมีกรอบหลักสูตรท้อง ถิ่น และน าไปใช้ในการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน        
  2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ด าเนินกิจกรรมตามกรอบหลักสูตร เพ่ือเพ่ิม
คุณภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูให้สามารถจัดท าหลักสูตร ท้องถิ่น และน าไปใช้  ได้อย่างเหมาะสมทั้งด้าน
วิชาการและด้านการปฏิบัติ  
   
     2.2 ด้านผลลัพธ์ (Outcomes) 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้บริหาร  ครู  บุคลากรทางการศึกษา มีความรู้เข้าใจในกรอบหลักสูตร 
ท้องถิ่น การจัดกิจกรรม 
           2. โรงเรียนมีกรอบหลักสูตรท้องถิ่นและน าหลักสูตรท้องถิ่นไปใช้จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 
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3.เป้าหมาย 
  3.1 เชิงปริมาณ 

 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท ากรอบหลักสูตรท้องถิ่น ศูนย์เครือข่าย  3 คน 
          2. โรงเรียนในสังกัดจ านวน 230 โรงเรียน  มีกรอบหลักสูตรท้องถิ่นท่ีสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
และบริบทของสถานศึกษาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
 
     3.2  เชิงคุณภาพ 

1.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้บริหาร  ครู  บุคลากรทางการศึกษา มีความรู้เข้าใจในกรอบหลักสูตร 
ท้องถิ่น การจัดกิจกรรม 

 2.โรงเรียนมีกรอบหลักสูตรท้องถิ่นและน าหลักสูตรท้องถิ่นไปใช้จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 
4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่  1  การประชุมเพ่ือสร้างความรู้ ความ
เข้าใจในกรอบหลักสูตรท้องถิ่น การจัดท าหลักสูตร
ท้องถิ่น และการน าหลักสูตรท้องถิ่นไปใช้ ให้
โรงเรียนในสังกัด 22 เครือข่าย จ านวน 110 คน 

พฤษภาคม – มิถุนายน 
2564 

นางสาวคณัฐชนน จันทร์ฟูาเลื่อม 
และ คณะ 

กิจกรรมที่  2  การนิเทศ และ ติดตาม ผลการจัด
กิจกรรม การจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น และการน า
หลักสูตรท้องถิ่นไปใช้  

กรกฎาคม–สิงหาคม
2564 

นางสาวคณัฐชนน จันทร์ฟูาเลื่อม 
และ คณะ 

กิจกรรมที่ 3 
- สรุป /รายงานผล (จัดพิมพ์เอกสารต้นฉบับ) 

 

กันยายน 2564 นางสาวคณัฐชนน จันทร์ฟูาเลื่อม 
และ คณะ 
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5.  งบประมาณ   

 งบประมาณ  จ านวน  25,000 บาท  (สองหม่ืนห้าพันบาทถ้วน ) ถัวจ่ายทุกรายการโดยมีรายละเอียดการใช้
งบประมาณดังต่อไปนี้ 

 
กิจกรรม 

รายการประมาณหมวดค่าใช้จ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

กิจกรรมที่ 1   
การประชุมเพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจในกรอบหลักสูตร
ท้องถิ่น การจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น และการน าหลักสูตร
ท้องถิ่นไปใช้ ให้โรงเรียนในสังกัด  
1.1ประชุมคณะท างานจัดท า กรอบหลักสูตรท้องถิ่น  
( 20 คน x 130 บาท x 2 วัน ) 
1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้การน า
หลักสูตรไปใช้ ศูนย์เครือข่าย ละ 3 คน (ค่าอาหารและอาหาร
ว่างผู้เข้าอบรม) เหมาจ่าย(22 x 3 คน x 130 บาท ) 
1.3 ค่าตอบแทนวิทยากร 6 คน คนละ 300 บาท/วัน 
 (6 x 300)   
1.4 ค่าประธาน เปิด–ปิดการอบรม 
1.5 ค่าสถานที่จัดอบรม  (2 วัน x 1000)    
กิจกรรมที่  2  การนิเทศ และติดตามผลการจัดกิจกรรม การ
จัดท าหลักสูตรท้องถิ่น และการน าหลักสูตรท้องถิ่นไปใช้ ให้
โรงเรียนในสังกัด   
กิจกรรมที่ 3 
- สรุป /รายงานผล (จัดพิมพ์เอกสารต้นฉบับ) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,800 
1,000 
1,000 

 

 
 
 
 

2,600 
 
 

8,600 
 
 
 

 
5,000 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5,000 

 

 
 
 
 

2,600 
 
 

8,600 
1,800 
1,000 
1,000 

 
 
5,000 
 

5,000 

รวม 3,800 16,200 5,000 25,000 
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6.การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 
ผลผลิต (Outputs) 

๑.) ร้อยละของโรงเรียนมีกรอบหลักสูตรท้องถิ่นและ
น าไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน        

 
- การประเมิน 
- การนิเทศติดตาม 

 
- แบบประเมิน 
- แบบรายงานผล 
- แบบนิเทศติดตาม 
 
 

ด้านผลลัพธ์ (Outcomes) 
1) ร้อยละ 100 ของโรงเรียนโรงเรียนน ากรอบหลักสูตร
ท้องถิ่นไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
- การนิเทศติดตามและ
ประเมินผล 

 
- แบบนิเทศติดตามและ
ประเมินผล 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
        7.1 โรงเรียนจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น ที่สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัด  และน าหลักสูตรท้องถิ่นไปใช้พัฒนา
ผู้เรียนให้มีความสามารถสอดคล้องกับคุณภาพเด็กไทยยุค 4.0 
         7.2 ครูมีการพัฒนาและปรับแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยน าหลักสูตรท้องถิ่นไปใช้ เพ่ือให้สามารถ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพมากข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



135 

 

ชื่อโครงการ :  การอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ด าเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2564 
แผนงาน :   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ,   
สอดคล้องยุทธศาสตร์ที่ 2     มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นผู้มีความรู้  คุณลักษณะ  และทักษะการเรียนรู้  
                                     ในศตวรรษท่ี 21 อย่างทั่วถึง 
สอดคล้องยุทธศาสตร์ที่ 3     ส่งเสริมบุคลากรให้มีศักยภาพ  ค่านิยมร่วมและทักษะในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
                                     อย่างมีประสิทธิภาพ 
สอดคล้องนโยบายที่ 3         ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ สพป.รอ.1 ที่ 2 :  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
สนองกลยุทธ์ สพป.รอ.1 ที่ 3 :  การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :       กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ :        นายประสบชัย ทินบุตร,  นางดวงใจ  สังฆะวัน 
ลักษณะโครงการ :              โครงการใหม่          โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ :        1 ตุลาคม  2563  ถึง  30  กันยายน  2564 
 
 
1. หลักการและเหตุผล   

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ที่แสดงเจตนารมณ์
ในการยกระดับการศึกษาของประชาชนให้สูงขึ้น  โดยก าหนดสิทธิและโอกาสของประชาชนในการได้รับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี  ที่รัฐต้องจัดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  เด็กและเยาวชนพิการทุกประเภทมีสิทธิและโอกาสได้รับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นพิเศษ  ซึ่งสอดคล้องเชื่อมโยงกับพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ.2551  
ที่กล่าวถึงสิทธิทางการศึกษาของคนพิการในการได้รับโอกาสและบริการทางการศึกษาในทุกระบบและทุกรูปแบบที่
หลากหลายอย่างมีคุณภาพ  และด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตามศักยภาพของแต่ละบุคคล  และ
พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 มาตรา 5  ที่กล่าวถึงสิทธิทางการศึกษาของคนพิการใน
การได้รับโอกาสและบริการทางการศึกษาในทุกระบบและทุกรูปแบบที่หลากหลายอย่างมีคุณภาพและด ารงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุขตามศักยภาพของแต่ละบุคคล  และมาตรา  19 ที่กล่าวว่าให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามี
หน้าที่ด าเนินการจัดการศึกษา  โดยเฉพาะการเรียนรวม การนิเทศ ก ากับ ติดตาม เพื่อให้คนพิการได้รับการศึกษา
อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามที่กฎหมายก าหนด  ตลอดจนกรอบทิศทางของแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับ (พ.ศ. 2560-
2574)  ซึ่งเป็นแผนแม่บทส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  อันจะท าให้สามารถขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  ที่ได้ให้ความส าคัญกับการน าแผนสู่การปฏิบัติโดยมีจุดมุ่งหมายที่ส าคัญของแผน   คือการมุ่งเน้นการ
ประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและการศึกษาเพ่ือการมี
งานท าและสร้างงานได้ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกท่ีขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและ
ความคิดสร้างสรรค์  รวมทั้งมีความเป็นพลวัติภายใต้สังคมแห่งปัญญาสังคมแห่งการเรียนรู้และการสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้เน้นการสรา้งความเข้มแข็ง
ให้แก่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  โรงเรียนต้นแบบการเรียนรวมที่เป็นศูนย์ศูนย์บริการทางการศึกษาพิเศษ  และพัฒนา
โรงเรียนที่จัดการเรียนรวมให้ได้ตามมาตรฐาน  เพ่ือให้สามารถบริการนักเรียนพิการที่เข้าเรียนได้อย่างมีคุณภาพ  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ด าเนินการ
คัดกรองคนพิการทางการศึกษาประจ าปี 2564  เพ่ือส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้โรงเรียนที่จัดการเรียนรวม  พัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ  สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานหรือเกณฑ์ที่ก าหนด  เพ่ือให้น ามา 
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พัฒนาการจัดการศึกษาส าหรับเด็กและเยาวชนพิการอย่างมีประสิทธิภาพ  ทั้งยังเป็นการยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาพิเศษให้มีคุณภาพด้านการบริหารจัดการเรียนรวมตามมาตรฐานที่ก าหนด  
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1  ผลผลิต 

      1)  เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้โรงเรียนในสังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ที่จัดการเรียนรวมในรูปแบบ 
ที่เหมาะสมกับสภาพความพิการในแต่ละประเภท  และพัฒนาโรงเรียนที่จัดการเรียนรวมเพ่ือรองรับเด็กพิการเข้าเรียน
ในโรงเรียนใกล้บ้าน 

      2)  เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด สพป .ร้อยเอ็ด เขต 1 ให้มีความรู้
ความสามารถและทักษะในการคัดกรองนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนได้อย่างถูกต้องตามกระบวนการ  
และสามารถพัฒนาสมรรถภาพเด็กในแต่ละประเภทความพิการได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  
       3)  เพ่ือให้เด็กพิการเรียนรวมในโรงเรียนในสังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ได้รับสิทธิและโอกาสที่เท่าเทียม
กันในการได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ในรูปแบบที่เหมาะสมอย่างเต็มศักยภาพเป็นรายบุคคล  ได้รับบริการ  สื่อ   
สิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือเข้าถึงบริการทางการศึกษา  พัฒนาศักยภาพ  ทักษะการด ารงชีวิตและพ้ืนฐานอาชีพ  
เพ่ือพ่ึงตนเองได้ 
 2.2  ผลผัพธ์ 

      1)  โรงเรียนในสังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ที่จัดการเรียนรวมมีความเข้มแข็งในรูปแบบที่เหมาะสม 
กับสภาพความพิการในแต่ละประเภท  และพัฒนาโรงเรียนที่จัดการเรียนรวมเพ่ือรองรับเด็กพิการเข้าเรียนในโรงเรียน
ใกล้บ้าน 

      2)  ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ได้รับการพัฒนาให้มี
ความรู้ความสามารถและทักษะในการคัดกรองนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนได้อย่างถูกต้องตาม
กระบวนการ  และสามารถพัฒนาสมรรถภาพเด็กในแต่ละประเภทความพิการได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  
       3)  เด็กพิการเรียนรวมในโรงเรียนในสังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ได้รับสิทธิและโอกาสที่เท่าเทียมกัน 
ในการได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ในรูปแบบที่เหมาะสมอย่างเต็มศักยภาพเป็นรายบุคคล  ได้รับบริการ  สื่อ   
สิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือเข้าถึงบริการทางการศึกษา  พัฒนาศักยภาพ  ทักษะการด ารงชีวิ ตและพ้ืนฐานอาชีพ 
เพ่ือพ่ึงตนเองได้ 
3. เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ 
      1)  โรงเรียนในสังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ทุกโรงเรียนสามารถจัดการศึกษาให้กับเด็กพิการเรียนรวม 
ในรูปแบบที่เหมาะสมตามศักยภาพของนักเรียนแต่ละคนได้  
      2)  ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนในโรงเรียนในสังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ทุกโรงเรียน   
สามารถจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการเรียนรวมได้รับการพัฒนาให้มีความรู้  สามารถด าเนินการคัดกรองนักเรียน  
ได้ถูกต้องตามกระบวนการและมีประสิทธิภาพ  น าไปสู่การจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับสภาพความพิการ  

3) นักเรียนพิการเรียนรวมในโรงเรียนในสังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ทุกโรงเรียนได้รับสิทธิและโอกาส 
ทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด  

3.2 ด้านคุณภาพ 
      1)  โรงเรียนในสังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 สามารถจัดการศึกษาเพ่ือรองรับเด็กพิการเรียนรวม 
เข้าเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมตามศักยภาพของนักเรียนแต่ละคน  
      2)  ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนในสังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ที่จัดการศึกษาเรียนรวม 
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มีความรู้  ความสามารถในการด าเนินการคัดกรองนักเรียนได้ถูกต้องตามกระบวนการและมีประสิทธิภาพ และมีทักษะ
ในการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับสภาพความพิการของเด็กแต่ละบุคคล  
      3)  นักเรียนพิการเรียนรวมในโรงเรียนในสังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ที่จัดการศึกษาเรียนรวมมีสิทธิ 
และโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐาน  
4.  กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการ 

รายละเอียดกิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

กิจกรรมที่ 1  จัดท าโครงการ/เสนอขออนุมัติโครงการ 1 ต.ค.-31 
ธ.ค. 2564 

   

กิจกรรมที่ 2  แต่งตั้งคณะท างาน, จัดประชุม และ
วางแผนการด าเนินงาน 

 
1 ม.ค.-31 
มี.ค. 2564 

  

กิจกรรมที่ 3  ด าเนินกิจกรรมของโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการผู้ด าเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา
ประจ าปี 2564  ของในโรงเรียนในสังกัด สพป.ร้อยเอ็ด 
เขต 1 

  
1 เม.ย. 

- 30 มิ.ย. 
2564 

 

กิจกรรมที่ 4  ประชุมสรุปผลการด าเนินงานและ
รายงานผลโครงการ 

   
1-30 

ก.ย. 2564 
5. งบประมาณ   

จ านวนทั้งสิ้น  19,950  บาท  ตามรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้ 

กิจกรรมรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบประมาณท่ีใช้ตามหมวดรายจ่าย 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1  จัดท าโครงการ / เสนอขออนุมัติโครงการ - - - - 
กิจกรรมที่ 2  แต่งตั้งคณะท างาน / จัดประชุมคณะท างาน 
                 และวางแผนการด าเนินงาน 
1)  ค่าอาหารกลางวัน (15 คน x 80 บาท x 1 มื้อ = 1,200 บาท) 
2)  อาหารว่างและเครื่องดื่ม (15 คน x 25 บาท x 2 มื้อ = 750 บาท) 

 
 
- 
- 

 
 

1,200 
750 

 
 
- 
- 

 
 

1,200 
750 

รวม - 1,950 - 1,950 
กิจกรรมที่ 3  ด าเนินกิจกรรมของโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ผู้ด าเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด  
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1  จ านวน 88 คน 
(เครือข่ายละ 4 คน) คณะท างาน จ านวน 15 คน  รวม 103 คน 
1)  ค่าอาหารกลางวัน (103 คน x 80 บาท x 1 มื้อ) 
2)  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (103 คน x 25 บาท x 1 มื้อ) 
4)  ค่าเอกสาร/ค่าเกียรติบัตร  

 
 
 
 
- 
- 
- 

 
 
 
 

8,240 
5,150 

- 

 
 
 
 
- 
- 

2,300 

 
 
 
 

8,240 
5,150 
2,300 

รวม - 13,390 2,300 15,690 

กิจกรรมที่ 4  ประชุมคณะท างาน  สรุปผลการด าเนินงาน และรายงาน
ผลโครงการ 

 
 

 
 

 
 

 
 



138 

 

1)  ค่าอาหารกลางวัน (15 คน x 80 บาท x 1 มื้อ =1,200 บาท) 
2)  อาหารว่างและเครื่องดื่ม (15 คน x 25 บาท x 2 มื้อ =750 บาท) 

- 
- 

1,200 
750 

- 
- 

1,200 
750 

รวม - 1,950 - 1,950 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 19,950 

* ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ 
6. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1)  โรงเรียนในสังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ที่จัดการเรียนรวมมีความเข้มแข็ง
ในรูปแบบที่เหมาะสมกับสภาพความพิการในแต่ละประเภท  และพัฒนา
โรงเรียนที่จัดการเรียนรวมเพ่ือรองรับเด็กพิการเข้าเรียนในโรงเรียนใกล้บ้าน 
2)  ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด สพป .ร้อยเอ็ด เขต 1 
ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการคัดกรองนักเรียน  
ที่มีความบกพร่องทางการเรียนได้อย่างถูกต้องตามกระบวนการและสามารถ
พัฒนาสมรรถภาพเด็กในแต่ละประเภทความพิการได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 
3)  เดก็พิการเรียนรวมในโรงเรียนในสังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ได้รับสิทธิ
และโอกาสที่เท่าเทียมกันในการได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ในรูปแบบ 
ที่เหมาะสมอย่างเต็มศักยภาพเป็นรายบุคคล  ได้รับบริการ  สื่อ สิ่งอ านวย
ความสะดวกเพ่ือเข้าถึงบริการทางการศึกษา  พัฒนาศักยภาพ  ทักษะ  
การด ารงชีวิตและพ้ืนฐานอาชีพเพ่ือพ่ึงตนเองได้ 

การสังเกต 
การสัมภาษณ์ 
การนิเทศ ติดตาม  

 

แบบสังเกต 
แบบสัมภาษณ์ 
แบบนิเทศ 
ติดตาม 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1)  โรงเรียนในสังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ที่จัดการเรียนรวมมีความเข้มแข็งในรูปแบบที่เหมาะสมกับสภาพ

ความพิการในแต่ละประเภท  และพัฒนาโรงเรียนที่จัดการเรียนรวมเพ่ือรองรับเด็กพิการเข้าเรียนในโรงเรียนใกล้บ้าน  
2)  ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด สพป .ร้อยเอ็ด เขต 1 ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้

ความสามารถและทักษะในการคัดกรองนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนได้อย่างถู กต้องตามกระบวนการ   
และสามารถพัฒนาสมรรถภาพเด็กในแต่ละประเภทความพิการได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  

3)  เด็กพิการเรียนรวมในโรงเรียนในสังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ได้รับสิทธิและโอกาสที่เท่าเทียมกัน 
ในการได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ในรูปแบบที่เหมาะสมอย่างเต็มศักยภาพเป็นรายบุคคล  ได้รับบริการ  สื่อ   
สิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือเข้าถึงบริการทางการศึกษา  พัฒนาศักยภาพ  ทักษะการด ารงชีวิตและพ้ืนฐานอาชีพ  
เพ่ือพ่ึงตนเองได้ 
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โครงการ  การพัฒนาการอ่านเขียนเพื่อการสื่อสาร-อ่านเข้าใจ ปีงบประมาณ 2564 
แผนงาน  บูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
สนองยุทธศาสตร์ที่ 1   หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางสาวอรจิต  อุดมฤทธิ์ และนางวลัยพร  อ่อนพฤกษ์ภูมิ  
ลักษณะโครงการ           โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ   1  ตุลาคม  2563 ถึง  30  กันยายน  2564 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา  แผนยุทธศาสตร์ที่ 1  หลักสูตร
และกระบวนการเรียนการสอน  ชุดโครงการที่ 2 พัฒนากระบวนการเรียนรู้เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กิจกรรม/โครงการ กิจกรรมที่ 2  พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้พื้นฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ซึ่งมีตัวชี้วัดคามส าเร็จส าคัญ  3  ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดที่  1 ค่าเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
ของการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐาน (NT)  เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 3   ตัวชี้วัดที่ 2. ค่าเฉลี่ยร้อยละ
ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ของผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระ
หลัก 5 วิชาโดยรวมเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3  และตัวชี้วัดที่ 7 ร้อยละ 80  นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่าง
ต่อเนื่องและมีนิสัยรักการอ่าน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ได้มีเปูาหมายส าคัญในการ
พัฒนาบุคลากรโรงเรียนในสังกัดในเรื่องการอ่านเขียนเพื่อการสื่อสาร-อ่านเข้าใจ ให้มีความรู้ความเข้าใจ  และทักษะ
ในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาความสามารถด้านการอ่านเขียนเพื่อการสื่อสารให้กับนักเรียนในสังกัดให้มี
คุณภาพตามเปูาหมายที่ภาครัฐก าหนดจึงได้ก าหนดโครงการนี้ขึ้น  
 2. วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพ่ือพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนส าหรับครูผู้สอนภาษาไทยในเรื่องการอ่านเขียนเพื่อการ
สื่อสาร-อ่านเข้าใจ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนในสังกัด 
 2.3  เพ่ือใช้การนิเทศส่งเสริมครูผู้สอนภาษาไทยให้น ากระบวนการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนการอ่านและการเขียน   

   
 3. เป้าหมาย 

    3.1 ด้านปริมาณ 
        3.1.1  ครูผู้สอนภาษาไทยโรงเรียนในสังกัดได้รับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในเรื่อง
การอ่านเขียนเพื่อการสื่อสาร-อ่านเข้าใจ  
         3.1.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนในสังกัด  ได้รับการพัฒนา
ในเรื่องการอ่านเขียนเพื่อการสื่อสาร-อ่านเข้าใจทุกคน 
          3.2  ด้านคุณภาพ 

        3.2.1 ครูผู้สอนภาษาไทยโรงเรียนในสังกัดที่ได้รับการพัฒนามีความสามารถในการจัดการเรียนการ
สอนภาษาไทยในเรื่องการอ่านเขียนเพื่อการสื่อสาร-อ่านเข้าใจในระดับดี 

3.2.2 นักเรียนปกติชั้นประถมศึกษาปีที่  1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนในสังกัด ในเรื่องการอ่าน
เขียนเพ่ือการสื่อสาร-อ่านเข้าใจในระดับด ีร้อยละ80 
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4.  วิธีการด าเนินงาน 
 

กระบวนการพัฒนา 
 

กิจกรรม/การด าเนินงาน 
 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
1. การวิเคราะห์ผล
การประเมิน 
และจัดท า
ฐานข้อมูล 

 
1.  วิเคราะห์ผลการประเมิน  และจัดท าฐานข้อมูล 
นักเรียนที่มีปัญหาการอ่านเขียนเพื่อการสื่อสาร- 
อ่านเข้าใจรายบุคคล 
3. จัดท าแผนงาน/โครงการตามนโยบายพัฒนา           
การอ่าน  การเขียนเพื่อการสื่อสาร (อ่านเข้าใจ) 
และการเร่งฟื้นฟูการท่องบทอาขยาน 
 

 
มกราคม 
  –มีนาคม 
2564 

 
น.ส.อรจิต  อุดมฤทธิ์  
น.ส.สัมพันธ์ เอกรักษา 
นางวลัยพร อ่อนพฤกษ์ภูมิ   

 
2. การสร้างความ
ตระหนัก  สื่อสาร
และสร้างความ
เข้าใจแก่ผู้เกี่ยวข้อง 

 
1.แจ้งนโยบายการพัฒนาในที่ประชุมผู้บริหาร
โรงเรียนประจ าเดือนและจัดท าหนังสือแจ้งนโยบาย
ให้โรงเรียนในสังกัด(อ่านเข้าใจ ) การสอนอ่านคิด
วิเคราะห์ 
2.  ก าหนดให้การพัฒนานักเรียนให้อ่านออกเขียน
ได้และการอ่านเขียนเพื่อการสื่อสาร-อ่านเข้าใจเป็น
ภาระงานที่ครูผู้สอนทุกคนต้องร่วมกันด าเนินการ
พัฒนาไม่ใช่หน้าที่ครูผู้สอนภาษาไทยเท่านั้น 
 

 
เมษายน  – 
พฤษภาคม 
2564 

 
น.ส.อรจิต  อุดมฤทธิ์  
น.ส.สัมพันธ์ เอกรักษา 
นางวลัยพร อ่อนพฤกษ์ภูมิ    

3.การพัฒนาครูและ
บุคลากรที่เก่ียวข้อง 

1.การพัฒนานวัตกรรมต้นแบบเทคนิควิธีสอนและ
สื่อต้นแบบการสอน เพื่อน าไปสู่การอ่าน การเขียน
เพ่ือการสื่อสาร(อ่านเข้าใจ)การสอนอ่านคิดวิเคราะห์ 
2.การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอน
อ่านเพื่อการสื่อสาร-อ่านเข้าใจ ครูผู้สอนภาษาไทย
โรงเรียนในสังกัดจากชั้นประถมศึกษาปีที่1 ถึงชั้น
มัธยมศึกษาปีที่3 ที่มีนักเรียนมีปัญหาการอ่านการ
เขียนเพ่ือการสื่อสาร-อ่านเข้าใจมากท่ีสุดของ
โรงเรียน 

เมษายน  – 
พฤษภาคม 
2564 

น.ส.อรจิต  อุดมฤทธิ์  
น.ส.สัมพันธ์ เอกรักษา 
นางวลัยพร อ่อนพฤกษ์ภูมิ    

 
4. การส่งเสริม  
สนับสนุนและสร้าง
ความเข้มแข็งในการ
ด าเนินงาน 

 
1. จัดท าสื่อต้นแบบการสอนภาษาไทยในเรื่อง 
การอ่านเขียนเพื่อการสื่อสาร-อ่านเข้าใจ  
2.  จัดแข่งขันทักษะภาษาไทยและคัดเลือกนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1– ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ระดับเขต  เพ่ือส่งแข่งขันในระดับประเทศต่อไป 
3. จัดแข่งขันทักษะภาษาไทยและคัดเลือก
ศึกษานิเทศก์  และโรงเรียนที่ด าเนินงานพัฒนา

 
ตุลาคม 
2563  – 
กันยายน 
2564 

 
น.ส.อรจิต  อุดมฤทธิ์  
น.ส.สัมพันธ์ เอกรักษา 
นางวลัยพร อ่อนพฤกษ์ภูมิ   
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ภาษาไทยประสบผลส าเร็จ  เพื่อรับโล่รางวัลเนื่องใน
วันภาษาไทยแห่งชาติ 
4. ประสานเครือวิชาการโรงเรียนช่วยการพัฒนาการ
เรียนการสอนภาษาไทยแก้ปัญหาการอ่านเขียนเพื่อ
การสื่อสาร-อ่านเข้าใจ 
5. เผยแพร่องค์ความรู้ภาษาไทยผ่านเว็บไซต์ 
ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานพัฒนาภาษาไทย          
ต่อสาธารณะชน 

 
5. การก ากับ  
ติดตาม                     
การด าเนินงาน 
ของ สพป.ร้อยเอ็ด 
เขต 1 

 
1. นิเทศ ก ากับ ติดตามการพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาไทยเชิงลึกรายโรงเรียนโดยศึกษานิเทศก์
ผู้รับผิดชอบกลุ่มสารภาษาไทย 
2. นิเทศ ก ากับ ติดตามการพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาไทยเชิงลึกรายโรงเรียนโดยศึกษานิเทศก์
ผู้รับผิดชอบแต่ละเครือข่ายโรงเรียน 

 
ตุลาคม 
2563  – 
กันยายน 
2564 

 
คณะศึกษานิเทศก์ 
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1     

 
5. รายละเอียดการจัดกิจกรรมและการใช้จ่ายงบประมาณ  งบประมาณ 30,000 บาท 
โดยถัวจ่ายทุกรายการ ตามรายละเอียด  ดังนี้ 
ที ่ รายการใช้จ่ายงบประมาณ งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1 1. วิเคราะห์ผลการประเมิน  และจัดท าฐานข้อมูล 

นักเรียนที่มีปัญหาการอ่านเขียนเพื่อการสื่อสาร- 
อ่านเข้าใจเป็นรายบุคคล 
-ค่าอาหารและอาหารว่างคณะท างานสร้าง
เครื่องมือ (10 คน X 230 บาท  X 1 วัน) 
-ค่าถ่ายเอกสาร 

  
 
 
 

2,300 
100 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2,300 
100 

 
รวม  2,400  2,400 

 
2 

 
การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียน 
การสอนการอ่านออกเขียนได้ด้วยการแจกลูก 
สะกดค าและการผลิตสื่อ  ครูผู้สอนภาษาไทย
โรงเรียนในสังกัด 
     -ค่าอาหารและอาหารว่างส าหรับผู้เข้าอบรม
และคณะวิทยากร (120คน X 230 บาท X 1วัน)         
 

  
 
 
 
 

27,600 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

27,600 
 

รวม  27,600  27,600 
รวม  30,000  30,000 
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6. การประเมินผล 
 

 
ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 

 
วิธีการ 

 
เครื่องมือ 

 
1. ครูสอนภาษาไทยโรงเรียนในสังกัดได้รับการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกระดับชั้น 
2. ครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับการพัฒนาในเรื่องการ
อ่านเขียนเพื่อการสื่อสาร-อ่านเข้าใจ ทุกคนใน
ระดับดี 
3. โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ทุกโรงมีผลสัมฤทธิ์
ภาษาไทยโดยรวมสูงขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3  ในปี
การศึกษา  2562 
4. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 –ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 โรงเรียนในสังกัดที่มีปัญหาการอ่านและการ
เขียนทุกคน ได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถใน
เรื่องการอ่านเขียนเพ่ือการสื่อสาร-อ่านเข้าใจดีขึ้น 
 

 
การสอบถาม 
 
 
 
การสอบถาม 
 
 
 
การสอบถาม 
 

 
แบบสอบถาม 
การด าเนินงานโครงการ 
-แบบสอบถามครู 
-แบบสอบถามนักเรียน 
-แบบสอบถามผู้เกี่ยวข้อง 
การด าเนินงานโครงการ 

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 7.1  โรงเรียนในสังกัดมีการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย  ให้มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3  ทุกระดับชั้น 

7.2  ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนในสังกัดได้รับการส่งเสริมการพัฒนา
วิธีการหรือกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยที่ส่งเสริมทักษะการอ่านและการเขียนในเรื่องการอ่านเขียน 
เพ่ือการสื่อสาร-อ่านเข้าใจดีขึ้น 
           7.3  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  -  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   โรงเรียนในสังกัดที่มีปัญหาการอ่าน 
และการเขียน  ได้รับการพัฒนาความสามารถการอ่านและการเขียนทุกคน  
 7.4 โรงเรียนในสังกัดมีสื่อนวัตกรรมต้นแบบในการพัฒนาการอ่านและการเขียนที่มีคุณภาพทุกโรง   
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โครงการ   การเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ   
                            ประเมินผลและ นิเทศการศึกษา  ( ก.ต.ป.น.) 
แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
สนองยุทธศาสตร์ที ่        6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
ลักษณะโครงการ          ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ      นางสาวอรจิต  อุดมฤทธิ์ นายประสบชัย ทินบุตร และนายเรืองศิลป์ เห็มชัย 
ระยะเวลาด าเนินการ      ตุลาคม  2563  -   สิงหาคม  2564 

1.หลักการและเหตุผล 

 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา  (ก.ต.ป.น.) ก าหนด
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 20 วรรค 3 และวรรค 4 ก าหนดในระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษาให้เป็นการศึกษา วิเคราะห์วิจัย นิเทศติดตาม และประเมินผลการบริหารและการด าเนินการ โดย
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือเตรียมการรับการนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. มีบทบาทหน้าที่ท างานร่วมกับส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา ในการด าเนินงานแบบองค์รวม เพ่ือให้การจัดการศึกษามีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องมีการ
ประสานงาน ร่วมมือในการน าไปใช้ขับเคลื่อน และการก าหนดนโยบายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาดังนั้นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการด าเนินงานจึงเป็นเรื่องส าคัญ และมีความจ าเป็นอย่างยิ่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ร้อยเอ็ด เขต 1 ตระหนักและเห็นความส าคัญ จึงได้จัดท าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  (ก.ต.ป.น.)  ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานของคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศ 

การศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
2.2  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดให้ได้ตามมาตรฐาน   
2.3 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับนโยบายของส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมร้อยเอ็ด เขต 1 

3.  เป้าหมาย 

         3.1  เชิงปริมาณ 
      3.1.1 จัดท าเอกสารประกอบการประชุมของคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. 
      3.1.2 จัดประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ภาคเรียนละ 5 ครั้ง จ านวน 10 ครั้ง 
      3.1.3 โรงเรียนในสังกัด ได้รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
      3.1.4 คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.  จ านวน  9  คนได้รับการเพิ่มพูนประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
      3.1.5 จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปรายงานผลการติดตาม ฯ ส าหรับคณะกรรมการและ 
คณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น. 

3.2  เชิงคุณภาพ 

3.2.1 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ของส านักงาน 

เขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับการเพิ่มพูนประสิทธิภาพการด าเนินงานสามารถร่วมมือขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในเขตพ้ืนที่ได้ตามมาตรฐาน 
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                  3.2.2 สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด  เขต 1  ได้รับการ
ติดตาม ตรวจสอบและนิเทศการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมสนับสนุนด้านการประกันคุณภาพการศึกษาอย่าง
เป็นระบบ และส่งผลให้มีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระหลักให้สูงขึ้น 
                  3.2.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพและมีความพร้อมในการ
เตรียมการรับการนิเทศติดตามและประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก 
4. กิจกรรมการด าเนินการ 

ที่ กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

4.1 จัดท าเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ  
ก.ต.ป.น. รวม 4 ครั้งต่อปี 

ตุลาคม 2563 – 
กันยายน 2564 

 

นางสาวอรจิต  อุดมฤทธิ์ 
นายประสบชัย ทินบุตร 
นายเรืองศิลป์ เห็มชัย 4.2 จัดประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.รวม 4 ครั้งต่อปี 

4.3 ประชุมวางแผนการติดตาม ตรวจสอบและนิเทศ
การศึกษาโดยคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.และศึกษานิเทศก์ 

4.4 จัดท าเครื่องมือการติดตามตรวจสอบและนิเทศการศึกษา
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

4.5 ก าหนดปฏิทินการติดตาม 
4.6 ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ

การศึกษาโดยคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.และศึกษานิเทศก์ 
4.7 จัดประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปรายงานผล

การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
โดยคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.และคณะอนุกรรมการ
ก.ต.ป.น. 

 

5. งบประมาณ  50,000  บาท (ถัวจ่ายทุกรายการ) เป็นค่าใช้จ่าย  ดังนี้ 

ที่ กิจกรรม/รายการ 
             เงินงบประมาณ รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. จัดท าเอกสารประกอบการประชุม
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. 

 
 

 
- 

 
1,800 

 
1,800 

ที่ กิจกรรม/รายการ 
             เงินงบประมาณ รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

2. จัดประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. รวม            
10 ครั้งต่อปี 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน
ส าหรับคณะกรรมการ ก.ต.ป.น และผู้เข้า
ประชุมจ านวน 12 คน x 150บาท จ านวน  
4 ครั้ง 

 
 

7,200 
 

41,000 

 
 
- 

 
- 

 
 
- 
 
- 

 
 

7,200 
 

41,000 
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-ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ก.ต.ป.น จ านวน 
9 คน ( 1 คน x 1,250 บาท x4 ครั้ง) 
(8 คน x1,000 บาท x 4 ครั้ง) 

3 ประชุมวางแผนการติดตาม ตรวจสอบและ
นิเทศการศึกษาโดยคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
และศึกษานิเทศก์ 

- - - - 

4 จัดท าเครื่องมือการติดตาม ตรวจสอบและ
นิเทศการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

- - - - 

5 ก าหนดปฏิทินการติดตาม - - - - 

6 ด าเนินการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษาโดยคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
และศึกษานิเทศก์ 

- - - - 

7 จัดประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุป
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษาโดยคณะกรรมการ
ก.ต.ป.น.และคณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น. 

- - - - 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,000 -  - 50,000 

6. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
6.1 ผลผลิต(Out puts) 
 1) มีเอกสารประกอบการประชุมขอคณะกรรมการ   
ก.ต.ป.น 
 2) จัดประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. รวม  10 ครั้ง
ต่อปี 
 3) โรงเรียนในสังกัด  ได้รับการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ปีการศึกษาละ  1  ครั้ง 
 4) คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.  จ านวน  9  คนได้รับการ
เพ่ิมพูนประสิทธิภาพการด าเนินงาน          
 5) จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปรายงานผล
การติดตาม ฯ ส าหรับคณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น. 

 
ติดตามและตรวจสอบ
เอกสารการประเมิน
ความพึงพอใจการ
นิเทศ ติดตามผล  การ
ประเมินผล 

 

 
-แบบติดตามและ 
สรุปรายงานผล 

     -แบบประเมินความ     
          พึงพอใจ 

- แบบนิเทศติดตามผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
6.2 ผลลัพธ์(Out comes) 
1) คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ

 
การประเมินผล 

 
-แบบประเมินความพึงพอใจ 
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นิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาได้รับการเพิ่มพูนประสิทธิภาพการด าเนินงาน
สามารรถร่วมมือขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในเขตพ้ืนที่ได้ตามมาตรฐาน 
2) สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด  เขต 1 ได้รับการติดตาม 
ตรวจสอบและนิเทศการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือ
ส่งเสริมสนับสนุนด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
อย่างเป็นระบบ และส่งผลให้มีการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในกลุ่มสาระหลักให้สูงขึ้น 
 3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับความร่วมมือใน
การพัฒนาคุณภาพและมีความพร้อมในการเตรียมการ
รับการนิเทศติดตามและประเมินผลจากหน่วยงาน
ภายนอก 

 
 
 
 

นิเทศ ติดตามผล 
การประเมินผล 

 
 
 

 
 -แบบนิเทศ ติดตามผล 
แบบประเมินความพึงพอใจ 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

    การบริหารโดยองค์คณะบุคคล ( ก.ต.ป.น. ) ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1  มีความรู้ 
ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
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โครงการ    การส่งเสริมพัฒนาและประเมินห้องเรียนคุณภาพ ตามนโยบาย Roi et 1  the first model 
แผนงาน    พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
นโยบายที่ 2  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
สนองกลยุทธที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
สนองกลยุทธที่ 3 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ยุทธศาสตร์ สพป.รอ 1 ที่  2  มุ่งพัฒนาคุณภาพคุณภาพผู้เรียนให้เป็นผู้มีความรู้ คุณลักษณะ และทักษะการเรียนรู้  
                                      ในศตวรรษท่ี 21  อย่างทั่วถึง 
กลุ่มที่รับผิดชอบ    กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสัมพันธ์  เอกรักษา  นางมณี  ผ่านจังหาร  นางสาวคณัฐชนน จันทร์ฟูาเลื่อม 
ลักษณะโครงการ       โครงการใหม่      
ระยะเวลาการด าเนินการ   1  ตุลาคม  2563  -  30 กันยายน  2564 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.หลักการและเหตุผล 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ก าหนดนโยบายในการขับเคลื่อนคุณภาพ             
การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพสูงขึ้น ตามรูปแบบการบริหารจัดการของเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1  
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้ Roi-et 1 the first Model โดยมีเปูาหมายการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน คุณภาพ
ห้องเรยีน  คุณภาพสถานศึกษา และคุณภาพส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในด้านกายภาพ  คุณภาพ  สัมพันธภาพ  
เอกภาพ  และสุภาพ  ภายใต้การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล  ส าหรับการขับเคลื่อนห้องเรียน ให้เป็นห้องเรียน
คุณภาพเป็นเรื่องส าคัญที่จ าเป็นต้องส่งเสริมสนับสนุน ให้ด าเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากการมี
ห้องเรียนที่มีคุณภาพส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพผู้เรียน ดังนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต  1  
จึงจัดท าโครงการส่งเสริมพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ ตามนโยบาย Roi et 1  the first model  ทั้งนี้ เพ่ือให้สอดคล้อง
กับบริบท ที่เปลี่ยนแปลงไปในศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ไข
สถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณ์จริงหรือ
จากสถานการณ์จ าลองผ่านการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพ่ือเปิดโลกทัศน์
มุมมองร่วมกันของผู้เรียนและครูให้มากขึ้นการสอนในรูปแบบ active learning   

2. วัตถุประสงค์ 
    2.1  ด้านผลผลิต (Outputs) 
  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนให้พัฒนาห้องเรียนให้มีคุณภาพ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการบริหาร
จัดการชั้นเรียน ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพของครู  
    2.2 ด้านผลลัพธ์ (Outcomes) 
           1)  ผู้บริหาร  และครูมีคู่มือ ห้องเรียนคุณภาพเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และ
การบริหารจัดการชั้นเรียน 

2)  นักเรียนได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพอย่างมีคุณภาพ  มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21                     
มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไป
ตามเปูาหมายที่สถานศึกษาก าหนด  
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3.เป้าหมาย 
    3.1 เชิงปริมาณ 
 โรงเรียนในสังกัดจ านวน 230  แห่ง ที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย และการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
    3.2  เชิงคุณภาพ 
 1) โรงเรียนทุกแห่งในสังกัดพัฒนาห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนคุณภาพ เพ่ือเป็นสถานศึกษาคุณภาพ 

2) นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพอย่างมีคุณภาพ  มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21                     
มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตาม
เปูาหมายที่สถานศึกษาก าหนด  
 
4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 
  
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

1 เสนอโครงการ ต.ค. 2563 นางสาวสัมพันธ์  เอกรักษา และคณะ 
2 - การจัดท าคู่มือห้องเรียนคุณภาพ 

- ประชุมปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาแนวทางการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่
ห้องเรียนคุณภาพ 

ต.ค. - ธ.ค
2563 

นางสาวสัมพันธ์  เอกรักษา และคณะ 

3. การนิเทศติดตาม และประเมินห้องเรียนคุณภาพ 
ระยะที่ 1 

ธ.ค. 63 – 
มี.ค. 2564 

นางสาวสัมพันธ์  เอกรักษา และคณะ 
 

4 การนิเทศติดตาม และประเมินห้องเรียนคุณภาพ 
ระยะที่ 2 

เม.ย. – ส.ค.
2564 

นางสาวสัมพันธ์  เอกรักษา และคณะ 

4 การถอดบทเรียน และการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน  
สรุปและรายงานโครงการ 

ก.ย. 2564 นางสาวสัมพันธ์  เอกรักษา 
นางมณี  ผ่านจังหาร 
นางสาวคณัฐชนน จันทร์ฟูาเลื่อม 

5. งบประมาณ 
 จ านวน  40,000 บาท ตามรายละเอียด ดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม 
เงินงบประมาณ รวม

งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 เสนอโครงการ - - - - 
2 - การจัดท าคู่มือห้องเรียนคุณภาพ 

- การประชุมปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาแนวทางการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning และการ
วัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่ห้องเรียน
คุณภาพ                                              
- ค่าตอบแทนวิทยากร (500 บาทX 3 คน) 
- ค่าอาหารและอาหารว่าง (100บาท X 80 
คน) 

 
 
 
 
 

1,500 

 
 
 
 
 
 
 

8,000 

 
 
 

 
 
 
 
 

1,500 
 

8,000 
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ที ่ กิจกรรม 
เงินงบประมาณ รวม

งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
3 การพัฒนาและประเมินผลห้องเรียนคุณภาพ 

3.1 ค่าตอบแทนกรรมการประเมินระดับ
เครือข่าย  เครือข่ายละ 500 บาท จ านวน 22 
เครือข่าย  (500 บาท X 22 เครือข่าย) 
3.2 ค่าตอบแทนกรรมการประเมินระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา 9 กลุม่สาระการเรียนรู้  สาระ
ละ 1,000 บาท 
3.3 ค่าเอกสารการประเมิน และปูายประกาศ
ห้องเรียนคุณภาพ /เกียรติบัตร 
จ านวน 22 ชุด ชุดละ 250 บาท 

 
 
 

11,000 
 
 

9,000 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,500 

 
 
 

11,000 
 
 

9,000 
 
 

5,500 
4 การถอดบทเรียน วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน  

สรุปและรายงานโครงการ  
  - ค่าอาหารและอาหารว่าง (100 บาท X 50 
คน) 

 
 
 

 
 

5,000 

 
- 

 
 

5,000 

รวมทั้งสิ้น 21,500 13,000 5,500 40,000 

หมายเหตุ   ขออนุมัติถัวจ่ายตามที่จ่ายจริงทุกรายการ 
6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 

ผลผลิต (Outputs) 
๑.) ร้อยละของโรงเรียนในสังกัดที่ห้องเรียนคุณภาพ 

๒.) ร้อยละของนักเรียนที่มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่  
21  มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ไขสถานการณ์
เฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเป็นไปตามเปูาหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด 

 
- การประเมิน 
- การนิเทศติดตาม 
 

 
- แบบประเมิน 
- แบบนิเทศติดตาม 
 

ด้านผลลัพธ์ (Outcomes) 
  1) ร้อยละ 100 ของโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัย และการศึกษาข้ันพื้นฐานมีห้องเรียนคุณภา 
 2) ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่มีทักษะที่จ าเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21  มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ไข
สถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามเปูาหมายที่
สถานศึกษาก าหนด 

 
- การนิเทศติดตามและ
ประเมินผล 

 
- แบบนิเทศติดตามและ
ประเมินผล 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     7.1  ครู และผู้บริหารใช้คู่มือห้องเรียนคุณภาพเป็นคู่มือในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และบริหาร
จัดการชั้นเรียนให้เป็นห้องเรียนคุณภาพ และเป็นสถานศึกษาคุณภาพ 
 7.2  ครู ออกแบบการจัดการเรียนเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) นักเรียนที่มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษ               
ที่ 21  มีทักษะการคิดวิเคราะห์ 

7.3  นักเรียนมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะ
หน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามเปูาหมายที่สถานศึกษาก าหนด  
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ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในส านักงานและโรงเรียนในสังกัด 
หน่วยงาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1  

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ที่ 5  ICT เพ่ือการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์ 

1. นายปริญญา  นวลรักษา  เบอร์โทรศัพท์ - 
2. นายสุพจน์  บานไธสง   เบอร์โทรศัพท์ 085 001 3489 
3. นายบุญลักษณ์  รักด่านกลาง  เบอร์โทรศัพท์ 081 049 1541 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รับผิดชอบงานด้านเทคโนโลยี 

สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT : Information and Communication Technology) ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นหน่วยงานขับเคลื่อนในองค์กร โดยมีภารกิจหลักดังนี้ 

1) พัฒนาดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพ่ือการบริหารจัดการและการเรียนรู้ 
2) เชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์กับเครือข่ายเพ่ือการศึกษา และดูแลระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในส านักงาน

และโรงเรียนในสังกัด 
3) ซ่อมบ ารุงรักษาอุปกรณ์ในส านักงานและโรงเรียนในสังกัด 
4) การพัฒนาบุคลากรให้มีความเข้าใจในระบบ ICT เพ่ือการบริหารจัดการและการน าไปใช้ในการจัดการ 

เรียนรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากภารกิจงานที่มีอยู่ปัจจุบันเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเป็นบุคลากรที่งานประจ าตามหน้าที่
ในสายงาน ท าให้การด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ จะท าใ ห้
เกิดผลเสียหายหรือส่งผลกระทบต่อองค์กรได้เพ่ือไม่ให้เกิดผลดังกล่าวจึงจ าเป็นต้องจัดท าโครงการพัฒนาระบบ
เครือข่ายเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการศึกษา ของโรงเรียนในสังกัด
ทุกโรงเรียนและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 2. เพ่ือพัฒนาศูนย์ซ่อมบ ารุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการศึกษา  ของ
โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 
3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 1. โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการศึกษา ที่สามารถให้บริการได้ จ านวน 230 โรงเรียน 
 2. ศูนย์ซ่อมบ ารุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการศึกษา  ของโรงเรียนใน
สังกัดทุกโรงเรียนและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้รับการดูแลรักษาและซ่อมบ ารุง สามารถให้บริการได้ 

เชิงคุณภาพ 
          1. โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการศึกษา ที่สามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ      
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          2. ศูนย์ซ่อมบ ารุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการศึกษา  ของโรงเรียนใน
สังกัดทุกโรงเรียนและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้รับการดูแลรักษาและซ่อมบ ารุง สามารถให้บริการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
4. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1 การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือ

การศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
จ านวน 230 โรงเรียน 1 ส านักงาน 

12 เดือน  

2 การพัฒนาศูนย์ซ่อมบ ารุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงเพื่อการศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนและส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

12 เดือน  

 
5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 วันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563  ถึง วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564 
 สถานที่ ด าเนินการที่ศูนย์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และโรงเรียนในสังกัด 230 โรงเรียน 
6. งบประมาณ 
 จ านวน  100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้ : 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1  การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการศึกษา ของ
โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนและส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

70,000   70,000 

- จัดหาอุปกรณ์ส าหรับการพัฒนาระบบ
เครือข่าย สายแลนระบบ/อุปกรณ์กระจายสัญญาณ
อินเตอร์เน็ตและอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นอื่นๆ 

    

     
กิจกรรมที ่2  การนิเทศก ากับติดตามและ
ประเมินผล การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศตาม
โรงเรียนในสังกัด ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าน้ ามัน 

20,000 14,000 6,000 - 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาศูนย์ซ่อมบ ารุงระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
เพ่ือการศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนและ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

10,000 - - 10,000 

รวมงบประมาณ 100,000 14,000 6,000 80,000 
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7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ปัจจัยความเสี่ยง 
      1. ความเสถียรของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
      2. โรงเรียนขาดบุคลากรในการดูแล บ ารุงรักษา อุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงเพื่อการศึกษา 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

      อบรมเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกระจายครบทุกโรงเรียน 230 คน หรืออย่างน้อยกลุ่มคุณภาพ
การศึกษาละ 1 คน รวม 22 คน 
 
8. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

  ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
- ร้อยละ 100 ของหน่วยงานมีระบบ ICT เพ่ือการศึกษาเหมาะสมผู้เรียน 

 
230 โรงเรียน 
1 ส านักงาน 

เชิงคุณภาพ 
- หน่วยงานมีระบบ ICT เพ่ือการศึกษาเหมาะสมต่อผู้เรียนอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 
230 โรงเรียน 
1 ส านักงาน 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ที่สามารถใช้จัดการเรียนการสอนได้ 
 2. ศูนย์ซ่อมบ ารุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และโรงเรียนในสังกัด  
ได้รับการพัฒนาปรับปรุงให้สามารถบริการงานได้  
 3. หน่วยงานมีระบบ ICT เพ่ือการศึกษาเหมาะสมต่อผู้เรียน 
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นโยบายที่ 5 
ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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โครงการ  โครงการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือความยั่งยืน โดยกระบวนการ    
                               PLC 
แผนงาน  ปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  
ลักษณะของโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มที่รับผิดชอบ  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ  นางยุภาพิน  ทึนหาร  
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
 

1.หลักการและเหตุผล 
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มุ่งเน้นพัฒนาประชากรวัยเรียนทุกคนและทุกกลุ่มเปูาหมาย ซึ่งหมาย รวมถึง  

กลุ่มผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มท่ีอยู่ในพื้นท่ีห่างไกล  ทุรกันดาร 
ในทุกมิติโดยมีเปูาหมาย เพื่อให้ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบ  ประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็น  พลโลกที่ดี มี
คุณธรรม จริยธรรม มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีทักษะวิชาชีพ และมี ทักษะชีวิตที่
เหมาะสมสอดคล้องกับสังคมปัจจุบัน โดยการพัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน ศตวรรษท่ี 
21 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงมีพระราชด ารัสแก่พสกนิกรชาวไทยเก่ียวกับการ
ด าเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นปรัชญาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่
ประมาท โดยค านึงการรู้จักพ่ึงตนเอง ความพอประมาณ พอมีพอกิน พอมีพอใช้ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี
ในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ความรอบคอบและคุณธรรมประกอบการวางแผนตัดสินใจและกระท าในสิ่งที่ควรจะเป็น 
เพ่ือให้สามารถด ารงชีวิตอย่างยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ การวางรากฐานการ
ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องปลูกฝังให้เกิดข้ึนกับทุกคนใน
สังคมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กเยาวชนที่จะเป็นอนาคตของชาติ ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานได้
ก าหนดกลยุทธ์การปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง รวมทั้งนโยบายในการปฏิรูปการศึกษารอบที่ 2 (พ.ศ.2552 – 2561) ซึ่งมุ่งเน้นการจัดกระบวนการเรียนการ
สอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจสามารถ
ปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียน ครู/บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานอื่น 
จากหลักการดังกล่าว ทางโรงเรียนจึงได้จัดท า “โครงการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือความยั่งยืน 
โดยกระบวนการ PLC” ขึ้น 
 
 2.วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือส่งเสริมให้โรงเรียนจัดกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการประยุกต์ใช้หลักปรัชญา                
ของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่องเพ่ือความยั่งยืน โดยกระบวนการ PLC 
  2.2 เพ่ือคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 เครือข่ายละ 1 โรงเรียน จ านวน 22 โรงเรียน 
 
 



156 

 

3.เป้าหมาย 
 3.1  เปูาหมายเชิงปริมาณ 

               3.1.1  ทุกโรงเรียนในสังกัดจัดกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่องเพ่ือความยั่งยืน โดยกระบวนการ PLC 
  3.1.2  มีโรงเรียนต้นแบบสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 เครือข่ายละ 1 โรงเรียน จ านวน 22 โรงเรียน 
    3.2  เชิงคุณภาพ   
  นักเรียนมีพฤติกรรมการแสดงออกถึงการด าเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการประยุกต์ใช้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ยั่งยืน โดยกระบวนการ PLC 
 4.  วิธีการด าเนินงาน  

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่  1  ประชุมคณะท างานและวิทยากร          
เพ่ือวางแผนจัดท าตารางการอบรมปฏิบัติการ จัดท า
เอกสารคู่มือ  ใบความรู้  ใบงานประกอบการอบรม 

กุมภาพันธ์  2564 นางยุภาพิน  ทึนหาร และคณะ 

กิจกรรมที่ 2  จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือให้
โรงเรียนในสังกัด จัดกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
และการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงอย่างต่อเนื่อง เพ่ือพัฒนาผู้เรียนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือความยั่งยืนโดย
กระบวนการ PLC 

พฤษภาคม  2564 นางยุภาพิน  ทึนหาร และคณะ 

กิจกรรมที่ 3 โรงเรียนต้นแบบสถานศึกษาพอเพียงที่
มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 เครือข่ายละ 
1 โรงเรียน จ านวน 22 โรงเรียน 

กุมภาพันธ์  2564 นางยุภาพิน  ทึนหาร และคณะ 

5.  งบประมาณ 
 งบประมาณ  จ านวน -   บาท (   ) ถัวจ่ายทุกรายการโดยมีรายละเอียดการใช้งบประมาณดังต่อไปนี้  

 
กิจกรรม 

รายการประมาณหมวดค่าใช้จ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

กิจกรรมที่  1  ประชุมคณะท างานและคณะวิทยากร              
เพ่ือวางแผนจัดท าตารางการอบรมปฏิบัติการ จัดท าเอกสาร
คู่มือ  ใบความรู้  ใบงานประกอบการอบรม  วิทยากร 
จ านวน 25 คน ประชุม 1 ครั้ง  
- ค่าอาหารและอาหารว่าง คนละ  25x130x1 

             
 
 

 

   

รวม     
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กิจกรรม 

รายการประมาณหมวดค่าใช้จ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

กิจกรรมที่ 2  จัดการอบรมเพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจให้ 
ให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  จัดกิจกรรมการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม และการประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่าง
ต่อเนื่องเพ่ือความยั่งยืน  โดยกระบวนการ PLCโรงเรียนใน
สังกัด 66 โรงเรียน 
     -  ค่าอาหารและอาหารว่างผู้เข้าอบรมจ านวน  66 คน   
ระยะเวลา  1 วัน คนละ  130 บาท (66x 130x1)   

- อาหารและอาหารว่างวิทยากรและคณะท างาน 36 คน  
        คนละ  180 บาท ระยะเวลา  1 วัน  (36x130x1)   
     -  ค่าพาหนะคณะกรรมการด าเนินงาน  22 คน                                
        คนละ 200บาท/วัน  (22x200)   
     -  ค่าวิทยากร  7 คน คนละ 600 บาท (6 x 600) 
      - จัดเอกสารประกอบการอบรม 160 ชุด (230x50) 
      -  ค่าสาธารณูปโภค 

    

รวม     
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  

หมายเหตุ : ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ 

6.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ  
 6.1  ปัจจัยความเสี่ยง 
  -  ระยะเวลาการอบรม   
      -  ความเสี่ยงด้านเทคนิค 

     -  ความเสี่ยงด้านค่าใช้จ่าย 
 6.2  แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
  -  ด าเนินการกิจกรรมให้เป็นไปตามปฏิทินที่ก าหนด 
  -  ให้มีผู้ปฏิบัติประจ าห้องประชุม 
  -   ควบคุม  ระมัดระวัง 
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7.  ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

กิจกรรมที่  1  จ านวนผู้เข้าประชุมคณะท างานและคณะวิทยากรเพื่อวางแผนจัดท า
ตารางการอบรมปฏิบัติการ จัดท าเอกสารคู่มือ  ใบความรู้  ใบงานประกอบการอบรม  
วิทยากร จ านวน 25 คน ประชุม 1ครั้ง 

ร้อยละ  100 

กิจกรรมที่ 2  จ านวนผู้เข้ารับการอบรมเพ่ือให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยกระบวนการ PLC 

ร้อยละ  100  

 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  8.1 โรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ความรู้ ความเข้าใจ             
ในจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยกระบวนการ PLC 
 8.2  โรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 จัดกิจกรรมการอนุรักษ์
แวดล้อม และการประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง โดยกระบวนการ PLC   

8.3 นักเรียนมีพฤติกรรมการแสดงออกถึงการด าเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการประยุกต์ใช้ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยกระบวนการ PLC 
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โครงการ  น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  
แผนงาน  การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษา 
ลักษณะของโครงการ โครงการใหม่ 
กลุ่มที่รับผิดชอบ  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ  นางยุภาพิน  ทึนหาร 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน  2564 
 

1. หลักการและเหตุผล 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงตอบรับเป็นพระมหากษัตริย์ เมื่อวันที่                

1 ธันวาคม 2559 ความว่า “เพ่ือสืบสานพระราชปณิธาน และเพ่ือประโยชน์ของประชาชนชาวไทย  ทั้งปวง” กอปร
กับพระราชปณิธานด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร                  
คือ การสร้างคนดี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จึงทรงมีพระราโชบาย  เพื่อสืบสานพระราชปณิธานแห่งองค์พระบรมชนกนาถ
ในการสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง โดยทรงมุ่งให้การศึกษาต้องสร้างพ้ืนฐานแก่นักเรียน 4 ด้าน ประกอบด้วย                   
(1) การมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง (2) การมีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม  (3) การมีงานท า  มีอาชีพ และ                    
(4) การเป็นพลเมืองดี ดังนั้น เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จเถลิงถวัลย์สิริ
ราชสมบัติเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 แห่งพระบรม ราชจักรีวงศ์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 จึงขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตน้อมน าพระราโชบายด้านการศึกษา มาเป็นหลักชัย
ในการสร้างนักเรียนเป็นคนดีและพัฒนาให้เป็นคนเก่ง สู่การปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาทอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการ
ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในโรงเรียน  และได้ด าเนินกิจกรรม ดังนี้ 
 1.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติตามสภาพภูมิสังคมของ
โรงเรียน เพื่อมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน ตามพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทร
เทพยวรางกูร ดังนี้ 

 1.1.1 มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง ประกอบด้วย (1) ความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง (2) ยึด
มั่นในศาสนา (3) มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ และ (4) มีความเอ้ืออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน  
 1.1.2 มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม ประกอบด้วย (1) รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด-ชอบ / ชั่ว-ดี (2) ปฏิบัติ
แต่สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม (3) ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว และ (4) ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 
 1.1.3 มีงานท า-มีอาชีพ ประกอบด้วย (1) การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝึกฝนอบรมใน
สถานศึกษาต้องมุ่งให้เด็กและเยาวชนรักงาน สู้งาน ท าจนงานส าเร็จ (2) การฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอก
หลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนท างานเป็นและมีงานท าในที่สุด และ (3) ต้องสนับสนุนผู้ส าเร็จหลักสูตรมีอาชีพ มี
งานท า จนสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัว 
 1.1.4 เป็นพลเมืองดี ประกอบด้วย (1) การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าที่ของทุกคน                           
(2) ครอบครัว-สถานศึกษา และสถานประกอบการ ต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสท าหน้าที่เป็นพลเมืองดี  (3) การเป็น
พลเมืองดีคือ “เห็นอะไรที่จะท าเพ่ือบ้านเมืองได้ก็ต้องท า”เช่น งานอาสาสมัคร งานบ าเพ็ญประโยชน์ งานสาธารณ
กุศล ให้ท าด้วยความมีน้ าใจและความเอ้ืออาทร 

  
2.  วัตถุประสงค์ 

 2.1 เพ่ือให้ครูผู้สอนมีแนวทางการน าหลักสูตรไปใช้จัดการเรียนการสอนเพ่ือปลูกฝังคุณลักษณะอัน พึง
ประสงค์ ตามคุณสมบัติพ้ืนฐานทั้ง 4 ด้าน 
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 2.2 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อบ้านเมือง  มีโอกาสท าหน้าที่เป็นพลเมืองดี  มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคงมี
คุณธรรม และเสริมสร้างให้ผู้เรียนรับรู้ความสามารถของตนด้านการประกอบอาชีพ  

 3. เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 

 3.1 เชิงปริมาณ 
      3.1.1  โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 230  แห่ง น าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ 
      3.1.2 โรงเรียน 230 แห่ง มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประกวดเกี่ยวกับการด าเนินงานตาม
พระราโชบาย ด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร  

 3.2 เชิงคุณภาพ  
      3.2.1 ผู้เรียนทุกช่วงวัยมีความรักสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
      3.2.2 ผู้เรียนรับรู้ขีดความสามารถของตนเพ่ือเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ 
 

4.  วิธีการด าเนินงาน  
กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่  1  ประชุมคณะท างานและวิทยากรเพื่อวางแผน
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการด าเนินงานตาม
พระราโชบาย ด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา
วชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร  

มีนาคม  2564 นางยุภาพิน  ทึนหาร 
และคณะ 

กิจกรรมที่ 2  แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการด าเนินงานตาม
พระราโชบาย ด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา
วชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 
 

  สิงหาคม – กันยายน 
2564 

นางยุภาพิน  ทึนหาร 
และคณะ 

5.  งบประมาณ 
 งบประมาณ  จ านวน  บาท  () ถัวจ่ายทุกรายการโดยมีรายละเอียดการใช้งบประมาณดังต่อไปนี้ 

 
กิจกรรม 

รายการประมาณหมวดค่าใช้จ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

กิจกรรมที่  1  ประชุมคณะท างานและวิทยากรเพ่ือวางแผน
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และคัดเลือกโรงเรียนเกี่ยวกับ
การด าเนินงานตามพระราโชบาย ด้านการศึกษาของสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 
วิทยากร จ านวน 40 คน  

- ค่าอาหารและอาหารว่าง คนละ  40 x 130  
- ค่าสาธารณูปโภค 

             
 
 

 

   

รวม     
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กิจกรรม 

รายการประมาณหมวดค่าใช้จ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

กิจกรรมที่ 2  แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคัดเลือกโรงเรียน
เกี่ยวกับการด าเนินงานตามพระราโชบาย ด้านการศึกษาของ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 
     -  ค่าอาหารและอาหารว่างผู้เข้าอบรมละคณะท างาน
จ านวน 270 คน  ระยะเวลา  1 วัน (270 คน x 180 บาท)   

- ค่าตอบแทนวิทยากร  
     -  ค่าพาหนะคณะท างาน  40 คน คนละ 200 บาท/วัน     
       (40 คน x 200 บาท )   
    -  ค่าประธานเปิด - ปิด  
     - ค่าเอกสาร  
 

    

รวม     
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น     

หมายเหตุ : ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ 
6.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ  
 6.1  ปัจจัยความเสี่ยง 
  -  ระยะเวลาการจัดกิจกรรม                               -  ความเสี่ยงด้านเทคนิค 

     -  ความเสี่ยงด้านค่าใช้จ่าย 
 6.2  แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
  -  ด าเนินการกิจกรรมให้เป็นไปตามปฏิทินที่ก าหนด      -  ให้มีผู้ปฏิบัติประจ าห้องจัดกิจกรรม 
  -  ควบคุม  ระมัดระวัง 
7.  ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
กิจกรรมที่  1  ประชุมคณะท างานและวิทยากรเพื่อวางแผนจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เกี่ยวกับการด าเนินงาน ตามพระราโชบาย ด้านการศึกษาของสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร  

ร้อยละ  100 

กิจกรรมที่ 2  แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการด าเนินงาน ตามพระราโชบาย ด้าน
การศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 

ร้อยละ  100  

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1  ผู้เรียนทุกช่วงวัยมีความรักสถาบันหลักของชาติ แล ะยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  8.2 ผู้เรียนรับรู้ขีดความสามารถของตนเพ่ือเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ 
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ชื่อโครงการ     กิจกรรม  Big Cleaning Day “จิตอาสา  เราท าดีด้วยหัวใจ” 
แผนงาน  พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
สนองนโยบายที่ 5  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มอ านวยการ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 

1. นางศิริวรรณ พลเศษ     2. นางสุปรานี จันทราช 
3.  นางอรวรรณ  หงส์พันธ์   4. นางนันทพร  สุนรบดี 

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม  2563 – 30 กันยายน  2564 
 
1.หลักการและเหตุผล   
 กิจกรรม “BIG Cleaning Day” จัดขึ้นเพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและให้หน่วยงาน
ภายในสังกัดมีระบบบริหารและการจัดการที่ดี สามารถพัฒนาประสิทธิภาพการท า งานเพ่ิมผลผลิตและกิจกรรมหนึ่งที่
ได้รับการยอมรับอย่ างแพร่หลายในการเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับหน่วยงานคือ กิจกรรม ๕ ส ได้แก่ สะสาง สะดวก 
สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย ซึ่งกิจกรรม ๕ ส เป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาบุคลากร  ให้มีคุณภาพเป็นการจัด
ระเบียบและสภาพแวดล้อมที่ดี มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพ่ือให้เกิดสภาพการท า งาน และ มีความเป็นระเบียบมี
ความสะอาดควบคู่กันไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ประโยชน์ที่เห็นชัดเจนของการ
ด าเนินกิจกรรม ๕ ส ได้แก่ สถานที่สภาพแวดล้อม สะอาด ปราศจากสิ่งสกปรก บุคลากรมีสุขภาพกายและจิตดี มี
ระเบียบวินัยในการท า กิจกรรม และสร้างบรรยา กาศที่เอ้ืออ านวย งานมากขึ้น เป็นการขจัดความสิ้นเปลืองของ
ทรัพยากร วัสดุ และงบประมาณ ของหน่วยงาน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ได้เล็งเห็นถึง ปัญหาสิ่งแวดล้อมเกิดจาก
ปัจจัยหลายๆ อย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องขอ งความสะอาด เรื่องมลพิษด้านต่างๆ ซึ่งเ รื่องของการรักษาความสะอาด เป็น
งานและหน้าที่อย่างหนึ่งของ บุคลากรในสังกัด  ที่ต้องรับผิดชอบในพ้ืนที่ ดูแลรักษา อ านวยความสะดวก ไม่ให้พ้ืนที่
สกปรก  ดังนั้น  โครงการ Big Cleaning Day  จิตอาสา เราท าดีด้วยหัวใจ  จึงเกิดข้ึน เพ่ือเป็นการร่วมแรงร่วมใจ 
ร่วมกันท าความส ะอาดให้เรียบร้อย  เพ่ือช่วยพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพเป็นการจัดระเบียบและสภาพแวดล้อม ใน
หน่วยงานให้มีสภาพที่ดเีหมาะแก่การปฏิบัติงานต่อไป 

 
2.วัตถุประสงค์ 

  3.1.เพ่ือรักษาความสะอาดเรียบร้อยบริเวณโดยรอบตัวอาคารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 

3.2.เพ่ือสร้างความสามัคคีให้เกิดข้ึนในองค์กรและ  เสริมสร้างวินัยการรักสะอาด 
3.3 เพ่ือให้เกิดสภาพการท า งาน การสร้างบรรยากาศในการท างานภายในองค์กร  ให้มีความเป็น

ระเบียบมีความสะอาดควบคู่กันไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
3.4 เพ่ือให้บุคลากรในสั งกัดมีพฤติกรรมในการลดและคัดแยกขยะตามมาตรการลดและคัดแยกขยะ

มูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ  
3.5  เพ่ือขับเคลื่อนให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นส านักงานท่ีเป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป 
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3.เป้าหมาย 
  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1. บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1  
จ านวน 80 คน  
  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   1. บุคลากรในสังกัดทุกคน มีความตระหนักถึงจิตอาสาและมีส่วนร่วมในการรักษาความ
สะอาด และสิ่งสาธารณประโยชน์มากขึ้น 

  2. บุคลากรในสังกัดมีพฤติกรรมในการลดและคัดแยกขยะตามมาตรการลดและคัดแยกขยะ
มูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ อย่างยั่งยืน 
 
4.กิจกรรมการด าเนินงาน  

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน มีนาคม-กันยายน 64 นางศิริวรรณ พลเศษและ

คณะ 
2 ด าเนินการตามโครงการ  มีนาคม-กันยายน 64 นางศิริวรรณ พลเศษและ

คณะ 
3 สรุปผลการด าเนินงาน 30 ธันวาคม 2564 นางศิริวรรณ พลเศษและ

คณะ 
  

5.งบประมาณ 
จ านวนทั้งสิ้น     -     บาท  

กิจกรรม/รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ งบประมาณ รวม
งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. ด าเนินการจัดอบรมประชุมคณะกรรมการ 
1.  ค่าอาหารว่าง และอาหารกลางวันคณะกรรมการ    
2.  ค่าอาหารและเครื่องดื่มผู้เข้าร่วมกิจกรรม   
3.  เงินรางวัลพร้อมใบประกาศเกียรติคุณ  
4. วัสดุอุปกรณ์ในการท าความสะอาด 
    

    

รวม     
 
 
 
 
 
 
 
 



164 

 

6.การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัดและ

ประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต (Outputs)  
  - บุคลการในสังกัดทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม Big 
Cleaning Day “จิตอาสา  เราท าดีด้วยหัวใจ” 
-  บุคลากรในสังกัดร่วมมือกันลดและคัดแยกขยะมูล
ฝอยในหน่วยงานภาครัฐ 

1. ส ารวจ 1. แบบส ารวจ 

ผลลัพท์ (Outcomes)  
  -บุคลากรทุกคนมีความรู้ความเข้าใจในกิจกรรม Big 
Cleaning Day “จิตอาสา  เราท าดีด้วยหัวใจ” 
  -  บุคลากรทุกคนมีความรู้ความเข้าใจในการลดและ
คัดแยกปัญหาขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ 

2. สัมภาษณ์/แบบ
สังเกต 

2.  แบบสัมภาษณ์/
แบบสังเกต 

 
7.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  7.1 อาคารส านักงานและบริเวณโดยรอบ  มีสภาพแวดล้อมที่ดี สะอาด สวยงาม ท าให้คุณภาพชีวิต
การท างานที่ดีข้ึน 
  7.2  สภาพแวดล้อม มีความสะอาด สวยงาม น่าอยู่ น่ามอง 

7.3  บุคลากรทุกคนในสังกัด มีความตื่นตัวในการดูแลรักษาความสะอาดในพ้ืนที่ 
7.4 บุคลากรในสังกัดให้ความร่วมมือในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน 

ตามมาตรการภาครัฐ 
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นโยบายที่ 6 
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
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ชื่อโครงการ                 การด าเนินงานด้านนโยบายและแผน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
แผนงาน  พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
สนองนโยบายที่ 5  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  
หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มนโยบายและแผน  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1  
ผู้รับผิดชอบ   1. นายปริญญา นวลรักษา  2. นายอภินันท์ สวาสดิ์พงษ์ 
   3. นางเย็นใจ อินทร์งาม   4. น.ส. ทิพญา ศุภฤกษ์            
   5. สิบเอกหญิงปิยะนารถ ดิษฐาเนตร 6. นางนัฐชรียา ผิวหอม 
   7. นางวิมลรัตน์ ค้อชากุล   8. นางจิดาภา จันทรางศุ 
ลักษณะโครงการ           โครงการใหม่  
ระยะเวลาด าเนินการ     1  ตุลาคม  2563 – 30  กันยายน  2564 
 

1. หลักการและเหตุผล  
  การบริหารหน่วยงานทางการศึกษาในปัจจุบัน ได้ใช้แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ  

เพ่ือให้สามารถด าเนินงานตามภารกิจ ตามนโยบาย และความจ าเป็น แต่การวางแผนที่มีประสิทธิภาพ จะต้องมี  
ระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบัน  มีการบริหารงบประมาณท่ีตรงตามความต้องการ                  
ความจ าเป็น โปร่งใสตรวจสอบได้ และมีระบบการติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นส่วนส าคัญ           
ที่ช่วยให้การด าเนินงานของหน่วยงานบรรลุตามเปูาหมาย 

 ดังนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพื่อ 
ด าเนินการในการจัดท าแผนและสนับสนุนให้การบริหารจัดการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. วัตถุประสงค์ 
       ผลผลิต (Outputs)  

2.1  จัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
          2.2  เพ่ือจัดท าข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ปีการศึกษา 2564  
          2.3  เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2.4  เพ่ือติดตามการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564  
2.5  เพ่ือรับการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564  

         ผลลัพท์ (Outcomes) 
2.6 เพ่ือให้สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 มีข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบัน สามารถน าไปวางแผน 

ในการบริหารและการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความพร้อมในการรับการติดตามประเมินผล 
การบริหารจัดการจาก สพฐ. และผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
3. เป้าหมาย      

ด้านปริมาณ 
3.1  จัดท าเอกสารรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  2563 จ านวน  200  เล่ม 

          3.2  จัดท าข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ปีการศึกษา 2564 จ านวน 100 เล่ม  
3.3  จัดท าเอกสารแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  จ านวน  100  เล่ม 
3.4  ออกติดตามการบริหารงบประมาณ ปีงบประมาณ พ .ศ. 2564 จ านวน  1 ครั้ง รวม 40 โรงเรียน      

           3.5  จัดท าเอกสารรายงานผลการบริหารจัดการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เสนอคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลจาก สพฐ. และผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการที่มาติดตามประเมินผลปีละ 2 ครั้ง 
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           ด้านคุณภาพ 
        3.6 สพป.รอ.1 มีการบริหารจัดการได้อย่างมีทิศทางชัดเจน และมีระบบการติดตามประเมินผลรายงานผล 
การด าเนินการตามแผนและการบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ    

4.  กิจกรรมการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 -จัดท าเอกสารรายงานผลการด าเนินงาน สพป.
ร้อยเอ็ด เขต 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

1 ต.ค. 2563 –  
31 ธ.ค. 2564 

-นางปิยะนารถ ดิษฐาเนตร 
 

2 -จัดท าเอกสารข้อมูลสารสนเทศ สพป.ร้อยเอ็ด 
เขต 1 ปีการศึกษา 2564 

1 พ.ค. – 30 มิ.ย. 
2564 

-น.ส.ทิพญา ศุภฤกษ์ 

3 -จัดท าเอกสารแผนปฏิบัติการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

1 ต.ค. 2563 –    
28 ธ.ค. 2564 

-นางนัฐชรียา ผิวหอม          

4 -ติดตามการบริหารงบประมาณ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ของโรงเรียนในสังกัด 2 ครั้ง 

1 ก.พ. 2564 –  
31 ส.ค. 2564 

-นางเย็นใจ   อินทร์งาม 

5 - การรับการประเมินผลการบริหารจัดการ
ส านักงาน จาก สพฐ. และผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 2 ครั้ง  

1-30 เม.ย. 2564  
และ  

1–30 ก.ย. 2564 
 

-นางปิยะนารถ ดิษฐาเนตร 

5.  งบประมาณ  จ านวนทั้งสิ้น  200,000  บาท  ตามรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้ 
 
ที ่

รายการใช้จ่ายงบประมาณ 
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1 จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 
 - ค่าจัดจ้างพิมพ์รายงานผลการด าเนินงาน 200 
เล่ม ๆ ละ 60 บาท 

 
 
- 

 
 

12,000 

 
 
- 

 
 

12,000 

 รวม - 12,000 - 12,000 
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2 จัดท าข้อมูลสารสนเทศ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1  
ปีการศึกษา 2563 
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
  ผู้เข้าประชุม (230คนx110บาทx1วัน)  
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
  เจ้าหน้าที่และวิทยากร (15คนx110บาทx4วัน)  
- ค่าตอบแทนวิทยากร (เหมาจ่าย) 
- ค่าจัดจ้างถ่ายเอกสารข้อมูลสารสนเทศ 
100 เล่ม ๆ ละ 80 บาท 

 
 
 
- 
 
- 

4,400 
 
- 

 
 
 

25,300 
 

6,600 
- 
 

8,000 

 
 
 
- 
 
- 
- 
 
- 

 
 
 

25,300 
 

6,600 
4,400 

 
8,000 

 รวม 4,400 39,900 - 44,300 
3 จัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2564 และแผนบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็ก 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มประชุมจัดท าแผน 
(20คนx25บาทx5วัน) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มประชุมคณะท างาน
กลั่นกรองแผน (20คนx25บาทx4วัน) 
- ค่าจัดจ้างถ่ายเอกสารแผนปฏิบัติการ  
-ค่าด าเนินการจัดท าแผนบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็ก 

 
 
- 
 
- 
 
 
- 

 
 

2,500 
 

1,500 
 
 

16,000 
 

10,000 

 
 
- 
 
- 
 
 
- 

 
 

2,500 
 

1,500 
 
 

16,000 
 

10,000 
 รวม - 30,000 - 30,000 
4 การติดตามการบริหารงบประมาณ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564   
1) เดือนมีนาคม – เมษายน 2564 (40 โรงเรียน) 
-  ค่าเบี้ยเลี้ยง (10คนx15วันx240บาท) 
2) เดือนกรกฎาคม–สิงหาคม 2564 (40โรงเรียน) 
-  ค่าเบี้ยเลี้ยง (10คนx15วันx240บาท) 

 
 
- 
 
- 

 
 

36,000 
 

36,000 
 

 
 
- 
 
- 
 

 
 

36,000 
 

36,000 

 รวม -  72,000 - 72,000 
5 การรับการประเมินผลการบริหารจัดการ 

จาก สพฐ. และผู้ตรวจราชการ ศธ. ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มประชุมเตรียมรับการ
ประเมินผล (30คนx50บาทx2วัน) 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

3,000 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

3,000 
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- ค่าจัดจ้างถ่ายเอกสารรายงานผลฯ  
-ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม/อาหารกลางวัน  
ในวันรับการติดตามฯ (50คน×110 บาทx5วัน) 

- 
 
- 

11,200 
 

27,500 

- 
 
- 

11,200  
 

27,500 
 รวม - 41,700 - 41,700 
 รวมทั้งสิ้น 4,400 195,600  200,000 

 
  
6. การประเมินผล 
 

 
 7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 มีการบริหารจัดการ การบริหาร 
งบประมาณ การติดตามประเมินผล และการรายงานผลที่มีประสิทธิภาพ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต (Output)  
 6.1  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ได้ด าเนินการ 
จัดท าข้อมูลสารสนเทศ จัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี จัดสรรงบประมาณและติดตามการ
บริหารงบประมาณ และสามารถรับการติดตาม
ประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
- ตรวจสอบเอกสาร 
และการรายงานผล 

 
- แบบติดตามผล 
 

ผลลัพท์ (Outcome) 
 6.2  สพป.รอ.1ใช้แผนเป็นเครื่องมือในการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ 

 
- ตรวจสอบเอกสาร 
และการรายงานผล 
 

 
- แบบรายงานผล 
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ชื่อโครงการ  พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ  
ของโรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1  

แผนงาน             พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นายสุกิจ  กลางสุข  2. นางสายพิณ  ประดุจพงษ์เพชร 3. นางอัญชลี  ลี้รัตนศิริ  

4.นางวัชราภรณ์  อุ่นสมัย  5. นางสาวนารี  โพธิรุด  และคณะ 
งบประมาณที่ใช้  จ านวน 70,000 บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1. หลักการและเหตุผล 

  การกระจายอ านาจการจัดการด้านเงินและการงบประมาณให้แก่ส่วนราชการตามแผนปฏิรูประบบ
บริหารภาครัฐ ท าให้ภาระกิจการบริหารส่วนการเงิน การคลัง และงบประมาณของส่วนราชการนั้นมีเงื่อนไขหลาย
ประการที่ท าให้เกิดความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ผู้ควบคุม และหัวหน้าส่วนราชการ จ าเป็นต้องมี่การ
บริหารจัดการด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ รวมทั้งมีระบบการ
ควบคุมภายในภาครัฐที่เข้มแข็ง เพื่อเป็นกลไกในการบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐในภาพรวมของส่วนราชการให้
มีความถูกต้องได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับและบรรลุผลส าเร็จตามเปูาหมาย  
  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ได้ตระหนักถึงความจ าเป็นในการพัฒนาขีดความสามารถของ
ผู้ปฏิบัติงาน ด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ของสถานศึกษาในสังกัด จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพ
การด าเนินงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด 
เขต 1  ให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ และวิธีปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ในสถานศึกษาได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ท าให้การใช้
จ่ายเงินภาครัฐของส่วนราชการ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ รวมทั้ง
เสริมสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างผู้เข้ารับการพัฒนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทัศนคติ และตอบสนองกับการ
บริหารราชการแนวใหม่ที่มุ่งเน้นการบริการ การท างานเป็นทีม และหลักธรรมาภิบาล 
 
2. วัตถุประสงค์ 

  2.1 เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีการปฏิบัติงาน ด้าน
การเงิน บัญชี และพัสดุ สามารถน าไปปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก
ยิ่งขึ้น 
  2.2 เพ่ือให้เจ้าหน้าที่มีแนวทางในการปฏิบัติงานที่โปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
และมติคณะรัฐมนตรี 
  2.3 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ข้อคิดเห็น ปัญหาและ
อุปสรรค ระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 กับโรงเรียนในสังกัด 
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3. เป้าหมาย 
        3.1  เชิงปริมาณ (ผลผลิต) 
                         3.1.1  ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน และบัญชี ของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1  จ านวน  200  โรงเรียน   รวม   200  คน  
      3.1.2 ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ร้อยเอ็ด เขต 1 จ านวน 200 โรงเรียน รวม 200 คน  
                 3.2  เชิงคุณภาพ (ผลลัพธ์) 

ผู้ปฏิบัติงานการเงิน บัญชี และพัสดุ ของสถานศึกษาสังกัดสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ได้รับการพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพในการด าเนินการได้อย่างถูกต้องเป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดของส่วนราชการ 
 
4. วิธีการด าเนินงานและรายละเอียด 
        4.1 ประชุมวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุภาครัฐของ 
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 และโรงเรียนในสังกัด  
      4.2 ประชุมจัดท าหลักสูตรพัฒนาให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุภาครัฐให้
สอดคล้องกับปัญหาและอุปสรรค ก าหนดกระบวนการด้านการเงิน และการบริหารพัสดุภาครัฐ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน 
      4.3 การจัดอบรมพัฒนาและด าเนินงานตามขั้นตอนกระบวนงาน ติดตามผลการด าเนินงาน พร้อมทั้ง
ส ารวจความพึงพอใจและปัญหาอุปสรรคการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนางานด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ ผู้เข้ารับการ
พัฒนาจ านวน 400 คน เจ้าหน้าที่และคณะวิทยากร จ านวน 15 คน 7 ครั้ง 
 
5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 
ที ่
 

       
            กิจกรรม/รายการ 

                  เงินงบประมาณ เงินนอก 
งบ 
ประมาณ 

     
   รวม ค่าตอบ

แทน 
ใช้สอย วัสดุ   รวม 

 
1. 
 
2. 
 
 
3. 

 
ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 6 ชม.     
   (6*300*7=12,600) 
ค่าอาหาร/อาหารว่างและเครื่องดื่ม       
    -ผู้เข้ารับการพัฒนา (400*120=48000)  
    - เจ้าหน้าที(่10*120*7=8,400) 
ค่าวัสดุ  

 
12,600 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

48,000 
8,400 

 
 

 
 
 
 
 
 

1,000 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
12,600 

 
 

48,000 
8,400 
1,000 

                                รวม 12,600 56,400 1,000       70,000 
                                               
     รวมงบประมาณ ทั้งสิ้น    70,000 บาท (สี่หมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) 

หมายเหตุ เงินงบประมาณสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ 
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6. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
  6.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
       1. หน่วยงานมีการเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุบ่อย ท าให้ขาด
ความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน 
       2. มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ กฎกระทรวง วิธีปฏิบัติ และ   มติ ครม.
ต่างๆที่เก่ียวข้อง 
  6.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
       อบรมพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานและ
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ การตั้งข้อสังเกต และข้อควรระวังในการปฏิบัติงาน 
 
 
7. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
ผลผลิต 
         อบรมพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและ
พัสดุทุกโรงเรียนในสังกัด 
ผลลัพธ์ 
        1. ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน 
        2. ระดับความส าเร็จของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สามารถปฏิบัติงานด้าน
บัญชีได้ตามเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานก าหนด 

 
230 โรงเรียน 

 
 

100 
ดีมาก 

   
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

                สถานศึกษาในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1  สามารถปฏิบัติงาน
การเงิน การบัญชี และพัสดุ ได้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องและน าความรู้ไปปฏิบัติและพัฒนาการ
ด าเนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
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ชื่อโครงการ    อบรมความรู้เกี่ยวกับวินัยและการด าเนินการทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากร     
                                 ทางการศึกษา 
แผนงาน                       พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ สพป.รอ.1    การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ      หน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 
ผู้รับผิดชอบโครงการ        1. นายสิทธิศักดิ์ จันทร์ศรี  2. พ.จ.ต.พงษ์พันธ์ พันธ์หนองหว้า  
ระยะเวลาด าเนินการ         1  ตุลาคม  2563  –  30  กันยายน  2564 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

1. หลักการและเหตุผล 
ด้วยพระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ความ 

ในมาตรา 95 กล่าวไว้ว่า ใหผูบังคับบัญชามีหนาที่เสริมสรางและพัฒนาใหผูอยูใตบังคับบัญชามีวินัย ป องกันมิใหผูอยู
ใตบังคับบัญชากระท าผิดวินัย และด าเนินการทางวินัยแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทา
ผิดวินัย อันได้แก่ การด าเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรง  ซึ่งเป็นอ านาจตามก ฎหมายรับรองไว้ ให้สถานศึกษาจักต้อง
ด าเนินการ เพื่อปูองกันมิให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กระท าการอันเป็นการกระท าผิดวินัย และถ้า
หากมีเหตุแห่งการกระท าความผิดวินัยขึ้นในสถานศึกษา ต้องด าเนินการสืบสวน สอบสวน ให้เป็นไปตามกระบวนการ 
ขั้นตอนที่กฎ ระเบียบก าหนด ไว้ ใน กฎ ก .ค.ศ.ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ .ศ.2550 และกฎ ก .ค.ศ.ที่ประกาศ
เพ่ิมเติม ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สถานศึกษามีความเข้มแข็ง ปฏิบัติหน้าที่ได้ถูกต้องตาม ระเบียบ กฎหมาย 
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ซึ่งส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 มีบุคลากรไม่เพียงพอที่จะท าหน้าที่ ในการสืบสวน สอบสวน กรณีมีเรื่อง
ร้องเรียนกล่าวหา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่เกิดขึ้นกับสถานศึกษา อีกทั้งเป็นการรองรับการพัฒนา
กระบวนการศึกษา ที่ก าหนดให้สถานศึ กษา มีสภาพเป็นนิติบุคคล ซึ่งต้องด าเนินการบริหารจัดการข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ที่มีพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงต่อการกระทาผิดวินัย ศีลธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ อัน
จะก่อให้เกิดความเสื่อมเสีย ต่อชื่อเสียง เกียรติและศักดิ์ศรี ของสถานศึกษา ประกอบกับปัจจุ บันมีระบบการสื่อสารที่
ทันสมัย หากมีการกระท าความเสียหาย หรือเสื่อมเสียชื่อเสียงเกิดขึ้นจะทราบกันอย่างแพร่หลาย อาจส่งผลกระทบให้
ประชาชน นักเรียน ผู้ปกครอง หรือชุมชนขาดความศรัทธาต่อภาพลักษณ์ของวิชาชีพครูได้ 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 จึงได้จัดให้มี “โครงการอบรมความรู้
เกี่ยวกับวินัยและการด าเนินการทางวินัย ข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ปีงบประมาณ 2563” ขึ้น เพื่อผู้ปฏิบัติงานในการสืบสวนสอบสวนมีความรู้ความ 
เข้าใจในการสืบสวน สอบสวนหรือกา รด าเนินการทางวินัยเสร็จสิ้น ได้ความจริงโดยรวดเร็ว ยุติธรรมมีความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้ท าหน้าที่สืบสวน สอบสวน ต้องตระหนักเสมอ ดังภาษิตกฎหมายว่า “ความ
ยุติธรรมที่ล่าช้าก็คือความอยุติธรรม” 
 
 2. วัตถุประสงค์ของโครงการ  
   2.1 เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัย และการ
ด าเนินการทางวินัย           

2.2 เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด  เขต 1 มีเครือข่ายคณะกรรมการ 
สืบสวน สอบสวน ในสถานศึกษาต่าง ๆ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 
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   2.3 เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการศึกษา  สามารถด าเนินการสืบสวน
ข้อเท็จจริง และสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง ได้อย่างถูกต้อง  
   2.4 เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง  
คณะกรรมการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง  หรือคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง  มีความเข้าใจถึงกระบวนการ
สืบสวน สอบสวน และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง แม่นย า 
 
3. เป้าหมาย / ผู้เข้ารับการอบรมสัมมนา 
   ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึ กษาร้อยเอ็ด 
เขต 1 ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย จ านวน 230 คน 
 
4. กิจกรรมและระยะเวลาและสถานที่ด าเนินโครงการ  

 ระยะเวลาด าเนินการ (ระบุวันที่/เดือน/ปี) 
รายละเอียดกิจกรรม ไตรมาส 1 

ต.ค.-ธ.ค.63 
ไตรมาส 2 

ม.ค.-มี.ค. 64 
ไตรมาส 3 

เม.ย.-มิ.ย. 64 
ไตรมาส 4 

ก.ค.- ก.ย. 64 
กิจกรรมที่ 1. จัดท าค าสั่ง ประชุม
คณะกรรมการด าเนินการตามโครงการ 
กิจกรรมที่ 2. จัดเตรียมเอกสารประกอบการ
อบรม ประสานวิทยากร และจัดเตรียม
สถานที่ 
กิจกรรมที่ 3. ด าเนินจัดอบรมตามโครงการ 

  เม.ย.64 
 

พ.ค.64 

 
 
 
 
 

ก.ค.-ก.ย.64 
 

   
5. งบประมาณ 

 งบประมาณ จ านวนทั้งสิ้น 100,000 บาท ตามรายละเอียดงบประมาณ ดังนี้ 
กิจกรรมและรายละเอียดการใช้ งบประมาณท่ีใช้ตามหมวดรายจ่าย  

งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ         รวม 

กิจกรรมที่ 1.จัดท าค าสั่ง ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการตามโครงการ 

    
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 2. จัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรม 
ประสานวิทยากร และจัดเตรียมสถานที่ 
1. ค่าจ้างเหมาท าเอกสารประกอบการอบรม และค่า

วัสดุฝึกอบรม 230 ชุด 

  5,000 บาท  

กิจกรรมที่ 3. ด าเนินจัดอบรมตามโครงการ 
1. ค่าตอบแทนวิทยากร  
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1.1 วิทยากรภายนอกที่ไม่ใช่บุคคลของรัฐ 1 ท่าน 
จ านวน 3 ชั่วโมง         
 1.2 วิทยากรภายในที่เป็นบุคคลของรัฐ 2 ท่าน จ านวน 
3 ชั่วโมง 
2. ค่าตอบแทนประธานในพิธี    เปิด-ปิด โครงการ  
3. ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 
    270 คน ๆ ละ 180.-บาท/      มื้อ 1 มื้อ  
4. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
    จ านวน 270 คน ๆ ละ 35.- บาท/มื้อ 2 มือ้  
5. ค่าเครื่องบินโดยสาร ค่ารถ   รับ – ส่ง วิทยากร 1 
ท่าน  
5. ค่าท่ีพักวิทยากร 1 คืน     1 ห้อง  
6. ค่าพาหนะคณะท างานที่ ด าเนินโครงการ 40 คน  
 

 
เป็นเงิน 
3,600.- 
บาท 
 
  เป็นเงิน 
3,600.- 
บาท 
 
จ านวน 
 2,000.-
บาท 

 
  จ านวน  
48,900.-
บาท 
  จ านวน  
18,900.-
บาท 
จ านวน  
5,000 .-
บาท 
จ านวน  
1 ,300 .-
บาท 
จ านวน  
12,000.-
บาท 

 
รวมเป็นเงิน 
7,200.- บาท 
 
 
3,600.- บาท 
 
 
2,000.-บาท 
 
48,900.-บาท 
 
 
 
18,900.-บาท 
 
5,000.-บาท 
 
1,300.-บาท 
 
12,000.-บาท 
 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น    100,000.-าท 
 
6. หลักสูตรการอบรมโครงการ / วิธีการอบรมสัมมนา  

  กรอบเนื้อหาในการอบรมมุ่งให้ความส าคัญกับการเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถด้านระเบียบ  
กฎหมาย ตลอดจนการปฏิบัติงาน และทักษะกระบวนการด าเนินการทางวินัย เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมการอบรมได้เป็น
เครือข่ายคณะกรรมการสืบสวน สอบสวน และสามารถเผยแพร่ความรู้ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ในสถานศึกษาได้ในโอกาสต่อไป มีวิธีด าเนินการโดยการบรรยาย ทาแบบทดสอบ แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ และมีเนื้อหา
สาระดังต่อไปนี้  

1. ความรู้เกี่ยวกับวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาม พ.ร.บ.ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 จ านวน 3 ชั่วโมง  

2. กระบวนการขั้นตอนการสืบสวนข้อเท็จจริง จ านวน 1 ชั่วโมง  
3. กระบวนการขั้นตอนการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง จ านวน 1ชั่วโมง  
4. แนวทางการด าเนินการกรณีถูกฟูองในคดีปกครอง จ านวน 1 ชั่วโมง 
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7. เงื่อนไขการประเมินผลผู้เข้ารับการอบรม  
ผู้เข้ารับการอบรมท่ีผ่านหลักสูตรต้องมีระยะเวลาการอบรมครบตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร  
ผู้เข้ารับการอบรมต้องมีผลการประเมินการพัฒนาผ่านตามเกณฑ์ที่หลักสูตรก าหนด   
 

8. การประเมินผลโครงการ  
ติดตามประเมินผลโครงการโดยใช้แบบสอบถามและการจัดเก็บข้อมูลจากผู้เข้ารับการอบรม  

สัมมนา ติดตามและประเมินผลจากผู้บังคับบัญชา และผู้เกี่ยวข้องในสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  
ร้อยเอ็ด เขต 1 
 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

9.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 มีเครือข่ายคณะกรรมการ 
สืบสวน สอบสวน ในสถานศึกษาต่าง ๆ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 
   9.2 สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการศึกษา สามารถด าเนินการสืบสวนข้อเท็จจริง 
คณะกรรมการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  
   9.3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง  
คณะกรรมการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง หรือคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง มีความเข้าใจในกระบวนการ
สืบสวน สอบสวน และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง แม่นย า  
  9.4 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้และความเข้าใจในเรื่อง
ของวินัย การด าเนินการทางวินัยได้เป็นอย่างดี 
   9.5 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเข้ารับการฝึกอบรม น าความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ แนะน า
บุคลากรในสถานศึกษาเพ่ือปูองกันการกระท าผิดวินัยและด าเนินการทางวินัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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ชื่อโครงการ    การพัฒนาบุคลากรหน่วยตรวจสอบภายในเพื่อรองรับการปฏิบัติงาน 
แผนงาน                       พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ สพป.รอ.1    การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ      หน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 
ผู้รับผิดชอบโครงการ        1. นายไกรศักดิ์    ภูศรี              2. นายกันตินันท์ ศรีประเสริฐ   
                                 3. นางสาวศิริมา ทองก้านเหลือง 
ระยะเวลาด าเนินการ         1  ตุลาคม  2563  –  30  กันยายน  2564 

......................................................................................................................................................... 
1. หลักการและเหตุผล 
 
                      ทรัพยากรบุคคล เป็นองค์ประกอบส าคัญในการขับเคลื่อนภารกิจต่างๆ ขององค์กรให้บรรลุ
เปูาหมายอย่างมีสัมฤทธิผล  ศักยภาพของบุคลากรจึงเป็นตัวบ่งชี้ความส าเร็จในการด าเนินงานขององค์กร  บุคลากรที่
มีความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้องค์กรมี
ความเจริญก้าวหน้า น าพาไปสู่ความส าเร็จตามเปูาหมาย  ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรให้ มีศักยภาพที่เพ่ิมข้ึน สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนมีคุณลักษณะที่ดีที่พึงประสงค์  จึงเป็นหัวใจส าคัญของการ
พัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน 
                      การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คือ กระบวนการในการพัฒนาและส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ 
ความสามารถ มีความเข้าใจ มีทักษะในการปฏิบัติงาน  ตลอดจนมีทัศนคติ  และพฤติกรรมที่ดี  เพ่ือให้มี  
ประสิทธิภาพในการท างานที่ดีข้ึน ทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงการสร้างและส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศ  
ของการเรียนรู้ในองค์กร  นอกองค์กรและรองรับการฝึกอบรมจากหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการพัฒนาวิชาชีพที่
สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน  รวมถึงยังเป็นกระบวนการในการถ่ายโยงข้อมูลและประสบการณ์ของผู้ตรวจสอบภายใน  
ให้กับหน่วยรับตรวจได้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายและแนวทางการด าเนินงานของ
ทางราชการ ตลอดจนเป็นกระบวนการสร้างองค์ความรู้ด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านการบริหารงบประมาณให้เกิดข้ึนกับ
หน่วยรับตรวจที่รับผิดชอบ    
                      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต  1  มีหน่วยตรวจสอบภายในซึ่งท าหน้าที่
ตรวจสอบภายในประจ าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1  โดยด าเนินการตามนโยบายการ
ตรวจสอบของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ทั้งนี้มีบุคลากรที่ท าหน้าที่ในการติดตาม ตรวจสอบ
ตลอดจนการให้ความเชื่อมั่นและให้ค าปรึกษาในการปฏิบัติราชการเก่ียวกับการบริหารงบประมาณด้านการเงิน การ
บัญชี  การพัสดุและทรัพย์สิน  ตลอดจนการบริหารงานด้านอื่นๆ ของทางราชการให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบการ
บริหารและการจัดการศึกษา โดยยึดหลัก  “การบริหารราชการเพ่ือประโยชน์สูงสุดของประชาชน โดยใช้วิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี”   อันจะส่งผลให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด เป็นองค์กรที่มี
ระบบการท างานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความคล่องตัวยืดหยุ่นและสามารถปรับตัวได้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมมีการวัดผลส าเร็จของงานได้อย่างเป็นรูปธรรมและสามารถตรวจสอบได้  และเพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในบรรลุวัตถุประสงค์ตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้  การด าเนินงานมีการสอบทานที่ดี 
เพียงพอและสามารถท่ีจะควบคุมการใช้ทรัพย์สินและงบประมาณของทางราชการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มี
ประสิทธิผล ประหยัดและโปร่งใส  ตลอดจนปูองกันการรั่วไหลหรือการทุจริตเกี่ยวกับการใช้จ่ายการเงินงบประมาณ
และทรัพย์สินต่าง ๆ  ของทางราชการ  กอรปกับ กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางได้น าเสนอคณะรัฐมนตรีในการ
ก าหนดแนวทางการพัฒนาระบบตรวจสอบภายในภาคราชการ โดยพิจารณาร่วมกันระหว่างส านักงาน ก.พ. และ
กรมบัญชีกลาง เพื่อปรับปรุงโครงสร้างองค์กรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน  รวมทั้งก าหนดให้สายงานตรวจสอบ
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ภายในเป็นสายงานวิชาชีพ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2545 และได้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างและสายงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ ในการด าเนินการดังกล่าวคณะ
กรรมการฯ ได้น าเสนอแนวการจัดโครงสร้างระบบงานตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐขึ้นใหม่ ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติ
เมื่อวันที่19 ตุลาคม 2547 เห็นชอบในการก าหนดระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจสอบและประเมินผล
ภาคราชการ พ.ศ. 2548 เพ่ือบูรณาการกลไกการตรวจสอบการบริหารจัดการแผ่นดินของฝุายบริหาร เนื่องจาก
หน่วยงานกลางที่เก่ียวข้องกับการตรวจสอบและประเมินผลมีลักษณะการท างานแบบแยกส่วน  ขาดการบูรณาการ
และผนึกก าลังซึ่งกันและกัน  รวมทั้งให้มีการพัฒนาขีดสมรรถนะและศักยภาพของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้เป็นมือ
อาชีพ  โดยให้กรมบัญชีกลางและส านักงาน ก.พ.ร. เร่งพัฒนาขีดสมรรถนะและด าเนินการรับรองคุณภาพมาตรฐาน
ของผู้ตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบราชการ และเจ้าหน้าที่ในกลุ่มพัฒนาระบบบริหารของกระทรวง  กรม และจังหวัด  
โดยเฉพาะการจัดให้มีหลักสูตร  Certified Public Sector Internal Auditor หลักสูตร Certified Internal 
Management Consultancy  และหลักสูตรเฉพาะอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นในการพัฒนาบุคลากรกลุ่มเปูาหมาย  โดย
กรมบัญชีกลางในฐานะหน่วยงานกลางที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบก ากับ ดูแลและพัฒนาระบบตรวจสอบภายในภาค
ราชการ รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในมีศักยภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงานเทียบเท่ามาตรฐานสากล จึงได้
แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาการตรวจสอบภายในภาคราชการ ซึ่งประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนจากหน่วยงาน
ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกภาคราชการ เพื่อด าเนินการพัฒนาและบูรณาการหลักสูตรการตรวจสอบภายในภาครัฐ
ให้สอดคล้องกับหลักการและการก ากับดูแลองค์กรที่ดี โดยได้เห็นชอบ “หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายใน
ภาครัฐ” เพ่ือใช้อบรมให้ความรู้แก่ผู้ตรวจสอบภายในภาคราชการ 
                      หน่วยตรวจสอบภายใน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1  ได้ตระหนักถึง
ความส าคัญของการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ มีความสามัคคี ผูกพันกับองค์กร 
รวมทั้งสร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ มีวิสัยทัศน์ มีความคิดที่ทันสมัย มีภาวะผู้น าและมีความสามารถในการ
ปฏิบัติหน้าที่  มีคุณธรรม จริยธรรม มีความมุ่งมั่น และมีจิตสึกนึกที่ดี เพื่อสร้างให้เกิดเป็นสังคมธรรมาธิปไตยให้กับ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัด จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพื่อ
รองรับการฝึกอบรมจากทั้งหน่วยงานต้นสังกัดระดับกรม  คือ  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และ
หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการพัฒนาวิชาชีพการตรวจสอบภายใน คือ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เพื่อรองรับการ
ด าเนินงานให้บรรลุเปูาหมายของทางราชการ ต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ 
             2.1 ผลผลิต 
                   2.1.1  เพ่ือพัฒนาและยกระดับวิชาชีพการตรวจสอบภายในภาคราชการสู่มาตรฐานสากล 
และให้ผู้ตรวจสอบภายในมีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการของงานการตรวจสอบภายใน 
ที่ถูกต้อง 
                   2.1.2  เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภายใน สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้หรือประยุกต์ใช้ในการ  
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                   2.1.3  เพ่ือเสริมสร้างคุณภาพให้กับระบบการตรวจสอบภายในภาคราชการ รองรับการ 
เป็นที่ปรึกษาในการเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการบริหารงานภาครัฐของหน่วยรับตรวจ  
                   2.1.4  เพ่ือส่งเสริมให้เกิดกลไกการก ากับดูแล การควบคุมตนเองที่ดี และเกิดวินัยการคลัง  
ในการบริหารจัดการองค์กรด้านการบริหารงบประมาณ 
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               2.2 ผลลัพธ์ 
                    2.2.1 ผู้ตรวจสอบภายใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1  มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการของงานการตรวจสอบภายในที่ถูกต้อง  สามารถพัฒนาและยกระดับ วิชาชีพการ
ตรวจสอบภายในภาคราชการสู่มาตรฐานสากล 
                    2.2.2  ผู้ตรวจสอบภายใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 สามารถน า
ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปปรับใช้หรือประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
                    2.2.3  ผู้ตรวจสอบภายใน สามารถเสริมสร้างคุณภาพให้กับระบบการตรวจสอบภายในภาคราชการ 
รองรับการเป็นที่ปรึกษาในการเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการบริหารงานภาครัฐของหน่วยรับ
ตรวจ 
                    2.2.4  ผู้ตรวจสอบภายใน สามารถส่งเสริมให้เกิดกลไกการก ากับดูแล การควบคุมตนเองที่ดี และเกิด
วินัยการคลังในการบริหารจัดการองค์กรด้านการบริหารงบประมาณ 
 
3. เป้าหมาย 
              3.1 ด้านปริมาณ 
           3.1.1 ผู้ตรวจสอบภายใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 จ านวน  
3 คน  ได้รับการฝึกอบรมจากหน่วยงานต้นสังกัดระดับกรม คือ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน อย่าง
น้อย 1 หลักสูตร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
           3.1.2 ผู้ตรวจสอบภายใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 จ านวน 2 คน 
ได้รับการฝึกอบรมจากหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการพัฒนาวิชาชีพการตรวจสอบภายใน คือ กรมบัญชีกลาง 
กระทรวงการคลัง อย่างน้อย 2 หลักสูตร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
             3.2  ด้านคุณภาพ 
                   3.2.1 ผู้ตรวจสอบภายใน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 จ านวน  
3 คน สามารถผ่านการฝึกอบรมตามเกณฑ์การวัดผลประเมินผลจากหน่วยงานต้นสังกัดระดับกรม คือ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน อย่างน้อย 1 หลักสูตร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
                   3.2.2 ผู้ตรวจสอบภายใน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด  เขต 1 จ านวน 2 คน 
สามารถผ่านการฝึกอบรมตามเกณฑ์การวัดผลประเมินผล จากหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการพัฒนาวิชาชีพการตรวจสอบ
ภายใน คือ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง อย่างน้อย 2 หลักสูตร ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 
4. กิจกรรม 
ล าดับ

ที ่
หน่วยรับตรวจ/
กลุ่มเปูาหมาย 

เรื่องท่ีตรวจ / งานที่ปฏิบัติ ระยะเวลาที่
ปฏิบัติงาน 

จ านวน
คน/วัน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. 
 
 
 
 
 

ผู้ตรวจสอบภายใน
สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

1.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ 
การด้านการตรวจสอบภายใน 
ประจ าปี พ.ศ. 2564  ของ
ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ตุลาคม 2563 ถึง 
มกราคม 2564 
 
 

3 คน/ 
4 วัน 

 
 

นายไกรศักดิ์     
ภูศร ี
 
นายกันตินันท์ 
ศรีประเสริฐ 
 
นางสาวศิริมา
ทองก้านเหลือง 
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ล าดับ
ที ่

หน่วยรับตรวจ/
กลุ่มเปูาหมาย 

เรื่องท่ีตรวจ / งานที่ปฏิบัติ ระยะเวลาที่
ปฏิบัติงาน 

จ านวน
คน/วัน 

ผู้รับผิดชอบ 

2. 
 
 
 

3. 
 

ผู้ตรวจสอบภายใน
เครือข่ายผู้ตรวจสอบ
ภายใน ที่ 12 
 
ผู้ตรวจสอบภายใน 
หน่วยตรวจสอบ
ภายใน สพป.
ร้อยเอ็ด เขต 1 
 
 

 

2.1 พัฒนาและสร้างความ
เข้มแข็งให้เครือข่ายผู้ตรวจ 
สอบภายใน เครือข่ายที่ 12 
 
3.1 อบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบ
ภายในของกรมบัญชีกลาง 
(CGIA) ด้าน Financial and 
Compliance 
3.2 อบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบ
ภายในของกรมบัญชีกลาง 
(CGIA) ด้าน Performance, 
Operation and  
Management  

เมษายน 2564 ถึง 
กันยายน 2564 
 
 
มีนาคม 2564 
 
 
 
เมษายน 2564 
 
 
 
 

3 คน/ 
10 วัน 
 
 
2 คน/ 
10 วัน 
 
 
 
 
2 คน/ 
15 วัน 
 

นายไกรศักดิ์     
ภูศร ี
 
นายกันตินันท์ 
ศรีประเสริฐ 
 
นางสาวศิริมา 
ทองก้านเหลือง 
 

 
5. งบประมาณ 
       จ านวนทั้งสิ้น    44,200.00 บาท     รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
ที ่ กิจกรรมและรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ งบด าเนินงาน (งบพัฒนา) รวม 

งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1. 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 3 
การพัฒนาบุคลากรภายในหน่วยตรวจสอบภายใน  
ด้วยการเข้ารับการอบรมผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ 
ของกรมบัญชีกลาง (CGIA) หลักสูตร Intermediate 
จ านวน 4 ด้าน  จ านวน  2 คน 
  1.1 ด้าน Financial and Compliance 
 - ค่าลงทะเบียนอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบภายใน
ภาครัฐ ของกรมบัญชีกลาง  (CGIA) 
 - ค่าท่ีพักอบรม  10 วันๆ ละ 500  บาท  

รวม 
  1.2 ด้าน Performance, Operation and  
Management 
 - ค่าลงทะเบียนอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบภายใน
ภาครัฐ ของกรมบัญชีกลาง  (CGIA)  
 - ค่าท่ีพักอบรม 14 วันๆ ละ 500 บาท   

รวม 

 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
- 
 
 
- 
 
- 
- 

 
 
    
 
 

    
12,400.- 

 
   5,000.-          
17,400.- 

 
 

19,800.- 
 

   7,000.-     
26,800.- 

 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
- 
 
 
- 
 
- 
- 

 
 
 
 
 
 

12,400.- 
 

   5,000.-             
17,400.- 

 
 

19,800.- 
 

   7,000.-       
26,800.- 

                           รวมเงินทั้งสิ้น - 44,200.-   - 44,200.- 
หมายเหตุ : 1. กิจกรรมล าดับที่ 1 ใช้งบประมาณที่จัดสรรจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
               2. กิจกรรมและงบประมาณค่าใช้จ่ายสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
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6. การประเมินผล 
ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

   6.1 ผลผลิต  
        6.1.1 ผู้ตรวจสอบภายใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 จ านวน 3 คน  ได้รับการฝึกอบรมจาก
หน่วยงานต้นสังกัดระดับกรม คือ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างน้อย 1 หลักสูตร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564  
        6.1.2 ผู้ตรวจสอบภายใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 จ านวน 2 คน ได้รับการฝึกอบรมจาก
หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการพัฒนาวิชาชีพการตรวจสอบภายใน คือ 
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง อย่างน้อย 2 หลักสูตร ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
1. การวัดผลและ
ประเมินผลตามที่ 
สพฐ. ด าเนินการ 
 
 
1. การสอบวัดผล
ตามท่ีกรมบัญชีกลาง
ด าเนินการในแต่ละ
หลักสูตร 

 
1. เกณฑ์การประเมิน
ตามท่ี สพฐ. ก าหนด 
 
 
 
2. ข้อสอบวัดผลตาม 
ที่กรมบัญชีกลาง
ด าเนินการในแต่ละ
หลักสูตร 

   6.2 ผลลัพท์ 
        6.2.1 ผู้ตรวจสอบภายใน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 จ านวน 3 คน สามารถผ่านการ
ฝึกอบรมตามเกณฑ์การวัดผลประเมินผลจากหน่วยงานต้นสังกัด
ระดับกรม คือ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน อย่าง
น้อย 1 หลักสูตร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
        6.2.2 ผู้ตรวจสอบภายใน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด  เขต 1 จ านวน 2 คน สามารถผ่านการ
ฝึกอบรมตามเกณฑ์การวัดผลประเมินผล จากหน่วยงานที่มีหน้าที่
ในการพัฒนาวิชาชีพการตรวจสอบภายใน คือ กรมบัญชีกลาง 
กระทรวงการคลัง อย่างน้อย 2 หลักสูตร ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 

 
1. การวัดผลและ
ประเมินผลตามที่ 
สพฐ. ด าเนินการ 
 
 
1. การสอบวัดผล

ตามท่ีกรมบัญชีกลาง
ด าเนินการในแต่ละ
หลักสูตร 

 
1. เกณฑ์การประเมิน
ตามท่ี สพฐ. ก าหนด 
 
 
 
2. ข้อสอบวัดผลตาม 
ทีก่รมบัญชีกลาง
ด าเนินการในแต่ละ
หลักสูตร 

 
7.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
                    7.1 ผู้ตรวจสอบภายใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1  มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการของงานการตรวจสอบภายในที่ถูกต้อง  สามารถพัฒนาและยกระดับ วิชาชีพการ
ตรวจสอบภายในภาคราชการสู่มาตรฐานสากล ตามเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
                    7.2  ผู้ตรวจสอบภายใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 สามารถน าความรู้
ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปปรับใช้หรือประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามเจตน์จ านงของ
การพัฒนาระบบตรวจสอบภายในภาคราชการของกรมบัญชีกลางและส านักงาน ก .พ. 
                    7.3  ผู้ตรวจสอบภายใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1  สามารถ
เสริมสร้างคุณภาพให้กับระบบการตรวจสอบภายในภาคราชการ รองรับการเป็นที่ปรึกษาในการเพิ่มประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการบริหารงานภาครัฐของหน่วยรับตรวจ 
                    7.4  ผู้ตรวจสอบภายใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1  สามารถส่งเสริม
ให้เกิดกลไกการก ากับดูแล การควบคุมตนเองที่ดี และเกิดวินัยการคลังในการบริหารจัดการองค์กรด้านการบริหาร
งบประมาณให้แก่หน่วยรับตรวจ โดยมีผลการวัดผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมา  
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ชื่อโครงการ    ติดตามตรวจสอบการบริหารงบประมาณและทรัพย์สินของสถานศึกษาในสังกัด  
                                 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากลุ่มเปูาหมายตามนโยบายของ สพฐ . 
แผนงาน                       พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ สพป.รอ.1    การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ      หน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 
ผู้รับผิดชอบโครงการ        1. นายไกรศักดิ์    ภูศรี              2. นายกันตินันท์ ศรีประเสริฐ   
                                 3. นางสาวศิริมา ทองก้านเหลือง 
ระยะเวลาด าเนินการ         1  ตุลาคม  2563  –  30  กันยายน  2564 

......................................................................................................................................................... 
1. หลักการและเหตุผล 
           ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต  ๑  มีหน่วยตรวจสอบภายในซึ่งท า
หน้าที่ตรวจสอบภายในประจ าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑  โดยด าเนินการตามนโยบาย
การตรวจสอบของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ทั้งนี้มีบุคลากรที่ท าหน้าที่ในการติดตาม ตรวจสอบ
ตลอดจนการให้ความเชื่อมั่นและให้ค าปรึกษาในการปฏิบัติราชการเก่ียวกับการบริหารงบประมาณด้านการเงิน การ
บัญชี  การพัสดุและทรัพย์สิน  ตลอดจนการบริหารงานด้านอื่นๆ ของทางราชการให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบการ
บริหารและการจัดการศึกษา โดยยึดหลัก  “การบริหารราชการเพ่ือประโยชน์สูงสุดของประชาชน โดยใช้วิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี”   อันจะส่งผลให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด เป็นองค์กรที่มี
ระบบการท างานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความคล่องตัวยืดหยุ่นและสามารถปรับตัวได้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมมีการวัดผลส าเร็จของงานได้อย่างเป็นรูปธรรมและสามารถตรวจสอบได้  และเพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในบรรลุวัตถุประสงค์ตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้  การด าเนินงานมีการสอบทานที่ดี 
เพียงพอและสามารถที่จะควบคุมการใช้ทรัพย์สินและงบประมาณของทางราชการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มี
ประสิทธิผล ประหยัดและโปร่งใส  ตลอดจนปูองกันการรั่วไหลหรือการทุจริตเกี่ยวกับการใช้จ่ายการเงินงบประมาณ
และทรัพย์สินต่าง ๆ  ของทางราชการ  หน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด 
เขต ๑ จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการด าเนินงานให้บรรลุเปูาหมายของทางราชการ ต่อไป 
2. วัตถุประสงค์ 
             2.1 ผลผลิต 
                   2.1.1 เพ่ือให้โรงเรียนในสังกัด  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด  เขต 1  อย่างน้อย 
จ านวน  80  แห่ง จากทั้งหมด จ านวน  230 แห่ง ได้รับการสอบทานในเบื้องต้น เพ่ือเป็นข้อมูลในการประเมินความ
เสี่ยง และสถานศึกษา ได้รับการตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการบริหารงานด้านการเงินการ
บัญชีด้วยแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา  
                   2.1.2 เพ่ือให้โรงเรียนในสังกัด  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด  เขต 1  อย่างน้อย 
จ านวน  80  แห่ง จากทั้งหมด จ านวน  230 แห่ง ได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของการควบคุมด้าน
การเงิน การบญัชี  ตลอดจนการควบคุมทรัพย์สินและการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินที่ถูกต้องตามระเบียบ  กฎหมายและ
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องของทางราชการ โดยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณแต่ละประเภท โดยเกดิประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผล มีความถูกต้อง โปร่งใส คุ้มค่าและสามารถตรวจสอบได้ 
          2.1.3  เพ่ือให้กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ร้อยเอ็ด เขต 1  และกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ตามกลุ่มเปูาหมายของ สพฐ . ได้รับการตรวจสอบการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณ  รายการบัญชีแยกประเภท  4  บัญชี ได้แก่ บัญชีเงินสดในมือ เงินฝากคลัง เงินฝากธนาคาร และ
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ลูกหนี้เงินยืมราชการ การพัสดุ และทรัพย์สิน   และได้รับการสอบทานระบบการควบคุมภายในจากหน่วยตรวจสอบ
ภายใน   

                   2.1.4  เพ่ือให้กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  ได้รับการตรวจสอบการบริหารงบประมาณด้าน
การเงิน การบัญชี การพัสดุและการบริหารทรัพย์สิน  และเงินค่าสาธารณูปโภคท่ีถูกต้องตามระเบียบ  กฎหมายและ
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์  เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลโดยมีความถูกต้อง ความคุ้มค่า ความ
โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
               2.2 ผลลัพท์ 
                    2.2.1 สถานศึกษาอย่างน้อย จ านวน  80  แห่ง ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ร้อยเอ็ด  เขต 1  ได้รับการประเมินความเสี่ยงและสอบทานการบริหารงบประมาณด้านการเงิน การบัญชี   การพัสดุ
และการบริหารทรัพย์สินในเบื้องต้น  เพ่ือเป็นข้อมูลในการตรวจสอบอย่างมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการ
บริหารงานด้านการเงินการบัญชีด้วยแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา  
                    2.2.2 สถานศึกษาอย่างน้อย จ านวน  80  แห่ง ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ร้อยเอ็ด  เขต 1 ได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของการควบคุมด้านการเงิน การบญัชี  ตลอดจนการ
ควบคุมทรัพย์สินและการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินที่ถูกต้องตามระเบียบ  กฎหมายและข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องของทาง
ราชการใหเ้ป็นไปตามวัตถุประสงค์เพ่ือเกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลโดยมีความถูกต้อง โปร่งใส คุ้มค่าและ
สามารถตรวจสอบได้ 
          2.2.3  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 
1  และกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ตามกลุ่มเปูาหมายของ สพฐ . ได้รับการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ  รายการบัญชีแยกประเภท  4  บัญชี ได้แก่ บัญชีเงินสดในมือ เงินฝากคลัง เงินฝากธนาคาร และลูกหนี้
เงินยืมราชการ การพัสดุ และทรัพย์สิน   และได้รับการสอบทานระบบการควบคุมภายในจากหน่วยตรวจสอบภายใน   
                    2.2.4  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 
1  และกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ตามกลุ่มเปูาหมายของ สพฐ . ได้รับการตรวจสอบการบริหารงบประมาณ
ด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุและการบริหารทรัพย์สิน  และเงินค่าสาธารณูปโภคท่ีถูกต้องตามระเบียบ  กฎหมาย
และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์  เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลโดยมีความถูกต้อง ความคุ้มค่า 
ความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
3. เป้าหมาย 
              3.1 ด้านปริมาณ 
           3.1.1 ในปีงบประมาณ พ .ศ. 2564  สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ร้อยเอ็ด  เขต 1  อย่างน้อย จ านวน  80  แห่ง  จากทั้งหมด จ านวน  230  แห่ง  ได้รับการสอบทานในเบื้องต้น เพื่อ
เป็นข้อมูลในการประเมินความเสี่ยง  และได้รับการตรวจสอบประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการบริหาร งานการเงินด้วย
แผนปฏิบัติการของสถานศึกษา ตรวจสอบความถูกต้อง รัดกุม ของการควบคุมด้านการเงิน การบัญชี  การใช้จ่ายเงิน
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณแต่ละประเภท มี ความถูกต้องของการควบคุมและความคุ้มค่าของการใช้
ประโยชน์ทรัพย์สิน   
           3.1.2 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด 
เขต 1 ได้รับการตรวจสอบภายในด้านการควบคุมบัญชีเงินสด บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีเงินฝากคลัง ลูกหนี้เงินยืม
ราชการ การพัสดุและทรัพย์สิน การควบคุมการเบิกจ่าย เงินทดรองราชการ ตลอดจนการควบคุมทั่วไป และ
ตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของส่วนราชการ (ตามนโยบายรัฐบาล) เป็นต้น อีกท้ังทุกกลุ่มงานของของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1  ได้รับการสอบทานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน 
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      3.2  เชิงคุณภาพ 
                   3.2.1 สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1   อย่างน้อย
จ านวน  80 แห่ง  ที่ได้รับการตรวจสอบภายในแล้วสามารถบริหารงานด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุและสินทรัพย์   
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน และทางราชการ ตลอดจนสามารถปฏิบัติงานด้านการเงิน 
การบัญชี  และการพัสดุ เป็นไปในแนวทางเดียวกันโดยถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายและวิธีปฏิบัติของทางราชการที่
ก าหนดไว้  โดยเป็นไปตามวัตถุประสงค์เพ่ือเกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลโดยมีความถูกต้อง โปร่งใส คุ้มค่าและ
สามารถตรวจสอบได้  และผ่านตามเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีของสถานศึกษาตามที่
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานก าหนด 
                   3.2.2 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด 
เขต 1 และกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ตามกลุ่มเปูาหมายของ สพฐ .  ทีไ่ด้รับการตรวจสอบภายในด้านการ
ควบคุมการเบิกจ่ายเงินทดรองราชการ การควบคุมบัญชีเงินสด บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีเงินฝากคลัง ลูกหนี้เงินยืม
ราชการ การพัสดุและทรัพย์สิน  ตลอดจนการควบคุมท่ัวไป การใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของส่วนราชการ (ตาม
นโยบายรัฐบาล)   สามารถปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี  และการพัสดุ ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยถูกต้อง
ตามระเบียบ กฎหมายและวิธีปฏิบัติของทางราชการที่ก าหนดไว้  และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณแต่ละ
ประเภท   เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  โดยมีความถูกต้อง โปร่งใส คุ้มค่าและสามารถตรวจสอบได้  และผ่าน
ตามเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานก าหนด อีกท้ังทุกกลุ่มงานของของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ร้อยเอ็ด เขต 1  ที่ได้รับการสอบทานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน มีผลการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมา 
 

5.กิจกรรม 
ล าดับ

ที ่ หน่วยรับตรวจ/
กลุ่มเปูาหมาย 

เรื่องท่ีตรวจ / งานที่ปฏิบัติ ระยะเวลา
ที่

ปฏิบัติงาน 

จ านวน
คน/ วัน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. 

 

 

 

 

 

2. 

 

สถานศึกษาในสังกัดที่
ก าหนดเป็นหน่วยรับตรวจ
ตามแผนฯ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
 

 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
กลุ่มเปูาหมาย ตามที่ สพฐ. 
ก าหนด จ านวน 1 แห่ง  

1.1 ตรวจสอบความถูกต้องรัดกุมของการ
ควบคุมด้านการเงิน การบัญชี 
1.2 ตรวจสอบการด าเนินงาน 
ตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
1.3 ตรวจสอบการบริหารพัสดุของ
สถานศึกษา 
1.4 ตรวจสอบเงินอุดหนุนท่ีได้รับจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (เงินโครงการอาหาร
กลางวัน) 
1.5 ตรวจสอบเงินรายได้สถานศึกษา  
2.1 ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้าน
การเงิน การบัญชี ของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษากลุ่มเป้าหมาย ร่วมกับ
คณะกรรมการเครือข่ายที่  12   

ธ.ค.63 
ถึง ม.ีค 64 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตุลาคม 
2563 ถึง 
กันยายน  
2564 
 

3 คน/54 
วัน 

 

 

 

 

 

3 คน/ 
6 วัน 
 
 
 

นายไกรศักดิ์     
ภูศร ี
 
นายกันตินันท์ 
ศรีประเสริฐ 
 
นางสาวศิริมา 
ทองก้านเหลือง 
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3. 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

6. 

 

7. 

 

สถานศึกษาในสังกัด สพป.
ร้อยเอ็ด เขต 1 
กลุ่มเปูาหมายที่บูรณาการ
ร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน 
สพฐ. 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 
ที่บูรณาการร่วมกับผู้ตรวจ
สอบภายใน สพฐ. 

สถานศึกษาในสังกัดที่
ก าหนดเป็นหน่วยรับตรวจ
ตามแผนฯ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ครั้งท่ี 2 

 

 

 

 

กลุ่มงานอ่ืนในส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ร้อยเอ็ด เขต 1 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

 

3.1 ตรวจสอบการด าเนินงานโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่
อนุบาลจนจบการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 
งบเงินอุดหนุน 
 
 
4.1 ตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค
ของส่วนราชการ (ตามนโยบาย
คณะรัฐมนตร)ี 
 
 
5.1 ตรวจสอบความถูกต้อง  รัดกุมของการ
ควบคุมด้านการเงิน การบัญชี 
5.2 ตรวจสอบการด าเนินงานตามนโยบาย
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน   
5.3 ตรวจสอบการบริหารพัสดุของ
สถานศึกษา 
5.4 ตรวจสอบเงินอุดหนุนท่ีได้รับจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  (เงินโครงการอาหาร
กลางวัน) 
5.5 ตรวจสอบเงินรายได้สถานศึกษา 
 
6.1 การสอบทานระบบควบคุมภายใน 
 
 
7.1 งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 

 
เมษายน 2564 
ถึง กันยายน 
2564 
 
 
 
ตุลาคม 2563 
ถึง กันยายน 
2564 
 
พฤษภาคม 
2564 ถึง 
กรกฎาคม  
2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ต.ค.63-ก.ย.
64 
 
ต.ค.63-ก.ย.
64 

 
3 คน/ 
7 วัน 
 
 
 
 
 
3 คน/ 
60 วัน 
 

 
3 คน/ 
29 วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 คน/ 
30 วัน 
 
 คน/ 
365 วัน 
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5. งบประมาณ 
       จ านวนทั้งสิ้น    55,800.00 บาท     รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
ที ่ กิจกรรมและรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ งบด าเนินงาน (งบพัฒนา) รวม 

งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. 
 
 
 
 
 
 

2. 

กิจกรรมที่ 1   กิจกรรมที่ 3  และกิจกรรมที่ 5 
การตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงานการบริหาร
งบประมาณและทรัพย์สินของสถานศึกษา ปีงบฯ 2564 
 -  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ  120 บาท/วัน 
จ านวน  4  คน  ระยะเวลา  90   วัน  

รวม 
กิจกรรมที่ 2 
ค่าใช้จ่ายในการสังเกตการณ์ การติดตาม ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี ของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษากลุ่มเป้าหมาย จ านวน 1 แห่ง  ร่วมกับ
คณะกรรมการเครือข่ายที่ 12  จ านวน 2 คน 
 - ค่าท่ีพัก 5 วันๆ ละ 800 บาท 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
43,200
.-  
 
43,200
.-    

 
 
 

8,000. 

 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
 

 
 
 

43,200.- 
 
  

43,200.- 
 
 
 
 

8,000.- 

 
 
 

3. 

 - ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราช 6 วันๆ ละ 240 บาท 
 - ค่าพาหนะเดินทางไปราชการ 

รวม 
ค่าวัสดุส านักงาน          รวม 

- 
- 
- 
- 

2,880.
- 

720.- 
11,600

.- 

- 
- 
- 

1,000.- 

2,880.- 
720.- 

11,600.- 
1,000.- 

                           รวมเงินทั้งสิ้น - 54,800.
-   

1,000.- 55,800.- 

หมายเหตุ : กิจกรรมและงบประมาณค่าใช้จ่ายสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
 
6. การประเมินผล 

ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

   6.1 ผลผลิต  
        6.1.1 สถานศึกษาในสังกัด อย่างน้อย 80 แห่ง ได้รับการ
ตรวจสอบการบริหารงานด้านการเงินตามแผนปฏิบัติการของ
สถานศึกษาและตามงบประมาณท่ีได้รับ โดยมีความถูกต้อง 
ครบถ้วนของการควบคุมด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ การ
ควบคุมและความคุ้มค่าการใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน  ที่ถูกต้องตาม
ระเบียบ  กฎหมายและข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องของทางราชการ เกิด
ประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล โดยมีความถูกต้อง ความคุ้มค่า 

 

1. ด าเนินการ
ตรวจสอบ ติดตาม
และประเมินผลการ
บริหารงบประมาณ
ของสถานศึกษา ตาม
แผนการตรวจสอบฯ 

 

1. เกณฑ์การประเมิน
การปฏิบัติงานฯ ตาม 
ที่ สพฐ. ก าหนด 
2. กระดาษท าการ
ตรวจสอบการปฏิบัติ 
งานด้านต่างๆ ตามหัว 
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ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
งบประมาณแต่ละประเภท   
        6.1.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากลุ่มเป้าหมาย ตามท่ี
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานก าหนด  มีการสอบ
ทานการปฏิบัติงานทางด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุและ
ทรัพย์สินที่ถูกต้อง เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณแต่ละ
ประเภท เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล โดยมีความถูกต้อง 
โปร่งใส คุ้มค่าและสามารถตรวจสอบได้  รวมถึงมีการควบคุม
ภายในในการปฏิบัติงานของกลุ่มงานต่างๆ อย่างเพียงพอ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 
 
1. ด าเนินการตรวจ 
สอบ ติดตามการ
ปฏิบัติงาน ตาม
แผนการ ตรวจสอบ
ของ สพฐ. 

ข้อที่ด าเนินการตรวจ 
สอบ 
1.เกณฑ์การประเมิน
การปฏิบัติงานฯ ตาม 
ที่ สพฐ. ก าหนด 
2. กระดาษท าการ
ตรวจสอบการปฏิบัติ 
งานด้านต่างๆ ตาม 
หัวข้อทีด่ าเนินการ 

   6.2 ผลลัพท์ 
        6.2.1 สถานศึกษาท่ีได้รับการตรวจสอบมีประสิทธิภาพ
ทางด้านการบริหารงานการเงินด้วยแผนปฏิบัติการของ
สถานศึกษา  สอดคล้องกับงบประมาณท่ีได้รับ การด าเนินงานมี
ความถูกต้อง รัดกุม สามารถควบคุมด้านการเงิน การบัญชี การ
พัสดุและทรัพย์สินได้อย่างถูกต้อง เกิดความคุ้มค่าในการใช้
ประโยชน์ทรัพย์สิน  การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ
และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง  เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
ประหยัด  โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของงบประมาณแต่ละประเภท   

 
1. เอกสารหลักฐานเชิง
ประจกัษ์ ที่สามารถวัด
เป็นค่าคะแนนได้ และ
วัดผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานตามเกณฑ์ 
การประเมินฯ ที่ สพฐ. 
ก าหนด ผ่านเกณฑ์ใน
ระดับดี หรือ ดีมาก  
 

 
1. ระดับคะแนนตาม
เกณฑ์การประเมิน 
การปฏิบัติงานฯ ตาม 
ที่ สพฐ. ก าหนด และ 
มีเอกสารหลักฐาน 
ที่ถูกต้อง ครบถ้วน 
 

       6.2.2  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากลุ่มเป้าหมาย ตามท่ี
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานก าหนด   มีการสอบ
ทานการปฏิบัติงานทางด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุและ
ทรัพย์สินที่ถูกต้อง การด าเนินงานเป็นไปตามระเบียบ  กฎหมาย
และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง  เกิดประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล 
โดยมีความถูกต้อง ความคุ้มค่า ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณแต่ละประเภท   
        6.2.3  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด 
เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัด มีการสอบทานระบบควบคุม
ภายในที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอ เพ่ือลดความเสี่ยงในการ
ด าเนินงาน และสามารถด าเนินกิจกรรมต่างๆ ให้บรรลุเปูาหมาย
ตามท่ีก าหนด 

1. เอกสารหลักฐานเชิง
ประจักษ์ ที่สามารถวัด
เป็นค่าคะแนนได้ และ
วัดผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานตามเกณฑ์ 
การประเมินฯ ที่ สพฐ. 
ก าหนด  
1.เปรียบเทียบผลลัพธ์ 
ในการด าเนินงาน
หลังจากการจัดวางระ 
บบควบคุมภายในแล้ว  
 

1. ระดับคะแนนตาม
เกณฑ์การประเมิน 
การปฏิบัติงานฯ ตาม 
ที่ สพฐ. ก าหนด และ 
มีเอกสารหลักฐาน 
ที่ถูกต้อง ครบถ้วน 
 
1.สอบทานผลลัพธ์ใน
การปฏิบัติงานและ 
การด าเนินการว่า 
มีประสิทธิภาพที่ดี
ขึ้นเมื่อเปรียบเทียบ
กับปีงบประมาณที่
ผ่านมา 
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7.ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
      7.1  สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ได้รับการตรวจสอบ  สามารถบริหารจัดการการด าเนินงาน
ตามพันธะกิจและภารกิจ  ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานและบรรลุผลตามข้อตกลง
การให้บริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความประหยัดในการใช้จ่ายงบประมาณ  โดยมีผลการประเมินการ
ด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ดีข้ึน เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมา 
      7.2  เจ้าหน้าทีห่รือผู้รับผิดชอบงานด้านการเงิน การบัญชีและการพัสดุ สามารถปฏิบัติงานได้ 
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ระบบการควบคุมและวิธีการที่ก าหนดไว้ ตลอดจนมีความรู้ ความเข้าใจ
การบริหารงบประมาณ และถือปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน  โดยมีผลการประเมินการด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ดีข้ึน เมื่อ
เปรียบเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมา 
      7.3  การบริหารงบประมาณของสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ได้รับการตรวจสอบ มีความ
น่าเชื่อถือจากทั้งทางด้านการตรวจสอบการด าเนินงาน (Performance  Auditing ) ซึ่งเป็นการตรวจสอบการใช้
ทรัพยากรให้เป็นไปตามข้อตกลงและผลผลิตที่ได้รับเป็นไปตามที่ก าหนด  และทางด้านการตรวจสอบทางการเงิน  
(Financial  Auditing) ซึ่งได้แก่ระบบบัญชี การรายงานการเงิน การเบิกจ่ายเงินท าได้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย 
แนวปฏิบัติ  และมีการดูแลรักษาทรัพย์สินให้ปลอดภัยจากการทุจริต  โดยมีผลการประเมินการด าเนินการตามตัวชี้วัด
ที่ดีข้ึน เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมา 
      7.4  การด าเนินงานของเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาเป็นไปตามระบบการควบคุมภายใน  
ที่จัดวางไว้  โดยเมื่อเปรียบเทียบผลลัพธ์ในการด าเนินงานหลังจากการจัดวางระบบควบคุมภายในแล้ว ผลลัพธ์ในการ
ปฏิบัติงานและการด าเนินการมีประสิทธิภาพที่ดีข้ึน 
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ชื่อโครงการ                 การด าเนินงานด้านอ านวยการของ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
แผนงาน  พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
สนองนโยบายที่ 5  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  
หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มอ านวยการ  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1  
ผู้รับผิดชอบ   1. นางศิริวรรณ พลเศษ  2. นางสุปรานี จันทราช 
   3. นางอรวรรณ หงส์พันธ์           4. นางสาวนิษชนก อินอุ่นโชติ 
   5. นางนันทพร สุนรบดี  
ลักษณะโครงการ           โครงการใหม่  
ระยะเวลาด าเนินการ     1  ตุลาคม  2563 – 30  กันยายน  2564 
 

1. หลักการและเหตุผล  
  ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 มีภารกิจรับผิดชอบในการบริหารจัด 

การศึกษาทั้งด้านการบริหารจัดการศึกษา การบริหารงบประมาณ การบริหารบุคคลรวมทั้งภารกิจด้านอื่นๆ ที่สามารถ
ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาบริหารจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานในเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีรับผิดชอบเพื่อให้ มีผลสัมฤทธิ์ที่
พึงประสงค์เพ่ือให้มีความพร้อมในทุกๆด้าน ท าให้การบริหารจัดการศึกษาในยุค Thailand 4.0 ให้มีผลสัมฤทธิ์สูงและ
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตามนโยบาย Roi-et the first model  

 ดังนั้น กลุ่มอ านวยการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 จึงไดจ้ัดท า 
โครงการนี้ขึ้น เพ่ือให้การด าเนินการบริหารจัดการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
2. วัตถุประสงค์ 
       ผลผลิต (Outputs)  

2.1  เพ่ือพัฒนาระบบควบคุมภายในของสถานศึกษา และ สพป .ร้อยเอ็ด เขต 1  
          2.2  เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา และ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 
          2.3  ประชุมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ 
          2.4  เพ่ือพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1  

2.5  เพ่ือประชุมพัฒนามาตรฐานส านักงานและการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน KRS  
      เพ่ือพัฒนาตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินต่ า  
2.6  เพ่ือจัดอบรมพัฒนางานธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
2.7 เพ่ือด าเนินกิจกรรมวันส าคัญ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

         ผลลัพท์ (Outcomes) 
2.1  เพ่ือให้สถานศึกษา และ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 มีความเข้าใจเรื่องการควบคุมภายใน ปูองกันความ
ผิดพลาด เสียหาย สิ้นเปลือง หรือการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้น โดยให้ปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับมติ
คณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

          2.2  เพ่ือผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวสารทางสื่อมวลชนทุกแขนง การเคลื่อนไหวทางการศึกษา  
          ผลการด าเนินงานให้ผู้เกี่ยวข้อง ประชาชนทั่วไปรับทราบ ส่งผลต่อความร่วมมือและสนับสนุนจากทุกภาคส่วน  
          2.3  เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 มีความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบหลักเกณฑ์การ 
          บริหารบ้านเมืองที่ดี นโยบาย และกฎหมายที่เก่ียวข้องให้สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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2.4  เพ่ือด าเนินกิจกรรมวันส าคัญ ให้ข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ ตระหนักถึง
ความส าคัญของชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติ  

3. เป้าหมาย      
ด้านปริมาณ 
3.1  จัดประชุมระบบควบคุมภายในของสถานศึกษาและ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
จ านวน  1 วัน 

          3.2 -  ผลิตรายการวิทยุเพ่ือการศึกษา 1 ครั้ง/สัปดาห์ 
              -  ผลิตรายการวิทยุเพ่ือการศึกษาเผยแพร่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงท้องถิ่น 4 สถานี/สัปดาห์  
            -  จัดท าปูายนิเทศ  เดือนละ 1 ครั้ง/ปูายนิเทศขนาดใหญ่  ปีละ 6 ครั้ง 
            - จัดท าวารสารข่าวครูร้อยเอ็ด ปีละ 2 ฉบับๆ ละ 1,000 เล่ม 
             -  จัดท าสมุดบันทึกฉบับพกพา เพื่อน าเสนอข้อมูล  
           -  การน าเสนอข่าวทางเว็บไซด์ อย่างน้อยวันละ 1 ข่าว 
           -  บันทึกภาพภารกิจผู้บริหาร กิจกรรมส านักงาน และสถานศึกษาเพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

3.3  - จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง 230+30 รวม 260 คน  
      - ประชุมบอร์ดบริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต  1 สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
      - ประชุมบุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 จ านวน 2 ครั้ง 
3.4  ด าเนินกิจกรรมวันส าคัญ วันรัฐพิธี ประเพณีต่าง ๆ จ านวน 16 วันขึ้นไป       

  
           ด้านคุณภาพ 

         สพป.รอ.1 มีการบริหารจัดการด้านการศึกษาตลอดทั้งปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ได้อย่างครบถ้วน 
รอบด้าน และมีประสิทธิภาพสูงสุด ตามนโยบาย Roi-et the first model   
  

4.  กิจกรรมการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 -จัดประชุมระบบควบคุมภายในของสถานศึกษา
และ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 จ านวน 2 ครั้ง 

1 ต.ค. 2563 –  
30 ก.ย. 2564 

-นางสุปรานี จันทราช 

2 -เผยแพร่ประชาสัมพันธ์หน่วยงานในสังกัดทุก
ช่องทาง ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

1 ต.ค. 2563 –  
30 ก.ย. 2564 

-นางนันทพร สุนรบดี 
-น.ส.นิษชนก อินอุ่นโชติ 

3 -จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด /บอร์ด
บริหาร / บุคลากรในสังกัด / ภารกิจเร่งด่วน 

1 ต.ค. 2563 –  
30 ก.ย. 2564 

-นางอรวรรณ หงส์พันธ์ 

4 -ด าเนินกิจกรรมวันส าคัญ รัฐพิธี ประเพณีต่าง ๆ 
ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

1 ต.ค. 2563 –  
30 ก.ย. 2564 

-นางอรวรรณ หงส์พันธ์ 
-นางนันทพร สุนรบดี 
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5.  งบประมาณ  จ านวนทั้งสิ้น  500,000  บาท (ถัวจ่ายทุกรายการ) ตามรายละเอียด ดังนี้.- 

ที ่ รายการใช้จ่ายงบประมาณ 
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1 จัดประชุมระบบควบคุมภายในของสถานศึกษาและ  

สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
-ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 230X130=29,900 
-ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 22X130= 2,860 
-ค่าตอบแทนวิทยากร = 5,500 และค่าวัสดุ  

  
40,000 

 
 

 
 
 

 
40,000 

 

2 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 
-ผลิตรายการวิทยุเพ่ือการศึกษา 1 ครั้ง/สัปดาห์ 
-ผลิตรายการวิทยุเพ่ือการศึกษาเผยแพร่ทางสถานี
วิทยุกระจายเสียงท้องถิ่น 4 สถานี/สัปดาห์ 
-จัดท าปูายนิเทศ เดือนละ 1 ครั้ง/ปูายนิเทศขนาดใหญ่   
ปีละ 6 ครั้ง 
-จัดท าวารสารข่าวครูร้อยเอ็ด ปีละ 2 ฉบับ 
-จัดท าสมุดบันทึกฉบับพกพา เพื่อเสนอเสนอข้อมูล 
-การน าเสนอข่าวทางเว็บไซต์ อย่างน้อยวันละ 1 ข่าว 
-บันทึกภาพภารกิจผู้บริหาร กิจกรรมส านักงานและ
สถานศึกษาเพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

 
 
 
 

 
70,000 

 
 

 
 
 

 
70,000 

 
 
 

3 การประชุมเครือข่ายประชาสัมพันธ์  70,000  70,000 

4 การจัดประชุมผู้บริหาร 
-จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง 
230+30 รวม 260 คน รวม 6  ครั้ง 
-จัดประชุมบอร์ดบริหาร สพป.รอ.1 สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
-ประชุมบุคลากรในสังกัด สพป.รอ.1 จ านวน  2 ครั้ง 
-ประชุมภารกิจเร่งด่วน 

 100,000  
 

100,000 

5 ประชุมพัฒนางานมาตรฐานส านักงานและ                         
งานการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ KRS
เพ่ือพัฒนาตัวชี้วัดที่มีผลการการประเมินต่ า 

 64,000  64,000 

6 จัดอบรมพัฒนางานธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 

 46,000  46,000 

7 การด าเนินกิจกรรมวันส าคัญ วันรัฐพิธี ประเพณีต่าง ๆ  
-วันส าคัญ วันรัฐพิธี ประเพณีต่าง ๆ 16 วัน ขึ้นไป 
-งานวันเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

 110,000  110,000 

 รวมท้ังสิ้น  500,000  500,000 
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6. การประเมินผล 
 

 
 7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 มีการบริหารจัดการด้านการศึกษาตลอดทั้ง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ได้อย่างครบถ้วน รอบด้าน และมีประสิทธิภาพสูงสุด ตามนโยบายชาติ กระทรวง 
สพฐ. และน าไปสู่  Roi-et the first model  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต (Output)  
 6.1  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ได้ด าเนินการเกี่ยวกับ
ระบบการควบคุมภายใน การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน การประชุมผู้บริหาร
สถานศึกษา บอร์ดบริหาร บุคลากรทางการศึกษา 
การด าเนินกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
- ตรวจสอบเอกสาร 
และการรายงานผล 

 
- แบบติดตามผล 
 

ผลลัพท์ (Outcome) 
6.2  สพป.รอ.1 สามารถบริหารจัดการด้าน
การศึกษาของหน่วยงานตลอดทั้งปีงบประมาณ 
2562 ได้อย่างครบถ้วน และมีประสิทธิภาพสูงสุด 
ตามนโยบายชาติ กระทรวง สพฐ. และน าไปสู่  
Roi-et the first model  
 

 
- ตรวจสอบเอกสาร 
และการรายงานผล 
 

 
- แบบรายงานผล 
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ส่วนที่ 4 
การก ากับ ติดตาม และประเมินผล 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
------------------------------------------------------------------------ 
 
        ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา  9(3) 
และมาตรา 14 ก าหนดให้ต้องมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ตามมาตรฐานที่คณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.) ก าหนดขึ้น  รวมทั้งจัดท ารายงานประจ าปี  เพื่อเปิดเผยและแสดงข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับ
ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดในค ารับรองการปฏิบัติราชการ  สถานะทางการเงิน  บุคลากร  ตลอดจนรายละเอียดอื่น ๆ ตาม
มาตรา 16 ให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น โดยจัดท าเป็นแผนสี่ปี ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับ
แผนการบริหารราชการแผ่นดินตาม มาตรา 13 
                 ในแต่ละปีงบประมาณ ให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยให้ระบุสาระส าคัญ
เกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการรายได้แ ละ
รายจ่ายและทรัพยากรอ่ืนที่จะต้องใช้เสนอต่อรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบเมื่อรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการใด ตามวรรคสองแล้ว ให้ส านักงบประมาณด าเนินการจัดสรรงบประมาณเพ่ือปฏิบัติงานให้
บรรลุผลส าเร็จในแต่ละภารกิจ ตามแผนปฏิบัติราชการดังกล่าว ในกรณีที่ส่วนราชการมิได้เสนอแผนปฏิบัติราชการใน
ภารกิจใด หรือภารกิจใดไม่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี มิให้ส านักงบประมาณจัดสรรงบประมาณส าหรับภารกิจ
นั้น เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้ส่วนราชการจัดท ารายงาน แสดงผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรี 
         ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 จะได้ด าเนินการก ากับติดตามประเมินผล
ตามแผน ปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564 เพ่ือน าไปสู่การประกันคุณภาพ การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
โดยด าเนินการก ากับ ดังนี้ 

        1. ผู้บริหารมีการก ากับติดตามและประเมิ นผลการด าเนินงานตามที่มอบหมาย  รวมทั้งสามารถสื่อสาร
แผนและผลการด าเนินงานของหน่วยงานไปยังบุคลากรในหน่วยงาน 

   1.1 ผู้บริหารมีการก ากับติดตามผลการน านโยบายและ ยุทธศาสตร์ ไปสู่การปฏิบัติในการประชุม
ผู้บริหารอย่างน้อยปีละ  1-2 ครั้ง เพ่ือทบทวนเปูาหมายหรือปรับแผนการด าเนิ นงาน  ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์
ยิ่งขึ้น พร้อมทั้งสร้างกลไกภายในเพื่อสื่อสารแผนการด าเนินงาน ไปยังบุคลากรกลุ่มเปูาหมายทุกระดับท่ีเกี่ยวข้อง 

   1.2 ผู้บริหารมีการประเมินผลการด าเนินงานที่ส าคัญตามภารกิจของ หน่วยงาน อย่างครบถ้วน  
รวมทั้งการติดตามผลสัมฤทธิ์อย่างน้อยปี ละ1ครั้ง  เพ่ือทบทวนเปูาหมายหรือปรับแผนการด าเนินงานในรอบปีถัดไป   
พร้อมแจ้งผลการด าเนินงานไปยังบุคลากรทุกระดับ ผ่านการสื่อสารภายใน  โดยใช้สื่อต่าง ๆ ทีเ่หมาะสม 

           2. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรใน หน่วยงาน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ  ให้อ านาจในการ
ตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม 

      2.1 ผู้บริหารควรมีระบบการสื่อสาร  2 ทาง เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  จากบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน อันจะท าให้ได้ข้อมูลเพื่อการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
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      2.2 ผู้บริหารด าเนินการปรับลดขั้นตอนกระบวนการบริหารจั ดการ โดยการมอบอ านาจในการ
ตัดสินใจแก่ผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติระดับถัดไป  เพ่ือเพ่ิมความคล่องตัว  พร้อมกับมีการก ากับและตรวจสอบเพื่อให้เกิด
ความมั่นใจว่า ระบบการท างานมีประสิทธิภาพประสิทธิผลคุ้มค่า และมีความเสี่ยงอยู่ระดับในที่ยอมรับได้ 

      2.3 ผู้บริหารมีการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม เพ่ือเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจต่อบุคลากรเป็น
ประจ าอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดโครงการรางวัลคุณภาพ และเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการโครงการพัฒนาองค์การ
ให้คล่องตัว (Lean Organization) เป็นต้น 

         3. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงานเพ่ือให้สามารถท างานบรรลุวัตถุประสงค์ของ
สถาบันเต็มตามศักยภาพ 

      3.1 ผู้บริหารมีการถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ร่วมงาน โดยเน้นการเพ่ิมทักษะในการปฏิบัติงานให้สูงขึ้น
อย่างต่อเนื่อง  หรือเพ่ิมศักยภาพในการท างานให้บรรลุวัตถุประสงค์  เช่น การสอนงานที่หน้างาน  (On – the – job 
training) จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น 

      3.2 ผู้บริหารในระดับต่างๆควรน าหลักการจัดการความรู้มาใช้เพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้และ
ถ่ายทอดประสบการณ์ร่วมกันระหว่างผู้ปฏิบัติงานอาทิการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างเครือข่ายชุมชน 
นักปฏบิัต ิ(Community of practices) เป็นต้น 

          4. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 

      4.1 ผู้บริหารยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นเครื่องมือในการบริหารการด าเนินงานของ หน่วยงาน   ให้
ไปสู่ทิศทางท่ีก าหนดร่วมกัน  โดยให้สอดคล้อง กับทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ  และทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลก 

       4.2 ผู้บริหารมีการด าเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล  โดยเฉพาะในประเด็นการปกปูอง
ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในเรื่องคุณภาพทางวิชาการ และเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมจากทุกฝุายที่เก่ียวข้องใน
การด าเนินงาน 

       4.3 ผู้บริหารมีการเปิดเผยประวัติ  มีรายงานประเมินตนเอง  จัดท ารายงานสรุปผลการท างาน  
และรายงานผลการด าเนินงานต่อสาธารณชนเป็นประจ าทุกปี 

       4.4 ผู้บริหารมีการติดตามผลการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบ 
ภายในของหน่วยงาน 

กรอบการก ากับ  ติดตาม และประเมินผล 
แผนปฏิบัติการ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

      ส าหรับกรอบการก ากับ ติดตามและประเมินผลงาน /โครงการ และความส าเร็จของ แผนปฏิบัติการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้ อยเอ็ด เขต 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีรูปแบบการประเมิน 3 
ลักษณะ คือ  การประเมินเชิงคุณลักษณะ การประเมินเชิงปริมาณ  และการตรวจสอบโดยผู้มีส่วนได้เสีย  นอกจากนั้น  
ยังมีการประเมินทั้งระหว่างโครงการ และเม่ือเสร็จสิ้นโครงการ ภายใต้การบูรณาการอย่างเป็นเอกภาพ 
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คณะผู้จัดท า 
 
ที่ปรึกษา 
         นายสุภาพ  วงษามาตย์    ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 
         นายปริญญา  นวลรักษา    รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 
 
คณะท างาน 
        นายอภินันท์  สวาสดิ์พงษ์           ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน  
         นางเย็นใจ     อินทร์งาม            นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการพิเศษ 
           น.ส.ทิพญา    ศุภฤกษ์               นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ 
          นางนัฐชรียา  ผิวหอม                นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ 
          ส.อ.หญิง ปิยะนารถ ดิษฐาเนตร     นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ 
 นางวิมลรัตน์  ค้อชากุล   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญงาน 
          นางจิดาภา      จันทรางศุ           เจ้าพนักงานธุรการ ช านาญงาน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


