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สวนท่ี 1 
บทนํา 

อํานาจหนาที ่

 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด  เขต 1 เปนหนวยงานที่อยูภายใตการกํากับ 
ดูแลของสาํนักงานศกึษาธิการจังหวัดรอยเอ็ด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ   
มีหนาท่ีดําเนนิการใหเปนไปตามอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน ตามมาตรา 38  
แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546 และมีอํานาจหนาที่ ดังนี้ 
 1.  จัดทํานโยบาย  แผนพัฒนา  และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ใหสอดคลองกับนโยบาย  
มาตรฐานการศึกษา  แผนการศึกษา  แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และความตองการของทองถ่ิน 
 2.  วิเคราะหการจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนท่ัวไปของสถานศึกษา  และหนวยงานในเขตพื้นที่
การศึกษา  และแจงจัดสรรงบประมาณที่ไดรับใหหนวยงานขางตนรับทราบ  และกํากับ ตรวจสอบติดตามการ 
ใชจายงบประมาณของหนวยงานดังกลาว 
 3.  ประสาน  สงเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานศกึษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
 4.  กํากับ  ดูแล  ติดตาม  และประเมนิผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 5.  ศึกษา  วิเคราะห  วิจัย  และรวบรวมขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
 6.  ประสานการระดมทรัพยากรดานตาง ๆ  รวมทั้งทรัพยากรบุคคล  เพื่อสงเสริมสนบัสนุนการจัด 
และพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 7.  จัดระบบประกันคุณภาพการศกึษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
 8.  ประสาน  สงเสริม  สนับสนุน  การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน  องคกรปกครองสวนทองถิ่น  
รวมทั้งบุคคล  องคกรชุมชน  องคกรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ  และสถาบันอื่นท่ีจัดรูปแบบ
หลากหลายในเขตพื้นที่การศกึษา 
 9.  ดําเนินการประสาน  สงเสรมิ  สนับสนุนการวิจัยและการพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 10.  ประสาน  สงเสริมการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ  และคณะทํางานดานการศึกษา 
 11.  ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองคกร  หนวยงานภาครัฐ  เอกชน  และองคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน  ในฐานะสํานักงานผูแทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นที่การศกึษา 
 12.  ปฏิบัติหนาท่ีอื่นที่เก่ียวกับกิจการภายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาที่มิไดระบุใหเปนของผูใดโดยเฉพาะ 
หรือปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ภารกิจ 

  สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษารอยเอ็ด เขต 1 เปนหนวยงานในสังกัดสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดรอยเอ็ด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจในการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ดังน้ี 

1. จัดการศึกษาระดับกอนประถมศึกษา   เปนการจัดเตรียมความพรอมสําหรับเด็กกลุมอายุ  
4 – 5 ป  ใหไดรับการพัฒนาความพรอมทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ และสังคม อยางเต็มตามศักยภาพ  
มีคุณธรรมจริยธรรม และมีความพรอมในการเขาเรียนระดับประถมศึกษา 
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2. จัดการศึกษาระดับประถมศึกษา  เปนการจัดการศึกษาใหแกเด็กที่อยูในเกณฑการศกึษา 

ภาคบังคับ ใหไดเขาเรียนในชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 6  ตาม พ.ร.บ.การศกึษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 เพื่อให
เด็กวัยการศึกษาภาคบังคับทุกคน มีความรู ทักษะ เจตคต ิและคุณลักษณะที่พึงประสงคตามหลักสูตร 

3. จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน  เปนการจัดการศึกษาภาคบังคับตอเนื่องจาก 
การศึกษาระดับประถมศกึษา เพื่อใหเด็กที่จบชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ไดเรียนตอในชั้นมธัยมศึกษาปที่ 1-3  
เพื่อเปนการเพิ่มพูนความรู ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม และเมื่อจบการศึกษาภาคบังคับแลว มีทักษะ
เพียงพอในการประกอบอาชีพและการศกึษาตอในระดับที่สูงข้ึน 
 
 

ที่ตั้ง 

   สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษารอยเอ็ด เขต 1 ตั้งอยูที่เลขที่ 103/1 ถนนรณชัยชาญยุทธ 

ตําบลในเมือง  อําเภอเมืองรอยเอ็ด  จังหวัดรอยเอ็ด  รหัสไปรษณีย 45000 โทรศัพท  0-4351-3003,  

0-4351-3388, 0-4351-3398  โทรสาร 0-4351-4014  เว็บไซต  www.roiet1.go.th 

 

 

เขตบริการ 
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษารอยเอ็ด เขต 1 และสถานศกึษาในสังกัด ดําเนินการจัด 
การศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่  7  อําเภอ  ดังนี้.- 

1. อําเภอเมืองรอยเอ็ด    
2. อําเภอจตุรพักตรพิมาน  
3. อําเภอธวัชบุร ี 
4. อําเภอศรีสมเด็จ  
5. อําเภอจังหาร   
6. อําเภอเชียงขวัญ  
7. อําเภอทุงเขาหลวง 
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กระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. 
สพป.รอ.1 ศธจ.รอยเอ็ด 

กลุมนิเทศ  ติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษา กลุมบริหารงานบุคคล กลุมพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

กลุมนโยบายและแผน 
กลุมอํานวยการ 

กลุมบริหารงานการเงิน และสินทรัพย 

เครือขายโรงเรียน (22 เครือขาย) สถานศึกษา (โรงเรียน 224 แหง) แ คณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 
ศปอ. (7 ศูนย) 

กตปน. 

หนวยตรวจสอบภายใน 
กลุมกฎหมายและคดี 

กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
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รายชื่อผูบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1 

 

ที ่ ชื่อ – สกลุ ตําแหนง 
1 นายสุภาพ วงษามาตย 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 
6 นายสุรชาติ แสนประดิษฐ ผอ.กลุมบริหารงานบุคคล 
6 นายสมัย สลักศลิป ผอ.กลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

7 นางเย็นใจ อินทรงาม รักษาการ ผอ.กลุมนโยบายและแผน 
8 นายดาํริ จันทวิภาค ผอ.กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
9 นางสาวพิสมัย นันทะเสนา ผอ.กลุมสงเสริมการจัดการศกึษา 
10 นางอัญชลี ลี้รัตนศิริ รักษาการ ผอ.กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย 
11 นางอรวรรณ หงสพันธ รักษาการ ผอ.กลุมอํานวยการ 
12 นายไกรศกัดิ์ ภูศรี ผอ.หนวยตรวจสอบภายใน 
13 พันจาตรพีงษพันธ พันธหนองหวา รักษาการ ผอ.กลุมกฎหมายและคดี 
14 นายสุพจน บานไธสง ผอ.กลุมสงเสรมิการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 

 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนเิทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 

 
ที ่ ชื่อ – สกุล ตําแหนง 
1 นายสุภาพ วงษามาตย ผูอํานวยการสาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศกึษา 

รอยเอ็ด เขต 1 
2 นางวิไล  จฑุางกูล ผูอํานวยการโรงเรียนไพโรจนวิชชาลัย 
3 นายสุริยา  นทีศิริกุล ประธานอนุกรรมการเก่ียวกับการพัฒนาการศึกษา 
4 นายนิยม  บุญจันทร ผูอํานวยการโรงเรียนบานหัวโนนตาล 
5 นายสลับ  สุมมาตย ผูอํานวยการโรงเรียนดินดําบัวรองวิทยา 
6 นายเสถียร  โงนมณี ผูอํานวยการโรงเรียนพรหมยานุสรณ 
7 นายวชัระ  ปานภูมิ ผูอํานวยการโรงเรียนบานมะอึ 
8 นางจารณุ ี เสนารัตน ผูอํานวยการโรงเรียนบานคอ 
9 นายสมัย สลักศลิป ผูอํานวยการกลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศกึษา 
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ประธานศูนยสงเสริมประสิทธิภาพอําเภอ 

 
ที ่ ช่ือ – สกุล อําเภอ 
1 นายสมาน ไชยปญญา เมืองรอยเอ็ด 
2 นายกระจาง ประทาย จตุรพักตรพิมาน 
3 นายบงการ กุสุริย ธวัชบุร ี
4 นายประสิทธิ์ เศษวงษ ศรีสมเด็จ 
5 นายบันเทิง แกวกิตติ   จังหาร 
6 วาที่รอยตรีจักรินทร จุลสม เชียงขวัญ 
7 นายถวิล สกุนินนท ทุงเขาหลวง 

 
ประธานเครือขายโรงเรียน  

 
ที ่ ช่ือ – สกุล เครือขาย 
1 นายไสว โยชพนัช เมืองสาเกต 
2 นายฉัตรชัย จตุโพธิ์ เมืองพลาญชัย 
3 นายชูศักดิ์ ไชยโคตร เมืองโนนตาลหนองแกวแคนใหญ 
4 นายสมาน ไชยปญญา เมอืงโพธ์ิศรีสะอาด 
5 นายสุรเดช พลอาษา เมืองสีแกวปอภาร 
6 นายสุรศักดิ์ เกริกชัย เมืองพรหมเมืองหงสโคกลาม 
7 นายจาํนงค สุดประโคน ธรรมฐิติญาณ 
8 นายกระจาง ประทาย ดงแดงน้ําใสปาสังข 
9 นายอภิสิทธิ์ หงษศรี หนองผือลิ้นฟาดูนอย 
10 นายวชัระ ปานภูมิ ปราสาทหิน 
11 นายสมชาย ผาเจริญ เมืองเชียงดี 
12 นายบงการ กุสุรยิ อุมเมาไพศาล 
13 นายสุรตัน ขันดวง เมืองทุงเวฬุวัน 
14 พ.จ.อ ศิล วงคสันต ศรีสมเด็จเหนือ 
15 นายประสิทธิ์ เศษวงษ ศรีสมเด็จใต 
16 นายพยุงศักดิ์ อสิกัน ไตรจังหาร 
17 นายบรรเทิง แกวกิตติ มวงลาดดงสิงหผักแวน 
18 นายไพศาล สมจินดา ดินดําแสนชาต ิ
19 นายธวัชชัย สิทธิจินดา พระธาตุเขืองเชียงขวัญ 
20 วาที่รอยตรีจักรินทร จุลสม เมืองเชียงขวัญ 
21 นายตวงสิทธ์ิ  ศรจีํานงค เทอดไทย 
22 นายถวิล สกุนินนท ทุงเขาหลวง 
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ผลการดําเนินงานในปงบประมาณที่ผานมา 

 
 

  แผนภูมิเปรยีบเทียบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2563 ระดับ สพป.รอ.1, สพฐ. และระดับประเทศ 

 
 

แผนภูมิเปรียบเทียบการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2563  

 
   

 

ขอมูลเชิงคณุภาพ 
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แผนภูมิเปรียบเทียบการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (NT)  

ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ปการศกึษา 2563   

 
 
 

แผนภูมิเปรียบเทียบการประเมินความสามารถดานการอาน (RT) 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ปการศกึษา 2563 
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2. การบริหารงบประมาณ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษารอยเอ็ด เขต 1  ไดรับจัดสรรงบประมาณ แผนงาน 
ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564  จํานวนทั้งสิ้น 259,427,755  บาท  มีรายละเอียดดังน้ี.- 
  

 งบดําเนินงาน  
1 คาตอบแทนจางธุรการโรงเรียน 29,930,190 
2 คาตอบแทนจางครูรายเดือนแกปญหาสถานศึกษาขาดแคลนครขูั้นวิกฤต 3,402,900 
3 คาตอบแทนจางนักการภารโรง 12,508,090 
4 คาใชจายใชสาํหรับ สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา 4,700,000 

5 คาเชาบาน 1,712,000 
6 คาตอบแทนจางพนักงานราชการ 11,813,390 
7 คาพาหนะรับ-สงนักเรียน 519,600 
8 คาตอบแทนจางบุคลากรปฏิบัติงานในสํานักงานเขตพื้นที่ 424,360 
9 คาปรบัปรุงซอมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ 10,493,100 
 รวมงบดําเนินงาน     75,503,630 
 เงินอุดหนนุ  
1 คาใชจายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 98,668,545 
 รวมเงินอุดหนุน    98,668,545 

 งบลงทุน  
1 คาปรบัปรุงซอมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ 21,762,200 
2 คากอสรางอาคาร,สวม,ลานกฬีา ปรับปรุงซอมแซม (งบปกติ) 60,570,220 
3 คาครุภัณฑ  2,923,160 
 รวมงบลงทุน    85,255,580 
 รวมงบทั้งหมด 259,427,755 
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สวนที่ 2 
ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ 
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สวนที่ 2 

ความสอดคลองกบัแผน 3 ระดับ  
ตามนัยยะของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

 
สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน ไดวิเคราะหความสอดคลองของแผนในระดับ 

ตาง ๆ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 4 ธันวาคม 2560 ในการแบงแผนออกเปน 3 ระดับ ไดแก 
แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตรชาติ เปนเปาหมายการพัฒนาประเทศอยางย่ังยืน ตามหลัก 

ธรรมาภิบาล เพื่อใชเปนกรอบในการจัดทําแผนตาง ๆ ใหสอดคลองและบูรณาการกันเพ่ือใหเกิดเปนพลังผลักดัน
รวมกัน ไปสูเปาหมายดังกลาว 

แผนระดับที่ 2 หมายถึง แผนซึ่งเปนแนวทางการขับเคลื่อนประเทศในมิติตางๆ เพื่อบรรล ุ 
ตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ และถายทอดไปสูแนวทางในการปฏิบัติในแผนระดับที่ 3 ซึ่งประกอบไปดวย 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และนโยบาย
และแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ 

แผนระดับที่ 3 คือ แผนที่จัดทําขึ้นโดยหนวยงานของรัฐ เพื่อถายทอดเปาหมายและประเด็น  
การพัฒนาของแผนระดับที่ 1 และ 2 ไปสูการปฏิบัติ หรือจัดทําขึ้นตามพันธกรณหีรืออนุสัญญาระหวาง ประเทศ 
ซึ่งรวมถึง แผนการศึกษาแหงชาติ แผนปฏิบัติการดาน... แผนปฏิบัติราชการ.. แผนปฏิบัติการ ประจาํป 
ซึ่งวิเคราะหความสอดคลองของแผนทั้ง 3 ระดับที่เก่ียวของกับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดดังน้ี.- 
 

2.1 แผนระดับที่ 1  
ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561 - 2580  

2.1.1 ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย (หลัก) 
2.1.1.1 เปาหมาย 

1. คนไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
2. สังคมไทยมีสภาพแวดลอมที่เอ้ือและสนับสนุนตอการพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต 

2.1.1.2 ประเด็นยุทธศาสตร 
1. การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม  
2. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต  
3. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
4. การตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยที่หลากหลาย 

2.1.1.3 การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน มีวิสัยทศันคือการสรางคุณภาพทุนมนษุย 

สูสังคมอนาคตที่ยั่งยืน ซึ่งสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางทรพัยากรมนุษย นอกจากนี้
ยังพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพผูเรียนท่ีหลากหลาย ทั้งในระดับตาง ๆ ตั้งแตระดับกอนประถมศกึษา ระดับ
การศึกษาภาคบังคับ ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย ผูเรียนพิการ ผูเรยีนดอยโอกาส ผูเรยีนท่ีมีความสามารถพิเศษ 
มีการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียน การสอน การวัดและประเมินผล การ
พัฒนาการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ และเสริมสรางศักยภาพครู การยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตาง ๆ ใน
ทุกพื้นท่ีทั่วประเทศ ใหสามารถจัดการเรียนรูใหแกผูเรียน ไดเต็มตามศักยภาพ ทั้งความรูดานวิชาการ ทักษะอาชีพ 
ทักษะชีวิต และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค 
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2.1.2 ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (รอง)  

2.1.2.1 เปาหมาย 
สรางความเปนธรรม และลดความเหลื่อมล้ําในทุกมิติ 

2.1.2.2 ประเด็นยุทธศาสตร 
การลดความเหลื่อมล้ํา สรางความเปนธรรมในทุกมิติ  

2.1.2.3 การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน มีการสรางความเสมอภาคทางการศกึษา 

ดวยการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศกึษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในรายการพื้นฐาน 
5 รายการ ไดแก 1) คาจัดการเรียนการสอน 2) คาหนังสือเรยีน 3) คาอุปกรณการเรียน 4) คาเครื่องแบบนักเรียน 
และ 5) คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน ซึ่งการสนับสนุนคาใชจาย ดังกลาวเปนการสรางความเปนธรรมในการ
เขาถึงบริการการศึกษา สาํหรับผูมีรายไดนอยและ กลุมผูดอยโอกาสทั่วประเทศ รวมทั้งการสรางโอกาสและลด
ความเหลื่อมล้ําทางการศกึษาในระดับพื้นที่พิเศษ ไดแก โรงเรียนพื้นที่สูงในถ่ินทุรกันดาร โรงเรยีนพื้นที่เกาะแกง 
และโรงเรียนในพื้นที่ขางเคยีงโครงการ พัฒนาดอยตุง อันเนื่องมาจากพระราชดําริใหไดรับโอกาสทางการศึกษา
อยางทั่วถึงและมีคณุภาพ และการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการศึกษา โดยการสงเสริมการจัด
การศึกษาดานเทคโนโลยี ทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยีทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 
เพื่อสรางความเปนธรรม และลดความเหลื่อมล้ําในการเขาถึงบริการทางการศกึษาท่ีมีคุณภาพ 
 

2.1.3 ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง (รอง)  
2.1.3.1 เปาหมาย 

บานเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ  
2.1.3.2 ประเด็นยุทธศาสตร 

การปองกันและแกไขปญหาที่มีผลกระทบตอความมั่นคง  
2.1.3.3 การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 

สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐานมีแผนการพัฒนาการศกึษา และ แผนการ 
เสริมสรางภูมิคุมกันเพื่อสันติสุขในเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต ใหการจัดการศกึษา พื้นที่ดังกลาว
สอดคลองกับอัตลักษณวิถีชีวิต วัฒนธรรม อาชพีใหเกิดความสมานฉันท และรูรักสามัคคีมีความเขาใจซึ่งกัน 
และกัน อยูรวมกันอยางสันติสุข มีคุณภาพตามมาตรฐานการศกึษาขั้นพื้นฐาน ผูเรยีน ไดรับโอกาสทางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึง บุคลากรทางการศกึษามีความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน และมีขวัญกําลังใจในการ
ปฏิบัติงาน และแผนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษาเพื่อสราง ภูมิคุมกันปองกันยาเสพติด 
ในกลุมเด็กและเยาวชนมิใหเปนผูเสพรายใหม พัฒนากระบวนการระบบตดิตาม ดูแล ชวยเหลือกลุมเด็กและ
เยาวชนที่มีปญหายาเสพติด สรางและพฒันาระบบรองรับสนับสนุนการคืนเดก็ดี สูสังคม เสริมสรางมาตรฐาน 
ในการปองกันและแกไขปญหาในกลุมเปาหมาย ซึ่งจะสงผลใหประเทศไทย มีความม่ันคงในระยะยาวตอไป  
 

2.1.4 ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครฐั (รอง)  
2.1.4.1 เปาหมาย 

1. ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทาํงานท่ีมุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม ตอบสนอง
ความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส 

2. ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
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2.1.4.2 ประเด็นยุทธศาสตร 

1. ภาครัฐท่ียึดประชาชนเปนศูนยกลาง ตอบสนองความตองการ และใหบริการอยาง 
สะดวกรวดเร็ว โปรงใส 

2. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายและเชื่อมโยง 
การพัฒนาในทกุระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่ 

3. ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
2.1.4.3 การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ

สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน มีแผนในการบริหารจัดการศึกษา ใหมี 
ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล ทันสมัย มีการนํานวัตกรรม เทคโนโลยีมาใชในการปฏิบัติงาน มีการพัฒนา
นวัตกรรมเทคนิคการเรียนการสอนการปองกันและปราบปรามการทุจริตสาํหรับนักเรียน พัฒนาผูนําเยาวชน
ตอตานการทุจริต พัฒนานวัตกรรมการสรางเครือขายและการมีสวนรวม ในการตอตานการทุจริตและพัฒนา
ผูบรหิาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีการบริหารงานท่ีมีธรรมาภิบาล ซื่อสัตยสุจริตและปองกันการทุจริต 
ทุกรูปแบบ 
 

2.2 แผนระดับที่ 2 (เฉพาะทีเ่กี่ยวของ)  
2.2.1 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)  

2.2.1.1 ประเด็นท่ี 12 การพัฒนาการเรียนรู (หลัก) 
1. เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบท 
เปาหมายที่ 1 คนไทยมีการศึกษาที่มีมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่จําเปนของโลก 

ศตวรรษที่ 21 สามารถแกปญหาปรับตัว สื่อสาร และทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีนสิัย 
ใฝเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

เปาหมายที่ 2 คนไทยไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและ 
ความสามารถของพหุปญญาดีข้ึน 

การบรรลุเปาหมาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีแผนการดําเนินการ 
ใหบรรลุเปาหมาย รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ใหผูเรียน ทุกระดับ
และทุกกลุม ไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน เกิดการเรียนรูตลอดชีวิตอยางทั่วถึง พรอมทั้งมีทักษะและ
ศักยภาพในการประกอบอาชพีที่สอดคลองกับความตองการของประเทศ การขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน 
ที่พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาใหเหมาะสมกับบริบทของ พื้นที่ที่หลากหลาย รวมถึงแนวโนมของสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไปและสอดคลองกับการพัฒนาของประเทศ การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ
และพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคร ูเพื่อพัฒนาศักยภาพครูใหมีความพรอมในการจัดการเรียนการสอน สอดรับ 
กับทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 การจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็นเพื่อพัฒนาระบบการศกึษาในดานวิศวกรรมศาสตร 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยใชหลักสูตรการเรยีนการสอนท่ีมีคุณภาพแบบประเทศญี่ปุน (หลักสูตรสถาบันโคเซ็น) 
ในการสรางวิศวกร ปฏิบัติการ (Practical Engineers) และนวัตกรคุณภาพ ที่สอดคลองกับความตองการของ
ประเทศ การยกระดับคณุภาพโรงเรียนโดยเฉพาะในระดับตําบล 

2. แผนยอยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
แนวทางการพัฒนา  
1) ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรูสําหรับศตวรรษท่ี 21  
2) เปลี่ยนโฉม บทบาท “ครู” ใหเปนครูยุคใหม  
3) เพิ่มประสิทธิภาพระบบบรหิารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท  
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4) พัฒนาระบบการเรียนรูตลอดชีวิต และ  
5) สรางระบบการศึกษาเพื่อเปนเลิศทางวิชาการ ระดับนานาชาติ 
เปาหมายของแผนยอย คนไทยไดรบัการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู  

และมีทักษะที่จําเปนของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเขาถึงการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิตดีข้ึน 
การบรรลุเปาหมาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีแผนการดําเนินการ 

ใหบรรลุเปาหมาย รวมถึง การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ใหผูเรียน  
ทุกระดับและทุกกลุม ไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน เกิดการเรียนรูตลอดชีวิตอยางทั่วถึง พรอมท้ัง 
มีทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพที่สอดคลองกับความตองการของประเทศ การขับเคลื่อนการพัฒนา
การศึกษาที่ยั่งยืน ที่พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาใหเหมาะสมกับบริบทของ พื้นที่ท่ีหลากหลาย รวมถึงแนวโนม
ของสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปและสอดคลองกับการพัฒนาของประเทศ การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
ภาษาตางประเทศและพัฒนาและเสรมิสรางศกัยภาพครู เพื่อพัฒนา ศักยภาพครใูหมีความพรอมในการจัดการ
เรียนการสอน สอดรบักับทักษะที่จาํเปนในศตวรรษที่ 21 การยกระดับคุณภาพโรงเรียนคณุภาพประจําตาํบล  
เพื่อสรางโอกาสใหนักเรียนเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพใหโรงเรียนมีความพรอมในการบริหารจัดการ และการ
จัดการเรียนรูท่ีมีคุณภาพ มีสภาพแวดลอมที่เอ้ือ ตอการสงเสริมการเรียนรู ดวยการสงเสริมดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
ทั้งอาคารสถานที่ แหลงเรียนรู และวัสดุ อุปกรณ ดานจัดการศึกษา ทั้งบุคลากร หลักสูตรและกิจกรรม และดาน
การมีสวนรวมของเอกชน บาน วัด/ศาสนสถานอ่ืน ๆ รฐั และโรงเรียน เพื่อผลิตผูเรียนทีม่ีคุณภาพเปนที่ยอมรับ
ของผูปกครอง และชุมชน ตลอดจนโรงเรียนเปนศนูยกลางการเรียนรูของชุมชน 
 

3. แผนยอยการตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยที่หลากหลาย 
แนวทางการพัฒนา  
1) พัฒนาและสงเสริมพหุปญญา  
2) สรางเสนทางอาชีพ สภาพแวดลอม การทํางาน และระบบสนับสนุนที่เหมาะสมสาํหรับ 

ผูมีความสามารถพิเศษ 
เปาหมายของแผนยอย ประเทศไทยมีระบบขอมูลเพ่ือการสงเสริมการพัฒนาศักยภาพ  

ตามพหุปญญา เพื่อประโยชนในการพัฒนาและการสงตอการพัฒนาใหเต็มตามศักยภาพเพิ่มขึ้น 
การบรรลุเปาหมาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีแผนการดําเนินการ  

ใหบรรลุเปาหมาย รวมถึง การมีแผนการพัฒนา /แนวทาง/ รูปแบบ / เครื่องมือ/ฐานขอมูลระบบ อิเล็กทรอนิกส 
ระบบการสํารวจแววนักเรียนผูมีความสามารถพิเศษตามหลักพหุปญญา แบบสอบถาม ความคดิเห็นผูบริหาร ครู 
ศึกษานิเทศก นักเรียนและพอ แม ผูปกครองนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ การวิจัย และพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนรูผูมีความสามารถพิเศษตามหลักพหุปญญา ติดตามเชิงลึก พรอมทั้งใหคําปรึกษา แนะนาํ และเปน 
พี่เลี้ยง การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวดัและ ประเมินผล ใหผูเรยีนทุกระดับและทุกกลุม  
ทั้ง ไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพสอดคลองกับศักยภาพ พรอมทั้ง มีทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพ 
ที่เหมาะสม การสงเสริมใหมีการจัดการศึกษาใหกับนักเรยีน ที่มีความสามารถพิเศษ การพัฒนาผูมีความสามารถ
พิเศษดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร การยกระดับ คุณภาพการศึกษาโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราช
วิทยาลัย การพัฒนาผูมีความสามารถพิเศษ ดานทัศนศิลป นาฏศิลป ดนตรี และกีฬา การพัฒนาศนูยโอลิมปก
วิชาการ การจัดต้ังสถาบันไทยโคเซ็น เพื่อพัฒนาระบบการศึกษาในดานวิศวกรรมศาสตร เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม โดยใชหลักสูตรการเรียน การสอนที่มีคุณภาพแบบประเทศญี่ปุน (หลักสูตรสถาบันโคเซ็น) ในการสราง
วิศวกรปฏิบัติการ และนวัตกรคุณภาพ ที่สอดคลองกับความตองการของประเทศ 
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2.2.1.2 ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศกัยภาพคนตลอดชวงชีวิต (รอง) 

1. เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบท 
เปาหมาย คนไทยทุกชวงวัยมีคุณภาพเพิ่มข้ึน ไดรบัการพัฒนาอยางสมดุล ทั้งดานรางกาย  

สติปญญา และคุณธรรม จรยิธรรม เปนผูที่มีความรูและทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรูอยางตอเนื่อง 
ตลอดชีวิต 

การบรรลุเปาหมาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพัฒนาผูเรียน ตั้งแตระดับ 
กอนประถมศึกษา ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

2. แผนยอยการพัฒนาเด็กตั้งแตชวงการตั้งครรภจนถึงปฐมวัย 
แนวทางการพัฒนา สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในระดับกอนประถมศึกษาที่มีคุณภาพ 
เปาหมายของแผนยอย เด็กเกิดอยางมีคุณภาพมกีารพัฒนาการสมวัย สามารถเขาถึงบรกิาร  

ที่มีคุณภาพมากขึ้น 
การบรรลุเปาหมาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีแผนการดําเนินการ  

ใหบรรลุเปาหมาย รวมถึงการสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษากอนประถมศึกษาในพื้นท่ี  
การดําเนินโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอยประเทศไทย 
 

3. แผนยอยการพัฒนาชวงวัยเรียน/วัยรุน 
แนวทางการพัฒนา การสงเสริมการจัดการศกึษาใหกับนักเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ  

และมัธยมศึกษาตอนปลาย 
เปาหมายของแผนยอย วัยเรียน/วัยรุน มีความรูและทักษะในศตวรรษท่ี 21 ครบถวน รูจักคดิ 

วิเคราะห รักการเรียนรู มีสํานึกพลเมือง มีความกลาหาญทางจริยธรรม มีความสามารถ ในการแกปญหา ปรับตัว 
สื่อสาร และทาํงานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีข้ึน 

การบรรลุเปาหมาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีแผนการดําเนินการ  
ใหบรรลุเปาหมาย รวมถึง การสงเสริมการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูท่ีหลากหลายใหเอ้ือตอ การ
เรียนรูตลอดชวีิต การพัฒนาสือ่การเรียนรูในการจัดการศกึษาขั้นพื้นฐาน การจางครวูิทยาศาสตร คณิตศาสตร  
ในโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โรงเรยีนมัธยมศึกษาขนาดกลาง และเล็กที่ประสบ
ปญหาขาดแคลนครูวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร การสงเสริมนิสัยรักการอาน การพัฒนาระบบการประเมินและ
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา การขับเคลื่อนงานแนะ แนวในสถานศกึษาและสรางเสริมสมรรถนะ
ผูเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการศึกษาตอ และการมีงานทํา การขับเคลื่อนนักจิตวิทยาโรงเรียนประจํา
เขตพื้นที่การศึกษา การขับเคลื่อนการดูแล ชวยเหลือและคุมครองเด็กนักเรียน การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา 
 

2.2.1.3 ประเด็นที่ 17 ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม (รอง) 
1. เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบท  
เปาหมาย คนไทยทุกคนไดรับการคุมครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น 
การบรรลุเปาหมาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีระบบใหความชวยเหลือ 

ผูเรียนกลุมเปาหมายที่ตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ 
2. แผนยอยมาตรการแบบเจาะจงกลุมเปาหมายเพื่อแกปญหาเฉพาะกลุม 
แนวทางการพัฒนา จัดใหมีระบบสนับสนุนชวยเหลือผูเรียน โดยเฉพาะผูท่ีตองการ ความ 

ชวยเหลือเปนพิเศษ 
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เปาหมายของแผนยอย มีระบบและกลไกในการใหความชวยเหลือกลุมเปาหมายที่ตองการ 

ความชวยเหลือเปนพิเศษไดครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 
การบรรลุเปาหมาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สนับสนุนคาใชจาย ในการ 

จัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศกึษาขั้นพื้นฐาน จัดการศกึษาและพัฒนาสมรรถภาพ เด็กพิการ  
ในโรงเรียนเฉพาะความพิการ ในศูนยการศึกษาพิเศษ จัดการศกึษาสาํหรับเด็กดอยโอกาส ในโรงเรียนศึกษา
สงเคราะหในโรงเรียนเรียนรวม สงเสริมใหเกิดการพัฒนานกัเรียนในพื้นท่ีพิเศษ ไดแก โรงเรียนพ้ืนท่ีสูงในถิ่น
ทุรกันดาร โรงเรียนพื้นที่เกาะแกง และโรงเรียนในพื้นที่ขางเคียงโครงการพัฒนาดอยตุง อันเนื่องมาจาก
พระราชดาํริใหไดรับโอกาสทางการศกึษาอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ สงเสริมการจัดการศึกษา ดานเทคโนโลยี
ทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยีทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 
 

2.2.1.4 ประเด็นท่ี 1 ความมั่นคง (รอง) 
1. เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบท  
เปาหมาย ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มข้ึน 
การบรรลุเปาหมาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สงเสริมการจัด การศึกษา  

ใหเกิดความสมานฉันท อยูรวมกันอยางสันติสุข ปองกันเด็กและเยาวชนจากยาเสพติด และแกไข ปญหาชวยเหลือ
เด็กที่ติดยาเสพติดใหกลับตัวและกลับคืนสูสังคม 
 

2. แผนยอยการปองกันและแกไขปญหาที่มผีลกระทบตอความมั่นคง 
แนวทางการพัฒนา สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน พัฒนาการจัดการศึกษา  

ใหสอดคลองกับอัตลักษณวิถีชีวิต วัฒนธรรม ใหเกิดความสมานฉันท และรูรักสามัคคี มีความเขาใจ ซึ่งกันและกัน 
อยูรวมกันอยางสันติสขุ มีคุณภาพตามมาตรฐาน และเสริมสรางภูมคิุมกันปองกันยาเสพติด ในกลุมเด็กและ
เยาวชน พัฒนากระบวนการระบบติดตาม ดูแล ชวยเหลือกลุมเด็กและเยาวชนที่มปีญหา ยาเสพติด สรางและ
พัฒนาระบบรองรบัสนับสนุนการคืนเด็กดีสูสังคม เสรมิสรางมาตรฐานในการปองกัน และแกไขปญหาใน
กลุมเปาหมาย 

เปาหมายของแผนยอย 
1) ภาคใตมีความสงบสุขรมเย็น 
2) ปญหาความมั่นคงท่ีมีอยูในปจจุบัน ไดรบัการแกไขจนไมสงผลกระทบตอการบริหาร  

และพัฒนาประเทศ 
การบรรลุเปาหมาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีแผนการพัฒนา การศึกษา 

และแผนการเสรมิสรางภูมิคุมกันเพื่อสันติสุขในเขตพัฒนาพเิศษจังหวัดชายแดนภาคใต ใหการจัดการศกึษาพื้นที่
ดังกลาวสอดคลองกับอัตลักษณวิถีชีวิต วัฒนธรรม อาชีพใหเกิดความสมานฉันท และรูรักสามัคคี มีความเขาใจ 
ซึ่งกันและกัน อยูรวมกันอยางสันติสุข มีคุณภาพตามมาตรฐานการศกึษา ขั้นพื้นฐาน ผูเรยีนไดรับโอกาสทาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานอยางท่ัวถึง ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสินและมีขวัญ
กําลังใจในการปฏิบัติงาน และแผนการปองกันและแกไขปญหา ยาเสพติดในสถานศึกษาเพื่อสรางภูมิคุมกันปองกัน
ยาเสพติดในกลุมเด็กและเยาวชนมิใหเปนผูเสพรายใหม พัฒนากระบวนการระบบติดตาม ดูแล ชวยเหลือกลุมเด็ก
และเยาวชนท่ีมีปญหายาเสพติด สรางและพัฒนาระบบรองรับสนับสนุนการคืนเดก็ดีสูสังคม เสริมสรางมาตรฐาน
ในการปองกันและแกไขปญหา ในกลุมเปาหมาย ซึ่งจะสงผลใหประเทศไทยมีความม่ันคงตอไป 
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2.1.1.5 ประเด็นที่ 10 การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม (รอง) 

1. เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบท 
เปาหมาย คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงาม และมีความรัก และภูมิใจ  

ในความเปนคนไทย นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดํารงชีวิต สังคมไทยมีความสุข และ 
เปนท่ียอมรับของนานาประเทศ 

การบรรลุเปาหมาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สงเสริมใหนักเรียน 
ครู ผูบริหาร และบุคลากรทางการศึกษาตระหนักรู เขาใจ และมีกระบวนการคิดอยางมีเหตุผล ซึมซับคุณคา  
แหงคุณธรรมความดีอยางเปนธรรมชาติ สรางความรูสึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการทําความดี สรางเครือขาย  
ชุมชนองคกรแหงคุณธรรม 
 

2. แผนยอยการปลูกฝงคณุธรรมจริยธรรม คานิยม และการเสริมสรางจิตสาธารณะ และการเปน 
พลเมืองท่ีดี 

แนวทางการพัฒนา สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน สงเสรมิใหมีการปลูกฝง 
คุณธรรม จริยธรรม คานิยม และการเสริมสรางจิตสาธารณะ และการเปนพลเมืองท่ีดี แกผูเรียน และบุคลากร 
ที่เก่ียวของ 

เปาหมายของแผนยอย คนไทยเปนมนุษยที่สมบูรณ มีความพรอมในทุกมิติตามมาตรฐาน และ 
สมดุลท้ังดานสติปญญา คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณท่ีดี เขาใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเขากับ สภาพแวดลอม
ดีขึ้น 

การบรรลุเปาหมาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีแผนการสงเสรมิ ให 
นักเรียน ครู ผูบริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ตระหนักรู เขาใจ และมีกระบวนการคดิอยางมีเหตุผล ซึมซับ
คุณคาแหงคุณธรรมความดีอยางเปนธรรมชาติและสรางความรูสึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการทําความดี อีกทั้งสราง
เครือขายชุมชนองคกรแหงคุณธรรม โดยขอความรวมมือจากหนวยงาน และองคกรท่ีทํางาน ดานคุณธรรม 
อยางเปนรูปธรรม 
 

2.2.1.6 ประเด็นท่ี 21 การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ (รอง) 
1. เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบท  
เปาหมาย ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
การบรรลุเปาหมาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สงเสริมการจัดการ  

เรียนรูเก่ียวกับวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตยสุจริต 
 

2. แผนยอยการปองกันการทุจรติและประพฤติมิชอบ 
แนวทางการพัฒนา สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน สงเสรมิใหมีการปลูกฝง 

วัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตยสุจริต 
เปาหมายของแผนยอย ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตยสุจริต 
การบรรลุเปาหมาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการพัฒนานวัตกรรม 

เทคนิคการเรียนการสอนการปองกันและปราบปรามการทจุริตสําหรับนักเรียน พัฒนาผูนําเยาวชน ตอตานการ
ทุจริต พัฒนานวัตกรรมการสรางเครือขายและการมีสวนรวมในการตอตานการทุจริต และพัฒนาผูบริหาร ครู 
และบุคลากรทางการศึกษา มกีารบริหารงานท่ีมีธรรมาภิบาล ซื่อสัตยสุจริต และปองกันการทุจริตทุกรูปแบบ 
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2.2.1.7 แผนแมบทเฉพาะกจิภายใตยุทธศาสตรชาติ อันเปนผลมาจากสถานการณโควิด-19  

พ.ศ. 2560 - 2565 
แผนแมบทเฉพาะกิจภายใตยุทธศาสตรชาติฯ มีเปาหมายสาํคัญ คือ “คนสามารถยังชีพ อยูได 

มีงานทํา กลุมเปราะบางไดรับการดูแลอยางท่ัวถึง สรางอาชพีและกระจายรายไดสูทองถ่ิน เศรษฐกิจ ประเทศ 
ฟนตัวเขาสูภาวะปกติ และมีการวางรากฐานเพื่อรองรับการปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหม” โดยได ระบุประเด็น 
การพัฒนา 4 ประการ ที่ควรใหความสําคัญเปนพิเศษในระยะ 2 ปขางหนา เพื่อเสริมสราง ศักยภาพในการฟนฟู
และขับเคลื่อนประเทศใหสามารถ “ลมแลวลุกไว หรือ Resilience” โดย 4 ประเด็น การพัฒนา ประกอบดวย 

-การเสริมสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ (Local Economy) เพื่อ 
ลดความเสี่ยงในการพ่ึงพาตางประเทศ โดยมุงเนนการกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจ ไปยังระดับ
ทองถ่ิน ผานการสงเสริมการจางงานโดยเฉพาะในระดับพื้นที่และชุมชน รวมกับการให ความชวยเหลือและพัฒนา
ศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ใหสามารถปรับตัว สูธุรกิจใหมที่มีแนวโนมความตองการ
มากขึ้นในอนาคต เพ่ือใหเศรษฐกิจฐานรากเปนกําลังหลัก ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 

- การยกระดับขีดความสามารถของประเทศเพ่ือรองรับการเติบโตอยางย่ังยืนในระยะยาว 
(Future Growth) โดยมุงเนนดานการเตรียมความพรอมและสงเสริมความสามารถในการแขงขัน ของเครื่องยนต
ทางเศรษฐกิจหลัก ท่ีประเทศไทยมีโอกาสและมีศกัยภาพภายใตภูมิทัศนของเศรษฐกิจโลก แบบใหม ไดแก 
อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทยครบวงจร การทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและเนน คณุภาพ การเกษตร 
มูลคาสูง อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหม 

- การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคนใหเปนกําลังหลักในการขับเคลื่อน การพัฒนา 
ประเทศ (Human Capital) โดยการยกระดับและปรับทักษะแรงงานใหสนับสนุนอุตสาหกรรม และบริการ
เปาหมายที่ประเทศไทยมีโอกาสและมีศักยภาพตลอดจนสอดคลองกับความตองการของ ตลาดแรงงานและ
โครงสรางเศรษฐกิจที่ปรับเปลี่ยนไป พรอมทั้งเยียวยาผูที่ไดรับผลกระทบจากภาวะวิกฤตและจัดสวัสดิการทาง
สังคมใหเหมาะสม เพียงพอกับความจําเปนในการดํารงชีวิตโดยเฉพาะในดานรายได และสุขภาพ 

- การปรับปรุงและพัฒนาปจจยัพื้นฐานเพื่อสงเสริมการฟนฟูและพัฒนาประเทศ (Enabling  
Factors) ใหสอดรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงท่ีจะสงผลกระทบตอศักยภาพของประเทศ อาทิ การเรงรัดพัฒนา
และใชประโยชนจากโครงสรางพื้นฐานที่สาํคัญ การปรับปรงุกฎหมาย และการดาํเนนิงานของภาครัฐใหทันสมัย 
การพัฒนาและประยุกตใชองคความรูและนวัตกรรม การเสริมสรางความมั่นคงและศักยภาพในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง รวมถึงการสงเสริมการมีรวม จากภาคีเครือขายการพัฒนาตาง ๆ เพื่อลดอุปสรรค ขอจํากัด และ
สงเสริมการฟนฟูและพัฒนาประเทศ ดวยความรวมมือจากทุกภาคสวน 

โดยมีแนวทางการพัฒนาที่สอดคลองกับภารกิจของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขั้นพื้นฐาน เพื่อใหบรรลุเปาหมายของแผนแมบทเฉพาะกิจภายใตยุทธศาสตรชาติฯ ตามที่กําหนด ในระยะเวลา  
2 ป (พ.ศ. 2564 2565) แนวทางการพัฒนาที่ตองมุงเนนในแผนแมบทเฉพาะกิจภายใต ยุทธศาสตรชาติอันเปนผล
สืบเนื่องโดยตรงจากสถานการณโควิด - 19 จะตองใหความสําคัญ กับการเรงดาํเนินการในมิติตาง ๆ ที่เชื่อมโยง 
ไปถึงการบรรลุคาเปาหมายตามที่กําหนดไว บนหลักการ พื้นฐานของแนวคิดในการพัฒนาศักยภาพของประเทศ
ดานการพรอมรับ ปรับตัว และเปลี่ยนแปลง เพื่อพรอมเติบโตอยางยั่งยืน (Cope, Adapt, Transform: CAT)  
โดยมีแนวทางการพัฒนาที่สาํคัญ และเก่ียวของกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสรุป ดังนี้ 

การพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของคน (Human Capital) ดวยการยกระดับ 
ทักษะ (Upskil) ปรับทักษะ (Reskit) และสงเสริมการเรียนรูเพื่อรองรับอุตสาหกรรม และบริการที่จะเปน
เครื่องยนตทางเศรษฐกิจหลักทั้ง 5 สาขาตามที่ระบุไวในประเด็นการพัฒนาที่ 2) Future Growth ขางตน รวมกับ
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การขยายและพัฒนาระบบประกันสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ของประชากรทุกสาขาอาชพีและทุกชวงวัย 
ตลอดจนการสงเสริมความมั่นคงทางสุขภาพ เพื่อใหคนใหเปน กําลังหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได
อยางย่ังยืน ดังนี้ 

1) การยกระดับทักษะ ปรับทกัษะ และสงเสรมิการเรียนรูดวยการสงเสรมิแรงงานท่ีอยูใน  
ภาคการผลิตและบริการที่ไดรบัผลกระทบ ใหไดรับการฝกอบรมยกระดับทักษะ และปรับศักยภาพแรงงาน ให
เหมาะสมกับรปูแบบธุรกิจ และโครงสรางเศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไป ยกระดับคณุภาพมาตรฐาน ของศูนยพัฒนา
ฝมือแรงงานโดยการมีสวนรวมของภาคเอกชน สงเสริมการเขาถึงเทคโนโลยีดิจิทัล ที่จําเปน สําหรับการเรียนการ
สอน และการเรียนรูดวยตนเอง และการพัฒนาทักษะอาชพี พรอมทั้งสงเสริม การเรียนรูตลอดชีวิตของแรงงาน
เพื่อใหแรงงานมีความยืดหยุนพรอมปรับตัว ตลอดจนมุงเนนการผลิต กําลังคนท่ีมีคุณภาพในระยะยาว เปนตน 

2) การขยายและพัฒนาระบบหลักประกันทางสังคม ดวยการชวยเหลือ เยียวยา และชดเชย 
คนยากจน กลุมเปราะบาง ที่ไดรับผลกระทบ โดยคํานึงถึงระดับของปญหาและความตองการ ที่แตกตางกันของ
กลุมเปาหมาย พรอมท้ังผลักดันใหแรงงานเขาสูระบบประกันสังคมมากขึ้น พัฒนาระบบและกลไกการชวยเหลือ
กลุมเปาหมายเพื่อแกปญหาเฉพาะกลุมใหตรงจุด และพัฒนาระบบความคุมครอง ทางสังคมใหเหมาะสมสอดคลอง
กับรูปแบบตลาดแรงงานท่ีเปลี่ยนแปลงไป รวมถึงมีการบูรณาการตั้งแต ระดับนโยบายจนถึงระบบขอมูลในการ
ตรวจสอบและติดตามประเมนิผล เปนตน 
 

2.2.2 แผนการปฏิรูปประเทศ 
2.2.2.1 แผนการปฏิรูปดานการศึกษา  
1. เรื่องการปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กกอนวัยเรียน 

1.1 ประเด็นการพัฒนาระบบดูแล พัฒนา และจัดการเรียนรู เพื่อใหเด็กปฐมวัย ไดรับ 
การพัฒนารางกาย จิตใจ วินยั อารมณ สังคม และสติปญญาใหสมกับวัย 

1.2 กิจกรรมและเปาหมายกิจกรรม : การสนับสนุนการยกระดับคณุภาพ การจัดการ 
ศึกษากอนประถมศึกษาในพ้ืนที่ การดําเนินโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอยประเทศไทย เพ่ือจัดการศกึษา 
ใหนักเรียนในระดับกอนประถมศึกษา 

2. เรื่องการปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา  
2.1 ประเด็น 
1) การจัดการศึกษาสาํหรับบุคคลพิการ บุคคลที่มีความสามารถพิเศษ และบุคคลที่มีความ 

ตองการจําเปนพิเศษ 
2) การดําเนินการเพื่อลดความเหล่ือมล้ําทางการศึกษา 
3) การยกระดับคุณภาพการจดัการศึกษาในพื้นท่ีหางไกล หรือ สถานศึกษา ที่ตองมกีาร 

ยกระดับคุณภาพอยางเรงดวน 
2.2 กิจกรรมและเปาหมายกิจกรรม 

1) การจัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการ ในโรงเรียนเฉพาะ ความพิการ  
ในศูนยการศึกษาพิเศษ ในโรงเรียนเรียนรวม เพื่อใหเด็กพิการไดรับการศึกษาและพัฒนา สมรรถภาพ 

2) การจัดการศึกษาสาํหรับเด็กดอยโอกาส ในโรงเรยีนศึกษาสงเคราะห เพ่ือใหเด็กดอย 
โอกาสไดรับการศกึษา 

3) การสนบัสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาล จนจบการศึกษา 
ขัน้พื้นฐาน 

4) การสงเสริมใหเกิดการพัฒนานักเรียนในพื้นที่พิเศษ ไดแก โรงเรียน พื้นที่สูง 
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ในถิ่นทุรกันดาร โรงเรียนพื้นที่เกาะแกง และโรงเรียนในพื้นที่ขางเคยีงโครงการพัฒนาดอยตุง อันเนื่องมาจาก
พระราชดาํริใหไดรับโอกาสทางการศกึษาอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ 

5) การสงเสริมการจัดการศกึษาดานเทคโนโลยีทางไกลผานดาวเทียม (DLTV)        
และเทคโนโลยีทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 
 

2.3 เปาหมายกิจกรรม : จัดการศึกษาใหนักเรียนในระดับกอนประถมศึกษา จนจบการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 
 

3. เรื่องการปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผูประกอบวิชาชพีครู  
และอาจารย 

3.1 ประเด็นการพัฒนาวชิาชพีครู 
3.2 กิจกรรมและเปาหมายกิจกรรม การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ภาษาตางประเทศ 

และพัฒนาและเสริมสรางศกัยภาพคร ูเพื่อพัฒนาศักยภาพครูใหมีความพรอม ในการจัดการเรียนการสอน สอดรับ
กับทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 
 

4. เรื่องการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
4.1 ประเด็น 

1) การปรับหลักสูตร พรอมกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมินเพื่อ 
พัฒนาการเรียนรู เปนหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

2) ระบบการประกัน การประเมิน และการรับรองคณุภาพการศึกษา  
3) ระบบความปลอดภัย และระบบสวัสดิภาพของผูเรียน 
4) การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม  

4.2 กิจกรรมและเปาหมายกิจกรรม 
1) การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรยีนการสอน การวัดและ ประเมินผล เพื่อใหผูเรยีน 

และประชาชนไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน เกิดการเรยีนรูตลอด ชีวิตอยางทั่วถึง พรอมทั้งมีทักษะ
และศักยภาพในการประกอบอาชีพที่สอดคลองกับความตองการ ของประเทศ 

2) การขับเคล่ือนการพัฒนาการศึกษาที่ย่ังยืน การพัฒนาคณุภาพ สถานศึกษา  
ทั้งโรงเรยีนคณุภาพประจาํตาํบล โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ ภาคตะวันออก การจางครู
คณิตศาสตร วิทยาศาสตรในโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาส โรงเรยีนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก เพื่อ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาใหเหมาะสมกับบริบทของพื้นท่ี ที่หลากหลาย รวมถึงแนวโนมของสังคมท่ี
เปลี่ยนแปลงไปและสอดคลองกับการพัฒนาของประเทศ 

3) การปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศกึษา เพื่อสราง ภูมิคุมกันปองกัน   
ยาเสพติดในกลุมเด็กและเยาวชนมิใหเปนผูเสพรายใหม พัฒนากระบวนการระบบติดตาม ดูแล ชวยเหลือกลุมเด็ก
และเยาวชนท่ีมีปญหายาเสพติด สรางและพัฒนาระบบรองรับสนับสนุนการคืนเด็กดี สูสังคม เสริมสรางมาตรฐาน
ในการปองกันและแกไขปญหาในกลุมเปาหมาย ซึ่งจะสงผลใหประเทศไทย มีความม่ันคง 

4) การเสริมสรางระเบียบวินัย คณุธรรม และจริยธรรม เพื่อให นักเรียน ครู ผูบริหาร และ   
บุคลากรทางการศึกษาตระหนักรู เขาใจ และมีกระบวนการคิดอยางมีเหตุผล ซึมซับคุณคา แหงคุณธรรมความดี
อยางเปนธรรมชาติและสรางความรูสึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการทําความดี อีกทั้งสรางเครือขายชุมชนองคกรแหง
คุณธรรม โดยขอความรวมมือจากหนวยงาน และองคกรที่ทํางาน ดานคณุธรรมอยางเปนรูปธรรม 
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5. เรื่องการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูโดยการพลิกโฉมดวยระบบดจิิทัล 
5.1 ประเด็นการปฏิรูปการเรียนรูดวยดิจิทัลผานแพลตฟอรมการเรียนรู ดวยดิจิทัล 

แหงชาติ 
5.2 กิจกรรมและเปาหมายกิจกรรม การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ  

การศึกษา เพื่อสงเสริมการจัดการศกึษาดานเทคโนโลยีทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยี ทางไกล 
ผานเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 
 

2.2.2.2 แผนการปฏิรูปประเทศดานการปองกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ  
1. เรื่องการปองกันและเฝาระวัง 

1.1 ประเด็นการเรงสรางการรับรูและจิตสํานกึของประชาชนในการตอตาน การทุจริต 
และประพฤตมิิชอบ โดยความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 

1.2 กิจกรรมและเปาหมายกิจกรรม การพัฒนานวัตกรรมเทคนิคการเรียน การสอนการ 
ปองกันและปราบปรามการทุจริตสําหรับนักเรียน พัฒนาผูนําเยาวชนตอตานการทุจริต พัฒนานวัตกรรมการสราง
เครือขายและการมีสวนรวมในการตอตานการทุจริตและพฒันาผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

2.2.3 กิจกรรมปฏิรูปที่จะสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอประชาชนอยางมีนัยสําคัญ (Big Rock) 
2.2.3.1 กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแตระดับ 

ปฐมวัย 
1. เปาหมาย 
1. เด็กปฐมวัยในชวงกอนวัยเรียน (3 - 5 ป) ทุกคน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ผูขาดแคลนทุน 

ทรัพย ผูพิการ และผูดอยโอกาส ไดรับการดูแลและสงเสรมิพัฒนาการจากสถานพัฒนาเด็ก ปฐมวัยที่มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเดก็ปฐมวัยแหงชาติ และไดรับโอกาสทางการศกึษาท้ังในและ นอกระบบการศึกษา 
รวมถึงระบบการศึกษาซึ่งจัดการโดยครอบครัวหรือกลุมของครอบครวัจนสําเร็จ การศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ
ระดับสูงกวาอยางเสมอภาคตามศักยภาพและความถนัด 

2. เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา กลับเขาศึกษาตออยางนอยจนจบ การศึกษา  
ภาคบังคับ และไดรับการพัฒนาทักษะอาชีพตามความถนัดและมีศักยภาพที่จะพึ่งพาตนเอง ในการดํารงชีวิตได 

3. ประชากรวัยแรงงานมีทักษะดานการอานและคณิตศาสตร (Literacy & Numeracy  
Competency) ในระดับการศกึษาขั้นพื้นฐานที่จําเปนตอการทาํงานและการใชชวีิตในโลก ยุคปจจุบัน 

     4. เกิดระบบหลักประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแตระดับปฐมวัย 
ดวยความรวมมือระหวางกระทรวงศึกษาธิการ และหนวยงานภาครัฐอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ รวมทั้ง ภาคเอกชน 
 

2. ตัวช้ีวัด 
1. อัตราการเขาเรียนสุทธิ (Net Enrollment Ratio) ระดบักอนวัยเรียนไมนอยกวา 

รอยละ 80 ระดับประถมศึกษา ไมนอยกวารอยละ 95 ระดบัมัธยมศกึษาตอนตน ไมนอยกวารอยละ 90 ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา ไมนอยกวารอยละ 70 ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเทาไมนอยกวา รอยละ 35 
ในป 2565 

2. สัดสวนประชากรวัยเรียนทีอ่ยูนอกระบบการศึกษาในระดับการศึกษา ภาคบังคบั 
ระดับประถมศึกษา ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนตน (อายุ 6 - 14 ป) ไมเกินรอยละ 5 ในป 2565 
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3. มีระบบการบูรณาการ การจัดการขอมูลสารสนเทศขนาดใหญ (Big Data) ของเด็ก 

เยาวชนดวยเลขบัตรประชาชน 13 หลัก งบประมาณ ตัวชี้วัด และนโยบายตั้งแตระดับปฐมวัย ระหวาง
กระทรวงศกึษาธิการ และหนวยงานภาครัฐอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ รวมทั้งภาคเอกชนเพื่อสงเสริมโอกาส ทางการศึกษา
และความเสมอภาคทางการศึกษาแกผูขาดแคลนทุนทรัพย ผูพิการ และผูดอยโอกาส 

4. มีการพัฒนาเครื่องมือสํารวจความพรอมของเด็กปฐมวัยในการเขาสูการศึกษา ระดับ  
ประถมศึกษา และ เครื่องมือการประเมินศักยภาพดานการอานและคณิตศาสตรในระดับการศกึษา ข้ันพื้นฐานของ
ประชากรวัยแรงงาน รวมทั้งมีการจัดเก็บและรายงานขอมูลตอสาธารณะทุก 3 ป 
 

2.2.3.2 กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสูการเรียนรูฐานสมรรถนะ 
เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

1. เปาหมาย 
1. ผูเรียนทุกระดับเปนผูมีความรู ทักษะ และใฝเรียนรู มีทักษะในการดาํรงชีวิต ในโลกยุคใหม  

รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก เปนพลเมืองที่ตื่นรู มีความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ 
2. คร/ูอาจารยมีสมรรถนะดานการจัดการเรียนรู ประกอบดวย การออกแบบ การเรียนรู การจัด 

กิจกรรมการเรยีนรู มีจิตวิทยาการเรียนรู สื่อและการใชสื่อ เทคโนโลยีเพื่อการศกึษาและ การเรยีนรู การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริง มีความศรทัธาในวิชาชพีและความเปนครู 

3. ผูบริหารสถานศกึษาและผูบริหารการศกึษามีสมรรถนะในการบริหารงาน วิชาการ และการ 
นิเทศการจัดการเรียนรู ประกอบดวย ดานหลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู สื่อและ เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู 
การวัดและประเมนิผลการเรยีนรูตามสภาพจริง การนิเทศการจัดการเรียนรู มีภาวะผูนําทางวิชาการ มีจิตวิทยา 
ในการสงเสริมและสรางขวัญกําลังใจในการจัดการเรียนรู และมีมนุษยสัมพันธที่ดีในการรวมมือกับบุคคล 
หนวยงานและชุมชนในการสงเสริมและสรางระบบนิเวศ การเรียนรูท่ีปลอดภัยสําหรับผูเรียน 
 

2. ตัวช้ีวัด  
1. มีหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามแบบหลักสูตรฐานสมรรถนะ ในทุกระดับการศกึษา 
2. ครแูละบุคลากรทางการศึกษาไดรบัการพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนรู แบบ Active  

Learning ผานการพัฒนาการคิดขั้นสูงเชิงระบบ 
3. ครผููสอนจัดการเรียนรูที่มุงพัฒนาสมรรถนะผูเรียนแบบถักทอความรู ทักษะ และเจตคติ  

คานิยม และคุณลักษณะผูเรียนเขาดวยกันแบบ Active Learning ในทุกระดับการศึกษา 
4. ระบบการประเมินผลลัพธผูเรียนใหมีความหลากหลาย เพ่ือสงเสริมการเรียนรู เปนรายบุคคล 

(Personalized learning) และสามารถสะทอนสมรรถนะของผูเรียนไดตามบริบทของ สถานศึกษา ลดสัดสวนของ
การนําผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนในระดับชาต ิมาใชในการพิจารณาประเมนิผล ของครูและผูบริหารสถาบันการศึกษา 

5. มีแพลตฟอรมการเรียนรูอัจฉริยะ ที่รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับกระบวนการ จัดการเรียนรู สื่อการ 
สอนคณุภาพสูง และการประเมินและพัฒนาผูเรียน เพื่อสงเสริมการเรียนรู เปนรายบุคคล (personalized 
learning) สําหรับผูเรียนทุกชวงวัย 
 

2.2.3.3 กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากร  
ทางการศึกษาใหมีคุณภาพมาตรฐาน 

1. เปาหมายและตัวชีว้ัดของกิจกรรมปฏิรูป 
1.1 กลไกและระบบการผลติ คัดกรองครูและบุคลากรทางการศึกษาและ อาจารยใหมีคุณภาพ 

และประสิทธิภาพ 
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1.1.1 มีรปูแบบ กระบวนการคัดเลือกนิสิต/นักศึกษาครู ที่มปีระสิทธิภาพ เที่ยงตรง 

และลดความเหลื่อมล้ํา 
1.1.2 มีหลักสูตรการผลิตครทูี่เปนเลิศและมีรูปแบบกระบวนการฝก ประสบการณ 

วิชาชีพครู ตามความตองการและความจาํเปนตามบริบทของสาขาวิชาและพื้นท่ี 
1.1.3 มีกรอบมาตรฐานและตวัชี้วัดสมรรถนะอาจารยสถาบนัผลิตครู และครูพี่เลี้ยง 

ในโรงเรียนหรือสถานฝกประสบการณวิชาชีพดานวชิาชีพครู เพื่อนําไปสูการประเมิน มาตรฐานการปฏิบัติงานและ
สมรรถนะ และการวิเคราะหและพัฒนาสมรรถนะอาจารยสถาบันผลิตคร ูและครูพี่เลี้ยงตามความตองการจําเปน 

1.2 กลไกและระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสายสามัญศึกษา และสาย 
อาชีวศึกษา ใหมีคุณภาพ ประสิทธิภาพและมีความกาวหนาในการประกอบอาชีพ 

1.2.1 มีกรอบมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพครูทั้งสายสามัญศกึษาและ สายอาชีวศึกษา    
ที่เนนใหครูมีความพรอมทั้งทางดานวิชาการ เชี่ยวชาญวิชาชีพ มีจรรยาบรรณ และจิตวิญญาณ 
ความเปนครู เพื่อนําไปสูการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานและสมรรถนะ และการวิเคราะหและพัฒนา 
สมรรถนะครูและบุคลากรทางการศกึษาตามความตองการจําเปน 

1.2.2 มีระบบกลไกใหครูและผูบรหิารมีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพ อยางตอเนื่อง  
อาทิ PLC & CPD (Professional Learning Community & Continuous Professional Development)  
และใหความสําคัญกับการนิเทศและติดตามชวยเหลือครูใหม/ครูที่ไมมีวุฒิทางการศึกษา 

1.3 มีการปรับปรุงระบบกลไกการเลื่อนวิทยฐานะของครู โดยนําผลการประเมิน สมรรถนะ 
ไปเปนสวนสาํคญัในการเลื่อนวิทยฐานะและการปรับปรงุคาตอบแทนที่เหมาะสม 
 

2.2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
2.2.4.1 วัตถุประสงค 
1. เพื่อวางรากฐานใหคนไทยเปนคนที่สมบูรณ มีคุณธรรมจรยิธรรม มีระเบียบวินัย คานิยมที่ดี  

มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพท่ีดี ครอบครัวอบอุน ตลอดจน เปนคนเกงที่มีทักษะ
ความรูความสามารถและพัฒนาตนเองไดตอเนื่องตลอดชีวิต 

2. เพื่อใหคนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ไดรบัความเปนธรรม ในการเขาถึง 
ทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผูดอยโอกาสไดรับการพัฒนาศักยภาพ รวมท้ังชุมชนมีความเขมแข็ง
พึ่งพาตนเองได 

3. เพื่อใหเศรษฐกิจเขมแข็ง แขงขันได มีเสถียรภาพ และมีความย่ังยืน สรางความเขมแข็ง 
ของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหมโดยการใชนวัตกรรมที่เขมขนมากขึ้น สรางความเขมแข็ง 
ของเศรษฐกิจฐานราก และสรางความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ํา 

4. เพื่อรักษาและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมใหสามารถ สนับสนุนการ 
เติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน 

5. เพื่อใหการบริหารราชการแผนดินมีประสิทธิภาพ โปรงใส ทันสมัย และมีการทํางานเชิงบูรณา 
การของภาคีการพัฒนา 

2.2.4.2 เปาหมายรวม 
1. คนไทยมีคณุลักษณะเปนคนไทยที่สมบูรณ มวีินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐาน 

ที่ดขีองสังคม มีความเปนพลเมืองต่ืนรู มีความสามารถในการปรับตัวไดอยางรูเทาทันสถานการณ มีความ
รับผิดชอบและทําประโยชนตอสวนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงาม ทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิต 
ที่พอเพียง และมีความเปนไทย 
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2. ความเหลื่อมล้ําทางดานรายไดและความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความ เขมแข็ง 

ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเขาถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคม ที่มีคุณภาพอยางทั่วถึง
และเปนธรรม กลุมที่มีรายไดต่ําสุดรอยละ 40 มีรายไดเพิ่มขึ้นอยางนอยรอยละ 15 

3. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมสามารถสนับสนุนการเติบโตท่ีเปนมิตรกับ 
สิ่งแวดลอม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน แลน้ํา โดยเพิ่มพื้นท่ีปาไมใหไดรอยละ 40 ของพื้นท่ีประเทศ 
เพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปลอยกาซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนสง ไมนอยกวารอยละ 
7 ภายในป 2563 เทียบกับการปลอยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดสวนของขยะมูลฝอย ที่ไดรับการจัดการ 
อยางถูกหลักสุขาภิบาลเพิ่มข้ึน และรักษาคุณภาพน้ําและคุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤต ใหอยูในเกณฑมาตรฐาน 

4. มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคค ีสรางภาพลักษณดี และเพิ่ม 
ความเชื่อมั่นของนานาชาติตอประเทศไทย ความขัดแยงทางอุดมการณและความคิดในสังคมลดลง ปญหา
อาชญากรรมลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนสงสินคาและคามนุษย ลดลง มีความ
พรอมที่ปกปองประชาชนจากการกอการรายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเทศไทยมีสวนรวม ในการกําหนด
บรรทัดฐานระหวางประเทศ เกิดความเชื่อมโยงการขนสง โลจิสติกส หวงโซมูลคา เปนหุนสวนการพัฒนาที่สาํคัญ 
ในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก และอัตราการเติบโตของมูลคาการลงทุน และการสงออกของไทยในอนุภูมิภาค 
ภูมิภาค และอาเซียนสูงข้ึน 

5. มีระบบบริหารจัดการภาครฐัที่มีประสิทธิภาพ ทันสมยั โปรงใส ตรวจสอบได กระจาย อํานาจ 
และมีสวนรวมจากประชาชน บทบาทภาครฐัในการใหบริการ ซึ่งภาคเอกชนดําเนินการแทนไดดีกวา ลดลง เพ่ิม
การใชระบบดจิิทัลในการใหบริการ ปญหาคอรรัปชั่นลดลง และการบริหารจัดการขององคกร ปกครองสวนทองถ่ิน
มีอิสระมากข้ึน โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดทําโดยสถาบันการจัดการนานาชาติ และอันดับความยากงาย
ในการดาํเนินธุรกิจในประเทศดีข้ึน การใชจายภาครัฐและระบบงบประมาณ มีประสิทธิภาพสูง ฐานภาษีกวางขึ้น 
และดัชนีการรับรูการทุจริตดขีึ้น รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐที่มีความรู ความสามารถและปรับตัวไดทันกับยุคดิจิทัล
เพิ่มข้ึน 

2.2.4.3 ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ 
ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพฒันาศักยภาพทุนมนุษย  
เปาหมายระดับยุทธศาสตร 
1. คนไทยสวนใหญมีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานท่ีดีของสังคมเพิ่มขึ้น  
2. คนในสังคมไทยทุกชวงวัยมีทกัษะ ความรู และความสามารถเพิ่มข้ึน 
3. คนไทยไดรับการศึกษาที่มคุีณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรยีนรู ดวยตนเอง 

อยางตอเนื่อง 
แนวทางการพัฒนา 
1. ปรบัเปลี่ยนคานิยมคนไทยใหมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรม 

ที่พึงประสงค 
2. พัฒนาศักยภาพคนใหมีทักษะความรู และความสามารถ ในการดํารงชีวิต อยางมีคุณคา 
3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรยีนรูตลอดชีวิต 
 

ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม  
เปาหมายระดับยุทธศาสตร 
1. ลดปญหาความเหลื่อมลาดานรายไดของกลุมคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคม ท่ีแตกตางกัน 

และแกไขปญหาความยากจน 
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2. เพิ่มโอกาสการเขาถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครฐั  
แนวทางการพัฒนา 
1. เพิ่มโอกาสใหกับกลุมเปาหมายประชากรรอยละ 40 ที่มีรายไดต่าํสุดใหสามารถ เขาถึงบริการ 

ที่มีคุณภาพของรฐั และมีอาชีพ 
2. ขยายโอกาสการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพใหแกเด็กและเยาวชนท่ีดอยโอกาส ทางการศึกษา 

อยางตอเนื่องโดยไมถูกจํากัดศักยภาพจากสภาพครอบครัว พื้นที่ และสภาพรางกาย 
 

ยุทธศาสตรที่ 5 การเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสูความมั่งค่ังและย่ังยืน 
เปาหมายระดับยุทธศาสตร 
1. ปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริยใหเปนสถาบันหลักของประเทศ 
2. ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใตมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน มโีอกาส  

ในการศกึษาและการประกอบอาชีพที่สรางรายไดเพิ่มขึ้น 
 

แนวทางการพัฒนา 
การรักษาความม่ันคงภายในเพื่อใหเกิดความสงบในสังคมและธาํรงไวซึ่งสถาบันหลักของชาติ 

โดยนําแนวทางพระราชดํารไิปเผยแพรและพัฒนา และดาํเนินกิจกรรมที่เก่ียวของกับโครงการ พระราชดําร ิ 
รวมถึงปองกันและแกไขปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต 
 

ยุทธศาสตรที่ 6 การบริหารจดัการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ  
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

เปาหมายระดับยุทธศาสตร 
เพิ่มคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริตใหสูงขึ้น  

แนวทางการพัฒนา 
ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปลูกฝงใหคนไทยไมโกง 
 

2.2.5 นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ 
2.2.5.1 นโยบายความมั่นคงแหงชาติที่ 3 ปองกันและแกไขการกอความไมสงบในจังหวัด ชายแดน

ภาคใต 
1. แผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ รองรับนโยบายที่ 7 ประเด็นการปองกัน และ 

แกไขปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต 
2. เปาหมายเชิงยุทธศาสตร ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใตมีความปลอดภัยในชีวิต  

และทรัพยสิน และอยูรวมกันอยางสันติสุข 
3. ตัวชี้วัด จํานวนนักเรียน นักศกึษา และเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต ที่ศึกษาตอ  

สถาบันของรัฐในทุกระดับชั้น 
4. กลยุทธ พัฒนาการศึกษาใหไดมาตรฐานสอดคลองกับตลาดแรงงานในพื้นที่ และเสริมสราง 

ความมั่นคงของชาติ โดยเรงแกปญหาพื้นฐานท่ีสงผลกระทบตอการศึกษาของเยาวชน ในพื้นที่ รวมทั้งสงเสริม 
การเรียนรูในลักษณะทวิภาษา (มลายูถิ่น-ไทย) 
 

2.2.5.2 นโยบายความมั่นคงแหงชาติที่ 8  เสริมสรางความเขมแข็งและภูมิคุมกันความมั่นคงภายใน 
1. แผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ รองรับนโยบายที่ 10 ประเด็นการปองกัน และ 

ปราบปรามยาเสพติด 
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2. เปาหมายเชิงยุทธศาสตร การแพรระบาดของยาเสพติดในสังคมไทยลดลง  
3. ตัวชี้วัด ระดับความสาํเร็จในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
4. กลยุทธ รณรงคใหเด็ก เยาวชน ผูใชแรงงาน และประชากรกลุมเสี่ยง ตระหนักรูถึงโทษ  

ของยาเสพติดเพ่ือปองกันการเสพยา โดยอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวน 
 

2.2.5.3 นโยบายความมั่นคงแหงชาติที่ 9 เสริมสรางความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต 
1. แผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ รองรับนโยบายที่ 11 ประเด็นการเสริมสราง  

ความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต 
2. เปาหมายเชิงยุทธศาสตร หนวยงานภาครัฐมีระบบปองกันและแกไขการทุจริต และประชาชน 

ไมเพิกเฉยตอการทุจริตของหนวยงานภาครัฐ 
3. ตัวชี้วัด ดัชนชีี้วัดการรับรูการทุจริตของประเทศไทย 
4. กลยุทธ รณรงคใหความรูแกทกุภาคสวนถึงภัยทุจริต เพื่อสรางคานิยมตอตาน และปฏิเสธการทุจริต 

 

2.3 แผนระดับที่ 3  
2.3.1 แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 

เปนแผนยุทธศาสตรดานการศึกษาระยะยาว โดยมุงจัดการศึกษาใหคนไทยทุกคนสามารถ เขาถึงโอกาส
และความเสมอภาคในการศกึษาที่มีคณุภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พัฒนา
กําลังคนใหมีสมรรถนะในการทํางานท่ีสอดคลองกับความตองการของตลาดงาน และการพัฒนาประเทศ เพ่ือให
หนวยงานที่เก่ียวของกับการจัดการศึกษาไดนําไปเปนกรอบและแนวทาง การพัฒนาการศกึษาและการเรยีนรู
สําหรับพลเมืองทุกชวงวัยตั้งแตแรกเกิดจนตลอดชีวิต ภายใตบรบิทเศรษฐกิจและสังคม ของประเทศและของโลก 
ที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรมและความคิดสรางสรรค รวมทั้งความเปนพลวัตร เพื่อใหประเทศไทยสามารถกาวขาม
กับดักประเทศที่มีรายไดปานกลางไปสูประเทศท่ีพัฒนาแลว ซึ่งภายใต กรอบแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 - 
2579 ไดกําหนดสาระสาํคัญสาํหรับบรรลุเปาหมาย ของการพัฒนาการศึกษาใน 5 ประการ ไดแก การเขาถึง
โอกาสทางการศึกษา (Access) ความเทาเทียม ทางการศกึษา (Equity) คุณภาพการศึกษา (Quality) 
ประสิทธิภาพ (Efficiency) และตอบโจทยบริบท เปลี่ยนแปลง (Relevancy) ในระยะ 20 ปขางหนา และมี
ยุทธศาสตร 6 ประการ คือ 1) การจัดการศึกษา เพื่อความมัน่คงของสังคม และประเทศชาติ 2) การผลิตและ
พัฒนากําลังคน การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 3) การพัฒนา
ศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคม แหงการเรียนรู 4) การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียม
ทางการศึกษา 5) การจัดการศึกษา เพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 6) การพัฒนา
ประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา และแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาตไิดกําหนดประเด็นการพัฒนา 
ไว 23 ประเด็น มีประเด็นที่เก่ียวของ กับการศกึษาโดยเฉพาะ คือ ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอด 
ชวงชีวิต และประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู 

 
2.3.2 แผนปฏิบัติการดานการจัดการศึกษาปฐมวัย ของกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2563 - 2565) 

กระทรวงศกึษาธิการตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัย และพิจารณาเห็นวา สถานการณ
ในปจจุบัน มีปจจัยและสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยมากขึ้น ทั้งในดานกฎหมาย 
ดานโยบายและแผน รวมถึงบริบทอ่ืนที่กลาวมาขางตน เพื่อใหการดําเนินงานเก่ียวกับ การจัดการศึกษาปฐมวัย
ของกระทรวงศึกษาธิการ มีกรอบทิศทางและเปาหมายการดําเนินงานท่ีชัดเจน เปนไปตามขอกําหนดของกฎหมาย 
สอดคลองกับแนวนโยบายและเปาหมายการพัฒนาของยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตร แผนปฏิรูป
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ประเทศดานการศึกษา แผนการศึกษาแหงชาติ นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และแผนอื่นที่
เก่ียวของ รวมทั้ง เพื่อเปนการรวมพลังในการผลักดันและ ขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศกึษาปฐมวัยจาก
หนวยงานที่เก่ียวของในการดําเนินการใหเด็กปฐมวัยไดรบั การดูแล และพัฒนาใหมีพัฒนาการสมวัย มีความพรอม
สําหรับการเรียนรูในระดับที่สูงข้ึน เปนคนดี คนเกง มีคุณภาพตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ ผานการ
ขับเคลื่อน 6 ประเด็นยุทธศาสตร 1) สรางโอกาส ในการเขาถึงบริการการศึกษาปฐมวัยอยางทั่วถึง เทาเทียม และ
เปนธรรม 2) พัฒนาคุณภาพการจัด การศึกษาปฐมวัย 3) สงเสริม และพัฒนาพอแม ผูปกครอง และชุมชนในการ
อบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย 4) สงเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา และเผยแพรองคความรู สื่อ นวัตกรรม 
การจัดการศกึษาปฐมวัย 5) พฒันาประสิทธิภาพการบรหิารจัดการศกึษาปฐมวัย 6) จัดระบบขอมูลและสารสนเทศ
การศึกษาปฐมวัย และ 7) ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวของใหเอ้ือตอการจัดการศกึษาปฐมวัย 

 

2.3.3 แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงศกึษาธิการ ไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) ที่สอดคลอง  

เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายและแผนระดับชาต ิวาดวยความ
มั่นคง เพื่อใหทกุสวนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใชเปนกรอบแนวทางในการจัดทํา แผนปฏิบัติราชการ 
ซึ่งมีสาระสาํคัญ 5 เรื่อง ไดแก 1) การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 2) การผลิตและ
พัฒนากําลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 3) การพัฒนา
ศักยภาพคน ทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู 4) การสรางโอกาสความเสมอภาค และความเทาเทียม
ทางการศึกษา และ 5) การพฒันาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 

2.3.4 แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) ของสํานักงานคณะกรรมการการศกึษา ข้ันพื้นฐาน 
ตามที่กําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาวาดวย พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลกัเกณฑและวิธีการ  

บริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 สํานักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ. 2553 - 2565) ที่สอดคลองเชื่อมโยง 
กับยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรปูประเทศ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายและแผนระดับชาติ วาดวยความมั่นคง และ
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อใหทุกสวนราชการในสังกัด
กระทรวงศกึษาธิการ ใชเปนกรอบแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติการ แผนพัฒนาการศกึษาขั้นพื้นฐาน และแผน
อ่ืน ๆ ในป พ.ศ. 2563 ถึง 2565 ซึ่งมีสาระสาํคัญ 6 เรื่อง ไดแก 1) การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสงัคม
และประเทศชาติ 2) การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัยและ นวัตกรรมเพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศ 3) การพัฒนาศกัยภาพคน ทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรยีนรู 4) การสรางโอกาสความ
เสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา 5) การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
และ 6) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบ บรหิารจัดการศกึษา โดยมีเปาหมาย ตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา 
แผนงาน/โครงการสาํคัญในแผนปฏิบัติ ราชการแตละเรื่องดังกลาว 

เนื่องดวยในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการปรับเปลี่ยนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และ  
นโยบายสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เดิมในแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2561-2565) 
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดกําหนดสาระสําคัญไว 6 เรื่อง ตามนโยบายและจุดเนนเดิม
ของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน แตเนื่องดวย
สถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป กระทรวงศึกษาธิการมีประกาศนโยบาย การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
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ประจําป 2564-2565 และนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานมกีารปรับเปลี่ยน จึงมีการ
ปรับแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) มาสูแผนพัฒนาการศกึษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2554-2565 ซึ่ง
กําหนดสาระสาํคัญไว 4 เรื่อง ที่สอดคลองกับ นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี
การบูรณาการ เปาหมาย ตวัชีวั้ด แนวทางการพัฒนา และแผนงาน/โครงการสาํคัญ เพ่ือใชในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาคุณภาพทางการศึกษา ขั้นพื้นฐานของประเทศตอไป 
2.3.5 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2564 2565) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 

สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน ไดจัดทําแผนพัฒนาการศกึษาข้ันพื้นฐาน (พ.ศ.  
2564 2565) เพื่อใชเปนกรอบทิศทางในการดําเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหบรรลุ เปาหมายที่กําหนด
ไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เชื่อมโยงสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 แผนแมบท
ภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนการปฏิรูป
ประเทศดานการศึกษา (ฉบับปรับปรุง) แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป 
(พ.ศ. 2563 - 2565) กระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติ ราชการระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายการจัด การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ.  
2560 - 2565 และนโยบายสาํนักงานคณะกรรมการ การศกึษาขั้นพื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 2565 
รวมท้ัง ใชเปนแนวทางในการกํากับ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน ซึ่งมีสาระสําคัญ 4 เรื่อง ไดแก 1) สงเสริม
การจัดการศกึษาใหผูเรียน มีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 2) สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
ใหกับประชากรวัยเรียน ทุกคน 3) ยกระดับคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
4) เพิ่มประสิทธิภาพ การบรหิารจัดการศึกษา โดยมีเปาหมาย จาํนวน 14 เปาหมาย ตัวชี้วัด จํานวน 18 ตัวชี้วัด 
และแนวทาง การพัฒนา จาํนวน 49 แนวทาง เพื่อใชในการขับเคลื่อนการพัฒนาคณุภาพทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ของประเทศตอไป 
 

2.4 นโยบายที่เกี่ยวของ 
2.4.1 นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา) 

คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี) แถลงตอ 
รัฐสภา วันพฤหัสบดทีี่ 25 กรกฎาคม 2562 โดยรัฐบาลไดกําหนดนโยบายในการบริหารราชการแผนดิน จําแนก 
เปนนโยบายหลัก 12 ดาน และนโยบายเรงดวน 12 เรื่อง ซึ่งนโยบายหลัก 12 ดาน ประกอบดวย 1) การปกปอง 
และเชิดชูสถาบันพระมหากษตัรยิ 2) การสรางความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศและความสงบสุข ของ
ประเทศ 3) การทํานุบาํรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 4) การสรางบทบาทของไทยในเวทีโลก 5) การพัฒนา
เศรษฐกิจและความสามารถในการแขงขันของไทย 6) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจาย ความเจริญสู
ภูมิภาค 7) การพัฒนาสรางความเขมแข็งจากฐานราก 8) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู และการพัฒนาศักยภาพ
ของคนไทยทุกชวงวัย 9) การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม10) การฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และการรกัษาสิ่งแวดลอมเพื่อสรางการเติบโตอยางย่ังยืน 11) การปฏิรูป การบริหารจัดการภาครัฐ 12) การ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม และนโยบายเรงดวน 12 เรื่อง 
ไดแก 1) การแกไขปญหาในการดาํรงชีวิตของประชาชน 2) การปรับปรงุ ระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 3) มาตรการเศรษฐกิจเพ่ือรองรับความผันผวน ของเศรษฐกิจโลก 4) การใหความชวยเหลือ
เกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม 5) การยกระดบัศักยภาพของแรงงาน 6) การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศสูอนาคต 7) การเตรยีมคนไทยสูศตวรรษท่ี 21 8) การแกไข ปญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
ทั้งฝายการเมืองและฝายราชการประจํา 9) การแกไขปญหา ยาเสพติดและสรางความสงบสุขในพื้นที่ชายแดน
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ภาคใต 10) การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชน 11) การจัดเตรยีมมาตรการรองรับภัยแลงและอุทกภัย 12) 
การสนับสนุนใหมีการศกึษา การรับฟงความเห็น ของประชาชน และการดําเนินการเพ่ือแกไขเพิ่มเติมรฐัธรรมนูญ 
 

2.4.2 นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 2565 
นโยบายการจัดการศึกษา 12 ขอ ดังนี้ 

ขอ 1 การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูใหทนัสมัย และทันการเปลี่ยนแปลง ของโลก 
ในศตวรรษที่ 21 โดยมุงพัฒนาผูเรียนทุกระดับการศึกษาใหมีความรู ทักษะและคุณลักษณะ ที่เหมาะสมกับบริบท
สังคมไทย 

ขอ 2 การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารยในระดับการศกึษาขั้นพื้นฐาน และ 
อาชีวศึกษาใหมีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล เพ่ือใหครแูละอาจารยไดรับการพัฒนาใหมีสมรรถนะ ทั้งดานการ
จัดการเรียนรู ดวยภาษาและดิจิทัล สามารถปรับวิธีการเรียนการสอนและการใชสื่อทันสมัย และมีความรบัผิดชอบ
ตอผลลัพธทางการศึกษาที่เกิดกับผูเรียน 

ขอ 3 การปฏิรูปการเรยีนรูดวยดิจิทัลผานแพลตฟอรมการเรียนรูดวยดิจิทัลแหงชาติ (NDLP)  
และการสงเสริมการฝกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจําวัน เพื่อใหมีหนวยงานรับผิดชอบพัฒนา แพลตฟอรมการเรียนรู
ดวยดิจิทัลแหงชาติ ที่สามารถนําไปใชในกระบวนการจัดการเรียนรูที่ทันสมัยและ เขาถึงแหลงเรียนรูไดอยาง
กวางขวางผานระบบออนไลน และการนาํฐานขอมูลกลางทางการศึกษามาใช ประโยชนในการพัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารและการจัดการศึกษา 

ขอ 4 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศกึษา โดยการสงเสริมสนับสนนุ  
สถานศึกษาใหมีความเปนอิสระและคลองตัว การกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช จังหวัด
เปนฐาน โดยอาศยัอํานาจตามกฎหมายการศกึษาแหงชาตทิี่ไดรบัการปรับปรงุเพื่อกําหนดใหมีระบบ บริหารและ
การจัดการ รวมถึงการจัดโครงสรางหนวยงานใหเอ้ือตอการจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ สถานศึกษาใหมี
ความเปนอิสระและคลองตัว การบริหารและการจัดการศึกษาโดยใชจังหวัดเปนฐาน มีระบบการบริหารงานบุคคล
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

ขอ 5 การปรับระบบการประเมินผลการศึกษาและการประกันคุณภาพ พรอมจัดทดสอบวัด 
ความรู และทักษะที่จาํเปนในการศกึษาตอระดับอุดมศึกษาทั้งสายวิชาการและสายวิชาชพี เพื่อใหระบบ การ
ประเมินผลการศึกษาทุกระดบัและระบบการประกันคุณภาพการศกึษา ไดรบัการปรับปรุงใหทนัสมัย ตอบสนอง
ผลสัพธทางการศึกษาไดอยางเหมาะสม 

ขอ 6 การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรใหทั่วถึงทุกกลุมเปาหมาย รวมถึงการระดม  
ทรัพยากรทางการศกึษาจากความรวมมือทุกภาคสวน เพื่อใหการจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษา มีความเปนธรรม
และสรางโอกาสใหกลุมเปาหมายไดเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพทัดเทียมกลุมอื่นๆ กระจายทรพัยากรทั้งบุคลากร
ทางการศึกษา งบประมาณ และสื่อเทคโนโลยีไดอยางท่ัวถึง 

ขอ 7 การนํากรอบคุณวุฒิแหงชาติ (NQF) และกรอบคุณวุฒิอางอิงอาเซียน (AQRF) สูการปฏิบัติ  
เปนการผลิตและการพัฒนากําลังคนเพื่อการพัฒนาประเทศโดยใชกรอบคุณวุฒิแหงชาติ เชื่อมโยงระบบการศึกษา
และการอาชพีโดยใชกลไกการเทียบโอนประสบการณดวยธนาคารหนวยกิตและ การจัดทํามาตรฐานอาชีพใน
สาขาท่ีสามารถอางอิงอาเชียนได 

ขอ 8 การพัฒนาเด็กปฐมวัยใหไดรับการดูแลและพัฒนากอนเขารับการศึกษาเพื่อพัฒนา รางกาย  
จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และสติปญญาใหสมกับวัย เพื่อเปนการขับเคลื่อนแผนบูรณาการ การพัฒนาเด็กปฐมวัย
ตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๒ สูการปฏิบัติเปนรูปธรรม โดยหนวยงานที่เก่ียวของนําไป
เปนกรอบในการจัดทาํแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีการ ติดตามความกาวหนาเปนระยะ 
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ขอ 9 การศึกษาเพื่ออาชีพและสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ เพื่อใหผูจบ 

การศึกษาระดับปริญญาและอาชวีศึกษามีอาชพีและรายไดที่เหมาะสมกับการดํารงชพีและคุณภาพชีวิตท่ีดี 
มีสวนชวยเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันในเวทีโลกได 

ขอ 10 การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทยดวยการนาํนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาใช 
ในการจัดการศึกษาทุกระดับการศกึษา เพื่อใหสถาบันการศึกษาทุกแหงนาํนวัตกรรมและเทคโนโลยี ที่ทันสมัย 
มาใชในการจัดการศึกษาผานระบบดิจิทัล 

ขอ 11 การเพิ่มโอกาสและการเขาถึงการศกึษาที่มคุีณภาพของกลุมผูดอยโอกาส ทางการศึกษา  
และผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ เพื่อเพิ่มโอกาสและการเขาถึงการศกึษาที่ม ีคุณภาพของกลุม
ผูดอยโอกาสทางการศกึษา และผูเรยีนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ 

ขอ 12 การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู  
ตลอดชีวิตและการมีสวนรวมของผูมีสวนเก่ียวของ เพื่อเพิ่มโอกาสและการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ  
ของกลุมผูดอยโอกาสทางการศกึษาและผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ 
 

นโยบายระยะเรงดวน (Quick Win) ของกระทรวงศึกษาธิการ 
1. ความปลอดภัยของผูเรียน โดยจัดใหมีรปูแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแล  

ชวยเหลือนักเรียน เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรยีนรูอยางมีคุณภาพ มีความสุข และไดรับการปกปองคุมครอง 
ความปลอดภัยทั้งดานรางกายและจิตใจ รวมถึงการสรางทกัษะใหผูเรียนมีความสามารถในการดแูลตนเอง  
จากภัยอันตรายตาง ๆ ทามกลางสภาพแวดลอมทางสงัคม 

2. หลักสูตรฐานสมรรถนะ มุงเนนการจัดการเรียนรูที่หลากหลายโดยยึดความสามารถ ของ 
ผูเรียนเปนหลัก และพัฒนาผูเรียนใหเกิดสมถรรนะที่ตองการ 

3. ฐานขอมูล Big Data พัฒนาการจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบและไมซ้ําซอน เพื่อใหได ขอมูล 
ภาพรวมการศึกษาของประเทศที่มีความครบถวน สมบูรณ ถูกตองเปนปจจุบัน และสามารถนํามาใช ประโยชนได
อยางแทจริง 

4. ขับเคลื่อนศูนยความเปนเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) สนับสนุน  
การดําเนินงานของศูนยความเปนเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ตามความเปนเลิศของ แตละ
สถานศึกษาและตามบริบทของพ้ืนท่ี สอดคลองกับความตองการของประเทศทั้งในปจจุบันและ อนาคตตลอดจน 
มีการจัดการเรียนการสอนดวยเครื่องมือที่ทนัสมัย สอดคลองกับเทคโนโลยีปจจุบัน 

5. พัฒนาทักษะทางอาชพี สงเสริมการจัดการศึกษาที่เนนพัฒนาทักษะอาชีพของผูเรยีน  
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สรางอาชีพและรายไดท่ีเหมาะสม และเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน ของประเทศ 

6. การศึกษาตลอดชีวิต การจัดเรียนรูตลอดชีวิตสําหรับประชาชนทุกชวงวัยใหมีคุณภาพ และ 
มาตรฐาน ประชาชนในแตละชวงวัยไดรับการศึกษาตามความตองการอยางมีมาตรฐาน เหมาะสมและ เต็มตาม
ศักยภาพตั้งแตวัยเด็กจนถึงวัยชรา และพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมเพื่อเตรียมความพรอมในการเขา สูสังคมผูสูงวัย 

7. การจัดการศกึษาสําหรับผูที่มีความตองการจําเปนพิเศษ สงเสริมการจัดการศึกษา ใหผูที่มี 
ความตองการจําเปนพิเศษไดรับการพัฒนาอยางเตม็ศักยภาพ สามารถดํารงชีวิตในสังคม อยางมีเกียรติศักดิ์ศรี 
เทาเทียมกับผูอ่ืนในสังคม สามารถชวยเหลือตนเอง และมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ 

 

 
 
 



31 

 
2.4.3 นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2565 

สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน ตระหนักถึงนโยบายดานการศึกษา ซึ่งถือเปน  
สวนสาํคัญย่ิงในการพัฒนาประเทศใหบรรลุเปาหมายอยางยั่งยืน เปนประเทศท่ีพัฒนาแลวในทุกดาน ดังนั้น 
เพื่อใหการดําเนินการเกิดผลสมัฤทธิ์และสอดคลองกับแผนการปฏิรูปประเทศ โดยเฉพาะกิจกรรม ปฏิรูปประเทศ 
ที่จะสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอประชาชนอยางมีนัยสาํคัญ (Big Rock) ท่ีมีความสําคัญ เรงดวน และสามารถ
ดําเนินการและวัดผลไดอยางเปนรูปธรรมในชวงป พ.ศ. 2564 – พ.ศ. 2565 ซึ่งเกี่ยวของ กับสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดแก (1) การสรางโอกาสและความเสมอภาค ทางการศึกษาตั้งแตระดับ
ปฐมวัย (2) การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสูการเรียนรูฐานสมรรถนะ เพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21 และ (3) การสรางระบบการผลิตและพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ จึงกําหนด
นโยบายสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

1) ดานความปลอดภัย 
พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยใหกับผูเรียน ครู และบุคลากร ทางการศึกษา 

และสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอ การมีสุขภาวะที่ดี
สามารถปรับตัวตอโรคอุบัติใหมและโรคอุบัติซ้ํา 

2) ดานโอกาส 
2.1 สนับสนุนใหเด็กปฐมวัยไดเขาเรียนทุกคน มีพัฒนาการท่ีดี ทั้งทางรางกาย จิตใจ วินยั  

อารมณ สังคม และสติปญญา ใหสมกับวัย 
2.2 ดําเนินการ ใหเด็กและเยาวชนไดรับการศกึษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน อยางมีคุณภาพ  

ตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะหตนเองเพื่อการศกึษาตอ และประกอบอาชีพ  
ตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งสงเสริมและพัฒนาผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษ สูความ 
เปนเลิศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

2.3 พัฒนาระบบดูแลชวยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยูในการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อปองกันไมให 
ออกจากระบบการศึกษา รวมทั้งชวยเหลือเด็กตกหลนและเด็กออกกลางคันใหไดรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อยาง 
เทาเทียมกัน 

2.4 สงเสริมใหเด็กพิการและผูดอยโอกาส ใหไดรับโอกาสทางการศึกษาที่มคีณุภาพ มีทักษะ 
ในการดําเนินชวีิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองไดอยางมศีักดิ์ศรีความเปนมนุษย ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

3) ดานคณุภาพ 
3.1 สงเสริมการจัดการศึกษาใหผูเรียนมคีวามรู มีทักษะการเรียนรูและทักษะที่จําเปน ของโลก 

ในศตวรรษที่ 21 อยางครบถวน เปนคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง ในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติที่ถูกตองตอบานเมือง 

3.2 พัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะและทักษะดานการอาน คณิตศาสตร การคิดขั้นสูง นวัตกรรม  
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดจิิทัล และภาษาตางประเทศ เพ่ือเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน และการเลือก
ศึกษาตอเพื่อการมีงานทํา 

3.3 ปรับหลักสูตรเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เนนการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จําเปน ในแตละ 
ระดับ จัดกระบวนการเรียนรูแบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งสงเสริมการจัดการเรียนรูท่ีสรางสมดุล ทุกดาน สงเสริม
การจัดการศกึษาเพื่อพัฒนาพหุปญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผูเรียนทุกระดับ 
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3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหเปนครยูุคใหม มีศักยภาพในการจัดการเรียนการ 

สอน ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหนาที่ไดดี มีความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล 
มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชพีอยางตอเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเปนครู 

4) ดานประสิทธิภาพ 
4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใชพื้นที่เปนฐาน มีนวัตกรรมเปนกลไกหลักในการขับเคลื่อน 

บนฐานขอมูลสารสนเทศที่ถูกตอง ทันสมัย และการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 
4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรยีนขนาดเล็ก และ 

โรงเรียนที่สามารถดํารงอยูไดอยางมีคุณภาพ (Stand Alone) ใหมีคุณภาพอยางยั่งยืน สอดคลองกับบริบทของ
พื้นที ่

4.3 บริหารจัดการโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจํานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  
1 - 3 นอยกวา 20 คน ใหไดรับการศึกษาอยางมีคณุภาพ สอดคลองกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 

4.4 สงเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศกึษาที่มีวัตถุประสงคเฉพาะ และสถานศึกษา 
ที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ 

4.5 สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาใหเปนตนแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา และการ 
เพิ่มความคลองตัวในการบริหารและการจัดการศกึษาขั้นพืน้ฐาน 

4.6 เพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โดยสรปุแลว ความสอดคลองของแผนในระดับตาง ๆ ที่สอดคลองกับภารกิจของสํานักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตรชาติ ท่ีเปนเปาหมายการพัฒนาประเทศ อยาง
ยั่งยืน โดยมียุทธศาสตรที่เกี่ยวของหลักในดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากร สวนแผน ระดับที่ 2 
ซึ่งเปนแนวทางการขับเคลื่อนประเทศในมิติตางๆ เพื่อบรรลุตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ ซึ่งประกอบไปดวย 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทเฉพาะกิจภายใตยุทธศาสตรชาติ อันเปนผลมาจากสถานการณ 
โควิด-19 พ.ศ. 2564 2565 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ กิจกรรมปฏิรูป 
ที่จะสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอประชาชนอยางมีนัยสาํคัญ (Big Rock) ในแผนการปฏิรูปประเทศ  
(ฉบับปรับปรุง) และนโยบายและแผนระดับชาตวิาดวยความมั่นคง แหงชาติ และแผนระดับที่ 3 เปนแผนที่ 
จัดทําขึ้นโดยหนวยงานของรัฐ เพื่อถายทอดเปาหมายและประเด็น การพัฒนาของแผนระดับที่ 1 และ 2  
ไปสูการปฏิบัติ โดยมีสวนที่เก่ียวของกับการจัดการศึกษาขัน้พื้นฐาน ไดแก แผนการศกึษาแหงชาติ  
พ.ศ. 2560 - 2579 แผนปฏิบัติการดานการจัดการศึกษาปฐมวัย ของกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2563 - 2565) 
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป  
(พ.ศ. 2563 - 2565) ของสํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
(พ.ศ. 2564 2565) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ  
พ.ศ.2565 ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นอกจากนี้ ยังพิจารณานโยบายรัฐบาล  
พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา) นโยบายการจัดการศึกษาของ กระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 
2565 และนโยบายสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2565  
ในการจัดทําแผนปฏิบัติการดังกลาว เชนเดียวกับ แผนปฏิบัติราชการอีกดวย 
 
 
 
 



33 

 
แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

วิสัยทัศน 
“สรางคุณภาพทุนมนุษย สูสังคมอนาคตที่ยั่งยืน”  
 

พันธกิจ 
1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง ในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
2. พัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถความเปนเลิศทางวิชาการเพื่อสรางขีดความสามารถ ในการแขงขัน 
3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผูเรียนใหมีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะ ในศตวรรษท่ี 21 
4. สรางโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ํา ใหผูเรียนทุกคนไดรับบริการทางการศึกษา อยางท่ัวถึง

และเทาเทียม 
5. พัฒนาผูบริหาร ครู และบคุลากรทางการศึกษาใหเปนมืออาชีพ 
6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคณุภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ยึดหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง 

และเปาหมายการพฒันาที่ย่ังยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 
7. ปรบัสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศกึษาทุกระดับ และจัดการศึกษา โดยใชเทคโนโลยีดิจิทัล 
 

ผลสัมฤทธิ์และเปาหมายการใหบริการหนวยงาน 
1. ผูเรียนมีความพรอมในการรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหมทุกรูปแบบ รวมถึงผูเรียน ในเขตพัฒนา

พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตไดรับการศกึษาสอดคลองกับอัตลักษณของจังหวัด ชายแดนภาคใต 
2. ผูเรียนไดรับการพัฒนาและเสรมิสรางศักยภาพชวิีตที่มีคุณภาพ และสงเสริมทักษะ ที่จําเปนในศตวรรษ

ที่ 21 
3. ประชากรทุกกลุมเปาหมายไดรับโอกาสในการเขาถึงบรหิารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีมคุีณภาพและมี

มาตรฐาน อยางเสมอภาคและเทาเทียมกัน 
4. ผูเรียนไดรับการพัฒนาใหมีความรู มีทักษะ ความเปนเลิศทางวิชาการ เพื่อตอบสนอง ความตองการ

ของประเทศ 
5. พัฒนาระบบบรหิารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใหสูงข้ึน  
 

กลยุทธหนวยงาน 
กลยุทธที่ 1 สงเสริมการจัดการศึกษาใหผูเรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ  
กลยุทธที่ 2 สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาใหกับประชากรวัยเรียนทุกคน  
กลยุทธที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
กลยุทธที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
 

กลยุทธหนวยงาน 
กลยุทธที่ 1 สงเสริมการจัดการศึกษาใหผูเรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
เปาหมาย 
ผูเรียน คร ูและบุคลากรทางการศกึษา และสถานศึกษา ไดรับการดูแลความปลอดภัยจาก ภัยพิบัติ 

และภัยคุกคามทุกรูปแบบ สามารถปรับตัวตอโรคอุบัติใหม โรคอุบัติซ้ํา และรองรับวิถีชีวิตใหม รวมถึงการจัด
สภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการมสีุขภาวะที่ดี  
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ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย  
ตัวชี้วัด 1 รอยละของผูเรียนที่เขารวมกิจกรรมท่ีสงเสริมสนับสนุนในการสรางภูมิคุมกันพรอมรับมือ 

การเปลี่ยนแปลงและภัย คุกคามแบบใหม ทุกรูปแบบ 
ตัวชี้วัดที่ 2.รอยละของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตไดรับการ

พัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบท 
ตัวชี้วัดที่ 3 รอยละของครู บุคลากรทางการศกึษา ดาํเนินการตามแนวทางในการจัดการภัยพิบัติ และ 

ภัยคุกคามทุกรูปแบบ ใหสามารถ ปรับตัวตอโรคอุบัติใหมและโรคอุบัติซ้ํา รองรับวิถีชีวิตใหม (New Normal)  
ตัวชี้วัดที่ 4 รอยละของสถานศึกษาที่มีแผน/มาตรการในการจัดการภัย พิบัติ ภัยคุกคามทุกรูปแบบ  

โรคอุบัติใหมและโรคอุบัติซ้ํา รองรับวิถีชีวิตใหม (New Normal)  
ตัวชี้วัดที่ 5 รอยละของบุคลากรทางการศึกษา มีความรู ความเขาใจเรื่อง รอยละ การจัดระบบความ

ปลอดภัยตาง ๆ สามารถนาํความรู ไปถายทอดสูโรงเรียนได 
 

 แนวทางการพัฒนา 
1. สรางความตระหนัก ความรู ความเขาใจแกครู บุคลากรทางการศึกษา ใหสามารถวิเคราะห ประเมิน

สถานการณความเสี่ยง และดําเนินการตามแนวทางในการจัดการภัยพิบัติ และภัยคกุคามทุกรูปแบบ ใหสามารถ
ปรับตัวตอโรคอุบัติใหมและโรคอุบัติซ้ํา รองรับวิถีชีวิตใหม (New Normal) 

2. สงเสรมิการพัฒนาผูเรียนใหมีความรูความเขาใจ รูจักวิธกีารปองกันและแกไข เกี่ยวกับภัยคุกคาม  
ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพยสิน การคามนษุย อาชญากรรมไซเบอร ภัยพิบัติและ
ภาวะฉุกเฉิน โรคอุบัติใหมและโรคอุบัติซ้ํา ตลอดจนพฤติกรรม ที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม ที่เก่ียวของกับความ
ปลอดภัย 

3. พัฒนากระบวนการเรียนรูที่มุงเสริมสรางทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ ใหแกผูเรียน เพื่อรองรับภัยพิบัติ
และภัยคุกคามทุกรูปแบบ โรคอุบัติใหมและโรคอุบัติซ้ํา 

4. สงเสรมิ พัฒนาทักษะดานดิจิทัลและดานการเรยีนรูดวยตัวเอง ที่นําไปสู Digital Life & Learning 
รวมถึงความพรอมของครผููสอนในการจัดการเรียนการสอนออนไลนเพื่อความปลอดภัย เมื่อตองเผชิญกับ
สถานการณภัยพิบัติและภัยคุกคาม 

5. สงเสรมิใหมีการจัดสภาพแวดลอม และสรางระบบนิเวศน การเรียนรู ที่ปลอดภัยในสถานศึกษา  
ใหผูเรียนมีความปลอดภัย มีความอบอุน และมีความสุขในสถานศึกษา 

6. เสริมสรางแนวทางการปองกันและแกปญหาจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ ไดอยางทันทวงที เชน  
ภัยคุกคามทางไซเบอร การแสดงออกท่ีไมเหมาะสม พฤติกรรมกลั่นแกลงรังแกผูอื่น (Butty) ความรุนแรง 
ในสถานศึกษา การลวงละเมิดทางเพศ และยาเสพติด โดยความรวมมือ จากภาคเีครือขาย 

7. พัฒนาระบบและรูปแบบการปองกันภัยทุกรูปแบบ รวมท้ังเสริมสรางสวัสดิการให ครแูละบุคลากร
ทางการศึกษามีขวัญและกําลงัใจในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะภัยที่เกิดจากความไมสงบในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต 
 

กลยุทธที่ 2 สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาใหกับประชากรวัยเรียนทุกคน 
เปาหมาย 
1. เด็กปฐมวัยไดเขาเรียนทุกคน มีพัฒนาการสมวัย 
2. ประชากรวัยเรียนระดับการศกึษาขั้นพื้นฐาน ไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางเสมอภาค จนจบ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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3. ผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษไดรับการสงเสริมและพัฒนาสูความเปนเลิศ 
4. เด็กกลุมเสี่ยงที่จะออกจากระบบการศึกษา เด็กตกหลน และเด็กออกกลางคัน ไดรับการชวยเหลือ 

ใหไดรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
5. เด็กพิการและผูดอยโอกาส ไดรบัโอกาสทางการศึกษาทีม่ีคุณภาพ  
 

 ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
1. อัตราการเขาเรียนสุทธิระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนตน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
2. จํานวนผูเรยีนที่เปนผูพิการ ผูดอยโอกาสเขาถึงบริการ ทางการศึกษา และพัฒนาสมรรถภาพ 

หรือบริการทางการศึกษา ที่เหมาะสม ตามความจาํเปน 
3. รอยละของผูเรียนท่ีไดรับเงินอุดหนุนปจจัยพื้นฐานสาํหรับนักเรียนยากจน 
4. จํานวนผูเรยีนไดรับการพัฒนาเตม็ตามศักยภาพตามความถนัด และความสามารถ (วิทยาศาสตร 

คณิตศาสตร ทัศนศิลป นาฏศิลป ดนตรี กีฬา) 
 

รายละเอียดตัวช้ีวัด ประเด็น 
ตัวชี้วัด 1 อัตราการเขาเรียนสทุธิระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน สังกัดสํานักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ตัวชี้วัด 2 จํานวนผูเรียนที่เปนผูพิการ ผูดอยโอกาสเขาถึงบรกิารทางการศึกษา และพัฒนา 

สมรรถภาพหรือบริการทางการศกึษาที่เหมาะสม ตามความจําเปน  
ตัวชี้วัด 3 รอยละของผูเรียนที่ไดรับเงินอุดหนุนปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน  
ตัวชี้วัด 4 จํานวนผูเรียนไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัด และความสามารถ 

(วิทยาศาสตร คณิตศาสตร ทัศนศิลป นาฏศลิป ดนตรีกีฬา)  
 

แนวทางการพัฒนา 
1. สรางโอกาสในการเขาถึงการศึกษาระดับปฐมวัยอยางเสมอภาค โดยการคนหา เฝาระวัง ติดตาม และ

ชวยเหลือเด็กปฐมวัย (3 - 5 ป) ทุกคน ใหไดรบัการดูแลและสงเสริมพัฒนาการ จากสถานศึกษาระดับปฐมวัยท่ีมี
คุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ 

2. สรางโอกาสและความเสมอภาคการเขาถึงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพใหแก ประชากรวัยเรียน 
ทุกคนอยางตอเนื่อง โดยจัดการศึกษาตามขีดความสามารถของผูเรยีน ความถนัดและ ศักยภาพของแตละบุคคล 
วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ 

3. สงเสรมิ สนับสนุนใหสถานศกึษาดําเนินการคนหา เฝาระวัง ติดตาม และประสาน ชวยเหลือ 
ประชากรวัยเรียนระดับการศกึษาขั้นพื้นฐาน ที่อยูนอกระบบการศึกษาใหเขาถึงการศกึษา ท่ีมีคุณภาพ และไดรับ
การพัฒนาตามศักยภาพของแตละบุคคล และสนับสนุนใหมีขอมูล องคความรู และ แนวทาง/วิธีการ/เครื่องมือ ที่
จําเปนในการปองกันนักเรียนออกจากระบบการศึกษา 

4. พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู สื่อ เทคโนโลยี สิง่อํานวยความสะดวก ทางการศกึษาสาํหรับ
คนพิการ การวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับการพัฒนาศกัยภาพของเด็กพิการ และเด็กดอยโอกาส 

5. สงเสรมิ พัฒนาการใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการสรางโอกาส ทางการศึกษา 
6. ระดมการมีสวนรวมของสังคมอยางตอเนื่อง เพื่อสรางโอกาส และลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 
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กลยุทธที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
เปาหมาย 

1. ผูเรียนทุกชวงวัยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่น  
การปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เปนพลเมือง ที่รูสิทธิและหนาที่ อยางมี
ความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภูมิใจในความเปนไทย 

2. ผูเรียนทุกชวงวัยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดรับการศกึษาที่มีคณุภาพ ตามมาตรฐาน 
สอดคลองกับศักยภาพ ใหเปนผูมีสมรรถนะและทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษที่ 21 

3. ผูบรหิาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเปนบุคคลแหงการเรียนรู ทันตอการเปลี่ยนแปลง  
ของเทคโนโลยี มีสมรรถนะ ความรู ความเชี่ยวชาญ จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ มีความพรอม ทั้งทางดาน
วิชาการ เชี่ยวชาญวิชาชีพ มีจรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเปนครู 

4. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเปาหมายการพัฒนาอยางย่ังยืน (Sustainable  
Development Goals : SDGs) โดยเฉพาะ SDG เปาหมายที่ 4 การศึกษาที่มี คุณภาพและสรางเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
1. รอยละของนักเรียนปฐมวัยมีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
2. รอยละของผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค ระดับดีขึ้นไป  
3. รอยละความสาํเรจ็ของการดาํเนินโครงการพัฒนา การจัดการเรยีนรูเพื่อเสริมสรางสมรรถนะผูเรยีน 

ที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงศตวรรษที่ 21 
4. คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET)  
5. รอยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ไดรบัการพัฒนาและ 

ยกระดับความรู ภาษาอังกฤษโดยใชระดับการพัฒนาทางดานภาษา (CEFR) ตามเกณฑที่กําหนด  
6. รอยละของสถานศึกษาที่สอนในระดับมัธยมศกึษาตอนตน ไดรับ การเตรียมความพรอม (ดานการ 

อาน คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร)ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA  
7. รอยละของสถานศึกษาที่สามารถจัดการเรียนการสอนตามพหุปญญา  
8. รอยละของนักเรียนที่ไดรับการคัดกรองเพื่อพัฒนา พหุปญญารายบุคคล 

 

รายละเอียดตัวช้ีวัด ประเด็น 
ตัวช้ีวัด 1 รอยละของนักเรียนปฐมวัยมีคุณภาพตามหลักสูตรการศกึษาปฐมวัย  
ตัวชี้วัดที่ 2 รอยละของผูเรียนมีคณุลักษณะอันพึงประสงค ระดับดีขึ้นไป  
ตัวชี้วัดที่ 3 รอยละความสาํเรจ็ของการดําเนินโครงการพัฒนา การจัดการเรียนรูเพื่อเสรมิสรางสมรรถนะ 

ผูเรียน ที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงศตวรรษท่ี 21 
ตัวชี้วัดที่ 4 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ตัวชี้วัดที่ 5 รอยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ไดรับการพัฒนา

และยกระดับความรู ภาษาอังกฤษโดยใชระดับการพัฒนาทางดานภาษา (CEFR) ตามเกณฑที่กําหนด  
ตัวชี้วัดที่ 6 รอยละของสถานศึกษาที่สอนในระดับมัธยมศกึษาตอนตน ไดรับ การเตรียมความพรอม  

(ดานการอาน คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร)ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA  
ตัวชี้วัดที่ 7 รอยละของสถานศึกษาที่สามารถจัดการเรียนการสอนตามพหุปญญา  
ตัวชี้วัดที่ 8 รอยละของนักเรียนที่ไดรับการคัดกรองเพื่อพัฒนา พหุปญญารายบุคคล 
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แนวทางการพัฒนา 
คุณภาพผูเรียน 
1. สงเสรมิการจัดการศึกษาใหผูเรียนมีความรู มีทักษะการเรียนรู และทักษะที่จําเปน ของโลกในศตวรรษ

ที่ 21 อยางครบถวน เปนคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และนอมนําพระบรมราโชบาย ดานการศึกษาของ
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว สูการปฏิบัติ 

2. พัฒนาผูเรียนตามแนวทางพหุปญญา (Multiple Intelligences) 
3. พัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะและทักษะดานการอาน คณิตศาสตร การคิดขั้นสูง นวัตกรรม 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดจิิทัล และภาษาตางประเทศ เพ่ือเพิ่มขีดความสามารถ ในการแขงขัน เชื่อมโยงสู
อาชีพและการมีงานทาํ มีทักษะอาชีพที่สอดคลองกับความตองการของประเทศ 

4. สงเสรมิ พัฒนาทักษะดานดิจิทัลและดานการเรยีนรูของผูเรียน ที่นําไปสู Digital Life & Learning 
5. ดําเนนิการคดักรอง/วัดความสามารถและความถนัดของผูเรียน เพื่อพัฒนา ใหสอดคลองกับศักยภาพ

และสงเสรมิขีดความสามารถตามศักยภาพ 
 

คุณภาพครู 
6. สงเสรมิใหครูสามารถจัดการเรียนการสอนและการเรียนรูรูปแบบ Active Learning / Co-creation 

ใหกับผูเรยีนในทุกระดับชั้น 
7. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหมีศักยภาพในการจัดการเรยีนการสอน สูการเรียนรูฐาน

สมรรถนะ มีความรูความสามารถในการสรางสรรคและใชเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงมีความรู และทักษะในสังคมยุค
ชีวิตวิถีใหม (New Normal) มีแรงจูงใจในความเปนครูมืออาชีพ 

8. สงเสรมิ สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศกึษาใหมีการพัฒนาตนเองทางวิชาชพี อยางตอเนื่อง โดยมี
การพัฒนารายบุคคล สงเสริมการทดสอบสมรรถนะรายสาขาในระดับสูงตามมาตรฐาน นานาชาติของครู มี
จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเปนครู 

 

หลักสูตรและอื่น ๆ 
9. พัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ หลักสูตรสถานศึกษา

บนฐานของสามมโนทัศนหลัก คือ Career Education , Competency Building Creative Education 
10. สงเสริม สนับสนุนการวัดประเมินผลเพื่อการเรียนรู (Assessment for Learning) ที่สอดคลองกับ

สภาพบริบทของสถานศึกษา โดยใหมีรูปแบบวิธีการที่หลากหลาย เชน การทดสอบ ดวยขอสอบปรนัยและอัตนัย 
การประเมินภาคปฏิบัติ (Performance-based Assessment) และ การประเมิน ตามสภาพจริง (Authentic 
Assessment) เปนตน 

11. เพิ่มคุณภาพการจัดการศึกษาและบูรณาการอยางยั่งยืนในการจัดการเรียนรวม 
12. พัฒนานวัตกรรมการศกึษาและการเรียนรู เพื่อยกระดบัผลสัมฤทธิ์ทางการศกึษา ของผูเรยีน รวมทั้ง

ดําเนินการใหมีการขยายผล 
13. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนผานแพลตฟอรม ดานการศึกษาเพื่อความเปนเลศิ 
14. บูรณาการการศึกษาเพื่อการศึกษาตอดานอาชีพ และการประกอบอาชีพ หรือการมีงานทําตาม 

ความตองการและความถนัดของผูเรยีน 
15. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย แหงชาติ 
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16. สนับสนุนการปรับปรงุหลักสูตรการผลิตคร ูสายสามัญ ปฐมวัย การศกึษาพิเศษ การศึกษาตาม

อัธยาศยั ใหสอดคลองกับบริบทพื้นที่ สนับสนุนการพัฒนาระบบและกระบวนการบริหาร จัดการกระบวนการฝก
ประสบการณวิชาชพีครู และระบบการนิเทศการศึกษา และการสอนงาน ของครพูี่เลี้ยงในสถานศึกษา 

17. เสริมสรางความเขมแข็งศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเปนเลิศ (HCEC) เพื่อเปนศูนยกลางใน
การบริหารจัดการพัฒนาศักยภาพบุคคลสูความเปนเลิศ 

 

กลยุทธที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา  
เปาหมาย 
1. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สาํนักงานเขตพื้นท่ีการศกึษา สถานศึกษามีการนําระบบ

ขอมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทลัมาใชในการบริหารจดัการ อยางมีประสิทธิภาพ 
2. สถานศกึษาและพื้นที่นวัตกรรมไดรับการสงเสริมสนับสนุนใหมีความคลองตวัและ เอ้ือตอการบริหาร

และการจัดการศกึษาอยางมีประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับบริบท 
3. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สาํนักงานเขตพื้นท่ีการศกึษา สถานศึกษา มีการบริหาร

จัดการ โดยเฉพาะดานงบประมาณ และการบริหารงานบุคคล ที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท 
4. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สาํนักงานเขตพื้นท่ีการศกึษา สถานศึกษามีการพัฒนา

ระบบการบริหารจัดการและการมีสวนรวม ที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท 
 

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
1. รอยละของหนวยงานและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการท่ีเปนดิจิทัล  
2. สัดสวนของเวลาของครูในการจัดการเรียนการสอนตองานอ่ืน ๆ ที่ นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอน  
3. รอยละของสถานศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศกึษา ในเขต พื้นท่ีลักษณะพิเศษ และเขตพฒันา 

เศรษฐกิจพิเศษ ไดรับการ พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาตามบรบิทพื้นที่  
4. รอยละของหนวยงานในสังกัด สพฐ. ที่ผานเกณฑการ ประเมิน ITA  
5. รอยละของโครงการของหนวยงานในสังกัดสํานักงาน คณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน ที่บรรลุ 

ผลสัมฤทธิ์ตาม คาเปาหมายยุทธศาสตรชาติ 
 

รายละเอียดตัวช้ีวัด ประเด็น 
ตัวชี้วัดที ่1 รอยละของหนวยงานและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่เปนดิจิทัล  
ตัวชี้วัดที่ 2 สัดสวนของเวลาของครูในการจัดการเรียนการสอนตองานอื่น ๆ ที่ นอกเหนือจากการจัดการ

เรียนการสอน  
ตัวชี้วัดที่ 3 รอยละของสถานศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศกึษา ในเขต พื้นที่ลักษณะพิเศษ และเขต

พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ไดรับการ พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาตามบริบทพื้นที่  
ตัวชี้วัดที่ 4 รอยละของหนวยงานในสังกัด สพฐ. ที่ผานเกณฑการ ประเมิน ITA  
ตัวชี้วัดที่ 5 รอยละของโครงการของหนวยงานในสังกัดสํานักงาน คณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน  

ที่บรรลุผลสัมฤทธ์ิตาม คาเปาหมายยุทธศาสตรชาติ 
 

แนวทางการพัฒนา 
การใชเทคโนโลยีดิจิทัล 
1. พัฒนาระบบฐานขอมูลกลาง (Big Data) ของสํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน และ

สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย และเปนปจจุบัน เพื่อสามารถตอบสนองความตองการที่แตกตาง ของ



39 

 
นักเรียน และผูรับบริการทุกประเภท รวมทั้งพัฒนาระบบฐานขอมูล เพื่อปรบัปรุงการบริการ กระบวนงาน 
ตลอดจนการพัฒนาจนเกิดเปนนวัตกรรมที่ตอบสนองความตองการทั้งในภาพรวม และเฉพาะ กลุมได โดยสามารถ
เชื่อมโยงกับฐานขอมูลกลางของหนวยงานอ่ืน ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย ในทุกมิติ 

2. พัฒนาและจัดระบบขอมูลสารสนเทศทางการศกึษา สาํหรับประชาชน และผูมีสวนไดสวนเสีย ไดมีการ
เขาถึงขอมูลไดอยางสะดวก 

3. สงเสรมิ การนาํเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพทุกระดับ 
 

การพัฒนาประสิทธิภาพสถานศึกษาและพื้นที่นวัตกรรม 
4. สนับสนุนการจัดทาํมาตรฐานสาํหรับโรงเรียนท่ีสามารถดําเนินการจัดการเรียนการสอน ไดอยางมีคุณภาพ 
5. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานทกุดานใหมีความพรอมในการจัดการศึกษาที่มีคณุภาพ 
6. พัฒนาโรงเรยีนมัธยมที่สี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนท่ี

สามารถดํารงอยูไดอยางมีคุณภาพ ใหมีคุณภาพอยางยั่งยืน สอดคลองกับบริบทของพ้ืนท่ี 
7. บรหิารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ใหผูเรียน ไดมีโอกาสรบัการศึกษาที่มีคุณภาพ 
8. สงเสรมิการจัดการศึกษาในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงคเฉพาะและพื้นที่พิเศษ อาทิ โรงเรียนในโครงการ

พระราชดาํริ โรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โรงเรยีนในเขตพัฒนาพิเศษ เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตเปนตน 
9. สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาใหเปนตนแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและ การเพิ่มความ

คลองตวัในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
10. พัฒนาระบบประกันคุณภาพสถานศึกษา และสงเสริมใหสถานศึกษามีความเขมแข็ง ในระบบประกันคณุภาพ 
 

การบรหิารจัดการ 
11. จัดสรรงบประมาณและทรพัยากรดานการศึกษาในการขับเคลื่อนนโยบาย ตามความตองการและ

จําเปนของผูเรยีนและสถานศึกษาในบริบทของแตละพื้นที่ และกระจายอาํนาจ การบริหารและงบประมาณไปสู
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา โดยลดกิจกรรม ที่ดําเนินการจากสวนกลาง เนนกํากับทิศทาง  
และติดตามประเมินผล 

12. สนับสนุนใหมีการปรับอัตราเงินอุดหนุนคาใชจายในการจัดการศกึษาขั้นพื้นฐาน ใหเหมาะสม 
13. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 
14. พัฒนาบุคลากรในสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน ดานการวางกลยุทธ องคกร  

การมุงผลสัมฤทธิ์ของงานและการสรางสุขในองคกร และพัฒนาบุคลากรในสํานักงาน เขตพื้นท่ีการศกึษา ดาน
ความเชื่อมโยงจากนโยบายสูการปฏิบัติ วัฒนธรรมการใหบริการ และการสราง เครือขายการทํางาน และใหมี
ความกาวหนาในวิชาชีพ มาตรฐานตาํแหนง และวิทยฐานะ พัฒนาขาราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ใหมีความกาวหนาในอาชีพ มาตรฐานตาํแหนงและวิทยฐานะ 

15. บรหิารอัตรากําลังในสถานศึกษา เพื่อลดภาระงานอื่นของครูที่ไมใชการสอน และบรหิารอัตรากําลัง
ในสํานักงานทุกระดับ ใหสอดคลองกับภารกิจ เพื่อสงเสริมการพัฒนาคุณภาพ การศึกษา 

16. พัฒนาระบบการประเมนิ คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน ภาครัฐ (ITA) 
โดยใหบุคลากรในหนวยงานทุกระดับ นําหลักธรรมาภิบาลไปสูการปฏิบัติ อยางเปนรูปธรรม อยางมีประสิทธิภาพ
และตอเนื่อง 

17. เพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
18. บูรณาการระบบกาํกับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาในเชิงนโยบาย Agendabased และ 

Area-based ระดับคลัสเตอร (Cluster) สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษา 
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19. สงเสริมการมีสวนรวม และจัดการศึกษารวมกันของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และ

องคกรอื่น ๆ โดยเพิ่มบทบาทและกรอบภารกิจที่ตอบสนองตอนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการ การศึกษา 
ขัน้พื้นฐานและกระทรวงศึกษาธิการมากขึ้น 

โดยสรปุแลว แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีวิสัยทัศน สรางคุณภาพทุนมนุษย สูสังคม
อนาคตท่ียั่งยืน ผานการขับเคล่ือนใน 4 กลยุทธหนวยงาน ไดแก กลยุทธท่ี 1 สงเสริมการจัด การศึกษาใหผูเรียน 
มีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ กลยุทธที่ 2 สรางโอกาสและความเสมอภาค ทางการศึกษาใหกับประชากร 
วัยเรียนทุกคน กลยุทธที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับ การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 และ 
กลยุทธที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา เพื่อเปน กรอบในการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุเปาหมาย 
ของแผนในระดับตางๆ ตามที่ไดกลาวมาแลวในสวนที่ 2 ซึ่งในแตละกลยุทธของการดําเนนิงานไดกําหนดประเดน็
สําคัญโดยมีเปาหมายในการดาํเนินการ ตวัชี้วัด แนวทางในการดําเนินการ และแผนงาน/โครงการ โดยสอดคลอง
กับยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใต ยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนอ่ืนๆที่เก่ียวของ 

 

แผนพฒันาการศึกษา พ.ศ. 2562-2565 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดรอยเอ็ด 

วิสัยทัศน  สงเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต  บูรณาการทุกภาคสวนตามหลักธรรมาภิบาล   
สืบสานศาสตรพระราชา  พัฒนาการศึกษาสูสากล 

พันธกิจ 
 1.  สงเสริม สนับสนุนการจัดการศกึษาทุกระบบ ตลอดชีวติ โดยยึดหลักศาสตรพระราชา 
 2.  สงเสริม การพัฒนาใหผูรับบริการทางการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐาน สูระดับชาติและระดับสากล 
 3.  สงเสริม การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความเปนมืออาชีพ ที่สอดคลองกับความ
ตองการของชาติเพื่อรองรับสูสากล 
 4.  สงเสริม สนับสนุนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สรางโอกาสในการเขาถึงบริการทาง
การศึกษาของประชาชนอยางทั่วถึง เสมอภาค และเทาเทียมกัน 
 5.  เสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชนทุกชวงวัย ใหเปนมนุษยที่สมบูรณมีความเปนพลเมืองและพลโลก 
 6.  สงเสริมการทํางานเชิงบูรณาการและการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการศกึษาตามหลักธรรมาภิบาล 
 

เปาประสงค 
 1. ประชากรทุกชวงวัยไดรบัโอกาสทางการศึกษาอยางท่ัวถึง และไดรับการพัฒนาการเรียนรูอยางตอเนื่อง  
โดยยึดหลักศาสตรพระราชา 
 2. ประชากรทุกชวงวัยไดรบัการพัฒนาความรู ทักษะอาชีพ เรียนรูตลอดชีวิต และมีทักษะสําคัญสาํหรับ
ศตวรรษที่ 21 
 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาใหมีความเปนมืออาชีพ สอดคลองกับความตองการของชาติ
เพื่อรองรับสูสากล 
 4. ประชากรทุกชวงวัย สามารถใชเทคโนโลยีในการเรียนรูไดอยางเหมาะสมและสรางโอกาสในการเขาถึง
บริการทางการศึกษาของประชาชนอยางท่ัวถึง เสมอภาค และเทาเทียมกัน 
 5. ประชากรทุกชวงวัยไดรบัการพัฒนาคุณภาพชวิีตที่ดีทั้งดานรางกาย อารมณ สังคมและจิตใจ  
 6. สงเสริมการทํางานเชิงบูรณาการ และการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการศกึษาตามหลักธรรมาภิบาล 

ประเด็นยุทธศาสตร 
 1.  การจัดการศึกษาอยางทั่วถึง เพื่อพัฒนาคนในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ โดยยึดหลัก
ศาสตรพระราชา 
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 2.  เรงรัด การจัดการศึกษาทกุระบบไดรับการพัฒนาและรบับรกิารที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ  
มีทักษะสําคัญสําหรับศตวรรษที่ 21 
 3.  สงเสริม การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความเปนมืออาชีพ ที่สอดคลองกับความ
ตองการของชาติเพื่อรองรับสูสากล 
 4.  สงเสริม สนับสนุนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ผูเรียนสามารถใชเทคโนโลยีในการเรียนรู
อยางเหมาะสม และการสรางโอกาสในการเขาถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอยางท่ัวถึงเสมอภาค และเทา
เทียมกัน 
 5.  เสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีดีของผูเรียนทุกชวงวัย ใหเปนมนุษยที่สมบูรณมคีวามเปนพลเมืองและพลโลก 
 6.  สงเสริมการทํางานเชิงบูรณาการและการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการศกึษาตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 
 

กลยุทธ 
1. สนับสนุนการจัดการศึกษาอยางทั่วถึง ทุกชวงวัยอยางตอเนื่องตลอดชีวิตใหเปนคนดี เกง และ 

มีคุณภาพ ยึดหลักศาสตรพระราชา สูการพัฒนาที่ยั่งยืน  โดยใชการสอนเชิงรุก  Active learning  
2. เสริมสรางคุณภาพชีวิตที่ดีของผูเรียนทุกชวงวัย ใหเปนมนุษยที่สมบูรณโดยเนนทั้งดานรางกาย 

อารมณ สังคม และสติปญญา โดยบูรณาการความรวมมือกับภาคีเครือขาย 
3. สงเสริมการจัดการศึกษา ใหมีทักษะอาชีพ เรื่อง ขาวหอมมะลิ พืชสมุนไพร เกษตรปลอดภัย  

การแปรรูปผลิตภัณฑ และการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ เพื่อพัฒนาใหรอยเอ็ดเปนเมืองแหงการเกษตรและทองเท่ียว
เชิงสุขภาพ 

4. เรงรัด การจัดการศึกษาทุกระบบไดรับการพัฒนาและรับบรกิารที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศกึษา
ชาติ มีทักษะสาํคัญสาํหรับศตวรรษที่ 21 โดย การนิเทศตดิตาม Coaching and mentoring  

5. สงเสริม และพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีสมรรถนะสูความความเปนมืออาชีพ 
และรองรับการสูสากล 
  6. สงเสริม สนับสนุนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ผูเรียนสามารถใชเทคโนโลยีในการ
เรียนรูอยางเหมาะสม และการสรางโอกาสในการเขาถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอยางท่ัวถึงเสมอภาค 
และเทาเทียมกัน           

   7.  สงเสริมการนําฐานขอมูลสารสนเทศ มาใชประโยชนในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธภิาพการจัดการศึกษา 

8.  สงเสริมการจัดการศึกษาสูโรงเรียนสุขภาวะ และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อพัฒนาใหรอยเอ็ดเปน
เมืองแหงสุขภาพ  

9.  เพื่อสงเสริมการทํางานแบบบูรณาการ และการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา ตาม
หลักธรรมาภิบาล 
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สวนท่ี 3 
ทิศทางการพัฒนาการศกึษาประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอด็ เขต 1 
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วิสัยทัศน 
พันธกจิ 

เปาประสงค 

สวนที่ 3 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1 
 

 
 
 
 

“องคกรสูความเปนเลิศ เนนความปลอดภัย สรางโอกาสแหงความเสมอภาค 
มีประสิทธิภาพ คุณภาพ มาตรฐาน กาวไกลสูระดับสากล” 

 
 
 

1. พัฒนาองคกรใหมีความเปนเลิศและไดมาตรฐานสากล 
2. สงเสริมและพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหเปนผูมีความรู คุณลักษณะ และทักษะการเปนผูเรียนใน

ศตวรรษที่ 21 
3.  พัฒนาบุคลากร ใหมีศักยภาพ คานิยมรวม และทักษะในการจัดกระบวนการเรยีนรู 

                   4.  พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเนนการมีสวนรวมทุกภาคสวน 
 
ประเด็นยุทธศาสตร 

 
1. สงเสริม สนับสนุน องคกรใหมีความเปนเลิศและไดมาตรฐานสากล 
2. มุงพัฒนาคณุภาพผูเรียนใหเปนผูมีความรู คุณลักษณะ และทักษะการเปนผูเรียนในศตวรรษที่ 

21 อยางทั่วถึง 
3. สงเสรมิบุคลากร ใหมีศักยภาพ คานิยมรวม และทักษะในการจัดกระบวนการเรียนรู  

อยางมีประสิทธิภาพ 
4. ควบคุม กํากับ ติดตาม ระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

เนนการมสีวนรวมทุกภาคสวน 
 
 
 

1. เพื่อสงเสรมิ สนับสนุน องคกรใหมีความเปนเลิศและไดมาตรฐานสากล 
2. เพื่อมุงพัฒนาคณุภาพผูเรียนใหเปนผูมีความรู คุณลักษณะ และทักษะการเปนผูเรยีนใน

ศตวรรษที่ 21 อยางทั่วถึง 
3. เพื่อสงเสรมิบุคลากร ใหมีศักยภาพ คานิยมรวม และทักษะในการจัดกระบวนการเรียนรู 

 อยางมีประสิทธิภาพ 
4. เพื่อพัฒนาควบคุม กํากับ ติดตาม ระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

เนนการมสีวนรวมทุกภาคสวน 
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กลยุทธ 

ตัวช้ีวัด 

 
 
 

  

       กลยุทธท่ี 1  สงเสริมการจัดการศึกษาใหผูเรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
  กลยุทธท่ี 2  สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาใหกับประชากรวัยเรียนทุกคน 
  กลยุทธท่ี 3  ยกระดับคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21  
  กลยุทธท่ี 4  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
 
 

 
  
 
 
 

กลยุทธที่ 1 สงเสริมการจัดการศึกษาใหผูเรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
ตัวชี้วัด 1 รอยละของผูเรียนที่เขารวมกิจกรรมท่ีสงเสริมสนับสนุนในการสรางภูมิคุมกันพรอม 

รับมือการเปล่ียนแปลงและภัย คุกคามแบบใหม ทุกรูปแบบ 
ตัวชี้วัดที่ 2 รอยละของครู บุคลากรทางการศกึษา ดาํเนินการตามแนวทางในการจัดการภัยพิบัติ  

และภัยคุกคามทุกรูปแบบ ใหสามารถ ปรบัตัวตอโรคอุบัติใหมและโรคอุบัติซ้ํา รองรับวิถีชีวิตใหม (New Normal)  
ตัวชี้วัดที่ 3 รอยละของสถานศึกษาที่มีแผน/มาตรการในการจัดการภัย พิบัติ ภัยคุกคามทุก 

รูปแบบ โรคอุบัติใหมและโรคอุบัติซ้ํา รองรับวิถีชีวิตใหม (New Normal)  
ตัวชี้วัดที่ 4 รอยละของบุคลากรทางการศึกษา มีความรู ความเขาใจเรื่อง รอยละ การจัดระบบ 

ความปลอดภัยตาง ๆ สามารถนําความรู ไปถายทอดสูโรงเรียนได 
 

กลยุทธที่ 2 สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาใหกับประชากรวัยเรียนทุกคน 
ตัวชี้วัด 1 อัตราการเขาเรียนสทุธิระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1  
ตัวชี้วัด 2 จํานวนผูเรียนที่เปนผูพิการ ผูดอยโอกาสเขาถึงบรกิารทางการศึกษา และพัฒนา 

สมรรถภาพหรือบริการทางการศกึษาที่เหมาะสม ตามความจําเปน  
ตัวชี้วัด 3 รอยละของผูเรียนที่ไดรับเงินอุดหนุนปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน  
ตัวชี้วัด 4 จํานวนผูเรียนไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัด และความสามารถ 

(วิทยาศาสตร คณิตศาสตร ทัศนศิลป นาฏศลิป ดนตรีกีฬา)  
 

กลยุทธที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
ตัวช้ีวัด 1 รอยละของนกัเรียนปฐมวัยมีคุณภาพตามหลักสูตรการศกึษาปฐมวัย  
ตัวชี้วัดที่ 2 รอยละของผูเรียนมีคุณลกัษณะอันพึงประสงค ระดับดีข้ึนไป  
ตัวชี้วัดที่ 3 รอยละความสาํเรจ็ของการดําเนินโครงการพัฒนา การจัดการเรียนรูเพื่อเสรมิสราง 

สมรรถนะผูเรียน ที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงศตวรรษที่ 21 
ตัวชี้วัดที่ 4 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ตัวชี้วัดที่ 5 รอยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ไดรับการ 

พัฒนาและยกระดับความรู ภาษาอังกฤษโดยใชระดับการพฒันาทางดานภาษา (CEFR) ตามเกณฑที่กําหนด  
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ผลผลิต 

ตัวชี้วัดที่ 6 รอยละของสถานศึกษาที่สอนในระดับมัธยมศกึษาตอนตน ไดรับ การเตรียมความ 
พรอม (ดานการอาน คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร)ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA  

ตัวชี้วัดที่ 7 รอยละของสถานศึกษาที่สามารถจัดการเรียนการสอนตามพหุปญญา  
ตัวชี้วัดที่ 8 รอยละของนักเรียนที่ไดรับการคัดกรองเพื่อพัฒนา พหุปญญารายบุคคล 

 
กลยุทธที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา  

ตัวชี้วัดที ่1 รอยละของหนวยงานและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่เปนดิจิทัล  
ตัวชี้วัดที่ 2 สัดสวนของเวลาของครูในการจัดการเรียนการสอนตองานอื่น ๆ ที่ นอกเหนือจาก 

การจัดการเรียนการสอน  
ตัวชี้วัดที ่3 รอยละของหนวยงานในสังกัด ที่ผานเกณฑการ ประเมิน ITA  
ตัวชี้วัดที่ 5 รอยละของโครงการของหนวยงานในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1 ที่บรรลุผลสัมฤทธ์ิตาม คาเปาหมายยุทธศาสตรชาติ 
 

 
 
 
 

        สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1 มีการดําเนนิงาน 5 ผลผลิต คอื 
       1.  ผูจบการศึกษาระดับกอนประถมศึกษา 
      2.  ผูจบการศึกษาภาคบังคับ 
       3. เด็กพิการเรยีนรวมไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานและพฒันาสมรรถภาพ 
       4. เด็กดอยโอกาสไดรับการศกึษาข้ันพื้นฐาน 
      5.  ผูที่มีความสามารถพิเศษไดรับการพัฒนาศักยภาพ 

โดยมีหนวยกํากับ ประสาน สงเสริมการจัดการศึกษา คือ สาํนักงานเขตพื้นท่ีการศกึษา 
ประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1 ซึ่งมีสถานศึกษาในสังกัด 224 แหง เปนหนวยปฏิบัติการการจัดการศึกษา เพื่อให
ภารกิจดังกลาวสามารถตอบสนองสภาพปญหาความตองการของสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษา
รอยเอ็ด เขต 1 นโยบายสาํนักงานศึกษาธิการจังหวัดรอยเอ็ด นโยบายสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ รองรับการขับเคลื่อนนโยบายรฐับาล และยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป  
(พ.ศ. 2560 - 2579) 
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สวนที่ 4 
 

โครงการตามแผนปฏิบัติการ                                                      
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษารอยเอด็ เขต 1                                          

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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นโยบายที่ 1 ดานความปลอดภัย 
กลยุทธที่ 1 สงเสริมการจดัการศึกษาใหผูเรียนมีความปลอดภัยจากภัย 

ทุกรูปแบบ  
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ชื่อโครงการ  ระบบการดูแลชวยเหลือนกัเรียน-สรางภูมิคุมกันทางสังคมและความปลอดภัย 

จากภัยทุกรูปแบบ   
สนองนโยบาย สพฐ.  ขอ 1 ดานความปลอดภัย 
สนองกลยุทธหนวยงาน  กลยุทธท่ี 1 สงเสริมการจัดการศึกษาใหผูเรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
หนวยงานที่รับผดิชอบ กลุมสงเสริมการจัดการศกึษา 
ลักษณะโครงการ          โครงการใหม 
ระยะเวลาดําเนนิการ 1  ตุลาคม  2564 – 30 กันยายน 2565 
............................................................................................................................................. 
1.  หลักการและเหตุผล 

ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดกําหนดนโยบายใหสถานศึกษาทุกแหงในสังกัด 
สามารถดําเนินงานระบบดแูลชวยเหลือนักเรยีนไดอยางเขมแข็งและมีประสิทธิภาพ  เพื่อใหนักเรียนทุกคนไดรับ
การดูแลชวยเหลืออยางทั่วถึง  และพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  และปงบประมาณ 2565  สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กาํหนดนโยบาย สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลด
ความเหลื่อมล้ําทางการศกึษา โดยเนนสรางความเขมแข็งในการบริหารจัดการศึกษาสําหรับผูเรียนที่มีความ
ตองการจําเปนพิเศษ ปรับเปลี่ยนกระบวนการงบประมาณตั้งแตการจัดสรรงบประมาณอุดหนนุตรงไปยังผูเรียน
และสถานศึกษาโดยตรง และมีความเหมาะสม เพียงพอ และนํา Digital Technology มาเปนเครื่องมือในการลด
ความเหลื่อมล้ําและสรางโอกาสในการเขาถึงการบริการการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพ สาํนกังานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1  ไดตระหนักในความสําคัญในการดําเนินงานตามนโยบายโดยไดดําเนินการสงเสริม 
สนับสนุน ใหสถานศึกษาในสังกัด  มีการพัฒนาตอยอดองคความรูและสรางเครือขายดูแลนักเรียนที่เชื่อมประสาน
ระหวางโรงเรียน บาน และชุมชน  โดยสงเสริมการมีสวนรวมของบุคลากรทุกคนในโรงเรยีน ทั้งนักเรียน ครู 
ผูบรหิาร ผูปกครอง  ชุมชน หนวยงาน และองคกรที่เก่ียวของ  และพัฒนานักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) ใหมี
บทบาทและเขมแข็งยิ่งข้ึน  เพื่อการปองกันและแกไขปญหาวิกฤตตางๆ ในสังคม เชน ปญหายาเสพติด ปญหาทอง
ในวัยเรียน ปญหาการใชความรุนแรง กอเหตุทะเลาะวิวาท ฯลฯ ซึ่งมีผลกระทบตอเด็กและเยาวชน ทาํใหเกิดการ
สูญเสียชีวิต ทุพพลภาพ การออกจากโรงเรียนกลางคัน และอาจนาํไปสูปญหาสังคมตอไป  ซึ่งสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศกึษารอยเอ็ด เขต 1 ไดดําเนินการปองกันและแกไขปญหาดังกลาวมาอยางตอเนื่อง  โดย
กําหนดใหสถานศึกษาทุกแหงมีระบบดูแลชวยเหลือที่มีความเขมแข็ง  เพื่อใหสามารถดูแล พิทักษ ปกปอง 
คุมครองนักเรียนทุกคนในทุกมิติดวยกระบวนการเสริมสรางภูมิคุมกันทางสังคมและทักษะชีวิตที่เหมาะสมกับ
สภาพของแตละปญหาอยางถูกตอง ทั่วถึงและทันการณ นักเรียนพรอมที่จะเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพและไดรบั
การพัฒนาอยางรอบดาน ใหเปนคนดี มีความสุข  และปลอดภัยในสภาพสังคมปจจุบัน   
2.  วัตถุประสงค 

2.1  ผลผลิต (Output) 
  2.1.1  เพื่อใหสถานศึกษาในสังกัด  มีการบริหารจัดการและดําเนินงานการระบบดูแลชวยเหลือ 

นักเรียนการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กนกัเรียนดวยระบบคุณภาพและมีผลการปฏิบัติท่ีดี  มีการพัฒนาระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียนอยางตอเนื่องและย่ังยืน 

 2.1.2  เพ่ือสงเสริมใหสถานศึกษาจัดกิจกรรมการแนะแนว  เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะ    
ในการใชทักษะในการดําเนินชีวิต  และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค  สามารถดํารงตนอยูในสังคมไดอยาง
เหมาะสม 

2.1.3  เพื่อสงเสรมิใหครแูละบุคลากรในสถานศึกษามีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
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2.2 ผลลัพธ 
  2.2.1 สถานศึกษาในสังกัด  มีการบริหารจัดการและดาํเนินงานการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน            

การพัฒนาบุคลากร การจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กนักเรียนดวยระบบคุณภาพและมีผลการปฏิบัติที่ดี   
  2.2.2  นักเรียนทุกคนไดรบัการดูแลชวยเหลืออยางทั่วถึงและตรงสภาพที่เปนจริงและสงเสริมพัฒนา
ศักยภาพ พัฒนาทักษะชีวิตที่เปนภูมิคุมกันดวยกระบวนการ กิจกรรมท่ีสรางสรรคและสรางสุข  

 2.2.3  นกัเรียนเรียนรูอยางมีความสุข  มีทักษะในการดําเนนิชีวิต  สามารถดํารงตนอยูในสังคม 
ไดอยางเหมาะสม 
 

3.   เปาหมาย 
3.1  เชิงปริมาณ 
       3.1.1  จัดการประชุมเชงิปฏิบัติการใหครูผูรับผิดชอบงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนหรือ 

ครูแนะแนวของโรงเรียนในสังกัด  จํานวน  224 โรงเรยีน 
  3.1.2  สถานศึกษาในสังกัด มีการบริหารจัดการและดาํเนินงานการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน               

อยางเขมแข็งและยั่งยืน               
  3.1.3  นักเรียนทุกคนไดรับการดูแลชวยเหลอืและไดรับการพัฒนาตามศักยภาพ  ลดจาํนวน 

นักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงและการออกกลางคัน 
 3.2  เชิงคุณภาพ 
        3.2.1  สถานศึกษาในสงักัดมีการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางตอเน่ืองและยั่งยืน                
และนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงและออกกลางคันมีจํานวนลดลง   

       3.2.2  นักเรียนทุกคนไดรับการดูแลชวยเหลือและสงเสริมพัฒนาทุกดาน มีคุณลกัษณะ               
อันพึงประสงค  และดูแลชวยเหลืออยางทั่วถึงและตรงสภาพท่ีเปนจริง 

  3.2.3  นักเรียนเรียนรูอยางมีความสุข  มีทักษะในการดําเนินชีวิต  สามารถดํารงตนอยูในสังคม 
ไดอยางเหมาะสม 
 
4.  กิจกรรมการดําเนินงาน 
      4.1  ขออนุมัติโครงการ  
     4.2  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความเขมแข็งระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนและการสราง
ภูมิคุมกันทางสงัคม 
     4.3  จัดกิจกรรมเย่ียมบานนักเรยีน 
     4.4  นเิทศ  ติดตาม  และประเมินผลการดาํเนินงาน 
     4.5  ประเมินคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดแูลชวยเหลือนักเรียน 
     4.6  สรุปรายงานผลการดาํเนนิงาน 
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5.  งบประมาณ  รวมทั้งสิ้น  74,100  บาท (ถัวเฉลี่ยจายทกุรายการ) 

แผนการดําเนินงาน และรายละเอียดการจัดกิจกรรม 
ที่ กิจกรรมและรายละเอียด 

การใชจายงบประมาณ 
งบดาํเนินงาน(งบประมาณ) รวม 

งบประมาณ คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 
1. แจงแนวนโยบายการดาํเนินงานป 2565 - - - - 

 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความเขมแข็ง
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนและสราง
ภูมิคุมกันทางสังคม ระยะเวลา  1 วัน 
1)  ประชุมคณะทํางานเตรียมความพรอม    
การประชุม  เวลา 1 วัน  คณะทํางาน 18  คน 
-  คาอาหารกลางวัน และเครื่องดื่ม  
(18x100x1) 
2) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 
-  คาอาหาร อาหารวาง และเครื่องดื่ม  
   (220x150x1)                
-  คาตอบแทนวิทยากร (1,200x5x1) 
- คาตอบแทนเจาหนาที่(15x200x1) 

 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
- 

 
 
 
 
 

1,800 
 
 

33,000 
 

6,000 
3,000 

 

 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 

 

 
 
 
 
 

1,800 
 
 

33,000 
 

6,000 
3,000 

3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความเขมแขงใน

ดานความปลอดภัยรูปแบบใหมแกครูใน

สถานศึกษา จํานวน 1 วัน 

1) จัดประชุมคณะทํางานเตรยีมความพรอม

การประชุม จาํนวน 1 วันแกคณะทํางาน

จํานวน 16 คน  

-คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม 

(16x100x1) 

2) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 

-คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม 

  (100x1x240) 

-คาตอบแทนวิทยากร(1,000x5x1) 

 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 

1,600 
 

 
 

24,000 
 
 

5,000 

 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

- 
 

 
 
 
 
 
 
 

1,600 
 
 

24,000 
 
 

5,000 

3. สรุปรายงานผลการดําเนินงาน  
 

- - - - 

รวม - 74,400  74,400 

ถัวจายทุกรายการตามความเหมาะสม 
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6. การประเมินผล 

ตัวบงชี้สภาพความสาํเร็จ วิธีการวัดและประเมนิผล เคร่ืองมือ 

1.  ผูเขาประชุมทุกคนมีความรูความเขาใจ
ในแนวทางการดาํเนินงานระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนและการสรางภูมิคุมกัน
ทางสังคมใหเด็กนักเรียน และเกิดความ
ตระหนักในความสําคัญของระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียน มีทัศนคติ ที่ดีและมี
ความสุขที่จะรวมพัฒนานักเรียนในทุกดาน 

-   สังเกต  สอบถาม  
 

- แบบสอบถาม 
 

2. นักเรียนทุกคนไดรับการดูแลชวยเหลือ
และสงเสรมิพัฒนา และดูแลชวยเหลืออยาง 
ทั่วถึงและตรงสภาพที่เปนจริง 

- รายงานผลการคัดกรองนักเรียน
รายบุคคล 
- การจัดเก็บขอมูล 

- แบบคัดกรองนักเรียน 
 
- การจัดเก็บขอมูล 

3. นักเรียนเรียนรูอยางมีความสุข  มีทักษะ
ในการดําเนินชวีิต  สามารถดาํรงตนอยูใน
สังคมไดอยางเหมาะสม 
  

-   สาํรวจผลการดาํเนินงาน 
ของโรงเรยีน 
-  รายงานการคัดกรองนักเรียน 
ของโรงเรยีน 
-  โรงเรียนรายงานผลการดาํเนินงาน 

- แบบสํารวจ 
- แบบคัดกรองนักเรียน 
- แบบรายงานผลการ
ดําเนินงาน 

 
4. ลดจํานวนนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง   
และจํานวนนักเรียนออกกลางคันลดลง 
 

- รายงานผลการคัดกรองนักเรียน
รายบุคคล 
- การจัดเก็บขอมูล 

แบบคัดกรองนักเรียน 
 
แบบกรอกขอมูล 

 
7.   ผลที่คาดวาจะไดรับ 

1. ผูบริหารสถานศึกษา  ครู และบุคลากรในสถานศึกษาที่เก่ียวของ  ตระหนักถึงความสําคัญของ 
ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนและการคุมครองเด็ก  และใหการสนับสนุนการดาํเนินงานหรือรวมกิจกรรมตาม
ความเหมาะสมอยางสม่ําเสมอ 

2. ครูทุกคนและบุคลากรท่ีเกี่ยวของตระหนักในความสําคญัของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน      
มีทัศนคติที่ดีและมีความสุขที่จะรวมพัฒนานักเรียนในทุกดาน 

3. นักเรียนไดรับการดูแลชวยเหลือ และสงเสริมพัฒนาทุกดาน มีคณุลักษณะอันพึงประสงค          
และไดรบัการพัฒนาทักษะการดํารงชีวิต สามารถดํารงตนอยูในสังคมไดอยางเหมาะสม 

4. จํานวนนักเรียนในสถานศึกษามพีฤติกรรมเสี่ยงลดลง 
5. จํานวนนักเรียนออกกลางคันลดลง 
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โครงการ          ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานเจาหนาที่สงเสริมความประพฤติ 
                     นักเรียนและนักศึกษา 
สนองนโยบาย สพฐ.  ขอ 1 ดานความปลอดภัย 
สนองกลยุทธหนวยงาน  กลยุทธท่ี 1 สงเสริมการจัดการศึกษาใหผูเรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
หนวยงานที่รับผดิชอบ กลุมสงเสริมการจัดการศกึษา 
ผูรับผิดชอบ                นางสาววราวรณ  ขจรพงศ นางสาวพิสมัย  นันทเสนา และ นางศิริวรรณ  พลเศษ   
ระยะเวลาดําเนนิการ     1  ตุลาคม   2564  - 30  กันยายน   2565 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.หลักการและเหตุผล                 
      ตามพระราชบัญญัติคุมครอง พ.ศ. 2564 หมวด 7 การสงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
กําหนดใหสถานศึกษาตองมีระบบงานและกิจกรรมในการแนะแนว ใหคําปรึกษาและฝกอบรมแกนักเรียนและ
ผูปกครอง นักเรียนตองปฏิบัติตามระเบียบของสถานศึกษาตามที่กําหนดในกฎกระทรวง และจัดใหมีพนักงาน
เจาหนาท่ีสงเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา อีกทั้งเปนการสนับสนุนการดาํเนินงานตามกรอบกลยุทธศาสตร
ชาติ 20 ป ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพผูเรียน เปนการปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม คานิยมที่พึงประสงค พัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิตและสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะที่ดีตามนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการ 

     ซึ่งพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 บังคับใชตั้งแตวันที่ 30 มีนาคม 2547 ไดกําหนดขั้นตอน
และปรับปรุงวิธีการปฏิบัติตอเด็กใหมีความเหมาะสมกับสภาพสังคมปจจุบันเพื่อใหเด็กไดรับการอุปการะเลี้ยงดู 
อบรม สั่งสอน และมีพัฒนาการที่เหมาะสมอันเปนการสงเสริมความม่ันคงของสถาบันครอบครัว รวมทั้งปองกัน
ไมใหเด็กถูกทารุณกรรมตกเปนเครื่องมือในการแสวงหาผลประโยชนโดยมชิอบหรือถูกเลือกปฏิบัติโดยไมชอบธรรม 
มีการปรับปรุงวิธีการสงเสริมความรวมมือในการคุมครองเดก็ระหวางหนวยงานของรัฐและเอกชนใหเหมาะสม
ยิ่งข้ึนเพื่อใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ และ
อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก 

     สาํนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษารอยเอ็ด เขต 1 จึงไดจัดทําโครงการนี้ขึ้น เพื่อเพิ่มจํานวน
พนักงานเจาหนาที่สงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศกึษา และเพื่อสงเสริมและพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน
การเสริมสรางภูมิคุมกันใหกับนักเรียน สามารถปองกันปญหายาเสพติด ปญหาการใชความรนุแรง ปญหาทองใน
วัยเรียน ปญหาติดเกม ปญหาสื่อออนไลน รวมทั้งการแกปญหาสังคมดานอ่ืน ๆ ทั้งในและนอกสถานศึกษา 
2. วัตถุประสงค 

         2.1 เพ่ือใหผูเขาประชมุสามารถนาํความรู ทักษะ และประสบการณไปประยุกตใชในการ 
ปฏิบัติงานไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ                                         

         2.2 เพื่อสงเสริมความรู ความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิด เจตนารมณ และแนวทางในการสงเสริม 
ความประพฤตินักเรียนและนกัศกึษา ตามพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ.2546 และนโยบายของ
กระทรวงศกึษาธิการ 

         2.3 เพื่อเสรมิสรางทัศนคติและความภาคภูมิใจในการปฏิบัติดานการสงเสรมิความประพฤติ
นักเรียนนักศึกษา สรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน และมีผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ        

      2.4 เพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานการสรางภูมิคุมกันใหกับนักเรียน ปองกันและแกไขปญหา
พฤติกรรม โดยเฉพาะ ลดการใชความรนุแรง การใชสารเสพติด ทองในวัยเรียน และการติดเกม 

       2.5 เพื่อพัฒนาเครือขายการคุมครองนักเรียนในสถานศึกษาและหนวยงานที่เก่ียวของ 
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3. เปาหมาย   

   3.1 ดานปริมาณ 
      3.1.1   มีพนักงานเจาหนาที่สงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาไดรับการพัฒนาศักยภาพ 

เพื่อนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ รอยละ 100 
                 3.1.2   นักเรียนในสถานศกึษาไดรับการปกปองคุมครอง ดูแลชวยเหลือ และเฝาระวังอยางใกลชิด 
จํานวน 224 โรงเรียน 

     3.2 ดานคุณภาพ 
      3.2.1   ผูบริหารสถานศึกษา ครู รูจักวิธีการปกปองคุมครองและหาแนวทางแกไขปญหา ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ ไดรับการดูแลชวยเหลือตามระบบอยางตอเนื่องและยั่งยืนและขยายผลตอไป 
     3.2.2 ศูนยเฉพาะกิจคุมครองและชวยเหลือนักเรียน ดําเนินตามยุทธศาสตร ไดครอบคลุมทั้งเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศกึษารอยเอ็ด เขต 1 
 

4. วิธีการดําเนินการ 
ที่ กิจกรรม/ข้ันตอนการดําเนินงาน ระยะเวลาดาํเนินการ ผูรบัผดิชอบ 
 
1. 

กิจกรรมที่ 1 
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ
พนักงานเจาหนาที่สงเสรมิความประพฤติ
นักเรียน นักศึกษา(พสน.) 

 
มี.ค.- มิ.ย. 2565 

คณะทํางาน 

2. กิจกรรมที่ 2 
กิจกรรมปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่จุดเสี่ยง 

 
ก.พ..- ส.ค. 2565 

พสน. และ 
ศูนย ฉก.ชน.สพป.รอ.1 

3. สรุปผล/ประเมินผล ส.ค.-ก.ย. 2565 คณะทํางาน 
 
5. สถานที่ดําเนินการ         
    5.1  ประชุมพนักงานเจาหนาท่ีสงเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา(พสน.) ณ โรงแรมเพชรรัชต การเดนท 
ในระหวาง เดือนมีนาคม – เดือนมิถุนายน 2565  ( 1 วัน) 
    5.2. การปฏิบัติการตรวจพื้นที่เสี่ยง 7 อําเภอ ในระหวางเดือนกุมภาพันธ – เดือนกรกฎาคม  2565 
6. งบประมาณ    จาํนวนทั้งสิ้น 40,000.-    บาท     (ถัวจายทุกกิจกรรม) 

กิจกรรมที่ 1 จํานวนเงิน 
กิจกรรมท่ี 1  ประชุมพนักงานเจาหนาที่สงเสริมความประพฤตินกัเรียน นักศึกษา 
1.1คาประชุมปฏิบัติการ พสน.จํานวน 80 คน (เปนคาอาหารและอาหารวาง (80 X 130 X 1 วัน) 10,400.- 
กิจกรรมท่ี 2  กิจกรรมปฏิบัติการตรวจพื้นท่ีเสี่ยงของ พนักงานเจาหนาที่สงเสริมความประพฤติ
นักเรียน  นกัศึกษา 

 

      คาใชจาย      
1. จัดสรรใหเครือขาย พสน.แตละอําเภอ รวม 8 เครือขายๆ ละ 2,200.-บาท เปนคาใชจาย

ปฏิบัติการตรวจพื้นที่เสี่ยงของเครือขาย)      
                                      

 
16,000.- 

 

รวมท้ังสิ้น 25,600 
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7. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 
    

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
1. นักเรียนไดรับการดูแลชวยเหลืออยางท่ัวถึงและตรงตามสภาพปญหา 100 % 
2. พนักงานเจาหนาที่สงเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษาที่ผานการ

อบรมสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
100 % 

3. ผูผานการอบรมไดรับการพัฒนาศักยภาพมีความรู ความเขาใจ และ 
มีทักษะในการปฏิบัติงานสงเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา 

100 % 

4. ผูผานการอบรมมีสวนรวมในการสรางภูมิคุมกันทางสังคมแกเด็กและ 
เยาวชน เพื่อแกไขปญหา ยุติความรุนแรง การใชสารเสพตดิ ทองไม
พรอมและปญหาติดเกมส สื่อออนไลน 

100 % 

 
8. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
   8.1 พนักงานเจาหนาที่สงเสรมิความประพฤตินักเรียน นักศึกษา ท่ีผานการอบรมไดรับการพัฒนาศักยภาพและ
ทักษะในการปฏิบัติงานดานการเฝาระวังและดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
   8.2 นักเรียนทุกคนไดรับการสอดสอง เฝาระวัง และดูแลชวยเหลืออยางทั่วถึงทั้งในและนอกสถานศกึษา  
   8.3 นักเรียนปลอดจากพฤติกรรมเสี่ยงดานความประพฤติ ดานการเรียน และปญหาสงัคมดานอื่นๆ และ 
สามารถใชชีวิตในสังคมอยางมีความสุข 
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ชื่อโครงการ                สงเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนใหไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางทั่วถึง 
สนองกลยุทธหนวยงาน  กลยุทธท่ี 2 สรางโอกาสและความเสมอภาพทางการศึกษาใหกับประชาชนกอนวัยเรียนทุกคน 
หนวยงานที่รับผดิชอบ กลุมสงเสริมการจัดการศกึษา 
ผูรับผิดชอบ               1.นางศริิวรรณ พลเศษ  2.นางสาวพิสมัย นันทเสนา  3.นางสุนนัทา อนันทวรรณ 
ลักษณะโครงการ          โครงการใหม 
ระยะเวลาการดําเนินการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

1.หลักการและเหตุผล 
  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ไดบัญญัติไวในมาตรา 54 วา “รัฐตองดําเนินการ
ใหเด็กทุกคนไดรับการศึกษาเปนเวลาสิบสองป ตั้งแตกอนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอยางมีคุณภาพ โดย
ไมเก็บคาใชจาย” และคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 28/2559 เรื่อง ใหจัดการศกึษาขั้นพื้นฐาน 15 
ป โดยไมเก็บคาใชจาย ไดมีคําสั่งไวในขอ 3 วา “ใหสวนราชการท่ีเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดําเนินการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 ป ใหมีมาตรฐานและคุณภาพ โดยไมเก็บคาใชจาย” และประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการรับนักเรียน  ปการศึกษา 2565 
  ดังนั้นเพื่อเปนการขยายโอกาสทางการศึกษา และสงเสริมสนับสนุนใหประชากรในวัยเรียน  ได
เขารับการศึกษาในภาคบังคับทุกคน ซึ่งการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนเครื่องมือในการพัฒนาความเปนมนุษย ใหเกง ดี 
และมีความสุข ทั้งทางรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู คูคุณธรรม จริยธรรม สังคม และวัฒนธรรม ในการ
ดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข และเพื่อสามารถลดอัตราและแกไขปญหาเด็ก  ออกกลางคัน
ไดเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับภายในระยะเวลาที่กําหนด จึงไดจัดทําโครงการนี้ขึ้น เพื่อดําเนินการสงเสริม
ประชากรวัยเรียนใหไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง 
 
2. วัตถุประสงค 
 2.1 ผลผลิต (Output/) 
  2.1.1  เพื่อสงเสริมใหทุกโรงเรียนมีกระบวนการรับนักเรียนที่โปรงใส ตรวจสอบได เปนธรรม 
และเสมอภาค    
  2.1.2 สนับสนุนใหเดก็กอนประถมศกึษาไดเขารับการศึกษาตามความเหมาะสม 
  2.1.3 ประกันโอกาสเด็กท่ีอยูในเกณฑการศึกษาภาคบังคบัไดเขารับการศึกษาภาคบังคับครบทุกคน 

 2.1.4 สงเสริมและสนับสนุนใหเด็กพิการและผูดอยโอกาสไดรับการศึกษาอยางทั่วถึงและ 
ไดรับการพัฒนาอยางเตม็ตามศักยภาพ 

 2.1.5 สงเสริมใหเด็กไดรับการศึกษาตามความถนัด ความสนใจ และเต็มตามศักยภาพ 
 2.2 ผลลัพธ(Input) 
  2.2.1 รอยละของประชากรวัยเรียนไดรับการศึกษาภาคบังคับ 
  2.2.2 รอยละของประชากรวัยเรียนกลุมอายุ 12 -15 ป ที่ไดรับบริการการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน 
  2.2.3 ประชาชน และผูปกครองไดมีสวนรวมในการจัดการศึกษาอยางกวางขวาง 
  2.2.4 หนวยงาน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือองคกรอ่ืนรวมเปนภาคีสรางเครือขายการรับ
นักเรียนของโรงเรียน    
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3. เปาหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  3.1.1 ประชากรวัยเรียนสามารถเรียนจบภาคบังคับไดทุกคน 
  3.1.2 ประชากรวัยเรียนสามารถไดรับการศึกษาท่ีเหมาะสมและไดรับการพัฒนาอยางเต็มตาม
ศักยภาพทุกคน 
  3.1.3 ประชากรวัยเรียนผูพิการและผูดอยโอกาสไดรับการศึกษาอยางทั่วถึงและไดรับการพัฒนา
อยางเตม็ตามศักยภาพ 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 มีประชากรวัยเรียนสามารถเรียนจบภาคบังคับไดทุกคน 
  3.2.2 มีประชากรวัยเรียนไดรบัการพัฒนาอยางเตม็ตามศกัยภาพครบทุกคน 
  3.2.3 มีประชากรวัยเรียนผูพกิารและผูดอยโอกาสไดรับการศึกษาครบทุกคน 
 
4.กิจกรรมและการดําเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
1 ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการ 

รับนักเรียน ปการศึกษา 2565 สํานักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1 

พฤศจิกายน 2564 

กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา 

2 แตงตั้งคณะกรรมการการรับนักเรียนเขตพ้ืนท่ี
การศกึษา ประจําปการศกึษา 2565 

ธันวาคม 2564 

3 จัดทําแผนการรับนักเรียน ปการศึกษา 2565 พฤศจิกายน 2564 –  
มกราคม 2565 

คณะทํางาน 
4 ประชุมคณะกรรมการการรับนักเรียนเขตพื้นที่

การศกึษา 
มกราคม 2565 

5 สถานศึกษาประกาศเขตพ้ืนที่บริการ มกราคม 2565  
6 กรอกขอมูล ติดตาม และตรวจสอบการรายงานใน

ระบบโปรแกรมรายงานการรบันักเรยีน ประจําป
การศกึษา 2565 

กุมภาพันธ 2565 – 
เมษายน 2565 

คณะทํางาน 

7 สํารวจนักเรยีนที่มีแนวโนมจะออกกลางคันและ
นักเรียนออกกลางคัน ปการศกึษา 2565 

มีนาคม - เมษายน 
2565 

คณะทํางาน 

8 จัดทําขอมูลนักเรียนที่จบชั้น ป.6 และ ม.3              
ปการศึกษา 2564 

มีนาคม –         
เมษายน 2565 

คณะทํางาน 

9 ติดตามนักเรียนท่ีมีแนวโนมจะออกกลางคันและ
นักเรียนออกกลางคัน ปการศกึษา 2565 

มิถุนายน – กรกฏาคม 
2565 

คณะทํางาน 

10 สรุปรายงานผลการดาํเนินงาน กันยายน 2565 คณะทํางาน 
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5.งบประมาณทั้งสิ้น 20,000 บาท (ถัวจายทุกรายการ) ตามรายละเอียดการใชจายงบประมาณ ดังนี้ 

ที่ รายการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม คาตอบแทน คาใช
สอย 

คา
วัสด ุ

1 จัดทําเอกสารคูมือการรับนักเรียน 
 

    

2 ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
- คาจัดทําเอกสารประกอบการประชุมฯ 
- คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 

  
1,000 

350 

 
 
 

 
 

1,350 
3 จัดทําขอมูลในระบบโปรแกรมรายงานการรับนักเรียน               

ปการศึกษา 2565 
- คาตอบแทนปฏิบัติงานลวงเวลา 

 
 

7,000 

   
 

7,000 
4 การติดตามนักเรียนที่มีแนวโนมจะออกกลางคันและนักเรียน     

ออกกลางคัน ปการศึกษา 2565 
- คาเบี้ยเลี้ยง 
- คาน้ํามันเชื้อเพลิง 

  
 

8,400 
3,000 

  
 
 

11,400 

5 สรุปรายงานผลการดําเนินงาน  250  250 
รวมท้ังสิ้น 7,000 13,000 - 20,000 
 
6. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 
รอยละ 100 นักเรียนไดเขาเรยีน           
และจบการศึกษาภาคบังคับ 

- การรายงานในระบบ DMC แบบรายงานในระบบ Data 
Management Center (DMC) 

รอยละ 80 ขึ้นไป ประชากรวยัเรียน ตาม 
ทร.14 กลุมอายุ 12 - 15 ป กําลังศกึษา
หรือไดรับบริการการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน (ม.1- ม.3)                   
ในปการศึกษา 2565 

- การรายงานในระบบ DMC รายงานในระบบ Data 
Management Center (DMC) 

 
7.ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 1. เดก็ที่อยูในเกณฑการศึกษาภาคบังคับไดเขารับการศึกษาภาคบังคับทุกคน เด็กพิการและผูดอยโอกาส
ไดรับการศึกษาอยางทั่วถึงและไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ 
 2. นักเรียนไดเขาเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับไดทุกคน และเรียนตอระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
และสายอาชีพเทียบเทา มีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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ชื่อโครงการ  การจัดงานวันคลายวันสถาปนาคณะลูกเสือแหงชาติ ประจําปงบประมาณ 2565  
แผนงาน      พื้นฐานดานการพัฒนาและเสรมิสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
สนองนโยบาย สพฐ.  ขอ 1 ดานความปลอดภัย 
สนองกลยุทธหนวยงาน  กลยุทธท่ี 1 สงเสรมิการจัดการศึกษาใหผูเรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
หนวยงานที่รบัผิดชอบ กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
ผูรับผิดชอบ  1. นางวงคเดือน  ชูมนต 2. นางสาวขวัญจิรา  ชุมพล 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม 
ระยะเวลาดาํเนนิการ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 
************************************************************************************************* 

1. หลักการและเหตุผล 
 ดวยกิจการลูกเสือเปนกระบวนการพัฒนาเยาวชนใหเปนคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัยรูจัก
ชวยเหลือตนเอง มีสวนรวมในการแกไขปญหาและพัฒนาสิ่งแวดลอม ชุมชน ชาติบานเมืองใหมั่นคงและพัฒนา
อยางย่ังยืนในอนาคต และเพื่อนอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระผูพระราชทานกําเนดิลูกเสือไทย 
คณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติจึงกําหนดใหมีวันสําคัญเพื่อแสดงความกตัญูกตเวทิตาธรรม แด
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๖ และเปนการถวายความจงรักภักดีแดพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว ประมุขของคณะลูกเสือแหงชาติ 
 สํานักงานลูกเสือจังหวัดรอยเอ็ด จึงกําหนดจัดงานวันคลายวันสถาปนาคณะลูกเสือแหงชาติวันที่ ๑ 
กรกฎาคม 2565 
2. วัตถุประสงค 
 2.1 ผลผลิต (Outputs) 
       เพื่อจัดประกอบพิธีทบทวนคําปฏิญาณ และสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี นอมรําลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ พระผูพระราชทานกําเนิดลูกเสือไทย และรวมทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชน ตามที่สาธารณะ 
 2.2 ผลลัพธ (Outcomes) 
       ลูกเสือ เนตรนารี ไดแสดงออกถึงความถึงความจงรักภักดีและนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระ
ผูพระราชทานกําเนิดลูกเสือไทย รวมทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชน มีจิตสาธารณะตามกฎและคําปฏิญาณของ
ลูกเสือถวายความจงรกัภักดีแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ประมุขของคณะลูกเสือแหงชาติ 
3. เปาหมาย 
 3.1 ดานปริมาณ 
       ลูกเสือ เนตรนาร ีผูบังคับบัญชาลกูเสือ เนตรนารี สถานศึกษาทั้งในและนอกสังกัดและลูกเสือ 
จิตอาสา จํานวน 2,000 นาย 
 3.2 ลูกเสือ เนตรนารี เปนผูมีระเบียบวินัย มีความเขมแข็ง อดทน เสียสละ และไดแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระผูพระราชทานกําเนิดลูกเสือไทย 
4. กิจกรรมการดําเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ หมายเหต ุ
1 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน

และประสานหนวยงานที่เก่ียวของ 
มิถุนายน 2565 นางวงคเดือน ชูมนต  

2 ดําเนินการจัดกิจกรรม 1 กรกฎาคม 2565 นางวงคเดอืน ชูมนต และคณะ  
3 รายงานผลการดาํเนินงาน กรกฎาคม 2565 นางวงคเดือน ชูมนต  
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5. งบประมาณที่ไดรบัจัดสรร 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถวน) 

รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
ที ่ กิจกรรม งบดําเนินงาน รวม

งบประมาณ คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 
1. คานํ้าดืม่  5,000.-  5,000.- 
2.  คาตอบแทนวงโยธวาฑิต 8,000.-   8,000.- 
3. คาจัดสถานที่ เต็นทโตะ เกาอ้ี ชุด

รับแขก แทนสําหรับประธานยืน 
ที่ตั้งธงลูกเสือ คาเชาโตะหมูบูชา 
เครื่องทองนอย ดอกไม ประดับ
และพวงมาลา 

 10,000.-  10,000.- 

4. คาเชาเครื่องขยายเสียง   5,000.-  5,000.- 
5. คาตอบแทนหนวยปฐมพยาบาล/

หนวยจราจร 
2,000.-   2,000.- 

รวมงบประมาณทัง้ส้ิน 10,000.- 20,000.-  30,000.- 
งบประมาณ ถัวจายทุกรายการตามความเหมาะสม 
6. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ 
ผลผลิต(Output) 
โรงเรียนนําลูกเสือ เนตรนารี
ประกอบพิธีถวายราชสดุดีทบทวน
คําปฏิญาณและสวนสนาม นอม
รําลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระผู
พระราชทานกําเนิดลูกเสือไทย 

การรายงานผล แบบรายงานผล 

ผลลัพธ (Outcome) 
ลูกเสือเนตรนาร ีไดแสดงออกถึง
ความจงรักภักดีและนอมรําลึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ พระผู
พระราชทานกําเนิดลูกเสือไทย 

การรายงานผล แบบรายงานผล 

 
7. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 1. เยาวชนท่ีเปนลูกเสือเนตรนารี ผูบังคับบัญชาลูกเสือ แสดงออกถึงความจงรักภักดีและนอมรําลึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ พระผูพระราชทานกําเนดิลูกเสือไทย มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
  2. ลูกเสือ เนตรนารี เปนผูมีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย อดทน และปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ 
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นโยบายที่ 2 ดานโอกาส 
กลยุทธที่ 2 สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาใหกับประชากร 

วัยเรียนทุกคน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



61 

 
โครงการ  พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
แผนงบประมาณ  พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
สนองยุทธศาสตร ยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
   กลยุทธท่ี 2 สรางโอกาสและความเสมอภาพทางการศึกษาใหกับประชาชนกอนวัยเรียนทุกคน 
ลักษณะโครงการ โครงการใหม                          
หนวยงานที่รับผดิชอบ กลุมงานสงเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  

กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศกึษา  
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษารอยเอ็ด เขต 1 

ผูรับผิดชอบโครงการ นายเรืองศลิป  เห็มชัย   นายประสบชัย  ทินบุตร 
ระยะเวลาดําเนนิการ 1 ตุลาคม  พ.ศ. 2564  -  30  กันยายน  พ.ศ. 2565 

1. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศกึษาแหงชาติ พ.ศ.2442 และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545  หมวด 6  
บัญญัติใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งการประกันคุณภาพภายในและการประกันคณุภาพภายนอก 
เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศกึษาทุกระดับ  และตองเปนไปตามที่กฎกระทรวงกําหนด  ดังนั้น กฎกระทรวง วา
ดวยระบบ หลักเกณฑ  และวิธีการประกันคุณภาพการศกึษา  พ.ศ. 2561 จึงกําหนดใหสถานศึกษาดาํเนินการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา อยางตอเน่ืองเปนประจําทุกปโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ทั้งนี้ดวยการสงเสรมิ
สนับสนุนจากหนวยงานตนสังกัด และการมีสวนรวมของชุมชน และสถานศึกษาตองจัดทํารายงานประจาํป ที่เปน
การประเมินคุณภาพภายใน เสนอตอคณะกรรมการสถานศึกษา หนวยงานตนสังกัด และผูที่เก่ียวของ เพื่อ
พิจารณาและรายงานตอสาธารณชน  

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษารอยเอ็ด เขต 1 ไดตระหนักถึงความสําคัญ และความจาํเปนตอ
การพัฒนา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลและติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ใหสถานศึกษาในสังกัด สามารถ
นํามาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาใชเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษา ใหได
มาตรฐานตามที่กําหนด และสามารถใชระบบการประกันคณุภาพภายในมาพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาใหไดรับการยอมรับคุณภาพจากผูมีสวนเก่ียวของทุกฝายอยางตอเนื่อง ยั่งยืนและเขมแข็ง มีความ
พรอมในการรับการประเมินคุณภาพภายนอกระยะที่ 1 โดยเฉพาะโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจาํ
ตําบล ซึ่งจะตองมีการสงเสริมและพัฒนาอยางเรงดวน จึงไดจัดทําโครงการนี้ขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค 
 2.1. เพ่ือพัฒนาการดาํเนินงานการประกันคุณภาพภายในของโรงเรยีนคณุภาพประจาํตําบล ใหมีระบบ
คุณภาพและระบบประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาและสอดคลองกับ
มาตรฐานการศึกษาที่กําหนดไว 
 2.2. เพื่อสงเสริม และสนับสนุนการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนคุณภาพประจํา
ตําบล   ใหเขมแข็ง ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษาใหสูงข้ึนและพรอมรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสี่  
            2.3.เพื่อใหโรงเรียนคุณภาพประจําตาํบล สามารถจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ไดอยางมี
คุณภาพ สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษาและมาตรฐานการศึกษา 
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3. เปาหมาย  
 3.1 เปาหมายเชิงปริมาณ 
  1) สถานศกึษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1             
จํานวน  224  โรงเรียน สามารถนํามาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและมาตรฐานการศึกษาขัน้พื้นฐานมาใชเพื่อพัฒนา
คุณภาพการจัดการศกึษาใหไดมาตรฐานตามท่ีกําหนด 
  2) สถานศกึษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1             
จํานวน  224  โรงเรียน เสนอรายงานประจําปที่เปนรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา(SAR)  
ไดครบทุกโรงเรยีน 
   3) สถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1              
จํานวน 224 โรงเรียน  ไดรับการนิเทศ ติดตามตรวจสอบและคุณภาพการศึกษา เพื่อสงเสริมการพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายในใหเขมแข็งและมีคุณภาพ 
 3.2 เปาหมายเชิงคณุภาพ   
   1. สถานศึกษา ในสังกัดสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1             
จํานวน 224  โรงเรยีน สามารถนํามาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและมาตรฐานการศึกษาขัน้พ้ืนฐานมาใชเพื่อพัฒนา
คุณภาพการจัดการศกึษาใหไดมาตรฐานตามท่ีกําหนดไดอยางมีประสิทธิภาพ 
                     2. สถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1             
จํานวน  224  โรงเรียน สามารถจัดทํารายงานประจาํปที่เปนรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
(SAR) ไดอยางมีประสิทธิภาพ และเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศกึษา 
  3. สถานศึกษา  ในสังกัดสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1 มีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในที่เขมแข็ง  ไดรับการยอมรับจากผูมีสวนเก่ียวของและพรอมรับการประเมนิคุณภาพ
ภายนอกรอบสี่ไดอยางมีคณุภาพ 

4.  วิธีการดําเนินงาน  
กิจกรรม/ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา

ดําเนินงาน 
ผูรับผิดชอบ 

กิจกรรมที่  1  ประชุมคณะวิทยากร สังเคราะหผล
การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR)  วาง
แผนการอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดทําเอกสารคูมือ  ใบ
ความรู  ใบงานประกอบการอบรม 

15-30 มีนาคม  
2565 

นายเรืองศิลป  เห็มชัย 
และคณะทํางาน 

กิจกรรมที่ 2  จัดกิจกรรมพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศกึษา โดยจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการผูบริหาร และครูจากโรงเรียนใน
กลุมเปาหมาย จํานวน  224  คน จากโรงเรียน
ทั้งหมด  224  โรงเรียน   

1-15  เมษายน 
2565 

นายเรืองศิลป  เห็มชัย 
และคณะทํางาน 
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5. งบประมาณ  
 งบประมาณ  จํานวน 35,920  บาท  (สามหมื่นหาพันเการอยยี่สิบบาทบาทถวน)  ถัวจายทุกรายการ
โดยมีรายละเอียดการใชงบประมาณดังตอไปนี้ 

 
กิจกรรม 

รายการประมาณหมวดคาใชจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ รวม 

กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการผูบริหาร และครู
จากโรงเรยีนในกลุมเปาหมาย จํานวน  224  คน จากโรงเรยีน
ทั้งหมด  224  โรงเรียน  ดังน้ี 
   ผูบริหารสถานศกึษา และครูผูรับผิดชอบงานประกันฯ 
จํานวน 225 คน 
- คาอาหารและอาหารวางผูเขาอบรมจํานวน  224 คน   
คนละ  150 บาท ระยะเวลา 1 วัน (224 x 150 x1)   
     -อาหารและอาหารวางวิทยากรและคณะทํางาน 10  คน  
คนละ  150 บาท ระยะเวลา  1 วัน  (5 x150 x 1)   
       - คาตอบแทนประธานเปดการประชุมและบรรยายพิเศษ 
จํานวน 1,000 บาท/ครั้ง จํานวน 1 ครั้ง                                             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

33,750 
 

     750 
1,000 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

33,750 
 

750 
1,000 

 

    
                                                รวมทั้งสิ้น  35,920  35,920   

                     

6. ผลผลิต (Output) 
               6.1 ประสิทธิผลรูปแบบการการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและประเมนิคุณภาพ
ภายนอกแนวใหม สูการปฏิบัติอยางมปีระสิทธิภาพ  
               6.2ประสิทธิผลการรายงานการประเมนิตนเอง (SAR) ไดอยางมีคุณภาพ สอดคลองกับบริบทของ
สถานศึกษาและมาตรฐานการศกึษา 

7. ผลลัพธ  ( Outcome )  
               7.1 สถานศึกษามีรูปแบบการการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและประเมิน
คุณภาพภายนอกแนวใหม สูการปฏิบัติอยางมี  
               7.2สถานศึกษาจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ไดอยางมีคณุภาพ สอดคลองกับบริบทของ
สถานศึกษาและมาตรฐานการศกึษา 

8.ตัวชี้วัดความสําเร็จ    
               8.1 รอยละ 90 ของสถานศึกษาในสังกัด ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษา 
 รอยเอ็ด เขต 1  มีระบบประกันคณุภาพภายในที่มีประสิทธิผล สามารถจัดทาํรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
ไดอยางมีคุณภาพ สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษาและมาตรฐานการศึกษา 
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โครงการ    โครงการการพัฒนาสมรรถนะการอานเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 
นโยบายที่ 2    พัฒนาคุณภาพผูเรียน 
ประเด็นกลยุทธ 3.3 พัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21  มีความเปนเลิศ                   

ดานวิชาการ  นาํไปสูการสรางขีดความสามารถในการแขงขัน 
กลุมที่รับผิดชอบ   งานหลักสูตรและการสอน,งานสงเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

ทางการศึกษา งานวัดและประเมินผลทางการศึกษา                                       
 กลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศกึษา 

ผูรับผิดชอบโครงการ   นางวลัยพร  ออนพฤกษภูมิ  นางสาวสัมพันธ  เอกรักษา  นางสาวอรจิต อุดมฤทธิ์  
ลักษณะโครงการ         โครงการใหม      โครงการตอเนื่อง 
ระยะเวลาการดําเนินการ  1 ธันวาคม 2564 – 10 มีนาคม 2565 
.................................................................................................................................................................................... 
1. หลักการและเหตุผล 
 ตามที่รัฐบาลมีนโยบายปฏิรูปประเทศไทย ไดประกาศยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580)         
ซึ่งตองนําไปสูการปฏิบัติเพื่อยกระดับการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยกําหนดใหมีการปฏิรูป
กระบวนการเรียนรูเพื่อศตวรรษที่ 21 โดยปฏิรูปกระบวนการเรียนรูเพื่อเตรียมประชากรสูการเปลี่ยนแปลง                   
ในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยที่หลากหลาย มีเปาหมายใหผูเรียนไดรับการศึกษาที่มี
คุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะที่จําเปนของโลกอนาคต สามารถแกปญหา รูเทาทันสื่อ ปรับตัว สื่อสาร และ
ทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ มีวินัย ใฝเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งเปนพลเมืองดี รูสิทธิ 
หนาที่          มีความรับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ ซึ่งเปนกลไกสําคัญของการศึกษาข้ันพื้นฐาน การสรางการ
เรียนรูแหงศตวรรษที่ 21 นอกจากจะมีการเรียนรูเนื้อหาสาระความรูแลว ทักษะการเรียนรูตาง ๆ เพ่ือนําไปใชใน
การเรียนรูตลอดจนการดําเนินชีวิต โดยเฉพาะทักษะการสื่อสาร คือ“การอานออกเขียนได” นับเปนทักษะท่ีมี
ความจําเปนอยางย่ิง เพราะเปนทักษะการสื่อสารเพื่อสรางความเขาใจและความสัมพันธอันดีตอกัน และเปน
เครื่องมือในการแสวงหาความรู ประสบการณจากแหลงขอมูลสารสนเทศตาง ๆ ในการพัฒนาความรู กระบวนการ
คิด วิเคราะห วิจารณและสรางสรรคเพ่ือพัฒนาตนเองและสังคม  ดวยเหตุนี้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน จึงไดกําหนดนโยบายท่ีมุงเนนใหความสําคัญกับการอานการเขียนภาษาไทยของนักเรียนมาอยางจริงจัง
และตอเนื่อง และในปการศึกษา 2564 นี้ เพื่อเปน การขับเคลื่อนการพัฒนาการอานออกเขียนไดใหเปนไปอยาง
เขมแข็งและเปนรปูธรรมย่ิงข้ึน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1 จึงกําหนดโครงการการ
พัฒนาสมรรถนะการอานเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยตั้งเปาหมายความสําเร็จไวท่ี  
 1) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 - 3 ทุกคน อานออกเขียนได  
 2) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 - 6 อานคลองเขียนคลอง  
 3) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 - 3 มีสมรรถนะการอานขั้นสูง ทั้งนี้เพื่อใหนักเรียนสามารถใชการอาน 
การเขียนเปนเครื่องมือในการเรียนรูวิชาอ่ืน ๆ และการดําเนินชีวิตไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป 
 

2. วัตถุประสงคโครงการ 
 2.1 เพื่อสงเสรมิและพัฒนาครผููสอนภาษาไทยสามารถพัฒนาการอานการเขียนของนักเรียนตามแนวทาง 
การพัฒนาสมรรถนะการอานเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 

2.2 เพื่อสงเสรมิสนับสนุนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนดานการอานรูเรื่อง และการเขียนสื่อสาร  
(การเขียนตอบอัตนัย) ของครูผูสอนภาษาไทย ชั้นประถมศกึษาปท่ี 6 และระดบัชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
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 2.3 เพื่อพัฒนาครูผูสอนภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปที ่6 และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ใหมีความรู 
เทคนิควิธีการสอนการอานจับใจความสําคัญ การคดิวิเคราะห และการแสดงความคิดเห็นในเชิงวิเคราะหวิจารณ
ตามแนวทางการพัฒนาสมรรถนะการอานขั้นสูงไดอยางถูกตอง 
  2.4 เพื่อจัดทําฐานขอมูลการอานการเขียนนักเรียนและนิเทศติดตามการดําเนินการยกระดับคุณภาพ
ผูเรียนดานภาษาไทย 

2.5 เพื่อสรางเครือขายการเรยีนรู ชมรมภาษาไทย และเสรมิสรางความเขมแข็งทางวิชาการของครู
ภาษาไทยสูครูมืออาชีพและครูนักวิจัย 
  2.6 เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติ ครูภาษาไทย ศึกษานิเทศกที่รับผิดชอบงานดานภาษาไทยสถานศึกษา  
และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สงเสริมพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยที่ประสบผลสาํเร็จ 
 
3.  เปาหมาย 
 3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต 
  3.1.1 ผูบริหารสถานศกึษา และครูผูสอนภาษาไทย จํานวน 224 คน 
  3.1.2 ครผููสอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 จํานวน 224 คน    
                     3.1.3 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรยีนรูภาษาไทยสูงข้ึน 
อยางนอยรอยละ 3     
      3.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ 

 3.2.1 ผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอนภาษาไทยมีความรูความเขาใจในแนวทางการขบัเคล่ือน
สมรรถนะการอานเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  3.2.2 ครผููสอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีความรู เทคนิค 
วิธีการสอนการอานรูเรื่อง และการเขียนสื่อสาร (การเขียนตอบอัตนัย) ไดอยางถูกตอง  
 3.2.3 นักเรียนในสังกัดไดรับการพัฒนาดานการอานออกเขียนไดอานคลองเขียนคลองอานรู 
เรื่องและสื่อสาร และมีสมรรถนะการอานข้ันสูงไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  3.2.4 สพป.รอยเอ็ด เขต 1 มีฐานขอมูลการอานการเขียนนักเรียนและนิเทศติดตามการ
ดําเนินการยกระดับคุณภาพผูเรียนดานภาษาไทย และมีเครือขายการเรียนรูทางวิชาการที่เขมแข็งเปนครูมืออาชีพ
และครูนักวิจัย 
 
4. วิธีดําเนินงาน (รายละเอียดกิจกรรม) 
 4.1 วางแผนการดาํเนินงานตามกิจกรรม ดังนี้ (P) 
               4.1.1 กิจกรรมประชุมเครือขายภาษาไทยระดับเขตพื้นที่ 
  4.1.2 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการขับเคลื่อนภาษาไทยเพื่อพัฒนาทักษะการเขียน
ตอบขอสอบอัตนัย 
        4.1.3 การนิเทศติดตามเพื่อรวบรวม วิเคราะหและสังเคราะหขอมูลเชิงวิจัยในการแกปญหาอาน
ไมออก เขียนไมได 
 4.2 เสนอขออนมุัติโครงการ (P) 
  4.3 ประชุมคณะทํางาน /จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (D) 
            4.4 นิเทศตดิตามการดําเนินงานในแตละกิจกรรม (C) 
            4.5 สรุปรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ (A)  
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5. แผนการใชจายเงินงบประมาณ 

  งบประมาณ จํานวน 50,000 บาท (หาหม่ืนบาทถวน) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

รายละเอียด/กิจกรรม/คําชี้แจงในการใชงบประมาณ งบประมาณ 
จําแนกตามหมวดรายจาย 

คาตอบแทนฯ คาใชสอย คาวัสด ุ อื่น ๆ 

1. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการระดับเขตพื้นที่ (จํานวน 1 วัน) 
- คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม จํานวน 20 คน ๆ ละ 25 บาท 2 
มื้อ 
- คาอาหารกลางวัน จํานวน 20 คน ๆ ละ 100 บาท 1 มื้อ 

3,000 

 

  
1,000 

 
2,000 

  

2. กิจกรรมการอบรมการพัฒนาครูผูสอนภาษาไทย ชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 ตามแนวทางการพัฒนาสมรรถนะการอาน
ขั้นสูงและทักษะการเขียนตอบขอสอบอัตนัย ออนไลน 
- คาตอบแทนประธานเปดงาน (2 วัน วันละ 1,000 บาท) 
(ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 รุน 1 จํานวน 1 วัน) 
(ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 รุน 2 จํานวน 1 วัน) 
- คาตอบแทนวิทยากร (5 ชม. ชม.ละ 600 บาท จํานวน 2 วัน) 
- คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม จํานวน 20 คน ๆ ละ 25 บาท  
2 มือ้ 2 วัน 
- คาอาหารกลางวันจํานวน 20 คน ๆ ละ 100 บาท 1 มื้อ 2 วัน 

14,000 
 
 
 

 

  
2,000 

 
 

6,000 
2,000 
4,000 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

3. กิจกรรมการอบรมการพัฒนาครูผูสอนภาษาไทยชั้น
มัธยมศกึษาปที ่3 ตามแนวทางการพัฒนาสมรรถนะการอานขั้น
สูงและทักษะการเขียนตอบขอสอบอัตนัย 
- คาตอบแทนประธานเปดงาน  (2 วัน วันละ 1,000 บาท) 
(ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 รุน 1 จํานวน 1 วัน) 
(ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 รุน 2 จํานวน 1 วัน) 
- คาตอบแทนวิทยากร (5 ชม. ชม.ละ 600 บาท  2 วัน) 
- คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม จํานวน 50 คน ๆ               ละ 
25 บาท 2 มือ้ 2 วัน 
- คาอาหารกลางวัน จํานวน 50 คน ๆละ 100 บาท 1 มือ้ 2 วัน 
- คาวัสด ุ / คาสาํเนาเอกสาร 

30,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2,000 
 

6,000 
 

5,000 
10,000 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7,000 

 

4. กิจกรรมประชุมสรุปคณะกรรมการระดับเขตพื้นที่ (จํานวน 1 
วัน) 
- คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม จํานวน 20 คน ๆ               ละ 
25 บาท 2 มือ้ 
- คาอาหารกลางวัน จํานวน 20 คน ๆ ละ 100 บาท 1 มื้อ 

3,000 

 

  
1,000 

 
2,000 

  

รวม 50,000 37,000 6,000 7,000  

หมายเหตุ      ขอถัวจายทุกรายการ 
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6. การประเมินผล  

ตัวบงชี้สภาพความสําเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใชวัด 
1) ผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอนภาษาไทยมี
ความรูความเขาใจในแนวทางการขับเคลื่อน
สมรรถนะการอานเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
2) ครผููสอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 มีความรู เทคนิค วิธีการสอนการ
อานรูเรื่อง และการเขียนสื่อสาร (การเขียนตอบ
อัตนัย) ไดอยางถูกตอง 
3) นักเรยีนในสังกัดไดรับการพัฒนาดานการอาน
ออกเขียนไดอานคลองเขียนคลองอานรู 
เรื่องและสื่อสาร และมีสมรรถนะการอานข้ันสูงได
อยางมีประสิทธิภาพ 
4) สพป.รอยเอ็ด เขต 1 มีฐานขอมูลการอาน            
การเขียนนักเรียนและนิเทศติดตามการดําเนินการ
ยกระดับคุณภาพผูเรียนดานภาษาไทย และมี
เครือขายการเรียนรูทางวิชาการท่ีเขมแข็งเปนครมูือ
อาชีพและครูนักวิจัย 
 

การนิเทศตดิตาม 

การสอบถาม 

 
 
 

การนิเทศตดิตาม 

 

การนิเทศตดิตาม 

 
 
 

การประเมินความสามารถดาน
การอานการเขียน 

 

การทดสอบ 

 

การนิเทศตดิตาม 

แบบนิเทศติดตาม 

แบบสอบถามความพึง
พอใจ 

 

แบบนิเทศติดตาม 

 

แบบนิเทศติดตาม 

 

 
 
แบบประเมินความสามารถ
ดานการอานการเขียน 

 
 

แบบทดสอบ 

 

แบบนิเทศติดตาม 

 
7. ผลที่คาดวาจะไดรับ   
        7.1 ผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอนภาษาไทยมีความรูความเขาใจในแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนา
สมรรถนะการอานเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาไดอยางมปีระสิทธิภาพ 
 7.2 ครูผูสอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีความรู 
เทคนิค วิธีการสอนการอานรูเรื่อง และการเขียนสื่อสาร (การเขียนตอบอัตนัย) ไดอยางถูกตอง 
 7.3 นักเรียนในสังกัดไดรับการพัฒนาดานการอานออกเขียนไดอานคลองเขียนคลองอานรู 
เรื่องและสื่อสาร และมีสมรรถนะการอานข้ันสูงไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 7.4 สพป.รอยเอ็ด เขต 1 มีฐานขอมูลการอานการเขียนนักเรียนและนิเทศติดตามการดําเนินการยกระดับ
คุณภาพผูเรียนดานภาษาไทย และมีเครือขายการเรียนรูทางวิชาการที่เขมแข็งเปนครูมืออาชีพ 
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โครงการ     การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาเพ่ือพฒันาเปนพื้นที่ 

นวัตกรรมการศกึษา และขับเคลื่อนระบบคลังสื่อการเรยีนรูเทคโนโลยีดิจิทัล 
OBEC CONTENT CENTER 

แผนงาน     พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
สนองนโยบาย สพฐ.  ขอ 2 ดานโอกาสและลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา  

ขอ 3 ดานคณุภาพ 
สนองกลยุทธหนวยงาน   กลยุทธที่ 2 สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาใหกับประชากร 

วัยเรียนทุกคน 
กลุยทธที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง 
ในศตวรรษที่ 21 

กลุมที่รับผิดชอบ     กลุมงานสงเสริมพัฒนาสื่อ นวตักรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
ผูรับผิดชอบโครงการ  นางวลัยพร  ออนพฤกษภูมิ 
ลักษณะโครงการ        โครงการใหม      
ระยะเวลาการดําเนินการ   1  ตุลาคม  2564  -  30 กันยายน  2565 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.หลักการและเหตุผล 
 การจัดเรียนการสอนในหลายทศวรรษที่ผานมา  พบวาไมเพียงแตรูปแบบและวิธีการในการเรียน                 
การสอนเทานั้น  ที่มีความแตกตางกันทั้งในอดีตและปจจุบัน  แตยังพบวาตัวผูเรียนเองก็เปนอีกปจจัยท่ีทําใหเกิด
ความแตกตางดงักลาว  โดยความแตกตางที่เกิดขึ้นอาจเปนผลมาจากสภาพสังคมและสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป
รวมถึงการพัฒนาของเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อใหผูเรียนในปจจุบันเขาถึงแหลงขอมูลไดอยางรวดเร็วและ
หลากหลาย แตอยางไรก็ตามหนึ่งในประเด็นที่ครูผูสอนไมควรมองขาม  คือการพยามทําความเขาใจกับบริบทที่
เปลี่ยนไปของสังคม ท้ังจากมุมมอง ของตัวผูสอนและจากมุมมองของผูเรียน  การพยายามทําความเขาใจความ
ตองการของผูเรียนจึงเปนโจทยสําคัญที่ครูผูสอนควรนํามาพิจารณาเปนลําดับแรกในการพัฒนาการเรียนการสอน 
ซึ่งปจจุบัน  พบวา  ผูเรียนสวนใหญไมไดตองการใหครถูายทอดองคความรูจากตําราในลักษณะของการบรรยายแต
เพียงอยางเดียว  แตผูเรียนตองการใหครูถายทอดองคความรูเหลานั้นในรูปแบบของการประยุกตใชกับปญหาที่มี  
และสามารถนําไปตอยอดไดในการทํางานในอนาคต  โดยผูเรียนตองการการเรียนการสอนท่ีเนนการทําจริงผาน
การทํากิจกรรมตาง ๆ มากกวาการสอนที่เนนการทองจํา  นอกจากนั้นผูเรียนยังตองการความเขาใจ ความเห็นอก
เห็นใจ และการเปนดังเพื่อนที่สามารถใหคําปรึกษา ใหคําแนะนําในปญหาตาง ๆ ได ดังนั้น  การจัดการเรียนการ
สอนในศตวรรษท่ี 21 จึงไมไดมีรูปแบบที่ตายตัวดังเชนในอดีตท่ีเนนการบรรยายเปนหลัก  แตกลับเปนการเรียนรู
และการพัฒนารวมกันระหวางครูและผูเรียน  เพ่ือใหผูเรียนเกิดกระบวนการเรียนรูอยางความสุข  มีทักษะทาง
วิชาชีพที่จําเปน และสามารถนําความรูที่มีไปใชประโยชนไดจริง ทั้งนี้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ไดดําเนินการโครงการโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูทั้งระบบสูการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
และการเตรียมผูเรียนใหสอดคลองกับศตวรรษที่ 21 ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ พุทธศักราช 2564 โดยใหสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา               และโรงเรียนรวมมือกัน
พัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ตามบริบทของเขตพื้นที่การศึกษาและ
โรงเรียนเพื่อใหสอดคลองกับการจัดการเรียนรูที่ เปลี่ยนไปตามกระแสโลก นโยบายและจุดเนนของ
กระทรวงศกึษาธิการ นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและแผนยุทธศาสตรชาติ  
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 ดวยเหตุ น้ี  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1 จึงมองเห็นความสําคัญ                
ในพัฒนาการจัดการเรียนรูทั้งระบบสูการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเตรียมผูเรียนใหสอดคลองกับ
ศตวรรษที่ 21 จึงไดจัดทําโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูทั้งระบบสูการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ
และพัฒนาทักษะผูเรียนใหสอดคลองกับศตวรรษที่ 21 ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อยกผลสัมฤทธ์ิทาง         
การเรียนและคุณลักษณะของผูเรียนใหเปนไปตามเปาหมายตอไป 
 

2. วัตถุประสงค 
    2.1  ดานผลผลิต (Outputs) 
 1) เพื่อพัฒนาเทคนิค/ วิธีการจัดการเรียนรูที่สงเสริมใหเปนนวัตกรรมระดับหองเรียน   
 2) เพื่อพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคนิค/ วิธีการจัดการเรียนรูที่ครอบคุลมดานทักษะ คุณลักษณะ 
ความสามารถ ตามบริบทของโรงเรียน  
 3) เพื่อขับเคลื่อนระบบคลังสื่อการเรียนรูเทคโนโลยีดิจิทัล OBEC CONTENT CENTER 
 
    2.2 ดานผลลัพธ (Outcomes) 
  1)  โรงเรียนมีนวัตกรรม เทคนิค/ วิธีการจัดการเรียนรู สามารถเปนนวัตกรรมระดับหองเรียน   
ที่ครอบคุลมดานทักษะ คุณลักษณะ ความสามารถตามบริบทของโรงเรียน 

 2)  ผูเรียนมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรูที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 
 3)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสงูขึ้นตามเปาหมายที่โรงเรียนกําหนด 
 4)  ครูและผูเรียนสามารถใชระบบคลังสื่อการเรียนรูเทคโนโลยีดจิิทัล OBEC CONTENT CENTER 
 

3.เปาหมาย 
    3.1 เชิงปริมาณ 
 โรงเรียนในสังกัด 224 ไดรับการพัฒนาเทคนิค/ วิธีการจัดการเรยีนรูที่สงเสริมใหเปนนวัตกรรมระดับ
หองเรียน   
    3.2  เชิงคณุภาพ 
 1)  ทุกโรงเรียนมีนวัตกรรม / วิธีการจัดการเรียนรู ที่สอดคลองกับศตวรรษท่ี 21 สูระดับหองเรียน                   
ที่ครอบคุลมดานทักษะ คุณลักษณะ ความสามารถ ตามบรบิทของโรงเรียน 
          2)  นักเรียนทุกคนไดรับการพัฒนาใหมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรูที่จําเปนในศตวรรษท่ี 21                 

 
 
4. กิจกรรมและการดําเนินงาน 
 
ที่ 

กิจกรรม ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

ผูรับผิดชอบ 

1 เสนอโครงการ ม.ค. 2565 นางวลัยพร  ออนพฤกษภูมิ
และคณะ 

2 การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครูและผูบริหารโรงเรียน            
ในโครงการการพัฒนาสื่อ นวตักรรมและเทคโนโลยี
ทางการศกึษาเพื่อพัฒนาทักษะผูเรียน          
ใหสอดคลองกับศตวรรษที่ 21 และขับเคลื่อนระบบคลัง

เม.ย. - พ.ค. 
2565 
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ที่ 

กิจกรรม ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

ผูรับผิดชอบ 

สื่อการเรียนรูเทคโนโลยีดิจิทัล OBEC CONTENT 
CENTER ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

3. การนิเทศติดตาม ส.ค. – ก.ย. 65  
4. การนําเสนอนวัตกรรม Best Practice  ก.ย. 2565  
5. การวิเคราะหผลการดําเนินงาน  สรุปและรายงาน

โครงการ 
ก.ย. 2565  

5. งบประมาณ 
 จํานวน  45,000 บาท (สี่หมื่นหาพันบาทถวน) ตามรายละเอียด ดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม 
เงินงบประมาณ รวม

งบประมาณ คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 
1 เสนอโครงการ - - - - 
2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ ครูและผูบริหาร

โรงเรียนในโครงการการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาเปน
พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา และขับเคลื่อนระบบ
คลังสื่อการเรยีนรูเทคโนโลยีดิจิทัล OBEC 
CONTENT CENTER จํานวน 1 วัน  
    - คาอาหาร/อาหารวางผูเขารวมประชุม 
และคณะทํางาน ( 224 คน X 150 บาท X 
 1 ครั้ง) 
    - คาตอบแทนวิทยากร (6 ชม. X 600 บาท) 
   - คาตอบแทนประธานในพธิีเปด 

 
 
 
 
 

 
33,750 

 
3,600 

 
1,000 

 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
33,750 

 
3,600 

 
1,000 

3 การนิเทศติดตาม (ออนไลน) - - - - 
4 การนําเสนอ และคัดเลือกนวัตกรรม Best 

Practice  
    - คาตอบแทนกรรมการคัดเลือกนวัตกรรม    
    - คาตอบแทนการพัฒนานวัตกรรม 

 
 

3,650 
3,000 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 
 

3,650 
3,000 

รวมทั้งสิ้น 45,000 - - 45,000 
หมายเหตุ   ขออนุมัติถัวจายตามท่ีจายจริงทุกรายการ 
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6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 

ผลผลิต (Outputs) 
1) รอยละ 100 ของโรงเรียนมีการดําเนิน 
กิจกรรมครบตามที่กําหนดทุกกิจกรรม  
2) รอยละ 10 ของครทูี่มีสื่อ นวัตกรรม เทคนิค/  
วิธีการจัดการเรียนรู ที่สอดคลองกับศตวรรษที่ 21            
สูระดับหองเรียนที่ครอบคุลมดานทักษะ คุณลักษณะ 
ความสามารถ ตามบริบทของโรงเรียนและใชระบบ        
คลังสื่อการเรียนรูเทคโนโลยีดิจิทัล OBEC CONTENT 
CENTER 
3) รอยละของผูเรียนไดรับการพัฒนาใหมี 
คุณลักษณะและทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

 
- การสังเกต 
- การสอบถาม 
- การสัมภาษณ 

 
- แบบสังเกต 
- แบบสอบถาม 
- แบบสัมภาษณ 

ดานผลลัพธ (Outcomes) 
 1) รอยละ 100 ของโรงเรียนกลุมเปาหมายมีการดําเนิน
กิจกรรมครบตามท่ีกําหนดทุกกิจกรรม     
2) รอยละ 100 ของครูมีสื่อ นวัตกรรม เทคนิค/ วิธีการ
จัดการเรียนรู ท่ีสอดคลองกับศตวรรษที่ 21 สูระดับ
หองเรียนท่ีครอบคุลมดานทกัษะ คุณลักษณะ 
ความสามารถตามบริบทของโรงเรยีนและใชระบบคลังสื่อ
การเรียนรูเทคโนโลยีดิจิทัล OBEC CONTENT CENTER 
  2)  รอยละ 100 ของผูเรียนมีคุณลักษณะและทักษะการ
เรียนรูท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 

 
- การนิเทศติดตามและ
ประเมินผล 

 
- แบบนิเทศตดิตามและ
ประเมินผล 

 
7. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
          7.1 ผูเรียนไดรับการพัฒนาใหมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21  
          7.2 ครูผูสอนไดรบัไดรับการพัฒนาเทคนิค/ วิธีการจัดการเรียนรูที่สงเสริมใหเปนนวัตกรรมระดับหองเรียน   
          7.3 มีเทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรูสื่อ นวัตกรรมและมีการเผยแพร แลกเปลี่ยนเรียนรู 
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ชื่อโครงการ :         การอบรมเชิงปฏิบัติการผูดําเนินการคัดกรองคนพิการทางการศกึษา 
         สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1 
แผนงาน :         พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศกัยภาพทรัพยากรมนุษย 
สอดคลองนโยบาย สพฐ.      ขอ 2 ดานโอกาสและการลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 
สนองกลยุทธหนวยงาน     กลยุทธที่ 2 :  สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศกึษาใหกับประชากร 
                                 วัยเรียนทุกคน 
หนวยงานที่รับผดิชอบ :       กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผูรับผิดชอบโครงการ :        นางดวงใจ สังฆะวัน และนายประสบชัย ทินบุตร 
ลักษณะโครงการ :              โครงการใหม          โครงการตอเนื่อง 
ระยะเวลาดําเนนิการ :        1 ตุลาคม 2564  ถึง  30  กันยายน 2565 
 

 

1. หลักการและเหตุผล   
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542  และที่แกไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ท่ีแสดง

เจตนารมณในการยกระดับการศกึษาของประชาชนใหสูงข้ึน  โดยกําหนดสิทธิและโอกาสของประชาชนในการ
ไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวา 12 ป  ที่รฐัตองจัดโดยไมเสียคาใชจาย  เด็กและเยาวชนพิการทุกประเภทมี
สิทธิและโอกาสไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนพิเศษ  ซึ่งสอดคลองเชื่อมโยงกับพระราชบัญญัติการจัดการศึกษา
สําหรับคนพิการ พ.ศ.2551  ท่ีกลาวถึงสิทธิทางการศึกษาของคนพิการในการไดรับโอกาสและบริการทาง
การศึกษาในทุกระบบและทกุรูปแบบที่หลากหลายอยางมีคุณภาพ  และดาํรงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมคีวามสุข
ตามศกัยภาพของแตละบุคคล  และพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสาํหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 มาตรา 5  ท่ี
กลาวถึงสิทธิทางการศึกษาของคนพิการในการไดรับโอกาสและบริการทางการศึกษาในทกุระบบและทุกรูปแบบที่
หลากหลายอยางมีคณุภาพและดํารงชวีิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุขตามศักยภาพของแตละบุคคล  และมาตรา 
19 ที่กลาววาใหสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษามีหนาท่ีดําเนินการจัดการศึกษา  โดยเฉพาะการเรียนรวม การนิเทศ 
กํากับ ติดตาม เพื่อใหคนพิการไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพตามที่กฎหมายกําหนด  ตลอดจนกรอบ
ทิศทางของแผนการศึกษาแหงชาติฉบับ(พ.ศ. 2560-2574)  ซึ่งเปนแผนแมบทสําหรับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ  อันจะ
ทําใหสามารถขับเคลื่อนแผนไปสูการปฏิบัติไดอยางมปีระสิทธิภาพ  ที่ไดใหความสําคัญกับการนําแผนสูการปฏิบัติ
โดยมีจุดมุงหมายที่สําคัญของแผน  คือการมุงเนนการประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและการศึกษาเพื่อการมีงานทําและสรางงานไดภายใตบริบทเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศและของโลกที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรมและความคิดสรางสรรค  รวมทั้งมีความเปนพลวัติภายใตสังคม
แหงปญญาสังคมแหงการเรยีนรูและการสรางสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการเรียนรู  และสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานไดเนนการสรางความเขมแข็งใหแกสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  โรงเรียนตนแบบการเรียนรวมที่
เปนศนูยศูนยบริการทางการศกึษาพิเศษ  และพัฒนาโรงเรียนที่จัดการเรียนรวมใหไดตามมาตรฐาน  เพื่อให
สามารถบริการนักเรียนพิการที่เขาเรยีนไดอยางมีคุณภาพ 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1 จึงไดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ผูดําเนินการคัดกรองคนพิการทางการศกึษา สาํนักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาประถมศกึษารอยเอด เขต 1 ประจําป 
2565  เพื่อสงเสริมสรางความเขมแข็งใหโรงเรยีนท่ีจัดการเรียนรวม  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมี
คุณภาพ  สามารถปฏิบัติงานไดตามมาตรฐานหรือเกณฑที่กําหนด  เพื่อใหนํามาพัฒนาการจัดการศึกษาสาํหรับ
เด็กพิเศษที่มีความพิการทางการศกึษาหรือความบกพรองทางการเรียนใหมีประสิทธิภาพ  ทั้งยังเปนการยกระดับ
คุณภาพการจัดการศกึษาพิเศษใหมีคุณภาพดานการบริหารจัดการเรียนรวมตามมาตรฐานที่กําหนด 
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2. วัตถุประสงค 
 2.1  ผลผลิต (Output) 
       1)  เพื่อสรางความเขมแข็งใหโรงเรียนในสังกัด สพป.รอยเอ็ด เขต 1 ที่จัดการเรยีนรวมในรูปแบบ 
ที่เหมาะสมกับสภาพความพิการในแตละประเภท  และพัฒนาโรงเรยีนที่จัดการเรยีนรวมเพื่อรองรับเด็กพิการ 
เขาเรียนในโรงเรยีนใกลบาน 

      2)  เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด สพป.รอยเอ็ด เขต 1 ใหมีความรู
ความสามารถและทักษะในการคัดกรองนักเรียนที่มีความพิการทางการเรยีนหรือความบกพรองทางการเรียน 
ไดอยางถูกตองตามกระบวนการและสามารถพัฒนาสมรรถภาพเด็กในแตละประเภทความพิการไดอยางเหมาะสม 
และมีประสิทธิภาพ 
       3)  เพื่อใหเดก็พิการเรียนรวมในโรงเรียนในสังกัด สพป.รอยเอ็ด เขต 1 ไดรับสิทธิและโอกาสท่ีเทา
เทียมกันในการไดรับการพัฒนาการเรียนรูในรูปแบบที่เหมาะสมอยางเตม็ศักยภาพเปนรายบุคคล  ไดรับบริการ  
สื่อ  สิ่งอํานวยความสะดวกเพือ่เขาถึงบรกิารทางการศึกษา  พัฒนาศักยภาพ  ทักษะการดํารงชีวิตและพื้นฐาน
อาชีพเพื่อพึ่งตนเองได 
 2.2  ผลลัพธ (Outcome) 

      1)  โรงเรียนในสังกัด สพป.รอยเอ็ด เขต 1 มีกระบวนการดําเนินงาน รูปแบบการจัดการเรียนรวม 
ที่เขมแข็ง เหมาะสมกับสภาพความพิการของนักเรยีนในแตละประเภท  และมีการพัฒนาโรงเรียนที่จัดการเรียน
รวมเพ่ือรองรับเด็กพิการเขาเรียนในโรงเรียนใกลบาน 

      2)  ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด สพป.รอยเอ็ด เขต 1 ไดรับการพัฒนา 
ใหมีความรู ความเขาใจและทักษะในการคัดกรองนักเรียนที่มีความพิการทางการเรียน หรือความบกพรอง 
ทางการเรียนไดอยางถูกตองตามขั้นตอน กระบวนการ และสามารถพัฒนาสมรรถภาพเดก็ในแตละประเภท 
ความพิการไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
       3)  เด็กพิการเรยีนรวมในโรงเรียนในสังกัด สพป.รอยเอ็ด เขต 1 ไดรับสิทธิและโอกาสที่เทาเทยีมกัน 
ในการไดรับการพัฒนาการเรยีนรูในรูปแบบที่เหมาะสมอยางเต็มศักยภาพเปนรายบุคคล  ไดรับบริการ  สื่อ   
สิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อเขาถึงบริการทางการศึกษา  พฒันาศักยภาพ  ทักษะการดํารงชีวิตและพื้นฐานอาชีพ 
เพื่อพึ่งตนเองได 

 
3. เปาหมาย 
 3.1 ดานปริมาณ 
      1)  โรงเรยีนในสังกัด สพป.รอยเอ็ด เขต 1 ทุกโรงเรียนสามารถจัดการศึกษาใหกับเด็กพิการเรียนรวม 
ในรูปแบบที่เหมาะสมตามศักยภาพของนักเรียนแตละคนได  
      2)  ครูและบุคลากรทางการศกึษาในโรงเรียนในโรงเรยีนในสังกัด สพป.รอยเอ็ด เขต 1 ทุกโรงเรียน   
สามารถจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการเรียนรวมไดรับการพัฒนาใหมีความรู  สามารถดําเนนิการคดักรองนักเรียน 
ไดถูกตองตามกระบวนการและมีประสิทธิภาพ  นําไปสูการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับสภาพความพิการ 
      3)  นักเรียนพิการเรียนรวมในโรงเรยีนในสังกัด สพป.รอยเอ็ด เขต 1 ทุกโรงเรยีนไดรับสิทธิและ
โอกาสทางการศึกษาอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด 

3.2 ดานคณุภาพ 
      1)  โรงเรยีนในสังกัด สพป.รอยเอ็ด เขต 1 สามารถจัดการศกึษาเพื่อรองรบัเด็กพิการเรยีนรวม 
เขาเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมตามศักยภาพของนักเรียนแตละคน  
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      2)  ครูและบุคลากรทางการศกึษาในโรงเรียนในสังกัด สพป.รอยเอ็ด เขต 1 ที่จัดการศึกษาเรียนรวม 
มีความรู  ความสามารถในการดําเนินการคัดกรองนักเรียนไดถูกตองตามกระบวนการและมีประสิทธิภาพ และมี
ทักษะในการจัดการเรยีนการสอนที่เหมาะสมกับสภาพความพิการของเด็กแตละบุคคล 
      3)  นักเรียนพิการเรียนรวมในโรงเรียนในสังกัด สพป.รอยเอ็ด เขต 1 ที่จัดการศกึษาเรียนรวมมีสิทธิ 
และโอกาสทางการศึกษาอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
 

4.  กิจกรรมและระยะเวลาดําเนนิการ 
 

รายละเอียดกิจกรรม 
ระยะเวลาดาํเนินการ 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-ม.ีค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

กิจกรรมท่ี 1  จัดทําโครงการ/เสนอขออนุมัติโครงการ 1 ต.ค.-31 
ธ.ค. 2564 

   

กิจกรรมท่ี 2  แตงต้ังคณะทํางาน, ประชุม
คณะทํางาน วิทยากร และวางแผนการดําเนินงาน  

1 ม.ค.- 
31 มี.ค. 
2565 

  

กิจกรรมท่ี 3  ดําเนินกิจกรรมของโครงการ 
อบรมเชิงปฏิบัติการผูดําเนินการคัดกรองคนพิการ
ทางการศึกษาฯ ประจาํป 2565  ของโรงเรยีนใน
สังกัด สพป.รอยเอ็ด เขต 1 

  
1 เม.ย. 
- 30 มิ.ย. 
2565 

 

กิจกรรมท่ี 4  ประชุมสรปุผลการดําเนินงานและ
รายงานผลโครงการ 

   
1-30 
ก.ย. 2565 

 
 
5. งบประมาณ   

จํานวนทั้งสิ้น 30,000 บาท  ตามรายละเอียดการใชจายงบประมาณ ดังนี้ 

กิจกรรมรายละเอียดการใชงบประมาณ 
งบประมาณที่ใชตามหมวดรายจาย 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย 

คา
วัสด ุ

กิจกรรมท่ี 1  จัดทําโครงการ / เสนอขออนุมัติโครงการ - - - - 
กิจกรรมท่ี 2  แตงต้ังคณะทํางาน / จัดประชุมคณะทํางาน, 
                 วิทยากร และวางแผนการดาํเนินงาน 
1)  อาหารวางและเครื่องดื่ม (10 คน x 25 บาท x 1 มื้อ ) 

 
 
- 

 
 

250 

 
 
- 

 
 

250 
รวม - 250 - 250 
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กิจกรรมรายละเอียดการใชงบประมาณ 
งบประมาณที่ใชตามหมวดรายจาย 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ

กิจกรรมท่ี 3  ดําเนินกิจกรรมของโครงการ 
     อบรมเชิงปฏิบัติการผูดําเนินการคัดกรองคนพิการทางการศกึษา
ของโรงเรียนในสังกัด สพป.รอยเอ็ด เขต 1 จํานวน 44 คน 
(เครือขายละ 2 คน) คณะทํางาน จาํนวน 10 คน  รวม 54 คน 
1) คาตอบแทนประธานเปด - ปดงานฯ 
2)  คาอาหารกลางวัน (54 คน x 80 บาท x 3 มื้อ)12960 
3)  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (54 คน x 25 บาท x 6 มื้อ)8100 
4)  คาตอบแทนวิทยากร 
5)  คาเอกสาร/เกียรติบัตร 

 
 
 
 

2,000 
- 
- 

5,000 
- 

 
 
 
 
- 

12,960 
8,100 

- 
- 

 
 
 
 
- 
- 
- 
- 

1,440 

 
 
 
 

2,000 
12,960 
8,100 
5,000 
1,440 

รวม 7,000 21,060 1,440 29,500 
กิจกรรมท่ี 4  ประชุมคณะทํางาน  สรุปผลการดาํเนินงาน   
                 และรายงานผลโครงการ 
1)  อาหารวางและเครื่องดื่ม (10 คน x 25 บาท x 1 มื้อ = 250 บาท) 

 
 
- 

 
 

250 

 
 
- 

 
 

250 
รวม - 250 - 250 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 30,000 
* ขออนุมัติถัวจายทุกรายการ 

 
6. การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีวัดและประเมนิ เครื่องมือท่ีใช 
1)  โรงเรยีนในสังกัด สพป.รอยเอ็ด เขต 1 มีกระบวนการดําเนินงาน 

รูปแบบการจัดการเรียนรวมที่เขมแข็ง เหมาะสมกับสภาพความพิการ 
ของนักเรียนในแตละประเภท  และมีการพัฒนาโรงเรียนท่ีจัดการเรยีนรวม 
เพื่อรองรับเด็กพิการเขาเรียนในโรงเรียนใกลบาน 

2)  ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด สพป.
รอยเอ็ด เขต 1 ไดรับการพัฒนาใหมีความรู ความเขาใจและทักษะในการคัด
กรองนักเรียนท่ีมีความพิการทางการเรียน หรือความบกพรองทางการเรียน
ไดอยางถูกตองตามขั้นตอน กระบวนการ และสามารถพัฒนาสมรรถภาพเด็ก
ในแตละประเภทความพิการไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 3)  เด็กพิการเรยีนรวมในโรงเรียนในสังกัด สพป.รอยเอ็ด เขต 1 
ไดรับสิทธิและโอกาสที่เทาเทยีมกันในการไดรบัการพัฒนาการเรียนรูใน
รูปแบบที่เหมาะสมอยางเต็มศักยภาพเปนรายบุคคล  ไดรับบริการ  ส่ือ   
สิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อเขาถึงบริการทางการศึกษา  พฒันาศักยภาพ  
ทักษะการดํารงชีวิตและพื้นฐานอาชพีเพื่อพึ่งตนเองได 
 

การสังเกต 
การสัมภาษณ 
การนิเทศ ติดตาม  

 

แบบสังเกต 
แบบสัมภาษณ 
แบบนิเทศ 
ติดตาม 
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7. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

1)  โรงเรียนในสังกัด สพป.รอยเอ็ด เขต 1 มีกระบวนการดําเนินงาน รูปแบบการจัดการเรียนรวม 
ที่เขมแข็ง เหมาะสมกับสภาพความพิการของนักเรยีนในแตละประเภท  และมีการพัฒนาโรงเรียนที่จัดการเรียน
รวมเพ่ือรองรับเด็กพิการเขาเรียนในโรงเรียนใกลบาน 

2)  ครแูละบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด สพป.รอยเอ็ด เขต 1 ไดรบัการพัฒนา 
ใหมีความรู ความเขาใจและทกัษะในการคัดกรองนักเรียนที่มีความพิการทางการเรียน หรือความบกพรอง 
ทางการเรียนไดอยางถูกตองตามขั้นตอน กระบวนการ และสามารถพัฒนาสมรรถภาพเดก็ในแตละประเภท 
ความพิการไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 3)  เดก็พิการเรียนรวมในโรงเรยีนในสังกัด สพป.รอยเอ็ด เขต 1 ไดรับสิทธิและโอกาสท่ีเทาเทียมกัน 
ในการไดรับการพัฒนาการเรยีนรูในรูปแบบที่เหมาะสมอยางเต็มศักยภาพเปนรายบุคคล  ไดรับบริการ  สื่อ   
สิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อเขาถึงบริการทางการศึกษา  พฒันาศักยภาพ  ทักษะการดํารงชีวิตและพื้นฐานอาชีพ 
เพื่อพึ่งตนเองได 
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นโยบายที่ 3 ดานคุณภาพ 
กลยุทธที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง 

ในศตวรรษที่ 21 
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โครงการ                  พัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย ปงบประมาณ 2565 
แผนงาน   พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางทรัพยากรมนุษย 
นโยบายที่ 3  ดานคณุภาพ 
สนองกลยุทธที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21                      
หนวยงานรับผิดชอบ      กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผูรับผิดชอบโครงการ     นางมณี  ผานจังหาร นางสาวสัมพันธ เอกรักษา นางดวงใจ สังฆะวัน 
                               และนางสาวคณัฐชนน จันทรฟาเลื่อม                                         
ลักษณะโครงการ โครงการใหม                        
ระยะเวลาดําเนนิการ      1 ตุลาคม  2564 - 30  กันยายน  2565 
 
1.    หลักการและเหตุผล  
 การจัดการประสบการณเรียนรูของครปูฐมวัยเปนสิ่งสําคัญท่ีจะชวยสงเสริมพัฒนาเด็กใหไดรับการพัฒนา
เต็มตามศักยภาพ เพื่อใหบรรลุตามจุดหมายของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 โดยการจัด
ประสบการณ  บูรณการผานการเลน การลงมือกระทําจากประสบการณตรงอยางหลากหลาย ซึ่งมีแนวทางในการ
จัดประสบการณที่สอดคลองกับการเรียนรูของเด็ก เด็กไดลงมือกระทํา เรียนรูผานประสาทสัมผัสท้ัง 5 ได
เคลื่อนไหว สํารวจ เลน สังเกต สืบคน ทดลอง วางแผน แกปญหาดวยตนเอง (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน.  2560 : 41) 
 จากสภาพปจจุบันและปญหาการจัดประสบการณของครูปฐมวัยจากการนิเทศติดตามในปท่ีผานมา ของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษารอยเอ็ด เขต 1 มีโรงเรียนในสังกัดจํานวน 229 โรง ปจจุบันลดลงเหลือ 
225 โรง และมีจํานวน โรงเรยีนที่จัดการศกึษาปฐมวัย ไมครบทุกโรงเรยีนซึ่งสวนมากเปนโรงเรียนขนาดเลก็
เนื่องจากไมมีเด็ก และโรงเรียนขนาดเล็กที่มีเด็กมาเรียนสวนใหญก็มีครูไมครบชั้นเรียน ทําใหโรงเรียนมีการบริหาร
จัดการจัดชั้นเรียนโดยการรวมชั้นเรียนอนุบาล 1, 2 และ 3 เขาดวยกันและทําการจัดประสบการณโดยครูเพียง  
1 คน ทําใหเกิดขอจํากัดในเรื่องคุณภาพของเด็ก และบางโรงเรียนตองจางครูอัตราจางเพื่อทําการสอนในระดับ
ปฐมวัยเพราะไมมีครูประจําการ ซึ่งครทูี่จางมาสอนบางโรง บางโรงใหครูธุรการสอน ซึ่งครสูอนปฐมวัยไมจบ
วิชาเอกหรือวิชาชีพครู ทาํใหเกิดปญหากับคุณภาพของการจัดการศกึษาปฐมวัยที่เปนฐานรากที่จําเปนตองสงเสริม
พัฒนาใหเกิดคณุภาพเปนอยางย่ิง เพ่ือใหสอดคลองและสนองนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน ซึ่งนโยบายในปงบประมาณ 2565 ไดกําหนดแนวทางการพัฒนา“การศึกษาขัน้พ้ืนฐานวิถีใหม วิถี
คุณภาพ” ใน 4 ดาน ไดแก ดานความปลอดภัย ดานโอกาส ดานคุณภาพ และดานประสทิธิภาพ โดยเฉพาะดาน
คุณภาพ เรื่องการพัฒนาครแูละบุคลากรทางการศึกษาในเรื่องการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาครูปฐมวัยใหมี
ความรู ความเขาใจในการจัดประสบการณใหตรงกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และสอดคลอง
กับสภาพจริง และสนองนโยบายของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สนับสนุนใหเด็กปฐมวัยไดเขาเรยีนทุกคน 
มีพัฒนาการท่ีดี ท้ังทางรางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และสติปญญา (สาํนักงานคณะกรรมการการศกึษา 
ขั้นพื้นฐาน.  2564) ซึ่งครปูฐมวัยจะเปนบุคคลสําคัญยิ่งในการจัดประสบการณการเรียนรู รวมทั้งวัดประเมินผล
เด็กตามมาตรฐาน 12 ดานตามหลักสูตร เนนมาตรฐานที่ 10 มีความสามารถในการคิดที่เปนพื้นฐานในการเรียนรู 
เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายดานคุณภาพเพื่อเปนพื้นฐานในการสงเสรมิการศกึษาในระดับประถมศึกษา พัฒนา
ผูเรียนใหมีสมรรถนะและทักษะดานการอาน คณิตศาสตร การคิดข้ันสูงและทักษะที่จําเปนของโลกในศตวรรษที่ 
21 ดวยเหตุผลขางตนดังกลาวจึงไดจัดทําโครงการน้ีขึ้น 
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2. วัตถุประสงค 
 2.1  ผลผลิต (Outputs)  
    1.  เพื่อสงเสริมและพัฒนาครูปฐมวัยใหมีความรูความเขาใจและสามารถ การจัดประสบการณ และการ
วัดประเมินผล ตามหลักสูตรการศกึษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
    2. เพื่อประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปการศกึษา 2564 
 2.2  ผลลัพธ (Outcomes) 

   1. เพื่อพัฒนาครูใหมีพฤติกรรมการจัดประสบการณการเรียนรูและประเมินผลพัฒนาการ 
ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวยั พุทธศักราช 2560 ใหมีคุณภาพ 

   2. เพื่อใหเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการครบทั้ง 4 ดาน ไดแก ดานรางกาย  ดานอารมณ จิตใจ   
ดานสังคม และดานสติปญญา  
    3. เพื่อชวยเหลือโรงเรียนขนาดเล็กไดรับการพัฒนาดานคุณภาพครูและคุณภาพเด็ก 

3. เปาหมาย 
3.1 ดานปริมาณ  
     1. ครูปฐมวัยในโรงเรียนขนาดเล็ก จาํนวน 164 โรง  
     2.  ครปูฐมวัยทุกคน 164 คน มีความรูความเขาใจในหลักสูตร การจัดประสบการณ การวัด

ประเมินผล 
     3. เด็กปฐมวัยทุกคนในทุกโรงเรียนไดรับการประเมินพัฒนาการ ทั้ง 4 ดาน ไดแก ดาน 

รางกาย  ดานอารมณ จิตใจ  ดานสังคม และดานสติปญญา  
3.2  ดานคณุภาพ 

1.ครปูฐมวัยมีเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดประสบการณแบบเดิมมาจัดประสบการณตาม 
หลักสูตรการศกึษาปฐมวัย พทุธศักราช 2560 เนนมาตรฐานที่ 10มีความสามารถในการคิดที่เปนพื้นฐานการ
เรียนรู 

     2.เดก็ปฐมวัยมีพัฒนาการ 4 ดาน ไดแก ดานรางกาย  ดานอารมณ จิตใจ  ดานสังคม และ 
ดานสติปญญา โดยองครวมอยางสมวัย 

     3. เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการตามมาตรฐาน 10 มีความสามารถในการคิดท่ีเปนพื้นฐานในการเรียนรู 
4.กิจกรรมการดําเนินงาน 

 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
1 

 
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการใหกับครูปฐมวัยในโรงเรียนขนาด
เล็ก จํานวน 164 โรง 

 พฤษภาคม
2565 

นางมณี ผานจังหาร 
และคณะ 

  2 
 

การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปการศึกษา 2564 
-การประชุมชี้แจงการประเมินพัฒนาการใหกับครูและ
ผูบรหิารโรงเรียน 

กุมภาพันธ-
มีนาคม 
2565 

นางมณี ผานจังหาร 
และคณะ  

 
3 นิเทศ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล 

- นิเทศติดตามการจัดประสบการณทุกโรง 
- นิเทศติดตามการจัดประสบการณไฮสโคป  

(พัฒนากิจกรรมตอเนื่องจากปการศึกษา 2564) 

ตุลาคม 
กันยายน  
2565 

 

นางมณี ผานจังหาร  และ
คณะ 
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5. งบประมาณที่ใช   จํานวน 16,050 บาท 

 
 

6. การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัด/ประเมินผล 
ผลผลิต  (Outputs) 
- รอยละ 80 ของครูปฐมวัยที่ผานการอบรม   
               
  รอยละ100 ของเด็กปฐมวัย ที่ผานการประเมิน
พัฒนาการ 

 
- การประเมิน 
 
- การประเมิน 

 

 
- แบบประเมิน 
 
- เครื่องมือประเมินพัฒนาการ 

กิจกรรม 
 

รายการจาย 
 

งบประมาณ(บาท)  

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ รวม 

1.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
ตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
(การจัดประสบการณตาม
หลักสูตร) 
(อบรมออนไลน) 

- คาอาหาร อาหารวาง
เครื่องดื่มวันประชุม
คณะทํางาน 
(15×130×1) = 1,950 
-  คาตอบแทนวิทยากร 
 
-คาตอบแทนประธานเปด
ปด 

 
 
- 
 

3,600 
 

2,000 

 
 

1,950 
 
- 
 
- 

 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 

1,950 
 

3,600 
 

2,000 
 

2. การประเมินพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย ปการศึกษา 
2564 
-จัดประชุมชี้แจงการ
ประเมินพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยใหกับโรงเรยีนใน
สังกัด (ประชุมออนไลน) 
 

คาอาหารวางและเครื่องด่ืม
วันประชุมชี้แจงและ
คณะทํางาน 
( 15x130x 2=3,900) 
คาตอบแทนประธานเปด 
คาตอบแทนวิทยากร 

 
 
- 

1,000 
3,600 

 
 

3,900 
- 
- 
 
 

 
 
- 
- 
- 
 
 

 
 

3,900 
1,000 
3,600 

3.นิเทศติดตาม สรุปและ
รายงานผล 

คาเบี้ยเลี้ยงพาหนะผูนิเทศ 
(ใชงบโครงการนิเทศของ
กลุมนิเทศ) 
 

- - 
 

- - 

รวม 10,200 5,850 - 16,050 

รวมท้ังสิ้น 16,050 
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ผลลัพธ  (Outcomes) 
- รอยละ 80 ของครูปฐมวัยที่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
การจัดประสบการณตามหลักสูตรการศกึษาปฐมวัย  
              
 
- รอยละ 80 ของเด็กปฐมวัยที่ผานการประเมิน
พัฒนาการทั้ง 4 ดาน ตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ระดับดี 
 

 
- การประเมินพฤติกรรม
การจัดประสบการณ 
 
 
 
- การประเมินพัฒนาการ 

 

 
- แบบแบบประเมินพฤติกรรม
การจัดประสบการณ 
- แบบสอบถาม 
- แบบสัมภาษณ 
-แบบรายงานผลการประเมิน
พัฒนาการตามระดับชั้นเรียน 
- แบบรายงานผลการประเมิน
พัฒนาการนักเรียนที่จบ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
 ปการศึกษา 2560 
 

  
7. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

1. ครูปฐมวัยมีความรูความเขาใจสามารถจัดประสบการณการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560 เนนมาตรฐานที่ 10 มีความสามารถในการคิดที่เปนพื้นฐานในการเรยีนรู 

2. เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการในมาตรฐานท่ี 10 มีความสามารถในการคิดท่ีเปนพื้นฐานในการเรียนรูเพิ่มขึ้น 
3. เด็กปฐมวัยทุกคนและมีความพรอมในการเขาเรียนในชั้นประถมศึกษาปที่ 1  
4. โรงเรียนขนาดเล็กไดรับการพัฒนาในดานคุณภาพครูและครูภาพเด็กในการจัดประสบการณตาม

หลักสูตรการศกึษาปฐมวัย พทุธศักราช 2560  
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โครงการ                 การพัฒนาสมรรถนะครูปฐมวัยในการจัดประสบการณการเรยีนรูตามสภาพจริง 
                           ปงบประมาณ 2565 
แผนงาน         พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางทรัพยากรมนุษย 
นโยบายที่ 3        ดานคณุภาพ  
สนองกลยุทธที่ 3       ยกระดับคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21                    
หนวยงานรับผิดชอบ   กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศกึษา 
ผูรับผิดชอบโครงการ   นางมณี  ผานจังหาร นางสาวสัมพันธ เอกรักษา นางดวงใจ สังฆะวัน   
                             และ นางสาวคณฐัชนน จันทรฟาเลือ่ม 
ลักษณะโครงการ        โครงการใหม                       
ระยะเวลาดําเนนิการ   1 ตุลาคม  2564 - 30  กันยายน  2565 
 
1.    หลักการและเหตุผล 
 นโยบายการจัดการศึกษาของสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในปงบประมาณ 2565  
ไดกําหนดแนวทางการพัฒนาตามแผนปฏิบัติการ ปงบประมาณ 2565 4 ดาน ไดแก  ดานความปลอดภัย ดาน
โอกาส ดานคณุภาพ และดานประสิทธิภาพ โดยกําหนดกลยุทธ 4 กลยุทธ ไดแก 1) สงเสริมการจัดการศึกษา 
ใหผูเรียน มีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 2) สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาใหกับประชากร 
วัยเรียนทุกคน 3) ยกระดับคุณภาพการศกึษาใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และ 4) เพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการศกึษา ซึ่งสอดคลองกับนโยบายการจัดการศกึษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 ขอ 1 การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูใหทนัสมัย และทันการ
เปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 โดยมุงพัฒนาผูเรียนทุกระดับการศึกษาใหมีความรู ทักษะและคุณลักษณะ 
ที่เหมาะสมกับบรบิทสังคมไทย ขอ 2 การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครแูละอาจารยในระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และอาชีวศึกษาใหมีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทลั เพ่ือใหครูและอาจารยไดรับการพัฒนาใหมีสมรรถนะ 
ทั้งดานการจัดการเรียนรู ดวยภาษาและดิจิทัล สามารถปรับวิธีการเรียนการสอนและการใชสื่อทันสมัย และมี
ความรับผิดชอบตอผลลัพธทางการศึกษาที่เกิดกับผูเรยีน และขอ 8 การพัฒนาเดก็ปฐมวัยใหไดรบัการดูแลและ
พัฒนากอนเขารับการศึกษาเพื่อพัฒนารางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และสติปญญาใหสมกับวัย  จาก
นโยบายการจัดการศึกษาดังกลาว สาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศกึษารอยเอ็ด เขต 1 ไดตระหนักถึง
ความสาํคัญหาแนวทางการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยโดยมุงเนนการสรางและพัฒนานวัตกรรมการจัดการศกึษา
ปฐมวัย (สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน. 2564) 
 การเรียนรูตามสภาพจริง (Authentic Learning) เปนกระบวนการเรียนรู ที่ผูเรียนไดเรยีนรูสิ่งตาง ๆ  
ที่เกิดข้ึนจรงิ ไดเผชิญสถานการณจริงในชีวิตประจาํวัน เปนกระบวนการเรียนรูที่เนนการปฏิบัติจริง เนนการฝก
ทักษะการคดิตาง ๆ เนนการทํางานรวมกันและฝกการคิดรวมกัน กระตุนใหผูเรียนคิดอยากทดลองอยากปฏิบัติ 
เปนการเรียนรูที่เนนวิธีการเรยีน (learn how to learn) เนนการสรางความรูดวยตนเองเนนใหผูเรียนบูรณาการ
ความรูท้ังหมดที่ไดเรียนนํามาใชแกปญหาตาง ๆ ทั้งในและนอกหองเรียน ซึ่งเปนการเรียนรูท่ีสมดุลและมีความสุข  
ซึ่งในปจจุบันที่กําลังนิยม คือการจัดการเรียนรูเชิงรุก หรือการจัดการเรียนรูแบบการลงมือกระทํา ในระดับปฐมวัย 
(Active Learning) ซึ่ง Active Learning เปนเพียงสวนหนึ่งของการเรียนรูตามสภาพจริง (Authentic Learning) 
ดังน้ัน สมรรถนะการจัดการเรยีนรูตามสภาพจริงของครใูหกับเด็กเพื่อใหสอดคลองกับการประเมินตามสภาพจริง 
(Authentic Assessment) จึงความจําเปนและสําคัญยิ่งกับการจัดการเรียนรูใหทันกับการเปลี่ยนแปลงเปนของ
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โลกในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะโลกในยุค Disruption”ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยที่ตองมีการแขงขัน
เพื่อใหอยูรอดและอยูรุง ซึ่งผูเรยีนจะตองเกิดความรูและทักษะ คิดสรางสรรค จากการสรางผลงานสิ่งใหม ๆ  
ที่คดิคน หรือนวัตกรรมที่สรางข้ึนจากการผลิต คนควา ซึ่งเปนผลจากการจัดการเรียนรูหรือการจัดประสบการณ 
การเรียนรูตามสภาพจริงของครนูั่นเอง 

จากการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาปฐมวัยที่ผานมา สภาพปจจุบันของการจัดประสบการณการเรียนรู
ของครูปฐมวัย ยังไมสอดคลองกับการจัดการประสบการณเรียนรูตามสภาพจริงและการประเมินตามสภาพจริง 
ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวยั พุทธศักราช 2560  ดังนั้น เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายการศึกษาในกลยุทธท่ี 3 
ยกระดับคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21และเปนการการปรับปรุงหลักสูตร
และกระบวนการเรียนรูใหทันสมัย และทันการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21  จึงจําเปนตองโปรแกรม/
สรางหลักสูตรเพื่อพัฒนาสมรรถนะครูปฐมวัยดานการจัดประสบการณการเรียนรูตามสภาพจริงเพื่อใหครูมี
สมรรถนะสามารถจัดประสบการณการเรยีนรูตามสภาพจรงิในการพัฒนาเดก็ใหสอดคลองกับหลักสูตรการศกึษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ดังนั้น จึงจําเปนตองสรางนวัตกรรม เพื่อนํามาใชในการพัฒนาครูปฐมวัยดานการจัด
ประสบการณการเรียนรูตามสภาพจริง ซึ่งจะนาํไปสูการพัฒนาเด็กปฐมวัยตอไป  ดวยเหตุผลขางตนดังกลาว 
จึงไดจัดทําโครงการนี้ขึ้น 

 

2. วัตถุประสงค 
 2.1  ผลผลิต (Outputs)  
    1.  เพื่อสรางนวัตกรรม/หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนครูปฐมวัยในการจัดประสบการณการเรยีนรู 
ตามสภาพจริงของครูปฐมวัย 
    2. เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูปฐมวัยในการจัดประสบการณการเรียนรูตามสภาพจริง 
 2.2  ผลลัพธ (Outcomes) 

   1. ครปูฐมวัยมีการเปลี่ยนพฤติกรรมจากเดิมเปนการจัดประสบการณการเรียนรูตามสภาพจริง 
   2. ครปูฐมวัยมีสมรรถนะการจัดประสบการณการเรียนรูตามสภาพจริง    

3. เปาหมาย 
3.1 ดานปริมาณ  
     1. ไดนวัตกรรม/หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครปูฐมวยั การจัดประสบการณตามสภาพจริง  
     2.  ครปูฐมวัยอยางนอย 34 คน ไดรับการพัฒนาการจดัประสบการณการเรียนรูตามสภาพจริง 

จากนวัตกรรมท่ีสรางขึ้น 
3.3  ดานคณุภาพ 

1. ครปูฐมวัยมีสมรรถนะการจัดประสบการณการเรียนรูตามสภาพจริง และคงทน  
     2. ครูปฐมวัยเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดประสบการณจากเดิม 
     3. ผูมีสวนเก่ียวของมีความพึงพอใจตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจากการไดรับการพัฒนา 

สมรรถนะซึ่งเปนการพัฒนาคุณภาพครู นําไปสูคุณภาพเด็ก 
 

4.กิจกรรมการดําเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
1 ศกึษาและพัฒนาองคประกอบและตัวบงชี้ของ

สมรรถนะครปูฐมวัยในการจัดประสบการณตาม
สภาพจริง สรางและพัฒนานวตักรรม/หลักสูตรการ

มกราคม- 
กรกฎาคม

2565 

นางมณี ผานจังหารและคณะ  
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อบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะครูปฐมวัยในการจัด
ประสบการณการเรียนรูตามสภาพจริง 

  2 
 

อบรมพัฒนาสมรรถนะครปูฐมวัยเรื่องการจัด
ประสบการณการเรียนรูตามสภาพจริงโดยใช
นวัตกรรม/หลักสูตรฝกอบรม 

สิงหาคม 
2565   

นางมณี ผานจังหารและคณะ  
 

3 
 
 

นิเทศ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล กันยายน  
2565  

นางมณี ผานจังหารและคณะ 

 
5. งบประมาณที่ใช   จํานวน 20,200 บาท   มีรายละเอียดการใชจายงบประมาณ ดังนี้.- 
 

 
 

กิจกรรม 
 
 

รายการจาย 
 

งบประมาณ(บาท)  

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ รวม 

1.ศึกษาพัฒนาองคประกอบ
และตัวชี้วัดของสมรรถนะการ
จัดประสบการณการเรียนรู
ตามสภาพจริงของครปูฐมวัย 
สรางและพัฒนานวัตกรรม/
หลักสูตรอบรมในการจัด
ประสบการณตามสภาพจริง 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

2. อบรมพัฒนาสมรรถนะครู
ปฐมวัยเรื่องการจัด
ประสบการณการเรียนรูตาม
สภาพจริงโดยใชนวัตกรรม/
หลักสูตรฝกอบรม 

-  คาอาหาร อาหารวางและ
เครื่องดื่มวันประชุม
คณะทํางาน 
 (12×130×1) =  1,560 บาท 
- คาอาหาร อาหารวางและ
เครื่องดื่มผูเขาอบรมและ
คณะทํางาน  
 (44×130× 2= 11,440 บาท 
-  คาตอบแทนวิทยากร  

 
 

- 
 
 
 

 
7,200 

 
 

1,560 
 
 

11,440 
 
- 

 
 

      -  
   
 

- 
 

- 

 
 

- 
 
 
- 
 
- 

4.นิเทศติดตามและสรุป
รายงาน 
 

- คาเบี้ยเล้ียงพาหนะผูนิเทศ 
ใชงบโครงการนิเทศของกลุม
นิเทศ 

-      - - 
 

- 

รวม 7,200 13,000 - 20,200 

รวมท้ังสิ้น 20,200  



85 

 
6. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัด/
ประเมินผล 

ผลผลิต  (Outputs) 
- ไดนวัตกรรม/หลักสูตรฝกอบรมครูปฐมวัยที่มี
คุณภาพระดบัคุณภาพระดับดีขึ้นไปของ
นวัตกรรม/หลักสูตรการฝกอบรมครู ที่ผานการ
ประเมินจากผูทรางคุณวุฒิ/ผูเชี่ยวชาญ 
 
- รอยละ 100 ของครูปฐมวัยที่เขารวมโครงการ
ไดรับพัฒนาสมรรถนะการจัดประสบการณการ
เรียนรูตามสภาพจริง                 

 
-ตรวจสอบจากขอมูลเชิง
ประจักษ 
ตรวจสอบจากประสิทธิภาพ
ของนวัตกรรม/หลักสูตร
ฝกอบรม 
ตรวจสอบจากขอมูลครเูขา
อบรม 
 

 
- แบบตรวจสอบรายการ 
 
- แบบสอบถาม 
- แบบสัมภาษณ 

 
 

แบบบันทึกการ
ลงทะเบียน 

ผลลัพธ  (Outcomes) 
- รอยละ80 ของครปูฐมวัยที่เขารวมโครงการ มี
พฤติกรรมการจัดประสบการณเปลี่ยนแปลงไป
จากกอนไดรับการพัฒนาสมรรถนะ  
 
- รอยละ 80 ครูปฐมวัยมีสมรรถนะการจัด
ประสบการณการเรียนรูตามสภาพจริง 
 
- ระดับคุณภาพของความพึงพอใจของ
ผูเก่ียวของตอนัวตกรรม/หลักสูตรการฝกอบรม 
 
 

 
- การประเมินพฤติกรรมการ
จัดประสบการณ 
 
- การสอบถาม 
- การสัมภาษณ 
การประเมินสมรรถนะ 
 
การประเมินความพึงพอใจ 
การสัมภาษณ 

 

 
- แบบประเมิน
พฤติกรรม 
พฤติกรรมการจัด
ประสบการณ 
- แบบสอบถาม 
- แบบสัมภาษณ 
เครื่องมือประเมิน
สมรรถนะ 
แบบสอบถามการ
ประเมินความพึงพอใจ 
แบบสัมภาษณ 
 

  
7. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

1. ไดพัฒนาครูปฐมวัยใหมีสมรรถนะดานการจัดประสบการณการเรียนรูตามสภาพจริง 
2. ไดนวัตกรรม/ หลักสูตรการพฒันาสมรรถนะครูปฐมวัยดานการจัดประสบการณการเรียนรูตามสภาพจริง 
3. เด็กปฐมวัยไดรับการจัดประสบการณการเรียนรูตามสภาพจริงสงผลใหมีการประเมินตามสภาพจริงท่ีเปน 

รูปธรรมสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  
4. ไดพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
5. ครูปฐมวัยมีผลงาน/สรางนวัตกรรม/ออกแบบการจัดประสบการณการเรียนรูตามสภาพจริง 
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โครงการ                  บานนักวิทยาศาสตรนอยประเทศไทย ระดับปฐมวัย  ปงบประมาณ 2565 
แผนงาน   พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ผลผลิต  
   ผูจบการศกึษากอนประถมศกึษา การพัฒนาการเรยีนการปฐมวัย 
นโยบายที่ 3  ดานคุณภาพ 
สนองกลยุทธที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่21                                      
หนวยงานรับผิดชอบ     กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศกึษา 
ผูรับผิดชอบโครงการ     นางมณี  ผานจังหาร  นางสาวคณัฐชนน จันทรฟาเลื่อม นางดวงใจ สังฆะวัน  
            และ นางสาวสัมพันธ เอกรักษา          
ลักษณะโครงการ โครงการใหม                       
ระยะเวลาดําเนนิการ      1 ตุลาคม  2564 - 30  กันยายน  2565 
 
1.    หลักการและเหตุผล 
 โครงการ “บานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย” เปนโครงการตามพระราชดาํริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาพระราชทานใหคณะกรรมการบานนักวิทยาศาสตรนอย 
ประเทศไทย นําไปพิจารณาริเริ่มดําเนินการนาํรองในประเทศไทย โดยพระองคทานไดทอดพระเนตรตัวอยาง
โครงการนี้เมื่อคราวเสด็จพระราชดาํเนินเยือนประเทศเยอรมนี เมื่อ พ.ศ. 2552 ซึ่งเปนโครงการดานการศึกษาใน
ระดับปฐมวัยที่ใหญที่สุด มูลนิธิสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุา ไดดําเนินการใหมีการศึกษาโครงการ โดยประสานกับ
โครงการ Haus der kleinen Forscher “บานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย” เปนโครงการความรวมมือ
ระหวางภาครัฐ และภาคเอกชน ที่สงเสริมการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ สามารถปลูกฝงนิสัยรักวิทยาศาสตร
ใหกับเดก็ไดอยางมปีระสิทธิภาพ  
 การดําเนินงาน ของ สพป.รอยเอ็ด เขต 1 อยูภายใตเครือขายสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ซึ่งเปนเครือขายโครงการ”บานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย” ภายใตมูลนิธิสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ไดดําเนินการมาตั้งแตปการศกึษา 2554 ถึงปจจุบัน ตั้งแตรุนที่ 1 ถึงรุนที่ 9  ขยายผลครบทุก
โรงเรียนจํานวน 221 โรงเรียนซึ่งเหลือจํานวน 212 โรง  ยกเวนโรงเรียนที่ไมจัดการศึกษาปฐมวัยและยุบเลิก
สถานศึกษา มีผูนําเครือขายทองถ่ิน (LN) จํานวน 1 คน และมีวิทยากรทองถิ่น (LT) จํานวน 2 คน  ซึ่งบุคคล
เหลานี้จะชวยขับเคลื่อนโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย เพ่ือใหโรงเรียนในโครงการ 
ครูปฐมวัย ไดสรางโอกาสทางการศกึษาใหเด็กปฐมวัยไดลงมือปฏิบัติและมีประสบการณจากการทาํกิจกรรมการ
ทดลองวิทยาศาสตร เพื่อกระตุนและปลูกฝงใหเด็กปฐมวัยทุกคนมีเจตคติท่ีดีตอวิทยาศาสตร ธรรมชาติ และ
เทคโนโลยี ดวยกิจกรรมท่ีสรางความสนุกสนาน ความเพลิดเพลิน ความสนใจใครรู และความกระตือรือรนเก่ียวกับ
ธรรมชาติ สิ่งตาง ๆ รอบตัวเด็ก ไดฝกทักษะการสังเกต รูจักตั้งคําถามและหาคําตอบดวยตนเอง หรือนําเสนอและ
สงเสริมพัฒนาการ ความสามารถดานภาษา สังคม และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรข้ันพื้นฐาน นอกจากนี้
ยังเนนกิจกรรมท่ีสามารถลงมือปฏิบัติไดดวยตนเอง  (Hand On) และพัฒนานวัตกรรมการเรียนรูท่ีสงเสริมใหเด็ก
ไดตระหนักถึงความสําคัญและมีสวนรวมในการปฏิบัติตัวเพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ย่ังยืนขององคการสหประชาชาติ 
(Sustainable Development Goals : SDGs ) เพ่ือเปนการปลูกฝงใหเด็กปฐมวัยเขาไปมีสวนรวมในการสราง
ความยั่งยืนทางระบบนิเวศน สังคม เศรษฐกิจของประเทศไทยและโลกในอนาคต เพื่อเตรียมความพรอมใหเด็ก
ปฐมวัยไดมีความพรอมดานวิทยาศาสตรเพ่ือเรียนในระดับประถมศึกษา และเติบโตขึ้นเปนนักวิทยาศาสตร และ
วิศวกร รุนใหม ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยใหเจริญกาวหนาตอไป  
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2. วัตถุประสงค 

1. เพื่อสรางและพัฒนา เพิ่มพนู องคความรูใหม ๆ ของผูนําเครือขายทองถิ่น (LN)และวิทยากรทองถิ่น 
(LT) ที่ใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับองคความรู วิทยาการความกาวหนาในการจัดกิจกรรมตามโครงการบาน
นักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย เพื่อชวยพฒันาผลักดันใหครูในโรงเรียนของโครงการ ในการจัด
กิจกรรมตามโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย ระดับปฐมวัยไดอยางมีคุณภาพ 

2. เพื่อสนับสนุน พัฒนาครูผูสอนระดับปฐมวัย (School Teacher) ใหเพิ่มพูนความรู ความ 
เขาใจ เทคนิคการเรียนการสอนวิทยาศาสตร สาํหรับเด็กปฐมวัยตามแนวทางการเรียนการสอนของโครงการ 
 3. เพื่อสงเสริม เปดโอกาสใหเด็กปฐมวัยทุกคนไดเตรียมความพรอมและและมีประสบการณในการเรียนรู 
เก่ียวกับปรากฎการณทางธรรมชาติและส่ิงตาง ๆ รอบตัว ผานการลงมือปฏิบัติดวยตนเอง (Hand On) มีทักษะ
การสังเกต รูจักตั้งคาํถามและหาคําตอบดวยตนเอง มีเจตคติที่ดตีอการเรียนรูวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี และ
การทําโครงงานวิทยาศาสตร 

4. เพื่อสรางความเขมแข็งใหกับโรงเรียน “โครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย” 
ปฐมวัย ไดพัฒนาอยางมีคุณภาพและยั่งยืน พัฒนาการศึกษาปฐมวัยโดยเปนการวางรากฐานระยะยาว 

3. เปาหมาย 
3.1 ดานปริมาณ 
    1.  ผูนําเครอืขายทองถ่ิน (LN) หรือศึกษานิเทศกที่รบัผิดชอบ  1 คน และวิทยากรทองถ่ิน  

LT 2 คนไดรับการพัฒนาและชวยผลักดันใหโรงเรียนพัฒนาคณุภาพการเรยีนการสอนวิทยาศาสตรสาํหรับเด็ก
ปฐมวัยไดอยางมีคณุภาพ 
      2.  ครผููสอนปฐมวัยทุกคนมีความรู ความเขาใจ เทคนิคการเรียนการสอนวิทยาศาสตร  
สําหรับเด็กปฐมวัยในการจัดการเรยีนรูและสงเสริมประสบการณดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสําหรับเด็ก
ปฐมวัยตามแนวทางบานนักวทิยาศาสตรนอยประเทศไทย  

3. เด็กปฐมวัยทุกคนของโรงเรียนในโครงการมีความพรอมและและมีประสบการณในการ 
เรียนรูดวยการลงมือทําดวยตนเอง มีทักษะการสังเกต รูจักตั้งคําถามและหาคําตอบดวยตนเอง มีเจตคติที่ดตีอการ
เรียนรูวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี และการทําโครงงานวิทยาศาสตร 

 4. โรงเรียนในโครงการบานนกัวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย รุนที่ 1 – 9 จํานวน 212  
โรงเรียนสามารถดําเนินการจดัการเรยีนรูวิทยาศาสตรสาํหรับเดก็ปฐมวัยไดตามวัตถุประสงคของโครงการ  
 3.2 ดานคณุภาพ 

      1. ผูนาํเครอืขายทองถ่ิน (LN) หรือศึกษานิเทศกที่รับผิดชอบ และวิทยากรทองถิ่น LT  
สามารถชวยผลักดันใหโรงเรยีนพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตรสาํหรับเด็กปฐมวัยไดอยางมีคุณภาพ 
และโรงเรียนสามารถผานการประเมินเพื่อขอรับตราพระราชทานไดอยางนอยรอยละ 80 
      2.  ครผููสอนปฐมวัยมีความรู ความเขาใจ เทคนิคการเรยีนการสอนวิทยาศาสตร สาํหรับเด็กปฐมวัย
ในการจัดการเรยีนรูและสงเสริมประสบการณดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสาํหรับเด็กปฐมวัยตามแนวทางบาน
นักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย และมีโครงงานท่ีสามารถเผยแพรได 

3. เด็กปฐมวัยของโรงเรียนในโครงการมีความพรอมและมีประสบการณในการเรยีนรู 
ดวยตนเอง มีทักษะการสังเกต รูจักตั้งคําถามและหาคําตอบดวยตนเอง มีเจตคติที่ดีตอการเรียนรูวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยี และทาํโครงงานวิทยาศาสตรได 
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        4. โรงเรียนในโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทยทุกโรงเรียนสามารถดําเนินการจัดการ
เรียนรูวิทยาศาสตรสาํหรับเด็กปฐมวัยไดตามวัตถุประสงคของโครงการและโรงเรียนผานการประเมินในการขอรับ
ตราพระราชทานอยางนอยรอยละ 80 
 

4. กิจกรรมการดําเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
1 
2 
3 
 
4 

 
5 
 
 

พัฒนาวิทยากรเครือขายทองถ่ิน LT ทดแทนผูเกษียณ 
ประชุมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทางของ LN และ LT 
ประเมินเพื่อรับตราพระราชทานบานนักวิทยาศาสตรนอย
ประเทศไทย ปการศึกษา 2564 
พิธีรบัตราพระราชทานบานนกัวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย 
ปการศึกษา 2563 
นิเทศ ติดตาม สรุปและรายงานผลปฏิบัติการนิเทศ ติดตาม 
และประเมินผล  

 ม.ค.-ก.พ.65 
   มี.ค. 65 
ก.พ.- พ.ค.65 
 
ก.ค.-ส.ค.65 

 
ก.ย. 65 

 
 

สพฐ.จัดอบรม 
สพฐ. จัดอบรม 
นางมณี ผานจังหาร 
 และคณะ 
นางมณี ผานจังหาร 
 และคณะ 
นางมณี ผานจังหาร 
และคณะ 
 

 
5.รายละเอียดการจัดกิจกรรมและการใชจายงบประมาณ  จํานวน 13,750 บาท ดังนี้ 

 
ที ่ กิจกรรมและการใชจายงบประมาน คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ รวม 

1 
  
2 
3 
 

 
 
 
4 
 

 
 
 

5 
 

-พัฒนาวิทยากรเครือขายทองถิ่น LTทดแทนผูเกษียณ 
-ประชุมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทางของ LN และ LT 
-ประเมินเพื่อรับตราพระราชทานบานนักวิทยาศาสตร
นอยประเทศไทย ปการศึกษา 2564 
- คาอาหารอาหารวางของคณะทํางานการประชุม
อบรมประเมินผลงานบานวิทยนอยปการศึกษา 2564 
 (16x130x1=2,080) 
-คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่มพิธีรับตรา
พระราชทานบานนักวิทยาศาสตรนอยประเทศไทย  
ปการศึกษา 2563(59x130x1=7,670) 
-คาตอบแทนประธานเปดปด 
-คาปายและตกแตงสถานที่ 
นิเทศ ติดตาม สรุปและรายงานผลปฏิบัติการนิเทศ 
ติดตาม และประเมินผล  คาเบ้ียเลี้ยงพาหนะ  
(ใชงบโครงการนิเทศของกลุม) 

- 
- 
- 
 

งบสพฐ. 
- 
 

      - 
 
 
 
- 
 

2,000 
- 
 
     

- 
- 
- 
- 

 
2,080 
 
 
 
7,670 
 
      - 

- 
2,000 

งบโครงการ
นิเทศกลุมฯ 

- 
      - 

- 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 
 
- 
 
 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
 

2,080 
 
 
 

7,670 
 
        

 
2,000 
2,000 

 
- 

 รวมท้ังสิ้น 2,000 11,750 - 13,750 

หมายเหตุ  ขออนุมัติถัวจายตามที่จายจริงทุกรายการ 
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6. การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัด/ประเมินผล 
ผลผลิต  (Outputs) รอยละของ 
1 รอยละ100ผูนําเครือขายทองถ่ินและวิทยากร
ทองถ่ิน ไดรับการพัฒนา 
2 รอยละ 80 ครูผูสอนระดับปฐมวัย ไดรับการ
พัฒนาเพ่ิมพูนองคความรูในการดาํเนินโครงการ 
3 รอยละ 80 ของเด็กปฐมวัย 
 

 
- ตรวจสอบจากขอมูลการ
อบรม 
-การนิเทศติดตาม 
-ขอมูลการจัดกิจกรรมการ
ทดลองบานวิทยนอยฯ 
 
 

 
- แบบตรวจสอบรายการ 
 
- แบบนิเทศติดตาม 
-แบบรายงานกิจกรรม
การทดลองอยางนอย 20 
กิจกรรม 
 

ผลลัพธ  (Outcomes) 
1. ระดับความพึงพอใจผูนําเครือขายทองถ่ิน 
วิทยากรเครือขายทองถ่ินของครปูฐมวัยในการ
สงเสริมคร ู
2. รอยละ 80ของโรงเรียนที่เขารวมโครงการผาน
การประเมินเพื่อรับตรา 
 
3. เด็กปฐมวัยรอยละ 80 ผานการประเมินตาม
มาตรฐานที่ 10 มีความสามารถในการคิดที่เปน
พื้นฐานการเรยีนรู ในระดับด ี

 
- การประเมินความพึง
พอใจ 
 
-ตรวจสอบรายการ 
-การประเมิน 

 
ประเมินพัฒนาการ 

 
- แบบประเมินความพึง
พอใจของครู 
 
-แบบตรวจสอบรายการ 
-ผลการประเมิน 
 
ผลการประเมิน
พัฒนาการมาตรฐานที่ 
10 

  

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
1. ผูนําเครือขายทองถ่ิน LN วิทยากรทองถ่ิน LT สงเสรมิ สนับสนนุเพื่อขับเคลื่อน ครูปฐมวัย  

 ใหเพิ่มพูนความรู ความเขาใจ สามารถจัดการเรียนการสอนใหกับเด็กปฐมวัยไดอยางมีคุณภาพตอเนื่องและยั่งยืน 
2. เด็กระดับปฐมวัยของโรงเรียนที่เขารวมโครงการไดรบัการวางรากฐาน เตรยีมความพรอม เรียนรู 

อยางมีความสุข สนุกกับกิจกรรม และมีพัฒนาการทั้งทางดานรางกาย อารมณ-จิตใจ  สังคม และสติปญญา มี
ทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร และเจตคติท่ีดีตอการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

3. โรงเรียนในโครงการทุกโรงสามารถจัดประสบการณไดครบตามเกณฑการประเมินอยาง 
มีประสิทธิภาพ  ผานเกณฑการประเมินอยางนอยรอยละ 80 ของรุนที่ขอรับการประเมินในปการศึกษา 2564  
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โครงการ   โครงการจัดสรรงบประมาณยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน                              

โดยใชพื้นที่เปนฐาน ประจาํปการศกึษา 2564 
แผนงาน  พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
สนองนโยบายสพฐ.       ขอที่ 3 ดานคุณภาพ Quality 
สนองกลยุทธสพป. รอ.1 กลยุทธที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง 

ในศตวรรษที่ 21 
กลุมที่รับผิดชอบ   กลุมงานวัดและประเมินผลทางการศึกษา 
ผูรับผิดชอบโครงการ   นางธัญญาพร  เกียวรัตน และ นายรณชัย  ศรีสุธัญญาวงศ 
ลักษณะโครงการ          โครงการใหม       
ระยะเวลาการดําเนินการ  16 ธันวาคม 2564 – 30 เมษายน 2565 
....................................................................................................................................................................................

. 
1. หลักการและเหตุผล 
 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดนโยบายการปฏิรูปการศึกษา โดยมีวิสัยทัศนใหคนไทยไดเรียนรู
ตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ จะตองมีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูอยางเปนระบบใน 3 ประเด็นหลัก คือ             
การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และการเรียนรูของคนไทยเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูท่ีมี
คุณภาพอยางทั่วถึงสงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งน้ีไดกําหนดกรอบ
แนวทางในการปฏิรูปการศึกษา  และการเรยีนรูอยางเปนระบบไว  4 ประการ คือการพัฒนาคุณภาพคนไทย      
ยุคใหมการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหลงเรยีนรูยุคใหม และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการจัดการศึกษา
แนวใหมป 2555  รัฐบาลไดประกาศนโยบายดานการศึกษา ที่มุงเนนใหผูเรียนมีความสามารถในการเรียนรู        
รักที่จะเรียนรูในรูปแบบที่หลากหลายมีความสนุกกับการเรียนรูและมีโอกาสไดเรียนรูนอกหองเรียนในรูปแบบ      
ที่หลากหลายมีความสนุกกับการเรียนรูและมีโอกาสไดเรียนรูนอกหองเรยีนอยางสรางสรรค     
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1  มีความจําเปนตองพัฒนาคุณภาพการเรียน
ของนักเรียนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใหสูงข้ึน ทุกระดับชั้นและในทุกดาน 
 

2. วัตถุประสงค 
   2.1 ผลผลิต 
 2.1.1 สถานศึกษาไดรับการสงเสริมสนับสนุนการจัดการเรยีนรู 
 2.1.2 เพื่อสรางนวัตกรรมและหรือกระบวนการจัดการเรียนรูในการสงเสริมสนับสนุนสถานศึกษา 
ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 2.1.3 สถานศึกษาไดรับการนเิทศกํากับติดตามการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 2.2 ผลลัพธ 
 2.2.1 เพื่อสงเสริมสนับสนนุการจัดการเรียนรูของสถานศึกษาในสังกัดใหมีคุณภาพ 
 2.2.2 สถานศึกษามีนวัตกรรมและหรือกระบวนการจัดการเรียนรูในการสงเสริมสนับสนุน 
ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 2.2.3 เพื่อนิเทศกํากับติดตามการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 
3. เปาหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
              3.1.1 จัดทํานวัตกรรม/กระบวนการจัดการเรียนรู คูมือการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน 4 กลุมสาระ 
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              3.1.2 กํากับติดตาม ประเมินผลการยกระดับผลสัมฤทธิ์ไดครบทกุโรงเรียน (100%) 
           3.2 เชิงคุณภาพ 
              3.2.1 สถานศึกษาในสังกัดทุกแหงสามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกโรงเรียน 
              3.2.2 นวัตกรรมและกระบวนการเรียนรูที่สรางข้ึน มีประสิทธิภาพในการสงเสริมสนับสนุน            
การจัดการเรียนรู และยกระดบัผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
              3.2.3 การนิเทศติดตามและประเมินผลมีประสทิธิภาพและประสิทธผิล 
 

4. กิจกรรมและการดําเนนิงาน 
 

รายละเอียดกิจกรรม 

ระยะเวลาดาํเนินการ (ระบุวนัท่ี/เดือน/ป) 
ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

กิจกรรมท่ี 1 : ผูรบัผิดชอบระดับเขตพื้นที่
ประชุมวางแผนจัดทําโครงการ/เสนอความ
ตองการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน 

ธ.ค. 2564    

กิจกรรมท่ี 2 : แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน ธ.ค. 2564    
กิจกรรมท่ี 3 : ประชุมจัดสรรงบประมาณ                 
ใหเครือขายโรงเรียน 22 เครือขาย 

ธ.ค.2564    

กิจกรรมท่ี 4 : กําหนดปฏิทินและตารางการจัด
กิจกรรมการดําเนินงาน และแบบทดสอบวัด 
และประเมินผล ที่คณะกรรมการจัดทําขึ้น    

ม.ค.2564    

กิจกรรมท่ี 5 : ประชุมสรุปนําเสนอ 
ศึกษานิเทศก/ประธานเครือขายฯ          
ตัวแทนครูผูสอนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และ 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 3 ทุกโรงเรียน              
เพื่อรับการชี้แจงแนวทางการดําเนินงาน   
5.1 นําเสนอรูปแบบในการดําเนินการของ
เครือขายฯ 
5.2 เครือขายฯ วางแผนการดาํเนินการ
ขับเคลื่อนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน 

ม.ค.2565    

กิจกรรมท่ี 6 : สถานศึกษาดําเนินการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

6.1 ทดสอบดวยแบบทดสอบวินิจฉัย 
6.2 ครูประจําวิชาสอนทบทวนในชั่วโมงปกติ 

  6.3 ครูคณะทาํงานของเครือขายฯ                  
สอนทบทวนในชั่วโมงพิเศษ 

 ม.ค.-ก.พ.
2565 
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กิจกรรมท่ี 7 : เขตพื้นที่ เครือขายฯ นิเทศ
ติดตาม สนับสนุน ชวยเหลือ 

 ม.ค.-ก.พ.
2565 

  

กิจกรรมท่ี 8 : รายงานผลการดําเนนิการ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

  เม.ย.2565  

 

5. งบประมาณ 
งบประมาณสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1  ทั้งสิ้น  220,000 บาท 
 

6. รายละเอยีดกิจกรรมการดําเนินงานและงบประมาณที่ใช  
 

ชื่อกิจกรรม 
ลักษณะรายจายงบประมาณ 

ตอบแทน ใชสอย วัสดุ รวม 
    จัดสรรคาดําเนินการตามโครงการจัดสรรงบประมาณ
ยกระดับผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน โดยใชพื้นที่เปนฐาน 
ประจําปการศึกษา 2564 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศกึษารอยเอ็ด เขต  1 ระดับเครือขาย
โรงเรียน  จํานวน  22  เครือขายโรงเรียน 

 
220,000   

(ขอถัวจายทุกรายการ) รวมทั้งสิ้น                 220,000   

 
7. วิธีประเมินโครงการ/เคร่ืองมือ 

ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช 
1.รอยละของสถานศึกษาที่สามารถใช
นวัตกรรมกระบวนการเรียนรูตาม
แนวทางท่ีกําหนดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

-การตรวจสอบการรบัเอกสาร 
แนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรยีน การนาํเอกสารไปใช 

- ทะเบียนการรับเอกสาร 

2.รอยละของสถานศึกษาที่สามารถ
ดําเนินการนิเทศติดตามประเมินผลตาม
เปาหมาย 

-การประเมินการจัดกิจกรรม - แบบประเมิน 

3.รอยละของสถานศึกษาที่สามารถ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา              
ไดไมนอยกวารอยละ 3 

-การรายงานผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรยีน 

- แบบประเมิน 

 

8. ประโยชนที่คาดวาจะไดรบั 
 8.1 สถานศึกษาตระหนักถึงความสาํคัญของการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา 
ใหสูงขึ้น 
            8.2 สถานศึกษาและครูผูจัดการเรียนรูไดแนวทางและนวัตกรรมสามารถนาํไปประยุกตใชกับ 
การจัดการเรียนรูตามบริบทของตนเองได 
            8.3 ผูบริหารสถานศึกษา ครู และศึกษานิเทศกมีความสัมพันธที่ดีในการปฏิบัติงานรวมกัน 
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    บัญชีจดัสรรงบประมาณรายจาย 

ตามหนงัสือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด  เขต  1   
ลงวันที่   5  มกราคม  2565 

โครงการ   โครงการจัดสรรงบประมาณยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  โดยใชพื้นที่เปนฐาน  
              ประจําปการศึกษา 2564 
กิจกรรม   คาดําเนินการตามโครงการ ปการศกึษา 2564  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาประถมศึกษา 
              รอยเอ็ด  เขต  1  ระดับเครือขายโรงเรียน  จํานวน  22  เครือขายโรงเรียน  เครือขายโรงเรียนละ      
              10,000 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 220,000 บาท 
ที ่ ชื่อเครือขายโรงเรียน อําเภอ จํานวนเงิน 
1 เมืองสาเกต เมือง 10,000 บาท 
2 เมืองพลาญชัย เมือง 10,000 บาท 
3 เมืองสีแกวปอภาร เมอืง 10,000 บาท 
4 เมืองโพธ์ิศรสีะอาด เมือง 10,000 บาท 
5 เมืองโนนตาลหนองแกวแคนใหญ เมือง 10,000 บาท 
6 เมืองพรหมเมืองหงสโคกลาม จตุรพักตรพิมาน 10,000 บาท 
7 ดงแดงนํ้าใสปาสังข จตุรพักตรพิมาน 10,000 บาท 
8 ธรรมฐิติญาณ จตุรพักตรพิมาน 10,000 บาท 
9 หนองผือลิ้นฟาดูนอย จตุรพักตรพิมาน 10,000 บาท 
10 เมืองเชียงดี ธวัชบุร ี 10,000 บาท 
11 อุมเมาไพศาล ธวัชบุร ี 10,000 บาท 
12 ปราสาทหิน ธวัชบุร ี 10,000 บาท 
13 เมืองทุงเวฬุวัน ธวัชบุร ี 10,000 บาท 
14 ไตรจังหาร จังหาร 10,000 บาท 
15 มวงลาดดงสิงหผักแวน จังหาร 10,000 บาท 
16 ดินดําแสนชาต ิ จังหาร 10,000 บาท 
17 ศรีสมเด็จเหนือ ศรีสมเด็จ 10,000 บาท 
18 ศรีสมเด็จใต ศรีสมเด็จ 10,000 บาท 
19 พระธาตุเขืองเชียงขวัญ เชียงขวัญ 10,000 บาท 
20 เมืองเชียงขวัญ เชียงขวัญ 10,000 บาท 
21 เทอดไทย ทุงเขาหลวง 10,000 บาท 
22 ทุงเขาหลวง ทุงเขาหลวง 10,000 บาท 

รวม 220,000 บาท 
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โครงการ  การวิจัยเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งระบบโดยใชพื้นที่(เครือขาย)เปนฐาน 

ดวยรูปแบบการนิเทศ SAKET-ROI-ET Model 
แผนงาน  พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
สนองนโยบายสพฐ.       ขอที่ 3 ดานคุณภาพ Quality 
สนองกลยุทธสพป. รอ.1 กลยุทธที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง 

ในศตวรรษที่ 21 
หนวยงานที่รับผดิชอบ    กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศกึษา  
ผูรับผิดชอบโครงการ    นางธัญญาพร  เกียวรัตน และคณะ 
ลักษณะโครงการ     โครงการใหม     
ระยะเวลาดําเนนิการ    กุมภาพันธ  2565 - 30  กันยายน  2565 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 

 การปรับการเปลี่ยนการสอนใหสอดคลองกันระหวางหลักสูตรและการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 นี้  
มุงปรับตัวทางดานการศึกษาเพื่อรองรับการแขงขันในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว (Fox, 2011: 7)     
นักการศึกษาจะตองทําความเขาใจในการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวโดยการปรับเปลี่ยนหลักสูตรและการเรียน  การ
สอนใหมีลักษระเปนเนื้อหาวิชาที่ผู เรียนจําเปนตองรู ตองไดรับการพัฒนาทักษะการคิดและทักษะที่จําเปน 
(Trilling and Fadel, 2009) การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ควรพัฒนาผูเรียนใหมีนิสัยการเรียนรู
แบบตอเนื่อง (Habit of continuous learning) โดยเนนวิชาแกนและเนื้อหาในศตวรรษที่ 21 (Core subjects 
and 21st century themes) ทักษะการเรียนรูและทักษะนวัตกรรม (Learning and innovation skills) ทักษะ
สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี (Information, media, and technology skills) และทักษะชีวิตและการทํางาน 
(Life and career skills) ดังน้ัน การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 จึงตองใชการวิจัยเปน
เครื่องมือในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศกึษา โดยมุงใหความสําคัญทั้งหลักสูตรที่จําเปนตอ การดํารงชีวิต
และการเรียนการสอนที่ตอบสนองตอคุณคาของการเรียนรูที่มีความหมายอยางแทจริง (ประสาท เนืองเฉลิม, 
2556 : 20-21) 
 การนิเทศเปนงานสําคัญอยางหนึ่งของการจัดการและบริหารสถานศึกษา เปนกระบวนการปฏิบัติงาน
รวมกันระหวางผูใหการนิเทศหรือผูนิเทศกับผูรับการนิเทศ เพื่อที่จะพัฒนาหรือปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษา
และการจัดการเรียนการสอนของครู เพื่อใหไดมาซึ่งประสิทธิภาพในการเรียนของนักเรียนและในการพัฒนาครูให
สามารถจัดกิจกรรมและ กระบวนการเรียนรูใหบรรลุตามจุดหมายของหลักสูตรซึ่งตองมีกระบวนการนิเทศที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (กรองทอง จิรเดชา, 2550 : 1) 
 แนวคิดการวิจัยการเรียนการสอนปจจุบันไดเนนหนักในเรื่องของการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ    
การเรียนการสอน การนํานวัตกรรมการเรียนการสอนสูหองเรียนและสถานศึกษา จนเรามักไดยินบอย ๆ วา    
หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม หรือโรงเรยีนแหงนวัตกรรมทางการศึกษาการนําเทคโนโลยีเขาใชเพื่อการบริหารและ
การจัดการศกึษา ดังนั้นจึงมิอาจปฏิเสธไดวาการวิจัยกับการจัดการเรียนการสอนน้ันเปนคนละสวนกัน หากแตการ
วิจัยเปนสิ่งท่ีคอยติดตาม พัฒนา และประกันไดวาการศึกษามีคุณภาพมากนอยเพียงใด และการวิจัย เปนเครื่องมือ
ในการตรวจสอบและยกระดับมาตรฐานการศึกษาในอีกนัยหนึ่ง (ประสาท เนืองเฉลิม, 2556 : 24) 
  จากสภาพปจจุบันปญหาและแนวคิดเก่ียวกับการสงเสริมและพัฒนาสมรรถนะดานการวิจัยของครู 
ผูบรหิารและบุคลากรในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ดเขต 1  พบวาที่ผานมายังไมได 
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รับการพัฒนาอยางจริงจัง และขาดความตอเนื่องในเรื่องการนิเทศ ติดตามและประเมินผลอยางเปนระบบ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษารอยเอ็ด เขต 1 จึงไดจัดทําโครงการ การวิจัยเพื่อยกระดบัผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนทั้งระบบโดยใชพื้นที่(เครือขายโรงเรียน)เปนฐานดวยรูปแบบการนิเทศ SAKET-ROI-ET Model นี้ข ึ้น 
 

2. วัตถุประสงค 
 การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงคหลักเพื่อการสงเสริมและพัฒนาสมรรถนะดานการวิจัยโดยใชการวิจัยเพื่อ

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งระบบโดยใชพื้นท่ี(เครือขายโรงเรียน)เปนฐาน ดวยรูปแบบการนิเทศ SAKET-
ROI-ET Model และมีวัตถุประสงคเฉพาะ ดังนี้ 
       2.1.1 เพื่อศึกษารูปแบบการนเิทศ SAKET-ROI-ET Model เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน
ทั้งระบบโดยใชพ้ืนที่(เครือขายโรงเรียน)เปนฐาน สาํหรับครู ผูบริหาร และบุคลากร(แกนนํานักวิจัย) ในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษารอยเอ็ดเขต 1 
                2.1.2 เพื่อสรางและตรวจสอบรูปแบบการนิเทศ SAKET-ROI-ET Model เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนทั้งระบบโดยใชพื้นที่(เครือขายโรงเรียน)เปนฐาน สาํหรับครู ผูบริหาร และบุคลากร (แกนนํานักวิจัย)
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ดเขต 1 
  2.1.3 เพื่อศึกษาผลการใชรูปแบบการนิเทศ SAKET-ROI-ET Model เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนทั้งระบบโดยใชพื้นที่(เครือขายโรงเรียน)เปนฐาน สาํหรับครู ผูบริหาร และบุคลากร(แกนนํานักวิจัย)        
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ดเขต 1 ประกอบดวย 
  2.1.3.1 เพื่อเปรียบเทียบความรูความเขาใจเก่ียวกับการวิจัยเพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียนทั้งระบบโดยใชพื้นที่(เครือขายโรงเรียน)เปนฐานของครู ผูบริหาร และบุคลากร (แกนนํานักวิจัย)   
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ดเขต 1 หลังการนิเทศดวยรูปแบบการนิเทศที่พัฒนาขึ้น 
     2.1.3.2 เพ่ือศึกษาความสามารถในการทําวิจัยเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท้ังระบบ
โดยใชพื้นที่(เครือขายโรงเรียน)เปนฐาน ของคร ูผูบริหาร และบุคลากร (แกนนํานักวิจัย) ในสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ดเขต 1 หลังการนิเทศดวยรูปแบบการนิเทศที่พัฒนาขึ้น 
 

3. เปาหมาย 
 3.1 ดานปริมาณ  

        ครู ผูบริหาร และบุคลากร (แกนนํานักวิจัย) ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาประถมศึกษา
รอยเอ็ดเขต 1 มีงานวิจัยเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งระบบโดยใชพื้นที่(เครือขายโรงเรยีน)เปนฐาน 
จํานวน 22 เครือขายโรงเรียน 
 3.2 ดานคุณภาพ  
        ครู ผูบริหาร และบุคลากร (แกนนํานักวิจัย) ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาประถมศึกษา
รอยเอ็ดเขต 1 มีงานวิจัยเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งระบบโดยใชพื้นที่(เครือขายโรงเรยีน)เปนฐานและ
มีความรูความเขาใจและปฏิบัติการวิจัยไดอยางมีคุณภาพสามารถขยายผลใหกับแกนนํานักวิจัยรุนตอไปได 
 

4. ผลผลิต (outputs) ผลลัพธ (outcomes) 
  4.1 ผลผลิต (Output) (หมายถึง ผลท่ีเกิดขึ้นทันที ผลโดยตรงจากการดาํเนินโครงการกิจกรรม 
เสร็จสิ้น เชน คุณภาพของนักเรียน สมรรถภาพของผูผานการฝกอบรม) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
รอยเอ็ดเขต 1 ไดรูปแบบการนิเทศ SAKET-ROI-ET Model เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนท้ังระบบโดยใช
พื้นที(่เครือขายโรงเรียน)เปนฐาน และไดครู ผูบริหาร และบคุลากร (แกนนํานักวิจัย) จาํนวน 22 คนจากทกุ
เครือขายโรงเรยีน 
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 4.2 ผลลัพธ (outcomes) 
           4.2.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษารอยเอ็ดเขต 1 ไดรูปแบบการนิเทศ SAKET-
ROI-ET Model เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท้ังระบบโดยใชพ้ืนท่ี(เครอืขายโรงเรียน)เปนฐาน และไดครู 
ผูบรหิาร และบุคลากร (แกนนํานักวิจัย) จํานวน 22 จากทุกเครือขายโรงเรียน ท่ีมีความรูความเขาใจและ
ปฏิบัติการวิจัยเพิ่มมากยิ่งข้ึนมีงานวิจัยเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน สามารถเปนแบบอยาง  
ที่ดแีละขยายผลใหกับนักวิจัยรุนตอไปในระดับศูนยเครือขายได  
            4.2.2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ดเขต 1 ไดแนวทางในการพัฒนา      
การนิเทศ ใหความรูความเขาใจเรื่องการทําวิจัยโดยใชพ้ืนทีเ่ปนฐาน(เครือขายโรงเรียน)เพ่ิมมากขึ้น คร ูผูบริหาร 
และบุคลากร (แกนนํานักวิจัย) มีผลงานวิจัยเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเพิ่มมากขึ้น  
          4.2.3 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1 ไดรูปแบบการนิเทศท่ีพัฒนา 
ขึ้นซึ่งเปนแนวทางในการพัฒนารูปแบบการนิเทศในรูปแบบอ่ืน ๆ ตอไป 
 

5. ดัชนีความวัดความสําเร็จ (KPIs) 
    5.1 เชิงปริมาณ 
            สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ดเขต 1 ไดรูปแบบการนิเทศ SAKET-ROI-ET Model 
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนทั้งระบบโดยใชพื้นที่(เครือขายโรงเรยีน)เปนฐาน ครู ผูบริหาร และบุคลากร 
(แกนนํานักวิจัย) จํานวน 22 คนจากเครอืขายโรงเรียน มีความรูความเขาใจและปฏิบัติการวิจัยเพิ่มมากยิ่งข้ึน      
มีงานวิจัยที่เปนแบบอยางและขยายผลใหกับนักวิจัยรุนตอไปในระดับศูนยเครือขายได รอยละ 90 
 5.2 เชิงคุณภาพ 
  1) ครู ผูบริหาร และบุคลากร (แกนนํานักวิจัย) ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
รอยเอ็ดเขต 1 จํานวน 22 คนจากเครือขายโรงเรียน มีความรูความเขาใจและปฏิบัติการวิจัยเพิ่มมากยิ่งข้ึน  
มีงานวิจัยที่เปนแบบอยางและขยายผลใหกับนักวิจัยรุนตอไปในระดับศูนยเครือขายไดอยางมีคณุภาพ 

     2) ครู ผูบริหาร และบุคลากร (แกนนํานักวิจัย) ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
รอยเอ็ด เขต 1 จํานวน 22 คนจากเครอืขายโรงเรียน มีความตระหนักและมีเจตคติที่ดีตอการวิจัยเปนแบบอยาง 

ที่ดไีด 
 

6. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
  รอยละ 90 ครู ผูบริหาร และบุคลากร (แกนนาํนักวิจัย) ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศกึษา 

ประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1 จํานวน 22 คนจากเครือขายโรงเรยีน มีงานวิจัยเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน ในระดับเครือขายโรงเรียน 
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7. กิจกรรมและระยะเวลาดําเนินการ 

 
ที ่

 
กิจกรรม 

ระยะเวลา 
ในการดําเนินการ 

(วัน เดือน ป) 

 
ผูรับผิดชอบ 

1. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 12-23 กุมภาพันธ 2565 นางธัญญาพร เกียวรัตน 
และคณะ 

2. ขั้นตอนท่ี 1 เพื่อศึกษารูปแบบการนิเทศ 
SAKET-ROI-ET Model เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรยีนท้ังระบบโดยใชพื้นท่ี(เครอืขาย
โรงเรียน)เปนฐาน สาํหรับครู ผูบริหาร และ
บุคลากร ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา
ประถมศึกษารอยเอ็ดเขต 1 

23-28 กุมภาพันธ 2565 นางธัญญาพร เกียวรัตน 
และคณะ 

3. ขั้นตอนท่ี 2 สรางและตรวจสอบคุณภาพรูปแบบ 
การนิเทศ SAKET-ROI-ET Model เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งระบบโดยใชพื้นที่
(เครือขายโรงเรียน)เปนฐาน สาํหรับครู ผูบริหาร 
และบุคลากร ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศึกษารอยเอ็ดเขต 1 

1-15 มีนาคม 2565 นางธัญญาพร เกียวรัตน 
และคณะ 

4. ขั้นตอนท่ี 3 ศึกษาผลการใชรปูแบบการนิเทศ 
SAKET-ROI-ET Model เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรยีนท้ังระบบโดยใชพื้นท่ี(เครอืขาย
โรงเรียน)เปนฐาน สาํหรับครู ผูบริหาร และ
บุคลากร ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา
ประถมศึกษารอยเอ็ดเขต 1 

16-31 มีนาคม 2565 นางธัญญาพร เกียวรัตน 
และคณะ 

5. ขั้นตอนท่ี 4 ประเมินรูปแบบการนิเทศ SAKET-
ROI-ET Model เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนทั้งระบบโดยใชพ้ืนที่(เครือขายโรงเรียน) 
เปนฐาน สาํหรับครู ผูบริหาร และบุคลากร ใน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
รอยเอ็ดเขต 1 

1-30 เมษายน 2565 นางธัญญาพร เกียวรัตน 
และคณะ 

6. นิเทศ ติดตาม และเก็บรวบรวมขอมูล 1-31 พฤษภาคม 2565 นางธัญญาพร เกียวรัตน 
และคณะ 

7. วิเคราะหขอมูลการวิจัย 1-10 มิถุนายน 2565 นางธัญญาพร เกียวรัตน 
และคณะ 

8. เขียนรายงานวจิัยฯ 11-20 มิถุนายน 2565 นางธัญญาพร เกียวรัตน 
และคณะ 

9. สรุปและรายงานเผยแพร 21-30 มิถุนายน 2565 นางธัญญาพร เกียวรัตน 
และคณะ 
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8. งบประมาณ  

 จํานวนท้ังสิ้น 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถวน) ตามรายละเอียดการใชจายงบประมาณ ดังนี้ 

 
ที ่

 

กิจกรรมและรายละเอียด 
การใชจายงบประมาณ 

 

งบดําเนินงาน (งบประมาณ) 
รวม 

งบประมาณ 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ  

1. ขั้นตอนที่ 1 เพื่อศึกษารูปแบบการนิเทศ SAKET-
ROI-ET Model เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนทั้งระบบโดยใชพื้นที่(เครือขายโรงเรียน)เปน
ฐาน สําหรับครู ผูบริหาร และบุคลากร ในสังกัด
สพป.รอยเอ็ดเขต 1 

    

 จํานวน  25 คน จํานวน 1 วัน ประกอบดวย 
ประธานเครอืขายโรงเรียน  22 คน 
ผูวิจัยและผูรวมวิจัย 3 คน 
- คาอาหารวางและอาหารกลางวัน 
(25x130x1 = 3,250) 
- คาเอกสารประกอบการประชุม (25x30 = 750) 
- คาตอบแทนคณะทํางาน(10x500x1= 5,000) 

 
 
 
 
 
 

5,000 

 
 
 

3,250 
 
 

 
 
 

 
 

750 

 
 
 

3,250 
 

750 
5,000 

 รวม  3,250 750 9,000 
2. ขั้นตอนที่ 2 สรางและตรวจสอบคุณภาพรูปแบบ

การนิเทศ SAKET-ROI-ET Model เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งระบบโดยใชพื้นที่
(เครือขายโรงเรียน)เปนฐาน สาํหรับครู ผูบริหาร 
และบุคลากร ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศกึษารอยเอ็ดเขต 1  

    

 โดยจัดสัมมนาอิงผูเชี่ยวชาญ (Connoisseurship) 
จํานวน 25 คน   จํานวน 1 วัน  - คาอาหารวาง
และอาหารกลางวัน (25x130x1 = 3,250) 
- คาเอกสารประกอบการประชุม (25x30 = 750) 
- คาตอบแทนคณะทํางาน(10x500x1= 5,000) 

 
 
 
 

5,000 

 
3,250 

 
 
 

750 

 
3,250 

 
750 

5,000 

 รวม 5,000 3,250 750 9,000 
3. ขั้นตอนที่ 3 ศึกษาผลการใชรูปแบบการนิเทศ 

SAKET-ROI-ET Model เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนท้ังระบบโดยใชพื้น ท่ี(เครือขาย
โรงเรียน)เปนฐาน สําหรับครู ผูบริหาร และ
บุคลากร ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษารอยเอ็ดเขต 1โดยการนิเทศติดตาม
และเก็บรวบรวมขอมูล 
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 - คาเบี้ยเลี้ยงนเิทศฯเก็บรวบรวมขอมูล        

  (7x120x3 = 2,520) 
- คาพาหนะนิเทศฯเก็บรวบรวมขอมูล (7x300x3) 

 2,520 
 

6,300 

 
 

 

2,520 
 

6,300 
 รวม  8,820  8,820 

4. ขั้นตอนที่ 4 ประเมินรูปแบบการนิเทศ SAKET-
ROI-ET Model เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนทั้งระบบโดยใชพื้นที่(เครือขายโรงเรียน)เปน
ฐาน สําหรับครู ผูบริหาร และบุคลากร ในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษารอยเอ็ด
เขต 1โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 

    

 จํานวน 25 คน  จํานวน 1 วัน 
- คาอาหารวางและอาหารกลางวัน 
(25x130x = 3,250) 
- คาเอกสารประกอบการประชุม 
(25x30 = 750) 
- คาตอบแทนคณะดําเนินงาน 
(10x500x1 = 5,000) 

 
 

 
 

 
 

5,000 

 
3,250 

 
 

 
750 

 
3,250 

 
750 

 
 

5,000 
 รวม 5,000 3,250 750 9,000 

5. จัดทํารายงานการวิจัย 
- คาเอกสารการจัดทํารายงานการวิจัย 
(25 เลม = 4,180)  

   
 

4,180 

 
 

4,180 
 รวม - - 4,180 4,180 
 รวมทั้งสิ้น 15,000 18,570 6,430 40,000 

* ขออนุมัติถัวจายทุกรายการ 
 
9.  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงินงบประมาณ 
     วงเงินงบประมาณที่ดําเนนิการ 40,000 บาท 
 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใชจายเงินงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
รวม ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2  ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

1. ขั้นตอนที่ 1 เพื่อศึกษารูปแบบ
การนิเทศ SAKET-ROI-ET Model 
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนท้ังระบบโดยใชพ้ืนท่ี(เครือขาย
โ รง เรี ยน ) เป นฐาน  สํ าหรับครู 
ผูบริหาร และบุคลากร ในสังกัด
สํ านั ก งาน เขตพื้ น ท่ี กา รศึ กษา
ประถมศึกษารอยเอ็ดเขต 1 

- 9,000 - - 9,000 
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แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 

แผนการใชจายเงินงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
รวม ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2  ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

1. ขั้นตอนที่ 2 สรางและ
ตรวจสอบคุณภาพรูปแบบการ
นิเทศ SAKET-ROI-ET Model 
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนท้ังระบบโดยใชพ้ืนท่ี(เครือขาย
โ รง เรี ยน ) เป นฐาน  สํ าหรับครู 
ผูบริหาร และบุคลากร ในสังกัด
สํ านั ก งาน เขตพื้ น ท่ี กา รศึ กษา
ประถมศึกษารอยเอ็ดเขต 1 

- 9,000 - - 9,000 

3. ขั้นตอนที่ 3 ศึกษาผลการใช
รูปแบบการนิเทศ SAKET-ROI-ET 
Model เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนท้ังระบบโดยใชพื้นที่
( เ ค รื อข า ย โ ร ง เ รี ยน ) เป น ฐ าน 
สําหรับครู ผูบริหาร และบุคลากร 
ใ น สั ง กั ด สํ า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ดเขต 
1โดยการนิ เทศติดตามและเก็บ
รวบรวมขอมูล 

- 8,820 - - 8,820 

4. ข้ันตอนที่ 4 ประเมินรูปแบบ
การนิเทศ SAKET-ROI-ET Model 
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนท้ังระบบโดยใชพ้ืนท่ี(เครือขาย
โ รง เรี ยน ) เป นฐาน  สํ าหรับครู 
ผูบริหาร และบุคลากร ในสังกัด
สํ านั ก งาน เขตพื้ น ท่ี กา รศึ กษา
ประถมศึกษารอยเอ็ดเขต 1โดยจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการ 

- - 9,000 - 9,000 

5. จัดทํารายงานการวิจัย - - 4,180 - 4,180 
รวม - 26,820 13,180 - 40,000 
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ชื่อโครงการ  การประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน  (RT)  ชั้นประถมศึกษาปที่  1 
                 ปการศึกษา  2564  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาประถมศึกษารอยเอ็ด  เขต  1 
แผนงาน      พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
สนองนโยบาย  สพฐ.    ขอ  3  ดานคุณภาพ 
สนองกลยุทธหนวยงาน กลยุทธที่  3  ยกระดับคณุภาพการศึกษาใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
หนวยงานรับผิดชอบ กลุมนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษา 
     สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด  เขต  1 
ผูรับผิดชอบ    นายรณชัย  ศรีสุธัญญาวงศ  และคณะ 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม/โครงการตอเน่ือง 
ระยะเวลาดําเนนิการ    1 - 15 กุมภาพันธ  2565   

  
1.  หลักการและเหตุผล 
 การศกึษาเปนปจจัยพื้นฐานสาํคัญสําหรับการพัฒนาประชากรของประเทศใหมีคุณภาพ อันจะนําไป 
สูการพัฒนาประเทศใหมีความเขมแข็งในทุกดาน กระทรวงศกึษาธิการจึงกําหนดใหมีการปฏิรูปการศึกษา โดย
กําหนดจุดเนนการพัฒนาผูเรยีนที่คลอบคลุมทั้งดานความรู  ทักษะ  และคุณลักษณะที่พงึประสงคตามจุดเนนของ
ผูเรียนในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะอยางย่ิงความสามารถดานการอานของผูเรียน  ถือเปนความสามารถพื้นฐาน 
ที่สําคัญสําหรับผูเรียนในการเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ  ตามหลักสูตรและการดําเนินชีวิตประจําวันของ
ผูเรียน  ดังนั้น  กระทรวงศึกษาธิการและสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงใหความสําคัญกับ
ความสามารถดานการอาน โดยเฉพาะอยางย่ิงระดับชวงชั้นที่ 1 ของระดับประถมศึกษา (ป.1-ป.3)  โดยไดกําหนด
เปนนโยบายเรงดวนในปการศกึษา 2558 เด็กที่จบชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ตองอานออก เขียนได ในปจจุบันทาน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ดร.อัมพร พินะสา) ไดมอบนโยบายสาํคญัใหแกสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศกึษา มุงเนนพัฒนาใหผูเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “อาน
ออก เขียนได คิดเลขเปน” ดังนั้น  สํานักทดสอบทางการศึกษา ซึ่งเปนหนวยงานที่เก่ียวของกับการวัดและ
ประเมินคุณภาพทั้งในระดับชั้นเรียนและระดับชาติ จึงไดจัดทําโครงการประเมินความสามารถดานการอานของ
ผูเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ขึ้น โดยมวีัตถุประสงคเพื่อใหผูเรยีนระดับชั้นประถมศกึษาปที่ 1 ทราบถึง
ความสามารถในการอานออกเสียงและอานรูเรื่องของตนเอง รวมทั้งครูผูสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี  2   
มีขอมูลจุดแข็งและจุดที่ตองพัฒนาเก่ียวกับความสามารถในการอานออกเสียงและอานรูเรื่องของผูเรียน 
แตละคน  ใชในการวางแผนเสริมจุดเดนและพัฒนาจุดดอยของผูเรียนแตละคน รวมทั้งเนนย้ําใหโรงเรียนปรับปรุง 
วิธีการจัดการเรียนการสอน เพ่ือแกไขปญหาดังกลาว  โดยการสอนแบบแจกลูกสะกดคํา สงเสริมใหใชภาษา
ทองถ่ินรวมกับภาษาไทย เปนสื่อในการจัดกาเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลายเพื่อวางรากฐาน 
ใหผูเรียนมีการพัฒนาการดานดารคิดวิเคราะห  รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการ
เรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 ในปการศึกษา  2564  สํานักทดสอบทางการศึกษา  ไดรบัมอบหมายใหเปนหนวยงานหลักในการสราง
เครื่องมือประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน  ชัน้ประถมศึกษาปท่ี  1  ซึ่งคณะผูดําเนินการสราง
เครื่องมือประเมิน  ประกอบดวย  กลุมผูเชี่ยวชาญและผูทรงคณุวุฒิทางดานจิตวิทยาพัฒนาการ  จิตวิทยาการ
เรียนรู  ครูผูสอนที่มีประสบการณการสอนภาษาไทยมากกวา  5  ปขึ้นไป  ผูเชี่ยวชาญดานการวัดและประเมินผล  
โดยพิจารณากรอบแนวทางในการสรางเครื่องมือจากการศกึษาบัญชีคําพื้นฐานของผูเรยีนระดับชั้นประถมศกึษา 
ปที่  1  ตามที่กระทรวงศกึษาธิการกําหนดการวิเคราะหมาตรฐานและตวัชี้วัดกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย   



102 

 
ตามระดับชั้นของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 การวิเคราะหระดับพัฒนาการ
เรียนรูของนักเรียน  และการวิเคราะหกระบวนการเรียนรูภาษาไทยที่ถูกตองตามหลักภาษา เพื่อเปนตัวชี้วัด
ผลสําเรจ็ในการดําเนินงานตามนโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ จุดเนนยุทธศาสตร
กระทรวงศกึษาธิการ และจุดเนนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  อันจะนาํไปสูการกําหนดนโยบาย
การศึกษา  การนาํไปใชวินิจฉัยขอบกพรองความสามารถดานการอานของผูเรยีนไดตรงประเด็น สาํนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จึงไดจัดทําแนวทางการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน   
ชั้นประถมศกึษาปท่ี  1 ปการศึกษา 2564 ขึ้น เพื่อใหหนวยงานที่เก่ียวของนําไปใช และนําผลการประเมิน
ความสามารถของผูเรียน  ไปใชในการพัฒนานักเรียนเปนรายบุคคล  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
รอยเอ็ด เขต 1 จึงไดจัดทําโครงการการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน  (RT)  ชั้นประถมศึกษาปท่ี 
1 ปการศึกษา  2564  นี้ขึ้น   
 

2.  วัตถุประสงค 
         2.1  ผลผลิต  (Outputs) 
     2.1.1  เพื่อดาํเนินการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน  (RT)  ชั้นประถม 
ศึกษาปที่ 1 ของทุกโรงเรียนในสังกัด  โรงเรียนในสังกัดสํานักบรหิารงานการศึกษาพิเศษ  (สศศ.) และ 
โรงเรียนเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษา ปการศึกษา 2564  ใหเปนไปตามขอกําหนดในคูมือการจัดสอบ 
อยางเครงครัด 
                   2.1.2  เพ่ือใหไดผลการประเมินที่เที่ยงตรง  ยุติธรรม  ตรวจสอบได  สะทอนศักยาภาพ 
และความสามารถของผูเรียนอยางแทจริง  สามารถนําไปใชพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
ใหมีคณุภาพมากยิ่งขึ้น 
                   2.1.3  เพ่ือนําผลการประเมินไปใชในการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
ใหมีคณุภาพมากยิ่งขึ้น 
 2.2  ผลลัพธ  (Outcomes)    
        2.2.1  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศึกษารอยเอ็ดเขต  1  ไดดําเนินการประเมิน
ความสามารถดานการอานของผูเรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปท่ี  1 ของทุกโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษารอยเอ็ดเขต 1 ปการศึกษา  2564 
        2.2.2  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศึกษารอยเอ็ดเขต  1  ไดทราบผลการประเมิน
ความสามารถดานการอานของผูเรียน  (RT)  ชั้นประถมศึกษาปที่  1  ของทุกโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศกึษารอยเอ็ดเขต  1   
           นิยามศพัทเฉพาะ 
                    การดําเนินการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน  (RT) ชั้นประถมศึกษาปที่ 1   
ปการศึกษา  2564  ไดกําหนดนิยามไวดังน้ี  
                    อานเสียง  หมายถึง  การอานคํา  ประโยค  หรือขอความสั้น ๆ  ที่เปนคําในวงคําศัพทในแตละ
ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี  1  ทั้งท่ีเปนคําที่มีความหมายโดยตรงหรือคําที่มีความหมายโดยนัยที่ใชใน
ชีวิตประจําวัน  โดยวิธีการอานเสียง 
            อานรูเรื่อง  หมายถึง  การอานคํา  ประโยค  หรือความสั้น ๆ  ที่เปนคําในวงคําศัพท 
ในแตละระดับชั้นประถมศึกษาปที่  1  ทั้งที่เปนคําที่มีความหมายโดยตรงหรือคําท่ีมีความหมายโดยนัยที่ใชใน
ชีวิตประจําวัน  โดยสามารถบอกขอคิดที่ไดจากการอาน  รอยแกวรอยกรอง  สําหรับเด็ก  (เปนขอความงาย ๆ)  
จับใจความจากเรื่องที่อาน  ตอบคําถามจากเรื่องท่ีอานบอกความหมายของเครื่องหมายสัญลกัษณท่ีสําคัญที่พบ
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เห็นในชีวิตประจําวัน  คาดคะเนจากเรื่องที่อานสรุปความรูขอคิดจากเรื่องท่ีอานไดอยางสมเหตุสมผล  แปล
ความหมายและสรางสรรคจากภาพ 
 

3.  เปาหมาย 
 3.1  ดานปริมาณ 
        3.1.1  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดําเนินการจัดสอบใหกับผูเรียน 
ที่กําลังศึกษาอยูในชั้นประถมศึกษาปท่ี  1  ในปการศึกษา  2564  ทุกคนของโรงเรยีนทุกโรงเรียน 
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ดเขต  1     
        3.1.2  กําหนดการดําเนินงานการประเมนิความสามารถดานการอานของผูเรียน  (RT)  ชั้น
ประถมศึกษาปที่  1  ปการศึกษา  2564  ระหวางวันที่  1-4  มีนาคม  2565 
        3.1.3  นิเทศ  ตรวจเยี่ยม  และรายงานผลการดาํเนินการประเมินความสามารถ 
ดานการอานของผูเรียน  (RT)  ชั้นประถมศึกษาปท่ี  1  ปการศึกษา  2564           
                   3.1.4  วิเคราะหผลการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรยีน  (RT)   
ชั้นประถมศกึษาปท่ี  1  ปการศึกษา  2564  และนําผลการสอบไปใชในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
ตอไป 
 3.2  ดานคุณภาพ 
                   การดําเนินงานการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรยีน  (RT)  ชั้นประถม 
ศึกษาปที่  1  ปการศึกษา  2564  มีประสิทธิภาพ  เปนไปตามคูมือการจัดสอบของสํานกังาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ไดผลการสอบที่เที่ยงตรง  ยุติธรรม  ตรวจสอบได  สะทอน 
ศักยภาพและความสามารถของผูเรยีนอยางแทจริง  มีการวิเคราะหผลและนาํผลไปใชในการพัฒนา 
คุณภาพผูเรียนใหมีคุณ-ภาพมากยิ่งขึ้นตอไป 
 ตารางการประเมิน 
  การดําเนินงานการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน  (RT)  ชั้นประถมศึกษา 
ปที่  1  ในภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา  2564  ระหวางวันที่  1-4  มีนาคม  2565 
โดยมีตารางการประเมนิ  พรอมกันทุกโรงเรียนในสังกัด  วันท่ี  2  มีนาคม  2565  ดังนี้ 

วันสอบ เวลา วิชา เวลาสอบ 
2  มีนาคม  2565 09.00 – 09.45  น. การอานรูเรื่อง 45  นาที 

 พัก  30  นาท ี
 10.15 – 11.30  น. การอานออกเสียง คนละ  10  นาท ี
 พักกลางวัน  60  นาที 
 12.30 – 15.00  น. การอานออกเสียง  

(ตอ) 
คนละ  10  นาท ี

 
แนวทางการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรยีน (RT) ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ปการศกึษา  2564   
  วันสอบ  ตารางสอบ  โครงสรางเครื่องมือในการประเมนิ 
  วันดาวนโหลดไฟล  (Excel)  และนําสงขอมูลเขาระบบ  NT  Access 
  ตั้งแตวันที่  15  กุมภาพันธ  2565  เปนตนไป 
ประกาศผลการสอบ 
 ประกาศผลการสอบ  วันท่ี  20  เมษายน  2565 
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4.  กิจกรรมการดําเนินงาน  

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ดําเนนิงาน 

ผูรับผิดชอบ 

1 เสนอโครงการ 1  กุมภาพันธ  2565 
ถึง  31  มกราคม  2565 

นายรณชัย  ศรีสุธัญญาวงศ 
และคณะ 

2 แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน 1  กุมภาพันธ  2565 
ถึง  31  มกราคม  2565 

นายรณชัย  ศรีสุธัญญาวงศ 
และคณะ 

3 รับเครื่องมือการประเมินความสามารถ
ดานการอานของผูเรยีน  (RT)  ชั้น
ประถมศึกษาปที่  1  ปการศึกษา 2564  
โดยผานระบบ  NT  Access  ตั้งแตวันที่ 
15 กุมภาพันธ 2565 เปนตนไป 

15  กุมภาพันธ  2565   นายรณชัย  ศรสีุธัญญาวงศ 
และคณะ 

4 อบรมวิทยากรแกนนําการประเมิน
ความสามารถดานการอานของผูเรียน  
(RT) ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ปการศกึษา  
2565 

21  กุมภาพันธ  2565   นายรณชัย  ศรสีุธัญญาวงศ 
และคณะ 

5 ดําเนินการจัดการประเมินความสามารถ
ดานการอานของผูเรียน  (RT)  ชั้น
ประถมศึกษาปที่  1  ปการศึกษา 2565 

2  มีนาคม  2565 สนามสอบศูนยสอบ 

6 ตรวจเย่ียม  นิเทศสนามสอบ ใน
ดําเนินการจัดการประเมินความสามารถ
ดานการอานของผูเรียน  (RT)  ชั้น
ประถมศึกษาปที่  1  ปการศึกษา   
2565  โดยผานระบบออนไลน 

2  มีนาคม  2565 สพป.รอ.1/ศปอ./ 
เครือขายโรงเรยีน 

7 เขียนรายงานฯ 1-31  พฤษภาคม  2565 นายรณชัย  ศรสีุธัญญาวงศ 
และคณะ 

8 สรุปและรายงานเผยแพร 
รายงานฯ 

1-30  มิถุนายน  2565 นายรณชัย  ศรสีุธัญญาวงศ 
และคณะ 

 
5.  งบประมาณ  จํานวน  55,000  บาท  รายละเอียดดังนี้  (*ขออนุมัติถัวจายทุกรายการ) 
 

ท่ี รายการใชจายงบประมาณ 
งบประมาณ 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ รวม 
1 อบรมวิทยากรแกนนําการประเมิน

ความสามารถดานการอาน 
ของผูเรียน  (RT)  ชั้นประถมศึกษา 
ปที่  1  ปการศึกษา  2564   
-  คาตอบแทนประธานพิธีเปด-ปด   
   จาํนวน  1  คน คนละ  500  บาท 

 
 
 
 
 

500 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

500 
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- คาอาหารและอาหารกลางวัน 
  ผูเขารับการอบรม 
  (66X130X1=8,580) 
- คาเอกสารประกอบการอบรม 
  (70X50=3,500)   
- คาสถานที่ 

 
8,580 

 
1,000   

 
 
 
 

3,500 
  

 
8,580 

 
3,500 
1,000 

 รวม 500 9,580 3,500 13,580 
2 ดําเนินการจัดการประเมิน

ความสามารถดานการอาน 
ของผูเรียน  (RT)  ชั้นประถม 
ศึกษาปที่  1  ปการศึกษา  2564 
-  คาดาํเนินการ  จัดทําตนฉบับ 
เครื่องมือการประเมินเครอืขาย
โรงเรียน ละ 1,000 บาท   
   (1,000X22=22,000) 
-  คาดาํเนินการจัดสรรเฉลี่ยให 
   เครือขายโรงเรยีนละ 600  บาท   
   (600X22=13,200) 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 

22,000  
 
 
 

13,200 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 

22,000  
 
 
 

13,200 

 รวม  35,200  35,200 
3 ตรวจเยี่ยม  นิเทศสนามสอบ   

ในดําเนินการจัดการประเมนิ
ความสามารถดานการอาน 
ของผูเรียน  (RT)  ชั้นประถม 
ศึกษาปที่  1  ปการศึกษา  2564 
โดยผานระบบออนไลน      

- - - - 

 รวม - - - - 
4 มอบเกียรติบัตร  - - - - 

 รวม - - - - 
5 เขียนรายงานฯ 

- จัดทํารายงานผล 
  (62.20X100=6,220) 

   
 

6,220 

 
 

6,220 
 รวม    6,220 6,220 

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 500 44,780 9,720 55,000 
 

(*ขออนุมัติถัวจายทุกรายการ) 
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6.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใช 
ผลผลิต  (Outputs) 
       -  ไดดําเนินการจัดการประเมินความสามารถ 
ดานการอานของผูเรียน  (RT)  ชั้นประถมศึกษาปท่ี  1 
ปการศึกษา  2564  ของทกุโรงเรียนในสังกัด   
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษารอยเอ็ด 
เขต  1  ปการศึกษา  2564  ใหเปนไปตามขอกําหนด 
ในคูมือการจัดสอบอยางเครงครัด 
       -  ไดผลการประเมินที่เที่ยงตรง  ยุติธรรม   
ตรวจสอบได  สะทอนศักยภาพ  และความสามารถ 
ของผูเรียนอยางแทจริง  สามารถนําไปใชพัฒนา 
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาใหมีคณุภาพมากยิ่งขึ้น 
       -  ทราบผลการนาํผลการประเมินไปใช 
ในการพัฒนาคุณภาพการศกึษาของโรงเรียน 
ใหมีคณุภาพมากยิ่งขึ้น 

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

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

ผลลัพธ  (Outcomes)                 
     -  สาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
รอยเอ็ด  เขต  1  ไดดําเนินการจัดการประเมนิ 
ความสามารถดานการอานของผูเรียน  (RT)  ชั้นประถม 
ศึกษาปที่  1  ปการศกึษา  2564  ของทุกโรงเรียน 
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
รอยเอ็ด  เขต  1  ปการศึกษา  2564   
     -  สาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
รอยเอ็ด  เขต  1  ไดทราบจัดการประเมิน
ความสามารถดานการอานของผูเรียน  (RT)   
ชั้นประถมศกึษาปท่ี  1  ปการศกึษา  2564   
ของทุกโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ประถมศึกษารอยเอ็ด  เขต  1  ปการศึกษา  2564   

 
-  สังเกต 
-  สอบถาม 
 
 
 
 
-  สังเกต 
-  สอบถาม 
 

 
-  แบบสังเกต 
-  แบบสอบถาม 
 
 
 
 
-  แบบสังเกต 
-  แบบสอบถาม 
 
 

 

7.  ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 7.1  สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษารอยเอ็ดเขต 1 ไดดําเนินการจัดการประเมิน
ความสามารถดานการอานของผูเรียน  (RT)  ชั้นประถมศึกษาปที่  1  ปการศึกษา  2564 ของทุกโรงเรียนใน
สังกัด  โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษารอยเอ็ด  เขต 1 ปการศึกษา 2564   
 7.2  สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษารอยเอ็ดเขต 1 ไดทราบจัดการประเมินความสามารถ
ดานการอานของผูเรียน (RT) ชั้นประถมศกึษาปที่ 1 ปการศกึษา 2564 ของทุกโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ดเขต 1 ปการศกึษา 2564  
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ชื่อโครงการ  การประเมินคุณภาพผูเรียน  (NT)  ช้ันประถมศึกษาปที่  3  ปการศกึษา  2564   
                 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษารอยเอ็ด  เขต  1 
แผนงาน      พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
สนองนโยบาย  สพฐ.    ขอ  3  ดานคุณภาพ                                                                                                                             
สนองกลยุทธหนวยงาน กลยุทธที่  3  ยกระดับคณุภาพการศึกษาใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่  21 
หนวยงานรับผิดชอบ กลุมนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผูรับผิดชอบ       นายรณชัย  ศรีสธุัญญาวงศ  และคณะ 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม 
ระยะเวลาดําเนนิการ   1 - 15  กุมภาพันธ  2565     
 

1.  หลักการและเหตุผล 
 สถานการณโลกปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา  เชนเดียวกับระบบการศึกษาตองมีการพัฒนา
เพื่อใหสอดคลองกับสภาวะความเปนจริง แนวคิดเรื่อง “ทักษะแหงอนาคตใหมการเรียนรูในศตวรรษที่  21”   
ที่มุงเนนทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม หรือ 3Rs 4Cs  ซึ่งมีองคประกอบ ดังนี้ 3Rs  ไดแก  การอาน  (Reading)  
การเขียน  (Writing) และคณิตศาสตร(Arithmetic) และ 4Cs  ไดแก การคิดวิเคราะห  (Critical  Thinking)  การ
สื่อสาร  (Communication) ความคิดสรางสรรค  (Creativity) และการรวมมือ (Collaboration)โดยเฉพาะ
ผูเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจะตองมีทักษะอ่ืนอีกหลายดาน  เชน  ทักษะการสื่อสาร  และทักษะการคิด
คํานวณ  เปนตน  เพื่อใหอยูในโลกแหงการแขงขันไดอยางปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 กระทรวงศึกษาธิการ  กําหนดนโยบายและจุดเนน  เพื่อใหการบริหารจัดการศึกษาในปงบประมาณ  
พ.ศ. 2565  มีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ เปาหมายของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ วัตถุประสงค
ของแผนการปฏิรูปประเทศดานการศกึษา  และนโยบายของรฐับาล เรื่องการเตรียมคนในศตวรรษท่ี 21   
ในระดับประถมศึกษา มุงคํานึงถึงพหุปญญาของผูเรยีนรายบุคคลที่หลากหลายตามศักยภาพ  โดยเฉพาะการเรียน
ภาษาไทย  เนนเพื่อใชเปนเครื่องมือในการเรียนรูวิชาอื่น รวมถึงนโยบายการพัฒนาและสงเสริมใหนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาคิดเลขเปน พรอมกับสรางเด็กใหเกิดทักษะกระบวนการทางคณติศาสตร  รวมถึงการคิดวิเคราะห
เพื่อใหแกปญหาได 
 ในปการศึกษา  2564  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน รวมกับสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา  และหนวยงานที่เก่ียวของ  ดําเนินการประเมินคุณภาพผูเรยีน (NT) ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ทุกคนจาก
โรงเรียนในทุกสังกัด โดยประเมินความสามารถพื้นฐานของผูเรียน 2 ดานคือ ความสามารถดานคณิตศาสตร และ
ความสามารถดานภาษาไทย ซึ่งไดระดมสมองผูทรงคุณวุฒิผูเชี่ยวชาญ และผูท่ีเกี่ยวของทุกฝายในระดับนโยบาย
และระดับปฏิบัติ ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค เขาประชุมระดมความคิด เพื่อกําหนดกรอบโครงสรางของ
เครื่องมือประเมินคุณภาพผูเรยีนทั้ง 2 ดาน ซึ่งกรอบโครงสรางนี้ นอกจากจะใชเพื่อการสรางเครื่องมือประเมิน
คุณภาพผูเรียนแลว  โรงเรยีนยังสามารถใชนิยามและตัวชี้วัดที่รวมกันกําหนดข้ึนนี้  ไปวางแผนการจัดการเรียนรูท่ี
สอดคลองกับการประเมิน เพ่ือรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาไดเปนอยางดี  สาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1 จึงไดจัดทําโครงการการประเมินคุณภาพผูเรยีน (NT) ชั้นประถมศึกษาปท่ี  3   
ปการศึกษา  2564  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1 นี้ข้ึน   
 

2.  วัตถุประสงค 
         2.1  ผลผลิต  (Outputs) 
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                   2.1.1  เพ่ือดําเนินการการประเมินคุณภาพผูเรยีน (NT) ชั้นประถมศกึษาปที่  3 ปการศึกษา  

2564  ของทุกโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ดเขต 1 ใหเปนไปตามขอกําหนด
ในคูมือการจัดสอบอยางเครงครัด 
                   2.1.2  เพ่ือใหไดผลการประเมินที่เที่ยงตรง  ยุติธรรม  ตรวจสอบได  สะทอนศักยภาพและ
ความสามารถของผูเรียนอยางแทจริง  สามารถนําไปใชพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาใหมีคุณภาพ 
มากยิ่งขึ้น 
                   2.1.3  เพ่ือนําผลการประเมินไปใชในการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนใหมีคุณภาพ 
มากยิ่งขึ้น 
 2.2  ผลลัพธ  (Outcomes)    
        2.2.1  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศึกษารอยเอ็ดเขต  1  ไดดําเนินการประเมินคุณภาพ
ผูเรียน  (NT)  ช้ันประถมศึกษาปที่  3  ปการศึกษา  2564  ของทุกโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษารอยเอด็เขต  1   
        2.2.2  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศึกษารอยเอ็ดเขต  1  ไดทราบผลการประเมิน
คุณภาพผูเรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปที่  3  ปการศกึษา  2564  ของทุกโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศกึษาประถมศกึษารอยเอ็ดเขต  1   
 

3.  เปาหมาย 
 3.1  ดานปริมาณ 
                   3.1.1  ประเมินคุณภาพผูเรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2564 ของทุกโรงเรียน 
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ดเขต 1 จํานวน 224 โรงเรียน ในวันที่ 16 มีนาคม 2565 
        3.1.2  ประเมินคุณภาพผูเรียน  (NT)  ชั้นประถมศึกษาปที่  3  ปการศึกษา  2564 ทุกคน   
ครบทั้ง  2  ดาน  คือ  ความสามารถดานคณิตศาสตร  และความสามารถดานภาษาไทย โดยใชแบบทดสอบที่
ไดรับจากสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และขอกําหนดในคูมือการจัดสอบ 

3.1.3 นิเทศ  ตรวจเยี่ยม  ประเมินและรายงานผลการจัดการประเมินคุณภาพผูเรียน  (NT)   
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา  2564           
                   3.1.4  วิเคราะหผลการประเมินคุณภาพผูเรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2564  
และนําผลการสอบไปใชในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนตอไป 
 3.2  ดานคุณภาพ 
                   การดําเนินงานประเมินคุณภาพผูเรียน  (NT)  ชั้นประถมศึกษาปที่  3  ปการศกึษา 2565   
มีประสิทธิภาพ  เปนไปตามคูมือการจัดสอบของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดผลการสอบที่
เที่ยงตรง  ยุติธรรม  ตรวจสอบได  สะทอนศกัยภาพและความสามารถของผูเรียนอยางแทจริง  มีการวิเคราะหผล
และนําผลไปใชในการพัฒนาคณุภาพผูเรียนใหมีคุณ-ภาพมากยิ่งข้ึนตอไป 
ตารางสอบ 
 การประเมินคุณภาพผูเรยีน  (NT)  ชั้นประถมศกึษาปที่  3  ปการศกึษา  2564  กําหนด 
สอบในวันที่  16  มีนาคม  2565  รายละเอียดตามตารางสอบ  ดังนี้ 

วันสอบ เวลา วิชา เวลาสอบ 
วันพุธท่ี  16  มีนาคม  2565 08.30 – 10.00  น. ความสามารถดานคณิตศาสตร 90  นาที 

 พัก  30  นาท ี
 10.30 – 12.00  น. ความสามารถดานภาษาไทย 90  นาที 
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 แนวทางการประเมินคุณภาพผูเรียน  (NT)  ชั้นประถมศึกษาปท่ี  3  ปการศึกษา  2564   
  วันสอบ  ตารางสอบ  โครงสรางเครื่องมือในการประเมนิ 
  วันดาวนโหลดไฟล  (Excel)  และนําสงขอมูลเขาระบบ  NT  Access 
  ตั้งแตวันที่  15  กุมภาพันธ  2565  เปนตนไป 
ประกาศผลการสอบ 
 ประกาศผลการสอบ  วันท่ี  27  เมษายน  2565 
 

4.  กิจกรรมการดําเนินงาน  

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ดําเนินงาน 

ผูรับผิดชอบ 

1 เสนอโครงการ 1  กุมภาพันธ  2565 
ถึง  31  มกราคม  2565 

นายรณชัย  ศรีสุธัญญาวงศ 
และคณะ 

2 แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน 1  กุมภาพันธ  2565 
ถึง  31  มกราคม  2565 

นายรณชัย  ศรีสุธัญญาวงศ 
และคณะ 

3 รับเครื่องมือการประเมินคุณภาพผูเรียน  (NT)  
ชั้นประถมศกึษาปท่ี 3 ปการศกึษา  2564   
โดยผานระบบ NT Access ตั้งแตวันที่  15  
กุมภาพันธ  2565  เปนตนไป 

15  กุมภาพันธ  2565   นายรณชัย  ศรสีุธัญญาวงศ 
และคณะ 

4 อบรมวิทยากรแกนนําการประเมินคุณภาพ
ผูเรียน  (NT)  ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ป
การศึกษา  2565   

22  กุมภาพันธ  2565   นายรณชัย  ศรสีุธัญญาวงศ 
และคณะ 

5 รับขอสอบจากสพฐ.โดยผานระบบNT Access ตั้งแตวันที่ 15กุมภาพันธ 
2565 เปนตนไป 

นายรณชัย  ศรีสุธัญญาวงศ 
และคณะ 

6 ดําเนินการจัดการการประเมนิคุณภาพผูเรียน  
(NT)  ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา  2564  

16  มีนาคม  2565 สนามสอบ/ศูนยสอบ 

7 สนามสอบตรวจขอสอบแบบเขียนตอบ  การ
ประเมินคุณภาพผูเรียน  (NT)  ชั้นประถม 
ศึกษาปที่  3  ปการศกึษา  2564   

16  มีนาคม  2565 สนามสอบ/ศูนยสอบ 

8 ตรวจเยี่ยม  นิเทศศนูยสอบและสนามสอบ  ใน
ดําเนินการจัดการประเมินคุณภาพผูเรียน  
(NT)  ช้ันประถมศึกษาปที่  3 ปการศกึษา  

2564  โดยผานระบบออนไลน 

16  มีนาคม  2565 สพฐ./สพป.รอ.1/ศปอ./ 
เครือขายโรงเรยีน 

9 ตรวจสอบ  ผลการประเมินคณุภาพผูเรยีน  
(NT) ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา  2564  
โดยผานระบบ  NT  Access 

17  มีนาคม  2565 
ถึง  1  เมษายน  2565 

นายรณชัย  ศรีสุธัญญาวงศ 
และคณะ 

10 เขียนรายงานฯ 10-31  พฤษภาคม  
2565 

นายรณชัย  ศรีสุธัญญาวงศ 
และคณะ 

11 สรุปและรายงานเผยแพรรายงานฯ 1-30  กรกฎาคม  2565 นายรณชัย  ศรีสุธัญญาวงศ 
และคณะ 
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5.  งบประมาณ  จํานวน  65,000  บาท  รายละเอียดดังนี้  (*ขออนุมัติถัวจายทุกรายการ)  

ท่ี รายการใชจายงบประมาณ 
งบประมาณ 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ รวม 
1 อบรมวิทยากรแกนนําการประเมิน

คุณภาพผูเรียน  (NT)  ชั้นประถม 
ศึกษาปที่  3  ปการศึกษา  2564   
-  คาตอบแทนประธานพิธีเปด-ปด   
   จาํนวน 1 คน คนละ 1,000 บาท 
- คาอาหารและอาหารกลางวัน 
  ผูเขารับการอบรม 
  (66X130X1=8,580) 
- คาเอกสารประกอบการอบรม 
  (100X61.75=6,175)   
- คาสถานที่ 

 
 
 
 

1,000 

 
 
 
 
 

8,580 
 
 

1,000   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6,175 
  

 
 
 
 

1,000 
 
 

8,580 
 

6,175 
1,000 

 รวม 1,000 9,580 6,175 16,755 
2 ดําเนินการจัดการการประเมิน

คุณภาพผูเรยีน  (NT)  ชั้นประถม 
ศึกษาปที่  3  ปการศึกษา  2564 
-  คาดาํเนินการ  จัดทําตนฉบับ 
   เครื่องมือการประเมิน 
   เครือขายโรงเรยีน ละ 1,000 บาท   
   (1,000X22=22,000) 
-  คาดาํเนินการจัดสรรเฉลี่ยให
เครอืขายโรงเรียนละ 900 บาท   
   (900X22=19,800) 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 

22,000  
 
 

19,800 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 

22,000  
 
 

22,000 
 รวม  41,800  41,800 
3 ตรวจเยี่ยม  นิเทศศูนยสอบและ 

สนามสอบ  ในดําเนินการจัด 
การประเมินคุณภาพผูเรียน (NT)  
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา  

2564 โดยผานระบบออนไลน 

- - - - 

4 มอบเกียรติบัตร  - - - - 
5 เขียนรายงานฯ 

- จัดทํารายงานผล 
  (64.45X100=6,445) 

   
 

6,445 

 
 

6,445 
 รวม    6,445 6,445 

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 1,000 51,380 12,620 65,000 
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6.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือท่ีใช 
ผลผลิต  (Outputs) 
       -  ไดดําเนินการการประเมินคุณภาพผูเรยีน  (NT)  ชั้น
ประถมศึกษาปที่  3  ปการศกึษา  2564  ของทุกโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษารอยเอ็ด  เขต  1  ให
เปนไปตามขอกําหนดในคูมือการจัดสอบอยางเครงครัด 
       -  ไดไดผลการประเมินที่เที่ยงตรง  ยุติธรรม ตรวจสอบได  
สะทอนศักยภาพ  และความสามารถของผูเรยีนอยางแทจริง  
สามารถนําไปใชพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาใหมี
คุณภาพมากยิ่งขึ้น 
       -  ทราบผลการนาํผลการประเมินไปใชในการพัฒนาคณุภาพ
การศึกษาของโรงเรียนใหมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 

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

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

ผลลัพธ  (Outcomes)                 
     -  สาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด  เขต  1  
ไดดําเนินการการประเมินคุณภาพผูเรียน  (NT)  ชั้นประถมศึกษา
ปที่  3  ปการศึกษา  2565  ของทุกโรงเรยีนในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษารอยเอ็ด  เขต  1 
     -  สาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด  เขต  1  
ไดทราบผลการประเมินคุณภาพผูเรยีน  (NT)  ชั้นประถมศึกษาป
ที่  3  ปการศึกษา  2565  ของทุกโรงเรยีนในสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด  เขต  1   

 
-  สังเกต 
-  สอบถาม 
 
 
-  สังเกต 
-  สอบถาม 
 

 
-  แบบสังเกต 
-  แบบสอบถาม 
 
 
-  แบบสังเกต 
-  แบบสอบถาม 
 
 

 
7.  ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 7.1   สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด  เขต  1  ไดดําเนินการการประเมินคุณภาพ
ผูเรียน  (NT)  ชั้นประถมศึกษาปท่ี  3  ปการศึกษา  2564  ของทุกโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษารอยเอ็ด  เขต  1   
 7.2  สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษารอยเอ็ด  เขต  1  ไดทราบผลการประเมินคณุภาพผูเรียน  
(NT)  ชั้นประถมศกึษาปที่  3  ปการศึกษา  2564  ของทุกโรงเรียนในสังกัด  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษารอยเอ็ด  เขต  1   
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โครงการ   พิธีนับถอยหลัง (Countdown) สูวันการทดสอบระดับชาติ  

“39 วัน นับถอยหลัง (Countdown) สูวันการทดสอบระดับชาติ” 
 ประจําปการศึกษา 2564 
แผนงาน  พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
สนองนโยบายสพฐ.       ขอที่ 3 ดานคุณภาพ Quality 
สนองกลยุทธสพป. รอ.1 กลยุทธที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
หนวยงานที่รับผดิชอบ กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศกึษา  
ผูรับผิดชอบโครงการ   นางธัญญาพร  เกียวรัตน และนายรณชัย  ศรีสุธัญญาวงศ 
ลักษณะโครงการ          โครงการใหม      
ระยะเวลาการดําเนินการ 1  ตุลาคม  2564 – 30  กันยายน  2565 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดนโยบาย เรื่อง นโยบายและจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564  โดยมีหลักการเพื่อบูรณาการการทํางานรวมกันระหวางสวนราชการหลัก องคการ
มหาชนในกํากับของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ใหมีความคลองตัว รวมทั้งหนวยงานสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่ภูมิภาคใหสามารถปฏิบัติงานรวมกันได เพื่อดําเนินการปฏิรูปการศึกษารวมกับ
ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนตามนโยบายประชารัฐ  ในการจัดการศึกษา นั้น สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1  มีความจําเปนตองยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบความสามารถดานการ
อานของผูเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 การประเมินคุณภาพผูเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 การทดสอบ O-NET 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษารอยเอ็ดเขต 1  ปการศึกษา 2564  โดยมุงหวังพัฒนาคุณภาพการเรียนของนักเรียนเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แตละกลุมสาระวิชาหลักเพิ่มขึ้นอยางนอย รอยละ 3 
 

2. วัตถุประสงค 
 2.1 ผลผลิต 

2.1.1 เพื่อเรงรัดพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนใหเขมขน 
2.1.2 เพื่อพัฒนาความสามารถดานการอานของผูเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 การประเมินคุณภาพ 

ผูเรียน  ชั้นประถมศึกษาปที่ 3  การทดสอบ O-NET ของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และนักเรียน                  
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 3  ของนักเรียนทุกกลุมสาระที่มีการทดสอบ  

2.1.3 เพื่อประชาสัมพันธและสรางความตระหนักในการยกระดับผลสัมฤทธิ์การจัดการศกึษาของโรงเรียน
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1 
                2.3 ผลลัพธ 

2.2.1 กระบวนการจัดการเรียนการสอนเขมขนย่ิงขึ้นสามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนใหสูงขึ้น 
2.2.2 ความสามารถดานการอานของผูเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 การประเมินคุณภาพผูเรยีน          

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3  การทดสอบ O-NET ของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และนักเรียน               
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 3  ของนักเรียนทุกกลุมสาระที่มีการทดสอบ สูงข้ึนกวาปการศึกษา 2563 
 2.2.3 ทุกฝายที่เก่ียวของมีความตระหนักในการทดสอบระดับชาติ 
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3. เปาหมาย  
 

 3.1 ดานปริมาณ 
              3.1.1 ประธานเครือขายลงนามในสัญญาขอตกลง MOU ใหมีการรวมแรงรวมใจเตรียมความพรอมของ
ผู เรียนและสรางความตระหนักของสถานศึกษาในการทดสอบความสามารถดานการอานของผู เรียน                     
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 การประเมินคุณภาพผูเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 3   การทดสอบ O-NET ของนักเรียน             
ในระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ครบทุกเครอืขายโรงเรยีน (รอยละ 100) 

    3.1.2 โรงเรยีนลงนามในสัญญาขอตกลง MOU ใหมีการรวมแรงรวมใจเตรียมความพรอมของผูเรียน  
และสรางความตระหนักของสถานศึกษาในการทดสอบความสามารถดานการอานของผูเรียน ชั้นประถมศึกษา     
ปที่ 1 การประเมินคุณภาพผูเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 3   การทดสอบ O-NET ของนักเรียนในระดับ                
ชั้นประถมศกึษาปท่ี 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3  ครบทุกโรงเรียน (รอยละ 100) 
           3.2 ดานคณุภาพ 
              3.2.1 สถานศึกษาในสังกัดทุกแหงสามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการทดสอบ
ความสามารถดานการอานของผูเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 การประเมินคุณภาพผูเรียน ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3   
การทดสอบ O-NET ของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ไมนอยกวา
รอยละ 3 
              3.2.2 สถานศึกษาในสังกัดทุกแหงรับทราบในการประชาสัมพันธและมีความตระหนักในการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์การจัดการศึกษา 
 

  4. กิจกรรมและการดําเนินงาน 

รายละเอียดกิจกรรม 

ระยะเวลาดาํเนินการ (ระบุวนัที่/เดือน/ป) 
ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

กิจกรรมท่ี 1 : เสนอโครงการ ธ.ค. 64    

กิจกรรมท่ี 2 : แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน ธ.ค. 64    
กิจกรรมท่ี 3 : ประกวดสโลแกน ธ.ค.64    
กิจกรรมท่ี 4 : จัดพิธีนับถอยหลัง Countdown) 
ประกาศเจตนารมณ ของ สพป.รอยเอ็ด เขต 1 

 5 ม.ค.65   

กิจกรรมท่ี 5 : พิธีลงนามในสัญญาขอตกลง MOU ให
มีการรวมแรงรวมใจเตรียมความพรอมของผูเรียนและ
สรางความตระหนักของสถานศึกษาในการทดสอบ
ความสามารถดานการอานของผูเรียน ชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1  
การประเมินคุณภาพผูเรียน ชัน้ประถมศึกษา ปท่ี 3 
การทดสอบ O-NET ของนักเรียนในระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3   

 5 ม.ค.65   

กิจกรรมท่ี 6 : สรุปโครงการ  10 ม.ค.64   
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5. งบประมาณ 

งบจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ดเขต 1 จํานวน   28,500 บาท 
 

 
ชื่อกิจกรรม 

 
รายละเอียด 

ลักษณะรายจายงบประมาณ 

ตอบ
แทน ใชสอย วัสด ุ รวม 

จัดพิธีนับถอยหลัง 
(Countdown)  
1. จัดทําปายประชาสัมพันธ 

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

 

- 
 

- 13,000 13,000 

2. ประธานในพิธี/ผูสื่อขาว 1,000 บาท x 2 คน 2,000 - - 2,000 

3. จัดเตรียมสถานที่ - - - 3,000 3,000 

4. อุปกรณประชาสัมพันธ             
(พลุกระดาษ) 

- - - 700 700 

5. ประชุมคณะกรรมการ
เตรียมการ พิธีนับถอยหลัง 
(Countdown) และจัดทํา 
MOU เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนทั้งระบบโดยใช
พื้นที่เปนฐาน  

คาอาหารวาง/เครื่องดื่ม/ 
อาหารกลางวัน คณะทํางาน  

เพื่อเตียมการพิธี (Countdown) 
 2 วัน x 2,150 บาท 

 

4,300 - - 4,300 

6. พิธีลงนามในสัญญาขอตกลง 
MOU  

คาอาหารวาง ผอ.และรอง  
ผอ.สพป.รอยเอ็ดเขต 1    
ประธานเครอืขาย 22  
เครือขาย  ศกึษานิเทศก 14 คน 
บุคลากรในสังกัด  76 คน 
(100 คน x 25 บาท)  

2,500 - - 2,500 

7. ปก MOU  25 อัน x 120 บาท - - 3,000 3,000 

8. รายงานผลการดําเนินการ จัดทํารายงานผล - - - - 

(ขอถัวจายทุกรายการ)                           รวมทั้งสิ้น 8,800 - 19,700 28,500 
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6. การประเมินผล 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช 
1. เครือขายโรงเรยีนลงนามในสัญญาขอตกลง MOU 
ครบทกุเครือขายโรงเรียน (รอยละ 100) 

- การตรวจสอบเอกสาร 
MOU 
 

- ทะเบียนการรับ
เอกสาร 

2. โรงเรยีนลงนามในสัญญาขอตกลง MOU    ครบทุก
โรงเรียน จํานวน 224 โรงเรยีน         
(รอยละ 100) 

- การตรวจสอบเอกสาร 
MOU 

- ทะเบียนการรับ
เอกสาร 

3. สถานศึกษา จํานวน 224 โรงเรียน สามารถยกระดบั
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาไดไมนอยกวารอยละ 3 

- การรายงานผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียน 

- แบบประเมิน 

 
7. ประโยชนที่คาดวาจะไดรบั 
 7.1 สถานศึกษาตระหนักถึงความสาํคัญของการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา 
ใหสูงขึ้น 
            7.2 เกิดความรวมมอืในการพัฒนางานแบบยั่งยืนและตอเน่ืองระหวางผูบริหารกับครูและสํานักงาน         
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษารอยเอ็ด เขต 1 ทุกคน 
  7.3 ผูเรียนมีผลการทดสอบความสามารถดานการอานของผูเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 การประเมิน
คุณภาพผูเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 การทดสอบ O-NET ของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 สูงขึ้นจากปการศึกษา 2563 ไมต่ํากวารอยละ 3 
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โครงการ  ขยายผลการพัฒนาสมรรถนะการอานขั้นสูง สาํหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน                        
                               ดวยระบบ PISA-Style Online Testing  
แผนงาน  พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
นโยบายที่ 2  ดานการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
สนองกลยุทธสพป. รอ.1 กลยุทธที่ 2 พัฒนาคณุภาพผูเรียน 
สนองกลยุทธสพป. รอ.1 กลยุทธที่ 3 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศกึษา 
หนวยงานที่รับผดิชอบ    กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศกึษา  
ผูรับผิดชอบโครงการ    นางธัญญาพร  เกียวรัตน และคณะ 
ลักษณะโครงการ     โครงการใหม     
ระยะเวลาดําเนนิการ   พฤศจิกายน 2564 - กันยายน 2565 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 

 โครงการประเมินผลนักเรียนรวมกับนานาชาติ (Programme for International Student 
Assessment หรือ PISA) ริเริ่มโดยองคการเพ่ือความรวมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organisation for 
Economic Co-operation and Development หรือ OECD) มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินคุณภาพของระบบ
การศึกษาในการเตรียมความพรอมใหประชาชนมีศักยภาพหรือความสามารถพื้นฐานที่จําเปนตอการดํารงชีวิตใน
โลกที่มีการเปลี่ยนแปลง โดย PISA เนนการประเมินสมรรถนะของนักเรียนเก่ียวกับการใชความรูและทักษะในชีวิต
จริงมากกวาการเรียนรูตามหลักสูตรในโรงเรียน ปจจุบันนี้มีประเทศจากทั่วโลกเขารวมโครงการมากกวา 70 
ประเทศ 

 สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน โดยสาํนักวิชาการและมาตรฐานการศกึษา รวมกับ
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ไดดําเนินการพัฒนาศึกษานิเทศกที่รับผิดชอบงานภาษาไทย และงานวัดผล
ประเมินผลการศึกษาในการพัฒนาสมรรถนะการอานข้ันสูงสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาตอนตน เพื่อขยายผลให
ครูผูสอนวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร ไดมีทักษะและนําความรูไปพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ การ
อานขั้นสูงใหนักเรียนสามารถจับใจความสําคัญ วิเคราะห และแสดงความคิดเห็นในเชิงวิเคราะหวิจารณ  อยางมี
เหตุผลจากเรื่องที่อานได เพื่อใชเปนเคร่ืองมือในการพัฒนาตนเองและการเรียนรูสาระอ่ืนๆ ไดอยางเหมาะสมตาม
ชวงวัย ตลอดจนมีความรูความเขาใจในระบบ PISA-Style Online Testing เพื่อยกระดับการจัดการเรียนการ
สอนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
          เพื่อใหการจัดการเรียนรูและการเตรียมความพรอมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนของ
สถานศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพ และเปนไปตามวัตถุประสงค สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด 
เขต 1 จึงจัดทําโครงการขยายผลการพัฒนาสมรรถนะการอานข้ันสูง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาตอนตนขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค 
       2.1 เพื่อเตรียมความพรอมครูผูสอนและนักเรียนในระดับมัธยมศกึษาตอนตน โรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา ในการรับการประเมินตามโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล หรือ PISA 
 2.2  เพื่อสนับสนุนใหครูผูสอนไดจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับทกัษะการประเมินนักเรียน
มาตรฐานสากล หรือ PISA ในวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร 
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3  เปาหมาย 

  ครผููสอนวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร ในระดับมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนขยาย 
โอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษารอยเอ็ด เขต 1 จํานวน 62 โรง โรงเรียน 
ละ 1 คน 
 

4  ผลผลิต ผลลัพธ และดัชนีชี้วัดความสําเร็จ 
4.1 ผลผลิต (Output) (หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นทันท ีผลโดยตรงจากการดาํเนินโครงการกิจกรรมเสร็จสิ้น 

เชน คุณภาพของนักเรียน สมรรถภาพของผูผานการฝกอบรม) ครูผูสอนที่เขารวมโครงการ มีความรู ความเขาใจ 
ทักษะ ในระบบ PISA-Style Online Testing และนําความรูจากการอบรมไปพัฒนาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เพื่อเตรียมความพรอมใหกับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

      4.2 ผลลัพธ (Outcome)  (หมายถึง ผลระยะยาวซึ่งเกิดเปนผลจุดหมายปลายทาง) นักเรียน           
ในระดับมัธยมศึกษาตอนตน ไดรับการพัฒนาการเรยีนรู ทักษะ สมรรถนะการอานขั้นสูง และการทดสอบ PISA  
ตามรูปแบบ PISA-Style Online Testing 
 

5  ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ (KPIs) 
    5.1 เชิงปริมาณ 

                 ครูผูสอนที่ผานการอบรมฯ มีความรูความเขาใจ และนําความรูเกี่ยวกับ PISA-Style Online 
Testing ไปใชในการพัฒนาสมรรถนะดานการอาน คณิตศาสตร และวิทยาศาสตรใหกับผูเรยีน 

    5.2 เชิงคณุภาพ 
     1) ครูผูสอนที่เขารวมโครงการ สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร 
และวิทยาศาสตร ที่สงเสริมสมรรถนะดานการอานขั้นสูงใหกับผูเรียน 
     2) นักเรียนไดรบัการพัฒนาในเรื่องสมรรถนะดานการอานข้ันสงู และ PISA-Style Online Testing 
 

6  ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 ครูผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร และวิทยาศาสตรที่สงเสริมสมรรถนะ

ดานการอานขั้นสูง และ PISA-Style Online Testing ใหกับผูเรียน  
 

7  กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน 
 7.1 นักเรียน 
 7.2 ครูผูสอนท่ีเขารวมโครงการ 
 

8 ระยะเวลาดําเนนิโครงการ พฤศจิกายน 2564 – กันยายน 2565 
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9 กิจกรรมและรายละเอียดในการใชงบประมาณ จํานวน 37,880 บาท ดังนี้.- (ขอถัวจายทุกรายการ) 

กิจกรรม 
งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย ระยะ 

เวลาปฏิบัต ิ

(ระบุเดือน) 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ

วัสดุ
น้ํามัน 

กิจกรรมที่  1 ประชุมชี้แจงทําความเขาใจคณะ
วิทยากร เพ่ือเตรยีมความพรอมในการอบรมฯ 
จํานวน 10 คน  
- คาอาหารวาง จํานวน 2 มือ้ (2x10x30) 
- คาอาหารกลางวัน จํานวน 1 มือ (10x80)  
(ขาวกลอง+นํ้าดื่ม+ผลไม) 
- คาวัสดุดําเนินโครงการฯ และจัดทําเอกสาร
ประกอบการอบรมฯ 

  
 
 

600 
 

800 
 

 
 
 
 
 
 
 

5,000 

 30 พ.ย 2564 

กิจกรรมท ี  2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการขยาย
ผลการพัฒนาสมรรถนะการอานขั้นสูง 
สําหรับนักเรยีนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน ดวย
ระบบ PISA-Style Online Testing 
- คาอาหารวางของผูเขารับการอบรมและ
คณะทํางาน/วิทยากรจํานวน 2 มือ้  (2x82x30) 
- คาอาหารกลางวัน จํานวน 1 มือ (82x80)   
(ขาวกลอง+นํ้าดื่ม+ผลไม) 
- คาตอบแทนประธานในพิธีเปด/บรรยายพิเศษ 
- คาตอบแทนวิทยากร (600x10) 

  
 
 
 
 

4,920 
 

6,560 

2,000 

6,000 

  7-8 ธ.ค. 2564 

กิจกรรมที่ 3 นิเทศ กํากับ ติดตาม โรงเรียน  12,000   สิงหาคม 2565 

กิจกรรมที่ 4 รายงานผลการดําเนนิโครงการ - - - - กันยายน 2565 

รวมทั้งสิ้น 
 32,880 5,000   

37,880  

10  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงินงบประมาณวงเงินงบประมาณที่ดําเนินการ 37,880 บาท 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใชจายเงินงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
รวม ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2  ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

1. ประชุมชี้แจงทําความเขาใจ        

คณะวิทยากร เพื่อเตรียมความ
พรอมในการอบรมฯ (30 พ.ย.64) 

6,400    6,400 

2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผล
การพัฒนาสมรรถนะการอานขั้นสูง 
สํ าหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษา
ตอนตน PISA-Style Online Testing 

19,480    19,480 

3. ดําเนินการ นิเทศ กํากับ ติดตาม    12,000 12,000 

4. รายงานผลการดําเนินโครงการ      
รวม 25,880 - - 12,000 37,880 
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โครงการ                   การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรูวิทยาการคาํนวณในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1 
แผนงาน  พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
 สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ขอ 2.ยุทธศาสตรชาติดานการสรางขีดความสามารถในการแขงขัน 
                                      ขอ 8.การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู และการพัฒนาศักยภาพคนไทยทุกชวงวัย 
สอดคลองกับนโยบาย สพฐ.  ขอ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
สนองยุทธศาสตร สพป.รอ 1  ขอ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
ลักษณะของโครงการ โครงการใหม 
กลุมที่รับผิดชอบ  กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินการจัดการศกึษา 
ผูรับผิดชอบ  นางสาวคณัฐชนน จันทรฟาเลือ่ม และ คณะ 
ระยะเวลาดําเนนิการ 1  ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน  2565 
 
1.หลักการและเหตุผล 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายการปฏิรูปการศึกษายุทธศาสตรชาติดานการ
พัฒนาและเสรมิสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย โดยใหความสําคัญกับการสงเสริมการเรียนคอมพิวเตอร (Coding) 
ตั้งแตระดับประถมศกึษา สรางนักวิจัยใหมและนวัตกรเพ่ือเพิ่มศกัยภาพและนวัตกรรมของประเทศ ปจจุบันระบบ
การศึกษาทั่วโลกใหความสําคัญตอการสอนเทคโนโลยีในโรงเรยีน โดยเฉพาะการสอนวิทยาการคาํนวณตั้งแตระดับ
ประถมศึกษา เปนการสรางกระบวนการคิด เชน logical thinking, computational thinking, systematic 
thinking, analytic thinking เปนตน ซึ่งกระบวนการคิดเหลาน้ีเปนสิ่งสําคัญที่เด็กทุกคนควรไดรับการปลูกฝง
ตั้งแตระดับประถมและมัธยมตน เพื่อเปนรากฐานของการสรางนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่จะนําประเทศไปสูการ
พัฒนาตามนโยบาย ไทยแลนด 4.0 กระทรวงศึกษาธิการไดมีการปรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พ.ศ.2551 (ปรับปรุง พ.ศ.2560) กําหนดใหวิทยาการคํานวณเปนมาตรฐาน ว 4.2 ในสาระที่ 4 เทคโนโลยี กลุม
สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานไดดําเนินโครงการที่เกี่ยวของกับ
วิทยาการคํานวณในระดับตาง ๆ มาอยางตอเนื่อง 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1 มุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบาย
ขางตนเมื่อผนวกรวมกับนโยบายขางตน โดยมีจุดเนนการดําเนินงาน ดานการจัดการศึกษาเพ่ือเพิ่มความวามารถ
ในการแขงขัน พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะในศตวรรษที่ 21 ดวยการจัดการเรียนรูทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 
วิศวกรรมศาสตร คณิตศาสตรและภาษาตางประเทศ (ภาษาที่ 3 ) 

จากนโยบายขางตน ประกอบกับความตองการกําลังคนของประเทศในกลุมอาชีพสะเต็มศึกษา และ
ผูสรางนวัตกรรม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1 จึงวางแผนการดําเนินการใหมีความ
สอดคลองกับความตองการดังกลาว โดยดําเนินการอยางตอเน่ืองตั้งแตระดับปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษาเพื่อ 
พัฒนาผูเรียนใหบรรลุตัวชี้วัด และพัฒนาตอยอดอยางตอเนื่องตอไป 

    2.วัตถุประสงค  
          2.1 เพื่อพัฒนาครูผูสอนใหมีความรูความเขาใจและสามารถจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณและ 
การออกแบบเทคโนโลยีของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1 

2.2 เพื่อนิเทศติดตามและใหคําปรึกษาดานการจัดการเรียนรูใหมีศักยภาพในการจัดการเรียนรูวิทยา 
การคํานวณและการออกแบบเทคโนโลยีของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด 
เขต 1 
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 3.เปาหมาย 

3.1 เปาหมายเชิงปริมาณ 
1) รอยละ 90 ของนักเรียนกลุมเปาหมาย ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1 ไดรับการจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณ 
2) รอยละ 90 ของครูผูสอน ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด 

เขต 1 มีความรูความเขาใจและสามารถจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณไดมีประสิทธิภาพ 
3) รอยละ 90 ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1  

มีการขับเคลื่อนจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณได 
4) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1 สงเสริม สนับสนุนความรูความเขาใจ

เก่ียวกับการจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณ และสรางเครือขายในการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณ
ของโรงเรียนในสังกัด อยางนอย 1 ครั้ง/ป/ มัธยมศึกษาตอนตน 

5) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1 มีการนิเทศ ติดตาม และใหคําปรึกษา 
ดานการจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณของโรงเรียนในสังกัด อยางนอยภาคเรียนละ 2 ครั้ง/มัธยมศึกษาตอนตน 

3.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ 
1) ครู ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1 ระดับชั้น มัธยมศึกษา

ตอนตน ไดรับการฝกอบรมใหมีความรูความเขาใจและความสามารถในจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณไดอยางมี
คุณภาพ 

2) โรงเรียน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1 มีการขับเคลื่อนการ
จัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3) โรงเรียน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1 ไดรับการนิเทศ
ติดตาม และใหคําปรึกษาในการจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณตามศักยภาพ 

4) สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1 สงเสริม สนับสนุนความรูความเขาใจ
เก่ียวกับการจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณ และสรางเครือขายในการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณ
ของโรงเรียนในสังกัด 

5) นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1 มีความรูความ
เขาใจ มีทักษะ กระบวนการคิด การแกปญหา และความสามารถดานวิทยาการคํานวณและการออกแบบ
เทคโนโลยีเต็มตามศกัยภาพ 
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4.  กิจกรรม – วิธีดําเนินการ (Activity) 
ที ่ กิจกรรมหลัก วิธีดําเนินการ ระยะเวลา 
1 กิจกรรมที่ 1 

การประชุมเตรยีมความพรอมคณะกรรมการการขับเคลื่อนการ
จัดการเรียนรูวิทยาการคาํนวณโรงเรยีนในสังกัดสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศกึษาประถมรอยเอ็ด เขต 1 จํานวน 50 คน 

1. ประชุมเตรียมการคณะกรรม 
2. จัดทําปฏิทินและเครื่องมอืใน

การอบรมและการนิเทศ  

มี.ค. 65 

2 กิจกรรมที่ 2 
จัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร C4T  ระดับ
มัธยมศึกษาปที่ 1 - 3  โรงเรียน 20 โรงเรียน จํานวน 40 คน 

1. ประชุมเตรียมการคณะทํางาน 
2. การอบรมเชิงปฏิบัติการ 

การจัดการเรียนรูวิทยาการ
คํานวณ  

เม.ย.65 

3 กิจกรรมที่ 3 
การนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณ จํานวน 
2 ครั้ง/ภาคเรียน 

1. การประชุมเตรียมการคณะ
ศึกษานิเทศก 

2. การนิเทศ ติดตามการจัดการ
เรียนรูวิทยาการคาํนวณ 

พ.ค. – 
ก.ย. 65 

4 กิจกรรมที่ 4 
สรุปรายงานผลการดําเนินงานโครงการ 

1. การสังเคราะหผล 
2. การจัดทําเอกสาร สรุป 

รายงานผลโครงการ 

ก.ย. 65 

6. งบประมาณ  

 งบดําเนินงาน จํานวน  50,000 บาท  ( หาหม่ืนบาทถวน ) ขอถัวจายตามตารางรายละเอียดคาใชจายของ
โครงการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายละเอียดดังนี้ : 
 
5. ระยะเวลาดําเนินการโครงการ (เริ่มตน-สิ้นสุดโครงการ) 
 วันที่  1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2564  ถึง วันท่ี 30 เดือน กันยายน  พ.ศ. 2565 
 

กิจกรรมและรายละเอียดในการใชงบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ใช 
งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 
กิจกรรมที่ 1 
การประชุมเตรียมความพรอมคณะกรรมการการ
ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณโรงเรียน
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมรอยเอ็ด 
เขต 1 จํานวน 20 คน จํานวน 1 วัน 
 -  คาอาหารวางและอาหารวาง (200 บาท x 1 วัน x 
20 คน   
 

   
 
 
 
 

4,000 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

รวมกิจกรรมที่ 1  4,000 - 4,000  
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กิจกรรมและรายละเอียดในการใชงบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ใช 
งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 
กิจกรรมที่ 2 
จัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร  C4T ระดับ 
มัธยมศึกษาตอนตน 
2.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 50 คน จาก
โรงเรียน 20 โรงเรียน ๆ ละ 2 คน และคณะกรรมการ
ดําเนินงานจํานวน 10 คน  รวม 50 คน  จํานวน 2 วัน 

-  คาอาหารและอาหารวาง ( 200 บาท x 2 วัน x 50 
คน = 20,000 บาท) 
  - คาตอบแทนวิทยากรและวิทยากรพี่เลี้ยง ( 1 วัน x 
7,200 บาท = 7,200 ) 
  - คาที่พักวิทยากร  ( 2 คน x 1 คืน x 600 บาท  
= 1,200 บาท ) 
  - คาพาหนะวิทยากร ( 2 คน x 1,000 บาท= 2,000 
บาท) 
  - คาวัสดุอุปกรณ 
  - คาจัดทําวัสดุเอกสาร ( 70บาท x 50 เลม  
= 3,500 บาท ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7,200 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

20,000 
 
 
 
 

1,200 
   2,000 
   
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

400 
3,500 

รวมกิจกรรมที่ 2 34,300 7,200 23,200 3,900 
กิจกรรมที่ 3 
การนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณ
และการออกแบบเทคโนโลยี  

 
1,700 

  
1,700 

 

 

รวมกิจกรรมที่ 3 1,700 - 1,700 - 
รวม 4,000 7,200 24,900 5,500 

หมายเหตุ : ขออนุมัติถัวจายทุกรายการ 
6.  การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ  
 6.1 ปจจัยความเสี่ยง 
      - ระยะเวลาการอบรม   

     -  ความเสี่ยงดานเทคนิค 
        -  ความเสี่ยงดานคาใชจาย 
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 6.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

  - ดําเนินการกิจกรรมใหเปนไปตามปฏิทินที่กําหนด 
  - ใหมีผูปฏิบัติประจําหองประชุม 
 

7.  ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 
ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช 

1) รอยละ 9o ของนักเรียนกลุมเปาหมาย ในโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1 
ไดรับการจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณ 
2) รอยละ 9o ของครูผูสอน ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1 มีความรูความ
เขาใจและสามารถจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณไดมี
ประสิทธิภาพ 

การสังเกตพฤติกรรม 
- การสัมภาษณ 
- การสอบถาม 
 

- แบบสังเกต 
- แบบสัมภาษณ 
- แบบสอบถาม 
 แบบรายงานผล 

 

 

8.  ผลที่คาดวาจะไดรับ 
8.1 คุณภาพการศึกษาดานวิทยาการคาํนวณและการออกแบบเทคโนโลยี ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษารอยเอ็ด เขต 1 สูงขึ้น  
          8.2 ครูท่ีรับผิดชอบจัดการเรยีนรูวิทยาการคาํนวณและการออกแบบเทคโนโลยีในโรงเรยีนสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษารอยเอ็ด เขต 1 มีศักยภาพในการจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณและการออกแบบ
เทคโนโลยีสูงข้ึน  
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โครงการ     โครงการพัฒนาสมรรถนะครูในการจัดการเรียนรูฐานสมรรถนะ ที่สอดคลองกับ 
                                          การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ดวย Active Learning และใชกระบวนการ PLC 
แผนงาน     พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
สอดคลองกับยุทธศาสตรที่  3  ยกระดับการศึกษาใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
กลุมที่รับผิดชอบ     กลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศกึษา 
ผูรับผิดชอบโครงการ  นางสาวสัมพันธ  เอกรักษา   นางมณี  ผานจังหาร   
ลักษณะโครงการ        โครงการใหม      
ระยะเวลาการดําเนินการ   1  ตุลาคม  2564  -  30 กันยายน  2565 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

 การจัดเรียนการสอนในหลายทศวรรษท่ีผานมา  พบวา  ไมเพียงแตรูปแบบและวิธีการในการเรียนการ
สอน   เทานั้น  ที่มีความแตกตางกันทั้งในอดีตและปจจุบัน  แตยังพบวาตัวผูเรียนเองก็เปนอีกปจจัยที่ทําใหเกิด
ความแตกตางดงักลาว  โดยความแตกตางที่เกิดขึ้นอาจเปนผลมาจากสภาพสังคมและสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป
รวมถึงการพัฒนาของเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อใหผูเรียนในปจจุบันเขาถึงแหลงขอมูลไดอยางรวดเร็วและ
หลากหลาย แตอยางไรก็ตามหนึ่งในประเด็นที่ครูผูสอนไมควรมองขาม  คือการพยามทําความเขาใจกับบริบทที่
เปลี่ยนไปของสังคม ท้ังจากมุมมอง ของตัวผูสอนและจากมุมมองของผูเรียน  การพยามทําความเขาใจความ
ตองการของผูเรียนจึงเปนโจทยสําคัญที่ครูผูสอนควรนํามาพิจารณาเปนลําดับแรกในการพัฒนาการเรียนการสอน
ในศตวรรษที่  21  ซึ่งปจจุบัน  พบวา  ผูเรียนสวนใหญไมไดตองการใหครูถายทอดองคความรูจากตําราในลักษณะ
ของการบรรยายแตเพียงอยางเดียว  แตผูเรียนตองการใหครูถายทอดองคความรูเหลาน้ันในรูปแบบของการ
ประยุกตใชกับปญหาที่มี  และสามารถนําไปตอยอดไดในการทํางานในอนาคต  โดยผูเรียนตองการการเรียนการ
สอนที่เนนการทําจริงผานการทํากิจกรรมตางๆ มากกวาการสอนที่เนนการทองจํา  นอกจากนั้นผูเรียนยังตองการ
ความเขาใจ ความเห็นอกเห็นใจ และการเปนดังเพื่อนที่สามารถใหคําปรึกษา ใหคําแนะนําในปญหาตางๆ ได 
ดังนั้น  การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 จึงไมไดมีรูปแบบที่ตายตัวดังเชนในอดีตที่เนนการบรรยายเปน
หลัก  แตกลับเปนการเรียนรูและการพัฒนารวมกันระหวางครูและผูเรียน  เพื่อใหผูเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู
อยางความสุข  มีทักษะทางวิชาชีพที่จําเปน และสามารถนําความรูที่มีไปใชประโยชนไดจริง ท้ังนี้ สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดดําเนินการโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู ท้ังระบบสูการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเตรียมผูเรียนใหสอดคลองกับศตวรรษที่ 21 โดยใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
โรงเรียนรวมมือกันพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ตามบริบทของเขตพื้นที่
การศึกษา / โรงเรียนเพื่อใหสอดคลองกับการจัดการเรียนรูท่ีเปลี่ยนไปตามกระแสโลก นโยบายและจุดเนนของ
กระทรวงศกึษาธิการ นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและแผนยุทธศาสตรชาติ  
 การจัดการเรียนรูฐานสมรรถนะ เปนการจัดการเรียนการสอนท่ี ใชผลลัพธการเรียนรูเปนเปาหมาย คือ 
มุงเนนผลที่จะเกิดกับผูเรียนซึ่งก็คือความสามารถของผูเรียนในการประยุกตใชความรู ทักษะ เจตคติ และ
คุณลักษณะตาง ๆ อยางเปนองครวม ในการปฏิบัติงาน การแกปญหา และการใชชีวิต 
 การจัดการเรียนรูฐานสมรรถนะ “เนนการปฏิบัติ” โดยมีชุดของเนื้อหาความรู ทักษะ เจตคติ และ
คุณลักษณะที่จําเปนตอการนําไปสูสมรรถนะท่ีตองการ ในระดับท่ีผูเรียนสามารถปฏิบัติงานไดจริง เปนการเรียน
การสอนที่มีการบูรณาการความรูในศาสตรตางๆ ที่เก่ียวของกับการปฏิบัติงานใดงานหนึ่ง เพ่ือนําไปใชจนเกิด
ความสําเร็จในการปฏิบัติงานเปนการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง เรียนรูเพื่อใหสามารถใชการไดจริงใน
สถานการณตางๆ ในชีวิตจริงเปนการเรียนเพ่ือใชประโยชน ไมใชการเรียนเพ่ือรูเทานั้น 



125 

 
 การจัดการเรียนรูฐานสมรรถนะชวยลดเนื้อหาจํานวนมากที่ไมจําเปน เอ้ือใหผูเรียนมีเวลาในการเรียนรู
เนื้อหา ที่จําเปนในระดับที่ลึกซึ้งมากข้ึน และมีโอกาสไดฝกฝนการใชความรูในสถานการณตาง ๆ ที่จะชวยให
ผูเรียนเกิดสมรรถนะในระดับชํานาญหรือเชี่ยวชาญ ผูเรียนสามารถใชเวลาในการเรียนรู และมีความกาวหนาใน
การเรียนรูไปไดเร็ว - ชา ตามความถนัดและความสามารถ ของตน ดังนั้น ครูตองมีความชัดเจนวาตองการพัฒนา
สมรรถนะอะไรใหแกผูเรียนคลี่สมรรถนะนั้น ๆ ใหเห็นชัดเจนเปนรูปธรรมและวิเคราะหวาผูเรียนจําเปนตองรูอะไร 
(ความรู) ตองมีเจตคติ และคุณลักษณะอยางไร และตองมีทักษะอะไรบางที่จะชวยใหผูเรียนเกิดสมรรถนะตามที่
ตองการ จากนั้นจึงจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูในเรื่องดังกลาว โดยมีการสงเสริมใหผูเรียนนําความรู ทักษะ เจต
คติ และคุณลักษณะตาง ๆ ไปใชในการปฏิบัติจริงในสถานการณตางๆ ในการทํางาน และในชีวิตประจําวัน 
จนกระทั่งเกิดเปนสมรรถนะในระดับที่ตองการ (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2563 : 5-6) 
  ดวยเหตุนี้  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1 จึงมองเห็นความสําคัญในการ
พัฒนาสมรรถนะครูในการจัดการเรียนรูฐานสมรรถนะ  ดวย Active Learning และใชกระบวนการ PLC  เพื่อ
เสริมสรางสมรรถนะผูเรียนใหสอดคลองกับศตวรรษที่ 21 และยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใหเปนไปตาม
เปาหมาย ตอไป 
 

2. วัตถุประสงค 
    2.1  ดานผลผลิต (Outputs) 
 1) เพื่อสงเสริมพัฒนาครูใหนําเทคนิค/ วิธีการจัดการเรียนรูฐานสมรรถนะ ที่สอดคลองกับศตวรรษที่ 21             
สูระดับหองเรียน  ดวย Active Learning และใชกระบวนการ PLC 
 2) เพื่อสงเสริมครูใหพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคนิค/ วิธีการจัดการเรียนรูฐานสมรรถนะที่ครอบคุลมดาน
ความรู ทักษะ เจตคติและคุณลักษณะ  
 

    2.2 ดานผลลัพธ (Outcomes) 
  1)  เพื่อใหครมูีสื่อ นวัตกรรม เทคนิค/ วิธีการจัดการเรียนรูฐานสมรรถนะ ที่สอดคลองกับศตวรรษที่ 21        
สูระดับหองเรียนที่ครอบคุลมดานความรู ทักษะ เจตคติและคุณลักษณะ ตามบริบทของโรงเรียน 

 2)  เพื่อใหผูเรียนมีสมรรถนะและทักษะการเรียนรูที่จาํเปนในศตวรรษที่ 21 
 3)  เพื่อใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นตามเปาหมายท่ีโรงเรยีนกําหนด 
 

3. เปาหมาย 
    3.1 เชิงปริมาณ 
 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1 ที่เขารวมโครงการ 
    3.2  เชิงคณุภาพ 
 1) โรงเรียนทุกโรงเรียนในโครงการมีสื่อ นวัตกรรม เทคนิค/ วิธีการจัดการเรียนรูฐานสมรรถนะ ที่
สอดคลองกับศตวรรษที่ 21 สูระดับหองเรียนท่ีครอบคุลมดานความรู ทักษะ เจตคติและคุณลักษณะ ตามบริบท
ของโรงเรียน 

2) นักเรยีนทุกคนมีสมรรถนะและทักษะการเรียนรูท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 
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4. กิจกรรมและการดําเนนิงาน 
  
ที่ กิจกรรม ระยะเวลา

ดําเนินงาน 
ผูรับผิดชอบ 

1 เสนอโครงการ ต.ค. 2564 นางสาวสัมพันธ  เอกรักษา 
และคณะ 

2 การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครูและผูบริหารโรงเรียน           
ในโครงการพัฒนาสมรรถนะครูในการจัดการเรียนรูฐาน
สมรรถนะ ที่สอดคลองกับการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 
ดวย Active Learning และใชกระบวนการ PLC 

ก.พ. –ม.ีค. 
2565 

นางสาวสัมพันธ  เอกรักษา 
นางมณี  ผานจังหาร 
นายนิยม จันทะลา 

3. การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรูฐานสมรรถนะ พ.ค. – ก.ค.65 โรงเรียนที่เขารวมโครงการ 
4. การนิเทศติดตาม ก.ค. – ส.ค. 65 นางสาวสัมพันธ  เอกรักษา 

นางมณี  ผานจังหาร 
นายนิยม จันทะลา 

5 นําเสนอนวัตกรรมการจัดการเรียนรูฐานสมรรถนะ ส.ค. 2565 นางสาวสัมพันธ  เอกรักษา 
นางมณี  ผานจังหาร 
นายนิยม จันทะลา 

6 การวิเคราะหผลการดําเนินงาน  สรุปและรายงาน
โครงการ 

ก.ย. 2565 นางสาวสัมพันธ  เอกรักษา 
นางมณี  ผานจังหาร 
นายนิยม จันทะลา 

 
5. งบประมาณ 
 จํานวน  20,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน) ตามรายละเอียด ดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม 
เงินงบประมาณ รวม

งบประมาณ คาตอบ 
แทน 

คาใชสอย คาวัสดุ 

1 เสนอโครงการ - - - - 
2 การประชุมวิทยากรและคณะทํางาน จัดทาํเอกสาร

หลักสูตรการอบรมพัฒนา จํานวน 2 ครั้ง 
    - คาอาหาร/อาหารวางผูเขารวมประชุม และ
คณะทํางาน (20 คน X 150 บาท) 

  
 
 

6,000 

  
 
 

6,000 
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ที ่ กิจกรรม 
เงินงบประมาณ รวม

งบประมาณ คาตอบ 
แทน 

คาใชสอย คาวัสดุ 

2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ ครูและผูบริหารโรงเรียนใน
โครงการพัฒนาสมรรถนะครูในการจัดการเรียนรูฐาน
สมรรถนะ ที่สอดคลองกับการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 
ดวย Active Learning และใชกระบวนการ PLC 
จํานวน 2 ครั้ง 
    - คาอาหาร/อาหารวางผูเขารวมประชุมและ
คณะทํางาน (30 คน X 150 บาท X 2 ครั้ง) 
    - คาตอบแทนวิทยากร  

 
 
 
 
 
 

 
1,000 

 
 
 
 
 
 

9,000 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

9,000 
1,000 

3 การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรูฐานสมรรถนะ - - - - 
4 การนิเทศติดตาม - - - - 
5 นําเสนอนวัตกรรมการจัดการเรียนรูฐานสมรรถนะ 

    - คาอาหาร/อาหารวางผูเขารวมประชุมและ
คณะทํางาน (30คน X 150 บาท X1 ครั้ง) 

  
 
4,000 

  
 
4,000 

6 การวิเคราะหผลการดําเนินงาน  สรุปและรายงาน
โครงการ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

รวมทั้งสิ้น 1,000 19,000 - 20,000 
หมายเหตุ   ขออนุมัติถัวจายตามท่ีจายจริงทุกรายการ 
 

6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 

ผลผลิต (Outputs) 
  1) ครูมีและใชสื่อ นวัตกรรม เทคนิค/ วิธีการจัดการ
เรียนรูฐานสมรรถนะ ที่สอดคลองกับศตวรรษที่ 21 สู
ระดับหองเรียนที่ครอบคุลมดานความรู ทักษะ เจตคติ
และคุณลักษณะ ตามบรบิทของโรงเรียน 

 
- การสังเกต 
- การสอบถาม 
- การสัมภาษณ 

 
- แบบสังเกต 
- แบบสอบถาม 
- แบบสัมภาษณ 

ดานผลลัพธ (Outcomes) 
  1) รอยละของครูโรงเรียนที่เขารวมโครงการจัดการ
เรียนรูฐานสมรรถนะ ที่สอดคลองกับศตวรรษที่ 21  
สูระดับหองเรียนที่ครอบคลุมดานความรู ทักษะ เจตคติ
และคุณลักษณะ ตามบรบิทของโรงเรียน 
  2)  รอยละของผูเรียนมีสมรรถนะและทักษะการเรยีนรู
ที่จําเปนในศตวรรษท่ี 21 

 
- การนิเทศติดตามและ
ประเมินผล 

 
- แบบนิเทศตดิตามและ
ประเมินผล 
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7. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
     7.1  ครูมีนวัตกรรมการจัดการเรียนรูฐานสมรรถนะที่ครอบคุลมดานความรู ทักษะเจตคติและคุณลักษณะ 
ดวย Active Learning และใชกระบวนการ PLC ตามบริบทของแตละโรงเรียน 
 7.2  โรงเรยีนจัดการศึกษาระดับขั้นพื้นฐานไดอยางมีคุณภาพ พรอมใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

7.3  นักเรียนมีสมรรถนะ และทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 มีความเปนเลิศทางวิชาการ  มีทักษะการ
สื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 มีนิสัยรักการเรียนรูและการพัฒนา ตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต  และมี
ทักษะอาชีพตามความตองการและความถนัด   
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โครงการ    การสงเสริมพัฒนาและประเมนิหองเรยีนคุณภาพตามนโยบาย Roiet 1 the first Model  
แผนงาน    พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
นโยบายที่ 2  ดานการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
สนองยุทธศาสตร สพฐ. ยกระดบัคุณภาพศึกษาใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
สนองกลยุทธ สพป.รอ.1 การพัฒนาคุณภาพผูเรียน, พฒันาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
หนวยงานที่รับผดิชอบ    กลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผูรับผิดชอบโครงการ นางสาวสัมพันธ  เอกรักษา  นางมณ ี ผานจังหาร  นางวลยัพร ออนพฤกษภูมิ  
ลักษณะโครงการ       โครงการใหม 
ระยะเวลาการดําเนินการ 1  ตุลาคม  2564  -  30 กันยายน  2565 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.หลักการและเหตุผล 
 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1 กําหนดนโยบายในการขับเคลื่อนคณุภาพ             
การจัดการศกึษาใหมีคณุภาพสูงข้ึน ตามรูปแบบการบริหารจัดการของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด 
เขต 1  การพัฒนาคุณภาพการศกึษาโดยใช Roi-et 1 the first Model โดยมีเปาหมายการพัฒนาคุณภาพผูเรยีน 
คุณภาพหองเรยีน  คุณภาพสถานศกึษา และคณุภาพสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในดานกายภาพ คุณภาพ  
สัมพันธภาพ  เอกภาพ และสภุาพ  ภายใตการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล สําหรับการขับเคลื่อนหองเรียน  
ใหเปนหองเรยีนคุณภาพเปนเรื่องสําคัญท่ีจําเปนตองสงเสริมสนับสนุน ใหดาํเนินการไปไดอยางมีประสิทธิภาพ 
เนื่องจากการมีหองเรียนที่มีคุณภาพสงผลโดยตรงตอคุณภาพผูเรียน ดังนั้น สาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1 จึงจัดทําโครงการสงเสริมพัฒนาหองเรียนคุณภาพ ตามนโยบาย Roi et 1 the first 
model  ทั้งนี้ เพื่อใหสอดคลองกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปในศตวรรษที่ 21 โดยมุงเนนการพัฒนาผูเรยีนใหมี
ทักษะการคดิวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมปีระสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก 
(Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียน
การสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้นการสอนในรูปแบบ 
active learning   
 

2. วัตถุประสงค 
    2.1  ดานผลผลิต (Outputs) 
  เพื่อสงเสรมิสนับสนุนโรงเรียนใหพัฒนาหองเรียนใหมีคุณภาพ ดานการจัดการเรียนการสอน ดานการ
บริหารจัดการชั้นเรียน ดานการพัฒนาตนเองและพัฒนาวชิาชพีของคร ู 
    2.2 ดานผลลัพธ (Outcomes) 
           1)  ผูบริหาร  และครูมีคูมือหองเรียนคุณภาพเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
และการบริหารจัดการชั้นเรยีน 

2)  นักเรียนไดรับการพัฒนาและเสริมสรางศกัยภาพอยางมีคุณภาพ  มีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21                     
มีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน
เปนไปตามเปาหมายที่สถานศกึษากําหนด  

  

3.เปาหมาย 
    3.1 เชิงปริมาณ 
 โรงเรียนในสังกัดจํานวน 224  แหง ที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย และการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
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    3.2  เชิงคณุภาพ 
 1) โรงเรียนทุกแหงในสังกัดพัฒนาหองเรียนใหเปนหองเรยีนคุณภาพ เพื่อเปนสถานศึกษาคุณภาพ 

2) นักเรยีนทุกคนไดรับการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพอยางมีคุณภาพ  มีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 
21 มีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เปนไปตามเปาหมายที่สถานศกึษากําหนด  
 

4. กิจกรรมและการดําเนินงาน 
  

ที่ กิจกรรม ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

ผูรับผิดชอบ 

1 เสนอโครงการ ต.ค. 2564 นางสาวสัมพันธ  เอกรักษา และคณะ 
2 - ประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางการจัดการ

เรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียนสู
หองเรียนคุณภาพ 

ต.ค. - ธ.ค
2565 

นางสาวสัมพันธ  เอกรักษา และคณะ 

3. การนิเทศติดตาม และประเมินหองเรียนคุณภาพ 
ระยะที่ 1 

ธ.ค. 64 – 
มี.ค. 2565 

นางสาวสัมพันธ  เอกรักษา และคณะ 
 

4 การนิเทศติดตาม และประเมินหองเรียนคุณภาพ 
ระยะที่ 2 

เม.ย. – ส.ค.
2565 

นางสาวสัมพันธ  เอกรักษา และคณะ 

4 การถอดบทเรยีน และการวิเคราะหผลการดาํเนินงาน  
สรุปและรายงานโครงการ 

ก.ย. 2565 นางสาวสัมพันธ  เอกรักษา 
นางมณี  ผานจังหาร 
นางสาวคณัฐชนน จันทรฟาเลือ่ม 

 

5. งบประมาณ 
 จํานวน  40,000 บาท ตามรายละเอียด ดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม 
เงินงบประมาณ รวม

งบประมาณ คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 
1 เสนอโครงการ - - - - 
2 การประชุมปฏิบัติการ คณะกรรมการเพื่อพัฒนา

แนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุก Active 
Learning และการวัดประเมนิผลเพื่อพัฒนา
ผูเรียนสูหองเรียนคณุภาพ (ออนไลน)                                             
- คาตอบแทนวิทยากร (400 บาทX 3 คน) 
- คาอาหารวาง  (35 บาท X 120 คน) 

 
 
 
 

1,200 

 
 
 
 
 

4,200 

 
 
 

 
 
 
 

1,200 
4,200 

3 การพัฒนาและประเมินผลหองเรียนคุณภาพ  
 - คาตอบแทนกรรมการประเมินระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา  จํานวน 22 ชุด ชดุละ 1,000 บาท 

 
 

22,000 

  
 

 

 
 

22,000 
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ที ่ กิจกรรม 
เงินงบประมาณ รวม

งบประมาณ คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 
4 การถอดบทเรียน วิเคราะหผลการดาํเนินงาน  

สรุปและมอบปายประกาศหองเรียนคุณภาพ  
  - คาอาหารวางและเครื่องด่ืม(35บาทX200 คน) 
  - คาตอบแทนประธานเปดงาน  

 
 
 

1,000 

 
 

7,000 

 
 

 

 
 

7,000 
1,000 

5 การสรุปประเมินผลการดาํเนนิโครงการ 
  - คาอาหารวางและเครื่องด่ืมคณะทํางาน (150 
บาท X 20 คน) 
- คาวัสดุจัดทํารูปเลมรายงาน จํานวน 20 เลม 
เลมละ 100 บาท 

  
 

2,600 

 
 
 
 

2,000 

 
 

2,600 
 

2,000 
รวมทั้งสิ้น 24,200 13,800 2,000 40,000 

หมายเหตุ   ขออนุมัติถัวจายตามท่ีจายจริงทุกรายการ 
 

6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 

ผลผลิต (Outputs) 
1.รอยละของโรงเรยีนในสังกัดที่หองเรียนคุณภาพ 

 2.รอยละของนักเรียนที่มีทักษะที่จาํเปนในศตวรรษที่  
21มีทักษะการคิดวิเคราะหสามารถแกไขสถานการณ
เฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรยีนเปนไปตามเปาหมายที่สถานศกึษากําหนด 

 
- การประเมิน 
- การนิเทศติดตาม 
 

 
- แบบประเมิน 
- แบบนิเทศตดิตาม 
 

ดานผลลัพธ (Outcomes) 
  1) รอยละ 100 ของโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัย และการศึกษาข้ันพื้นฐานมีหองเรียนคุณภาพ 
 2) รอยละ 100 ของนักเรียนที่มีทักษะที่จําเปนใน
ศตวรรษที่ 21 มีทักษะการคดิวิเคราะห สามารถแกไข
สถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ  
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนไปตามเปาหมายที่
สถานศึกษากาํหนด 

 
- การนิเทศติดตามและ
ประเมินผล 

 
- แบบนิเทศตดิตามและ
ประเมินผล 

 

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
     7.1  ครู และผูบริหารใชคูมือหองเรยีนคุณภาพเปนคูมือในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และ
บริหารจัดการชั้นเรียนใหเปนหองเรียนคุณภาพ และเปนสถานศึกษาคุณภาพ 
 7.2  ครู ออกแบบการจัดการเรียนเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) นักเรียนที่มีทักษะที่จําเปนใน
ศตวรรษที่ 21  มีทักษะการคิดวิเคราะห 

7.3  นักเรียนมีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 มีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะ
หนาไดอยางมีประสิทธิภาพ  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนไปตามเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด  
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
1. หลักการและเหตุผล     
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดเนน และใหความสําคัญในการจัดการเรียนการสอน
ภาษาไทย โดยเฉพาะระดับชั้นประถมศึกษาใหอานออกเขียนได โดยกําหนดนโยบาย “เด็กไทยวิถีใหมอานออก
เขี ย น ไ ดทุ กคน” เพื่ อ เป นก า ร ยกร ะดั บคุณภา พกา รศึ กษ า  แ ละส ง เ ส ริ ม กา รพัฒน า ให นั ก เ รี ย น 
อานออกเขียนไดตอยอดไปสูการอานคิดวิเคราะหในระดับสูงขึ้น จึงไดกําหนดมาตรการประเมินผลที่เปนรูปธรรม  
โดยกําหนดใหทุกเขตพื้นที่การศึกษาดําเนินการประเมินการอานการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 - 6  
ทุกระยะ ซึ่งผลจากการประเมนิการอานการเขียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 - 6 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1 พบวา มีนักเรียนบางสวนท่ีมีผลการอานและเขียนไมผานเกณฑมาตรฐาน  ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนต่ํากวารอยละ 50 และมีแนวโนมลดลงเรื่อย ๆ ผูเรียนขาดทักษะทางดานความคิด
วิเคราะห  คิดสรางสรรค นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 บางคนยังอานเขียนไมคลอง นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
บางส วนมีปญหา เรื่ องความ เข า ใจในการอ าน และมีความอ อนดอยเรื่ อ งการเขี ยน และจากการ 
ออกนิเทศกํากับติดตาม พบวา สถานศึกษาบางแหงขาดแคลนครูทั้งดานปริมาณและคุณภาพ จึงสงผล 
ตอประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยที่ไมตอเนื่อง 
 ดัง น้ัน เพื่อเปนการพัฒนาครู ใหเปนครูมืออาชีพในการถายทอดและจัดการเรียนรูใหบรรลุ 
ตามเปาหมายของหลักสูตร สงเสริมทักษะกระบวนการคิดของนักเรียนไดอยางแทจริงและนําไปสูการพัฒนาผูเรียน
ดานภาษาไทยอยางเปนรูปธรรม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1 จึงไดจัดทําโครงการนี้
ขึ้น เพ่ือสงเสริมใหครูสามารถจัดการเรียนรูออนไลนโดยใชวรรณคดีเปนฐานเพื่อพัฒนาการอานออกเขียนได 
ของนักเรียนและพัฒนาทักษะกระบวนการคิดที่หลากหลายและนําสูการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนในกลุมสาระการเรยีนรูภาษาไทยใหบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว 
 
2. วัตถุประสงค    
 2.1 เพื่อสงเสริมและพัฒนาครผููสอนภาษาไทยสามารถพัฒนาการอานการเขียนของนักเรียน 
ตามแนวทางการจัดการเรียนรู 

2.2 เพื่อสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนดวยกระบวนการเชิงรุกของครผููสอน
ภาษาไทย สังกัดสพป.รอยเอ็ด เขต 1   
 2.3 เพื่อพัฒนาการสอนอานแจกลูกสะกดคําตามกระบวนการภาษาพาเพลินการอานออกเขียนได 
ของครูผูสอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 6  คุณภาพผูเรียนดานภาษาไทย 

... 

โครงการ การพัฒนาสมรรถนะครูในการจัดการเรียนรูภาษาไทยเชิงรุกเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนนโยบาย “เด็กไทยวิถีใหมอานออกเขียนไดทุกคน” 

แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สนองนโยบาย สพฐ.ที่ นโยบายที่ 2 ดานการพัฒนาคุณภาพผูเรียน  
ประเด็นกลยุทธ กลยุทธที่ 3 พัฒนาคุณภาพของผูเรียนใหมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

มีความเปนเลิศดานวิชาการ นําไปสูการสรางขีดความสามารถในการแขงขัน  
ผูรับผิดชอบโครงการ นางสาวอรจิต อุดมฤทธิ์ นางสาวสัมพันธ เอกรักษาและนางวลัยพร ออนพฤกษภูมิ 
หนวยงานที่รับผดิชอบ กลุมงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศกึษา 
ลักษณะโครงการ ตอเนื่อง 
ระยะเวลาดําเนนิการ มกราคม 2565 – กันยายน 2565 
ประเด็นโครงการ โครงการสําคัญตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ. 
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2.4 เพื่อจัดทําฐานขอมูลการอานการเขียนนักเรียนและนิเทศ ติดตาม การดําเนินการยกระดับ 

 2.5 เพื่อสรางเครอืขายการเรยีนรู และเสริมสรางความเขมแข็งทางวิชาการของชมรมครูภาษาไทย 
สูครมูืออาชีพและครูนักวิจัย 
 
3. เปาหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ  
  1) ครูผูสอนภาษาไทยระดับชัน้ประถมศึกษาปที่ 1 – ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
จํานวน 225 คน 
            2) นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ในสังกัดอานออกเขียนไดทุกคน และชั้น ป. 2 – ป.6  
ในสังกัดทุกคนอานคลองเขียนคลอง อานรูเรื่องและสื่อสารได  
         3) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรยีนรูภาษาไทยสูงขึ้นอยางนอยรอยละ 3  
 3.2 เชิงคุณภาพ   

  1) ครูผูสอนภาษาไทยมีความรูความเขาใจในแนวทางการขับเคลื่อนภาษาไทยตามแนวทาง 
การจัดการเรียนรูเชิงรุก ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 2) ครูผูสอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 – 3 มีความรูและทักษะในการสอนอานแจกลูก
สะกดคําตามกระบวนการภาษาพาเพลินไดอยางมีประสิทธภิาพ 

 4) นักเรียนในสังกัดไดรับการพัฒนาดานการอานออกเขียนไดอานคลองเขียนคลอง   
อานรูเรื่องและสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  5) สพป.รอยเอ็ดเขต 1 มีฐานขอมูลการอานการเขียนนักเรียนและนิเทศติดตามการดําเนนิการ
ยกระดับคุณภาพผูเรียนดานภาษาไทย และมีเครือขายการเรียนรูทางวิชาการที่เขมแข็งเปนครมูืออาชีพและครู
นักวิจัย 
 

4.   กิจกรรมการดําเนินงาน    
 กิจกรรมที่ 1 การประชุมเตรยีมการ“การสอนอยางไรใหอานออก เขียนได และคิดเลขเปน ตามแนวทาง
การจัดการเรียนรูเชิงรุกในรูปแบบออนไลน สําหรับครูผูสอนชั้นประถมศึกษา 1 – 6 กลุมที่มีนักเรียนอานเขียน 
ไมผานเกณฑมาตรฐาน 
 กิจกรรมที่ 2 การอบรม “การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรยีนรูภาษาไทยเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของ
นักเรียนตามนโยบาย “เด็กไทยวิถีใหมอานออกเขียนไดทุกคน” 
 กิจกรรมที่ 3 การประเมินการอานออกเขียนได และคดิเลขเปน ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 - 6 
 กิจกรรมที่ 4 การออกนิเทศติดตามเพื่อ รวบรวม วิเคราะหและสังเคราะหขอมูลเชิงวิจัยในการแกปญหา
อานไมออก เขียนไมได  
         /5.  กิจกรรม/แผนการปฏิบัติงาน... 



5.  กิจกรรม/แผนการปฏิบัติงาน 
 

กิจกรรม/ขั้นตอนการดําเนินงาน ป 2564 ผูรับผิดชอบ ผูควบคมุ/กํากับ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

กิจกรรมที่ 1 การประชุมเตรียมการ “การสอนอยางไรใหอานออก เขียนได และคิดเลขเปน  
ตามแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุก” สําหรับครูผูสอนชั้นประถมศึกษา  
1 – 6 กลุมท่ีมีนักเรียนอานเขียนไมผานเกณฑมาตรฐาน 
ขั้นตอนการดําเนินงาน 
     1.  แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการจัดอบรม 

     2.  ประชุมชี้แจงคณะกรรมการดําเนินการจัดอบรม  
     3.  แจงใหโรงเรียนสงครูผูสอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – ป.6 โรงเรียนละ 1 คนเขา
รับการอบรม   
      4.  ดําเนินการประชุมตามเวลาที่กําหนด 

     5.  สรุปรายงานผลการประชุม 

         นางสาวอรจิต อุดม
ฤทธิ์ นางสาว
สัมพันธ เอกรักษา
และนางวลัยพร 
ออนพฤกษภูมิ 

รองผอ.สพป.รอ.1 
ผอ.กลุมนิเทศฯ 

กิจกรรมที ่2 การอบรมออนไลน “การพัฒนาคุณภาพการจดัการเรียนรูภาษาไทย 
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนตามนโยบาย “เด็กไทยวิถีใหม อานออกเขียนไดทุกคน” 
ขั้นตอนการดําเนินงาน 
     1.  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดอบรม 
     2.  ประสานวิทยากรใหความรูผูบริการและคณะครูท่ีเขาอบรม 
     3.  แจงใหโรงเรียนสงครูผูสอนภาษาไทย หรือครูท่ีสนใจ เขารับการอบรม   
     4.  ประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมการอบรม 
     5.  ดําเนินการอบรมออนไลนตามเวลาที่กําหนด 
     6.  สรุปรายงานผลการอบรม 

         นางสาวอรจิต อุดม
ฤทธิ์ นางสาว
สัมพนัธ เอกรักษา
และนางวลัยพร 
ออนพฤกษภูมิ 

รองผอ.สพป.รอ.1 
ผอ.กลุมนิเทศฯ 
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กิจกรรม/ขั้นตอนการดําเนินงาน ป 2564 ผูรับผิดชอบ ผูควบคุม/กํากับ 

ม.ค
. 

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

กิจกรรมที่ 3 การประเมินการอานการเขียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 - 6 
ขั้นตอนการดาํเนินงาน 
     1. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงานสําหรับบุคลากรท่ีเกี่ยวของในตน
เดือนมิถุนายน และตนเดือนสิงหาคม 
     2.  แตงตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทํางาน  
     3.  ประชุมคณะกรรมการทดสอบการอานการเขียน 

      4.  จัดสงแบบทดสอบและเอกสารประกอบการสอบไปสนามสอบ 

     5.  ดําเนินการสอบความสามารถในการอานออกเสียงและความเขาใจ 
ในการอาน และการเขียน 

     6. สรุปผลและจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตอสพฐ.ดวยโปรแกรม  
e-MES        

         นางสาวอรจิต อุดม
ฤทธิ์ นางสาวสัมพันธ 
เอกรักษาและนาง
วลัยพร ออนพฤกษ
ภูมิ 

รองผอ.สพป.รอ.1 
ผอ.กลุมนิเทศฯ 

กิจกรรมที่ 4 การออกนิเทศติดตามเพื่อ รวบรวม วิเคราะหและสังเคราะหขอมูล
เชิงวิจัยในการแกปญหาอานไมออก เขียนไมได 
ขั้นตอนการดาํเนินงาน 

     1.  แตงตั้งคณะกรรมการนิเทศประจําอําเภอ 

     2.  ประชุมชี้แจงรูปแบบการนิเทศติดตาม  
     3.  แจงปฏิทินการนิเทศและหนังสือราชการใหโรงเรียนทราบ  
      4.  ดําเนินการนิเทศ 

     5.  สรุปรายงานผลการนิเทศ 

           

 6. งบประมาณ... 
6.  งบประมาณ 
     จํานวน  50,000 บาท (หาหม่ืนบาทถวน) (ถัวจายทกุรายการ)  ประกอบดวย 
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รายละเอยีด/กิจกรรม/คําชี้แจงในการใชงบประมาณ 
จําแนกตามหมวดรายจาย 

คาตอบแทนฯ คาใชสอย คาวัสด ุ อ่ืน ๆ รวม 

กิจกรรมที่ 1 การประชุมเตรยีมการอบรม 
- คาอาหารวางคณะกรรมการดําเนินงานประชุมเตรียมการ จํานวน 20 คน X 150 บาท  

 
3,000 

 
  

 
3,000 

 
กิจกรรมที่ 2 การอบรม “การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูภาษาไทยเชิงรุก  
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนตามนโยบาย “เด็กไทยวิถีใหม อานออกเขียนไดทุกคน” 
- คาตอบแทนประธานบรรยายพิเศษ 

- คาตอบแทนวิทยากร (600 บาท x 5 ชม.) 
- คาอาหารอาหารและวางผูเขารวมประชุม จํานวน 225 คน X 150 บาท 

 
700 

3,000 

 
 
 
 

33,750 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

700 
3,000 
33,750 

กิจกรรมที่ 3 
- การแขงขันทักษะภาษาไทย 

9,550    
 

รวม 13,250 36,750   50,000 

 
 
 

7. การประเมินผล... 



7.  การประเมินผล    
ตัวบงชี้สภาพความสําเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใชวัด 

1) ครูผูสอนภาษาไทยมีความรูความเขาใจ 
ในแนวทางการขับเคล่ือนภาษาไทยตามแนวทางการจัดการ
เรยีนรูเชิงรุกในรูปแบบออนไลนไดอยางมีประสทิธิภาพ 
2) ครูผูสอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 มีความรู 
เทคนิควิธีการสอนการอานรูเรื่องและการเขียนสื่อสาร ได
อยางถูกตอง 
3) ครูผูสอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปท่ี  1 – 6  มีความรู
และทักษะในการสอนอานแจกลูกสะกดคําตามกระบวนการ
เชิงรุกในรูปแบบออนไลนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
4) นักเรียนในสังกัดไดรับการพัฒนาดานการอานออกเขียนได 
อานคลองเขียนคลอง  อานรูเรื่องและสื่อสาร ผานเกณฑ
มาตรฐาน 
5) สพป.รอยเอ็ด เขต 1 มีฐานขอมูลการอาน 
การเขียนนักเรียนและนิเทศติดตามการดาํเนินการยกระดับ
คุณภาพผูเรยีนดานภาษาไทย และมีเครือขายการเรียนรูทาง
วิชาการที่เขมแข็งเปนครมูอือาชพีและครูนักวิจัย 

การนิเทศติดตาม 

การสอบถาม 

 
 
 

การนิเทศติดตาม 

 
 

การนิเทศติดตาม 

 
 
 

การประเมินความสามารถ 
ดานการอานการเขียน 

 
 

การนิเทศติดตาม 

แบบนิเทศติดตาม 

แบบสอบถามความพึงพอใจ 

 
 
 

แบบนิเทศติดตาม 

 
 

แบบนิเทศติดตาม 

 
 
 

แบบประเมินความสามารถ
ดานการอานการเขียน 

 
 

แบบนิเทศติดตาม 
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โครงการ การพัฒนาและยกระดับความรูภาษาอังกฤษตามระดับการพัฒนาทางดานภาษา (CEFR) 

ตามที่เกณฑท่ีสพฐ.กําหนด สําหรับครมูัธยมศึกษาตอนตน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรยีนทั้งระบบโดยใชพ้ืนที่(เครือขายโรงเรียน)เปนฐาน  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1 

แผนงาน  พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
สนองนโยบายสพฐ. ขอที่ 3 ดานคุณภาพ Quality 
สนองกลยุทธสพป. รอ.1 กลยุทธที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง 

ในศตวรรษท่ี 21 
หนวยงานที่รับผิดชอบ    กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
ผูรับผิดชอบโครงการ    นางธัญญาพร  เกียวรัตน และคณะ 
ลักษณะโครงการ     โครงการใหม     
ระยะเวลาดําเนินการ   กุมภาพันธ 2565 - กันยายน 2565 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 

 การศึกษาของประเทศไทยใหความสาํคัญกับการพัฒนาคุณภาพของเด็กไทยโดยสะทอนจากพัฒนาการจัด
การศกึษาอยางตอเนื่อง กระทรวงศึกษาธิการเห็นความสาํคญัของการปฏิรูปการศึกษาเพื่อนําไปสูการปฏิบัติที่ชัดเจน
ยิ่งข้ึน โดยเฉพาะปฏิรูปครู ปฏิรูปโรงเรียน และปฏิรูประบบบริหารจัดการศกึษา ทั้งนี้ในประเดน็หลักสูตรไดเนนการ
พัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน และการบริหารจัดการ เพ่ือใหคนรุนใหมเกิดกระบวนการคิดอยางมีระบบ และ
แกปญหาอยางเปนเหตุเปนผล นอกจากนี้ในการจัดการศึกษาของโลกมีแนวโนมเกิดการเปลี่ยนแปลงในมิติดานเนื้อหา
และการเรียนรู เชน การสงเสริมการพัฒนาดานทักษะการรูเทาทัน ทักษะชีวิต (Life Skill)  
การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษาใหเปนไปในทิศทางที่สอดคลองกับนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ มีเปาหมายที่ชัดเจนและบรรลุตามเจตนารมณของการจัดการศึกษาที่เนนการสอนภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร Communicative Language Teaching: CLT (สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2557, 
น. คํานํา) และในการปฏิรูปในรอบสองกระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดวิสัยทัศนวา “คนไทยยุคใหมตองไดเรียนรูตลอด
ชีวิตอยางมีคณุภาพ มีสติรูทัน มีปญญารูคิด มีสมรรถนะ และมีคุณธรรม รับผิดชอบตอครอบครัว ประเทศชาติ และ
เปนพลเมืองที่ดีของโลก” พรอมกําหนดคุณลักษณะคนไทยยุคใหมวาจะตองเปนบุคคลที่สามารถสื่อสาร คิดวิเคราะห 
แกปญหา ริเร่ิมสรางสรรค เนนเพิ่มเติมความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ (สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน, 2554, น. 5)  
 กระทรวงศึกษาธิการมนีโยบายเรงปฏิรูปการเรียนรูทั้งระบบใหสัมพันธเชื่อมโยงกัน เพื่อยกระดับคุณภาพ
การศกึษาและพัฒนาศักยภาพของผูเรียน โดยเฉพาะอยางยิ่งการสรางเสริมสมรรถนะและทักษะการใชภาษาอังกฤษ 
ใหผูเรียนสามารถใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและใชเปนเครื่องมือในการแสวงหาองคความรูเพื่อการพัฒนาตนอัน
จะนําไปสูการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ เพื่อใหบรรลเุปาหมายดังกลาว กระทรวงศึกษาธิการจึง
กําหนดนโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานขึน้เพื่อใหทุกภาคสวนได
ตระหนักถึงความจําเปนที่จะตองเรงรัดปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะและ
ทักษะตามที่กําหนด เพื่อบรรลุเปาประสงคดังกลาว สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐานจึงไดกําหนดแนว
ปฏิบัติในการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามนโยบายในแตละดานเพื่อใหหนวยงานทุกสังกัดที่จัดการศกึษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งในสวนกลาง สาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษานาํไปดาํเนินการใหบรรลุ
เปาหมาย   
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 นโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ มี 6 ขอ คือ 
1) ใชกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เปนสากล ไดแก The Common European Framework of 
Reference for Languages (CEFR) เปนกรอบความคดิหลักในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของประเทศ
ไทย ออกแบบหลักสูตร พัฒนาการเรยีนการสอน การทดสอบ วัดผล พัฒนาครู กําหนดเปาหมาย   การเรียนรู  
2) ปรับจุดเนนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษใหเปนไปตามธรรมชาติของการเรียนรูโดยเนนการสื่อสาร
(Communicative Language Teaching: CLT) ปรับจากการเนนไวยากรณเปนเนนการสื่อสารเริ่มจาก ฟง พูด อาน 
เขียน 3) สงเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่มีมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานหลัก 4) สงเสริมการยกระดับ
ความสามารถการใชภาษาอังกฤษ คือ ขยายโครงการพิเศษการจัดการเรียนการสอน EP/ MEP/ IP/EBE พัฒนา
หองเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (Enrichment Class) เพื่อการสื่อสารทางสังคม และดานวิชาการและการพัฒนา
หองเรียน การสนทนาภาษาองักฤษเนนฟงพูดเพื่ออาชีพอยางนอย 2 ชั่วโมง (ขยายโอกาส) จัดกิจกรรมและ
สภาพแวดลอมท่ีสงเสริมความสามารถภาษาอังกฤษ คือการจัดคายวิชาการ 2-4 สัปดาหชวงปดภาคเรียน เพิ่มชั่วโมง
เรยีนอยางตอเนื่อง ครึ่งวัน ทั้งวัน จัดสภาพแวดลอมกิจกรรมในโรงเรียน สอนภาษาอังกฤษ มีวิชาเลือกใหผูเรียน 
5) ยกระดับความสามารถการจัดการเรียนการเรียนการสอนของครูใหสอดคลองกับวิธีการเรียนรูท่ีเนนการสื่อสาร 
(CLT) เปนไปตามกรอบหลักของ CEFR ประเมินความรูพื้นฐานของครู ฝกอบรมครู 6) สงเสริมใหมกีารใชสื่อ 
เทคโนโลยีเพื่อการศกึษาเปนเครื่องมือในการพัฒนา 
 เพื่อเปนการสนองนโยบาย สพฐ.ขอท่ี 3 ดานคุณภาพและสนองกลยุทธสพป.รอยเอ็ด เขต 1 กลยุทธ 
ท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 เปาหมายขอที่ 2) ผูเรียน 
ทุกชวงวัยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน สอดคลองกับศักยภาพใหเปน 
ผูมีสมรรถนะและทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 เปาหมายขอท่ี 3) ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเปน
บุคคลแหงการเรียนรู ทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี มีสมรรถนะ ความรู ความเช่ียวชาญ จรรยาบรรณและ
มาตรฐานวิชาชีพ มีความพรอมทั้งทางดานวิชาการ เชี่ยวชาญวิชาชีพ มีจรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเปนครู 
และเพื่อประเมินตัวชี้วัด คาเปาหมายป 2565 รอยละของครูสอนภาษาอังกฤษในชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ตอนตนไดรับการพัฒนาและยกระดับความรูภาษาอังกฤษตามระดับพัฒนาทางดานภาษา (CEFR) ตามเกณฑท่ีกําหนด 
รอยละ 90  
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1 เห็นความสําคัญของการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะอยางย่ิงในประเด็นการยกระดับความรู
ภาษาอังกฤษตามระดับพัฒนาทางดานภาษา (CEFR) ตามเกณฑที่สพฐ.กําหนด จึงไดจัดทาํโครงการนี้ข้ึน 
 

2. วัตถุประสงค 
       2.1 เพื่อการพัฒนาและยกระดับความรูภาษาอังกฤษตามระดับการพัฒนาทางดานภาษา (CEFR) ตามที่เกณฑ
ท่ีสพฐ.กําหนด สําหรับครูมัธยมศึกษาตอนตน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งระบบโดยใชพื้นที่ (เครือขาย
โรงเรียน) เปนฐาน สังกัดสํานกังานเขตพื้นท่ีการศกึษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1 
 2.2  เพื่อสนับสนุนใหครูผูสอนภาษาอังกฤษระดับมธัยมศึกษาตอนตนไดจัดการเรียนการสอน 
ใหสอดคลองกับการยกระดับคุณภาพการศกึษากับการเปลีย่นแปลงในศตวรรษที่ 21 
 

3  เปาหมาย 
  ครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนตน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาประถมศกึษา 

รอยเอ็ด เขต 1 จํานวน 62 โรง โรงเรียนละ 2  คน รวม 124 คน 
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4  ผลผลิต ผลลัพธ และดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ 
 4.1 ผลผลิต (Output) (หมายถึง ผลท่ีเกิดข้ึนทันที ผลโดยตรงจากการดําเนินโครงการกิจกรรมเสร็จสิ้น 
เชน คุณภาพของนักเรียน สมรรถภาพของผูผานการฝกอบรม) ครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษา 
ตอนตน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1 มีความรูภาษาอังกฤษตามระดับพัฒนา
ทางดานภาษา (CEFR) ตามเกณฑที่ สพฐ.กําหนด จํานวน 124 คน  

 4.2 ผลลัพธ (Outcome)  (หมายถึง ผลระยะยาวซ่ึงเกิดเปนผลจุดหมายปลายทาง) ครูผูสอนวิชา 
ภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1 มีความรู
ภาษาอังกฤษตามระดับพัฒนาทางดานภาษา (CEFR) ตามเกณฑท่ี สพฐ.กําหนด และนําความรูไปพัฒนาการจัดการ
เรยีนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใหสูงขึ้น 
 

5  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ (KPIs) 
    5.1 เชิงปริมาณ 

            ครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา 
ประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1 มีความรูภาษาอังกฤษตามระดับพัฒนาทางดานภาษา (CEFR) ตามเกณฑที่ สพฐ.กําหนด
(รอยละ 90 ของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษาตอนตนไดรับการพัฒนาและยกระดับความรูภาษาอังกฤษ

ตามระดับการพัฒนาทางดานภาษา (CEFR) ) จาํนวน 124 คน  
 5.2 เชิงคณุภาพ 

        1) ครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1 สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามระดับการพัฒนาทางดานภาษา (CEFR) ได
อยางมีคุณภาพ 

       2) นักเรียนระดับชั้นมธัยมศึกษาตอนตนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด  
เขต 1  มีเจตคตทิี่ดีตอวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น สงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงข้ึน 

 

6  ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 รอยละ 90 ของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษาตอนตนไดรับการพัฒนาและยกระดับความรู

ภาษาอังกฤษตามระดับการพัฒนาทางดานภาษา (CEFR) 
 

7  กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน 
 7.1 ครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษระดับมธัยมศึกษาตอนตน สงักัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

รอยเอ็ด เขต 1  
 7.2 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษารอยเอ็ด เขต 1   
 

8 ระยะเวลาดําเนินโครงการ กุมภาพันธ 2565 – กันยายน 2565 
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9 กิจกรรมและรายละเอียดในการใชงบประมาณ  
    จํานวน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถวน)   
 

กิจกรรม 
งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย ระยะ 

เวลาปฏิบัติ 
(ระบุเดอืน) 

คาตอบแท
น 

คาใชสอย คาวัสด ุ
วัสดุ

น้ํามัน 

กิจกรรมที่  1 ประชุมชี้แจงทําความเขาใจคณะ
วิทยากร เพ่ือเตรยีมความพรอมในการอบรมฯ 

จํานวน 15 คน  
- คาอาหารวาง จํานวน 2 มือ้ (2x15x30) 

- คาอาหารกลางวัน จํานวน 1 มื้อ (15x80)  
(ขาวกลอง+นํ้าดืม่+ผลไม) 

 
- คาวัสดุดําเนินโครงการฯ และจัดทําเอกสาร 

ประกอบการอบรมฯ (15x80) 

  
 
 

900 

1,200 
 

 
 
 
 
 
 
 

440 

 ก.พ. - มี.ค. 
2565 

กิจกรรมท ี  2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ 
- คาอาหารวางของผูเขารับการอบรม 

   และคณะทํางาน/วิทยากร 
   จํานวน 2 มือ้ (2x124x30) 

- คาอาหารกลางวัน จํานวน 1 มือ (124x80)     
  (ขาวกลอง+น้ําดื่ม+ผลไม) 

- คาตอบแทนประธานในพิธีเปด/บรรยายพิเศษ 
- คาตอบแทนวิทยากร (1200x5) 

 
 
 
 
 
 

2,000 
6,000 

 
7,440 

 
 

9,920 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 เม.ย.- พ.ค.  
2565 

กิจกรรมที่ 3 ประชุมสรุปงานการจัดอบรมฯ 
จํานวน 15 คน  

- คาอาหารวาง จํานวน 2 มือ้ (2x15x30) 
- คาอาหารกลางวัน จํานวน 1 มือ (15x80)  

  (ขาวกลอง+น้ําดื่ม+ผลไม) 

 
 

 

 
 

900 

1,200 
 

 
 
 

 เม.ย.- พ.ค.  
2565 

กิจกรรมที่ 3 นิเทศ กํากับ ติดตาม โรงเรียน     พ.ค. - ส.ค. 
2565 

กิจกรรมท่ี 4 รายงานผลการดําเนินโครงการ     ก.ย. 
2565 

รวมทั้งสิ้น 
8,000 21,560 440   

30,000  

(ขออนมัุติถั่วจายทุกรายการ) 
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10  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงินงบประมาณ 
     วงเงินงบประมาณที่ดําเนินการ 30,000 บาท 
 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใชจายเงินงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
รวม ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2  ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

1. ประชุมชี้แจงทําความเขาใจคณะ
วิทยากร เพื่อเตรียมความพรอมใน
การอบรมฯ 

- 2,100 440 - 2,540 

2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ - 25,360 - - 25,360 

3.ประชุมสรุปงานการจัดอบรมฯ - 2,100 - - 2,100 

4. ดําเนินการ นิเทศ กํากับ ติดตามฯ -  - - - 

5. รายงานผลการดําเนินโครงการฯ -  - - - 

รวม - 29,560 440 - 30,000 
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โครงการ  เสรมิสรางศักยภาพครูผูสอนภาษาอังกฤษ และสงเสริมการใชภาษาอังกฤษเพื่อการ 
                               สื่อสาร  (Let’s Speak  English Out ) 
แผนงาน    พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
สนองนโยบาย สพฐ. ขอ 2 ดานโอกาสและลดความเหลื่อมล้ําทางการศกึษา  

ขอ 3 ดานคุณภาพ 
สนองกลยุทธหนวยงาน  กลยุทธที่ 2 สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาใหกับประชากรวัยเรียนทุกคน 

กลุยทธที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
ผูรับผิดชอบ  1.  นางสาวสัมพันธ เอกรักษา ศกึษานิเทศก 
   2.  นางวลัยพร ออนพฤกษภูมิ ศกึษานิเทศก 
หนวยงานที่รับผิดชอบ กลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศกึษา  สพป.รอยเอ็ด เขต 1 
ลักษณะโครงการ โครงการตอเนื่อง 
ระยะเวลาดําเนินโครงการ ตุลาคม 2564  -  กันยายน  2565 
 

1. หลักการและเหตุผล 
กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใหใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 

ซึ่งมุงเนนพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี  มีปญญา  มีความสุข  และไดกําหนดจุดมุงหมายใหเกิดกับผูเรียนเมื่อจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐานไววา  ผูเรียนตองมีคุณธรรม  จรยิธรรมและคานิยมที่พึงประสงค  เห็นคุณคาของตนเอง  มีวินัย  ปฏิบัติตน
ตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ  ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความรูอันเปนสากลและมีความสามารถใน
การสื่อสาร  การคิด  การแกปญหา การใชเทคโนโลยี  มีทักษะชีวิต มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  มีสุขนิสัยและรัก
การออกกําลังกาย(กระทรวงศึกษาธิการ  2551 : 5) ดังนั้น ในการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
(ภาษาอังกฤษ)  ครูผูสอนจึงจําเปนท่ีตองรูเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรูของวิชาที่สอน และกระบวนการเรียนรูของ
ผูเรียนแตละชวงวัย  รวมไปถึงเนื้อหาสาระ ในการจัดกระบวนการเรียนรูใหเหมาะสมกับผูเรียน  โดยครูผูสอนตองคิด
กิจกรรมการจัดการเรียนรูท่ียากใหเปนกิจกรรมที่งายขึ้น  มีความเปนรูปธรรมมากขึ้น  เพื่อใหผูเรียนสามารถเรียนรูได
อยางเขาใจ  และเหมาะสมกับกิจกรรมการจัดการเรียนรูตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มุงพัฒนาผูเรียนแบบองค
รวม  โดยมีการใชสื่อนวัตกรรมท่ีเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนใหมีความสมดุลทั้งดานรางกาย  จิตใจ  อารมณ  
สังคมและสติปญญา ในทุกระดับชั้นของการจัดการศึกษา  (สํานักวิชาการและและมาตรฐานการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ,  2551  :  4) ซึ่งการจัดการศึกษาในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของสังคม  และ
ความกาวหนาทางเทคโนโลยี  ครูผูสอนตลอดจนบุคลากรทางการศึกษา  จะตองมีความรอบรู  ทันสมัย  ทันตอการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมตลอดเวลา  โดยเฉพาะอยางย่ิงความเคลื่อนไหวในการปฏิรูปการศึกษา มีการเปลี่ยนแปลงท้ัง
วิธีสอน  หลักสูตร  เทคโนโลยี  และในยุคของการปฏิรูปการศึกษาน้ัน  ศึกษานิเทศก ตองเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง
และการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู ความสามารถในการนําเสนอแนวทางและสนับสนุนครูผูสอนใหจัดการ
เรียนรูที่สนองความแตกตางระหวางผูเรียน ชวยใหผูเรียนที่มีขอจํากัด ทางความสามารถ ไดเรียนรูเทาทันผูที่มี
ความสามารถสูง  และบรรลุวัตถุประสงคของหลักสูตรไดครบถวน และทั่วถึงทุกคน 
 การจัดหาวิธีการจัดการเรียนรู  นวัตกรรม และสื่อการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม  รวมท้ังการนิเทศ การสอน
และการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู  เปนกระบวนการหนึ่งท่ีมีความสําคัญยิ่งตอการเรงรัด  ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  รวมถึงการสรางเครือขายเพื่อเปนฐานพัฒนาในรูปแบบของโรงเรียนเครือขาย(School  Based  
Network)  เพื่อเปนเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูของครูและนักเรียน  ผูเรียนเปนผูสรางองคความรู  ครูผูสอนมีหนาที่
สงเสริมใหผูเรียนสรางองคความรูและไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  โดยจะตองพัฒนาผูเรียนใหมีความสมดุลทั้งในดาน
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จิตใจ  รางกาย  สติปญญาและสังคม  ปจจุบัน  มีคํากลาวขานถึงบทบาท  ของครผููสอนที่ไมสามารถพัฒนาผูเรียนใหมี
คุณภาพและมาตรฐานที่กําหนด  พฤติกรมการปฏิบัติหนาท่ี ของครูผูสอนถูกมองไปในลักษณะที่ไมดีจนกระทั่งจะตอง
มีการประกันคุณภาพครู   

ดังนั้นกลุมนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด 
เขต 1 จึงเห็นวา  หากจะมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการเรียนรูของครู  ศึกษานิเทศกและผูบริหารตองเปนผูมี
บทบาทสําคัญยิ่งในการกระตุนและใหคําปรึกษา  ชี้แนะแนวทางการจัดการเรียนรูของครู  เพื่อใหเกิดการพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรูในชั้นเรียนและสงผลดีตอคุณภาพการศึกษาของผูเรียนเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของ
หลักสูตรอยางมีประสิทธิภาพ  จึงไดเสนอโครงการนี้ข้ึนมา 

 

2. วัตถุประสงค 
ดานผลผลิต 
1. เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูดานทักษะภาษาอังกฤษ และการจัดการเรยีนรู 
2.  เพื่อสงเสริมการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใชสื่อ  Let’s Speak  English Out  
3.  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาภาษาอังกฤษ 
4. เพื่อจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูใหนักเรียนไดแสดงความสามารถดานภาษาตางประเทศ(ภาษาอังกฤษ) 

 ดานผลลัพธ  
1.เพื่อพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรูของครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
2.พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน 
 

3. เปาหมาย 
เชิงปริมาณ 
3.1 ครูผูสอนกลุมสาระการเรยีนรูภาษาตางประเทศ  จํานวนไมนอยกวารอยละ  90  ไดรบัการ 

พัฒนาตามกระบวนการนิเทศแบบกัลยาณมติร 
 3.2  ผูบริหาร  ครแูละนักเรียน  รอยละ  50  พูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใชส่ือ Let’s Speak  
English Out อยูในระดับดีขึ้นไป 
 3.3  ครูผูสอนจัดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพตามกระบวนการจัดการเรียนรูของกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ  ไดอยางนอยรอยละ  80 
 3.4  นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษที่สูงข้ึน 

เชิงคุณภาพ 
3.5  ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศไดรับการพัฒนาตามกระบวนการนเิทศแบบกัลยาณมิตร 
3.6  ครูผูสอนจัดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพตามกระบวนการจัดการเรียนรูของกลุมสาระการเรียนรู

ภาษาตางประเทศ   
 3.7  นักเรียนทุกคนไดรบัการพัฒนาดานภาษาตางประเทศ  และสงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษสูงข้ึน 
 

     4.  วิธีดําเนินการ/กิจกรรม 
 4.1  ข้ันวางแผน 
  1.  ประชุม/อบรมปฏิบัติการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และสมรรถนะการจัดการเรียนรูของ
ครูผูสอนภาษาอังกฤษ 
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  2.  ประชุมปรับสื่อการสอนเพื่อเสริมสรางศักยภาพการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร   
(Let’s Speak  English Out  Out) พรอมแนวทางการขับเคลื่อนสูทุกโรงเรียน 
 4.2  ข้ันดําเนินการ 
  1.  ดําเนินการนิเทศ  ติดตามการจัดการเรียนรู/เครือขายการนิเทศแบบกัลยาณมิตร  โดยแบงเปน  
2  ระยะ  คือ  ระยะที่  1  คือการนิเทศ  และระยะที่ 2  คือการตดิตาม 

 4.3  ข้ันนิเทศ  ติดตาม  ตรวจสอบ 
  1.  ประชุมสรุปผลครั้งท่ี  1 
  2.  ประชุมสรุปผลครั้งท่ี  2  พรอมคัดเลือกหองเรียนตนแบบ 

 4.4  ข้ันประเมินผลและปรับปรุง 
  1.  สรุปผลการดําเนินโครงการ 
  2.  รายงานผลและเผยแพรใหผูเก่ียวของทราบ 

5.  แผนการปฏิบัติงาน 
กิจกรรม ป  2564 ป 2565 ผูรบัผิดชอบ ผูควบคุม/

กํากับ 

มิย ก

ค 

ส

ค 

ก

ย 

ต

ค 

พ

ย 

ธ

ค 

ม

ค 

ก

พ 

มี

ค 

เม

ย 

พ

ค 

มิ

ย 

ก

ค 

ส

ค 

ก

ย 
  

ขั้นวางแผน 

๑. ประชุมคณะทํางาน 
๒. อบรมพัฒนาครูผูสอน 

ภาษาอังกฤษ (ออนไลน) 

                  

ขั้นดําเนินการ 

1.ดําเนินการนิเทศ  ติดตาม

เครือขายการนิเทศแบบ PIDRE 

และนิเทศติดตามการจัดกิจกรรม 

Let’s Speak  English Out  

ระยะที่  1  และนิเทศติดตามระยะ

ที่  2 

2.ประชุมผูเก่ียวของเพื่อชี้แจงแนว

ทางการดําเนินงานการนําสื่อไปใช 

                1.  นางสาว

สัมพันธ เอก

รักษา

ศึกษานิเทศก 

2.  นางวลัยพร 

ออนพฤกษภูมิ

ศึกษานิเทศก 

 

1.รอง ผอ.

สพป.รอยเอด็ 

เขต 1 

2.ผอ.กลุม

นิเทศฯ 

ขั้นการนิเทศ  ติดตาม  ตรวจสอบ 

1.  ประชุมสรุปผลครั้งที่  1 

                1.  นางสาว

สัมพันธ เอก

1.รอง ผอ.

สพป.รอยเอด็ 
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กิจกรรม ป  2564 ป 2565 ผูรบัผิดชอบ ผูควบคุม/

กํากับ 

มิย ก

ค 

ส

ค 

ก

ย 

ต

ค 

พ

ย 

ธ

ค 

ม

ค 

ก

พ 

มี

ค 

เม

ย 

พ

ค 

มิ

ย 

ก

ค 

ส

ค 

ก

ย 
  

2.  ประชุมสรุปผลครั้งที่  2  พรอม

คัดเลือกหองเรียนคุณภาพ 

 

รักษา

ศึกษานิเทศก 

2.  นางวลัยพร 

ออนพฤกษภูมิ

ศึกษานิเทศก 

เขต 1 

2.ผอ.กลุม

นิเทศฯ 

ขั้นการประเมินผล 

1.การประเมินผลวิเคราะหผลการ

พัฒนา 

                1.  นางสาว

สัมพันธ เอก

รักษา

ศึกษานิเทศก 

2.  นางวลัยพร 

ออนพฤกษภูมิ

ศึกษานิเทศก 

 

1.รอง ผอ.

สพป.รอยเอด็ 

เขต 1 

2.ผอ.กลุม

นิเทศฯ 

ขั้นการสรุปผลและรายงานผล                 1.  นางสาว

สัมพันธ เอก

รักษา

ศึกษานิเทศก 

2.  นางวลัยพร 

ออนพฤกษภูมิ

ศึกษานิเทศก 

 

1.รอง ผอ.

สพป.รอยเอด็ 

เขต 1 

2.ผอ.กลุม

นิเทศฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 



147  
6. งบประมาณจํานวน  30,000  บาท  (ถัวจายทุกรายการ)  ประกอบดวย 
 

รายละเอียด/กิกรรม/คําชี้แจง 
ในการใชงบประมาณ 

งบประมาณ จําแนกตามหมวดรายจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1. ประชุมเตรียมการคณะกรรมการดําเนินงานและประชุม
โรงเรียนกลุมเปาหมาย  เพื่อวางแผนการดําเนินงาน/
ออกแบบกิจกรรม/รูปแบบการนิเทศติดตามการจัดการ
เรียนรูของครูปรับสื่อสงเสริมทักษะการสื่อสาร Let’s 
Speak  English Out   
  1.1  คาอาหารวาง จํานวน 2 มื้อๆ ละ 30 บาท จํานวน 30 
คน เปนเงิน  
  1.2  คาอาหารกลางวัน จํานวน 1 มื้อๆ ละ 100 บาท 
จํานวน 30 คน  เปนเงิน 

 
 
 
 

900 
 

3,000 
 

  
 
 
 

900 
 

3,000 
 

 

2. อบรม/ประชุมปฏิบัติการครูผูสอนภาษาอังกฤษ 
(ออนไลน) 
   2.1 คาอาหารวาง จาํนวน 2 มื้อๆ ละ 30 บาท จํานวน 20 
คน  เปนเงิน  
  1.2  คาอาหารกลางวัน จํานวน 1 มื้อๆ ละ 100 บาท 
จํานวน 20 คน เปนเงนิ 
  1.3 คาตอบแทนวิทยากร ชั่วโมงละ 600 บาท จํานวน 6 
ชั่วโมง เปนเงิน  

 
 

600 
 

2,000 
 

3,600 

 
 
 
 
 
 

3,600 

 
 

600 
 

2,000 

 

2.  ดําเนินการนิเทศติดตามตามปฏิทินที่กําหนดไว 
   4.1 คาเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการดําเนินงาน นิเทศติดตาม 
จํานวน 40 คน คนละ 120 บาท  3 วัน (40 x 120 x  4) 
เปนเงิน 
   4.2 คาชดเชยน้ํามันเชื้อเพลงสําหรับรถยนตสวนบุคคลของ
คณะกรรมการนิเทศติดตาม   เปนเงนิ                            

 
14,400 

 
3,200 

  
14,400 

 
3,200 

 

6. สรุปผลการนิเทศ ติดตาม  จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู  
และมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ 

2,300  2,300  

รวม 30,000 3,600 26,400  
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7. การวัดและประเมินผล 

ที ่ ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีวัดผล/
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใชวัด 

1  คูมือการใชสื่อ Let’s Speak  English Out   ตรวจสอบ -คูมือการนิเทศแบบ
กัลยาณมิตร  
-แบบประเมินทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ  

2 ประสิทธิผลของกระบวนการจัดการเรียนรูของ
คร ู

สังเกตการสอน แบบสังเกตการสอน  

3 นักเรียนสามารถพูดสื่อสารภาษาอังกฤษใน
หองเรียนและนอกหองเรียนได 

สังเกตการสอนและ
การจัดกิจกรรมหนา
เสาธง 

-แบบสังเกตการณจัดกิจกรรม 
-แบบประเมินผลการพูด 
-แบบรายงานผลการดาํเนินงาน 

4 ผูบรหิาร  ครูและนักเรียนสามารถพูดสื่อสาร
ภาษาอังกฤษได 

การประเมิน แบบประเมนิ 

 

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
1. โรงเรียนมีระบบการนิเทศภายในที่เขมแข็ง  ผูบริหารและครสูามารถนิเทศภายในโดยใช 

กระบวนการนิเทศแบบกัลยาณมิตร 
2. ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศจัดการเรียนรูไดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
3. นักเรียนสามารถใชภาษาอังกฤษไดดวยความเชื่อมั่น  พูดนําเสนอไดทั้งภายในหองและนอก 

หองเรียนและตอหนา 
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ช่ือโครงการ            การจัดทําหลักสูตรทองถ่ิน 
แผนงาน   พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
สนองนโยบาย สพฐ.       ขอ 3 ดานคุณภาพ 
สนองกลยุทธหนวยงาน   กลยุทธ ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21
หนวยงานรับผิดชอบ      กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินการจัดการศึกษา 
ผูรับผิดชอบ  1.นายนิยม จันทลา  2.นางสาวสัมพันธ เอกรักษา 3.นางมณี ผานจังหาร 
ลักษณะโครงการ          โครงการใหม 
ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน  2565 
 

1. หลักการและเหตุผล 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กฎกระทรวง 
ท่ีเก่ียวของ และพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคบั พ.ศ. 2545 มุงเนน ใหการปฏิรูประบบบริหารและการจัดการ
ทางการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีเอกภาพทางนโยบายและมีความหลากหลายในทางปฏิบัติ
กระทรวงศึกษาธิการไดมีคําสั่งใหใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 พรอมกันทั่วประเทศ 
ในปการศึกษา 2555 โดยกําหนดใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  มีบทบาทสาํคัญในการจัดทํากรอบหลักสูตรระดับ
ทองถ่ินเพื่อเชื่อมโยงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและความตองการ ของทองถ่ินสูการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาโดยคณะบุคคลผูมีสวนเก่ียวของทุกฝาย มีบทบาทสาํคัญในการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นระดับเขตพื้นที่
การศกึษาเพื่อใหโรงเรยีนนําไปเปนแนวทาง  ในการจัดทําหลักสูตรทองถิ่นและสาระการเรียนรูทองถ่ินระดับโรงเรียน
ตลอดจนมีการประเมินคุณภาพ การศกึษาระดับทองถ่ิน เพื่อใหสอดคลองกับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ 
และยังตองมีการทําวิจัย เพื่อติดตามและประเมินผลการใชหลักสูตรทั้งท่ีเปนหลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรทองถิ่น
ซึ่งเปนภารกิจ  ของเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนรวมกัน  
 สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษารอยเอ็ด เขต 1 ตระหนักในความสําคัญของการจัดทําหลักสูตร
ทองถ่ิน โดยเนนความรวมมือของทุกภาคสวน ประกอบดวย ศึกษานิเทศก คณะครแูละผูทรงคุณวุฒิ  ในทองถ่ินจึงได
จัดโครงการอบรมครจูัดทําหลักสูตรทองถิ่น เพื่อใชหลักสูตรทองถ่ินตามหลักสูตรแกนกลางศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 นี้ขึ้นจะทําใหหลักสูตรสถานศึกษาดังกลาวที่โรงเรียนจัดทาํขึ้นนั้น มีหลักสูตรทองถ่ินในระดับเขต
พื้นท่ีการศกึษาและระดับเครอืขายโรงเรียนสามารถนําหลักสูตรทองถิ่นมาเปน แนวทางในการจัดทําหลักสูตรทองถิ่น
ระดับโรงเรียนได อยางมีประสิทธิภาพครอบคลุมและสอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษาตอไป 
  

2.  วัตถุประสงค 

1.เพื่อใหความรู และมวลประสบการณในการจัดทําหลักสูตรทองถิ่นแกผูเขารวม 

2.เพื่อใหผูเขาอบรมสามารถจัดทําหลักสูตรทองถ่ินและนําไปใชการจัดการเรียนการสอนในสถานศกึษาได 

ผลผลิต (outputs) 

  1) ผูบริหาร ครู ทราบถึงแนวทางในการจัดทําหลักสูตรทองถ่ิน 
  2) ผูบริหาร ครู จัดการเรียนรูตามแนวทางการจัดทาํหลักสูตรทองถิ่นไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ใหกับผูเรียนในสถานศึกษา 
ผลลัพธ (Outcome)  
             1)ผูบริหาร ครู มีความรูความเขาใจ แนวทางการจัดทําหลักสูตรทองถ่ินเพื่อนําไปใชในการจัด 
การเรียนรูในทุกโรงเรยีนขององคกร 
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            2) ผูบริหาร ครู สามารถนําแนวทางไปประยุกตใชในการจัดการเรียนรูเพื่อนาํไปใชในการจัด     การเรยีนรู
ท่ีเกิดความรูแกนักเรียน 
             3) ผูบริหาร ครู สามารถนําแนวทางไปบูรณาการพัฒนาสงเสรมิการจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง
หลักสูตรทองถิ่นในสถานศึกษา 
 

 3. เปาหมาย/กลุมเปาหมายของโครงการ 
     3.1 ดานปริมาณ 
      3.1.1  ประธาน ครูวิชาการ และ เลขาฯ เครือขายพัฒนาโรงเรียน จาํนวน 22 เครือขาย รวม 66 คน 

              3.1.2  ศึกษานิเทศก วิทยากร ผูทรงคณุวุฒิ และบุคลากรทางการศึกษาคณะทํางานรวม 20 คน       
          3.2 ดานคุณภาพ 
      3.2.1 ผูเขาอบรมมีความรูและประสบการณในการจัดทําหลักสูตรทองถิ่นจากการเขาอบรม 
      3.2.2 ผูเขาอบรม สามารถจัดทําหลักสูตรทองถ่ินและนําไปใชการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาได 

4.  กิจกรรมดําเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

ผูรับผิดชอบ 

 1   ประชุมคณะทํางานและวิทยากร กุมภาพันธ  2565 นายนิยม จันทลา 
และคณะ 

  
2 

 
อบรมการจัดทําหลักสูตรทองถิ่น 

  กุมภาพันธ 2565 – 
พฤษภาคม 2565 

นายนิยม  จันทลา 
และคณะ 

5.  งบประมาณ 
จํานวน 20,000 บาท (สองหม่ืนบาทถวน) ตามรายละเอียดการใชงบประมาณดังนี้ 
 
ที ่ รายการใชจายงบประมาณ คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ รวม 

1 คาอาหารและอาหารวาง วิทยากร ผูเขาอบรม และ
คณะทํางานจํานวน 86 คน  ระยะเวลา  1 วัน   (86 
คน x 130 บาท)      

   11,180 
 

 11,180 
 

2 ประชุมวิทยากรและคณะทํางาน 20 คน (20x130) 
ระยะเวลา 1 วัน 

 2,600    2,600 

3 คาประธาน พิธีเปด-ปด 2,000     2,000 

4 คาตอบแทนวิทยากร 3 ทาน  1,800     1,800 

5 คาเอกสาร กระดาษ จัดทําสื่อ   1,200 1,200 

6 ปายการจัดอบรม 1.5 x 2.5 เมตร   1,220 1,220 

 รวม 3,800 13,780 2,420 20,000 

 



151  
6.  การประเมิน 

ตัวบงชี้ความสําเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช 
เชิงปริมาณ 
1. รอยละ 100 ของผูบริหาร ครู ที่เขารับการอบรมจัดทํา
หลักสูตรทองถิ่น มีความรูความเขาใจการจัดกิจกรรม 
2. รอยละ 100 ของผูบริหาร ครูกลุมเปาหมายนําแนว
ทางการจัดทําหลักสูตรทองถ่ินไปบูรณาการการจัดการเรียนรู
สูสถานศึกษาใหเกิดการเรียนรูกับผูเรียน 
เชิงคุณภาพ 
1.ผูบริหาร ครู กลุมเปาหมาย มีความตระหนักความสําคัญ 
ในการจัดการเรียนรูหลักสูตรทองถิ่นสูสถานศึกษา 
 2. ผูบริหาร ครูกลุมเปาหมาย มีความพึงพอใจตอกิจกรรมที่
จัดทําหลักสูตรทองถ่ิน 
 

 
1.จากการนํากรอบหลักสูตร
ทองถ่ินไปใช 

 
1. แบบรายงานผล 
2. หลักสูตรทองถ่ินของ
แตละโรงเรยีน 

 

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
   7.1  ผูเขาอบรมมีความรูประสบการณ การจัดทาํหลักสูตรทองถิ่นได 
   7.2  ผูเขาอบรมสามารถจัดทําหลักสูตรทองถิ่นและนําไปใชการจัดการการสอนหลักสูตรทองถ่ินในสถานศึกษาได 
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ช่ือโครงการ    โครงการสงเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม สื่อและเทคโนโลยี 

เพื่อการศึกษา ดวยกระบวนการ PLC ตามแนวทาง Roiet 1 The first Model 
แผนงาน    พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
สนองนโยบาย สพฐ. ขอ 3 ดานคุณภาพ 
สนองกลยุทธหนวยงาน  กลุยทธที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
กลุมที่รับผิดชอบ    กลุมงานสงเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
ผูรับผิดชอบโครงการ นางวลัยพร  ออนพฤกษภูมิ 
ระยะเวลาดําเนินการ    1 มิถุนายน 2565 – 30 ตุลาคม 2565 
........................................................................................................................................................................... 
1. หลักการเหตุผล   

ดวยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานไดมีนโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  โดยใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไดดําเนินการในดานการบริหารโรงเรียน 
การจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผล การพัฒนาวิชาชีพ และระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  ความทาทายในการ
เปลี่ยนครั้งนี้ไมใชแคการแกไขปญหาเฉพาะหนาในสถานการณโควิด-19 เทานั้น แตควรเปนการ “เปลี่ยนวิกฤติใหเปน
โอกาส” ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนใหดีกวาเดิม ดังนั้นมาตรการการเรียนรูของไทยจึงไมควรปรับแค
กระบวนการเรียนรูในหองเรียน แตตองปรับใหญทั้งระบบการเรียนรูที่ตองสอดคลองกันและเชื่อมโยงกับการเรียนรู
ของเดก็ โดยควรดําเนินการดานดานการบริหารโรงเรียน การจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผล การพัฒนาวิชาชีพ 
และระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน   สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ดเขต 1 จึงไดดําเนินโครงการ
โครงการสงเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ดวยกระบวนการ PLC ตามแนวทาง 
Roiet 1 The first Model โดยมุงพัฒนาศักยภาพนักวิจัยระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประกอบดวย เพื่อ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานดานการวิจัย เพื่อสรางองคความรู และเพิ่มศักยภาพดานการวิจัยของบุคลากร
ในสังกัด โดยใชการวิจัยเปนฐานขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา เนนการใชกระบวนการวิจัยสรางการเปลี่ยนแปลง
ในหองเรียนและโรงเรยีน เนนผูเรียนเปนสําคัญและดําเนินการทําวิจัยเชิงพื้นที่เพ่ือการจัดทํานโยบายการจัดการเรียนรู
วิถีใหม เพื่อนํามาใชเปนขอมูลในการวางแผนและจัดทํานโยบายการจัดการเรียนรู วิถีใหมใหเปนไปในทิศทางที่
ตอบสนองตอการจัดการเรียนรูใหตรงตามความตองการของผูเรียน เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุดตามบริบทพื้นที่ของโรงเรยีนและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 

2. วัตถุประสงค 
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
2. เพื่อทําวิจัยและพัฒนานวัตกรรม สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา ดวยกระบวนการ PLC ตามแนวทาง  

Roiet 1 The first Model 
3. เพื่อวิเคราะหสภาพการจัดการศกึษาของโรงเรยีนลักษณะตาง ๆ ทั้งขอด ีขอเสีย โอกาส อุปสรรค 

ในการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผล การพัฒนาวิชาชพี และระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
4. เพื่อพัฒนาโรงเรียนทุกลักษณะในการสรางงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม สื่อและเทคโนโลยี 

เพื่อการศึกษา ดวยกระบวนการ PLC ตามแนวทาง Roiet 1 The first Model 
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3. เปาหมาย 

เชิงปริมาณ             
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยระดับสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจาํนวน 10 คน 
2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีวิจัยและพัฒนานวัตกรรม สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาดวยกระบวนการ 

PLC ตามแนวทาง Roiet 1 The first Model ของโรงเรยีนในสังกัด 
        เชิงคุณภาพ 
 1.สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาสามารถนําขอมูลผลการวิจัยไปใชในการบรหิารและการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 2..สถานศึกษาสามารถพัฒนาระบบการจัดการเรียนรูวิถีใหมของโรงเรียนในสังกัดสํานกังานเขตพื้นที่
การศกึษา มีระบบขอมูลสารสนเทศนักวิจัย 
 

4.วิธีการดําเนินงาน   ที ่  กิจกรรม/ขั้นตอนดําเนินงาน ระยะเวลา ดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 
1 ข้ันตอนการดําเนินงาน 

1.รบันโยบายและวางแผนดําเนินการรับขอเสนอวิจัย 
2.แตงตั้งคณะวิจัย 
3.ประชุมพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและดําเนินการวิจัย 
4.สรุปผลการดําเนินงานและรายงานผล 

 
มิ.ย.65 
มิ.ย.65 
มิ.ย.65 
ก.ย.65 

 
 

2 กิจกรรม 
1. ประชุมและพัฒนาศักยภาพนักวิจัยของโรงเรียนในสังกัด 22 คน 
ท่ีปรึกษาโครงการ 10 คน จาํนวน 1 วัน 
2.นิเทศ ติดตาม 
3.ประชุมสรุปประเด็นรวมกัน เพื่อรวบรวมและสรุปผลการวิจัย  
-  ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลตาง ๆ ใหครบถวน 

 
1-25 ก.ย.65 

นางวลัยพร 
ออนพฤกษภูม ิ 

และคณะ 

 
5.งบประมาณ และรายละเอยีดการใชงบประมาณ งบประมาณ 5,000 บาท (หาพันบาทถวน)  

 

ที ่ กิจกรรม 
เงินงบประมาณ 

รวม 
ตอบแทน พาหนะ วัสดุ อ่ืนๆ 

กิจกรรมประชุมปฏิบัติการคณะวิจัย 
1 คาอาหารคาเครื่องดื่ม และอาหารวาง          

2 มื้อ  สําหรับผูเขารวมประชุม 
(150 บาท x 10 คน x 2 วัน) 

- - - 3,000 3,000 

2 คาตอบแทนวิทยากร (1 วัน) 1,000 - - - 1,000 

5 เอกสารคูมือประกอบการประชุมและ
จัดทํารูปเลมรายงานการวิจัย 

- - 1,000 - 1,000 

  1,000 - 1,000 3,000 5,000 
หมายเหตุ การใชงบประมาณสามารถถัวจายได 
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6.ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการติดตามตรวจสอบ/
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใชในการประเมิน 

1.จํานวนองคประกอบของคณะกรรมการ
ตามความเหมาะสม 
2.การมอบหมายหนาที่ในการตรวจเยี่ยม 
 

การตรวจสอบ 
 

การตรวจเย่ียม 
 

แบบตามตรวจสอบ 
 

แบบการตรวจเย่ียม 
 

 
7. ประโยชนที่ไดรบั 

7.1 คณะวิจัยมีศักยภาพทางวชิาการในเชิงประเมินเพิ่มข้ึน สามารถทําหนาที่ติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ ใหคาํชี้แนะ คําปรกึษาแกสถานศึกษาไดสอดคลองและเหมาะสมกับบริบทการจัด
การศกึษาของสถานศึกษาแตละแหง 

7.2 โรงเรียนมีวิจัยและพัฒนานวัตกรรม สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ดวยกระบวนการ PLC  
ตามแนวทาง Roiet 1 The first Model 

 7.3 นักเรียนไดรับการพัฒนาการเรียนรูจากนวัตกรรม สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  
ดวยกระบวนการ PLC ตามแนวทาง Roiet 1 The first Model 
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ช่ือโครงการ :        การขับเคลื่อน สงเสริม พฒันาครูผูสอนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศกึษา 
        ประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1 เพื่อพัฒนาศักยภาพผูเรียนตามนโยบาย 1 ดนตรี  
                                    1 กีฬา 1 อาชีพ ตามแนว Active Learning  ประจําปงบประมาณ 2565  
แผนงาน :        พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
สอดคลองนโยบาย สพฐ. :    ขอที่ 3  ดานคุณภาพ 
สนองกลยุทธหนวยงาน :       กลยุทธที่3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที 21 
หนวยงานที่รับผิดชอบ :       กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผูรับผิดชอบโครงการ :       นางดวงใจ  สังฆะวัน  นายเทิดศกัดิ์  โพธิสาขา  และนางยุภาพิน  ทึนหาร 
ลักษณะโครงการ :             โครงการใหม     โครงการตอเน่ือง 
ระยะเวลาดําเนินการ :       1 ตุลาคม  2564  ถึง  30  กันยายน  2565 
 

 

1. หลักการและเหตุผล   
จากสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว  เก่ียวกับความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีและความนิยม

จากตางประเทศทําใหทุกอยางตองเปลี่ยนแปลงไปเพื่อใหสอดรบักับความกาวหนาและความเจริญนั้นๆ ประเทศไทย
ไดใหความสําคัญตอการพัฒนาทรัพยากรมนษุยใหมีคุณคาและมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมกับสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลง  
ดังนั้นการจัดการศึกษาจึงมุงพฒันาคนใหเกิดความสมดลุ ทั้งทางดานรางกายและจิตใจ  โดยเนนกระบวนการจัดการ
เรยีนรูและขัดเกลาทางสังคม กระบวนการในการพัฒนาการศึกษาจึงมีความจําเปนท่ีจะตองปรับวิสัยทัศนในการศึกษา
โดยยึดผูเรียนเปนจุดศูนยกลางแหงการพัฒนาใหผู แสวงหาความรูดวยตนเองในรูปแบบและวิธีการท่ีหลากหลาย  ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ในหมวด 4 เรื่องแนวทางการจัดการศกึษา มาตรา 22 หลักการจัดการ
ศึกษาตองยึดหลักวา ผูเรียนทกุคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด 
กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพและตามหลักสูตร
การศกึษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  ไดเนนการจัดการศึกษาโดยกําหนดมาตรฐานการเรียนรูตามระดับพัฒนาการ
ของผูเรียนตามชวงชั้นและกลุมสาระการเรียนรู  

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดกําหนดนโยบายและจุดเนนเก่ียวกับพัฒนานักเรียนเพ่ือให
เปนผูมีทักษะทางดานอาชีพและคุณภาพชีวิต  รวมทั้งเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
           กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ สุขศกึษาพละศึกษา และการงานอาชพีเปนกลุมสาระที่ชวยพัฒนาใหผูเรียน 
มีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งเดไดจากการเปนผูมีความคดิรเิริ่มสรางสรรคมจีินตนาการทางศิลปะ  ชื่นชมความงาม   
มีสุนทรียภาพ  ความมีคุณคา ซึ่งมีผลตอคุณภาพชีวิตมนุษย  ชวยพฒันาผูเรียนทั้งดานรางกาย  จิตใจ สติปญญา 
อารมณ สังคม ตลอดจนการนําไปสู การพัฒนาสิ่งแวดลอม  สงเสรมิใหผูเรียนมีความเชื่อมั่นในตนเอง  อันเปนพื้นฐาน
ในการศึกษาตอหรือประกอบอาชีพได  

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1 ตระหนักถึงความสําคัญและความจาํเปน 
ของการพัฒนาผูเรียนทั้งดานรางกาย  จิตใจ  สติปญญา  อารมณ  สังคม  ตลอดจนการนําไปสูการพัฒนาสิ่งแวดลอม  
สงเสริมใหผูเรียนมีความเชื่อมั่นในตนเอง  อันเปนพื้นฐานในการศึกษาตอหรือประกอบอาชีพในอนาคตรวมทั้งเพื่อ 
การมีชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข  อีกท้ังเพื่อเปนการัขบเคลื่อนงานตามนโยบายของ สพฐ. เพื่อใหผูเรียน 
เปนผูมีความรูและทักษะดาน 1 ดนตรี 1 กีฬา 1 อาชีพ จึงไดจัดทําโครงการขับเคลื่อน สงเสริม พัฒนาครูผูสอน 
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1 เพื่อพัฒนาศักยภาพผูเรียนตามนโยบาย สพฐ.  
1 ดนตรี 1 กีฬา 1 อาชีพ ประจําปงบประมาณ 2565 ข้ึน 
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2. วัตถุประสงค 
 2.1  ผลผลิต (Output) 
    1)  เพื่อพัฒนาครูผูสอนดนตรี-นาฏศิลป  กีฬา และงานอาชีพ ใหมีความรูความเขาใจและทักษะในการ
สอน ดนตรี-นาฏศิลป  กีฬา และงานอาชีพตามแนวคิด  Active  Learning   

2)   เพื่อใหสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1 มีครู/บุคลากรท่ีมีทักษะ 
ความสามารถในการจัดการเรยีนการสอน ดนตรี-นาฏศิลป  กีฬา และงานอาชีพตามแนวคิด  Active  Learning  
ใหกับนักเรยีนไดอยางถูกตองตามหลักทฤษฎีของการเรียนรูแตละแขนง   
   3)  เพื่อใหสํานักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาประถมศกึษารอยเอ็ด เขต 1 และมีโรงเรียนตนแบบนวัตกรรม 
Best Practice 1 ดนตรี1 กีฬา  1 อาชีพ  ที่สามารถเปนแบบอยางได 

4)  เพื่อใหนักเรียนในสังกัดเปนผูมีทักษะดาน ดนตรี-นาฏศิลป กีฬาและงานอาชีพ สามารถนําความรู 
และทักษะไปใชในการดาํรงชวีิตใหมีความสุข  และใชประกอบอาชีพที่ตรงตามตลาดแรงงานในอนาคต มีสรางขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศและตางประเทศ 
 2.2  ผลลัพธ (Outcome) 
    1)  ครูผูสอนดนตรี-นาฏศิลป กีฬา และงานอาชีพ  มีความรูความเขาใจและทักษะในการสอน  
ดนตร-ีนาฏศิลป  กีฬา และงานอาชีพตามแนวคิด  Active  Learning   

2)   สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1 มีครู/บุคลากรที่มทีักษะความสามารถ 
ในการจัดการเรียนการสอน ดนตรี-นาฏศิลป  กีฬา และงานอาชีพตามแนวคิด  Active  Learning  ใหกับนักเรยีน 
ไดอยางถูกตองตามหลักทฤษฎีของการเรียนรูแตละแขนง   
   3)  สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1 และมีโรงเรยีนตนแบบนวัตกรรม  
Best Practice 1 ดนตรี1 กีฬา  1 อาชีพ  ที่สามารถเปนแบบอยางได 

4)  นักเรียนในสังกัดเปนผูมีทักษะดาน ดนตรี-นาฏศิลป กีฬาและงานอาชีพ  สามารถนําความรู 
และทักษะไปใชในการดาํรงชวีิตใหมีความสุข  และใชประกอบอาชีพที่ตรงตามตลาดแรงงานในอนาคต  
รวมทั้งมีสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศและตางประเทศ 

 

3. เปาหมาย 
 3.1 ดานปริมาณ 

1)  ประธานเครือขายโรงเรยีนในสังกัด สพป.รอยเอ็ด เขต 1 เครือขายละ 1 คน รวมจาํนวน  22  คน  
2)  ผูอํานวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 
3)  ครู/บคุลากรสังกัดโรงเรยีนในสังกัด สพป.รอยเอ็ด เขต 1 อยางนอยรอยละ 70  
4)  นักเรียนในสังกัด สพป.รอยเอ็ด เขต 1 อยางนอยรอยละ 80 

3.2 ดานคณุภาพ 
    1)  ครูผูสอนดนตรี-นาฏศิลป กีฬา และงานอาชีพ  มีความรูความเขาใจและทักษะในการสอน  
ดนตร-ีนาฏศิลป  กีฬา และงานอาชีพตามแนวคิด  Active  Learning   

2)  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาประถมศกึษารอยเอ็ด เขต 1 มีครู/บุคลากรที่มีทักษะความสามารถ 
ในการจัดการเรียนการสอน ดนตรี-นาฏศิลป  กีฬา และงานอาชีพตามแนวคิด  Active  Learning  ใหกับนักเรยีน 
ไดอยางถูกตองตามหลักทฤษฎีของการเรียนรูแตละแขนง   
   3)  สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1 และมีโรงเรยีนตนแบบนวัตกรรม  
Best Practice  1 ดนตรี 1 กีฬา  1 อาชพี  ที่สามารถเปนแบบอยางได 

4)  นักเรียนในสังกัดเปนผูมีทักษะดาน ดนตรี-นาฏศิลป กีฬาและงานอาชีพ  สามารถนําความรู 
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และทักษะไปใชในการดาํรงชวีิตใหมีความสุข  และใชประกอบอาชีพที่ตรงตามตลาดแรงงานในอนาคต  
รวมทั้งมีสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศและตางประเทศ 
4.  กิจกรรมและระยะเวลาดําเนินการ 
 

รายละเอียดกิจกรรม 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-ม.ีค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-
มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

กิจกรรมที่ 1  จัดทําโครงการ/เสนอขออนุมัติโครงการ 1 ต.ค.-31 
ธ.ค. 2564 

   

กิจกรรมที่ 2  แตงตั้งคณะทํางาน, จัดประชุม
คณะทํางาน วิทยากร และวางแผนการดําเนนิงาน 

 
1 ม.ค.-31 
มี.ค. 2565 

  

กิจกรรมที่ 3  ดําเนินกิจกรรมของโครงการ 
- การประชุมขับเคลื่อน สงเสริม พัฒนาครูผูสอน 
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาประถมศึกษา
รอยเอ็ด เขต 1 เพื่อพัฒนาศักยภาพผูเรียนตามนโยบาย 
สพฐ. 1 ดนตร ี1 กีฬา 1 อาชพี ตามแนว  Active 
Learning  ประจําปงบประมาณ 2565  

  
1 เม.ย. 

- 30 ม.ิย. 
2565 

 

กิจกรรมที่ 4   
- กิจกรรม Music sports food and drink contests  

   
ส.ค.-ก.ย. 

2565 
กิจกรรมที่ 5  สรุปและรายงานผลโครงการ 

   
1-30 

ก.ย. 2565 
 

5. งบประมาณ   
จํานวนท้ังสิ้น  40,000 บาท  ตามรายละเอียดการใชจายงบประมาณ ดังนี้ 

กิจกรรมรายละเอียดการใชงบประมาณ 
งบประมาณที่ใชตามหมวด

รายจาย รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ

กิจกรรมที่ 1  จัดทําโครงการ / เสนอขออนมุตัิโครงการ - - - - 
กิจกรรมที่ 2  แตงตั้งคณะทํางาน / จัดประชุมคณะทํางาน วิทยากร 
                 และวางแผนการดําเนนิงาน 
1) คาอาหารกลางวัน (20 คน x 80 บาท x 1 มื้อ = 1,600 บาท) 
2) อาหารวางและเครื่องดื่ม (20 คน x 25 บาท x 2 มื้อ = 1,000 บาท) 

 
 
- 
- 

 
 

1,600 
1,000 

 
 
- 
- 

 
 

1,600 
1,000 

รวม - 2,600 - 2,600 
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กิจกรรมรายละเอียดการใชงบประมาณ 

งบประมาณที่ใชตามหมวด
รายจาย รวม 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ
กิจกรรมที่ 3  ดําเนินกิจกรรมของโครงการ 
1) การประชุมขับเคลื่อน สงเสริม พัฒนาครูผูสอนฯ เพื่อพฒันาศักยภาพ
ผูเรียนตามนโยบาย สพฐ. 1 ดนตร ี1 กีฬา 1 อาชีพ ตามแนว  Active 
Learning  ประจําปงบประมาณ 2565  (ประธานเครือขายโรงเรียน 
จํานวน 22 คน,คณะกรรมการดําเนินงาน วิทยากร จํานวน 20 คน,  
รวม 44 คน จํานวน 1 วัน  ) 
    - คาตอบแทนประธานเปด-ปดงาน 
    - คาอาหารกลางวัน (42 คน x 80 บาท X 1 มื้อ = 3,360 บาท) 
    - อาหารวางและเครื่องดื่ม (42 คน x 25 บาท x 2 มื้อ = 2,100 บาท 

 
 
 
 
 
 

2,000 
- 
- 

 
 
 
 
 
 
- 

3,360 
2,100 

 
 
 
 
 
 
- 
- 
- 

 
 
 
 
 
 

2,000 
3,360 
2,100 

รวม 2,000 5,460 - 7,460 
กิจกรรมที่ 4  กิจกรรมของโครงการ 
1) กิจกรรม Music sports food and drink contests 
    - คาตอบแทนประธานเปด-ปดงาน 
    - คณะกรรมการดําเนินงาน จํานวน 20 คน 
         - คาอาหารกลางวัน (20 คน x 80 บาท X 1 มื้อ = 1,600 บาท) 
         - อาหารวางและเครื่องดื่ม (20คนx25บาทx2มื้อ = 1,000 บาท) 
    - จํานวนครู/บุคลากร/นักเรียน  ผูรวมงาน จํานวน 100 คน 
         - คาอาหารกลางวัน (90 คน x 80 บาท X 1 มื้อ) 
         - อาหารวางและเครื่องดื่ม (90 คน x 25บาท x 2 มื้อ) 
    - คาเอกสาร/เกียรติบัตร 
    - คารางวัล กิจกรรมดนตรี (รางวัลที่ 1= 1500 บาท รางวัลที่ 2= 1000 
      บาท รางวัลที่ 3= 500 บาท) 
    - คารางวัล กิจกรรมกีฬา (รางวัลที่ 1= 1500 บาท รางวลัท่ี 2= 1000 
      บาท รางวัลที่ 3= 500 บาท) 
    - คารางวัล กิจกรรมอาหาร (รางวัลท่ี 1= 1500 บาท รางวัล 
      ที่ 2= 1000 บาท รางวัลที่ 3= 500 บาท) 
    - คารางวัล กิจกรรมเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ (รางวัลท่ี 1= 1500 บาท  
      รางวัลที่ 2= 1000 บาท รางวัลที่ 3= 500 บาท)       

 
 

2,000 
 
- 
- 
 
- 
- 
- 

3,000 
 

3,000 
 

3,000 
 

3,000 

 
 
- 
 

1,600 
1,000 

 
7,200 
4,500 

- 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 

1,140 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 

2,000 
 

1,600 
1,000 

 
7,200 
4,500 
1,140 
3,000 

 
3,000 

 
3,000 

 
3,000 

รวม 14,000 14,300 1,140 29,440 

กิจกรรมที่ 5  ประชุมคณะทํางาน  สรุปผลการดาํเนินงาน   
                 และรายงานผลโครงการ 
1) อาหารวางและเครื่องดื่ม (20 คน x 25 บาท x 1 มื้อ = 500 บาท) 

 
 
 

- 

 
 
 

500 

 
 
 

 

 
 
 

500 
รวม - 500 - 500 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 40,000 
* ขออนุมัติถัวจายทุกรายการ 



159  
6. การประเมินผล 

 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีวัดและประเมนิ เครื่องมือที่ใช 
1. ครผููสอนกลุมสาระการเรียนรูศิลปะที่ผานการอบรมมีความรู 
ความเขาใจและทักษะในการสอนดนตรี-นาฏศิลป กีฬา และงานอาชีพ
สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดนตรี นาฏศลิป กีฬา และงาน
อาชีพตามแนวคิด  Active  Learning  ใหกับผูเรียนได 

-การสังเกต 
-การสัมภาษณ 
-การนิเทศ ติดตาม  

 

-แบบสังเกต 
-แบบสัมภาษณ 
-แบบนิเทศ 
ติดตาม 

 2)  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1 มีครู/
บุคลากรที่มีทกัษะความสามารถดาน ดนตรี-นาฏศิลป กีฬา งานอาชพี  
สามารถจัดการเรียนการสอนและสงเสริมทักษะดาน ดนตรี-นาฏศิลป  

และงานอาชีพไดอยางถูกตองตามหลักทฤษฎีของสาระการเรียนรู 
แตละแขนง   

-การสังเกต 
-การสัมภาษณ 
-การนิเทศ ติดตาม  

 

-แบบสังเกต 
-แบบสัมภาษณ 
-แบบนิเทศ 
ติดตาม 

3)  สาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1 และมี
โรงเรียนตนแบบนวัตกรรม Best Practice  1 ดนตรี  1 กีฬา  1 อาชพี  
ท่ีสามารถเปนแบบอยางได 

- การนิเทศ ติดตาม  
- การประเมิน 

- แบบนิเทศ 
ติดตาม 
- แบบประเมิน 

4)  นักเรียนในสังกัดเปนผูมีทักษะดานดนตรี-นาฏศิลป กีฬา และ 
งานอาชพีเพื่อการสรางรายได และสามารถนาํความรูและทกัษะไปใช 
ในการดํารงชีวิตใหมีความสุข  และสามารถนาํไปใชประกอบอาชีพ 

ในอนาคตได 

-การสังเกต 
-การสัมภาษณ 
-การนิเทศ ติดตาม  

-แบบสังเกต 
-แบบสัมภาษณ 
-แบบนิเทศ 
ติดตาม 

 

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
  1. ครผููสอนกลุมสาระการเรียนรูศิลปะที่ผานการอบรมมีความรู ความเขาใจและทักษะในการสอนดนตรี-
นาฏศิลป กีฬา และงานอาชีพสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดนตรี นาฏศลิป กีฬา และงานอาชีพตามแนวคิด  
Active  Learning  ใหกับผูเรียนได 
     2)  สาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1 มีครู/บุคลากรที่มีทักษะความสามารถ 
ในการจัดการเรียนการสอน ดนตรี-นาฏศิลป  กีฬา และงานอาชีพตามแนวคิด  Active  Learning  ใหกับนักเรยีน 
ไดอยางถูกตองตามหลักทฤษฎีของการเรยีนรูแตละแขนง   
   3)  สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1 และมีโรงเรยีนตนแบบนวัตกรรม  
Best Practice  1 ดนตรี  1 กีฬา  1 อาชีพ  ที่สามารถเปนแบบอยางได 

4)  นักเรียนในสังกัดเปนผูมีทักษะดาน ดนตรี-นาฏศิลป กีฬาและงานอาชีพ  สามารถนาํความรู 
และทักษะไปใชในการดาํรงชวีิตใหมีความสุข และใชประกอบอาชีพที่ตรงตามตลาดแรงงานในอนาคต  
รวมทั้งมีสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศและตางประเทศ 
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โครงการ    การพัฒนาสมรรถนะครู เพิ่มทักษะการคดิแกปญหาโดยแนวคิดชุมชนการเรียนรูทาง 
    วิชาชีพ PLC (Professional Learning Community) เพือ่เสริมสรางผูเรียน สูศตวรรษท่ี 21 
แผนงาน  พื้นฐานดานการพัฒนาและเสรมิสรางศักยภาพมนุษย 
สนองกลยุทธ สพฐ.      ขอ 3 ดานคณุภาพ 
สนองกลยุทธหนวยงาน กลยุทธที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง ในศรรษตวรรษที่ 21 
หนวยงานที่รับผิดชอบ   กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศกึษา  
ผูรับผิดชอบโครงการ  นางยุภาพิน  ทึนหาร  
ลักษณะโครงการ     โครงการใหม      โครงการตอเนื่อง 
ระยะเวลาดําเนินการ  1  ตุลาคม  2564 - 30  กันยายน  2565 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 

 การพัฒนาความคดิมนุษยใหมีความคิดสรางสรรค มีเหตุมีผล มีระบบระเบียบแบบแผน สามารถ 
วิเคราะหปญหาและสถานการณไดอยางถี่ถวนรอบคอบ ทําใหคาดการณ วางแผนตัดสินใจ และแกปญหาไดอยาง
ถูกตองและเหมาะสม นอกจากนี้คณิตศาสตรยังชวยพัฒนามนุษยใหสมบูรณมีความสมดุลทางรางกายและจิตใจ 
สติปญญา และอารมณ สามารถคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสขุ 

จากสภาพการเรียนการสอนตัง้แตอดีตจนถึงปจจุบัน พบวา การจัดการเรียนการสอนยังไมประสบ 
ความสาํเร็จเทาท่ีควร สาเหตุที่ทําใหผูเรยีนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ํากวาเกณฑท่ีกําหนดและพอจะประเมินสาเหตุ
ของปญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนไดหลายประการกลาวคือ สาเหตุดานตัวผูบริหาร ดานเนื้อหาหลักสูตร 
ดานตัวครแูละการสอนของครู สภาพเศรษฐกิจ ความแตกตางระหวางบุคคล ที่สําคัญปญหาทางการสอนนั้นอยูที่ตัวครู 
กลาวคือ 1. บุคลิกภาพของคร ู 2. การจัดการเรียนการสอน  3. การประเมินผล ครูยึดตนเองเปนหลัก จัดกิจกรรมการ
เรยีนการสอนแบบรวบรดั ไมเปนไปตามขั้นตอน ขาดการตรวจงานเพื่อแกไขขอบกพรองของนักเรียนเปนรายบุคคล 
ขาดการพัฒนารูปแบบการสอนใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของหลักสูตร ครยูังยึดหลักการสอนแบบเดิมคือ สอน
ใหนักเรียนทองจํา มากกวาทาํใหเขาใจ สอนใหทําแบบฝกหัดตามตัวอยางมากกวาการสอนดวยเหตุผล และเนนผูเรียน
เปนสําคัญที่แทจริง 
 สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษารอยเอ็ด เขต 1  พิจารณาเห็นวา  การพัฒนาสมรรถนะคร ูเปน
กระบวนการสาํคัญท่ีจะทําใหคุณภาพดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จึงจัดทําโครงการนี้ขึ้นดังนั้นจึงไดจัดทําโครงการ
พัฒนาสมรรถนะครู เพิ่มทักษะการคิดแกปญหาผานการสรางเครอืขายชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ PLC 
(Professional Learning Community) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนใหสูงข้ึน 

2. วัตถุประสงค 

 2.1 ผลผลิต 
  2.1.1 เพื่อพัฒนาสมรรถนะคร ูเพิ่มทักษะการคิดแกปญหาผานการสรางเครือขายชุมชนการเรียนรูทาง
วิชาชีพ PLC (Professional Learning Community) เพือ่เสรมิสรางผูเรยีนสูศตวรรษที่ 21  
  2.1.2 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงข้ึน  

 2.2 ผลลัพธ 
  2.2.1 ครูมีการพัฒนาสมรรถนะเพิ่มทักษะการคิดแกปญหาผานการสรางเครือขายชุมชนการเรียนรูทาง
วิชาชีพ PLC (Professional Learning Community) เพ่ือเสริมสรางผูเรียนสูศตวรรษที่ 21 
  2.2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีการพัฒนาสูงขึ้น 
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3. เปาหมาย 

3.1 ดานปริมาณ 
 3.1.1 ครู จํานวน 30 โรงเรียน มีการพัฒนาสมรรถนะ ไดเพิ่มทักษะการคดิแกปญหาผานการสรางเครือขาย
ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ PLC (Professional Learning Community) เพื่อเสริมสรางผูเรียนสูศตวรรษที่ 21  
 
 3.2 ดานคุณภาพ 
 3.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนพัฒนาสูงขึ้น 
 
4. กิจกรรมการดําเนินการ 
ที่ กิจกรรม ระยะเวลาดาํเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

1 เสนอโครงการ ม.ค.65 นางยุภาพิน  ทึนหาร 
2 กิจกรรมที่ 2 : ประชุมคณะทํางานและวิทยากร 

เพื่อวางแผนจัดทําตารางการอบรมปฏิบัติการ 
จั ดทํ า เ อกส า รคู มื อ   ใบ ค วา ม รู   ใ บ ง า น
ประกอบการอบรม เครื่องมือการนิเทศ ติดตามฯ 

ม.ค.65 นางยุภาพิน  ทึนหาร 
และคณะ 

3 กิจกรรมที่ 2 : พัฒนาสมรรถนะครู  เพิ่มทักษะ
การคิดแกปญหาผานการสรางเครือขายชุมชน
การ เ รี ยนรู ทา งวิ ช าชีพ  PLC ( Professional 
Learning Community) 

1 ม.ค.64 
.- 

30 ก.ย.65 
 

คณะกรรมการนิเทศท่ีไดรับ
การแตงต้ัง 

4 กิจกรรมที่ 3 : นิเทศฯครู ในการเพ่ิมทักษะการ
คิดแกปญหาผานการสรางเครือขายชุมชนการ
เ รี ย น รู ท า ง วิ ช า ชี พ  PLC ( Professional 
Learning Community) 

ก.ย.65 นางยุภาพิน  ทึนหาร 
และคณะ 

 
5. งบประมาณ 
 จํานวนทั้งสิ้น 25,000 บาท * ขออนุมัติถัวจายทุกรายการ ตามรายละเอียดการใชจายงบประมาณ ดังนี้ 
 

กิจกรรมรายละเอียดการใชงบประมาณ 
งบประมาณที่ใชตามหมวดรายจาย 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ

กิจกรรมที่ 1 : ประชุมคณะทาํงานและวิทยากร วางแผน
จัดทําตารางการอบรมปฏิบัติการ จัดทําเอกสารคูมือ  
ประกอบการอบรม เครื่องมือการนิเทศ ติดตามฯ 
1) คาอาหารและอาหารวาง ( 20 คน x 130 บาท) 

 

  
 
 

2,600 

  
 
 

2,600 

รวม 
 

 2,600  2,600 
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กิจกรรมรายละเอียดการใชงบประมาณ 

งบประมาณที่ใชตามหมวดรายจาย 
รวม 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ

กิจกรรมที่ 2 : พัฒนาสมรรถนะครู  เพิ่มทักษะการคิด
แกปญหาผานการสรางเครอืขายชุมชนการเรยีนรูทาง 
วิชาชีพ PLC  
1) คาคาอาหารและอาหารวาง 100 คน x 100 บาท 
2) คาเอกสารประกอบการอบรม 
3)คาประธาน เปด – ปด การอบรม 
3) คาสถานท่ีอบรม 

 
 
 

2,000 

  
 
 
 
3,800 

 
2,000 

 
 
 

10,000 
3,800 
2,000 
2,000 

 
 

10,000 

รวม 2,000 10,000 5,800 17,800 

กิจกรรมที่ 3 : นิเทศฯครูโรงเรียนขยายโอกาส  ในการเพ่ิม
ทักษะการคิดแกปญหาผานการสรางเครือขายชุมชนการ
เรยีนรูทางวิชาชพี PLC  

 
- 

 
- 

 
4,600 

 
4,600 

รวม   4,600 4,600 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 2,000 12,600 10,400 25,000 

 
6.  การประเมินผล 

ตัวบงชี้ความสําเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช 
ผลผลิต 
 1. เพ่ือพัฒนาสมรรถนะคร ูเพิ่มทักษะการคดิ
แกปญหาผานการสรางเครือขายชุมชนการเรียนรู
ทางวิชาชพี PLC (Professional Learning 
Community) เพื่อเสริมสรางผูเรียนสูศตวรรษที่ 21 
2. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนใหสูงข้ึน  

การสังเกตพฤติกรรม 
- การสัมภาษณ 
- การสอบถาม 
 

- แบบสังเกต 
- แบบสัมภาษณ 
- แบบสอบถาม 
- แบบรายงานผล 

 

ผลลัพธ 
 1. ครูมีการพัฒนาสมรรถนะเพิ่มทักษะการคิด
แกปญหาผานการสรางเครือขายชุมชนการเรียนรู
ทางวิชาชพี PLC (Professional Learning 
Community) เพื่อเสริมสรางผูเรียนสูศตวรรษที่ 21 
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน 

การสังเกตพฤติกรรม 
- การสัมภาษณ 
- การสอบถาม 
 

- แบบสังเกต 
- แบบสัมภาษณ 
- แบบสอบถาม 
- แบบรายงานผล 

 

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 7.1 ครู จํานวน 30 โรงเรียน มีการพัฒนาสมรรถนะ ไดเพิ่มทักษะการคิดแกปญหาผานการสรางเครือขาย
ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ PLC (Professional Learning Community) เพื่อเสริมสรางผูเรียนสูศตวรรษที่ 21 
 7.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนมีการพัฒนาสูงข้ึน 
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โครงการ   สรางความเขมแข็งการนิเทศภายในสถานศึกษาโดยใชหองเรียนเปนฐาน 
แผนงาน   พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศกัยภาพทรพัยากรมนุษย 
สนองยุทธศาสตร สพฐ.  ขอ 3 ยกระดับคุณภาพศกึษาใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในทศวรรษที่ 21                        
สนองกลยุทธ สพป.รอ.1  การพัฒนาคุณภาพผูเรยีน 
หนวยงานที่รับผิดชอบ       กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
ผูรับผิดชอบโครงการ     นางยุภาพิน ทึนหาร นายเทิดศกัดิ  โพธิสาขาและนางดวงใจ สังฆะวัน 
ลักษณะโครงการ      โครงการใหม     
ระยะเวลาดําเนินการ     1  ตุลาคม  2564 - 30  กันยายน  2565 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1. หลักการและเหตุผล 

การนิเทศภายในของโรงเรียนเปนกระบวนการเรียนรูรวมกันของบุคลากรทุกฝายในโรงเรยีนอันสงผล  
ในการที่จะพัฒนาบุคลากรทุกคน ใหสามารถทํางานเกี่ยวกับการพัฒนาผูเรียนไดเต็มตามศักยภาพ การนิเทศ ภายใน
มิใชการตรวจสอบ จับผิด แตเปนการชวยเหลือสงเสริมเติมสวนท่ีขาดใหกันและกัน การนิเทศภายใน โรงเรียนจึงควร
จัดใหมีข้ึนอยางมรีะบบ มีการวางแผนรายละเอียดรวมกัน แตละขั้นตอนบอกระยะเวลาใน การนิเทศ ทางปฏิบัติผลที่
คาดวาจะไดรับและขณะดําเนนิการ ควรมีการบันทึกผล เพื่อปรับปรงุเปนระยะ การนิเทศการศึกษาเปนกระบวนการ
สําคัญที่จะชวยใหครูผูสอนหรือผูมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียน การสอน เปลี่ยนแนวคิด และวิธีการในการจัด
กระบวน การเรียนรูเพื่อใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรูอยางแทจริง สามารถที่จะทําใหผูเรียนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ที่เนนในเรื่องการพัฒนาคุณภาพคนเปนสําคัญ เพราะเปนการ
พัฒนาที่ย่ังยืน การนิเทศภายในโรงเรียน มีความสาํคญัและจําเปนอยางย่ิงตอการจัดการเรียนรูและการพัฒนา 
คุณภาพการศึกษาใหบรรลุตามเปาหมาย ซึ่งเปนหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษาและบุคลากรทุกฝายใน สถานศึกษา
จะตองรวมมือรวมใจกันดําเนินการพัฒนางานทุกดานในสถานศกึษา เพื่อใหสถานศึกษาไดใชเปน แนวทางในการ
กําหนดมาตรฐานของสถานศกึษาใหรอยรัดกัน ทําใหเกิดผลในทางการปฏิบัติที่ชัดเจนขึ้น  
 

  สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษารอยเอ็ด เขต 1  จึงไดจัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อพัฒนาการจัดการ
เรยีนการสอนที่มีคุณภาพ ครูไดรับการพัฒนาอยางสม่ําเสมอ สงผลใหการจัดการเรียนรูมีประสิทธิภาพ ทาํใหนักเรียน
ไดรับประสบการณท่ี หลากหลาย และสามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ที่สูงข้ึน  วัตถุประสงค เพื่อใหโรงเรียนมีรูปแบบและ
กระบวนการในการนิเทศ ติดตามและประเมินผลนิเทศภายใน โรงเรียนดานวิชาการ อยางเปนระบบ ชัดเจน จนเกิด
การพัฒนาเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีข้ึน   เพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนของครูใหสูงขึ้น   เพื่อ
ยกระดับคุณภาพผูเรียนดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดานกระบวนการดานคุณลักษณะ ที่พึงประสงคและสมรรถนะ
สําคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ใหสูงข้ึน 

2. วัตถุประสงค 

 2.1 ผลผลิต 
  เพื่อพัฒนาผูบริหาร เรื่อง การนิเทศภายในสถานศึกษาโดยใชหองเรยีนเปนฐาน 

 2.2 ผลลัพธ 
  ผูบรหิารมีความรูการนิเทศภายในสถานศึกษาโดยใชหองเรยีนเปนฐาน 
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3. เปาหมาย 

3.1 ดานปริมาณ 
 3.1.1 ผูบริหาร จํานวน 224  โรงเรียน มีการพัฒนา เรื่อง การนิเทศภายในสถานศกึษาโดยใชหองเรียน 
เปนฐาน 
 3.2 ดานคณุภาพ 
 3.2.1 โรงเรยีนมรีะบบการนิเทศภายในท่ีมีประสิทธิภาพ สงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน 
 
4. กิจกรรมและระยะเวลาดําเนินการ 

รายละเอียดกิจกรรม 
ระยะเวลาดาํเนินการ (ระบุวันที่/เดือน/ป) 

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 : ประชุมคณะทํางานและวิทยากร 
เพื่อวางแผนจัดทําตารางการอบรมปฏิบัติการ 
จัดทําเอกสารคูมือ  ใบความรู  ใบงาน
ประกอบการอบรม เครื่องมือการนิเทศ ติดตามฯ 

1 ต.ค. 64 
.- 

31 ม.ค.65 

   

กิจกรรมที่ 2 : พัฒนาผูบริหาร เรื่อง การนิเทศ
ภายในสถานศึกษาโดยใชหองเรียนเปนฐาน 

 1 ม.ค.65 
.- 

31 มี.ค.65 

1 เม.ย. 65 
- 

30 มิ.ย.65 

 

กิจกรรมที่ 3 : นิเทศฯ เรื่อง การนิเทศภายใน
สถานศึกษาโดยใชหองเรียนเปนฐาน 

 

   1 ก.ค.65 
- 

 30 ก.ย.65 

 
5. งบประมาณ 
 จํานวนทั้งสิ้น 35,000 บาท * ขออนุมัติถัวจายทุกรายการ ตามรายละเอียดการใชจายงบประมาณ ดังนี้ 
 

กิจกรรมรายละเอียดการใชงบประมาณ 
งบประมาณที่ใชตามหมวดรายจาย 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ

กิจกรรมที่ 1 : ประชุมคณะทาํงานและวิทยากร วางแผน
จัดทําตารางการอบรมปฏิบัติการ จัดทําเอกสารคูมือ  
ประกอบการอบรม เครื่องมือการนิเทศ ติดตามฯ 
 1) คาอาหารและอาหารวาง ( 20 คน x 130 บาท) 

  
 
 

2,600 

  
 
 

2,600 

รวม  2,600  2,600 
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กิจกรรมรายละเอียดการใชงบประมาณ 

งบประมาณที่ใชตามหมวดรายจาย 
รวม 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ

กิจกรรมที่ 2 : พัฒนาพัฒนาผูบริหาร เรื่อง การนิเทศภายใน
สถานศึกษาโดยใชหองเรียนเปนฐาน 
1) คาคาอาหารและอาหารวาง 224 คน x 130 บาท 
2) คาเอกสารประกอบการอบรม 
3) คาประธาน เปด – ปด การอบรม 

 
 
 
  
 

1,000 

  
 
 
 

2,150 
 
 

 
 
 

29,250 
2,150 
1,000 

 
 
29,250 

รวม 1,000 29,250 2,150 32,400 

กิจกรรมที่ 3 : นิเทศฯ เรื่อง การนิเทศภายในสถานศึกษาโดย
ใชหองเรียนเปนฐาน 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

รวม - - - - 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 1,000 31,850 2,150 35,000 

 
 
6.  การประเมินผล 

ตัวบงชี้ความสําเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช 
ผลผลิต 
 1. เพ่ือพัฒนาผูบริหาร เรื่อง การนิเทศภายใน
สถานศกึษาโดยใชหองเรียนเปนฐาน 

การสังเกตพฤติกรรม 
- การสัมภาษณ 
- การสอบถาม 

- แบบสังเกต 
- แบบสัมภาษณ 
- แบบสอบถาม 
- แบบรายงานผล 

ผลลัพธ 
 1. ผูบริหารมกีารพัฒนาเรื่อง การนิเทศภายใน
สถานศกึษาโดยใชหองเรียนเปนฐาน 
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน 

การสังเกตพฤติกรรม 
- การสัมภาษณ 
- การสอบถาม 
 

- แบบสังเกต 
- แบบสัมภาษณ 
- แบบสอบถาม 
- แบบรายงานผล 

 

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 7.1 พัฒนาผูบริหารมีการพัฒนา เรื่อง การนิเทศภายในสถานศึกษาโดยใชหองเรียนเปนฐาน 
 7.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนมีการพัฒนาสูงข้ึน 
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โครงการ  นิเทศยกผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาโดยใชรปูแบบการนิเทศ 101 TEME      
                              SUPER VISION MODEL     
แผนงาน  พื้นฐานดานการพัฒนาและเสรมิสรางศักยภาพมนุษย 
สนองกลยุทธ สพฐ.      ขอ 3 ดานคณุภาพ 
สนองกลยุทธหนวยงาน กลยุทธที่3 ยกระดับคณุภาพการศกึษาใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
หนวยงานที่รับผิดชอบ   กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศกึษา  
ผูรับผิดชอบโครงการ  1.นางยุภาพิน  ทึนหาร 2.นายเทิดศักด์ิ โพธิสาขา 3.นางดวงใจ  สังฆะวัน 
ลักษณะโครงการ   โครงการใหม     
ระยะเวลาดําเนินการ  1  ตุลาคม  2564 - 30  กันยายน  2565 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนเปนองคกรหลักในการจัดการศกึษาท่ีมีความใกลชดิกับนักเรียนมากที่สุด  จึงเปน 
องคกรหลักที่มีความสําคัญที่สุดที่ควรไดรับการพัฒนาใหมีความเขมแข็ง  มีผลงานเปนที่ประจักษในการแขงขัน
กิจกรรมตาง ๆ  แตหากพิจารณาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  จากการทดสอบระดับชาตโิดยรวมแลว  ยังตองไดรับการ
พัฒนาใหเปนไปตามเปาหมายของสํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน 
   สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1  พิจารณาเห็นวา  กระบวนการเรียนการ
สอน  กระบวนการบริหาร  และกระบวนการนิเทศการศึกษา  เปนกระบวนการสําคัญทีจ่ะทําใหคุณภาพดาน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  โดยเฉพาะกระบวนการนิเทศการศกึษานั้น  เปนกระบวนการที่จะทําใหกระบวนการ
เรยีนการสอนและกระบวนการบริหารมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  อันจะทําใหคุณภาพนักเรียนเปนไปตามท่ีหลักสูตร
กําหนดจึงจัดทําโครงการนี้ขึ้น 

2. วัตถุประสงค 

 2.1 ผลผลิต 
  2.1.1 เพื่อพัฒนาการบริหารจดัการโรงเรียนใหมีคุณภาพ 
    

 2.2 ผลลัพธ 
  2.2.1 ระดับคุณภาพการศึกษาไดมาตรฐานตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด 
  

3. เปาหมาย 
3.1 ดานปริมาณ 

 3.1.1 โรงเรียน 225 ใหมีคุณภาพการศึกษาไดมาตรฐานตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กําหนด 
 
 3.2 ดานคุณภาพ 
 3.2.1 ระดับคุณภาพการศึกษาไดมาตรฐานตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด 
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4. กิจกรรมการดําเนินงาน 
ที่ กิจกรรม ระยะเวลาดาํเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

1 เสนอโครงการ ม.ค.65 นางยุภาพิน  ทึนหาร 
2 ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน เพื่อวางแผนจัดทํา

ตารางการนิเทศ  จัดทาํเอกสารคูมือการนิเทศ และ
เครื่องมือการนิเทศ ติดตามฯ 
 

ม.ค.65 นางยุภาพิน  ทึนหาร 
และคณะ 

3  นเิทศยกระดับคุณภาพการศึกษา   
1.  นิเทศ ติดตาม การสอบ   O-Net (5 วัน) 
2.  นิเทศ ติดตาม เตรียมสอบ  RT (5 วัน) 
3.  นิเทศ ติดตาม เตรียมสอบ  NT (5 วัน) 
4.นิเทศ ติดตาม เตรียมปลายป (5 วัน) 
5.นิเทศ ติดตาม การประเมินปฐมวัย (5 วัน) 
6.นิเทศเตรยีมความพรอมเปดภาคเรียนที่1/65 
 (15วัน) 
7.นิเทศตามนโยบาย (30 วัน) 

 
 
 

1 ม.ค.64 
.- 

30 ก.ย.65 
 

 
 
คณะกรรมการนิเทศ 
ท่ีไดรับการแตงต้ัง 

4 ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานสรุปผลการนิเทศ 
 

ก.ย.65 นางยุภาพิน  ทึนหาร 
และคณะ 

 
 
5. งบประมาณ 
 จํานวนทั้งสิ้น 80,000 บาท * ขออนุมัติถัวจายทุกรายการ ตามรายละเอียดการใชจายงบประมาณ ดังนี้ 
 

รายการใชงบประมาณ 
งบประมาณที่ใชตามหมวดรายจาย 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ

กิจกรรมที่ 1 : ประชุมคณะทาํงานและวิทยากร วางแผน
จัดทําตารางการอบรมปฏิบัติการ จัดทําเอกสารคูมือ  
ประกอบการอบรม เครื่องมือการนิเทศ ติดตามฯ 
 1) คาอาหารและอาหารวาง ( 18 คน x 130 บาท) 

    
 2,340  2,340 
    

รวม  2,340  2,340 
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รายการใชงบประมาณ 

งบประมาณที่ใชตามหมวดรายจาย 
รวม 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ

กิจกรรมที่ 2 : -   
คาเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการนิเทศยกระดับผลสัมฤทธ์ิ   
กิจกรรมที่ 2 : นิเทศยกระดับคุณภาพการศึกษา   
1.  นิเทศ ติดตาม การสอบ   O-Net (3 วัน) 
2.  นิเทศ ติดตาม เตรียมสอบ  RT (3 วัน) 
3.  นิเทศ ติดตาม เตรียมสอบ  NT (3 วัน) 
4.นิเทศ ติดตาม เตรียมสอบปลายป (3 วัน) 
5.นิเทศ ติดตาม การประเมินปฐมวัย (3 วัน) 
6.นิเทศเตรียมความพรอมเปดภาคเรียนที่1/65 (5วัน) 
7.นิเทศตามนโยบาย (5 วัน) 

 (18 คน  120 บาท  25 วัน) = 54,000 บาท 
9. คาชดเชยน้าํมันเชื้อเพลิงกรรมการนิเทศฯ 
  ( 3,300 บาท x 4 สาย ) + (3,000 บาท  x 3 สาย ) 
10.  คาเอกสาร เคร่ืองมือการนิเทศ 

    
  

 
 

54,000 
 
 
 
 
 
 

21,600 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,060 

 
 
 

54,000 
 
 
 
 
 
 

21,600 
 

2,060 

รวม  75,600 2,060 77,660 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น  77,940 2,060 80,000 

 
6.  การประเมินผล 

ตัวบงชี้ความสําเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช 
ผลผลิต 
 1. การจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพ 
 

การสังเกตพฤติกรรม 
- การสัมภาษณ 
- การสอบถาม 
-การายงานผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

- แบบสังเกต 
- แบบสัมภาษณ 
- แบบสอบถาม 
- แบบรายงานผล 

 
ผลลัพธ 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

การสังเกตพฤติกรรม 
- การสัมภาษณ 
- การสอบถาม 
-การายงานผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

- แบบสังเกต 
- แบบสัมภาษณ 
- แบบสอบถาม 
- แบบรายงานผล 

 

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 7.1 ผูบริหารโรงเรียนและครผููสอนใหความสําคัญกับงานวชิาการมากขึ้น 
     7.2  คุณภาพดานผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักเรยีนสูงขึ้น 
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โครงการ     โครงการพัฒนาและสงเสรมิการจัดการศกึษานักเรียนที่มีความบกพรอง 

ทางการเรียนรูพิเศษเรียนรวม ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
แผนงาน     ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา   
สนองนโยบาย สพฐ.  ขอ 3 ดานคุณภาพ 
สนองกลยุทธหนวยงาน   สนองยุทธศาสตรที่ 2 สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศกึษา  

ใหกับประชากรวัยเรียนทุกคน 
กลุมที่รับผิดชอบ     กลุมงานพัฒนาและสงเสริมระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
ผูรับผิดชอบโครงการ  นายประสบชัย    ทินบุตร   
ลักษณะโครงการ        โครงการใหม      
ระยะเวลาการดําเนนิการ   1  ตุลาคม 2564  -  30 กันยายน  2565 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 จากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2540  และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.
2542  และที่แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับท่ี  2)  พ.ศ.2545  แสดงถึงเจตนารมณในการยกระดับการศึกษาของประชาชนให
สูงข้ึน  โดยกําหนดสิทธิและโอกาสของประชาชนในการไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ไมนอยกวา 12  ป  ท่ีรัฐตองจัดให
โดยไมเสียคาใชจาย  เด็กและเยาวชนพิการทุกประเภทมีสิทธิและโอกาสไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนพิเศษ  ดังนั้น
เพื่อเปนการประกันคุณภาพและโอกาสทางการศึกษาตลอดจนการประกันคุณภาพของการใหบริการทางการศึกษานั้น  
จําเปนตองจัดการศึกษาในรูปแบบของ“การจัดการเรียนรวม”  เพื่อใหเด็กและเยาวชนพิการสามารถเขาถึงการศึกษา
ได  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 2 ไดดําเนินการจัดการเรียนรวมโดยใชรูปแบบการบริหาร
จัดการโดยใชโครงสรางซีท  (SEAT  Framework)  และการบริหารจัดการทั้งระบบ  โดยใชโรงเรียนเปนฐาน  
(SBM) ผลการดําเนินงานที่ผานมาเด็กพิการไดรับการพัฒนาศักยภาพตามความตองการจําเปนพิเศษเปนรายบุคคล  
ไดรับสื่อ  สิ่งอํานวยความสะดวก  บริการและความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาตามความตองการจําเปนพิเศษ  และ
จากสถิติขอมูลทางการศึกษา  ขอมูลเด็กพิการทั้ง  9  ประเภทที่เรียนรวมอยูในโรงเรียนทั่วไป  พบวา  มีนักเรียนที่มี
ความบกพรองทางการเรียนรูมากที่สุด  ซึ่งนักเรียนสวนใหญจะมีปญหาการเรียนวิชาภาษาไทย  (การฟง  การพูด  
การอาน และการเขียน) และวิชาคณิตศาสตร  (ดานการคิดคํานวณและโจทยปญหา) ซึ่งเปนปญหาที่สงผลกระทบ
โดยตรงตอการพัฒนาดานตาง ๆ  ของเด็กดวยแตหากไดรับการแกปญหาแตเนิ่น ๆ แลวสามารถที่จะพัฒนาหรือ
ปรับปรุงสมรรถภาพใหดีขึ้นได  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 2  ไดตระหนักถึงความสําคัญ
ของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเด็กกลุมดังกลาว  จึงจัดทําโครงการนี้ขึ้น  เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสําหรับ
นักเรียนพิการเรียนรวมใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเปนการยกระดับผลสัมฤทธิ์คุณภาพการศึกษาในสาระอ่ืน ๆ 
เพิ่มข้ึนดวย 
 

2. วัตถุประสงค 
          1.  เพ่ือเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและขจัดการเลือกปฏิบัติใหแกเด็กและเยาวชนพิการไดรับการ

พัฒนาศักยภาพในโรงเรียนทีจ่ัดการเรียนรวมอยางทั่วถึง และมีคุณภาพ ครอบคลุมทุกพื้นท่ี 
 2.  เพื่อใหเด็กพิการรวมไดสิทธิและโอกาสที่เทาเทยีมกันในการไดรับการพัฒนาการเรียนรูในรูปแบบ

ท่ีเหมาะสมอยางเต็มศักยภาพเปนรายบุคคล  ไดรบับริการ  สื่อ  สิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อเขาถึงการศกึษา พัฒนา
ศักยภาพ  ทักษะการดํารงชีวติ และพื้นฐานอาชพีเพื่อพึ่งตนเองได   

3.  เพื่อพัฒนานวัตกรรม  สื่อและเทคโนโลยีการเรียนรูสาํหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการ
เรยีนรู  
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4.  เพื่อสรางความเข็มแข็งใหโรงเรยีนที่จัดการเรียนรวมและเรียนรวม ในรูปแบบการจัดการเรียน

การสอนท่ีเหมาะสมกับสภาพความพิการในแตละประเภท เปนศูนยบรกิารทางการศกึษาพิเศษ (Student Support 
Service : SSS)  กระจายทุกอําเภอในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศกึษา  เปนศูนยรวมสื่อการเรียนรู นวัตกรรม  Best 
practice เปนแหลงเรยีนรู  (Resource Center) ทั้งดานหลักสูตร  การเรียนการสอนและการวัดผลเด็กพิการ  

5.  เพื่อพัฒนาโรงเรียนที่จัดการเรียนรวมเขาสูมาตรฐานการเรียนรวม  และจัดระบบประกันคุณภาพ
ทางการศึกษาทั้งการบริหารจดัการ  คุณภาพครูและคุณภาพผูเรียน 

 6.  เพื่อพัฒนาครแูละบุคลากรทางการศึกษามีความรู  ความสามารถและทักษะในการพัฒนา
สมรรถภาพเด็กพิการเรียนรวมในแตละประเภทความพิการไดอยางเหมาะสมและมีประสทิธิภาพ 

 7.  เพื่อสงเสริมการทํางานรวมกันของทุกภาคสวน  ครู  ผูปกครอง  องคกรสวนทองถ่ิน  ศูนย
การศกึษาพิเศษ และสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสรางเครอืขายการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 

3. เปาหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 1.  นักเรียนพิการเรียนรวมในสังกัดทุกคน ไดรับสิทธิและโอกาสทางการศกึษาและไดรบัการพัฒนา

สมรรถภาพ  สิทธิและโอกาสทางการศึกษาอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ 
 2.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรยีนที่จัดการเรยีนรวมไดรับการพัฒนาในรูปแบบที่

เหมาะสม  
เชิงคุณภาพ 

 1.  นักเรียนพิการเรียนรวมทุกคนไดรับการพัฒนาทุกดานเต็มศกัยภาพของแตละบุคคลและ
เหมาะสมกับสภาพความพิการ 

2.  ครูและบุคลากรในโรงเรียนที่มีนักเรียนพิการเรียนรวมมีความรู  ความสามารถและทกัษะในการ
จัดการเรียนการสอนสําหรับนกัเรียนพิการเรียนรวมไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 3.  โรงเรยีนท่ีจัดการเรียนรวมและเรียนรวม  สามารถจัดการศกึษาใหกับเด็กพิการเรียนรวมใน
รูปแบบที่เหมาะสม  มีสื่อ/นวัตกรรม  เทคนิควิธีการที่มีคุณภาพสาํหรับใชเพ่ือพัฒนานักเรียนพิการเรียนรวมและ
สามารถเปนแหลงเรยีนรูได 
 
4. กิจกรรมและการดําเนินงาน 

ท่ี   กิจกรรม ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
1 จัดทําโครงการและขออนุมัติโครงการ ต.ค. 2564 ศน.ผูรบัผิดชอบ 
2 แตงตั้งคณะกรรมการและประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน พ.ย. 2564 ศน.ผูรับผิดชอบ 
3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา    

    
พ.ย.2564- ก.ค. 
2565 

ศน.ผูรบัผิดชอบ/
วิทยากร/คณะทํางาน 

4 นิเทศ  ติดตาม ประเมินผลการดาํเนินงาน เพ่ือประกัน
คุณภาพการจัดการศึกษาเรยีนรวม 

ม.ค.-ส.ค. 2565 ศน.ผูรับผิดชอบ/ศน.
ประจําศูนยเครือขาย 

5 จัดทํารายงานผลการดาํเนินงานในโรงเรียนตนแบบการเรียน
รวมและโรงเรียนท่ัวไปที่มีนักเรียนเรียนรวม 

ก.ย. 2565 ศน.ผูรับผิดชอบ 
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5. งบประมาณ 

 จํานวน  40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถวน) ตามรายละเอียด ดงันี้ 
กิจกรรมและรายละเอียด 

ในการใชงบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ใช 
งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 
กิจกรรมที่ 1 อบรมหลักสูตรการคัดกรองคนพกิารทาง
การศึกษา (หลักสูตร 21 ชั่วโมง)  Online 

30,000    

คาตอบแทนคณะวิทยากร 20 คนๆละ  1,500 บาท  30,000   
กิจกรรมที่ 2  อบรมการเรียนรูวิธีสอนเด็กพิเศษใน
หองเรียนปกติ Online 

10,000    

คาตอบแทนคณะวิทยากร 10 คนๆละ  1,500 บาท  10,000   
กิจกรรมที่ 3 การนิเทศ ติดตามผลการดําเนินงานจัด
การศึกษาพเิศษแบบเรียนรวมOnline     

-    

รวมเงิน 40,000 40,000   

หมายเหตุ   ขออนุมัติถัวจายตามที่จายจริงทุกรายการ 
 

6. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมนิผล เครื่องมือที่ใช 

ผลผลิต (Output) 
1.  นักเรียนพิการเรียนรวมทุกคนที่เรียนอยูในโรงเรียนที่จัดการเรียน
รวมไดรับการพัฒนาดานการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสม และไดรับสิ่ง
อํานวยความสะดวก  สื่อ  บรกิารและความชวยเหลืออื่นใดทาง
การศกึษาตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง 

 
สังเกต ,สอบถาม ,  
สัมภาษณ 
 

 

 
 แบบสังเกต,แบบสอบถาม, 
แบบสัมภาษณ 

2. นักเรียนพิการเรียนรวมทุกคนไดรับการพัฒนาคุณภาพชวีิต  ทักษะ
การดาํรงชวีิต  ทักษะทางสังคมและทักษะทางวิชาการ  ตาม
กระบวนการที่กําหนดไวใน IEP ของแตละบุคคล 

ตรวจสอบรายการ 
 
 

แบบตรวจสอบรายการ 
 
 

3.  ครูและบุคลากรทางการไดรับการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพการ
จัดการศกึษาสาํหรับนักเรียนพิการเรยีนเรียนรวม 

สังเกต ,สอบถาม ,  
สัมภาษณ 

แบบสอบถาม, 
แบบสัมภาษณ 

4. โรงเรียนทุกแหงในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
รอยเอ็ด เขต 1 มีการพัฒนาการศึกษาสําหรับนักเรียนท่ีมีความ
บกพรองทางการเรียนรู 

ตรวจสอบรายการ แบบตรวจสอบรายการ 

 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1.  ครูผูสอนสามารถคัดกรอง  วินิจฉัยและจัดทาํแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 
 2.  ครูและผูเก่ียวของมีความรู และทักษะดานการจัดการศกึษาสาํหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการเรียนรู 

3.  นักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรูทกคน  ไดรับการพัฒนาทักษะดานการอาน – เขียน และดาน
การคดิคํานวณ  เต็มศักยภาพของแตละบุคคล  ลดปญหาการอานไมออก  เขียนและคิดคํานวณไมได 
 4.  มีนวัตกรรม สื่อ วัสดุ อุปกรณสําหรับการจัดการเรียนการสอนสําหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการ
เรยีนรูที่มีประสิทธิภาพ   
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โครงการ   ยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระดับ 2 ดาว 
แผนงาน   พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศกัยภาพมนุษย 
สนองกลยุทธ สพฐ.        ขอ 3 ดานคณุภาพ 
สนองกลยุทธหนวยงาน   กลยุทธที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง                                   
                                ในศรรษตวรรษที่ 21 
หนวยงานที่รับผิดชอบ     กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศกึษา  
ผูรับผิดชอบโครงการ     นายเทิดศกัดิ  โพธิสาขา นางยุภาพิน  ทึนหาร และนางดวงใจ สังฆะวัน 
ลักษณะโครงการ        โครงการใหม      โครงการตอเนื่อง 
ระยะเวลาดําเนินการ     1  ตุลาคม  2564 - 30  กันยายน  2565 
.............................................................................................................................................................................. 

1.  หลักการและเหตุผล 
 ดวยกระทรวงศกึษาธิการ มีนโยบายในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม  จริยธรรมใหกับนักเรียนในสังกัด โดย
มอบหมายใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จัดทําโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เพื่อนําหลักการ
ทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ร.9) และพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (ร.10) ในการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค และคานิยมของชาติ มาบูรณาการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรพรอมทั้งสงเสริมสนับสนุนการทํา
กิจกรรมทั้งในและนอกโรงเรียน ตามนโยบายภายใตกรอบยุทธศาสตรชาติเก่ียวกับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
คุณลักษณะอันพึงประสงคตามแนวทางโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธและสถานศึกษาพอเพียง เพื่อสรางพลเมือง
ใหมีคณุภาพ เปนคนดี คนเกง และมีความสุข และเกิดความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

การศึกษานับวาเปนเครื่องมือท่ีสําคัญอยางยิ่งในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  ซึ่งนักวิชาการศึกษาเชื่อวาถา
มนุษยไดรับการศึกษาจะทําใหพวกเขามีความเจริญงอกงามทั้งทางรางกาย  อารมณ  สังคมและสติปญญา  ดังนั้น  
สถานศึกษาจึงเปนหนวยงานหลักในการบมเพาะเด็กและเยาวชนใหมีพฤติกรรมที่ดีงามทั้งทางดานพุทธิพิสัย  
(Cognitive Domain)  ทักษะพิสัย  (Psychomotor Domain)  และจิตพิสัย  (Affective  Domain)  และมี
คุณลักษณะอันพึงประสงคตามท่ีหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรแกนกลางกําหนด  นอกจากนี้ยังตองจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรใหสอดคลองกันดวย  และตองไมลืมที่จะสอดแทรกและปลูกฝงเรื่องคุณธรรม  
จริยธรรม  ความดีความงามใหกับเด็กๆ  โดยกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนที่เก่ียวของอีกดวย  ทั้งนี้ เพื่อให
เด็กและเยาวชนเหลานั้นเตบิโตขึ้นไปเปนคนดี  คนเกง  และดํารงชีวิตอยางมีความสุข 
 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1 ไดตระหนักถึงภาระหนาท่ีในการปลูกฝงคุณธรรม 
จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค และคานิยมของชาติ ทั้งนี้ไดดําเนินการตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. มา
อยางตอเนื่อง เพื่อเปนการสานตอกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. จากหลักการและเหตุผลที่กลาวมาขางตน  ทําให
สํานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษารอยเอ็ด เขต  1  ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในการพัฒนาดานคุณธรรมและ
จริยธรรม เพื่อสงเสริมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมใหเกิดขึ้นในตัวนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อ
สนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย เสริมสรางระเบียบวินัย คุณธรรม และจริยธรรม 
คุณลักษณะอันพึงประสงค กิจกรรมหลัก สงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงคและคานิยมของ
ชาติ จึงไดจัดทําโครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงคและคานิยมชาติ (โครงการโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ.) เพื่อรวมกันพัฒนาโรงเรยีนไปสูความเปน  “โรงเรียนคุณธรรม”  จึงไดจัดทําโครงการนี้ขึ้น 
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2.  วัตถุประสงค 
 1.  เพื่อพัฒนาผูบริหารสถานศึกษา  และครู ในสงักัดทุกโรงเรียน  มีความรู เขาใจ ตามกระบวนการพัฒนา
โรงเรียนของโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

2.  เพื่อยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม  สพฐ. ขึ้นเปน ระดับ 2 ดาว 3 ดาว และ 4 ดาว 

3.  เปาหมาย 
 ดานปริมาณ   

-   โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนนํากิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  ไปปรบัใชในกระบวนการเรียนการสอน
และการบริหารจัดการท่ีเหมาะสมกับบริบทของแตละสถานศึกษา  

 -   โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนรับการประเมินยกระดับโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. และไดระดับ 2 ดาว  ขึ้นได 
 

 ดานคุณภาพ   
-   ผูบริหารสถานศึกษา และครูในสังกัด  สามารถนําแนวทางการพัฒนาตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

ไปจัดกิจกรรมตามบริบทของสถานศึกษาและสามารถเปนแบบอยางและแหลงเรียนรูได    
-   โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนยกระดับโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  ระดับ 2 ดาว ปการศึกษา 2564 
 

4.  กิจกรรมการดําเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาเนินการ ผูรับผิดชอบ 
1. ขออนุมัติโครงการ มกราคม  2564 นายเทิดศักดิ์  โพธิสาขา  

นางยุภาพิน  ทึนหาร  
2. ดําเนินงาน ตุลาคม 2564  – 

กันยายน 2565 
นายเทิดศักดิ์  โพธิสาขา  
นางยุภาพิน  ทึนหาร   
นางดวงใจ  สังฆะวัน 
และคณะ 

4. ประชุมสรุปและรายงานผลการดําเนินงาน กันยายน  2565 นายเทิดศักดิ์  โพธิสาขา  
นางยุภาพิน  ทึนหาร   
นางดวงใจ  สังฆะวัน 
และคณะ 

5.  งบประมาณ  จํานวน  30,000  บาท (ถัวจายทุกรายการ)  มีรายละเอียดดังนี้ 

ที่ กิจกรรม 
เงินงบประมาณ รวม 

งบประมาณ คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ
1. ประชุมเตรียมดําเนนิงาน 

และประชุมสรุปผลหลังการดําเนินงาน 

-  คาอาหารและอาหารวาง (30 คน  130 บาท   2 
วัน) 

  
7,800 

  
7,800 

2 การอบรม พัฒนาผูบริหารสถานศึกษา  และครู ใหมี
ความรู ความเขาใจ ตามกระบวนการพัฒนาโรงเรยีนของ
โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
-อาหารวางผูเขารับอบรม (224 คน x 50 บาท x 1 วัน) 

 
 
 
 

 
 
 

11,450 

  
 
 

11,450 
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-อาหารและอาหารวางกรรมการดาํเนินงาน (30 คน x 
230 บาท x 1 วัน) 
-คาประธานเปด – ปด การอบรม 

2,000 6,900 6,900 
 

2,000 
3 คาเอกสารการอบรม   1,850 1,850 

รวม 2,000 26,150 1,850 30,000 
-  ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

6.  การประเมินผล 
  

ตัวบงชี้ความสําเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช 
ผลผลิต 
 1. การดําเนินการยกระดับคุณภาพโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ.ระดับ 2 ดาว 
 

การสังเกตพฤติกรรม 
- การสัมภาษณ 
- การสอบถาม 
-การายงานการดําเนินการยกระดับ
คุณภาพโรงเรียนคณุธรรม สพฐ.
ระดับ 2 ดาว 

- แบบสังเกต 
- แบบสัมภาษณ 
- แบบสอบถาม 
- แบบประเมิน 

 

ผลลัพธ 
 1. โรงเรียนไดยกระดับเปนโรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ. เปนระดับ 2 ดาว 

-ตรวจสอบรายงานผลการ
ดําเนินงานยกระดับเปนโรงเรยีน
คุณธรรม สพฐ. เปนระดับ 2 ดาว 

- แบบประเมิน 
 

7.  ผลคาดวาจะไดรับ 
7.1  ผูบริหารสถานศกึษา  และครู  ในสังกัดทกุโรงเรียน  มีความรู เขาใจ กระบวนการ พัฒนาโรงเรียนของ

โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
7.2  ผูบริหารสถานศกึษา ครบูุคลากร นําแนวทางการพัฒนาโรงเรียนของโครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. 

ไปประยุกตใชในการจัดการเรยีนการสอนตามบริบทของสถานศึกษา   
7.3  โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนไดยกระดับเปนโรงเรยีนคณุธรรม สพฐ. เปนระดับ 2 ดาวขึ้นไปใน                    

ปการศึกษา 2564 
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ช่ือโครงการ :        การอบรม พัฒนาทักษะการสอนแนะแนวสูอาชพี ครใูนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ 
                 การศกึษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1  ประจาํปงบประมาณ 2565 
แผนงาน :        พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
สอดคลองนโยบาย สพฐ. :   ขอที่ 3  ดานคณุภาพ 
สนองกลยุทธหนวยงาน :     กลยุทธที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง 
                                   ในศตวรรษที 21 
หนวยงานที่รับผิดชอบ :       กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผูรับผิดชอบโครงการ :       นางดวงใจ  สังฆะวัน  นายนิยม  จันทลา 
ลักษณะโครงการ :             โครงการใหม     โครงการตอเน่ือง 
ระยะเวลาดําเนินการ :       1 ตุลาคม  2564  ถึง  30  กันยายน  2565 

 
1. หลักการและเหตุผล   

สํานักงานคณะกรมการการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน  มีนโยบายใหสถานศึกษาดาํเนินการพัฒนาและเตรียม 
ความพรอมทักษะในทุกๆ ดานใหกับนักเรียน  โดยใชกิจกรรมในหลากหลายดาน อาทิเชนใชกิจกรรมแนะแนว 
ในการพัฒนาทักษะดานการศึกษา ดานอาชีพ และดานสวนตัวและสังคม ซึ่งเปนขอบขายของงานแนะแนว 
ในการพัฒนาใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองในดานการเรียนอยงเต็มตามศักยภาพ รูจักการแสวงหาความรูและใชขอมูล 
ในการวางแผนการเรียนหรือการศกึษาตอไดอยางเหมาะสม  อีกทั้งเพ่ือใหผูเรยีนไดรูจักตนเองในทุกดาน  รูและเขาใจ 
โลกของงานอาชีพอยางหลากหลาย มีเจตคติที่ดีตอาชีพสุจรติ สามารถวางแผนเพื่อประกอบอาชีพตามท่ีตนเอง 
มีความสนใจและมีความถนัด  และเพื่อใหผูเรียนรูจักและเขาใจตนเอง  รักและเห็นคุณคาของตนเองและผูอ่ืน  
มีวุฒภิาวะทางอารมณ มีเจตคติที่ดีตอการมีชีวิต มีคุณภาพ มีทักษะชีวติ สามารถปรับตัวและดํารงชวีิตอยูในสังคม 
ไดอยางมีความสุข  โดยใหสอดคลองกับในสังคมปจจุบัน   

อีกทั้งนโยบายของคณะรัฐมนตรี ที่มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ  เรื่องการเตรียมความพรอม 
แกกําลังแรงงานกอนเขาสูตลาดแรงงาน  โดยใหกระทรวงแรงงานรวมกับกระทรวงศึกษาธิการ  องคกรปกครอง 
สวนทองถ่ินและหนวยงานตางๆ ที่จัดใหมีการศกึษาในระดบัมัธยมศึกษาดาํเนินการใหนักเรยีนระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 
ทุกคนไดรับการแนะแนวการศึกษาและอาชีพกอนสําเร็จการศึกษา ตามกระบวนการแนะแนวครบถวนทุกขั้นตอน  
และกําหนดใหการแนะแนวการศึกษาอาชพีแกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปท่ี 3 เปนเปาหมายและตัวชีวั้ดผลการ
ดําเนินงานประจําปของสถานศึกษาเพื่อนํานโยบายสูการปฏิบัติใหครูผูสอนแนะแนวมีความรู  ความเขาใจเก่ียวกับ 
การพัฒนางานแนะแนวทั้งระบบ   

อีกทั้งมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูประกอบวิชาชีพครูซึ่งกําหนดไวในขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐาน
วิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ พ.ศ. 2548  หมวด 2  ขอ  10  (1) , (2) , (3) , (4) , (5)  และ  (6) ครูตองปฏิบัติ
กิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยูเสมอ  รวมท้ังปฏิบัติกิจกรรมตางๆ  โดยคาํนึงถึงผลท่ีจะเกิด 
แกนักเรียน  มุงมั่นพัฒนานักเรียนใหเต็มศักยภาพ  พัฒนาแผนการจัดการเรียนรูใหสามารถปฏิบัติใหเกิดผลจริง  
พัฒนาสื่อการเรียนการสอน  การใชเครื่องมือทางการแนะแนวใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ  และจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนโดยเนนผลถาวรที่เกิดแกนักเรียน  ผูประกอบวิชาชีพครูจะปฏิบัติงานตามมาตรฐานดังกลาวไดอยางมี
ประสิทธิภาพ จึงตองเพียบพรอมดวยสมรรถนะดานความรู  ประสบการณวิชาชีพ  ดานการปฏิบัติงานและดานการ
ปฏิบัติตน  ซึ่งสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามีสวนสาํคัญในการที่จะสรางเสรมิสมรรถนะดังกลาวใหแกครูทุกคน   
อีกทั้งในยุควิถีชีวิตใหม (New Normal)  สาํนักงานเขตพื้นที่การศกึษายิ่งจําเปนที่จะตองพัฒนาครู/บุคลากร 
ในทุกดาน เพื่อการสรางความเขมแข็งใหกับองคกร   
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สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1 เล็งเห็นความสําคัญของการจัดกิจกรรมแนะแนว 

ในโรงเรียน  จึงไดจัดโครงการอบรม พัฒนาทักษะการสอนแนะแนวสูอาชีพ ของครูในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1  ประจําปงบประมาณ 2565 ขึ้น เพื่อขับเคลื่อนงานแนะแนวอยางเปนระบบ
และรูปธรรม   
 

2. วัตถุประสงค 
   2.1  ผลผลิต 

1)  เพื่อสงเสริมใหโรงเรยีนในสังกัดจัดกิจกรรมการสอนแนะแนว  ตามองคประกอบทั้ง 3 ดาน 
ของงานแนะแนว และงานบรกิารแนะแนวเพื่อสงเสริมทักษะชีวิต  การศึกษาตอและการประกอบอาชีพใหแกนักเรียน
อยางตอเน่ือง เขมแข็งและเปนรูปธรรม  

2)  เพื่อสงเสริมใหครูแนะแนว/ผูรับผิดชอบงานแนะแนว  ไดรับความรู  ความเขาใจในการจัด 
กิจกรรมการสอนแนะแนว  นโยบายที่เก่ียวของ  และทศิทางการพัฒนางานแนะแนวในสถานศึกษา  รวมทั้งมีการ
พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

3)  เพื่อใหนักเรียนทุกคนในสังกัด  ไดรับการบริการดานแนะแนวทั้ง 5 ดานอยางมีประสทิธิภาพ 
และเปนรูปธรรม  รวมทั้งไดรบัการพัฒนาและสงเสริมทกัษะชีวิตใหเปนไปตามรูปแบบของชีวิตในยุควิถีชีวิตใหม  
(New Normal)  
 2.2  ผลลัพธ 

1)  โรงเรียนในสังกัดไดรับการสงเสรมิการจัดกิจกรรมการสอนแนะแนว  ตามองคประกอบทั้ง 3 ดาน 
ของงานแนะแนว และงานบรกิารแนะแนวเพื่อสงเสรมิทักษะชีวิต  การศึกษาตอและการประกอบอาชีพใหแกนักเรียน
อยางตอเน่ือง เขมแข็งและเปนรูปธรรม  

2)  ครูแนะแนว/ผูรับผิดชอบงานแนะแนว  ไดรบัความรู  ความเขาใจในการจัดกิจกรรมการสอน 
แนะแนว  นโยบายท่ีเก่ียวของ  และทิศทางการพัฒนางานแนะแนวในสถานศึกษา  รวมทั้งมีการพัฒนาตนเอง 
อยางตอเน่ือง 

3)  นักเรียนทุกคนในสังกัด  ไดรับการบริการดานแนะแนวทั้ง  5  ดานอยางมีประสิทธิภาพ 
และเปนรูปธรรม  รวมทั้งไดรบัการพัฒนาและสงเสริมทกัษะชีวิตใหเปนไปตามรูปแบบของชีวิตในยุควิถีชีวิตใหม  
(New Normal)  

 

3. เปาหมาย 
 3.1 ดานปริมาณ 

1)  โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน  ไดรบัการสงเสริมการจัดกิจกรรมการสอนแนะแนว  ตามองคประกอบ 
ท้ัง 3 ดานของงานแนะแนว และงานบริการแนะแนวเพื่อสงเสรมิทักษะชีวิต  การศึกษาตอและการประกอบอาชีพ
ใหแกนักเรียนอยางตอเนื่อง เขมแข็ง และเปนรูปธรรม  

2)  ครูแนะแนว/ผูรับผิดชอบงานแนะแนวในโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนมีความรู  ความเขาใจ 
ในการจัดกิจกรรมการสอนแนะแนว  นโยบายที่เก่ียวของ  และทิศทางการพัฒนางานแนะแนวในสถานศึกษา   
รวมทั้งมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

3)  นักเรียนทุกคนในสังกัด  ไดรับการบริการดานแนะแนวทั้ง  5  ดานอยางมีประสิทธิภาพ 
และเปนรูปธรรม  รวมทั้งไดรบัการพัฒนาและสงเสริมทกัษะชีวิตใหเปนไปตามรูปแบบของชีวิตในยุควิถีชีวิตใหม  
(New Normal)  

3.2 ดานคณุภาพ 
1)  โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน  มีระบบการจัดกิจกรรมการสอนแนะแนวท่ีเขมแข็งและเปนรูปธรรม  
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2)  ครูแนะแนว/ผูรับผิดชอบงานแนะแนวในโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนมีความรู  ความเขาใจ 

ในการจัดกิจกรรมการสอนแนะแนว  นโยบายที่เก่ียวของ  และทิศทางการพัฒนางานแนะแนวในสถานศึกษา   
รวมทั้งมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

3)  นักเรียนทุกคนในสังกัดไดรบัการบริการดานแนะแนวทั้ง 5 ดานอยางมีประสิทธิภาพและ 
เปนรูปธรรม  รวมทั้งไดรับการพัฒนาและสงเสริมทักษะชีวิตใหเปนไปตามรูปแบบของชีวิตในยุควิถีชีวิตใหม  
(New Normal)  

4)  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1  มีระบบงานและขอมูลสารสนเทศ 
งานแนะแนวและการรายงานผลการดาํเนินงานแนะแนวทีม่ีคุณภาพตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของสํานักงาน 
 

4.  กิจกรรมและระยะเวลาดําเนินการ 
 

รายละเอียดกิจกรรม 
ระยะเวลาดาํเนินการ 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-ม.ีค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

กิจกรรมที่ 1  จัดทําโครงการ/เสนอขออนุมัติโครงการ 1 ต.ค.-31 
ธ.ค. 2564 

   

กิจกรรมที่ 2  แตงตั้งคณะทํางาน, จัดประชุม
คณะทํางาน, วิทยากร และวางแผนการดําเนนิงาน 

 
1 ม.ค.-31 
มี.ค. 2565 

  

กิจกรรมที่ 3  ดําเนินกิจกรรมของโครงการ 
     อบรม พัฒนาทักษะการสอนแนะแนวสูอาชีพ  
ครูในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษา
รอยเอ็ด เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2565 

  
1 เม.ย. 

- 30 มิ.ย. 
2565 

 

กิจกรรมที่ 4  นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน
แนะแนว และการสงเสริมทักษะชวีิตของนักเรียน 

   
1 ก.ค.-31 
ส.ค. 2565 

กิจกรรมที่ 5  ประชุมสรุปผลการดําเนินงาน 
และรายงานผลโครงการ 

   
1-30 

ก.ย. 2565 
 

5. งบประมาณ   
จํานวนท้ังสิ้น  18,000  บาท  ตามรายละเอียดการใชจายงบประมาณ ดังนี้ 
 

กิจกรรมรายละเอียดการใชงบประมาณ 
งบประมาณที่ใชตามหมวด

รายจาย รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ

กิจกรรมที่ 1  จัดทําโครงการ / เสนอขออนมุตัิโครงการ - - - - 
กิจกรรมที่ 2  แตงตั้งคณะทํางาน / จัดประชุมคณะทํางาน, วิทยากร 
                 และวางแผนการดําเนนิงาน 
1)  คาอาหารกลางวัน (15 คน x 80 บาท x 1 มื้อ = 1,200 บาท) 
2)  อาหารวางและเครื่องดื่ม (15 คน x 25 บาท x 2 มื้อ = 750 บาท) 

 
 
- 
- 

 
 

1,200 
750 

 
 
- 
- 

 
 

1,200 
750 

รวม - 1,950 - 1,950 
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กิจกรรมรายละเอียดการใชงบประมาณ 

งบประมาณที่ใชตามหมวด
รายจาย รวม 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ
กิจกรรมที่ 3  ดําเนินกิจกรรมของโครงการ 
          อบรม พัฒนาทักษะการสอนแนะแนวสูอาชพี ครูในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1 ประจําป
งบประมาณ 2565 จํานวน 66 คน และคณะทํางาน 15 คนรวม 81 คน 
1) คาตอบแทนประธานเปด-ปดงาน 
2)  คาอาหารกลางวัน (81 คน x 80 บาท x 1 มื้อ) 
3)  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (81 คน x 25 บาท x 2 มื้อ) 
4)  คาเอกสารและเกียรติบัตร 

 
 
 
 

2,000 
- 
- 
- 

 
 
 
 
- 

6,480 
4,050 

- 

 
 
 
 
- 
- 
- 

1,570 

 
 
 
 

2,000 
6,480 
4,050 
1,570 

รวม 2,000 10,130 1,570 14,100 
กิจกรรมที่ 4  นิเทศ ติดตามและการจัดการเรียนการสอนแนะแนว/ 
     และทักษะชีวิต      

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

กิจกรรมที่ 5  ประชุมคณะทํางาน  สรุปผลการดาํเนินงาน   
                 และรายงานผลโครงการ 
1)  คาอาหารกลางวัน (15 คน x 80 บาท x 1 มื้อ = 1,200 บาท) 
2)  อาหารวางและเครื่องดื่ม (15 คน x 25 บาท x 2 มื้อ = 750 บาท) 

 
 
- 
- 

 
 

1,200 
750 

 
 
- 
- 

 
 

1,200 
750 

รวม - 1,950 - 1,950 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 18,000 

* ขออนุมัติถัวจายทุกรายการ 
 

6. การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีวัดและประเมิน เครื่องมือที่ใช 
 1)  โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรยีน  มีระบบการจัดกิจกรรมการสอนแนะแนว
ที่เขมแข็งและเปนรูปธรรม  
 2)  ครูแนะแนว/ผูรบัผิดชอบงานแนะแนวในโรงเรยีนในสังกัดทุกโรงเรยีน 
มีความรู  ความเขาใจในการจัดกิจกรรมการสอนแนะแนว  นโยบาย 
ที่เก่ียวของ  และทิศทางการพัฒนางานแนะแนวในสถานศึกษา  รวมทั้งมีการ
พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
 3)  นักเรียนทุกคนในสังกัดไดรับการบริการดานแนะแนวทั้ง 5 ดานอยางมี
ประสิทธิภาพและเปนรูปธรรม  รวมท้ังไดรบัการพัฒนาและสงเสริมทักษะ
ชีวิตใหเปนไปตามรปูแบบของชีวิตในยุควิถีชีวิตใหม (New Normal)  
 4)  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1  มีระบบงาน
และขอมูลสารสนเทศงานแนะแนวและการรายงานผลการดําเนินงาน 
แนะแนวที่มีคณุภาพตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของสํานักงาน 

การสังเกต 
การสัมภาษณ 
การนิเทศ ติดตาม  

 

แบบสังเกต 
แบบสัมภาษณ 
แบบนิเทศ 
ติดตาม 
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7. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

1)  โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน  มีระบบการจัดกิจกรรมการสอนแนะแนวท่ีเขมแข็งและเปนรูปธรรม  
2)  ครูแนะแนว/ผูรับผิดชอบงานแนะแนวในโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนมีความรู  ความเขาใจ 

ในการจัดกิจกรรมการสอนแนะแนว  นโยบายที่เก่ียวของ  และทิศทางการพัฒนางานแนะแนวในสถานศึกษา   
รวมทั้งมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

3)  นักเรียนทุกคนในสังกัดไดรบัการบริการดานแนะแนวทั้ง 5 ดานอยางมีประสิทธิภาพและ 
เปนรูปธรรม  รวมทั้งไดรับการพัฒนาและสงเสริมทักษะชีวิตใหเปนไปตามรูปแบบของชีวิตในยุควิถีชีวิตใหม  
(New Normal)  

4)  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1  มีระบบงานและขอมูลสารสนเทศ 
งานแนะแนวและการรายงานผลการดาํเนินงานแนะแนวทีม่ีคุณภาพตามมาตรฐานและตวัชี้วัดของสํานักงาน 
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โครงการ    พัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่     
                                การศกึษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1 สูความเปน 1                                    
แผนงาน                     พื้นฐานดานการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
สนองกลยุทธ สพฐ.           ขอ 3 ดานคุณภาพ  
สนองกลยุทธ หนวยงาน กลยุทธท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
หนวยงานที่รับผิดชอบ   กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศกึษา  
ผูรับผิดชอบโครงการ  นางดวงใจ  สังฆะวัน นายเทิดศักดิ์  โพธิสาขา และนางยุภาพิน  ทึนหาร  
โครงการ          โครงการใหม      โครงการตอเนื่อง 
ระยะเวลาดําเนินการ  1  ตุลาคม  2564 - 30  กันยายน  2565 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 

  การปฏิรูปการศกึษาศึกษานิเทศกเปนผูที่มีบทบาทสําคัญยิ่งในการที่จะนําพาคุณภาพการศึกษาของ
ชาตไิปสูเปาหมาย โดยเฉพาะในเรื่องการปฏิรูปการศึกษาและเรียนรูอยางเปนระบบ ซึ่งประเดน็สําคัญของการ
จัดระบบการศึกษาและการเรยีนรูท่ีตองปฏิบัติอยางเรงดวน 4 ประการหลัก คือ การพัฒนาคณุภาพการศึกษาและ
เรยีนรู  การพัฒนาคุณภาพครยุูคใหม การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหลงเรียนรูยุคใหม และการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการใหม นอกจากนั้น ศึกษานิเทศกยังมีหนาที่พัฒนาระบบการนิเทศใหเปนการนิเทศแนวใหม เพื่อ
รองรับการเปลี่ยนของสังคมท่ีเปนไปอยางรวดเร็วอีกดวย 

"ศึกษานิเทศก คือ ผูทําหนาที่ชี้แนะ ชี้นาํ นิเทศ กระตุน ดูแล ชวยเหลือ สงเสริมใหครแูละ 
ผูบริหารสถานศึกษา  ใหเกิดความรู ความตระหนัก และมีทักษะในการบริหารจัดการและการจัดการเรียน 
การสอน"  รวมทั้งสามารถเปนที่ปรึกษาทางวชิาการสาํหรับนักบรหิารระดับสูงในองคกรที่สังกัด เชน ผูอํานวยการเขต
พื้นท่ีการศกึษา  รองผูอํานวยการเขตพื้นที่  ผูอํานวยการกลุมงานตาง ๆ ศกึษานิเทศก ตองเกงในเชิงวิชาการเปนอยาง
มากจะตองไดรับการพัฒนาสมรรถนะใหมีความเปนเลิศ อยางตอเนื่อง โดยศึกษานิเทศก จะตองมีความรูแตกฉาน 
ลึกซึ้งในเนื้อหาสาระ เรื่องท่ีจะทําการนิเทศ  มีทกัษะในการศกึษา คนควา วิจัย เพื่อสรางองคความรูใหม ๆ สําหรับ
ครู  ผูบรหิารสถานศึกษา หรือ องคกรเครือขาย มีทักษะในการวิจัยเชิงประเมินนโยบาย แผนงาน หรือโครงการตาง 
ๆ สามารถใชการประเมินเปนเครื่องมือในการวิเคราะหและชี้แนะจุดเดน จุดออน หรือสิ่งที่ควรปรับปรุงในโครงการ
หรือปฏิบัติการใดๆ ของหนวยงานท่ีสังกัด มีทักษะดานปฏิสัมพันธระหวางบุคคล และทกัษะ ไอ ซีที  เพื่อสนับสนุน
หรือใหเอื้อตอการทํางานในยุคปจจุบัน  มีทักษะในการใชกลไกเครือขายหรือสงเสริมเครือขายใหเกิดการแลกเปลี่ยน
เรยีนรูในวงวิชาชีพ 
  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1 พิจารณาเห็นวาการพัฒนาศักยภาพ 
ศึกษานิเทศก พัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1 สูความเปน 1 ประจําปงบประมาณ 2565 มีความสําคัญเปนอยางยิ่งที่จะทําใหคุณภาพ 
ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสงูขึ้น  จึงจัดทําโครงการนี้ขึ้น 

2. วัตถุประสงค 
 2.1  ดานผลผลิต (Outputs) 
    2.1.1  ศึกษานิเทศกไดรับการพัฒนาพัฒนาศักยภาพ 
      2.2  ดานผลลัพธ (Outcomes) 
    2.2.1  คุณภาพดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเปนไปตามเปาหมายของสํานักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน 
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3. เปาหมาย 

3.1  เปาหมายเชิงปริมาณ 
    3.1.1  ศึกษานิเทศกไดรับการพัฒนาพัฒนาศักยภาพ จํานวน  14  คน 
      3.2  เปาหมายเชิงคุณภาพ 
    3.2.1  พัฒนาคุณภาพการศึกษาสูความเปนหนึ่งของประเทศ     

3.2.2  คุณภาพดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนเปนไปตามเปาหมายของสํานักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
4. กิจกรรมและระยะเวลาดําเนินการ 

รายละเอียดกิจกรรม 
ระยะเวลาดาํเนินการ (ระบุวนัท่ี/เดือน/ป) 

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 : แตงตั้งคณะทํางาน/ วิทยากร 
และการประชุมคณะทํางาน 

 /   

กิจกรรมที่ 3 : จัดทําเอกสารพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก 
 

  /  

กิจกรรมที่ 4 : กิจกรรม “การพัฒนาศักยภาพ 
ศึกษานิเทศก เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสํานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1 
สูความเปน 1” 

  /  

กิจกรรมที่ 5 : สรุปและรายงานผลการนิเทศ    / 
 
5. งบประมาณ 
 จํานวนทั้งสิ้น  50,000 บาท * ขออนุมัติถัวจายทุกรายการ ตามรายละเอียดการใชจายงบประมาณ ดังนี้ 
 

กิจกรรมรายละเอียดการใชงบประมาณ 
งบประมาณที่ใชตามหมวดรายจาย 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ

กิจกรรมที่ 1 : ขออนุมัติโครงการ - - - - 

กิจกรรมที่ 2 : การประชุมคณะทํางาน 
- คาอาหารและอาหารวาง 14 คน  

   (14 คน  130 บาท  1 วัน) 

- 1,820 - 1,820 
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กิจกรรมรายละเอียดการใชงบประมาณ 

งบประมาณที่ใชตามหมวดรายจาย 
รวม 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ

กิจกรรมที่ 3 : จัดทําเอกสารพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก 
  - คาวัสด ุ

- - 5,000 5,000 

กิจกรรมที่ 4 : การพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศกฯ 
-  คาตอบแทนประธาน เปด-ปดการประชุม 
-  คาอาหารและอาหารวาง 14  คน 2 วัน 

   (14 คน  130 บาท  2 วัน) 
- คาที่พัก   - คาจางเหมารถตู  2  คัน  2  วัน  - คาตอบแทนวิทยากร 

 
2,000 

 
 
- 
- 

14,400 

 
- 
 

3,640 
6,600 
14,720 

- 

 
- 
 
- 
- 
- 
- 

 
2,000 

 
3,640 
6,600 
14,720 
14,400 

กิจกรรมที่ 5 : การประชุมสรปุผล / รายงานโครงการ 
- คาอาหารและอาหารวาง 14 คน  

   (14 คน  130 บาท  1 วัน) 

- 1,820 - 1,820 

รวม 16,400 28,600 5,000 50,000 

 
6.  การประเมินผล 

ตัวบงชี้ความสําเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช 
ผลผลิต 
 ศึกษานิเทศกไดรับการพัฒนาและมีศักยภาพสูงข้ึน                     

 
สังเกต 

 
แบบสังเกต 

 
ผลลัพธ 
 คุณภาพดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
เปนไปตามเปาหมายของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
รายงานผลผลสัมฤทธิ์

ทางการเรยีน 

 
แบบรายงาน 

 

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
     7.1  ศึกษานิเทศกมีศักยภาพมากขึ้น 
     7.2  ครูผูสอนในสังกัดมีทักษะความสามารถในการจัดการเรียนการสอนท่ีดีขึ้น 
     7.3  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของนักเรียนในสังกัดสูงขึ้น 
     7.4  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษารอยเอ็ด เขต 1 เปนเขตพื้นท่ีการศกึษาท่ีมีคุณภาพ 
มีผลงาน นวัตกรรมทางการศกึษาที่ไดรับการยอมรับสูความเปน 1 ของการจัดการศกึษา” 
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ช่ือโครงการ :        นอมนําพระบรมราโชบายดานการศึกษาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                                    สูการปฏิบัติท่ียั่งยืน โดยใชกระบวนการ PLC 
แผนงาน :        พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
สอดคลองนโยบาย สพฐ. :    ขอที่ 3  ดานคุณภาพ 
สนองกลยุทธหนวยงาน :     กลยุทธที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที 21 
หนวยงานที่รับผิดชอบ :       กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผูรับผิดชอบโครงการ :       นางดวงใจ  สังฆะวัน  นายเทิดศักด โพธิสาขา และนางยุภาพิน  ทึนหาร 
ลักษณะโครงการ :             โครงการใหม     โครงการตอเน่ือง 
ระยะเวลาดําเนินการ :       1 ตุลาคม  2564  ถึง  30  กันยายน  2565 

 
1. หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาคณุภาพผูเรียน มุงเนนพัฒนาประชากรวัยเรียนทุกคนและทุกกลุมเปาหมาย ซึ่งหมายรวมถึง  
กลุมผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ กลุมชาติพันธุ กลุมผูดอยโอกาส และกลุมท่ีอยูในพื้นท่ีหางไกลทุรกันดาร  
ในทุกมิติโดยมีเปาหมาย เพื่อใหผูเรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติที่ถูกตองตอบานเมือง เปนพลเมืองดีของชาติและเปนพลโลกที่ดี มีคณุธรรม 
จริยธรรม มีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21มีความเปนเลิศทางวิชาการ มีทักษะวิชาชพี และมีทักษะชีวิตที่เหมาะสม
สอดคลองกับสังคมปจจุบัน โดยการพัฒนาระบบการเรียนรูที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช รชักาลที่ 9 ไดทรงมีพระราชดาํรัสแกพสกนิกร 
ชาวไทยเก่ียวกับการดําเนินชวีิตโดยยึดหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเปนปรัชญาที่ต้ังอยูบนพื้นฐาน 
ของทางสายกลางและความไมประมาท โดยคํานึงการรูจักพึ่งตนเอง ความพอประมาณ พอมีพอกิน พอมีพอใช ความมี
เหตผุล การสรางภูมิคุมกันที่ดีในตัว ตลอดจนใชความรูความรอบคอบและคุณธรรมประกอบการวางแผนตัดสินใจและ
กระทําในสิ่งที่ควรจะเปน เพื่อใหสามารถดํารงชีวิตอยางยั่งยืนภายใตกระแสโลกาภิวัฒนและความเปลี่ยนแปลงตางๆ  
กอปรกับสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ที่เมื่อพระองคทานไดทรงตอบรับเปน
พระมหากษัตริย เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ความวา “เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน และเพื่อประโยชนของประชาชน
ชาวไทย  ทั้งปวง” กอปรกับพระราชปณิธานดานการศึกษาของพระองค คือ การสรางคนดี สมเดจ็พระเจาอยูหัวฯ จึง
ทรงมีพระราโชบาย  เพ่ือสืบสานพระราชปณิธานแหงองคพระบรมชนกนาถในการสรางคนดีใหแกบานเมือง โดยทรงมุง
ใหการศึกษาตองสรางพื้นฐานแกนักเรียน 4 ดาน ประกอบดวย (1) การมีทศันคติท่ีถูกตองตอบานเมือง (2) การมี
พื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม  (3) การมงีานทาํมีอาชพี และ (4) การเปนพลเมืองด ี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1 จึงขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตนอมนําพระราโชบายดานการศึกษา มาเปนหลักชัย
ในการสรางนักเรียนเปนคนดีและพัฒนาใหเปนคนเกง สูการปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาทอยางเปนรูปธรรม ดวยการ
ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในโรงเรยีนและไดดําเนินกิจกรรม ดังนี้ 
   1. สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษานําพระบรมราโชบายดานการศกึษาสูการปฏิบัติตามสภาพภูมิสังคมของ
โรงเรียน เพื่อมุงสรางพื้นฐานใหแกผูเรียน 4 ดาน ตามพระราโชบายของสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิรา 
ลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ดังน้ี 

 1.1. มีทัศนคติท่ีถูกตองตอบานเมือง ประกอบดวย (1) ความรูความเขาใจตอชาติบานเมือง  
(2) ยึดมั่นในศาสนา (3) มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย และ (4) มีความเอ้ืออาทรตอครอบครัวและชุมชน 
ของตน  
 1.2 มีพ้ืนฐานชีวิตท่ีมั่นคงมีคณุธรรม ประกอบดวย (1) รูจักแยกแยะสิ่งที่ผิด-ชอบ / ชั่ว-ดี  
(2) ปฏิบัติแตสิ่งที่ชอบ สิ่งท่ีดีงาม (3) ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว และ (4) ชวยกันสรางคนดีใหแกบานเมือง 
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 1.3 มีงานทํา-มีอาชีพ ประกอบดวย (1) การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝกฝนอบรม 
ในสถานศึกษาตองมุงใหเด็กและเยาวชนรักงาน สูงาน ทําจนงานสาํเร็จ (2) การฝกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและ 
นอกหลักสูตรตองมีจุดมุงหมายใหผูเรียนทํางานเปนและมีงานทําในที่สุด และ (3) ตองสนับสนุนผูสําเร็จหลักสูตร 
มีอาชีพ มีงานทํา จนสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัว 
 1.4 เปนพลเมืองดี ประกอบดวย (1) การเปนพลเมืองดี เปนหนาที่ของทุกคน                          
(2) ครอบครัว-สถานศึกษา และสถานประกอบการ ตองสงเสริมใหทุกคนมีโอกาสทําหนาที่เปนพลเมืองดี   
(3) การเปนพลเมืองดีคือ “เห็นอะไรที่จะทําเพื่อบานเมืองไดก็ตองทํา”เชน งานอาสาสมคัร งานบําเพ็ญประโยชน  
งานสาธารณกุศล ใหทําดวยความมีนํ้าใจและความเอื้ออาทร 
 ดังน้ันการวางรากฐานการดาํเนินชีวิตเพื่อเปนคนดี พัฒนาใหเปนคนเกง สูการปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาท
อยางเปนรูปธรรม  และเพื่อใหดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจึงมีความจําเปนอยางย่ิง 
ท่ีจะตองปลูกฝงใหเกิดขึ้นกับทุกคนในสังคมไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งเด็กเยาวชนที่จะเปนอนาคตของชาติ สํานักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐานไดกําหนดกลยุทธการปลูกฝงคุณธรรม ความสํานึกในความเปนชาติไทย และวิถี
ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งนโยบายในการปฏิรูปการศกึษารอบที่2 (พ.ศ.2552 – 2561) ซึ่ง
มุงเนนการจัดกระบวนการเรยีนการสอนและการบริหารจดัการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อให
นักเรียนเปนคนดี มีความรู ความเขาใจ รักและเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย สามารถปฏิบัติตนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไดอยางถูกตอง และเปนผูมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
จากหลักการดงักลาว สาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1 จึงไดจัดทําโครงการนอมนําพระบรม
ราโชบายดานการศึกษาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติที่ยั่งยืน โดยใชกระบวนการ PLC ขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค 
   2.1  ผลผลิต 
      1. เพื่อสงเสริมใหโรงเรียนในสังกัดดําเนินกิจกรรมการอนุรักษสิ่งแวดลอม ประยุกตใชหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงอยางตอเนื่องเพ่ือความยั่งยืนโดยกระบวนการ PLC 
       2.  เพื่อคัดเลือกโรงเรียนตนแบบสถานศึกษาพอเพียงที่มผีลการปฏิบัติที่เปนเลิศ ของสํานกังานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1 เครอืขายละ 1 โรงเรยีน รวมจํานวน 22 โรงเรยีน 
      3. เพื่อใหครู/บุคลากรในโรงเรยีนในสังกัด มีแนวทางการนําหลักสูตรการพัฒนาคนดี ไปใช 
จัดการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝงคุณลักษณะอัน พึงประสงค ตามคุณสมบัติพื้นฐานทั้ง 4 ดาน 
      4. เพื่อสงเสรมิใหผูเรียนในสังกัดมีเจตคติที่ดีตอบานเมืองมีโอกาสทําหนาที่เปนพลเมืองดีมีพื้นฐาน 
ชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรม และเสริมสรางใหผูเรียนรับรูความสามารถของตนดานการประกอบอาชีพ  
 

 2.2  ผลลัพธ 
        1. โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนจัดกิจกรรมการอนุรกัษสิ่งแวดลอม และการประยุกตใชหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงอยางตอเนื่องเพ่ือความยั่งยืน โดยใชกระบวนการ PLC 
       2. สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษามีโรงเรียนตนแบบสถานศึกษาพอเพียงท่ีมีผลการปฏิบัติที่เปนเลิศ 
เครอืขายโรงเรียนละ 1 โรงเรยีน รวมจํานวน 22 โรงเรียน 
      3. ครูผูสอนในโรงเรียนในสังกัด มีแนวทางการนําหลักสูตรไปใชจัดการเรียนการสอน 
เพื่อปลูกฝงคุณลักษณะอัน พึงประสงค ตามคุณสมบัติพื้นฐานทั้ง 4 ดาน 
      4. นักเรียนในสังกัดมีเจตคติที่ดีตอบานเมืองมีโอกาสทําหนาที่เปนพลเมืองดีมีพื้นฐานชีวิตท่ีมั่นคง 
มีคุณธรรม และเสรมิสรางใหผูเรียนรบัรูความสามารถของตนดานการประกอบอาชีพ  
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3. เปาหมาย 

 3.1 เปาหมายเชิงปริมาณ 
      1.  ทุกโรงเรียนในสังกัดจัดกิจกรรมการอนุรักษสิ่งแวดลอม และการประยุกตใชหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงอยางตอเนื่องเพ่ือความยั่งยืน โดยใชกระบวนการ PLC 
      2.  มีโรงเรยีนตนแบบสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เปนเลิศ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1 เครือขายโรงเรียนละ 1 โรงเรียน รวมจํานวน 22 โรงเรยีน 
      3. โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน นอมนําพระบรมราโชบายดานการศกึษาสูการปฏิบัติ 
      4. โรงเรยีนในสังกัดทุกโรงเรียน มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู และการประกวดกิจกรรม 
การดาํเนินงานตามพระราโชบายดานการศึกษาของสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 
 

   3.2 เชิงคุณภาพ   
       1. นักเรียนในสังกัดมีพฤติกรรมการแสดงออกถึงการดําเนินชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
และการประยุกตใชปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ย่ังยืน โดยใชกระบวนการ PLC 
       2. นักเรียนในสังกัดทุกชวงวัยมีความรักสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
        3. นักเรียนในสังกัดรบัรูขีดความสามารถของตน เพื่อเปนแนวทางในการประกอบอาชีพ 
 

4.  กิจกรรมและระยะเวลาดําเนินการ 
 

รายละเอียดกิจกรรม 
ระยะเวลาดาํเนินการ 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-ม.ีค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

กิจกรรมที่ 1  จัดทําโครงการ/เสนอขออนุมัติโครงการ 1 ต.ค.-31 
ธ.ค. 2564 

   

กิจกรรมที่ 2  แตงตั้งคณะทํางาน, จัดประชุม
คณะทํางาน, วิทยากร และวางแผนการดําเนนิงาน 
จัดทําตารางการอบรมปฏิบัติการ จัดทําเอกสารคูมือใบ
ความรู  ใบงานประกอบการอบรม 

 
1 ม.ค.-31 
มี.ค. 2565 

  

กิจกรรมที่ 3  ดําเนินกิจกรรมของโครงการ 
- การอบรมเชิงปฏิบัติการฯ การอนุรักษ 

สิ่งแวดลอม และการประยุกตใชหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือความยั่งยืน โดยใช 
กระบวนการ PLC  และกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู
การนอมนําพระราโชบาย ดานการศึกษา 
ของสมเด็จพระเจาอยูหัวสูการปฏิบัติที่ยั่งยืน 

  
1 เม.ย. 

- 30 มิ.ย. 
2565 

 

กิจกรรมที่ 4  นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน
กิจกรรมการอนุรักษสิ่งแวดลอม และการประยุกตใช
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียน
ตนแบบสถานศึกษาพอเพียงท่ีมีผลการปฏิบัติ 
ท่ีเปนเลิศ สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา

   
1 ก.ค.-31 
ส.ค. 2565 
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รอยเอ็ด เขต 1 เครือขายละ 1 โรงเรยีน รวมจํานวน  
22 โรงเรียน  และนิเทศติดตามการนอมนําพระบรม 
ราโชบายดานการศึกษา สูการปฏิบัติท่ียั่งยืน 
กิจกรรมที่ 5  ประชุมสรุปผลการดําเนินงาน 
 และรายงานผลโครงการ 

   
1-30 

ก.ย. 2565 

5.  งบประมาณ 
 งบประมาณ  จํานวน 30,000 บาท  * ขอถัวจายทุกรายการ  
            โดยมีรายละเอียดการใชงบประมาณ  ดังตอไปนี้  

 
กิจกรรม 

รายการประมาณหมวดคาใชจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ รวม 

กิจกรรมที่  1  จัดทําโครงการ/เสนอขออนุมัติโครงการ - - - - 

กิจกรรมที่  2  แตงต้ังคณะทํางาน, จัดประชุมคณะทํางาน, 
วิทยากร และวางแผนการดําเนินงาน จัดทําตารางการอบรม
ปฏิบัติการ จัดทําเอกสารคูมือใบความรู  ใบงานประกอบ 
การอบรม 
    - คาอาหารและอาหารวาง (20 คน x 130 บาท x 1 มื้อ) 

 
 
 

 
- 

 
 
 
 

2,600 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

2,600 
รวม - 2,600 - 2,600 

กิจกรรมที่ 3  การอบรมเชิงปฏิบัติการฯ การอนุรักษ 
สิ่งแวดลอม และการประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อความยั่งยืน โดยใชกระบวนการ PLC  และ
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูการนอมนําพระราโชบาย 
ดานการศึกษาของสมเด็จพระเจาอยูหัว สูการปฏิบัติที่ยั่งยืน
โดยใชกระบวนการ PLC ของโรงเรยีนขยายโอกาสในสังกัด 
จํานวน 66 โรงเรียน 
     -  คาตอบแทนประธานเปด-ปดงาน 
     -  คาอาหารและอาหารวางผูเขาอบรมจํานวน  66 คน   
คนละ  130 บาท ระยะเวลา 1 วัน (66คนx130บาทx1วัน)   

- อาหารและอาหารวางวิทยากรและคณะทํางาน 20 คน  

คนละ 130 บาท ระยะเวลา 1 วัน (20คน x 130บาท x1วัน)       
     -  คาวิทยากร   
     -  จัดเอกสารการอบรม / เกียรติบัตร  
     -  คาสาธารณูปโภค 

 
 
 
 
 
 

2,000 
 
- 
 
- 

3,600 
- 
- 

 
 
 
 
 
 
- 
 

8,580 
 

2,600 
- 
- 

1,000 

 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 
- 

3,020 
- 

 
 
 
 
 
 

2,000 
 

8,580 
 

2,600 
3,600 
3,020 
1,000 

รวม 5,600 12,180 3,020 20,800 
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กิจกรรม 
รายการประมาณหมวดคาใชจาย 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ รวม 

กิจกรรมที่ 4  นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน
กิจกรรมการอนุรักษสิ่งแวดลอมและการประยุกตใชหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการนอมนําพระราโชบาย 
ดานการศึกษาของสมเด็จพระเจาอยูหัว สูการปฏิบัติที่ยั่งยืน
ของโรงเรยีนตนแบบสถานศกึษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่
เปนเลิศ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาประถมศึกษารอยเอ็ด 
เขต 1 เครือขายละ 1 โรงเรยีน จํานวน 22 โรงเรียน 
 -  คาพาหนะคณะกรรมการดําเนินงาน  20 คน  
คนละ 200 บาท/วัน (20 คน x 200 บาท)   

 
 
 
 
 
 
 

4,000 

 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 

4,000 

รวม 4,000 - - 4,000 

กิจกรรมที่ 5  ประชุมคณะทํางาน  สรุปผลการดาํเนินงาน   
                 และรายงานผลโครงการ 
   - คาอาหารและอาหารวาง (20คน x 130 บาท x1 มื้อ) 

 
 
- 

 
 

2,600 

 
 
- 

 
 

2,600 
รวม  - 2,600 - 2,600 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 
หมายเหตุ : ขออนุมัติถัวจายทุกรายการ 
 

6. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีวัดและประเมิน เครื่องมือที่ใช 

1. โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนจัดกิจกรรมการอนุรักษสิ่งแวดลอม  
และการประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยางตอเนื่อง 
เพื่อความยั่งยืน โดยใชกระบวนการ PLC 
2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีโรงเรยีนตนแบบสถานศกึษาพอเพียง 
ที่มีผลการปฏิบัติที่เปนเลิศ เครือขายโรงเรียนละ 1 โรงเรยีน รวมจํานวน  
22 โรงเรียน 
3. ครูผูสอนในโรงเรียนในสังกัด มีแนวทางการนําหลักสูตรไปใชจัดการเรียน
การสอนเพ่ือปลูกฝงคุณลักษณะอัน พึงประสงค ตามคุณสมบัติพื้นฐาน 
ทั้ง 4 ดาน 
4. นักเรียนในสังกัดมีเจตคติที่ดีตอบานเมืองมีโอกาสทําหนาท่ีเปนพลเมืองดี 
มีพื้นฐานชีวิตท่ีมั่นคงมีคุณธรรม และเสริมสรางใหผูเรยีนรับรูความสามารถ 
ของตนดานการประกอบอาชพี  
 

การสังเกต 
การสัมภาษณ 
การนิเทศ ติดตาม  

 

แบบสังเกต 
แบบสัมภาษณ 
แบบนิเทศ 
ติดตาม 
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7. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 1. โรงเรียนในสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1 ความรู ความเขาใจ             
ในจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใชกระบวนการ PLC 
 2.  โรงเรียนในสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1 จัดกิจกรรมการอนุรักษ
แวดลอม และการประยุกตใชหลักเศรษฐกิจพอเพียงอยางตอเนื่อง โดยใชกระบวนการ PLC 
        3. ครผููสอนในโรงเรียนในสังกัด มีแนวทางการนําหลักสูตรไปใชจัดการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝงคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค ตามคุณสมบัติพ้ืนฐานทั้ง 4 ดาน 

4. นักเรียนมีพฤติกรรมการแสดงออกถึงการดาํเนินชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และการประยุกตใชปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใชกระบวนการ PLC 
         5. นักเรียนในสังกัดมีเจตคติที่ดีตอบานเมืองมีโอกาสทําหนาที่เปนพลเมืองดีมีพื้นฐานชีวิตท่ีมั่นคงมีคุณธรรม 
และเสริมสรางใหผูเรียนรับรูความสามารถของตนดานการประกอบอาชีพ  
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โครงการ   เปดโลกนวัตกรรมแหงการเรียนรูประวัติศาสตรวิถีใหม เยาวชนไทยสรางสรรค 
แผนงาน   พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศกัยภาพมนุษย 
สนองกลยุทธ สพฐ.        ขอ 3 ดานคณุภาพ 
สนองกลยุทธหนวยงาน   กลยุทธที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศกึษา 
หนวยงานที่รับผิดชอบ     กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศกึษา  
ผูรับผิดชอบโครงการ    นางยุภาพิน  ทึนหาร นายเทิดศักดิ  โพฺธิสาขา                                      
ลักษณะโครงการ       โครงการใหม      โครงการตอเนื่อง 
ระยะเวลาดําเนินการ     1  ตุลาคม  2564 - 30  กันยายน  2565 
.............................................................................................................................................................................. 

1.  หลักการและเหตุผล 
 ดวยกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายในการขับเคลื่อนวิชาประวัติศาสตร และสํานักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ใหความสําคัญกับการเรียนวิชาประวัติศาสตรชาติไทยมาโดยตลอด โดยรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง) กําหนดใหการพัฒนาการเรียนรูประวัติศาสตรชาติไทย หนาที่
พลเมือง เปนหนึ่งในนโยบาย และ 7 วาระเรงดวน ท่ีสําคัญของกระทรวงศึกษาธิการ ในการพัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการเรยีนรูใหทันสมัยและทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 ซึ่งวิชาประวัติศาสตรเปนเรื่องของ
การศึกษาในแตละชวงเวลา แตละบริบท มีความสัมพันธกับสังคม การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ และเปนวิชาที่
เรยีนรูความเปนรากฐานของตนเอง และเรียนรูการเปลี่ยนแปลง พัฒนา วิเคราะห สังเคราะห และเปรียบเทียบในการ
ตัดสินใจในการปรับเปลี่ยน เพื่อนําไปสูการเปนพลเมืองท่ีดีของไทยและของโลก (Active Citizen) และการเรียนรูจาก
อดีตเพื่อเปนบทเรียนสําหรับปจจุบัน โดยองคความรูท่ีไดจากการศึกษาประวัติศาสตรจะทําใหเขาใจเหตุและผลของ
การกระทําจากบริบทของอดีตในชวงเวลานั้น เพื่อนํามาสูการวิเคราะหเชิงสรางสรรค กอใหเกิดองคความรูที่
หลากหลาย อีกทั้งวิธีการทางประวัติศาสตรทําใหผูศึกษาไดสั่งสมประสบการณและทักษะในการวิเคราะห การเขาใจ
ผูอ่ืน การเคารพความแตกตางของแตละบรบิท และนําไปสูความเขาใจในการอยูรวมกันในสังคมไดอยางมีเหตุมีผล ซึ่ง
สามารถนําไปประยุกตใชกับการศึกษาศาสตรแขนงอ่ืนๆ จะเห็นไดวาคุณสมบัตินี้นับเปนองคประกอบสําคัญของการ
พัฒนาคุณภาพประชากรในสังคมท่ีเจริญกาวหนาขึ้น 

การศึกษานับวาเปนเครื่องมือท่ีสําคัญอยางยิ่งในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  ซึ่งนักวิชาการศึกษาเชื่อวาถา
มนุษยไดรับการศึกษาจะทําใหพวกเขามีความเจริญงอกงามทั้งทางรางกาย  อารมณ  สังคมและสติปญญา  ดังนั้น  
สถานศึกษาจึงเปนหนวยงานหลักในการบมเพาะเด็กและเยาวชนใหมีพฤติกรรมที่ดีงามทั้งทางดานพุทธิพิสัย  
(Cognitive Domain)  ทักษะพิสัย  (Psychomotor Domain)  และจิตพิสัย  (Affective  Domain)  และมี
คุณลักษณะอันพึงประสงคตามท่ีหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรแกนกลางกําหนด  นอกจากนี้ยังตองจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรใหสอดคลองกันดวย  และตองไมลืมท่ีจะสอดแทรกและปลูกฝงเรื่องคุณธรรม  
จริยธรรม  ความดีความงามใหกับเด็กๆ  โดยกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนที่เก่ียวของอีกดวย  ทั้งนี้ เพื่อให
เด็กและเยาวชนเหลานั้นเตบิโตขึ้นไปเปนคนดี  คนเกง  และดํารงชีวิตอยางมีความสุข 
 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1 ไดตระหนักถึงภาระหนาที่ในการขับเคลื่อน
ประวัติศาสตรมาอยางตอเนื่อง เพื่อเปนการสานตอกิจกรรมจากหลักการและเหตุผลท่ีกลาวมาขางตน  ทําให
สํานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษารอยเอ็ด เขต  1  ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในการพัฒนา เพื่อสงเสริมการเรียนรู
วิชาประวัติศาสตรใหเกิดข้ึนในตัวบุคลากรทางการศึกษาและผูเรียน เพ่ือสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย การสอนประวัติศาสตรแบบสื่อออนไลนและสื่อผสมเพื่อตอบสนอง สอดคลองกับประเทศ
ไทย 4.0 และโลกในศตวรรษท่ี 21 และสงเสริมเยาวชนใหเปนพลเมืองท่ีมีความรับผิดชอบ มีความเปนไทย รักชาติ 
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ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย รวมถึงเปนพลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตย มุงหวังใหครูปรับเปลี่ยน
วิธีการสอน สงผลทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีเพิ่มขึ้นในสาระประวัติศาสตร ปลูกฝงใหนักเรียนเรียนรูในความรัก
ชาติ ผานการเรียนรูรวมสมัยดวยความสุข สนกุ เปดรับการเรยีนรูดวยมิติตาง ๆ ในอดีตสูความรวมสมัยในปจจุบันและ
สอดคลองกับนโยบาย การเรียนรูในทักษะศตวรรษที่ 21 จึงไดจัดทําโครงการเปดโลกนวัตกรรมแหงการเรียนรู
ประวัติศาสตรวิถีใหม เยาวชนไทยสรางสรรค นี้ข้ึน 

2.  วัตถุประสงค 
 1.  เพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัดมีความรู เขาใจ การสอนประวัติศาสตรแบบสื่อออนไลนและสื่อผสมเพื่อ
ตอบสนอง สอดคลองกับประเทศไทย 4.0 และโลกในศตวรรษที่ 21 

2.  เพื่อสงเสริมเยาวชนใหเปนพลเมืองท่ีมีความรับผิดชอบ มีความเปนไทย รักชาต ิศาสนา และเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย 

3. เพื่อใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในสาระประวัติศาสตรเพิ่มข้ึน 

3.  เปาหมาย 
 ดานปริมาณ   

1.   บุคลากร จํานวน  500 คน ความรู เขาใจ เขาใจการสอนประวัติศาสตรแบบสื่อออนไลนและสื่อผสมเพ่ือ
ตอบสนอง สอดคลองกับประเทศไทย 4.0 และโลกในศตวรรษที่ 21 

2.  เยาวชนเปนพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ มีความเปนไทย รักชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย รอยละ 100 

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในสาระประวัติศาสตรเพ่ิมขึ้น รอยละ 80 
 

 ดานคณุภาพ   
1.   บุคลากรในสังกัดมีความรู เขาใจ การสอนประวัติศาสตรแบบสื่อออนไลนและสื่อผสมเพ่ือตอบสนอง 

สอดคลองกับประเทศไทย 4.0 และโลกในศตวรรษที่ 21 
2.  เยาวชนเปนพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ มีความเปนไทย รักชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบัน

พระมหากษัตริย 
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในสาระประวัติศาสตรเพิ่มข้ึน 
 

4.  กิจกรรมและการดําเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาเนินการ ผูรับผิดชอบ 
1. ขออนุมัติโครงการ มกราคม  2565 นายเทิดศักดิ์  โพธิสาขา  

นางยุภาพิน  ทึนหาร  
 

2. ดําเนินงาน ตุลาคม 2564  – 
กันยายน 2565 

นายเทิดศักดิ์  โพธิสาขา  
นางยุภาพิน  ทึนหาร   
นางดวงใจ  สังฆะวันและคณะ 

3. ประชุมสรุปและรายงานผลการดําเนินงาน กันยายน  2565 นายเทิดศักดิ์  โพธิสาขา  
นางยุภาพิน  ทึนหาร   
นางดวงใจ  สังฆะวันและคณะ 
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5.  งบประมาณ  จํานวน  65,000  บาท (ถัวจายทุกรายการ)  มีรายละเอียดดังนี้  

ที่ กิจกรรม 
เงินงบประมาณ รวม 

งบประมาณ คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ
1. ประชุมเตรียมดําเนนิงาน 

และประชุมสรุปผลหลังการดําเนินงาน 

-  คาอาหารและอาหารวาง (20คน130บาท1วัน) 

  
2,600 

  
2,600 

2 ระยะที่ 1  การพัฒนาครู  (เดอืนพฤษภาคม 2565)  
โดยความรวมวิทยากร  Webinar จาก สพฐ. 
- การพัฒนาครูดวย Webinar ปฏิทินวันสําคัญทาง
ประวัติศาสตร 12 เดือน ดวยรูปแบบของ VR                  
เวทีเสมือนจริง ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (Microsoft 
Team) 
การอบรม บุคลากรในสังกัดมีความรู เขาใจ การสอน
ประวัติศาสตรแบบสื่อออนไลนและสื่อผสมเพื่อตอบสนอง 
สอดคลองกับประเทศไทย 4.0 และโลกในศตวรรษที่ 21 
-อาหารและอาหารวางกรรมการ(50คนx230บาทx1วัน) 
-คาประธานเปด – ปด การอบรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

11,500 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

11,500 
2,000 

3 ระยะที่ 2  รักถ่ิน (เดือนมิถุนายน 2565)  โดยความ
รวมมือจากพิพิธภัณฑสถานแหงชาติรอยเอ็ด 
-  เลาขานตาํนานเมืองรอยเอ็ด 
- นําเสนอในรูปแบบสารคดีออนไลน และสื่อหนังสั้น 
- คาตอบแทนกรรมการจัดทําสารคดีออนไลน และสื่อ
หนังสั้น 

 
 
 
 
 

5,000 

   
 
 
 
 

5,000 
4 ระยะที่ 3  นวัตกรรมแหงการเรียนรูประวัติศาสตรวิถี

ใหม (เดือนกรกฎาคม 2565) 
- คัดเลือก 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมแหงการเรียนรู
ประวัติศาสตรวิถีใหม 
- นิเทศ ติดตาม โดยใชรูปแบบการนิเทศ 101 TEAM  
Supervision Model 
-อาหารและอาหารวางกรรมการและผูเขารับการอบรม 
(50 คน x 130 บาท x 1 วัน) 

  
 
 
 
 
 

6,500 

  
 
 
 
 
 

6,500 

5 ระยะที่ 4  เวทีแลกเปลี่ยนเรยีนรู(เดอืนสิงหาคม 2565) 
โดยความรวมมือ 
- เปดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูนวัตกรรมครไูทยแหงการ
เรียนรูประวัติศาสตรวิถีใหม 
-อาหารและอาหารวางกรรมการ(150คนx230บาทx1วัน) 

  
 
 
 

34,500 

  
 
 
 

34,500 
6 คาเอกสารการอบรม   2,900 2,900 

รวม 7,000 55,100 2,900 65,000 
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6.  การประเมินผล 

ตัวบงชี้ความสําเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช 
ผลผลิต 

1.   บุคลากร จํานวน  500 คน ความรู 
เขาใจ เขาใจการสอนประวัติศาสตรแบบสื่อ
ออนไลนและสื่อผสมเพื่อตอบสนอง สอดคลองกับ
ประเทศไทย 4.0 และโลกในศตวรรษที่ 21 

2.  เยาวชนเปนพลเมืองที่มีความ
รับผดิชอบ มีความเปนไทย รักชาติ ศาสนา และ
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย รอยละ 100 

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในสาระ
ประวัติศาสตรเพิ่มข้ึน รอยละ  80 

 

การสังเกตพฤติกรรม 
- การสัมภาษณ 
- การสอบถาม 
 

- แบบสังเกต 
- แบบสัมภาษณ 
- แบบสอบถาม 
- แบบรายงานผล 

 

ผลลัพธ 
1.บุคลากรในสังกัดมีความรู เขาใจ การสอน

ประวัติศาสตรแบบสื่อออนไลนและสื่อผสมเพื่อ
ตอบสนอง สอดคลองกับประเทศไทย 4.0 และโลก
ในศตวรรษที่ 21 
     2.  เยาวชนเปนพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ มี
ความเปนไทย รักชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย 
     3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในสาระ
ประวัติศาสตรเพิ่มข้ึน 
 

 
การสังเกตพฤติกรรม 
- การสัมภาษณ 
- การสอบถาม 
 

 
- แบบสังเกต 
- แบบสัมภาษณ 
- แบบสอบถาม 
- แบบรายงานผล 

 

 

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
7.1 บุคลากรในสังกัดมีความรู เขาใจ การสอนประวัติศาสตรแบบสื่อออนไลนและสื่อผสมเพื่อตอบสนอง 

สอดคลองกับประเทศไทย 4.0 และโลกในศตวรรษที่ 21 
     7.2 เยาวชนเปนพลเมืองท่ีมีความรับผิดชอบ มีความเปนไทย รักชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตรยิ 
     7.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนในสาระประวัติศาสตรเพ่ิมขึ้น 
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นโยบายที่ 4 ดานประสิทธิภาพ 
กลยุทธที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา  
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ช่ือโครงการ    การพัฒนาและขับเคล่ือนกระบวนการบริหารบุคคลของขาราชการครูและบุคลากร 
      ทางการศึกษา ภายใตการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค 
แผนงาน     พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
สอดคลองกับยุทธศาสตร ขอที่ 3  สงเสรมิ  สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศกึษา  
หนวยงานรับผิดชอบ กลุมบริหารงานบุคคล 
ผูรับผิดชอบโครงการ 1. นายสุกิจ  กลางสุข  2. นายสุรชาติ  แสนประดษิฐ 
      3. นายสมศักดิ์  นันทะเสนา 4. นางสาวสุภาพร  รดารงค 
      5. นางสาวอารยา  รุงโรจน 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม 
ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 
................................................................................................................................................................................... 
1. หลักการและเหตุผล 
  การบริหารงานบุคคลในเขตพื้นที่การศึกษาเปนมาตรฐานการจูงใจใหขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจของหนวยงาน  โดยยึดหลักการกระจายอํานาจ  ระบบคณุธรรมและหลัก       
ธรรมาภิบาล  เพื่อใหการบริหารจัดการมีความคลองตัว  เกิดความอิสระในการปฏิบัติงานภายใตกฎหมาย ระเบียบ
ปฏิบัติ ผูปฏิบัติไดรับการพัฒนา  มีความรูและความสามารถ  มีขวัญกําลังใจนําไปสูการบรหิารครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตามหลักการบริหารแบบมุงเนนผลสัมฤทธ์ิ  ซึ่งจะสงผลตอคุณภาพการศึกษาของผูเรียนตอไป 
  คุณภาพของการบริหารบุคคลที่แทจริง  คือ กระบวนการบริหารจัดการเชงิระบบท่ีเอ้ือใหเกิดความ        
สําเร็จตามวัตถุประสงค  ซึ่งกําหนดผลสําเร็จเชิงคุณภาพที่มาตรฐานองคกร (มาตรฐานสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษา)          
การบริหารงานบุคคลเปนกระบวนการตัดสินใจท่ีผูปฏิบัติงานตองศึกษา  วิเคราะห  และดําเนินการเก่ียวกับการ           
วางระบบมาตรฐาน หลักเกณฑและวิธีการ  การวางแผนทรัพยากรบุคคล  การกําหนดตําแหนง การใหไดรับเงินเดือน 
และเงินวิทยฐานะ  การสรรหาและบรรจุแตงตั้ง  การฝกอบรมและพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
การเสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ  การรักษาจรรยาบรรณของวิชาชีพ  วินัยและการรักษาวินัย             
การออกจากราชการ  และการคุมครองระบบคุณธรรมและจริยธรรม 
 

2. วัตถุประสงค   
 2.1 เพื่อใหการดําเนินงานดานการบริหารงานบุคคลถูกตอง รวดเร็ว เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล                  
ตอบสนองตอความตองการของหนวยงานในเขตพื้นที่การศึกษา 
 2.2 เพื่อสงเสริมบุคลากรใหมีความรู  ความสามารถและมีจติสํานึกที่ดีในการปฏิบัติภารกิจที่รับผิดชอบ             
ใหเกิดผลสําเร็จตามหลักการบริหารแบบมุงเนนผลสัมฤทธ์ิ 
 2.3 เพื่อสงเสริมใหขาราชการครูและบุคลากรทาการศกึษาปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ  โดยยึดม่ันภายใต
ระเบียบ กฎหมาย วินัย จรรยาบรรณอยางมีมาตรฐานแหงวิชาชีพ 
 

3. เปาหมาย 
 3.1 ดานปริมาณ 
  การจัดกิจกรรมหลักทั้ง 3 กิจกรรม  สามารถตอบสนองตอโครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกระบวนการ
บริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ภายใตการปฏิรูปการศึกษาในสวนภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการไดเตม็ 100% 
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 3.2 ดานคณุภาพ 
  สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษารอยเอ็ด เขต 1 ดําเนินการบริหารงานบุคคลโดยยึดหลักการ
กระจายอํานาจระบบคุณธรรม  จริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล  สามารถขับเคลื่อนกระบวนการบริหารงานบุคคล
และตอบสนองตอนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  และตรงตามมาตรฐานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได        
อยางเตม็ประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด  
 

4. กิจกรรมการดําเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

1. การพัฒนาองคกร (OD : Organization 
Development) เพื่อยกระดับมาตรฐาน
สํานักงานเขต และพัฒนาสมรรถนะการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร  ในการทํางานที่
มุงเนนผลสัมฤทธ์ิ ภายใตจุดเนน "มุง
ผลสัมฤทธิ์ของงาน  การบริการดวยความ
ประทับใจ มีวินัยและตรงตอเวลา" 

 

เมษายน - กันยายน 2565 

นายสุรชาติ  แสนประดิษฐ 
และคณะ 

2. การประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผูอํานวยการสถานศึกษา เพื่อประกอบการ
พิจารณาเลื่อนเงินเดือน 

 

มีนาคม - กันยายน 2565 

นายสุรชาติ  แสนประดิษฐ  
นางสาวอารยา  รุงโรจน 

3. การสรรหาและบรรจุแตงตั้ง ครูอัตราจาง 
พนักงานราชการและลูกจางชัว่คราว 
 

1 ตุลาคม 2564 -            
30 กันยายน 2565 

นายสุรชาติ  แสนประดิษฐ 
นายสมศกัดิ์  นันทะเสนา 

 
5. งบประมาณ 
 งบประมาณจํานวนท้ังสิ้น  500,000 บาท  (หาแสนบาทถวน) ดังรายละเอียดการใชจายงบประมาณ ดังนี้ 
 

ที ่ รายการใชจายงบประมาณ 
งบประมาณ 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ รวม 

1. 
การพัฒนาองคกร (OD : 
Organization Development)  

- 
 

300,000 25,000 325,000 

2. 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผูอํานวยการสถานศกึษา 

60,000 28,000 - 88,000 

3. 
การสรรหาและบรรจุแตงตั้งครูอัตรา
จาง พนักงานราชการ และลูกจาง
ชั่วคราว 

50,000 2,000 35,000 87,000 

รวมทั้งสิ้น 110,000 330,000 60,000 500,000 
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6. ผลผลิต (Output) 
 6.1 การดําเนินงานดานการบริหารงานบุคคลเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล  ตอบสนองตอความตองการ        
ของหนวยงานได 
 6.2 บุคลากรมีความรู  ความสามารถและมีจิตสํานึกที่ดีในการปฏิบัติภารกิจ  เกิดผลสําเร็จตามหลักการบริหาร
แบบมุงเนนผลสัมฤทธิ์ 
 6.3 ขาราชการปฏิบัติงานไดตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ  ไดรบัการยกยองเชิดชูเกียรติ  มีความมั่นคงและ
กาวหนา 
 

7. ผลลัพธ 
 กระบวนการบริหารงานบุคคลของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1 มีคุณภาพ  
บุคลากรปฏิบัติงานตามกระบวนการบริหารงานบุคคลไดอยางมีประสิทธิภาพ  เปนไปตามมาตรฐานสํานักงาน          
เขตพื้นที่การศึกษา  เชื่อมโยงตอคุณภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกรโดยรวม 
 

8. ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
 การพัฒนาและขับเคลื่อนกระบวนการบริหารงานบุคคล  ภายใตการปฏิรูปการศึกษาในสวนภูมิภาค                  
จะสาํเร็จลุลวงไดดวยดีนั้น  จะตองอาศัยหลักการบริหารจัดการที่ดี  มีการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและ             
ธรรมาภิบาลในหนวยงาน  ทีส่ามารถนําไปสูการปฏิบัติที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์  มีศักยภาพและเพิ่มสมรรถนะการ    
บริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด   
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โครงการ     สงเสริมพัฒนาผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

แผนงาน     พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

สนองยุทธศาสตร  ขอท่ี 3 สงเสรมิพัฒนาผูบรหิาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

หนวยงานที่รับผิดชอบ กลุมบริหารงานบุคคล 

ผูรับผิดชอบโครงการ 1. นายสุกิจ  กลางสุข  2. นายสุรชาติ  แสนประดษิฐ 

      3. นายสมศักดิ์  นันทะเสนา 4. นางสาวอารยา  รุงโรจน 

ลักษณะโครงการ  โครงการใหม 

ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 
...................................................................................................................................................................................... 
1. หลักการและเหตุผล 
  สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษารอยเอ็ด เขต 1  มีภารกิจหลักในการจัดและสงเสริมการศึกษา       
ขั้นพื้นฐาน และกําหนดนโยบายเพื่อพัฒนาในทิศทางที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560           
- 2579) แผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. 2560 - 2579) และยุทธศาสตรของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา         
ขั้นพื้นฐาน ในนโยบายการดําเนินงาน 5 ดาน 
  โดยนโยบายดานที่ 3 ดานพัฒนาผูบริหาร  ครูและบุคลากรทางการศกึษา  ถือเปนพันธกิจสําคัญท่ีสนับสนุน 
ใหบรรลุวิสัยทัศน  ซ่ึงมีเปาหมายใหผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะที่เอ้ือตอการยกระดับคุณภาพ
ของผูเรียน  และมีวัฒนธรรมการทํางานที่มุงเนนผลสัมฤทธ์ิ  รวมทั้งเปาหมายที่ตองการใหสํานกังานเขตพื้นที่
การศกึษาและสถานศึกษามีประสิทธิภาพ  เปนกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  ยกระดับคุณภาพสูมาตรฐานสากล  เนนการบริหารจัดการแบบบูรณาการ  มีเครือขายบริหารแบบมีสวน
รวม  จึงกําหนดโครงการเพื่อสนองตอบนโยบายและยุทธศาสตรที่ 3 ตามรายละเอียดของกิจกรรมท่ีหลากหลาย 
 

2. วัตถุประสงค 
 2.1 เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศกึษาใหสามารถจัดการเรียนรู  หรือทํางานอยางมีคุณภาพในรูปแบบ  
ท่ีหลากหลาย 
 2.2 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ  โดยเชื่อมโยงกับหนวยงานที่เก่ียวของ 
 2.3 สงเสรมิและสรางแรงจูงใจใหขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา  มีขวัญและกําลังใจในการทํางาน 
 

3. เปาหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  รอยละ 80 ของขาราชการครแูละบุคลากรทางกรศึกษาไดรบัการพัฒนาอยางมีคุณภาพในรปูแบบ           
ท่ีหลากหลาย  และเขารับการพัฒนาผานสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย  สํานักงานเขตพื้นท่ี
การศกึษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1 และสถานศึกษาในสงักัดทุกแหง  สามารถขับเคลื่อนการจัดการศึกษา         
ขั้นพื้นฐานอยางมีประสิทธิภาพ 
 

 3.2 เชิงคุณภาพ 
  สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษารอยเอ็ด เขต 1 และสถานศึกษา  รวมท้ังผูบรหิาร ขาราชการ    
ครูและบุคลากรทางการศกึษามีคุณภาพ  การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ  และบุคลากรมีสมรรถนะการทํางาน      
ท่ีมุงเนนผลสัมฤทธิ์  ภายใตองคกรและบุคลากรแหงการเรียนรูตามกระบวนการและกิจกรรมท่ีหลากหลาย 
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4. กิจกรรมการดําเนินงาน 

ที ่ กิจกรรมการดําเนินงาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

1. การพัฒนาองคกร (OD : Organization 
Development) เพื่อยกระดับมาตรฐาน
สํานักงานเขต และพัฒนาสมรรถนะการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร  ในการทํางานที่มุง 
เนนผลสัมฤทธิ์ ภายใตจุดเนน "มุงผลสัมฤทธิ์
ของงาน  การบริการดวยความประทับใจ          
มีวินัยและตรงตอเวลา" 

เมษายน - กันยายน 
2565 

นายสุรชาติ  แสนประดิษฐ 
และคณะ 

5. งบประมาณ  จาํนวน  325,000 บาท (สามแสนสองหม่ืนหาพันบาทถวน)  ตามรายละเอียด ดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม 
รายการประมาณหมวดคาใชจาย 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ รวม 

1. การพัฒนาองคกร (OD : 
Organization Development) 
- คาอาหาร อาหารวาง และ
เครื่องดื่ม (80 x 220 x 4) 
- คาท่ีพัก (80 x 500 x2) 
- คาพาหนะ 
- คาวัสด ุ

  
 

70,400 
80,000 
149,600 

 
 
 
 
 
 

25,000 

 

รวม  300,000 25,000 325,000 
 

6. การประเมินผล 
 

ตัวบงชี้ความสําเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือ 
การพัฒนาและขับเคลื่อนกระบวนการบริหารงาน
บุคคล  ภายใตการปฏิรูปการศกึษาในสวนภูมิภาค 
จะสาํเร็จลุลวงไดดวยดีนั้น  จะตองอาศัยหลักการ
บริหารจัดการท่ีดี  มีการเสริมสรางคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในองคกร ที่สามารถ
นําไปสูการปฏิบัติท่ีมุงผลสัมฤทธ์ิ มีศักยภาพ และ
เพิ่มสมรรถนะการบริหารงานบุคคล ใหมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด 

การสังเกต และการสอบถาม แบบสอบถาม 

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาปฏิบัติงานไดตามมาตรฐานวิชาชพี  ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ           
มีความมั่นคงและกาวหนาในวิชาชีพ 
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ชื่อโครงการ  ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยวิธีการทาง 

อิเล็กทรอนิกส(e-GP)สาํหรับผูปฏิบัติงานดานพัสดุในสถานศึกษา  
แผนงาน             พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
สนองนโยบาย สพฐ. ขอ 4 ดานประสิทธิภาพ 
สนองกลยุทธหนวยงาน กลยุทธที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการจัดการศกึษา 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ กลุมบริหารงานการเงนิและสนิทรัพย 
ผูรับผิดชอบโครงการ 1. นายสุกิจ  กลางสุข  2.  นางอัญชลี  ลี้รัตนศิร ิ 

3.นางวัชราภรณ  อุนสมัย  4.นางสาวสุปราณี  สาขี  และคณะ 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม 
ระยะเวลาดาํเนินการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

  ตามที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ไดกําหนดใหทุก
หนวยงานของรัฐจะตองดําเนินการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ (e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ซึ่งหลักในการปฏิบัติงานมีขอ
แตกตางไปจากการจัดซื้อจัดจางแบบเดิม ประกอบกับผูปฏิบัติงานซึ่งเปนเจาหนาท่ีในสถานศกึษายังไมเขาใจเก่ียวกับ
ขั้นตอนการใชงานในระบบดงักลาว อาจสงผลใหการบริหารงบประมาณเกิดความลาชาและทําใหเกิดความเสี่ยงจาก
การปฏิบัติงานของเจาหนาที่จําเปนตองมีการบริหารพัสดุภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ โปรงใสและตรวจสอบได รวมทั้งมี
ระบบการควบคุมภายในภาครัฐท่ีเขมแข็ง เพ่ือเปนกลไกในการบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐในภาพรวมของสวน
ราชการใหมีความถูกตองไดมาตรฐานเปนท่ียอมรับและบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย  
  กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย ไดตระหนักถึงความจําเปนในการพัฒนาขีดความสามารถของ
ผูปฏิบัติงานดานพัสดุของสถานศกึษาในสังกัด ใหสามารถปฏิบัติงานในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส (e-GP)  ไดอยางถูกตองครบถวน มีความรูความเขาใจเก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และวิธี
ปฏิบัติงานดานพัสดุ ในสถานศึกษดาไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ สงผลใหการใชจายเงนิภาครัฐของสวนราชการ  
มีความโปรงใส ตรวจสอบได และเกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ รวมท้ังเสริมสรางสมัพันธภาพอันดีระหวาง 
ผูเขารับการพัฒนา แลกเปลี่ยนความคดิเห็น ทัศนคติ และตอบสนองกับการบริหารราชการแนวใหมท่ีมุงเนนการ
บริการ การทาํงานเปนทมี และหลักธรรมาภิบาล จึงไดจัดทําโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการในระบบการจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (e-GP) สาํหรับผูปฏิบัติงานดานพัสดุในสถานศึกษา เพื่อเปนการเพิ่มพูนความรู 
ความเขาใจ และสามารถนําไปใชในการปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตอไป 
 

2. วัตถุประสงค 

  2.1 เพื่อใหผูปฏิบัติงานดานพสัดใุนสถานศึกษา มีความรูความเขาใจสามารถดําเนินการจดัซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (e-GP) ไดอยางถูกตองมีประสิทธิภาพ 
  2.2 เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายรัฐบาลที่มีวัตถุประสงคใหมีการจัดหาพัสดุไวใชในราชการดวยความ
สะดวก รวดเรว็ โปรงใส ประหยัด เปนธรรมและมีประสิทธิภาพ 
  2.3 เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ ขอคิดเห็น ปญหาและ
อุปสรรค ระหวางสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1 กับสถานศึกษาในสังกัด 
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3. เปาหมาย 
        3.1  เชิงปริมาณ (ผลผลติ) 

ผูปฏิบัติงานดานพัสดุ ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
รอยเอ็ด เขต 1  จํานวน  224 โรงเรียน   รวม   224  คน  
                 3.2  เชิงคุณภาพ (ผลลัพธ) 

ผูปฏิบัติงานดานพัสดุของสถานศึกษาสังกัดสังกัดสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1 ไดรับการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพในการดําเนินการไดอยางถูกตองเปนไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ที่เก่ียวของไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดของสวนราชการ 
 

4. วิธีการดําเนินงานและรายละเอียด 
        4.1 ประชุมวิเคราะหปญหาอุปสรรคการปฏิบัติงานดานพัสดุของ สพป.รอยเอ็ด เขต 1 และโรงเรียน
ในสังกัด  
      4.2 ประชุมจัดทําหลักสูตรพัฒนาใหความรูแกผูปฏิบัติงานดานพัสดุภาครัฐใหสอดคลองกับปญหา
และอุปสรรค กําหนดกระบวนการบริหารพัสดุภาครัฐ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
      4.3 การจัดฝกอบรมพัฒนาและดําเนินงานตามขั้นตอนกระบวนงาน ติดตามผลการดาํเนนิงาน พรอม
ท้ังสํารวจความพึงพอใจและปญหาอุปสรรคการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนางานดานพัสดุ ผูเขารับการพัฒนาจาํนวน 225 
คน เจาหนาที่และคณะวิทยากร จํานวน 25 คน รวม 4 รุน 
 

5. รายละเอียดการใชงบประมาณ 
 
ที ่
 

       
            กิจกรรม/รายการ 

                  เงินงบประมาณ เงินนอก 
งบ 
ประมาณ 

     
   รวม คาตอบ

แทน 
ใชสอย วัสดุ   รวม 

 
1. 
 
2. 
 
 
3. 
4. 
 

 
คาตอบแทนวิทยากร จํานวน4 คน 4 รุน 
จํานวน 6 ชม.   (6*400*4*4=38,400) 
คาอาหาร/อาหารวางและเครื่องดื่ม       
    -ผูเขารับการพัฒนา (224*130=29,250)  
    -เจาหนาที่(25*130*4=13,000) 
คาประธานเปดปด จํานวน 4 รุน (4*
1500=6,000) 
คาถายเอกสาร/พิมพเอกสาร/คาเชาสถานที่
และคาใชจายอื่นๆ 

 
38,400 

 
 
 
 

6,000 

 
 
 
 

29,250 
13,000 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

13,350 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
38,400 

 
 

29,250 
13,000 
6,000 

13,350 

                                รวม 44,400 42,250 13,350   100,000 
                                               
     รวมงบประมาณ ทั้งสิ้น    100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถวน) 

หมายเหต ุเงินงบประมาณสามารถถัวจายไดทุกรายการ 
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6. การวิเคราะหความเส่ียงของโครงการ 
  6.1 ปจจัยความเสี่ยง 
       1. หนวยงานมีการเปลี่ยนเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานพัสดุบอย และตําแหนงไมใชตําแหนง
เจาหนาที่โดยตรง ทําใหขาดความรู ความเขาใจในการปฏิบัติงาน  
       2. มีการเปลี่ยนแปลงแกไขกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ กฎกระทรวง วิธีปฏิบัติ และ   มติ ครม.
ตางๆที่เก่ียวของ 
  6.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
       อบรมพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เพื่อใหความรู ความเขาใจในการปฏิบัติงานและ
บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ การตั้งขอสังเกต และขอควรระวังในการปฏิบัติงาน 
 

7. การประเมินผล 
ตัวบงชี้ความสําเร็จ วิธีวัดและ

ประเมินผล 
เคร่ืองมือที่ใช 

1.สามารถยกระดับคุณภาพเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานพัสดุ
ทุกโรงเรยีนในสังกัด ใหมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น 
2.ยกระดับความสําเร็จของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
สามารถปฏิบัติงานดานงบประมาณไดตามเกณฑท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐานกาํหนด 

การทดสอบ 
การสอบถาม 

แบบทดสอบ 
แบบสอบถามความพึงพอใจ 

   

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

                เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานพัสดุในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาประถมศึกษารอยเอ็ด 
เขต 1  สามารถปฏิบัติงานในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (e-GP)  ไดอยางถูกตองครบถวน 
มีความรูความเขาใจเก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และวิธีปฏิบัติงานดานพัสดุ ในสถานศึกษดาไดอยางถูกตอง 
มีประสิทธิภาพ และสามารถนําความรูที่ไดรับไปปฏิบัติและพัฒนางานอยางจริงจัง กอใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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ช่ือโครงการ     การพัฒนาเครือขายการเชื่อมโยงเผยแพรขอมูลสารสนเทศ  ดานการบริหารจัด 
                               การศึกษา การจัดการเรียนรูผานระบบเชื่อมโยงขอมูลและระบบการประชุม 
                               ทางไกล (Teleconference) ระหวาง สพป.รอยเอ็ด เขต 1กับโรงเรียนในสังกัดและ 
                               การเพิ่มประสิทธิภาพดานความปลอดภัย 
แผนงาน  พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
สนองนโยบาย สพฐ. ขอ 4.  ดานประสิทธิภาพ 
สนองกลยุทธหนวยงาน  กลยุทธที่  4.  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
หนวยงานรับผิดชอบ กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

1. นายปริญญา  นวลรักษา  2.  นายสุพจน  บานไธสง   
3. นายบุญลักษณ  รักดานกลาง 

ลักษณะโครงการ โครงการตอเนื่อง 
ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม  2564 – 30 กันยายน  2565 

1.   หลักการและเหตุผล 
 ในยุคปจจุบันการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ จะเนนการพัฒนาหนวยงานใหมีขีดความสามารถใน
การใหบริการไดอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพทั้งในระดับปฏิบัติและระดับกํากับติดตามโดยเพิ่มขีดความสามารถ
ของหนวยงานใหสูงขึ้น  จากการปรับวัฒนธรรมการทํางานใหมุงสูผลสัมฤทธิ์และประโยชนของสวนรวมใหมีความทัน
สมนัมากยิ่งข้ึน  สามารถปรบัตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกตลอดเวลา มีการนํานวัตกรรมเทคโนโลยีเขามาใช
ใหเกิดประโยชนสูงสุดคุมคาท่ีสุด รวมทั้งมีลักษณะเปดกวางเชื่อมโยงถึงกันเปดโอกาสใหทุกภาคสวนมีสวนรวมเพ่ือ
ตอบสนองความตองการของผูรับบริการไดอยางสะดวก รวดเร็ว ทันเหตุการณดวยเหตุดังกลาวจึงตองมีการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1และสถานศึกษาใน
สังกัดใหเปนศนูยกลางในการจัดการศึกษาตามบริบทของพ้ืนท่ี  สงเสริม สนับสนุนใหสถานศกึษานาํเทคโนโลยีมาใช 
ในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู  การบริหารงานอยางเปนระบบ และนําขอมูลมาเชื่อมโยงในดานตาง ๆ  
เชน ขอมูลผูเรียน  ขอมูลครู  ขอมูลสถานศึกษา ขอมูลงบประมาณและขอมูลอื่น ๆ รวมทั้งขาวสารที่มีความรูและ
จําเปน  เพื่อนําขอมูลดังกลาวมาวิเคราะหและนําไปใชในการพัฒนาผูเรียนตามสมรรถนะ ความถนัดและเปนขอมูล 
ในการพัฒนาคุณภาพการบรหิารจัดการเรียนรูของสถานศึกษาอีกดวย  
 

2.   วัตถุประสงค 
    ผลผลิต  (Outputs) 
    2.1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนผานสถานีดิจิทอลเพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกและ
เทคโนโลยี 
    2.2 เพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยในทรัพยสินของทางราชการและเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน 
   ผลลัพท (Outcomes)  
    2.1  เพื่อใหสถานศึกษาในสังกัดและ สพป.รอยเอ็ด เขต 1 สามารถเชื่อมโยง บูรณาการ วิเคราะหและเผยแพร
ขอมลูขาวสารสารสนเทศรวมท้ังประชุมทางไกลผานจอภาพ  ไดอยางทั่วถึง 
    2.2 เพื่อเปนการเฝาระวัง รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของทางราชการและปองกันเหตุการณ 
อันไมพึงประสงคท่ีอาจจะเกิดขึ้นได 
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3.  เปาหมาย 
    ดานปริมาณ 
    3.1  จัดหาอุปกรณของระบบสถานีดิจิทัลสําหรับ สพป.รอยเอ็ด เขต 1ในการเชื่อมโยงกับสถานศึกษาในสังกัด 
    3.2  จัดหาอุปกรณในการรักษาความปลอดภัยระบบกลองวงจรปดดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย  เพื่อรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของทางราชการ 
     ดานคุณภาพ 
     3.1   สพป.รอยเอ็ด เขต 1และสถานศึกษาในสังกัด เครือขายโรงเรียนมีประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
ผานสถานีดิจิทอลเพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก 
     3.2 สพป.รอยเอ็ด เขต 1 มีความปลอดภัยในชีวิตและทรพัยสินของทางราชการมีระบบรักษาความปลอดภัย 
อยางมีประสทิธิภาพสูงสดุดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 

     4.  กิจกรรมการดําเนินงาน 
ที่ กิจกรรม ระยะเวลาดาํเนินงาน ผูรบัผิดชอบ 

1 จัดหาอุปกรณของระบบสถานีดิจิทัล 1 ต.ค.64  -  30 ก.ย.65 นายสุพจน  บานไธสง 

2 จัดหาอุปกรณในการรักษาความ

ปลอดภัยระบบกลองวงจรปดดวย

เทคโนโลยีที่ทันสมัย   

1 ต.ค.64  -  30 ก.ย.65 นายสุพจน  บานไธสง 

 
5.  งบประมาณ  จํานวนท้ังสิ้น  75,000  บาท  (ถัวจายทุกรายการ) ตามรายละเอียดการใชจายงบประมาณดังน้ี 
ท่ี 

 

รายการใชจายงบประมาณ งบประมาณ 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ รวม 

1 จัดซื้ออุปกรณของระบบสถานีดิจิทัล 

 

  30,000 30,000 

2 จัดซื้ออุปกรณในการรักษาความปลอดภัยระบบ

กลองวงจรปดดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย   

  45,000 45,000 

 รวมทั้งสิ้น   75,000 75,000 
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6.  การวัดประเมินผล 

ตัวบงช้ีความสําเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช 

ผลผลิต  (Outputs) 

6.1  สพป.รอยเอ็ด เขต และโรงเรยีนในสังกัดมี

การเชื่อมโยง บูรณาการ วิเคราะหเผยแพร

ขอมลูขาวสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ  

6.2  สพป.รอยเอ็ด เขต 1 มีความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสินของทางราชการมีระบบ

รักษาความปลอดภัยอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด

ดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

 

-  ตรวจสอบเอกสาร 
รายงานผลการดาํเนินโครงการ 

 

-  แบบประเมิน 

ผลลัพท (Outcomes) 

6.2  สพป.รอยเอ็ด เขต 1 สามารถบริหาร

จัดการดานการศึกษาของหนวยงานตลอดทั้ง

ปงบประมาณ  2565  ไดอยางครบถวน และมี

ประสิทธิภาพสูงสุด สนองนโยบายชาติ 

กระทรวงศึกษาธิการ สพฐ.สงผลให สพป.

รอยเอ็ด เขต 1 เปนผูนําในทุกดานตอไป 

 

-ตรวจสอบเอกสารและการ

รายงานผล 

 

-แบบรายงานผล 

 

7.  ผลที่คาดวาจะไดรับ 
    7.1   สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1  มีการเชื่อมโยงบูรณาการ วิเคราะหขอมูล 
เผยแพรขอมูลขาวสารสนเทศผานระบบทางไกลไดอยางมีประสิทธิภาพ 
    7.2  ครูผูสอน ผูบริหาร ผูปกครอง นักเรียน สามารถเขาถึงขอมูลขาวสารผานระบบทางไกล ดิจิทัลโดยเครื่องมือที่
ทันสมัยและท่ัวถึงสนองนโยบายชาติ กระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน 
    7.3   สพป.รอยเอ็ด เขต 1 มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของทางราชการมรีะบบรักษาความปลอดภัยอยาง
มีประสิทธิภาพสูงสุดดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
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ช่ือโครงการ                 การดําเนินงานดานนโยบายและแผน ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
แผนงาน  พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
สนองนโยบายที่ 4  เพิ่มประสิทธิภาพการบรหิารจัดการ  
หนวยงานรับผดิชอบ กลุมนโยบายและแผน  สพป.รอยเอ็ด เขต 1  
ผูรับผิดชอบ   1. นางศิริวรรณ พลเศษ   2. นางเย็นใจ อินทรงาม    
   3. น.ส. ทิพญา ศุภฤกษ            4. นางนัฐชรียา ผิวหอม 
   5. นางวิมลรัตน คอชากุล   6. นางจิดาภา จันทรางศุ 
ลักษณะโครงการ           โครงการใหม  
ระยะเวลาดําเนินการ     1  ตุลาคม  2564 – 30  กันยายน  2565 
 

1. หลักการและเหตุผล  
  การบริหารหนวยงานทางการศึกษาในปจจุบัน ไดใชแผนเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการ  

เพื่อใหสามารถดําเนินงานตามภารกิจ ตามนโยบาย และความจําเปน แตการวางแผนที่มีประสิทธิภาพ จะตองม ี
ระบบขอมูลสารสนเทศที่ถูกตองครบถวนเปนปจจุบัน  มีการบริหารงบประมาณที่ตรงตามความตองการ                  
ความจําเปน โปรงใสตรวจสอบได และมีระบบการติดตามประเมินผลที่มปีระสิทธิภาพ ซึ่งจะเปนสวนสาํคัญ           
ท่ีชวยใหการดําเนินงานของหนวยงานบรรลุตามเปาหมาย 

 ดังน้ัน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1 จึงไดจัดทําโครงการนี้ขึ้นเพื่อ 
ดําเนินการในการจัดทาํแผนและสนับสนุนใหการบริหารจัดการในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปนไปอยางมปีระสิทธิภาพ 
 

2. วัตถุประสงค 
       ผลผลิต (Outputs)  

2.1  จัดทํารายงานผลการดาํเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
          2.2  เพื่อจัดทําขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา สพป.รอยเอ็ด เขต 1 ปการศกึษา 2565  
          2.3  เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

2.4  เพื่อติดตามการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
2.5  เพื่อรับการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

         ผลลัพท (Outcomes) 
2.6 เพื่อใหสพป.รอยเอ็ด เขต 1 มีขอมูลสารสนเทศที่ถูกตองครบถวนเปนปจจุบัน สามารถนําไปวางแผน 

ในการบริหารและการจัดการศกึษาไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีความพรอมในการรบัการติดตามประเมินผล 
การบริหารจัดการจาก สพฐ. และผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
 

3. เปาหมาย      
ดานปริมาณ 
3.1  จัดทําเอกสารรายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  2564 จํานวน  200  เลม 

          3.2  จัดทําขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา สพป.รอยเอ็ด เขต 1 ปการศึกษา 2565 จํานวน 100 เลม  
3.3  จัดทําเอกสารแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  จํานวน  100  เลม 
3.4  ออกติดตามการบริหารงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จํานวน  1 ครั้ง รวม 40 โรงเรียน      

           3.5  จัดทําเอกสารรายงานผลการบริหารจัดการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เสนอคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลจาก สพฐ. และผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธกิารที่มาติดตามประเมินผลปละ 2 ครั้ง 
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 ดานคณุภาพ 

        3.6 สพป.รอ.1 มีการบริหารจัดการไดอยางมีทิศทางชัดเจน และมีระบบการตดิตามประเมินผลรายงานผล 
การดําเนินการตามแผนและการบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพเกิดประโยชนสูงสุด    

4.  กิจกรรมการดําเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา

ดําเนินงาน 
ผูรับผิดชอบ 

1 -จัดทําเอกสารรายงานผลการดําเนินงาน สพป.

รอยเอ็ด เขต 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1 ต.ค. 2564 –  

31 ธ.ค. 2564 

-นางนัฐชรียา ผิวหอม 

2 -จัดทําเอกสารขอมูลสารสนเทศ สพป.รอยเอ็ด 
เขต 1 ปการศึกษา 2565 

1 พ.ค. – 30 มิ.ย. 
2565 

-น.ส.ทิพญา ศุภฤกษ 

3 -จัดทําเอกสารแผนปฏิบัติการ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 

1 ต.ค. 2564 –    

31 มี.ค. 2565 

-นางนัฐชรียา ผิวหอม          

4 -ติดตามการบริหารงบประมาณ ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 ของโรงเรียนในสังกัด 2 ครั้ง 

1 ก.พ. 2565 –  

31 ส.ค. 2565 

-นางเย็นใจ   อินทรงาม 

5 - การรบัการประเมินผลการบริหารจัดการ

สํานักงาน จาก สพฐ. และผูตรวจราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ จาํนวน 2 ครั้ง  

1-30 เม.ย. 2565  

และ  

1–30 ก.ย. 2565 

 

-นางวิมลรัตน คอชากุล 

 

5.  งบประมาณ  จาํนวนท้ังสิ้น  150,000  บาท  ตามรายละเอียดการใชจายงบประมาณ ดังน้ี 
 

ที ่
รายการใชจายงบประมาณ 

งบประมาณ 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ รวม 

1 จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน ประจาํป

งบประมาณ พ.ศ. 2564 

 - คาจัดจางพิมพรายงานผลการดาํเนินงาน 200 
เลม ๆ ละ 60 บาท 

 

 

- 

 

 

12,000 

 

 

- 

 

 

12,000 

 รวม - 12,000 - 12,000 
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2 จัดทําขอมูลสารสนเทศ สพป.รอยเอ็ด เขต 1  

ปการศึกษา 2565 

- คาอาหารกลางวัน อาหารวางและเครื่องดื่ม 

  ผูเขาประชุม (224คนx110บาทx1วัน)  

- คาอาหารกลางวัน อาหารวางและเครื่องดื่ม 

  เจาหนาที่และวิทยากร (15คนx110บาทx4วัน)  

- คาตอบแทนวิทยากร (เหมาจาย) 

- คาจัดจางถายเอกสารขอมูลสารสนเทศ 

100 เลม ๆ ละ 80 บาท 

 

 

 

- 

 

- 

1,950 

 
- 

 

 

 

24,750 

 

4,400 

- 

 
8,000 

 

 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

 

 

24,750 

 

4,400 

1,950 

 

8,000 

 รวม 1,950 37,150 - 39,100 

3 จัดทําแผนปฏิบัติการ ประจาํปงบประมาณ  

พ.ศ. 2565 และแผนบริหารจัดการโรงเรียน

ขนาดเล็ก 

- คาอาหารวางและเครื่องดื่มประชุมจัดทําแผน 

(20คนx25บาทx5วัน) 

- คาอาหารวางและเครื่องดื่มประชุมคณะทํางาน

กลั่นกรองแผน (20คนx25บาทx4วัน) 

- คาจัดจางถายเอกสารแผนปฏิบัติการ  

-คาดําเนินการจัดทําแผนบริหารจัดการโรงเรยีน

ขนาดเล็ก 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

2,500 

 

1,500 

 

 

16,000 

 

5,000 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

2,500 

 

1,500 

 

 

16,000 

 

5,000 

 รวม - 25,000 - 25,000 

4 การติดตามการบริหารงบประมาณ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2565   

1) เดือนมีนาคม – เมษายน 2565 (40 โรงเรียน) 

-  คาเบี้ยเลี้ยง (8คนx10วันx240บาท) 

2) เดือนกรกฎาคม–สิงหาคม 2565 (40โรงเรียน) 

-  คาเบี้ยเลี้ยง (8คนx10วันx240บาท) 

 

 

- 

 

- 

 

 

19,200 

 

19,200 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

19,200 

 

19,200 

 รวม -  38,400 - 38,400 

5 การรับการประเมินผลการบริหารจัดการ 

จาก สพฐ. และผูตรวจราชการ ศธ. ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 

- คาอาหารวางและเครื่องดื่มประชุมเตรียมรับการ

ประเมินผล (30คนx50บาทx2วัน) 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

3,000 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

3,000 
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- คาจัดจางถายเอกสารรายงานผลฯ  

-คาอาหารวาง/เครื่องดื่ม/อาหารกลางวัน  

ในวันรับการติดตามฯ (50คน×110 บาทx5วัน) 

- 

 

- 

5,000 

 

27,500 

- 

 

- 

5,000  

 

27,500 

 รวม - 35,500 - 35,500 

 รวมทั้งสิ้น 1,950 148,050  150,000 

 
6. การประเมินผล 
 

 

 7.  ผลที่คาดวาจะไดรับ 
       สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1 มีการบริหารจัดการ การบริหาร 

งบประมาณ การติดตามประเมินผล และการรายงานผลที่มีประสิทธิภาพ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบงชี้ความสําเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช 

ผลผลิต (Output)  

 6.1  สพป.รอยเอ็ด เขต 1 ไดดําเนินการ 

จัดทําขอมูลสารสนเทศ จัดทําแผนปฏิบัติการ

ประจําป จัดสรรงบประมาณและติดตามการ

บริหารงบประมาณ และสามารถรับการติดตาม

ประเมินผลไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

- ตรวจสอบเอกสาร 

และการรายงานผล 

 

- แบบติดตามผล 

 

ผลลัพท (Outcome) 

 6.2  สพป.รอ.1ใชแผนเปนเครื่องมือในการบริหาร

จัดการที่มีประสิทธิภาพ 

 

- ตรวจสอบเอกสาร 

และการรายงานผล 

 

 

- แบบรายงานผล 
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โครงการ   การเพิ่มประสิทธิภาพการดาํเนินงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ   
                            ประเมินผลและ นิเทศการศกึษา (ก.ต.ป.น.) 
แผนงาน   พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศกัยภาพคน 
สนองยุทธศาสตร สพฐ.    ขอที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบรหิารจัดการ 
สนองยุทธศาสตร สพป.รอ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
สนองยุทธศาสตรที่ 4      เพิ่มประสทิธิภาพการบริหารจัดการ 
ลักษณะโครงการ          โครงการใหม 
ผูรับผิดชอบโครงการ      นางสาวอรจิต  อุดมฤทธ์ิ นางสาวคณัฐชนน จันทรฟาเลื่อม และคณะ 
ระยะเวลาดาํเนินการ      ตุลาคม  2564 - สิงหาคม  2565 

1.หลักการและเหตุผล 

 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา(ก.ต.ป.น.) กําหนด
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวงศกึษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 20 วรรค 3 และวรรค 4 กําหนดในระดับ
เขตพื้นที่การศึกษาใหเปนการศึกษา วิเคราะหวิจัย นิเทศติดตาม และประเมินผลการบริหารและการดําเนินการ โดย
มุงเนนผลสัมฤทธิ์ของหนวยงานและสถานศกึษาในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา เพื่อเตรียมการรับการนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลจากหนวยงานภายนอก คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. มีบทบาทหนาท่ีทํางานรวมกับสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ในการดําเนินงานแบบองครวม เพื่อใหการจัดการศึกษามีการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องมีการ
ประสานงาน รวมมือในการนําไปใชขับเคลื่อน และการกําหนดนโยบายเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาดังนั้นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการดําเนินงานจึงเปนเรื่องสําคัญ และมีความจําเปนอยางยิ่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
รอยเอ็ด เขต 1 ตระหนักและเห็นความสําคัญ จึงไดจัดทําโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  (ก.ต.ป.น.) ขึ้น 

2.วัตถุประสงค 

2.1  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานของคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบประเมินผล  

และนิเทศการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาใหสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
2.2  เพื่อสงเสริมสนบัสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดใหไดตามมาตรฐาน  
2.3 เพื่อสงเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการ

การศกึษาขั้นพื้นฐานและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมรอยเอ็ด เขต 1 

3. เปาหมาย 

         3.1  เชิงปริมาณ 
      3.1.1 จัดทําเอกสารประกอบการประชุมของคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. 
      3.1.2 จัดประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.ภาคเรยีนละ 5 ครั้ง จํานวน 10 ครั้ง 
      3.1.3 โรงเรยีนในสังกัด ไดรับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศกึษาภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
      3.1.4 คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. จํานวน 9 คนไดรับการเพิ่มพูนประสิทธิภาพการดาํเนินงาน 
      3.1.5 จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูและสรุปรายงานผลการติดตาม ฯ สาํหรับคณะกรรมการและ

คณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น. 
 

 



210  
3.2  เชิงคุณภาพ 

3.2.2 คณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมนิผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ของสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศกึษาไดรับการเพิ่มพูนประสิทธิภาพการดําเนินงานสามารถรวมมือขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศกึษาใน
เขตพื้นที่ไดตามมาตรฐาน 
                  3.2.2 สถานศกึษาในสังกัดสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1 ไดรับการติดตาม 
ตรวจสอบและนิเทศการศึกษาอยางตอเน่ือง เพื่อสงเสริมสนับสนุนดานการประกันคุณภาพการศึกษาอยางเปนระบบ 
และสงผลใหมีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุมสาระหลักใหสูงขึ้น 
                  3.2.3 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไดรับความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพและมีความพรอมในการ
เตรียมการรับการนิเทศตดิตามและประเมินผลจากหนวยงานภายนอก 
 

4. กิจกรรมการดําเนินการ 

ที่ กิจกรรม ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

4.1 จัดทําเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการก.ต.ป.น. 
รวม 4 ครั้งตอป 

ตุลาคม 2564 – 
กันยายน 2565 

 

นางสาวอรจิต  อุดมฤทธิ์ 
นายเรืองศิลป เห็มชัย 
นางสาวคณัฐชนน จันทร
ฟาเลื่อม 

4.2 จัดประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.รวม 4 ครั้งตอป 
4.3 ประชุมวางแผนการติดตาม ตรวจสอบและนิ เทศ

การศกึษาโดยคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.และศึกษานิเทศก 
4.4 จัดทําเครื่องมือการติดตามตรวจสอบและนิเทศการศึกษา

ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
4.5 กําหนดปฏิทินการติดตาม 
4.6 ดําเนินการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ

การศกึษาโดยคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. และศึกษานิเทศก 
4.7 จัดประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรูและสรุปรายงานผล

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

 
5. งบประมาณ  จากแผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคนงบดําเนนิงาน  
งบประมาณ 40,000  บาท (ถัวจายทุกรายการ) เปนคาใชจาย  ดังนี้ 
 

ที่ กิจกรรม/รายการ 
             เงินงบประมาณ รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ

1. จัดทําเอกสารประกอบการประชุม
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. 
 
 
 

 
 

 
- 

 
1,800 

 
1,800 
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ที่ กิจกรรม/รายการ 

             เงินงบประมาณ รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ

2. จัดประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. รวม            
10 ครั้งตอป 
- คาอาหารวางและเครื่องด่ืม อาหารกลางวัน
สําหรับคณะกรรมการก.ต.ป.นและผูเขาประชุม
จํานวน 12 คน x 150บาท จํานวน 4 ครั้ง 
-คาตอบแทนคณะกรรมการ ก.ต.ป.น จํานวน 9 
คน ( 1 คน x 1,250 บาท x 4 ครั้ง) 
(8 คน x 1,000 บาท x 3 ครั้ง) 

 
 

7,200 
 
 

31,000 

 
 
- 

 
 

- 

 
 
- 
 
 
- 

 
 

7,200 
 
 

31,000 

3 ประชุมวางแผนการตดิตาม ตรวจสอบและนิเทศ
การศึกษาโดยคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.และ
ศึกษานิเทศก 

- - - - 

4 จัดทําเครื่องมือการตดิตาม ตรวจสอบและนิเทศ
การศึกษาของสํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

- - - - 

5 กําหนดปฏิทินการติดตาม - - - - 

6 ดําเนินการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศกึษาโดยคณะกรรมการก.ต.ป.น.และ
ศึกษานิเทศก 

- - - - 

7 จัดประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรูและสรปุ
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษาโดยคณะกรรมการก.ต.ป.น.
และคณะอนกุรรมการก.ต.ป.น. 

- - - - 

 รวมเปนเงินทั้งสิ้น 40,000 -  - 40,000 
 

6. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช 

6.1 ผลผลิต(Out puts) 
 1) มีเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น 
 2) จัดประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.รวม 10 ครั้งตอป 
 3) โรงเรียนในสังกัด  ไดรบัการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ปการศึกษาละ  1 ครั้ง 
 4) คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. จํานวน 9  คนไดรับการ
เพิ่มพูนประสิทธิภาพการดาํเนินงาน          
 5) จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูและสรุปรายงานผลการ
ติดตาม ฯ สําหรับคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ  
ก.ต.ป.น. 

 
ติ ด ต า ม แ ล ะ
ตรวจสอบเอกสาร
การประเมินความพึง
พ อ ใ จ ก า ร นิ เ ท ศ 
ติ ด ต า ม ผ ล ก า ร
ประเมินผล 

 

 
-แบบติดตามและสรุป
รายงานผล 
-แบบประเมินความพึง
พอใจ 
-แบบนิเทศตดิตามผล 

 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช 
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6.2 ผลลัพธ(Out comes) 
1) คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมนิผลและนิเทศ
การศกึษา (ก.ต.ป.น.) ของสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา
ไดรับการเพิ่มพูนประสิทธิภาพการดาํเนินงานสามารรถ
รวมมือขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในเขตพื้นท่ี
ไดตามมาตรฐาน 
2) สถานศกึษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษารอยเอ็ด  เขต 1 ไดรับการติดตาม ตรวจสอบ
และนิเทศการศึกษาอยางตอเน่ือง เพื่อสงเสริมสนับสนุน
ดานการประกันคุณภาพการศึกษาอยางเปนระบบ และ
สงผลใหมีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุมสาระ
หลักใหสูงขึ้น 
 3) สาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาไดรับความรวมมือในการ
พัฒนาคุณภาพและมีความพรอมในการเตรียมการรับการ
นิเทศตดิตามและประเมินผลจากหนวยงานภายนอก 

 
การประเมินผล 

 
 
 
 

นิเทศ ติดตามผล 
การประเมินผล 

 
- แบบประเมินความพึง

พอใจ 
 
 
 

 
 -แบบนิเทศ ติดตามผล 
แบบประเมินความพึงพอใจ 

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

    การบริหารโดยองคคณะบุคคล ( ก.ต.ป.น. ) ในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1  มีความรู 
ความเขาใจในบทบาทหนาที่ มีสวนรวมในการจัดการศกึษาอยางตอเนื่อง 
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โครงการ     โครงการการพัฒนาทักษะดิจิทัลและการจัดการฐานขอมูลดวยโปรแกรม 

Schoolmis เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการจัดการศกึษา 
แผนงาน     พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
สนองนโยบาย สพฐ.  ขอ 4 ดานประสิทธิภาพ 
สนองกลยุทธหนวยงาน   กลยุทธที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษา 
กลุมที่รับผิดชอบ     กลุมงานสงเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศกึษา 
ผูรับผิดชอบโครงการ  นางวลัยพร  ออนพฤกษภูมิ 
ลักษณะโครงการ        โครงการใหม      
ระยะเวลาการดําเนนิการ   1  กุมภาพันธ  2565  -  30 กันยายน  2565 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.หลักการและเหตุผล 
 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information System) หรือ MIS คือระบบท่ีให
สารสนเทศท่ีผูบริหารตองการ เพื่อใหสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจะรวมท้ังสารสนเทศภายในและ
ภายนอก สารสนเทศท่ีเก่ียวพันกับองคกรท้ังในอดีตและปจจุบัน รวมท้ังส่ิงท่ีคาดวาจะเปนในอนาคต นอกจากนี้
ระบบเอ็มไอเอสจะตอง ใหสารสนเทศ ในชวงเวลาที่เปนประโยชน เพื่อใหผูบริหารสามารถตัดสินใจในการวางแผนการ
ควบคุม และการปฏิบัติการขององคกรไดอยางถูกตอง  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน          ไดจัดทํา
โปรแกรมระบบบริหารจัดการสถานศึกษา (SchoolMIS) ขึ้นเพื่อใหโรงเรียนสามารถนําไปใชดําเนินงาน ในสวนของ
การจัดทําเอกสารหลักฐานการศึกษาไดถูกตองตามคําสั่ง/ระเบียบ/ประกาศที่เก่ียวของ ซึ่งตองเชื่อมโยงกับการเรียนรู
เปนกระบวนการเดียวกัน สาระของระเบียบดังกลาวกําหนดพื้นฐานของนโยบายดาน         การเรียนการสอนและ
การวัดและประเมินผลการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 กฎระเบียบที่เกี่ยวของและแนวปฏิบัติที่สถานศึกษากําหนดเพิ่มเติม  อันจะสะทอนคุณภาพและมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของสถานศึกษาที่จะชวยสรางความมั่นใจ ในกระบวนการดําเนินงานและสรางความเชื่อม่ันแกสังคม ซึ่งจะ
สงผลตอการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามเปาหมายการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และเพื่อสนองนโยบาย สพฐ.ที่ 
6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา กําหนดใหสถานศึกษาทุกแหงและหนวยงานในสังกัดมี
ระบบฐานขอมูลสารสนเทศวิชาการ ผูเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หนวยงานในสังกัด และ
สถานศึกษาทุกแหงมีระบบขอมูลสารสนเทศที่สามารถใชในการวางแผนการจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
เพราะสารสนเทศท่ีไมถูกตองจะสงผลกระทบตอความเชื่อมั่นในคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา นอกจากนี้ 
สถานศึกษาตองเปดโอกาสใหคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงาน
วิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีสวนรวมรับผิดชอบการใชงานโปรแกรมบริหารสถานศึกษา (SchoolMIS) ที่จัดโดย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักทดสอบทางการศึกษา สํานักนโยบายและ
แผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใหดําเนินการอยางเปนระบบตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ พุทธศักราช 2565  
 ดวยเหตุนี้  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1 จึงมองเห็นความสําคญั ในพัฒนาทักษะ
ดิจิทัลและการจัดการฐานขอมูลดวยโปรแกรม Schoolmis เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา จึงไดจัดทํา
โครงการนี้ข้ึน เพื่อใหหนวยงานในสังกัด และสถานศึกษาทุกแหงมีระบบขอมูลสารสนเทศ ท่ีสามารถใชในการวาง
แผนการจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป 
 
 
 



214  
2. วัตถุประสงค 
    2.1  ดานผลผลิต (Outputs) 

1) เพื่อพัฒนาครูผูรับผิดชอบสามารถดําเนินงานจัดทําสารสนเทศทางผลการเรียนในทุกระดับชั้น  
ไดถูกตอง  

2) ครูผูรับผิดชอบสามารถแกไขขอมูลโรงเรียน บันทึกรายวิชา บันทึกการอาน เขียน คิด วิเคราะห  
บันทึกคุณลักษณะอันพึงประสงค และบันทึกผลการเรียนทุกคน ทุกชั้น ทุกปการศึกษา จนกระทั่งสามารถพิมพ ปพ. 
1,ปพ.2,ปพ.3 ใหเสร็จสิ้นและยืนยันขอมูล การบันทึกผลการเรยีนตามระยะเวลาท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานกําหนด 
 3) เพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลและการจัดการฐานขอมูลดวยโปรแกรมSchoolmis ของครผููรับผิดชอบ          
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา 
 

    2.2 ดานผลลัพธ (Outcomes) 
 1) ครูผูรับผิดชอบสามารถดําเนินงานจัดทําสารสนเทศทางผลการเรียนในทุกระดับชั้นไดถูกตอง  

2) โรงเรยีน บันทึกรายวิชา บันทึกการอาน เขียน คิด วิเคราะห บันทึกคุณลักษณะอันพึงประสงค และบันทึก
ผลการเรียนทุกคน ทุกชั้น ทุกปการศึกษา  

3) นักเรียนมีสารสนเทศการบนัทึกผลการเรียนตามระยะเวลาที่สาํนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน
กําหนด 
 4) ครูผูรับผิดชอบมีทักษะดิจิทัลและการจัดการฐานขอมูลดวยโปรแกรม Schoolmis  

5) โรงเรยีนมีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา 
 

3.เปาหมาย 
    3.1 เชิงปริมาณ 
 ครูผูรับผิดชอบสารสนเทศ โปรแกรม SchoolMIS ของโรงเรียนในสังกัด 225 ไดรับการพัฒนา  
    3.2  เชิงคุณภาพ 
 1)  ทุกโรงเรียนมีสารสนเทศทางผลการเรียนในทุกระดับชั้นไดถูกตอง 
          2)   นักเรียนมีสารสนเทศการบันทึกผลการเรียนตามระยะเวลาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานกําหนด 
 

4. กิจกรรมและการดําเนินงาน 
 
ท่ี 

กิจกรรม ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

ผูรับผิดชอบ 

1 เสนอโครงการ ม.ค. 2565 นางวลัยพร  ออนพฤกษภูมิและ
คณะ 

2 การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครแูละผูบริหารโรงเรียน            
 

กพ.  2565  

3 การวิเคราะหผลการดําเนินงาน  สรุปและรายงาน
โครงการ 

ก.ย. 2565  
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5. งบประมาณ 
 จํานวน  18,000 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถวน) ตามรายละเอียด ดังน้ี 

ที ่ กิจกรรม 
เงินงบประมาณ รวม

งบประมาณ คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 
1 เสนอโครงการ - - - - 
2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ ครูและผูบริหาร

โรงเรียนในโครงการการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อพัฒนาเปน
พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา และขับเคลื่อนระบบ
คลังสื่อการเรียนรูเทคโนโลยีดิจิทัล OBEC 
CONTENT CENTER จํานวน 1 วัน  
    - คาอาหาร/อาหารวางผูเขารวมประชุม 
และคณะทํางาน (96 คนX150บาทX1ครั้ง) 
    - คาตอบแทนวิทยากร (6 ชม. X 600 บาท) 

 
 
 
 
 

 
14,400 

 
3,600 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
14,400 

 
3,600 

3 การวิเคราะหผลการดําเนินงาน  สรปุและ
รายงานโครงการ 

- - - - 

รวมทั้งสิ้น 18,000 - - 18,000 
หมายเหตุ   ขออนุมัติถัวจายตามที่จายจริงทุกรายการ 
 

6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 

ผลผลิต (Outputs) 
1.ครูผูรับผิดชอบ รอยละ 100 สามารถดําเนินงานจัดทํา
สารสนเทศทางผลการเรียนในทุกระดับชั้นไดถูกตอง  
2.ครูผูรับผิดชอบรอยละ 100 ไดรับการพัฒนาทักษะดิจิทัล 
3.โรงเรยีนรอยละ 70  มีฐานขอมูลเพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดการศกึษาได 

 
- การสังเกต 
- การสอบถาม 
- การสัมภาษณ 

 
- แบบสังเกต 
- แบบสอบถาม 
- แบบสัมภาษณ 

ดานผลลัพธ (Outcomes) 
 1) โรงเรียนรอยละ 80 บันทึกรายวิชา บันทึกการอาน 
เขียน คิด วิเคราะห บันทึกคุณลักษณะอันพึงประสงค และ
บันทึกผลการเรียนทุกคน ทุกชั้น ทุกปการศึกษา  
 2) นักเรียนรอยละ 100 มีสารสนเทศการบันทึกผลการ
เรยีนตามระยะเวลาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา       
ขั้นพื้นฐานกําหนด 
3) ครูผูรับผิดชอบรอยละ 70 มีทักษะดิจิทัลและการจัดการ
ฐานขอมูลดวยโปรแกรม Schoolmis  
4) เขตพื้นที่มีสารสนเทศดานผลการเรียนของผูเรียน 

 
- การนิเทศติดตามและ
ประเมินผล 

 
- แบบนิเทศติดตามและ
ประเมินผล 
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7. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
          7.1 ผูเรียนมีสารสนเทศการบันทึกผลการเรียนตามระยะเวลาที่สาํนักงานคณะกรรมการการศกึษา 
ขั้นพื้นฐานกําหนด 

7.2 โรงเรียนมีสารสนเทศเปนประโยชน เพื่อใหผูบริหารสามารถตัดสินใจในการวางแผนการควบคุม   
และการปฏิบัติการขององคกรไดอยางถูกตอง     
          7.3 เขตพื้นที่มีสารสนเทศดานผลการเรียนของผูเรียน 
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โครงการ   ยกระดับคุณภาพองคกรคุณธรรม 
แผนงาน   พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศกัยภาพมนุษย 
สนองกลยุทธ สพฐ.        ขอ 3 ดานคณุภาพ 
สนองกลยุทธหนวยงาน   กลยุทธที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษา 
หนวยงานที่รับผิดชอบ     กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศกึษา  
ผูรับผิดชอบโครงการ     นายเทิดศกัดิ  โพธิสาขา นางยุภาพิน  ทึนหาร 
                                       นางดวงใจ สังฆะวัน 
ลักษณะโครงการ       โครงการใหม      โครงการตอเนื่อง 
ระยะเวลาดําเนินการ     1  ตุลาคม  2564 - 30  กันยายน  2565 
.............................................................................................................................................................................. 

1.  หลักการและเหตุผล 
 ดวยกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายในการขับเคลื่อนคุณธรรม  จริยธรรมใหกับบุคลากรในสังกัด โดย
มอบหมายใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดทําโครงการองคกรคุณธรรม สพฐ. เพื่อนําหลักการทรง
งานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ร.9) และพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (ร.10) ในการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค และคานิยมของชาติ มาบูรณาการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรพรอมทั้งสงเสริมสนับสนุนการทํา
กิจกรรมทั้งในและนอกโรงเรียน ตามนโยบายภายใตกรอบยุทธศาสตรชาติเก่ียวกับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
คุณลักษณะอันพึงประสงคตามแนวทางโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธและสถานศึกษาพอเพียง เพื่อสรางพลเมือง
ใหมีคณุภาพ เปนคนดี คนเกง และมีความสุข และเกิดความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

การศึกษานับวาเปนเครื่องมือท่ีสําคัญอยางยิ่งในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  ซึ่งนักวิชาการศึกษาเชื่อวาถา
มนุษยไดรับการศึกษาจะทําใหพวกเขามีความเจริญงอกงามทั้งทางรางกาย  อารมณ  สังคมและสติปญญา  ดังนั้น  
สถานศึกษาจึงเปนหนวยงานหลักในการบมเพาะเด็กและเยาวชนใหมีพฤติกรรมที่ดีงามทั้งทางดานพุทธิพิสัย  
(Cognitive Domain)  ทักษะพิสัย  (Psychomotor Domain)  และจิตพิสัย  (Affective  Domain)  และมี
คุณลักษณะอันพึงประสงคตามท่ีหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรแกนกลางกําหนด  นอกจากนี้ยังตองจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรใหสอดคลองกันดวย  และตองไมลืมที่จะสอดแทรกและปลูกฝงเรื่องคุณธรรม  
จริยธรรม  ความดีความงามใหกับเด็กๆ  โดยกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนที่เก่ียวของอีกดวย  ทั้งนี้ เพื่อให
เด็กและเยาวชนเหลานั้นเตบิโตขึ้นไปเปนคนดี  คนเกง  และดํารงชีวิตอยางมีความสุข 
 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1 ไดตระหนักถึงภาระหนาท่ีในการปลูกฝงคุณธรรม 
จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค และคานิยมของชาติ ทั้งนี้ไดดําเนินการตามโครงการองคกรคุณธรรม มาอยาง
ตอเนื่อง เพื่อเปนการสานตอกิจกรรมจากหลักการและเหตุผลที่กลาวมาขางตน  ทําใหสํานักงานเขตพื้นที่การ
ประถมศึกษารอยเอ็ด เขต  1  ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในการพัฒนาดานคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อสงเสริมการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมใหเกิดขึ้นในตัวบุคลากรทางการศึกษา เพื่อสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย เสริมสรางระเบียบวินัย คุณธรรม และจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค กิจกรรมหลัก สงเสริม
คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงคและคานิยมของชาติ จึงไดจัดทําโครงการยกระดับคุณภาพองคกร
คุณธรรมนี้ขึ้น 
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2.  วัตถุประสงค 
 1.  เพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัดมีความรู เขาใจ ตามกระบวนการ  พัฒนาองคกรคุณธรรม  

2.  เพื่อยกระดับคุณภาพองคกรคุณธรรม 

3.  เปาหมาย 
 ดานปริมาณ   

-   บุคลากร จาํนวน  75 คน ความรู เขาใจ ตามกระบวนการ  พัฒนาองคกรคุณธรรม 
 ดานคุณภาพ   

-   ยกระดับคุณภาพองคกรคุณธรรม 
4.  กิจกรรมและการดําเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาเนินการ ผูรับผิดชอบ 
1. ขออนุมัติโครงการ มกราคม  2565 นายเทิดศักดิ์  โพธิสาขา  

นางยุภาพิน  ทึนหาร  
 

2. ดําเนินงาน ตุลาคม 2564  – 
กันยายน 2565 

นายเทิดศักดิ์  โพธิสาขา  
นางยุภาพิน  ทึนหาร   
นางดวงใจ  สังฆะวันและคณะ 

4. ประชุมสรุปและรายงานผลการดําเนินงาน กันยายน  2565 นายเทิดศักดิ์  โพธิสาขา  
นางยุภาพิน  ทึนหาร   
นางดวงใจ  สังฆะวันและคณะ 

 
5.  งบประมาณ  จํานวน  15,000  บาท (ถัวจายทุกรายการ)  มีรายละเอยีดดังนี้ 

ที่ กิจกรรม 
เงินงบประมาณ รวม 

งบประมาณ คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ
1. ประชุมเตรียมดําเนนิงาน 

และประชุมสรุปผลหลังการดําเนินงาน 

-  คาอาหารและอาหารวาง (20 คน  130 บาท   1 
วัน) 

  
2,600 

  
2,600 

2 การอบรม พัฒนาบุคลากรในสังกัดมีความรู เขาใจ ตาม
กระบวนการ  พัฒนาองคกรคุณธรรม  
-อาหารและอาหารวางกรรมการและผูเขารับการอบรม 
(75 คน x 230 บาท x 1 วัน) 
 
-คาประธานเปด – ปด การอบรม 

 
 
 

1,000 

 
 

9,750 
 
 

  
 

9,750 
 

1,000 

3 คาเอกสารการอบรม   1,650 1,650 
รวม 1,000 12,350 1,650 15,000 

-  ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 
 



219  
6.  การประเมินผล 

ตัวบงชี้ความสําเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช 
ผลผลิต 
เพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัดมีความรู เขาใจ ตาม
กระบวนการ  พัฒนาองคกรคุณธรรม 

การสังเกตพฤติกรรม 
- การสัมภาษณ 
- การสอบถาม 
 

- แบบสังเกต 
- แบบสัมภาษณ 
- แบบสอบถาม 
- แบบรายงานผล 

 
ผลลัพธ 
ยกระดับคุณภาพองคกรคุณธรรม 

การสังเกตพฤติกรรม 
- การสัมภาษณ 
- การสอบถาม 
 

- แบบสังเกต 
- แบบสัมภาษณ 
- แบบสอบถาม 
- แบบรายงานผล 

 

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

7.1  บุคลากร จาํนวน  75 คน ความรู เขาใจ ตามกระบวนการ  พัฒนาองคกรคุณธรรม 
 7.2 ยกระดับคุณภาพองคกรคุณธรรม 
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ช่ือโครงการ   การพัฒนาบุคลากรหนวยตรวจสอบภายในเพื่อรองรับการปฏิบัติงาน 
แผนงาน                       พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
สนองกลยุทธ สพป.รอ.1    การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศกึษา 
หนวยงานที่รับผิดชอบ      หนวยตรวจสอบภายใน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1 
ผูรับผิดชอบโครงการ        1. นายไกรศักดิ์ ภูศรี               2. นายกันตินันท ศรปีระเสริฐ   
                                 3. นางสาวณริสา โพธิ์หลา 
ระยะเวลาดําเนินการ        1  ตุลาคม  2564  –  30  กันยายน  2565 

......................................................................................................................................................... 
1. หลักการและเหตุผล 
 

                      ทรัพยากรบุคคล เปนองคประกอบสําคัญในการขับเคล่ือนภารกิจตางๆ ขององคกรใหบรรลุ
เปาหมายอยางมีสัมฤทธิ์ผล ศักยภาพของบุคลากรจึงเปนตัวบงชี้ความสําเร็จในการดําเนินงานขององคกร  บุคลากรที่
มีความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหองคกรมี
ความเจริญกาวหนา นําพาไปสูความสําเร็จตามเปาหมาย ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรให มีศักยภาพที่เพิ่มขึ้น สามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนมีคุณลักษณะที่ดีที่พึงประสงค จึงเปน 
หัวใจสําคัญของการพัฒนาองคกรอยางย่ังยืน 
                      การพัฒนาทรัพยากรมนุษย คือ กระบวนการในการพัฒนาและสงเสริมใหบุคลากรมีความรู 
ความสามารถ มีความเขาใจ มีทักษะในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีทัศนคติ และพฤติกรรมท่ีดี เพื่อใหมี 
ประสิทธิภาพในการทํางานที่ดีขึ้น ทั้งในปจจุบันและอนาคต รวมถึงการสรางและสงเสริมใหเกิดบรรยากาศ 
ของการเรียนรูในองคกร นอกองคกรและรองรับการฝกอบรมจากหนวยงานที่มีหนาที่ในการพัฒนาวิชาชีพที่สอดคลอง
กับการปฏิบัติงาน รวมถึงยังเปนกระบวนการในการถายโยงขอมูลและประสบการณของผูตรวจสอบภายใน ใหกับ
หนวยรับตรวจไดเปนแนวทางในการปฏิบัติงานที่ถูกตองตามระเบียบ กฎหมายและแนวทางการดําเนินงานของทาง
ราชการ ตลอดจนเปนกระบวนการสรางองคความรูดานตางๆ โดยเฉพาะดานการบริหารงบประมาณใหเกิดข้ึนกับ
หนวยรับตรวจที่รับผิดชอบ    
                      สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1 มีหนวยตรวจสอบภายในซึ่งทําหนาที่
ตรวจสอบภายในประจําสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1 โดยดําเนินการตามนโยบายการ
ตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้มีบุคลากรที่ทําหนาที่ในการติดตาม ตรวจสอบ
ตลอดจนการใหความเชื่อมั่นและใหคําปรึกษาในการปฏิบัติราชการเก่ียวกับการบริหารงบประมาณดานการเงิน การ
บัญชี การพัสดุและทรัพยสิน ตลอดจนการบริหารงานดานอ่ืนๆ ของทางราชการใหเปนไปตามกฎหมายระเบียบการ
บริหารและการจัดการศึกษา โดยยึดหลัก “การบริหารราชการเพื่อประโยชนสูงสุดของประชาชน โดยใชวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี” อันจะสงผลใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด เปนองคกรที่มีระบบการ
ทํางานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความคลองตัวยืดหยุนและสามารถปรับตัวไดทันตอการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมมีการวัดผลสําเร็จของงานไดอยางเปนรปูธรรมและสามารถตรวจสอบได และเพื่อใหการปฏิบัติงานการตรวจสอบ
ภายในบรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมายที่กําหนดไว การดําเนินงานมีการสอบทานที่ดี เพียงพอและสามารถที่จะ
ควบคุมการใชทรัพยสินและงบประมาณของทางราชการใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล ประหยัดและ
โปรงใส ตลอดจนปองกันการรั่วไหลหรือการทุจริตเก่ียวกับการใชจายการเงินงบประมาณและทรัพยสินตางๆ ของทาง
ราชการ  กอรปกับ กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางไดนําเสนอคณะรัฐมนตรีในการกําหนดแนวทางการพัฒนา
ระบบตรวจสอบภายในภาคราชการ โดยพิจารณารวมกันระหวางสํานักงาน ก.พ. และกรมบัญชีกลาง เพ่ือปรับปรุง
โครงสรางองคกรของหนวยงานตรวจสอบภายใน  รวมทั้งกําหนดใหสายงานตรวจสอบภายในเปนสายงาน 
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วิชาชีพ ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดมมีติเห็นชอบเม่ือวันที่ 16 กรกฎาคม 2545 และไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนา
โครงสรางและสายงานตรวจสอบภายในของสวนราชการ ในการดําเนินการดังกลาวคณะกรรมการฯ ไดนําเสนอแนว
การจัดโครงสรางระบบงานตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐข้ึนใหม ซึ่งคณะรัฐมนตรมีมีติเมื่อวันที่19 ตุลาคม 2547 
เห็นชอบในการกําหนดระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ พ.ศ. 2548 เพื่อ
บูรณาการกลไกการตรวจสอบการบริหารจัดการแผนดินของฝายบรหิาร เนื่องจากหนวยงานกลางที่เก่ียวของกับการ
ตรวจสอบและประเมินผลมีลักษณะการทํางานแบบแยกสวน ขาดการบูรณาการและผนกึกําลังซึ่งกันและกัน รวมท้ัง
ใหมีการพัฒนาขีดสมรรถนะและศักยภาพของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานใหเปนมืออาชีพ โดยใหกรมบัญชีกลางและ
สํานักงาน ก.พ.ร. เรงพัฒนาขดีสมรรถนะและดําเนินการรับรองคุณภาพมาตรฐานของผูตรวจสอบภายใน ผูตรวจสอบ
ราชการ และเจาหนาที่ในกลุมพัฒนาระบบบริหารของกระทรวง กรม และจังหวัด โดยเฉพาะการจัดใหมีหลักสูตร 
Certified Public Sector Internal Auditor หลักสูตร Certified Internal Management Consultancy และ
หลักสูตรเฉพาะอื่นๆ ที่จําเปนในการพัฒนาบุคลากรกลุมเปาหมาย โดยกรมบัญชีกลางในฐานะหนวยงานกลางที่มี
หนาที่ความรับผิดชอบกํากับ ดูแลและพัฒนาระบบตรวจสอบภายในภาคราชการ รวมทั้งสงเสริมใหผูตรวจสอบภายใน
มีศักยภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงานเทียบเทามาตรฐานสากล จึงไดแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาการตรวจสอบ
ภายในภาคราชการ ซึ่งประกอบดวย ผูทรงคณุวุฒิและผูแทนจากหนวยงานตางๆ ทั้งภายในและภายนอกภาคราชการ 
เพื่อดําเนินการพัฒนาและบูรณาการหลักสูตรการตรวจสอบภายในภาครฐัใหสอดคลองกับหลักการและการกํากับดูแล
องคกรที่ดี โดยไดเห็นชอบ “หลักสูตรประกาศนียบัตรผูตรวจสอบภายในภาครฐั” เพ่ือใชอบรมใหความรูแกผูตรวจ
สอบภายในภาคราชการ 
                      หนวยตรวจสอบภายใน สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1 ไดตระหนักถึง
ความสาํคัญของการพัฒนาบุคลากร เพื่อใหไดบุคลากรที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ มีความสามัคคี ผูกพันกับองคกร 
รวมทั้งสรางและพัฒนาบุคลากรใหมีความรู มีวิสัยทัศน มีความคดิที่ทันสมัย มีภาวะผูนําและมีความสามารถในการ
ปฏิบัติหนาท่ี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความมุงมั่น และมีจิตสึกนึกที่ดี เพื่อสรางใหเกิดเปนสังคมธรรมาธิปไตยใหกับ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัด จึงไดจัดทําโครงการนี้ขึ้นเพื่อ
รองรับการฝกอบรมจากทั้งหนวยงานตนสังกัดระดับกรม คือ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
หนวยงานท่ีมีหนาที่ในการพัฒนาวชิาชีพการตรวจสอบภายใน คือ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เพื่อรองรับการ
ดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายของทางราชการ ตอไป 
 

2. วัตถุประสงค 
             2.1 ผลผลิต 
                   2.1.1  เพื่อพัฒนาและยกระดับวชิาชีพการตรวจสอบภายในภาคราชการสูมาตรฐานสากล 
และใหผูตรวจสอบภายในมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการของงานการตรวจสอบภายใน 
ท่ีถูกตอง  
                   2.1.2  เพื่อใหผูตรวจสอบภายใน สามารถนําความรูที่ไดรับไปปรับใชหรือประยุกตใชในการ 
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
                   2.1.3  เพื่อเสริมสรางคุณภาพใหกับระบบการตรวจสอบภายในภาคราชการ รองรับการ 
เปนที่ปรึกษาในการเพิ่มประสทิธิภาพ ประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการบริหารงานภาครัฐของหนวยรับตรวจ 
                   2.1.4  เพื่อสงเสริมใหเกิดกลไกการกํากับดูแล การควบคุมตนเองที่ดี และเกิดวินัยการคลัง 
ในการบริหารจัดการองคกรดานการบริหารงบประมาณ 
 

 
 



222  
               2.2 ผลลัพธ 
                    2.2.1 ผูตรวจสอบภายใน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1 มีความรูความ
เขาใจเก่ียวกับหลักการและวิธีการของงานการตรวจสอบภายในที่ถูกตอง  สามารถพัฒนาและยกระดับ วิชาชพีการ
ตรวจสอบภายในภาคราชการสูมาตรฐานสากล 
                    2.2.2  ผูตรวจสอบภายใน สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1 สามารถนํา
ความรูที่ไดรับจากการฝกอบรมไปปรบัใชหรือประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมปีระสทิธิภาพ 
                    2.2.3  ผูตรวจสอบภายใน สามารถเสรมิสรางคุณภาพใหกับระบบการตรวจสอบภายในภาคราชการ 
รองรับการเปนที่ปรึกษาในการเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการบริหารงานภาครัฐของหนวยรับ
ตรวจ 
                    2.2.4  ผูตรวจสอบภายใน สามารถสงเสริมใหเกิดกลไกการกํากับดูแล การควบคุมตนเองท่ีดี และเกิด
วินัยการคลังในการบริหารจัดการองคกรดานการบริหารงบประมาณ 
 

3. เปาหมาย 
              3.1 ดานปริมาณ 
           3.1.1 ผูตรวจสอบภายใน สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1 จํานวน  
3 คน  ไดรบัการฝกอบรมจากหนวยงานตนสังกัดระดับกรม คือ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อยาง
นอย 1 หลักสูตร ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
           3.1.2 ผูตรวจสอบภายใน สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1 จํานวน 2 คน 
ไดรับการฝกอบรมจากหนวยงานที่มีหนาท่ีในการพัฒนาวิชาชีพการตรวจสอบภายใน คือ กรมบัญชีกลาง 
กระทรวงการคลัง อยางนอย 1 หลักสูตร ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
             3.2  ดานคุณภาพ 
                   3.2.1 ผูตรวจสอบภายใน  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1 จํานวน  
3 คน สามารถผานการฝกอบรมตามเกณฑการวัดผลประเมนิผลจากหนวยงานตนสังกัดระดับกรม คือ สํานักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน อยางนอย 1 หลักสูตร ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
                   3.2.2 ผูตรวจสอบภายใน  สํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษารอยเอ็ด  เขต 1 จํานวน 2 คน 
สามารถผานการฝกอบรมตามเกณฑการวัดผลประเมินผล จากหนวยงานที่มีหนาที่ในการพัฒนาวิชาชพีการตรวจสอบ
ภายใน คือ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลงั อยางนอย 1 หลักสูตร ในปงบประมาณ พ.ศ.2565 
 
 
4. กิจกรรม 
ลําดับ

ท่ี 
หนวยรับตรวจ/
กลุมเปาหมาย 

เรื่องท่ีตรวจ / งานที่ปฏิบัติ ระยะเวลาท่ี
ปฏิบัติงาน 

จํานวน
คน/วัน 

ผูรับผิดชอบ 

1. ผูตรวจสอบภายใน
สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

1.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ 
การดานการตรวจสอบภายใน 
ประจําป พ.ศ. 2565  ของ
สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ตุลาคม 2564 ถึง 
มกราคม 2565 

3 คน/ 
4 วัน 

นายไกรศักดิ์ ภูศรี 
นายกันตินันท 
ศรีประเสริฐ 
นางสาวณริสา  
โพธิ์หลา 
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ลําดับ

ท่ี 
หนวยรับตรวจ/
กลุมเปาหมาย 

เรือ่งที่ตรวจ / งานที่ปฏิบัติ ระยะเวลาท่ี
ปฏิบัติงาน 

จํานวน
คน/วัน 

ผูรับผิดชอบ 

2. 
 
 
 

3. 
 

ผูตรวจสอบภายใน
เครือขายผูตรวจสอบ
ภายใน ท่ี 12 
 
ผูตรวจสอบภายใน 
หนวยตรวจสอบ
ภายใน สพป.
รอยเอ็ด เขต 1 
 
 

 

2.1 พัฒนาและสรางความ
เขมแข็งใหเครือขายผูตรวจ 
สอบภายใน เครือขายที่ 12 
 
3.1 อบรมหลักสูตรผูตรวจสอบ
ภายในของกรมบัญชีกลาง 
(CGIA) ดาน Financial and 
Compliance 
3.2 อบรมหลักสูตรผูตรวจสอบ
ภายในของกรมบัญชีกลาง 
(CGIA) ดาน Performance, 
Operation and  
Management  

เมษายน 2565 ถึง 
กันยายน 2565 
 
 
มีนาคม 2565 
 
 
 
เมษายน 2565 
 
 
 
 

3 คน/ 
10 วัน 
 
 
1 คน/ 
8 วัน 
 
 
1 คน/ 
6 วัน 
 

นายไกรศักดิ์     
ภูศรี 
 
 
นายกันตินันท 
ศรีประเสริฐ 
 
นางสาวณริสา โพธิ์
หลา 

 
5. งบประมาณ 
             จํานวนทั้งสิ้น 33,760.00 บาท  (สามหมื่นสามพันเจ็ดรอยหกสิบบาทถวน) รายละเอียดดังตอไปนี้ 
ที่ กิจกรรมและรายละเอียดการใชจายงบประมาณ งบดําเนินงาน (งบพัฒนา) รวม 

งบประมาณ คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ
1. 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมท่ี 3 
การพัฒนาบุคลากรภายในหนวยตรวจสอบภายใน  
ดวยการเขารับการอบรมผูตรวจสอบภายในภาครัฐ 
ของกรมบัญชีกลาง (CGIA) จาํนวน 2 คน ดังน้ี 
  1.1 หลักสูตร Fundamental จํานวน 1 คน 
 - คาลงทะเบียนอบรมหลักสูตรผูตรวจสอบภายใน
ภาครัฐ ของกรมบัญชีกลาง  (CGIA) 
 - คาที่พักอบรม 12 วันๆ ละ 500 บาท  
 - คาเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ จํานวน 13 วัน 
   วันละ 240 บาท 
 - คาพาหนะเดินทางไปราชการ 

รวม 
 

  1.2 หลักสูตร Financial and Compliance 
จํานวน 1 คน 
 - คาลงทะเบียนอบรมหลักสูตรผูตรวจสอบภายใน
ภาครัฐ ของกรมบัญชีกลาง  (CGIA)  
 - คาที่พักอบรม 9 วันๆ ละ 500 บาท   

 

 
 
 
 
 
 
- 
- 
 
- 
- 
- 

 

 
 
 
- 
- 
 

 
 
    
 
 
 
    7,700.- 

6,000.- 
 

   3,120.- 
1,800.-  

18,620.- 
 

 
 
 

6,200.-   
4,500.-    

 

 
 
 
 
 
 
- 
- 
 
- 
- 
- 
 
 
 
 
 

- 
- 
 

 
 
 
 
 
 

7,700.- 
   6,000.- 

 
3,120.- 
1,800.-            

18,620.- 
 

 
 
 

6,200.- 
   4,500.-      
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ที่ กิจกรรมและรายละเอียดการใชจายงบประมาณ งบดําเนินงาน (งบพัฒนา) รวม 
งบประมาณ คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ

 - คาเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ จํานวน 11 วัน 
  วันละ 240 บาท 
- คาพาหนะเดินทางไปราชการ 

รวม 

 
- 
- 
- 

 
2,640.- 
1,800.- 

15,140.- 

 
- 
- 

 
2,640.- 
1,800.- 

15,140.- 
                           รวมเงินทั้งสิ้น  33,760.-  - 33,760.- 

หมายเหตุ : 1. กิจกรรมลําดับที่ 1 และ 2 ใชงบประมาณที่ไดรบัจัดสรรจากสาํนักงานคณะกรรมการการศกึษา 
                  ขั้นพื้นฐาน 
               2. กิจกรรมและงบประมาณคาใชจายสามารถปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม 

 

6. การประเมินผล 
 

ตัวบงช้ีความสําเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช 
   6.1 ผลผลิต  
        6.1.1 ผูตรวจสอบภายใน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1 จํานวน 3 คน  ไดรับการฝกอบรมจาก
หนวยงานตนสังกัดระดับกรม คือ สํานักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขั้นพื้นฐาน อยางนอย 1 หลักสูตร ในปงบประมาณ พ.ศ. 
2565 
        6.1.2 ผูตรวจสอบภายใน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1 จํานวน 2 คน ไดรับการฝกอบรมจาก
หนวยงานท่ีมีหนาที่ในการพัฒนาวชิาชีพการตรวจสอบภายใน คือ 
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง อยางนอย 1 หลักสูตร ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
1. การวัดผลและ
ประเมินผลตามที่ 
สพฐ. ดําเนินการ 
 
 
1. การสอบวัดผล
ตามท่ีกรมบัญชีกลาง
ดําเนินการในแตละ
หลักสูตร 

 
1. เกณฑการประเมิน
ตามที่ สพฐ. กําหนด 
 
 
 
2. ขอสอบวัดผลตาม 
ที่กรมบัญชีกลาง
ดําเนินการในแตละ
หลักสูตร 

   6.2 ผลลัพท 
        6.2.1 ผูตรวจสอบภายใน  สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา

ประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1 จํานวน 3 คน สามารถผานการ

ฝกอบรมตามเกณฑการวัดผลประเมินผลจากหนวยงานตนสังกัด

ระดับกรม คือ สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน อยาง

นอย 1 หลักสูตร ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

        6.2.2 ผูตรวจสอบภายใน  สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา

ประถมศึกษารอยเอ็ด  เขต 1 จํานวน 2 คน สามารถผานการ

ฝกอบรมตามเกณฑการวัดผลประเมินผล จากหนวยงานที่มีหนาที่

ในการพัฒนาวิชาชพีการตรวจสอบภายใน คือ กรมบัญชีกลาง 

กระทรวงการคลัง อยางนอย 1 หลักสูตร ในปงบประมาณ พ.ศ.

2565 

 

1. การวัดผลและ

ประเมินผลตามที่ 

สพฐ. ดําเนินการ 

 

 

1. การสอบวัดผล

ตามที่กรมบัญชีกลาง

ดําเนินการในแตละ

หลักสูตร 

 

1. เกณฑการประเมิน

ตามที่ สพฐ. กําหนด 

 

 

2. ขอสอบวัดผลตาม 

ท่ีกรมบัญชีกลาง

ดําเนินการในแตละ

หลักสูตร 
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7.ผลที่คาดวาจะไดรับ 
                    7.1 ผูตรวจสอบภายใน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษารอยเอ็ด เขต 1  มีความรูความ
เขาใจเก่ียวกับหลักการและวิธีการของงานการตรวจสอบภายในที่ถูกตอง  สามารถพัฒนาและยกระดับ วิชาชพีการ
ตรวจสอบภายในภาคราชการสูมาตรฐานสากล ตามเกณฑท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 
                    7.2  ผูตรวจสอบภายใน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1 สามารถนําความรู
ท่ีไดรบัจากการฝกอบรมไปปรับใชหรือประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ตรงตามเจตนจํานงของ
การพัฒนาระบบตรวจสอบภายในภาคราชการของกรมบัญชีกลางและสาํนักงาน ก.พ. 
                    7.3  ผูตรวจสอบภายใน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1  สามารถ
เสริมสรางคุณภาพใหกับระบบการตรวจสอบภายในภาคราชการ รองรบัการเปนที่ปรกึษาในการเพิ่มประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการบริหารงานภาครัฐของหนวยรับตรวจ 
                    7.4  ผูตรวจสอบภายใน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1  สามารถสงเสริม
ใหเกิดกลไกการกํากับดูแล การควบคุมตนเองท่ีดี และเกิดวินัยการคลังในการบริหารจัดการองคกรดานการบริหาร
งบประมาณใหแกหนวยรับตรวจ โดยมีผลการวัดผลการปฏิบัติงานท่ีดีข้ึน เมื่อเปรียบเทียบกับปงบประมาณที่ผานมา 

--------------------------------------------------------- 
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ช่ือโครงการ    ติดตามตรวจสอบการบริหารงบประมาณและทรัพยสินของสถานศึกษาในสังกัด 
                                 และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากลุมเปาหมายตามนโยบายของ สพฐ. 
แผนงาน                       พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
สนองกลยุทธ สพป.รอ.1    การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
หนวยงานที่รับผิดชอบ      หนวยตรวจสอบภายใน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1 
ผูรับผิดชอบโครงการ        1. นายไกรศักดิ์ ภูศรี              2. นายกันตินันท ศรีประเสริฐ   
                                 3. นางสาวณริสา โพธิ์หลา 
ระยะเวลาดําเนินการ         1  ตุลาคม  2564  –  30  กันยายน  2565 

......................................................................................................................................................... 
1. หลักการและเหตุผล 
           ดวยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1 มีหนวยตรวจสอบภายในซึ่งทําหนาที่
ตรวจสอบภายในประจําสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1 โดยดําเนินการตามนโยบายการ
ตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้มีบุคลากรที่ทําหนาที่ในการติดตาม ตรวจสอบ
ตลอดจนการใหความเชื่อมั่นและใหคําปรึกษาในการปฏิบัติราชการเก่ียวกับการบริหารงบประมาณดานการเงิน การ
บัญชี การพัสดุและทรัพยสิน ตลอดจนการบริหารงานดานอ่ืนๆ ของทางราชการใหเปนไปตามกฎหมายระเบียบการ
บริหารและการจัดการศึกษา โดยยึดหลัก “การบริหารราชการเพื่อประโยชนสูงสุดของประชาชน โดยใชวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี” อันจะสงผลใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด เปนองคกรที่มีระบบการ
ทํางานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความคลองตัวยืดหยุนและสามารถปรับตัวไดทันตอการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมมีการวัดผลสําเร็จของงานไดอยางเปนรปูธรรมและสามารถตรวจสอบได และเพื่อใหการปฏิบัติงานการตรวจสอบ
ภายในบรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมายที่กําหนดไว การดําเนินงานมีการสอบทานที่ดี เพียงพอและสามารถที่จะ
ควบคุมการใชทรัพยสินและงบประมาณของทางราชการใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล ประหยัดและ
โปรงใส ตลอดจนปองกันการรั่วไหลหรือการทุจริตเก่ียวกับการใชจายการเงินงบประมาณและทรัพยสินตางๆ ของทาง
ราชการ  หนวยตรวจสอบภายใน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1 จึงไดจัดทําโครงการนี้ข้ึน
เพื่อเปนแนวทางการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายของทางราชการ ตอไป 
 
2. วัตถุประสงค 
             2.1 ผลผลิต 
                   2.1.1 เพ่ือใหโรงเรียนในสังกัด  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1  อยางนอย 
จํานวน 87 แหง จากทั้งหมด จํานวน 219 แหง ไดรับการสอบทานในเบื้องตน เพื่อเปนขอมูลในการประเมินความ
เสี่ยง และสถานศึกษาไดรับการตรวจสอบอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอการบริหารงานดานการเงินการบัญชี
ดวยแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา  
                   2.1.2 เพื่อใหโรงเรียนในสังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1 อยางนอย 
จํานวน 87 แหง จากทั้งหมด จํานวน 219 แหง ไดรับการตรวจสอบความถูกตอง ครบถวนของการควบคุมดาน
การเงิน การบัญชี ตลอดจนการควบคุมทรัพยสินและการใชประโยชนทรัพยสินที่ถูกตองตามระเบียบ กฎหมายและ
ขอบังคบัที่เก่ียวของของทางราชการ โดยเปนไปตามวัตถุประสงคของงบประมาณแตละประเภท โดยเกิดประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผล มีความถูกตอง โปรงใส คุมคาและสามารถตรวจสอบได 
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          2.1.3  เพื่อใหกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
รอยเอ็ด เขต 1 และกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพยตามกลุมเปาหมายของ สพฐ. ไดรับการตรวจสอบการเบิก
จายเงินงบประมาณ รายการบัญชีแยกประเภท 4 บัญชี ไดแก บัญชีเงินสดในมือ เงินฝากคลัง เงินฝากธนาคาร และ
ลูกหนี้เงินยืมราชการ การพัสดุ และทรัพยสิน   และไดรับการสอบทานระบบการควบคุมภายในจากหนวยตรวจสอบ
ภายใน   

                   2.1.4 เพื่อใหกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย ไดรับการตรวจสอบการบริหารงบประมาณดาน
การเงิน การบัญชี การพัสดุและการบริหารทรัพยสิน และเงินคาสาธารณูปโภคที่ถูกตองตามระเบียบ  กฎหมายและ
ขอบังคบัที่เก่ียวของเปนไปตามวัตถุประสงค เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลโดยมีความถูกตอง ความคุมคา ความ
โปรงใสและสามารถตรวจสอบได 
               2.2 ผลลัพธ 
                    2.2.1 สถานศึกษาอยางนอย จํานวน 87 แหง ของสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษารอยเอ็ด 
เขต 1 ไดรับการประเมินความเสี่ยงและสอบทานการบริหารงบประมาณดานการเงิน การบัญชี การพัสดุและการ
บริหารทรัพยสินในเบื้องตน เพื่อเปนขอมูลในการตรวจสอบอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอการบริหารงาน
ดานการเงนิการบัญชีดวยแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา  
                    2.2.2 สถานศึกษาอยางนอย จํานวน 87 แหง ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด 
เขต 1 ไดรับการตรวจสอบความถูกตอง ครบถวนของการควบคุมดานการเงิน การบัญชี  ตลอดจนการควบคุม
ทรัพยสินและการใชประโยชนทรัพยสินที่ถูกตองตามระเบียบ  กฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของของทางราชการให
เปนไปตามวัตถุประสงคเพื่อเกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลโดยมีความถูกตอง โปรงใส คุมคาและสามารถ
ตรวจสอบได 
          2.2.3 กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย สํานักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาประถมศกึษารอยเอ็ด เขต 1 
และกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพยตามกลุมเปาหมายของ สพฐ. ไดรับการตรวจสอบการเบิกจายเงิน
งบประมาณ รายการบัญชีแยกประเภท 4 บัญชี ไดแก บัญชีเงินสดในมือ เงินฝากคลัง เงินฝากธนาคาร และลูกหน้ีเงิน
ยืมราชการ การพัสดุ และทรัพยสิน  และไดรับการสอบทานระบบการควบคุมภายในจากหนวยตรวจสอบภายใน   
                    2.2.4 กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 
1 และกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพยตามกลุมเปาหมายของ สพฐ. ไดรับการตรวจสอบการบริหารงบประมาณ
ดานการเงิน การบัญชี การพัสดุและการบริหารทรัพยสิน และเงินคาสาธารณูปโภคท่ีถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย
และขอบังคับที่เก่ียวของเปนไปตามวัตถุประสงค เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลโดยมีความถูกตอง ความคุมคา 
ความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได 

 

3. เปาหมาย 
     3.1 ดานปริมาณ 
           3.1.1 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
รอยเอ็ด เขต 1 อยางนอย จํานวน 87 แหง จากทั้งหมด จํานวน 219 แหง ไดรับการสอบทานในเบื้องตน เพื่อเปนขอมูล
ในการประเมนิความเสี่ยง และไดรับการตรวจสอบประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการบริหารงานการเงินดวยแผนปฏิบัติการ
ของสถานศึกษา ตรวจสอบความถูกตอง รัดกุม ของการควบคุมดานการเงินการบัญชี การใชจายเงินเปนไปตาม
วัตถุประสงคของงบประมาณแตละประเภท มีความถูกตองของการควบคุมและความคุมคาของการใชประโยชน
ทรัพยสิน   
           3.1.2 กลุมบรหิารงานการเงินและสินทรัพย ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด 
เขต 1 ไดรับการตรวจสอบภายในดานการควบคุมบัญชีเงินสด บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีเงินฝากคลัง ลูกหนี้เงินยืม
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ราชการ การพัสดุและทรัพยสิน การควบคุมการเบิกจาย เงินทดรองราชการ ตลอดจนการควบคุมท่ัวไป และ
ตรวจสอบการใชจายคาสาธารณูปโภคของสวนราชการ (ตามนโยบายรัฐบาล) เปนตน อีกทั้งทุกกลุมงานของของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1  ไดรับการสอบทานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน 
             3.2  เชิงคุณภาพ 
                   3.2.1 สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษารอยเอ็ด เขต 1 อยางนอยจํานวน 
87 แหง ท่ีไดรบัการตรวจสอบภายในแลวสามารถบริหารงานดานการเงิน การบัญชี การพัสดุและสินทรัพย ไดอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกนักเรียน และทางราชการ ตลอดจนสามารถปฏิบัติงานดานการเงิน การบัญชี 
และการพัสดุ เปนไปในแนวทางเดียวกันโดยถูกตองตามระเบียบ กฎหมายและวิธีปฏิบัติของทางราชการที่กําหนดไว  
โดยเปนไปตามวัตถุประสงคเพื่อเกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลโดยมีความถูกตอง โปรงใส คุมคาและสามารถ
ตรวจสอบได  และผานตามเกณฑการประเมินการปฏิบัติงานดานการเงิน การบัญชีของสถานศึกษาตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกําหนด 
                   3.2.2 กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด 
เขต 1 และกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพยตามกลุมเปาหมายของ สพฐ. ที่ไดรับการตรวจสอบภายในดานการ
ควบคุมการเบิกจายเงนิทดรองราชการ การควบคุมบัญชีเงินสด บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีเงินฝากคลัง ลูกหนี้เงินยืม
ราชการ การพัสดุและทรัพยสิน ตลอดจนการควบคุมท่ัวไป การใชจายคาสาธารณูปโภคของสวนราชการ (ตาม
นโยบายรัฐบาล) สามารถปฏิบัติงานดานการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน โดยถูกตองตาม
ระเบียบ กฎหมายและวิธีปฏิบัติของทางราชการที่กําหนดไว และเปนไปตามวัตถุประสงคของงบประมาณแตละ
ประเภท เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล โดยมีความถูกตอง โปรงใส คุมคาและสามารถตรวจสอบได และผานตาม
เกณฑการประเมินการปฏิบัติงานดานการเงิน การบัญชีของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ที่สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด อีกทั้งทุกกลุมงานของของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1 ที่
ไดรับการสอบทานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน มีผลการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเมื่อเปรียบเทียบ
กับปงบประมาณที่ผานมา 
 

4.กจิกรรม 
 

ลําดับ
ที่ หนวยรับตรวจ/

กลุมเปาหมาย 

เรื่องที่ตรวจ / งานท่ีปฏิบัติ ระยะเวลา
ที่

ปฏิบัติงาน 

จํานวน
คน/ วัน 

ผูรับผิดชอบ 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานศึกษาในสังกัดที่
กําหนดเปนหนวยรับ
ตรวจตามแผนฯ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 ตรวจสอบความถูกตองรัดกุมของ
การควบคุมดานการเงิน การบัญชี 
1.2 ตรวจสอบการดําเนินงานตาม
โครงการใหความชวยเหลือบรรเทา
ภาระคาใชจายดานการศกึษาในชวง
การแพรระบาดของโรคโควิด 19   
1.3 ตรวจสอบการบริหารพัสดุของ
สถานศึกษา 
1.4 ตรวจสอบเงินอุดหนุนที่ไดรับจาก
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  (เงิน
โครงการอาหารกลางวัน) 
1.5 ตรวจสอบเงินรายไดสถานศึกษา 

ธ.ค.64 
ถึง มี.ค 65 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 คน/
60 วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายไกรศักดิ์    
ภูศรี 
 
นายกันตินันท 
ศรีประเสริฐ 
 
นางสาวณริสา 
โพธิ์หลา 
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2. 
 
 
 
 

3. 
 
 
 
 
 

4. 
 
 
 
 
 

5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. 
 
 
 

7. 

 
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษากลุมเปาหมาย 
ตามที่ สพฐ. กําหนด 
จํานวน 1 แหง  
 
สถานศึกษาในสังกัด 
สพป.รอยเอ็ด เขต 1 
กลุมเปาหมายที่บูรณา
การรวมกับผูตรวจสอบ
ภายใน สพฐ. 
 
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศกึษา
รอยเอ็ด เขต 1 ท่ีบูรณา
การรวมกับผูตรวจสอบ
ภายใน สพฐ. 
 
สถานศึกษาในสังกัดที่
กําหนดเปนหนวยรับ
ตรวจตามแผนฯ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ครั้งที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลุมงานอื่นในสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษารอยเอ็ด 
เขต 1 
หนวยตรวจสอบภายใน 

 
2.1 ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ดานการเงิน การบัญชี ของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษากลุมเปาหมาย 
รวมกับคณะกรรมการเครือขายที่  12  
 
3.1 ตรวจสอบการดําเนินงานโครงการ
สนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา
ตั้งแตอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
งบเงินอุดหนุน 
 
4.1 ตรวจสอบการใชจายคา
สาธารณูปโภคของสวนราชการ (ตาม
นโยบายคณะรัฐมนตรี) 
 
 
 
5.1 ตรวจสอบความถูกตอง  รัดกุมของ
การควบคุมดานการเงิน การบัญชี 
5.2 ตรวจสอบการดําเนินงานตาม
นโยบายการสนับสนุนคาใชจายในการ
จัดการศึกษาต้ังแตระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน   
5.3 ตรวจสอบการบริหารพัสดุของ
สถานศึกษา 
5.4 ตรวจสอบเงินอุดหนุนที่ไดรับจาก
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  (เงิน
โครงการอาหารกลางวัน) 
5.5 ตรวจสอบเงินรายไดสถานศึกษา 
 
6.1 การสอบทานระบบควบคุม
ภายใน 
 
 
7.1 งานอ่ืนๆที่ไดรับมอบหมาย 

 
ตุลาคม 
2564 ถึง 
กันยายน  
2565 
 
เมษายน 
2565 ถึง 
กันยายน 
2565 
 
 
ตุลาคม 
2564 ถึง 
กันยายน 
2565 
 
 
พฤษภาคม 
2565 ถึง 
กรกฎาคม  
2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ต.ค.64-
ก.ย.65 
 
ต.ค.64-
ก.ย.65 

 
3 คน/ 
5 วัน 
 
 
 
3 คน/ 
10 วัน 
 
 
 
 
3 คน/ 
60 วัน 
 

 
 
 

3 คน/ 
27 วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 คน/ 
10 วัน 
 
 คน/ 
40 วัน 

  
  
 
 

 
 
 



230  
5. งบประมาณ 
                  จํานวนทั้งส้ิน  41,240 บาท (สี่หม่ืนหนึ่งพันสองรอยสี่สิบบาทถวน) รายละเอียดดังตอไปนี้ 
ที่ กิจกรรมและรายละเอียดการใชจายงบประมาณ งบดําเนินงาน (งบพัฒนา) รวม 

งบประมาณ คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ

1. 

 

 

 

 

 

2. 

กิจกรรมท่ี 1   กิจกรรมที่ 3  และกิจกรรมที่ 5 

การตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานการบริหาร

งบประมาณและทรัพยสินของสถานศึกษา ปงบฯ 2564 

 -  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ  120 บาท/วัน 

จํานวน  4  คน ระยะเวลา 47 วัน  

รวม 

กิจกรรมท่ี 2 

คาใชจายในการสังเกตการณ การติดตาม ตรวจสอบการ

ปฏิบัติงานดานการเงนิ การบัญชี ของสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษากลุมเปาหมาย จํานวน 1 แหง  รวมกับ

คณะกรรมการเครอืขายที่ 12  จํานวน 3 คน 

 - คาที่พัก 5 วันๆ ละ 800 บาท 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

22,560.- 

     

22,560.- 

 

 

 

 

12,000.- 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

22,560.- 

 

  22,560.- 

 

 

 

 

12,000.- 

 

 

 

3. 

 - คาเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราช 6 วันๆ ละ 240 บาท 

 - คาพาหนะเดินทางไปราชการ 

รวม 

คาวัสดุสาํนักงาน          รวม 

       - 

- 

       - 

- 

4,320.-

880.-

17,200.-

- 

- 

- 

- 

1,480.-

4,320.- 

880.- 

17,200.- 

1,480.- 

                           รวมเงินทั้งสิ้น  39,760.-  1,480.- 41,240.- 

หมายเหตุ : กิจกรรมและงบประมาณคาใชจายสามารถปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม 
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6. การประเมินผล 

ตัวบงชี้ความสําเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช 

   6.1 ผลผลิต  
        6.1.1 สถานศึกษาในสังกัด อยางนอย 87 แหง 
ไดรับการตรวจสอบการบริหารงานดานการเงนิตาม
แผนปฏิบัติการของสถานศึกษาและตามงบประมาณที่
ไดรับ โดยมีความถูกตอง ครบถวนของการควบคุมดาน
การเงนิ การบัญชี การพัสดุ การควบคุมและความคุมคา
การใชประโยชนทรัพยสิน  ท่ีถูกตองตามระเบียบ  
กฎหมายและขอบังคับที่เก่ียวของของทางราชการ เกิด
ประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล โดยมีความถูกตอง ความ
คุมคา ความโปรงใส สามารถตรวจสอบไดและเปนไปตาม
วัตถุประสงคของงบประมาณแตละประเภท   
        6.1.2 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศกึษากลุมเปาหมาย 
ตามที่สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด  
มีการสอบทานการปฏิบัติงานทางดานการเงิน การบัญชี 
การพัสดุและทรัพยสินที่ถูกตอง เปนไปตามวัตถุประสงค
ของงบประมาณแตละประเภท เกิดประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล โดยมีความถูกตอง โปรงใส คุมคาและสามารถ
ตรวจสอบได  รวมถึงมีการควบคุมภายในในการปฏิบัติงาน
ของกลุมงานตางๆ อยางเพียงพอ 

 

1. ดําเนินการตรวจสอบ ติดตาม

และประเมินผลการบริหาร

งบประมาณของสถานศึกษา ตาม

แผนการตรวจสอบฯ ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 

 

 

1. ดําเนินการตรวจ สอบ ติดตาม

การปฏิบัติงาน ตามแผนการ 

ตรวจสอบของ สพฐ. 

 

1. เกณฑการประเมิน
การปฏิบัติงานฯ ตาม 
ที่ สพฐ. กําหนด 
2. กระดาษทําการ
ตรวจสอบการปฏิบัติ 
งานดานตางๆ ตามหัว
ขอที่ดําเนินการตรวจ 
สอบ 
1.เกณฑการประเมิน
การปฏิบัติงานฯ ตาม 
ที่ สพฐ. กําหนด 
2. กระดาษทําการ
ตรวจสอบการปฏิบัติ 
งานดานตางๆ ตาม 
หัวขอท่ีดําเนินการ 

   6.2 ผลลัพธ 
        6.2.1 สถานศึกษาที่ไดรบัการตรวจสอบมี
ประสิทธิภาพทางดานการบริหารงานการเงินดวย
แผนปฏิบัติการของสถานศึกษา  สอดคลองกับ
งบประมาณที่ไดรับ การดาํเนนิงานมคีวามถูกตอง รัดกุม 
สามารถควบคุมดานการเงิน การบัญชี การพัสดุและ
ทรัพยสินไดอยางถูกตอง เกิดความคุมคาในการใช
ประโยชนทรัพยสิน  การปฏิบัติงานเปนไปตามกฎหมาย 
ระเบียบและขอบังคับที่เก่ียวของ  เกิดประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล ประหยัด  โปรงใส สามารถตรวจสอบไดและ
เปนไปตามวัตถุประสงคของงบประมาณแตละประเภท   

 
1. เอกสารหลักฐานเชิงประจกัษ ที่
สามารถวัดเปนคาคะแนนได และวัดผล
การประเมินการปฏิบัติงานตามเกณฑ 
การประเมินฯ ที่ สพฐ. กําหนด ผาน
เกณฑในระดับดี หรือ ดีมาก  
 

 
1. ระดับคะแนนตาม
เกณฑการประเมิน 
การปฏิบัติงานฯ ตาม 
ท่ี สพฐ. กําหนด และ
มีเอกสารหลักฐาน 
ที่ถูกตอง ครบถวน 
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       6.2.2  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากลุมเปาหมาย 
ตามที่สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กําหนด   มีการสอบทานการปฏิบัติงานทางดานการเงิน 
การบัญชี การพัสดุและทรพัยสินที่ถูกตอง การดําเนินงาน
เปนไปตามระเบียบ  กฎหมายและขอบังคับท่ีเกี่ยวของ  
เกิดประสิทธิภาพ และมีประสทิธิผล โดยมีความถูกตอง 
ความคุมคา ความโปรงใส สามารถตรวจสอบไดและ
เปนไปตามวัตถุประสงคของงบประมาณแตละประเภท   
        6.2.3  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
รอยเอ็ด เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัด มีการสอบทาน
ระบบควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพและเพียงพอ เพื่อ
ลดความเสี่ยงในการดําเนินงาน และสามารถดําเนิน
กิจกรรมตางๆ ใหบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนด 

1. เอกสารหลักฐานเชิงประจกัษ  
ที่สามารถวัดเปนคาคะแนนได และ
วัดผลการประเมินการปฏิบัติงาน 
ตามเกณฑการประเมินฯ ที่ สพฐ. 
กําหนด  
 
 
2.เปรยีบเทียบผลลัพธในการ
ดําเนินงานหลังจากการจัดวาง 
ระบบควบคุมภายในแลว  
 

1. ระดับคะแนนตาม
เกณฑการประเมิน 
การปฏิบัติงานฯ ตาม 
ท่ี สพฐ. กําหนด และ
มีเอกสารหลักฐาน 
ที่ถูกตอง ครบถวน 
 
1.สอบทานผลลัพธใน
การปฏิบัติงานและ 
การดําเนินการวา 
มีประสิทธิภาพที่ดี
ขึ้นเมื่อ
เปรียบเทียบกับ
ปงบประมาณที่
ผานมา 

 

7.ผลที่คาดวาจะไดรับ 
      7.1  สถานศึกษาและสาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาที่ไดรับการตรวจสอบ  สามารถบริหารจัดการการดาํเนินงาน
ตามพันธะกิจและภารกิจ  ตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและบรรลุผลตามขอตกลง
การใหบริการสาธารณะอยางมีประสิทธิภาพ เกิดความประหยัดในการใชจายงบประมาณ  โดยมีผลการประเมินการ
ดําเนินการตามตวัชี้วัดท่ีดีขึ้น เม่ือเปรียบเทียบกับปงบประมาณที่ผานมา 
      7.2  เจาหนาที่หรือผูรับผิดชอบงานดานการเงิน การบัญชีและการพัสดุ สามารถปฏิบัติงานได 
อยางถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ระบบการควบคุมและวิธีการที่กําหนดไว ตลอดจนมีความรู ความเขาใจ
การบริหารงบประมาณ และถือปฏิบัติเปนแนวเดียวกัน  โดยมีผลการประเมินการดาํเนินการตามตัวชีว้ัดที่ดีข้ึน เม่ือ
เปรียบเทียบกับปงบประมาณที่ผานมา 
      7.3  การบริหารงบประมาณของสถานศึกษาและสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาที่ไดรบัการตรวจสอบ มีความ
นาเชื่อถือจากทั้งทางดานการตรวจสอบการดําเนินงาน (Performance  Auditing ) ซึ่งเปนการตรวจสอบการใช
ทรัพยากรใหเปนไปตามขอตกลงและผลผลิตท่ีไดรับเปนไปตามท่ีกําหนด  และทางดานการตรวจสอบทางการเงิน  
(Financial  Auditing) ซึ่งไดแกระบบบัญชี การรายงานการเงนิ การเบิกจายเงินทําไดถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย 
แนวปฏิบัติ  และมีการดแูลรักษาทรพัยสินใหปลอดภัยจากการทุจริต  โดยมีผลการประเมินการดําเนินการตามตัวชีว้ัด
ท่ีดีข้ึน เมื่อเปรียบเทียบกับปงบประมาณที่ผานมา 
      7.4  การดาํเนินงานของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาเปนไปตามระบบการควบคุมภายใน 
ท่ีจัดวางไว  โดยเมื่อเปรียบเทียบผลลัพธในการดาํเนินงานหลังจากการจัดวางระบบควบคมุภายในแลว ผลลัพธในการ
ปฏิบัติงานและการดําเนินการมีประสิทธิภาพที่ดีข้ึน 

--------------------------------------------------------- 
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ช่ือโครงการ                 การดําเนินงานดานอํานวยการของ สพป.รอยเอ็ด เขต 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2564  
แผนงาน  พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
หนวยงานรับผิดชอบ กลุมอํานวยการ  สพป.รอยเอ็ด เขต 1  
ผูรับผิดชอบ   1. นายปริญญา นวลรกัษา 2. นางอรวรรณ หงสพันธ           
   3. นางสาวนษิชนก อินอุนโชติ 4. นางนันทพร สุนรบดี  
ลักษณะโครงการ           โครงการใหม  
ระยะเวลาดําเนินการ     1  ตุลาคม  2564 – 30  กันยายน  2565 
 

1. หลักการและเหตุผล  
  ดวยสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษารอยเอ็ด เขต 1 มีภารกิจรับผิดชอบในการบริหารจัด 

การศกึษาทั้งดานการบริหารจดัการศึกษา การบริหารงบประมาณ การบริหารบุคคลรวมทั้งภารกิจดานอ่ืนๆ ท่ีสามารถ
สงเสริมสนบัสนุนใหสถานศกึษาบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นท่ีการศึกษาที่รบัผิดชอบเพ่ือใหมีผลสัมฤทธ์ิที่
พึงประสงคเพื่อใหมีความพรอมในทุกๆดาน ทําใหการบริหารจัดการศึกษาในยุค Thailand 4.0 ใหมีผลสัมฤทธิ์สูงและ
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตามนโยบาย Roi-et the first model  

 ดังน้ัน กลุมอํานวยการ สาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1 จึงไดจัดทํา 
โครงการนี้ข้ึน เพื่อใหการดําเนนิการบริหารจัดการในปงบประมาณ พ.ศ. 2565  เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 
2. วัตถุประสงค 
       ผลผลิต (Outputs)  

2.1  เพื่อพัฒนาระบบควบคุมภายในและพัฒนางานธุรการโรงเรียน ในสังกัด สพป.รอยเอ็ด เขต 1  
          2.2  เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธผลการดาํเนินงานตามแผนกลยุทธของสถานศึกษา และ สพป.รอยเอ็ด เขต 1 
          2.3  เพื่อพัฒนาผูบรหิารสถานศึกษาในสังกัด สพป.รอยเอ็ด เขต 1  

2.4  เพื่อประชุมพัฒนามาตรฐานสาํนักงานและการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน KRS  
      เพื่อพัฒนาตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินตํ่า  
2.5 เพื่อดาํเนินกิจกรรมวันสําคัญ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

         ผลลัพท (Outcomes) 
2.1  เพื่อใหสถานศึกษา มีความเขาใจเรื่องการควบคุมภายในและมีการพัฒนางานธุรการ ปองกันความ
ผิดพลาด เสียหาย สิ้นเปลือง หรือการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้น โดยใหปฏิบัติตามกฎหมายขอบังคับมติ
คณะรัฐมนตรีที่เก่ียวของไดอยางมปีระสิทธิภาพ   

          2.2  เพื่อผลิตสื่อประชาสัมพันธ เผยแพรขาวสารทางสื่อมวลชนทุกแขนง การเคลื่อนไหวทางการศึกษา  
          ผลการดาํเนินงานใหผูเกี่ยวของ ประชาชนทั่วไปรบัทราบ สงผลตอความรวมมือและสนับสนุนจากทุกภาคสวน  
          2.3  เพื่อใหผูบริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.รอยเอ็ด เขต 1 มีความรู ความเขาใจ ระเบียบหลักเกณฑการ 
          บริหารบานเมืองที่ดี นโยบาย และกฎหมายที่เก่ียวของใหสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2.4  เพื่อพัฒนามาตรฐานสาํนักงานและการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน KRS ใหสูงข้ึน  
2.5  เพื่อดําเนินกิจกรรมวันสําคัญ ใหขาราชการ บุคลากรทางการศึกษา และเจาหนาที่ ตระหนักถึง
ความสาํคัญของชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย ซึ่งเปนสถาบันหลักของชาติ 
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3. เปาหมาย      

ดานปริมาณ 
3.1  จัดประชุมระบบควบคุมภายในของสถานศึกษาและพัฒนางานธุรการโรงเรียน  
      ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จํานวน  1 วัน 

          3.2 - ผลิตรายการวิทยุเพื่อการศกึษา 1 ครั้ง/สัปดาห 
              - ผลิตรายการวิทยุเพื่อการศกึษาเผยแพรทางสถานีวิทยุกระจายเสียงทองถ่ิน 4 สถานี/สัปดาห  
            - จัดทําปายนิเทศ  เดือนละ 1 ครั้ง/ปายนิเทศขนาดใหญ  ปละ 6 ครั้ง 
           - การนาํเสนอขาวทางเว็บไซด อยางนอยวันละ 1 ขาว 
           - บันทึกภาพภารกิจผูบริหาร กิจกรรมสํานักงาน และสถานศึกษาเพื่อเผยแพรประชาสัมพันธ 

3.3  - จัดประชุมผูบริหารสถานศึกษาและเจาหนาที่ผูเก่ียวของ 225+30 รวม 255 คน  
      - ประชุมบอรดบริหารสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1 สัปดาหละ 1 ครั้ง 
      - ประชุมบุคลากรในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1 จํานวน 2 ครั้ง 
3.4  จัดประชุมพัฒนามาตรฐานสาํนักงานและการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน KRS จาํนวน  1 วัน 
3.5  ดําเนินกิจกรรมวันสําคัญ วันรัฐพธิี ประเพณีตาง ๆ จาํนวน 16 วันข้ึนไป       

  
           ดานคุณภาพ 

         สพป.รอ.1 มีการบริหารจัดการดานการศึกษาตลอดทั้งปงบประมาณ พ.ศ. 2565  ไดอยางครบถวน 
รอบดาน และมีประสิทธิภาพสูงสุด ตามนโยบาย Roi-et the first model   
  

4.  กิจกรรมการดําเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา

ดําเนินงาน 
ผูรับผิดชอบ 

1 -จัดประชุมระบบควบคุมภายในของสถานศึกษา

และพัฒนางานธุรการโรงเรียน จํานวน 2 ครั้ง 

1 ต.ค. 2564 –  

30 ก.ย. 2565 

-นางอรวรรณ หงสพันธ 
-นางไพจิตร นิลผาย 

2 -เผยแพรประชาสัมพันธหนวยงานในสังกัดทุก
ชองทาง ตลอดปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

1 ต.ค. 2564 –  

30 ก.ย. 2565 

-นางอรวรรณ หงสพันธ 

-น.ส.นิษชนก อินอุนโชติ 

3 -จัดประชุมผูบริหารสถานศึกษาในสังกัด /บอรด

บริหาร / บุคลากรในสังกัด / ภารกิจเรงดวน 

1 ต.ค. 2564 –  

30 ก.ย. 2565 

-นางอรวรรณ หงสพันธ 

-น.ส.นิษชนก อินอุนโชติ 

4 -จัดประชุมพัฒนามาตรฐานสาํนักงานและการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน KRS  

1 ต.ค. 2564 –  

30 ก.ย. 2565 

-นางอรวรรณ หงสพันธ 

-นางนันทพร สุนรบด ี

5 -ดําเนินกิจกรรมวันสําคญั รัฐพิธี ประเพณีตาง ๆ 

ตลอดปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

1 ต.ค. 2564 –  

30 ก.ย. 2565 

-นางอรวรรณ หงสพันธ 

-นางนันทพร สุนรบด ี

-น.ส.นิษชนก อินอุนโชติ 
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5.  งบประมาณ  จาํนวนท้ังสิ้น  290,000  บาท (ถัวจายทุกรายการ) ตามรายละเอียด ดังนี้.- 

ที ่ รายการใชจายงบประมาณ 
งบประมาณ 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ รวม 

1 จัดประชุมระบบควบคุมภายในของสถานศึกษาและ  
พัฒนางานธุรการโรงเรียน ปงบประมาณ พ.ศ.2564 
-คาอาหาร อาหารวางและเครื่องด่ืม  
-คาตอบแทนวิทยากร และคาวัสดุ  

  

40,000 

 
 

 

 

 

 

40,000 

 

2 การเผยแพรประชาสัมพันธ สพป.รอยเอ็ด เขต 1 
-ผลิตรายการวิทยุเพื่อการศกึษา 1 ครั้ง/สัปดาห 
-ผลิตรายการวิทยุเพื่อการศกึษาเผยแพรทางสถานี
วิทยุกระจายเสียงทองถิ่น 4 สถานี/สปัดาห 
-จัดทําปายนิเทศ เดือนละ 1 ครั้ง/ปายนิเทศขนาดใหญ   
ปละ 6 ครั้ง 
-การนาํเสนอขาวทางเว็บไซต อยางนอยวันละ 1 ขาว 
-บันทึกภาพภารกิจผูบรหิาร กิจกรรมสํานักงานและ
สถานศกึษาเพื่อเผยแพรประชาสัมพันธ 

 

 

 

 

 

30,000 

 

 

 

 

 

30,000 

 

3 การจัดประชุมผูบริหาร 
-จัดประชุมผูบรหิารสถานศึกษาและเจาหนาที่ผูเก่ียวของ 
224+30 รวม 254 คน รวม 6  ครั้ง 
-จัดประชุมบอรดบริหาร สพป.รอ.1 สัปดาหละ 1 ครั้ง 
-ประชุมบุคลากรในสังกัด สพป.รอ.1 จํานวน  2 ครั้ง 
-ประชุมภารกิจเรงดวน 

 80,000  

 

80,000 

4 ประชุมพัฒนางานมาตรฐานสาํนักงานและ                         
งานการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ KRS
เพื่อพัฒนาตัวชี้วัดที่มีผลการการประเมินต่าํ 

 40,000  40,000 

5 การดําเนินกิจกรรมวันสําคัญ วันรัฐพิธี ประเพณีตาง ๆ  
-วันสาํคัญ วันรัฐพิธี ประเพณตีาง ๆ 16 วัน ขึ้นไป 
-งานวันเกษียณอายุราชการ ปงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

 100,000  100,000 

 รวมทั้งสิ้น  290,000  290,000 
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6. การประเมินผล 
 

 
 7.  ผลที่คาดวาจะไดรับ 

       สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1 มีการบริหารจัดการดานการศึกษาตลอด 
ท้ังปงบประมาณ พ.ศ. 2564  ไดอยางครบถวน รอบดาน และมีประสิทธิภาพสูงสุด ตามนโยบายชาติ กระทรวง สพฐ. 
และนําไปสู  Roi-et the first model  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบงชี้ความสําเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช 

ผลผลิต (Output)  

 6.1  สพป.รอยเอ็ด เขต 1 ไดดําเนินการเก่ียวกับ

ระบบการควบคุมภายใน การเผยแพร

ประชาสัมพันธหนวยงาน การประชุมผูบริหาร

สถานศกึษา บอรดบริหาร บุคลากรทางการศึกษา 

การดําเนินกิจกรรมวันสําคัญตางๆ ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 

- ตรวจสอบเอกสาร 

และการรายงานผล 

 

- แบบติดตามผล 

 

ผลลัพท (Outcome) 

6.2  สพป.รอ.1 สามารถบริหารจัดการดาน
การศึกษาของหนวยงานตลอดทั้งปงบประมาณ 
2562 ไดอยางครบถวน และมีประสิทธิภาพสูงสุด 
ตามนโยบายชาติ กระทรวง สพฐ. และนําไปสู  
Roi-et the first model  
 

 

- ตรวจสอบเอกสาร 

และการรายงานผล 

 

 

- แบบรายงานผล 
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ช่ือโครงการ   ปรับปรงุภูมิทัศนและสภาพแวดลอมสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1 
แผนงาน  พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
สนองนโยบาย สพฐ.  ขอท่ี 4 ดานประสิทธิภาพ 
สนองกลยุทธหนวยงาน    กลยุทธที่ 4  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
หนวยงานรับผิดชอบ กลุมอํานวยการ สพป.รอยเอ็ด เขต 1 

นายปริญญา นวลรักษา,  นางอรวรรณ หงสพันธ,  นางสาวนิษชนก  อินอุนโชติ 
ลักษณะโครงการ โครงการใหม 
ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม  2564 – 30 กันยายน  2565 

 
1.หลักการและเหตุผล   
  การปรบัปรุงภูมิทัศนสํานักงาน จัดขึ้นเพื่อเปนการสงเสริม สนับสนุนในการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการศึกษา ใหกับหนวยงาน ใหมีสภาพแวดลอมที่ดี เปนระเบียบ สะอาด  ปลอดภัย ปราศจากสิ่งสกปรก 
สรางบรรยากาศและเอื้ออํานวยในการปฏิบัติงานมากขึ้น ยกระดับคุณภาพของสํานักงานใหสอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงในทศวรรษที่ 21 บุคลากรมีสุขภาพกายและจิตดี  จึงปรับปรุงภูมิทัศนและสภาพแวดลอมของสํานักงาน
ใหมีความสะอาด รมรื่น สวยงาม จัดระเบียบและสภาพแวดลอมใหเหมาะสมแกการปฏิบัติงาน  เปนการเสริมสราง
ภาพลักษณของหนวยงาน และองคกร  
 

2.วัตถุประสงค 
  3.1.เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนและสภาพแวดลอมภายนอกและภายในอาคารสํานักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1 ใหสะอาดเรียบรอย รมรื่น สวยงาม ปลอดภัย 
3.2.เพื่อสรางความสามัคคีใหเกิดข้ึนในองคกร และเสริมสรางวินัยการรกัสะอาด 
3.3 เพื่อสรางบรรยากาศในการทํางานภายในองคกร ใหมีความเปนระเบียบ มีความสะอาดควบคูกัน

ไปกับการเพ่ิมประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
3.4 เพื่อใหบุคลากรในสังกัดมีพฤติกรรมในการลดและคัดแยกขยะตามมาตรการลดและ                

คัดแยกขยะมูลฝอยในหนวยงานภาครัฐ  
3.5  เพื่อขับเคลื่อนใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1                                     

เปนสํานกังานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืนตอไป 
 

3.เปาหมาย 
 เปาหมายเชิงปริมาณ 

บุคลากรในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศกึษารอยเอ็ด เขต 1 จํานวน 80 คน  
 เปาหมายเชิงคุณภาพ 
  1. บุคลากรในสังกัดทุกคน มีความตระหนักถึงจิตอาสาและมีสวนรวมในการรักษาความสะอาด และ
สิ่งสาธารณประโยชนมากขึ้น 

 2. บุคลากรในสังกัดมีพฤติกรรมในการลดและคัดแยกขยะตามมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย
ในหนวยงานภาครัฐ อยางย่ังยืน 
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4.กจิกรรมการดําเนินงาน  

 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

1 แตงตั้งคณะกรรมการและประชุม       

วางแผนการดาํเนินงาน 

1 กุมภาพันธ  2565 นายปริญญา  นวลรักษาและคณะ 

2 ดําเนินการตามโครงการ 15 กุมภาพันธ -                   

30 กันยายน  2565 

นายปริญญา  นวลรักษาและคณะ 

3 สรุปผลการดาํเนินงาน 30 กันยายน 2565 นายปริญญา  นวลรักษาและคณะ 

 
5.งบประมาณ 

จํานวนท้ังสิ้น 135,000  บาท (ถัวจายทุกรายการ) 
กิจกรรม/รายละเอียดการใชจายงบประมาณ งบประมาณ รวม

งบประมาณ คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ
1. ดําเนินการประชุมคณะกรรมการ 
   1.1  คาอาหารวาง และอาหารกลางวัน
คณะกรรมการ   (20X130)       
2.  คาวัสดุและคาแรงการปรบัปรุงภูมิทัศน   
ภายนอกและภายในสํานักงาน จํานวน  18 จุด 

 

 

 

3,000.- 

 

 

 

3,000.- 

132,000 

รวม  3,000  135,000.- 
 
6.การประเมินผล 

 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช 
ผลผลิต (Outputs)  
  - บุคลการในสังกัดทุกคนมีความพึงพอใจ อาคาร
สะอาด สวยงาม นาอยู  นามอง                                                  
-  บุคลากรในสังกัดรวมมือกันลดและคัดแยกขยะมูล
ฝอย ในหนวยงานภาครฐั 

1. สํารวจ 1. แบบสํารวจ 

ผลลัพท (Outcomes)  
  -บุคลากรทุกคนมีความรูความเขาใจในกิจกรรม 
Big Cleaning Day “จิตอาสา  เราทําดีดวยหัวใจ” 
  -  บุคลากรทุกคนมีความรูความเขาใจในการลด
และคัดแยกปญหาขยะมูลฝอยในหนวยงานภาครัฐ 
 

2. สัมภาษณ/แบบสังเกต 2.  แบบสัมภาษณ/แบบ
สังเกต 
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7.ผลที่คาดวาจะไดรับ 
  1. อาคารสํานักงานและบริเวณโดยรอบ  มีสภาพแวดลอมที่ดี สะอาด สวยงาม ทําใหคุณภาพชีวิต
การทํางานที่ดีข้ึน 
  2.  สภาพแวดลอม มีความสะอาด สวยงาม นาอยู นามอง 

3.  บุคลากรทุกคนในสังกัด มีความตื่นตัวในการดูแลรักษาความสะอาดในพื้นที่ 
4.  บุคลากรในสังกัดใหความรวมมือในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหนวยงาน 

ตามมาตรการภาครัฐ 
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ช่ือโครงการ    อบรมความรูเก่ียวกับวินัยและการดําเนินการทางวินัยขาราชการครูและบุคลากร     
                                 ทางการศกึษา 
แผนงาน                       พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
สนองกลยุทธ สพป.รอ.1    การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
หนวยงานที่รับผิดชอบ      กลุมกฎหมายและคดี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1 
ผูรับผิดชอบโครงการ        ผูอํานวยการกลุมกฎหมายและคดี  
ระยะเวลาดําเนินการ         1  ตุลาคม  2564  –  30  กันยายน  2565 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 

ดวยพระราชบัญญัติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แกไข 
เพิ่มเติม ความในมาตรรา 95 กลาวไววา ใหผูบังคบับัญชามีหนาที่เสริมสรางและพัฒนาใหผูอยูใตบังคับบัญชามีวินัย ป
องกันมิใหผูอยูใตบังคับบัญชากระทําผิดวินัย และดําเนินการทางวินัยแกผูใตบังคับบัญชา ซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควร
กลาวหาวากระทาผิดวินัย อันไดแก การดําเนินการทางวินัยไมรายแรง ซึ่งเปนอํานาจตามกฎหมายรับรองไว ให
สถานศึกษาจักตองดําเนินการ เพื่อปองกันมิใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กระทําการอันเปนการกระทํา
ผิดวินัย และถาหากมีเหตุแหงการกระทําความผิดวินัยขึ้นในสถานศึกษา ตองดําเนินการสืบสวน สอบสวน ใหเปนไป
ตามกระบวนการ ข้ันตอนที่กฎ ระเบียบกําหนดไว ใน กฎ ก.ค.ศ.วาดวยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ.๒๕๕๐ และกฎ 
ก.ค.ศ.ที่ประกาศเพิ่มเติม ทั้งน้ี เพื่อเปนการสงเสริมใหสถานศึกษามีความเขมแข็ง ปฏิบัติหนาที่ไดถูกตองตาม ระเบียบ 
กฎหมาย โปรงใส สามารถตรวจสอบได ตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ ซึ่ง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1 มีบุคลากรไมเพียงพอที่จะทําหนาท่ี ในการสืบสวน 
สอบสวน กรณีมีเรื่องรองเรียนกลาวหา ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่เกิดขึ้นกับสถานศึกษา อีกทั้งเปน
การรองรับการพัฒนากระบวนการศึกษา ที่กําหนดใหสถานศึกษา มีสภาพเปนนิติบุคคล ซึ่งตองดําเนินการบริหาร
จัดการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ท่ีมีพฤติกรรมสุมเส่ียงตอการกระทาผิดวินัย ศีลธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ อันจะกอใหเกิดความเสื่อมเสีย ตอชื่อเสียง เกียรติและศักดิ์ศรี ของสถานศึกษา ประกอบกับ
ปจจุบันมีระบบการสื่อสารท่ีทันสมัย หากมีการกระทําความเสียหาย หรือเสื่อมเสียชื่อเสียงเกิดขึ้นจะทราบกันอยาง
แพรหลาย อาจสงผลกระทบใหประชาชน นักเรียน ผูปกครอง หรือชุมชนขาดความศรัทธาตอภาพลักษณของวิชาชีพ
ครูได 
   สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1 จึงไดจัดใหมี “โครงการอบรมความรู
เกี่ยวกับวินัยและการดําเนินการทางวินัย ขาราชครูและบุคลากรทางการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1 ปงบประมาณ 2565” ขึ้น เพื่อผูปฏิบัติงานในการสืบสวนสอบสวนมีความรูความ 
เขาใจในการสืบสวน สอบสวนหรือการดําเนินการทางวินัยเสร็จสิ้น ไดความจริงโดยรวดเร็ว ยุติธรรมมีความโปรงใส 
ตรวจสอบไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งผูทําหนาท่ีสืบสวน สอบสวน ตองตระหนักเสมอ ดังภาษิตกฎหมายวา “ความ
ยุตธิรรมที่ลาชาก็คือความอยุติธรรม” 
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 2. วัตถุประสงคของโครงการ  
   2.1 เพื่อใหขาราชการครูและบุคลกรทางการศึกษามีความรูความเขาใจเก่ียวกับวินัย และการ
ดําเนินการทางวินัย           

2.2 เพื่อใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1 มีเครือขายคณะกรรมการ 
สืบสวน สอบสวน ในสถานศึกษาตาง ๆ สังกัดสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษารอยเอ็ด เขต 1 
   2.3 เพื่อสงเสริมใหสถานศึกษามีความเขมแข็งในการบริหารจัดการศึกษา สามารถดําเนนิการสืบสวน
ขอเท็จจริง และสอบสวนวินัยไมรายแรง ไดอยางถูกตอง  
   2.4 เพื่อใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ทําหนาที่เปนคณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริง 
คณะกรรมการสอบสวนวินัยไมรายแรง หรือคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง มีความเขาใจถึงกระบวนการ
สืบสวน สอบสวน และปฏิบัติหนาที่ไดอยางถูกตอง แมนยํา 
 

3. เปาหมาย / ผูเขารับการอบรมสัมมนา 
   ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด 
เขต 1 ตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษาหรือบุคคลที่ไดรับมอบหมาย จํานวน 224 คน 
 

4. กิจกรรมและระยะเวลาและสถานที่ดําเนินโครงการ  
 ระยะเวลาดาํเนินการ (ระบุวันที่/เดือน/ป) 

รายละเอียดกิจกรรม ไตรมาส 1 
ต.ค.-ธ.ค.64 

ไตรมาส 2 
ม.ค.-มี.ค. 65 

ไตรมาส 3 
เม.ย.-มิ.ย. 65 

ไตรมาส 4 
ก.ค.- ก.ย. 65 

กิจกรรมที่ 1. จัดทําคําสั่ง ประชุม
คณะกรรมการดําเนินการตามโครงการ 
กิจกรรมที่ 2. จัดเตรียมเอกสารประกอบการ
อบรม ประสานวิทยากร และจัดเตรียมสถานที่ 
กิจกรรมที่ 3. ดําเนินจัดอบรมตามโครงการ 

  เม.ย.65 
 
พ.ค.65 

 
 
 
 
ก.ค.-ก.ย.65 

 

5. งบประมาณ 
 งบประมาณ จํานวนทั้งสิ้น 75,000 บาท ตามรายละเอียดงบประมาณ ดังนี้ 

กิจกรรมและรายละเอียดการใช งบประมาณที่ใชตามหมวดรายจาย  
งบประมาณ คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ         รวม 

กิ จ ก ร ร ม ที่  1 . จั ด ทํ า คํ า สั่ ง  ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการดําเนินการตามโครงการ 

    
 

กิจกรรมท่ี 2. จัดเตรียมเอกสารประกอบการ
อบรม ประสานวิทยากร และจัดเตรียม
สถานท่ี 
1. คาจางเหมาทําเอกสารประกอบการ

อบรม และคาวัสดุฝกอบรม  

       
20,000.- 

 

กิจกรรมที่ 3. ดําเนนิจัดอบรมตามโครงการ 
1. คาตอบแทนวิทยากร  
1.2 วิทยากรภายในที่เปนบุคคลของรัฐ 2 
ทาน จาํนวน 5 ชัว่โมง 

 
 
 
3,600 

 
 
 
   

  
 
 
3,600.-  
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3. คาอาหารกลางวัน จาํนวน  200 คน ๆ ละ 
180.-บาท/  มื้อ 1 มื้อ  
4. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
    จาํนวน 200 คน ๆ ละ 35 บาท/มื้อ 2 มื้อ  
5. คาที่พักวิทยากร ๑ คืน     1 หอง  
6. คาพาหนะคณะทํางานท่ี  
    ดําเนินโครงการ 40 คน  

 
 

36,000.-  
 
14,000.- 
  
1,400 

36,000 
 
14,000 
 
1,400 
 
 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น    75,000.- 
 

6. หลักสูตรการอบรมโครงการ / วิธีการอบรมสัมมนา  
  กรอบเนื้อหาในการอบรมมุงใหความสําคัญกับการเพ่ิมพูนความรูความสามารถดานระเบยีบ 

กฎหมาย ตลอดจนการปฏิบัติงาน และทักษะกระบวนการดาํเนินการทางวินัย เพ่ือใหผูเขารวมการอบรมไดเปน
เครอืขายคณะกรรมการสืบสวน สอบสวน และสามารถเผยแพรความรูใหกับขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา 
ในสถานศึกษาไดในโอกาสตอไป มีวิธีดาํเนินการโดยการบรรยาย ทาแบบทดสอบ แบงกลุมฝกปฏิบัติ และมีเนื้อหา
สาระดังตอไปนี้  

1. ความรูเก่ียวกับวินัยขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาม พ.ร.บ.ขาราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 จํานวน 3 ชั่วโมง  

2. กระบวนการข้ันตอนการสืบสวนขอเท็จจริง จํานวน 1 ชั่วโมง  
3. กระบวนการข้ันตอนการสอบสวนวินัยไมรายแรง จํานวน 1ชั่วโมง  
4. แนวทางการดําเนินการกรณีถูกฟองในคดีปกครอง จํานวน 1 ชั่วโมง 

7. เงื่อนไขการประเมินผลผูเขารับการอบรม  
ผูเขารับการอบรมท่ีผานหลักสูตรตองมีระยะเวลาการอบรมครบตามที่กําหนดไวในหลักสูตร  
ผูเขารับการอบรมตองมีผลการประเมินการพัฒนาผานตามเกณฑที่หลักสูตรกําหนด  

8. การประเมินผลโครงการ  
ติดตามประเมินผลโครงการโดยใชแบบสอบถามและการจัดเก็บขอมูลจากผูเขารับการอบรม 

สัมมนา ติดตามและประเมินผลจากผูบังคับบัญชา และผูเกี่ยวของในสานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษา 
รอยเอ็ด เขต 1 
9. ผลที่คาดวาจะไดรับ  

9.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1 มีเครือขายคณะกรรมการ 
สืบสวน สอบสวน ในสถานศึกษาตาง ๆ สังกัดสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษารอยเอ็ด เขต 1 
   9.2 สถานศึกษามีความเขมแข็งในการบริหารจัดการศึกษา สามารถดําเนินการสืบสวนขอเท็จจริง 
คณะกรรมการสอบสวนวินัยไมรายแรง ไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ  
   9.3 ขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษาที่ทาํหนาท่ีเปนคณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริง 
คณะกรรมการสอบสวนวินัยไมรายแรง หรือคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง มคีวามเขาใจในกระบวนการ
สืบสวน สอบสวน และปฏิบัติหนาที่ไดอยางถูกตอง แมนยํา  
  9.4 ขาราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษาท่ีเขารับการฝกอบรม มีความรูและความเขาใจในเรื่อง
ของวินัย การดําเนินการทางวินัยไดเปนอยางดี 
   9.5 ขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษาที่เขารับการฝกอบรม นําความรูที่ไดไปเผยแพร แนะนํา
บุคลากรในสถานศึกษาเพื่อปองกันการกระทําผิดวินัยและดําเนินการทางวินัยไดอยางมปีระสิทธิภาพ 
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โครงการ  สงเสริมและสนับสนุนการ พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.รอยเอ็ด  เขต  ๑ 
แผนงาน  ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 
สนองกลยุทธที่  4 พัฒนาครแูละบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ 
หนวยงานที่รับผิดชอบ    กลุมงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผูรับผิดชอบ           1.  นายดาํริ  จันทรวภิาค 

2.  นางสาวเพชรรัตน  พลทัศน 
ลักษณะโครงการ โครงการใหม 
ระยะเวลาดําเนินการ 1  มกราคม  2565  ถึงวันท่ี  30  กันยายน  2565 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
เพื่อเปนการสงเสริมยกยองและเชิดชูเกียรติ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามีความมุงม่ันท่ีจะพัฒนา 

ผูประกอบวิชาชพีทางการศกึษา ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีเกียรติและศักดิ์ศรีเปนที่ยอมรับของสังคม  โดย
ไดกําหนดจรรยาบรรณของวิชาชพีเปนเกณฑในการประพฤติตนของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  และเพื่อเปน
การยกยองเปนผูประกอบวิชาชีพดังกลาว  ท่ีตั้งใจปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ  จนสามารถเปนแบบอยาง
และเปนที่เคารพยกยองอยางสูงของศิษยและบุคคลท่ัวไป  สมกับเปนปูชนียบุคคล  และมีความเสียสละ  อุทิศตนเพื่อ
ประโยชนแกวิชาชพีตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติงาน  ใหมีขวัญกําลังใจที่จะปฏิบัติงานในหนาที่ใหเกิดประโยชนแก
ศิษยยิ่ง ๆ ขึ้น เพื่อใหการดําเนินการเปนไปตามวัตถุประสงค  จึงจัดทําโครงการ  ขึ้น 

2.  วัตถุประสงค 
ผลผลิต  (outputs) 

 1.  เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติผูประกอบวิชาชพีทางการศึกษาที่ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
 2.  เพื่อสรางขวัญและกําลังใจแกผูประกอบวิชาชีพครทูี่มีผลงาน/มีความคิดรเิริ่มสรางสรรค  ดีเดน 
               เสียสละ  มุงมั่น  ที่จะพัฒนานักเรียนที่ตนเองรับผิดชอบ 

3.  เพื่อสงเสริมยกยอง/เชิดชูเกียรติและสนับสนุนใหมีการคนควาทางดานเทคโนโลยี    เพื่อนํามาใชใน 
การสอน/การปฏิบัติงาน  ใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 4.  เพื่อใหขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา   เห็นความสาํคัญของการริเริ่มในการที่จะสรางสื่อ 
การสอน/สื่อการปฏิบัติงาน  ผลิตอุปกรณหรือนวัตกรรมใหม ๆ  เพื่อชวยพัฒนาการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ 
มากยิ่งข้ึน 
 5.  เพื่อสงเสริมการพัฒนาวิชาชีพตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
 6.  ประกาศเกียรติคุณครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความดีเดนทุกดาน  ทุกสาขา  เพื่อเปน 
               แบบอยาง  เสริมสรางศรัทธา  และความเชื่อถือในวิชาชีพครูใหเปนท่ีประจักษแกสังคมทั่วไป 
 ผลลัพธ  (outcomes) 
 ขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษาไดรับรางวัล  ประกอบดวย เกียรติบัตร  เข็มเชิดชูเกียรติ 
3.  เปาหมาย 
 ดานปริมาณ  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีโอกาสสงผลงานเพ่ือเขารับการคดัเลือก 
เปนครผููสอนดีเดน  ทุกคน 
 ดานคุณภาพ  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ไดพัฒนาศักยภาพและเกิดการแลกเปลี่ยน 
เรยีนรูสงผลตอการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงย่ิงขึ้น 
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4.  กิจกรรมดําเนินงาน    

 
ที ่ กจิกรรม ระยะเวลา  ผูรับผิดชอบ 
1 
2 
 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
9 
 

10 
 

11 
 

12 
 

13 
 

14 
 

15 
16 
 

17 
18 
 

19 
 

 20 
 

21 
 

ขาราชการพลเรือนดีเดน 
การคัดเลือกรางวัล obec awards 
การคัดเลือกบุคคล  หนวยงาน  และโครงการดีเดน 
ของชาติ    
โครงการรับรางวลัพระราชทาน  “ครูเกียรติคุณ” 
การคัดเลือกผูมีผลงานดีเดน  สาขาครูภาไทยดีเดน 
การเสนอชื่อครสูอนสังคมศึกษาผูมผีลงานดีเดน 
ขาราชการพลเรือนดีเดน     
ขอความรวมในการเสนอประวัติและผลงานของครู 
เพื่อจัดทําหนังสือประวัติคร ู   
การคัดเลือกครวูิทยาศาสตรดีเดนเขารับพระราชทาน 
รางวัล     
ขอความรวมมือประชาสัมพันธโครงการยกยอง 
เชิดชูเกียรติ    
โครงการคัดเลือกขาราชการและลูกจางประจํา 
สพฐ.ดีเดน    
การคัดเลือกผูทําคุณประโยชนทางดานการศึกษา 
เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติ    
เสนอชื่อศิษยเกาดีเดนระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย 
ขอนแกน    
เสนอชื่อศิษยเกาดีเดนระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย 
มหาสารคาม    
เสนอชื่อศิษยเกาดีเดนมหาวิทยาลัยนเรศวร 
โครงการ  “ตามรอยเกียรติยศครูผูมีอุดมการณและ 
จิตวิญญาณครู”    
 โครงการ “ครูดีในดวงใจ”  ประจําป 
การเสนอชื่อบุคคลดีเดนเพื่อเขารับพระราชทาน 
รางวัล  “พระธาตุนาดูนทองคํา ประจําป 
งานสงเสริมยกยองและเชิดชูเกียรติอ่ืน  ๆ   
ทุกประเภทในงานหนาท่ีที่เก่ียวของ 
สรุป รางวัลในรอบป  เพื่อมอบ คุรุสภาเขตพื้นที่ 
อบรมพัฒนาครูผูชวย สาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1 
ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหนาที่ตําแหนง 
ผูอํานวยการสถานศึกษา 

มกราคม  
กุมภาพันธ–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    
 
ตลอดป  พ.ศ.   
  
ตลอดป พ.ศ.   
 
 
 
 
ตลอดป 

กลุมพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
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5.  งบประมาณ  50,000   บาท   
 

 
ที่ 

 
รายการ (รายละเอียดกิจกรรม) 

งบประมาณดําเนินงาน  
รวมจํานวนเงนิ คาตอบแทน คาใชสอย คาวัดส ุ

1 
 
 
 
2 
3 
 
  

   ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกขาราชการครู 
   และบุคลากรทางการศึกษา 
-  คาตอบแทนคณะกรรมการ  
   คนละ  500 บาท/ครั้ง 
-  คาอาหารวาง/อาหารกลางวัน และคาเคร่ืองดื่ม 
-  คาถายเอกสารหนังสือราชการและประกาศ 
   ระเบียบ/โครงการ  ประกอบหนังสือทุกประเภท 
   โรงเรียน/เครือขาย/ศูนยสงเสริมประสิทธิภาพ 
   การศกึษาอําเภอ  ตลอดปงปม. 2565 
   เครื่องมือประเมินแตละโครงการ/ ระเบียบวาระ 
   การประชุม/เย็บเลม    

    

รวมทั้งสิ้น    50,000  
  
6. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือและประเมินผล 
ผลผลิต  (outputs) 
ผูเขารบัการคัดเลือก 
เกิดความรู  การแลกเปลี่ยนเรยีนรู 
ประสบการณ 

-สังเกต  สอบถาม  ตรวจสอบ 
ประวัติและผลงานแลวแตกรณี 

แบบใหคะแนนตามหลักเกณฑ 
แนวทางปฏิบัติแลวแตกรณี 

ผลลัพธ  (outcomes) 
ผูเขารบัการคัดเลือก เกิดการพัฒนา
ศักยภาพ   สามารถพัฒนาวชิาชพีตาม
มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชพีครูให
สูงข้ึน 

-สังเกต  สอบถาม  แบบประวัติ
และผลงานแลวแตกรณี 

-แบบสังเกต  แบบสอบถาม  
แบบตรวจสอบ  แบบประวัติและ
ผลงานแลวแตกรณี 

 
7.  ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 1.  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา  มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหนาที่สูงขึ้น  ทําใหเกิด 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลแกทางราชการ   

2. ขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา  สามารถนําผลงานไปประกอบการพิจารณาใหบําเหน็จ 
ความชอบ  แตงต้ังหรือเลื่อนวิทยฐานะใหสูงข้ึน 

3. ขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา  สามารถพัฒนาวชิาชีพตามมาตรฐานและจรรยาบรรณ 
วิชาชีพครูใหสูงข้ึน 
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ช่ือโครงการ    ฝกอบรมครูผูชวยสูการเปนครูมืออาชีพ 
ยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษาของ สพฐ.ที่ 2    การผลิตและพัฒนาครู 
กลยุทธ สพป.รอยเอ็ด เขต 1  การพัฒนาคณุภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กลุม    กลุมบริหารงานบุคคล 
ผูรับผิดชอบโครงการ    นายดําริ จันทรวิภาค   นางสาวเพชรรัตน  พลทัศน 
ระยะเวลาดําเนินการ    กุมภาพันธ – สิงหาคม 2565 

1. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากผูท่ีเปนครูจําเปนตองมีวินยั คุณธรรมและจิตสํานกึของความเปนครูอยูในจิตใจ เพื่อใหการ
ปฏิบัติงานดานการเรียนการสอน เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเปนแบบอยางที่ดีของเยาวชนและสังคมได สาํหรับ
ขาราชการครผููชวย เปนกลไกและเปนพลังสําคัญในกระบวนการทางการศึกษาเพื่อสรางสรรคและพัฒนาเยาวชนให
เปนทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพและเปนกําลังสาํคัญในการพัฒนาชาติบานเมืองตอไป แตตัวขาราชการครผููชวย
จะตองมีความพรอมทั้งดานคณุวุฒิ คุณธรรม และความประพฤติดีอยูในข้ันเพียงพอท่ีจะใชงานได ในดานการพัฒนา
ดานคุณวุฒิ ขาราชการครูผูชวย ไดผานการศึกษาเลาเรียนมาแลว แตการพัฒนาดาน วินยั คุณธรรม และจริยธรรม ซึ่ง
เปนสิ่งจําเปนตอการปฏิบัติงานของขาราชการครูยังไมไดมีการดาํเนินการ หรือไมอาจประเมินหรือชี้ชัดไดแนนอนวา มี
ความเหมาะสมหรือเพียงพอหรือไม เพียงใด จึงจําเปนอยางย่ิงที่จะตองสรางเสริมวินัย คุณธรรม และจริยธรรมใหแก
ขาราชการครผููชวย เพื่อชี้บอกแนวทางและความคิดที่ถูกตองและสรางภูมิคุมกันพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค ท่ี
ขาราชการคร ูบรรจุใหมจะตองประสบในสถานการณตางๆ และเพื่อใหผูที่จะรับราชการเปนครไูดมีเวลาปลอยวาง
ภาระ เพื่อใชสติปญญา พิจารณาตนในการตรวจสอบและทดสอบตนเองเพ่ือเตรียมความพรอมสําหรับความเปนครู      
อันเปนการพัฒนาจิตใจใหมีอุดมการณและจิตวิญญาณของความเปนครู ประกอบกับตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 กําหนดใหผูไดรับการบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในตําแหนง ครูผูชวย ตองเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม    ตามหลักเกณฑและวิธีการ
ท่ี ก.ค.ศ. กําหนด เปนเวลาไมนอยกวาสองป โดยใหสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาเปนผูสงเสรมิสนบัสนุนในการ
ดําเนินการ 

2. วัตถุประสงค 
  2.1  เพื่อใหครูผูชวยมีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับบทบาทหนาที่ ระเบียบ กฎหมาย  การประกอบอาชีพควบคุม 
ทักษะการปฏิบัติงานอยางครมูอือาชีพ ความกาวหนาในวชิาชพี ระบบคาตอบแทน ตลอดจนคุณลักษณะครูที่ดี 
 2.2  เพื่อเพิ่มพูนความรู ความเขาใจ ทักษะ เจตคติ และประสบการณในการปฏิบัติงานใหแกครผููชวย ใหสามารถ
ปฏิบัติราชการไดอยางมีประสทิธิภาพ 

3. เปาหมาย 
 3.1 ดานปริมาณ   
       ครูผูชวยที่บรรจุใหมในปงบประมาณ ตําแหนงครูผูชวย และ ครู คศ.1 
 

 3.2 ดานคณุภาพ         
       ครูผูชวยที่เขารับการพัฒนาทุกคน มีวิสัยทศัน และทัศนคติที่ดตีอองคกร มีวินัยในตนเอง มีความตระหนักตอ
ภาระหนาท่ี ยึดม่ันในคุณธรรม มีจิตสํานึกในดานจริยธรรม และเปนแบบอยางท่ีดี มีความรับผิดชอบตอสังคมสวนรวม 
และมีความรู ความเขาใจ มีทักษะและประสบการณ สามารถปฏิบัติราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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4. รายละเอียดการใชงบประมาณ 60,000 บาท 

กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

คาตอบแทน คาใชสอย วัสดุ รวม 
กิจกรรมที่ 1 ประชุมเตรียมการ
ดําเนินงาน 

  
1,000 

 

  
1,000 

กิจกรรมที่ 2 ดําเนินการพัฒนา 
2.1 คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 
2.2 คาอาหารกลางวัน 
2.3 คาวัสดุและเอกสารประกอบ 

 
50,000 

 
8,000 

  
 

58,000 

กิจกรรมที่ 3 สรุปผลโครงการ 
3.1คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
3.2คาอาหารกลางวัน  
3.3 คาเอกสาร 

  
1,000 

 
 
 

 
 
 
 

 
1,000 

รวม 50,000 10,000  60,000 

 (สามารถถัวจายไดทุกรายการ) 

5.  การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช 
1. รอยละ 100 ของครูผูชวยไดรับการ

พัฒนาสูการเปนครูมืออาชีพ 
2. รอยละ 100 ของครูผูชวยมีความรู
ความเขาใจเก่ียวกับบทบาทหนาที่ท่ี

เก่ียวของสูการเปนครมูอือาชีพ 

ประเมินความพึงพอใจ 
 

แบบประเมินกอน-หลัง 
การอบรม 

   แบบประเมินโครงการ  
 

    แบบประเมิน 
 

 
6.  ผลที่คาดวาจะไดรับ 
          ครูผูชวยที่เขารับการพัฒนาทุกคน มีวิสัยทัศน และทัศนคติที่ดีตอองคกร มีวินัยในตนเอง มีความตระหนักตอ
ภาระหนาท่ี ยึดม่ันในคุณธรรม มีจิตสํานกึในดานจริยธรรม และเปนแบบอยางที่ดี มีความรับผิดชอบตอสังคมสวนรวม 
และมีความรู ความเขาใจ มีทักษะและประสบการณ สามารถปฏิบัติราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

7.  การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 
    7.1  ปจจัยความเสี่ยง                      - 
    7.2  แนวทางการบริหารความเสี่ยง      - 
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สวนท่ี 5 

การกํากับ ติดตาม และประเมินผล 
แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

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

 
        ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา  9(3) 
และมาตรา 14 กําหนดใหตองมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ตามมาตรฐานที่คณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.) กําหนดขึ้น รวมทั้งจัดทํารายงานประจําป  เพื่อเปดเผยและแสดงขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับ
ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดในคํารบัรองการปฏิบัติราชการ  สถานะทางการเงนิ  บุคลากร  ตลอดจนรายละเอียดอื่น ๆ ตาม
มาตรา 16 ใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการนั้น โดยจัดทําเปนแผนสี่ป ซึ่งจะตองสอดคลองกับ
แผนการบริหารราชการแผนดินตาม มาตรา 13 
                 ในแตละปงบประมาณ ใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป โดยใหระบุสาระสําคัญ
เก่ียวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของสวนราชการ เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการรายไดและ
รายจายและทรัพยากรอ่ืนที่จะตองใชเสนอตอรัฐมนตรีเพื่อใหความเห็นชอบเมื่อรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติ
ราชการของสวนราชการใด ตามวรรคสองแลว ใหสํานักงบประมาณดําเนินการจัดสรรงบประมาณเพื่อปฏิบัติงานให
บรรลุผลสําเร็จในแตละภารกิจ ตามแผนปฏิบัติราชการดังกลาว ในกรณีที่สวนราชการมิไดเสนอแผนปฏิบัติราชการใน
ภารกิจใด หรือภารกิจใดไมไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี มิใหสํานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณสําหรับภารกิจ
นั้น เมื่อสิ้นปงบประมาณใหสวนราชการจัดทํารายงาน แสดงผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจําปเสนอตอ
คณะรัฐมนตรี 
         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1 จะไดดําเนินการกํากับติดตามประเมินผล
ตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อนําไปสูการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
โดยดําเนินการกํากับ ดังนี้ 

        1. ผูบริหารมีการกํากับติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามท่ีมอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสาร
แผนและผลการดําเนินงานของหนวยงานไปยังบุคลากรในหนวยงาน 

   1.1 ผูบริหารมีการกํากับติดตามผลการนํานโยบายและยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติในการประชุม
ผูบริหารอยางนอยปละ 1-2 ครั้ง เพื่อทบทวนเปาหมายหรือปรับแผนการดําเนินงาน ใหสอดคลองกับสภาพการณ
ยิ่งข้ึน พรอมทั้งสรางกลไกภายในเพื่อสื่อสารแผนการดําเนินงาน ไปยังบุคลากรกลุมเปาหมายทุกระดับที่เก่ียวของ 

   1.2 ผูบริหารมีการประเมินผลการดําเนินงานท่ีสําคัญตามภารกิจของหนวยงานอยางครบถวน 
รวมทั้งการติดตามผลสัมฤทธิ์อยางนอยปละ1ครั้ง  เพื่อทบทวนเปาหมายหรือปรับแผนการดําเนินงานในรอบปถัดไป  
พรอมแจงผลการดําเนินงานไปยังบุคลากรทุกระดับ ผานการสื่อสารภายใน  โดยใชสื่อตาง ๆ ที่เหมาะสม 

           2. ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในหนวยงานมีสวนรวมในการบริหารจัดการ ใหอํานาจในการ
ตัดสินใจแกบุคลากรตามความเหมาะสม 

      2.1 ผูบริหารควรมีระบบการสื่อสาร 2 ทาง เพื่อรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ จากบุคลากร
ผูปฏิบัติงาน อันจะทําใหไดขอมูลเพื่อการปรับปรงุระบบการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง 
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      2.2 ผูบริหารดําเนินการปรับลดขั้นตอนกระบวนการบริหารจัดการ โดยการมอบอํานาจในการ

ตัดสินใจแกผูบริหารหรือผูปฏิบัติระดับถัดไป เพื่อเพิ่มความคลองตัว พรอมกับมีการกํากับและตรวจสอบเพื่อใหเกิด
ความมั่นใจวา ระบบการทํางานมีประสิทธิภาพประสิทธิผลคุมคา และมีความเสี่ยงอยูระดับในที่ยอมรับได 

      2.3 ผูบริหารมีการสงเสรมิสนับสนุนกิจกรรม เพื่อเปนการสรางขวัญและกําลังใจตอบุคลากรเปน
ประจําอยางตอเนื่อง เชน การจัดโครงการรางวัลคุณภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการโครงการพัฒนาองคการ
ใหคลองตัว (Lean Organization) เปนตน 

         3. ผูบริหารถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนาผูรวมงานเพื่อใหสามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงคของ
สถาบันเต็มตามศักยภาพ 

      3.1 ผูบริหารมีการถายทอดความรูแกผูรวมงาน โดยเนนการเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานใหสูงขึ้น
อยางตอเนื่อง หรือเพิ่มศักยภาพในการทํางานใหบรรลุวัตถุประสงค เชน การสอนงานที่หนางาน (On – the – job 
training) จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน เปนตน 

      3.2 ผูบริหารในระดับตางๆควรนําหลักการจัดการความรูมาใชเพื่อการแลกเปลี่ยนความรูและ
ถายทอดประสบการณรวมกันระหวางผูปฏิบัติงานอาทิการประชุมแลกเปลี่ยนเรยีนรูการสรางเครือขายชุมชน 
นักปฏิบัต ิ(Community of practices) เปนตน 

          4. ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชนของหนวยงานและผูมีสวนไดสวน
เสีย 

      4.1 ผูบริหารยึดหลักธรรมาภิบาลเปนเครื่องมือในการบริหารการดําเนินงานของหนวยงาน   ให
ไปสูทิศทางที่กําหนดรวมกัน โดยใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ และทันตอการ
เปลี่ยนแปลงของโลก 

       4.2 ผูบริหารมีการดําเนินงานภายใตหลักธรรมาภิบาล โดยเฉพาะในประเด็นการปกปอง
ผลประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสีย ในเรื่องคุณภาพทางวิชาการ และเปดโอกาสใหมีสวนรวมจากทุกฝายที่เก่ียวของใน
การดาํเนินงาน 

       4.3 ผูบริหารมีการเปดเผยประวัติ มีรายงานประเมินตนเอง จัดทํารายงานสรุปผลการทํางาน 
และรายงานผลการดําเนินงานตอสาธารณชนเปนประจําทุกป 

       4.4 ผูบริหารมีการติดตามผลการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบ 
ภายในของหนวยงาน 

กรอบการกํากับ  ติดตาม และประเมินผล 
แผนปฏิบัติการ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศกึษารอยเอ็ด เขต 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

      สําหรับกรอบการกํากับ ติดตามและประเมินผลงาน/โครงการ และความสําเร็จของแผนปฏิบัติการ 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีรูปแบบการประเมิน 3 
ลักษณะ คือ  การประเมินเชิงคุณลักษณะ การประเมินเชิงปริมาณ  และการตรวจสอบโดยผูมีสวนไดเสีย  นอกจากนั้น 
ยังมกีารประเมินทั้งระหวางโครงการ และเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ ภายใตการบูรณาการอยางเปนเอกภาพ 
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คณะผูจดัทํา 

 

ที่ปรึกษา 
         นายสุภาพ  วงษามาตย    ผูอํานวยการสาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศกึษารอยเอ็ด เขต 1 
         นางศิรวิรรณ พลเศษ    รองผูอํานวยการสาํนักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1 
 

คณะทํางาน 
         นางเย็นใจ    อินทรงาม            รกัษาการ ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน 
           น.ส.ทิพญา   ศุภฤกษ               นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ 
          นางนฐัชรียา  ผิวหอม                นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ 
 นางวิมลรัตน  คอชากุล   นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญงาน 
          นางจิดาภา    จันทรางศุ           เจาพนักงานธุรการ ชาํนาญงาน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


