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ส่วนที่ 1
สภาพการจัดการศึกษา

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปของหน่วยงาน
1.1 ที่ตั้ง
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1 หมู่ที่ 1 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลบำงตีนเป็ด
อำเภอเมืองฉะเชิงเทรำ จังหวัดฉะเชิงเทรำ รหัสไปรษณีย์ 24000 เว็บไซต์ www.ccs1.go.th

1.2 ความเป็นมา
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1 ตั้งขึ้นตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำ
แห่ ง ชำติ พ.ศ. 2542 และฉบั บ แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2545 กฎกระทรวงก ำหนดหลั ก เกณฑ์
กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ พ.ศ. 2560 และพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำร
รำชกำรกระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำร พ.ศ. 2546 มุ่ ง หวั ง จะยกระดั บ กำรศึ ก ษำของชำติ ใ ห้ ไ ด้ ม ำตรฐำน
จึงกำหนดให้มีกำรปฏิรูปกำรศึกษำทั้งระบบโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรปฏิรูประบบบริหำรกำรจัดกำรศึกษำทุกส่วน
และทุกระดับที่เป็นหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำร
จัดกำรศึกษำยุคใหม่และเพื่อเป็นกำรกระจำยอำนำจในกำรบริหำรจัดกำรลงไปสู่ส่วนภูมิภำคหรือท้องถิ่น จึงให้
มีกำรหลอมรวมเปลี่ยนถ่ำยอำนำจกำรบริหำรจัดกำรของหน่วยงำนสำคัญที่กำกับดูแลในกำรจัดกำรศึกษำ
ขั้น พื้น ฐำนทุกระดับ เข้ำไว้ด้ว ยกัน ทำให้ กรมต่ำงๆ ในกระทรวงศึกษำธิกำรยุบเลิ กและเกิดส ำนักงำนใหม่
ประกอบด้ ว ย ส ำนั ก งำนปลั ด กระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำร ส ำนั ก งำนเลขำธิ ก ำร สภำกำรศึ ก ษำ ส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ และสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอำชี ว ศึ ก ษำ ขณะเดี ย วกั น ได้ มี ก ำรหลอมรวมหน่ ว ยงำนในระดั บ กรมซึ่ ง มี อ ยู่ เ ดิ ม คื อ ส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรกำรประถมศึกษำแห่งชำติ กรมสำมัญศึกษำ และกรมวิชำกำร เข้ำไว้ด้วยกันแล้วเปลี่ยนสภำพ
เป็ น หน่ ว ยงำนใหม่ ตั้งขึ้น เป็ น ส ำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรศึ กษำขั้น พื้ นฐำน ในระดับจังหวั ด และอ ำเภอ
ก็เช่นเดียวกัน ได้มีกำรยุบเลิกสำนักงำนกำรประถมศึกษำจังหวัด สำนักงำนกำรประถมศึกษำอำเภอ/กิ่งอำเภอ
ส ำนั กงำนสำมัญศึก ษำจั งหวัด ส ำนั กงำนศึกษำธิ ก ำรจัง หวัด และส ำนักงำนศึกษำธิก ำรอำเภอ/กิ่ งอ ำเภอ
และจั ดตั้งส ำนั กงำนเขตพื้น ที่ กำรศึก ษำขึ้นทั่ว ประเทศ จำนวน 183 เขต สำนั กงำน เขตพื้นที่กำรศึ ก ษำ
มัธยมศึกษำ จำนวน 42 เขต รวม 225 เขต
จั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทรำได้ ก ำหนดให้ แ บ่ ง เขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำตำมประกำศกฎกระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำร
เป็น 2 เขต และให้เรียกชื่อหน่วยงำนใหม่ในระดับเขตนี้ว่ำ "สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ" ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่
7 กรกฎำคม 2546 เป็น ต้น มำ จนกระทั่งวันที่ 18 สิงหำคม 2553 ได้แยกสำนักงำนเขตพื้นที่ก ำรศึก ษำ
เป็นสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ และสำนักงำนเขตพื้นที่มัธยมศึกษำ ในส่วนของจังหวัดฉะเชิงเทรำ
ได้แบ่งเป็น 3 หน่วยงำน คือ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1 สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 2 และสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมัธยมศึกษำฉะเชิงเทรำ

กลุ่มนโยบายและแผน  สานักงานเขตพื้นทีก
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สำนักงำนเขตพื้น ที่กำรศึ กษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1 ประกอบด้วยสถำนศึกษำในสังกัด
อำเภอเมือ งฉะเชิง เทรำ อำเภอบำงน้ำเปรี้ย ว อำเภอบำงปะกง และอำเภอบ้ำ นโพธิ์ โดยใช้สำนั ก งำน
กำรประถมศึ ก ษำจั งหวั ด (เดิม) เป็ น ที่ทำกำร และได้กำหนดกำรแบ่งส่ ว นรำชกำรในส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่
กำรศึกษำประถมศึกษำ ประกอบด้วย 9 กลุ่มงำน และ 1 หน่วยงำน ดังนี้
1. กลุ่มอำนวยกำร
2. กลุ่มนโยบำยและแผน
3. กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
4. กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์
5. กลุ่มบริหำรงำนบุคคล
6. กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
7. กลุ่มกฎหมำยและคดี
8. กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
9. กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
10. หน่วยตรวจสอบภำยใน

1.3 โครงสร้างการบริหารงาน
แผนภูมิโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1
คณะกรรมการติดตาม ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

สถานศึกษา (138 โรงเรียน)
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่ ารศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1

3
แผนภูมิโครงสร้างหน่วยงานในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรำ เขต 1
รอง ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรำ เขต 1

หน่วยตรวจสอบภายใน

กลุ่มอานวยการ

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

กลุ่มกฎหมายและคดี

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

1.4 พื้นที่บริการ

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1 มีพื้นที่บริกำร จำนวน 4 อำเภอ
ประกอบด้วย
1. อำเภอบำงน้ำเปรี้ยว พื้นที่ 498.659 ตร.กม.
2. อำเภอเมืองฉะเชิงเทรำ พื้นที่ 375 ตร.กม.
3. อำเภอบ้ำนโพธิ์ พื้นที่ 217.593 ตร.กม.
4. อำเภอบำงปะกง พื้นที่ 257.893 ตร.กม.
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่ ารศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
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1.5 สภาพภูมิประเทศ
จังหวัดฉะเชิงเทรำมีลักษณะเป็นที่รำบลุ่มแม่น้ำบำงปะกง เหมำะแก่กำรปลูกข้ำว ทำไร่ ทำสวน และ
เลี้ยงสัตว์
1.6 อาชีพหลักของชุมชน
ประชำกรส่วนใหญ่ของจังหวัดฉะเชิงเทรำประกอบอำชีพอิสระ อำศัยแรงงำนในครอบครัวเป็นหลัก
ปลูกข้ำว ทำสวนผักและผลไม้ เลี้ยงสัตว์ประเภท โค สุกร ปลำ กุ้ง และประกอบอำชีพค้ำขำย ผลผลิตสำคัญคือ
ข้ำวหอมมะลิ มะม่วง มะพร้ำว ไข่ไก่ เป็นต้น นอกจำกนี้ ประชำกรวัยทำงำนจำนวนมำกมีอำชีพรับจ้ำงใน
โรงงำนอุตสำหกรรม ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในเขตอำเภอบำงปะกง
1.7 การนับถือศาสนา
ประชำกรจังหวัดฉะเชิงเทรำนับถือศำสนำพุทธ อิสลำม และคริสต์ ตำมลำดับ

2. ปริมาณงาน
ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลจำนวนโรงเรียน ห้องเรียน นักเรียน ครู จำแนกรำยอำเภอ

ที่
1
2
3
4

อาเภอ
เมืองฉะเชิงเทรำ
บำงน้ำเปรี้ยว

บำงปะกง
บ้ำนโพธิ์
รวม

โรงเรียน
37
49
27
25
138

ห้องเรียน
516
481
327
216
1,540

นักเรียน
11,355
8,571
6,814
2,567
29,307

ครู
580
521
365
174
1,640

ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลอัตรำส่วนนักเรียน : ครู, นักเรียน : ห้อง ปีกำรศึกษำ 2564 จำแนกรำยอำเภอ

อาเภอ

ที่
1 เมืองฉะเชิงเทรำ
2 บำงน้ำเปรี้ยว
3
บำงปะกง
4
บ้ำนโพธิ์

รวม

ข้อมูลอัตราส่วนด้านการศึกษา
นักเรียน : ครู

นักเรียน : ห้อง

19.58: 1
16.45 : 1
18.67: 1
14.75: 1
17.87 : 1

22.01 : 1
17.82 : 1
20.84 : 1
11.88 : 1
19.03 : 1

ครู : ห้อง
1 : 0.89
1 : 0.93
1 : 0.90
1 : 1.25
1 : 0.94

กลุ่มนโยบายและแผน  สานักงานเขตพื้นทีก
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ตารางที่ 3 แสดงจำนวนนักเรียนของสถำนศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1
ก่อน
มัธยม
มัธยม
ประถม
ที่
อาเภอ
ประถม
ศึกษา
ศึกษา ปวช. ปวส.
รวม
ศึกษา
ศึกษา
ตอนต้น ตอนปลาย
1 เมืองฉะเชิงเทรำ 2,323
8,426
606
11,355
2 บำงน้ำเปรี้ยว
1,724
5,950
897
8,571
3
บำงปะกง
1,180
4,473
1,161
6,814
4
บ้ำนโพธิ์
571
1,838
158
2,567
รวม
5,798 20,687 2,822
29,307
ตารางที่ 4 แสดงข้อมูลจำนวนนักเรียน ห้องเรียน จำแนกตำมเพศ/รำยชั้นเรียน ปีกำรศึกษำ 2563
จานวนนักเรียน (คน)
จานวน
รายชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
(ห้อง)
อนุบำล 1 (อ.3 ขวบ)
122
104
226
13
อนุบำล 2
1,368
1,320
2,688
161
อนุบำล 3
1,463
1,421
2,884
165
รวมระดับก่อนประถมศึกษา
2,953
2,845
5,798
339
ประถมศึกษำปีที่ 1
1,663
1,661
3,324
177
ประถมศึกษำปีที่ 2
1,698
1,545
3,243
177
ประถมศึกษำปีที่ 3
1,893
1,769
3,662
180
ประถมศึกษำปีที่ 4
1,875
1,700
3,575
178
ประถมศึกษำปีที่ 5
1,801
1,526
3,327
174
ประถมศึกษำปีที่ 6
1,823
1,733
3,556
179
รวมระดับประถมศึกษา
10,753
9,934
20,687
1,065
มัธยมศึกษำปีที่ 1
587
411
998
45
มัธยมศึกษำปีที่ 2
534
410
944
46
มัธยมศึกษำปีที่ 3
493
387
880
45
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
1,614
1,208
2,822
136
รวมทั้งสิ้น
15,320
13,987
29,307
1,540

กลุ่มนโยบายและแผน  สานักงานเขตพื้นทีก
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ตารางที่ 5 แสดงจำนวนโรงเรียน นักเรียน จำแนกตำมขนำดโรงเรียน ปีกำรศึกษำ 2563
ขนาดโรงเรียน

จานวนนักเรียน
(คน)

จานวนโรงเรียน

คิดเป็นร้อยละ

ขนำดที่ 1
(1-120)

น้อยกว่ำ 20
21-40
41-60
61-80
81-100
101-120

0
12
18
8
11
9
58
41
16
18
3
0
2
138

0
8.70
13.04
5.80
7.97
6.52
42.03
29.71
11.59
13.04
2.17
0
1.45
100

รวม
ขนำดที่ 2
ขนำดที่ 3
ขนำดที่ 4
ขนำดที่ 5
ขนำดที่ 6
ขนำดที่ 7

121-200
201-300
301-499
500-1,499
1,500-2,499
ตั้งแต่ 2,500 ขึ้นไป
รวมทั้งสิ้น

ตารางที่ 6 ตำรำงแสดงจำนวนโรงเรียนในสังกัด จำแนกตำมระดับกำรศึกษำที่เปิดสอน
รายการที่เปิดสอน

จานวนโรงเรียน
(แห่ง)

จานวนนักเรียน
(คน)

ครู
(คน)

ระดับอนุบำล-ประถมศึกษำ
ระดับอนุบำล-มัธยมศึกษำตอนต้น
ระดับประถมศึกษำ
ระดับประถมศึกษำ-มัธยมศึกษำตอนต้น
รวม

97
39
1
1
138

17,396
11,605
34
272
29,307

944
680
2
14
1,640

หมำยเหตุ : อ้ำงอิงข้อมูลจำก เอกสำร “ข้อมูลสำรสนเทศ ปีกำรศึกษำ 2564
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1”
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3. ด้านคุณภาพการศึกษา
ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำประถมศึ ก ษำฉะเชิ ง เทรำ เขต 1 มุ่ ง พั ฒ นำคุ ณ ภำพและมำตรฐำน
กำรศึกษำทุกระดับ ปลู กฝั งคุณธรรม จริยธรรม ควำมเป็นไทยและวิถีชีวิตตำมหลักปรัช ญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง ขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกำสในกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพ
พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทั้งระบบ รวมทั้งกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำตำม
แนวทำงกำรกระจำยอำนำจทำงกำรศึกษำตำมหลักธรรมำภิบำล เน้นกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน โดยในปีที่
ผ่ำนมำ
3.1 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ
ผลกำรทดสอบทำงกำรศึ กษำระดั บชำติขั้ น พื้นฐำน (O-NET) ในปีกำรศึกษำ 2563 ของนัก เรี ย น
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ใน 4 วิชำหลัก ได้แก่ ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์
และภำษำอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ย ดังนี้
ตารางที่ 7 ตำรำงแสดงกำรเปรียบเทียบคะแนนทำงกำรศึกษำระดับชำติ (O-NET) ในปีกำรศึกษำ 2563
ระดับ สพป.ฉะเชิงเทรำ เขต 1 กับระดับประเทศ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6
ที่

กลุ่มสาระการเรียนรู้

จานวนนักเรียน

2563

ระดับประเทศ

+/-

1

ภำษำไทย

2,238

57.22

56.20

1.02

2

คณิตศำสตร์

2,238

31.96

29.99

1.97

3

วิทยำศำสตร์

2,238

40.62

38.78

1.84

4

ภำษำอังกฤษ

2,238

44.20

43.55

0.65

เฉลี่ยรวม

2,238

43.50

42.13

1.37
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เปรียบเทียบคะแนนทดสอบ O-NET ชัน้ ป.6 ปี การศึกษา 2563
70.00
57.22

56.20

60.00

44.20
40.62

50.00
31.96

43.55

38.78

29.99

40.00
30.00

20.00
10.00
0.00

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สพป.ฉช.เขต 1

ภาษาอังกฤษ

ระดับประเทศ

จากแผนภูมิพบว่า คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ในปีการศึกษา 2563
ชั ้ น ประถมศึ ก ษาปี ท ี ่ 6 ระดั บ สพป.ฉะเชิ ง เทรา เขต 1 สู ง กว่ า ระดั บ ประเทศ ได้ แ ก่ วิ ช าภาษาไทย
วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ
ตารางที่ 8 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ในปีการศึกษา 2563
ระดับ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 กับระดับประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ที่

กลุ่มสาระการเรียนรู้

จำนวนนักเรียน

สพป.ฉช.เขต
1

ระดับประเทศ

+/-

1

ภาษาไทย

274

51.85

54.29

-2.44

2

คณิตศาสตร์

274

19.16

25.46

-6.30

3

วิทยาศาสตร์

274

28.54

29.89

-1.35

4

ภาษาอังกฤษ

274

30.89

34.38

-3.49

เฉลี่ยรวม

274

32.61

36.01

-3.40
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แผนภูมิประกอบ
เปรียบเทียบคะแนน O-NET ชัน้ ม.3 ปี การศึกษา 2563
54.29
60.00

51.85

50.00

29.89

40.00

25.46

30.89

34.38

28.54

30.00

19.16

20.00
10.00
0.00

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สพป.ฉช.เขต 1

ภาษาอังกฤษ

ระดับประเทศ

00

จากแผนภูมิพบว่า คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ในปีการศึกษา 2563
ชั ้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ท ี ่ 3 ระดั บ สพป.ฉะเชิ ง เทรา เขต 1 ต่ ำ กว่ า ระดั บ ประเทศ ได้ แ ก่ วิ ช าภาษาไทย
วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ
3.2 การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ในด้ านการพั ฒนาคุ ณธรรม จริ ยธรรมนั กเรี ยน สำนั กงานเขตพื ้ นที ่ การศึ กษาประถมศึ ก ษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 ได้ดำเนินการโครงการ/กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้สถานศึกษานำไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับ
นักเรีย นได้เรีย นรู้และฝึกปฏิบ ัติ ได้แก่ โครงการโรงเรียนคุณธรรม โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โครงการ
จัดกิจ กรรมค่านิย ม 12 ประการ โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดของสถานศึกษาและห้อง เรียนสีขาว
โครงการนำนักเรียนเข้าวัดทุกวันพระและปฏิบัติศาสนกิจตามหลักคำสอนของศาสนาที่ตนนับถือ โครงการทำดี
เพื่อพ่อ ซึ่งจากการจัดกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ส่งผลให้นักเรียนในสังกัด เป็นคนดี มีคุณธรรม มีทักษะทางสังคมที่
เหมาะสม รักความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด ดำรงตนในสังคมอย่างมีความสุข

กลุ่มนโยบายและแผน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
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ส่วนที่ 2
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา
พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10
การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน
1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง
2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง-มีคุณธรรม
3. มีงานทา-มีอาชีพ
4. เป็นพลเมืองดี
1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง
1.1 มีความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง
1.2 ยึดมั่นในศาสนา
1.3 มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์
1.4 มีความเอื้ออาทรต่อครอบครัว และชุมชนของตน
2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง-มีคุณธรรม
2.1 รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด-ชอบ/ชั่ว-ดี
2.2 ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ สิ่งที่งาม
2.3 ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว
2.4 ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง
3. มีงานทา-มีอาชีพ
3.1 การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษา ต้องมุ่งให้เด็กและเยาวชน
รักงาน สู้งาน ทาจนงานสาเร็จ
3.2 การฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลั กสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้ นักเรียนทางานและ
มีงานทาในที่สุด
3.3 ต้องสนับสนุนผู้สาเร็จหลักสูตรมีอาชีพ มีงานทา จนสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัว
4. เป็นพลเมืองดี
4.1 การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าที่ของทุกคน
4.2 ครอบครัว -สถานศึกษาและสถานประกอบการต้องส่งเสริมให้ ทุกคนมีโ อกาสทาหน้าที่ เป็น
พลเมืองดี
4.3 การเป็ น พลเมืองดี คือ “เห็ นอะไรที่จะทำเพื่ อบ้ำนเมื องได้ก็ ต้อ งทำ เช่น งำนอำสำสมั ค ร
งำนบำเพ็ญประโยชน์ งำนสำธำรณกุศล ให้ทำด้วยควำมมีน้ำใจและเอื้ออำทร”

กลุ่มนโยบายและแผน  สานักงานเขตพื้นทีก
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องนาไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” การพัฒนาประเทศในช่วง
ระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ “ประชารัฐ” โดยประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
โดยมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกบการศึกษา ดังนี้
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
4.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ
4.1.1 การพัฒนาและเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็ง มีความพร้อม ตระหนักในเรื่อง
ความมั่นคง และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา เพื่อให้คนไทยทุกคนในทุกภาคส่วนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน มีอาชีพการงานและรายได้ที่เพียงพอ ได้รับโอกาสและความเสมอภาคอย่างเท่าเทียม มีความพร้อมรองรับการ
เปลี่ยนแปลงในทุกมิติ มีจิตสาธารณะ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เข้าใจปัญหาสาคัญของสังคม มีความรักความสามัคคี
ตระหนักและให้ความสาคัญกับความมั่นคงของชาติ และพร้อมเข้ามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ ตลอดจน
ช่วยเหลือประชาชน โดยการอานวยความปลอดภัยอย่างกว้างขวางและครอบคลุม ปลูกฝังจิตสานึกและคุณสมบัติ
พื้นฐานคนไทยที่ดีให้ บังเกิดผลเป็นรู ปธรรม สร้างเสริมความรักความสามัคคี ความตระหนักถึงหน้าที่รับผิ ดชอบ
ต่อสังคมและประเทศชาติ ตลอดจนการมีส่วนในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงและพัฒนาประเทศให้กับทุกภาคส่วน
ทั้งประชาชน ตารวจ ทหาร และหน่วยงานด้านความมั่นคงอื่นๆ ผ่านทางโครงการ กิจกรรม และการรณรงค์ต่างๆ
ตลอดไปจนถึงการดาเนินการอื่นทุกวิถีทางที่เหมาะสม อย่างต่อเนื่องและจริงจังจนประสบผลสาเร็จเป็นที่ยอมรับอย่าง
ชัดเจน
4.1.2 การพั ฒนาและเสริ มสร้ างความจงรั กภั กดี ต่ อสถาบั นหลั กของชาติ เพื่ อให้ คนในชาติ
มี จิ ตส านึ กรั กและหวงแหน มุ่ งจงรั กภั กดี พร้ อมธ ารงรั กษาไว้ ซึ่ งสถาบั นชาติ ศาสนา พระมหากษั ตริ ย์ ให้ เป็ น
สิ่งยึดเหนี่ยวและศูนย์รวมจิตใจหนึ่งเดียวกันของคนทั้งชาติ โดยปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ถึงความสาคัญของ
สถาบันหลักของชาติ รณรงค์เสริมสร้างความรักและภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยและชาติไทย ผ่านทางกลไกต่างๆ
รวมถึงการศึกษาประวัติศาสตร์ในเชิงสร้างสรรค์ น้อมนาและเผยแพร่ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง รวมถึงแนวทางพระราชดาริต่างๆ ให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ และนาไปประยุกต์ปฏิบัติใช้อย่างกว้างขวาง
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จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและพระราชกรณียกิจอย่างสม่าเสมอ ตลอดจนส่งเสริมให้ยึดถือหลักคาสอนซึ่งเป็นแก่นแท้
หรือคาสอนที่ถูกต้องของศาสนามาเป็นแนวทางในการดา เนินชีวิต อุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาอันเป็นศาสนา
ที่ประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่นับถือมาช้านาน โดยการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาและการเผยแผ่หลักธรรมของ
พระพุทธศาสนาที่จะช่วยพัฒนาทั้งจิตใจและปัญญา รวมทั้งต้องจัดให้มีมาตรการและกลไกในการป้องกันมิให้มีการบ่อน
ทาลายพระพุทธศาสนาไม่ว่าในรูปแบบใด การส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนมีส่วนร่วมในการดาเนินมาตรการหรือกลไก
ดังกล่าวด้วย ตลอดจนอุปถัมภ์ค้าจุนศาสนาอื่นให้มุ่งเน้นการสั่งสอนคนให้เป็นคนดี รักความสงบสันติสุข พร้อมทั้งมี
ส่วนร่วมในการสร้างความมั่นคงให้กับประเทศชาติบ้านเมือง และช่วยเสริมสร้างการอยู่ร่วมกันของคนต่างศาสนาอย่าง
ปรองดอง ไม่ให้เกิดการแบ่งแยกแตกต่าง
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4.1 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม มุ่งเน้นให้สถาบันทางสังคมร่วมปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรมที่พึง
ประสงค์ โดยบู ร ณาการร่ ว มระหว่ าง “ครอบครั ว ชุ มชน ศาสนา การศึ กษา และสื่ อ ” ในการหล่ อหลอม
คนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม ในลักษณะที่เป็น ‘วิถ’ี การดาเนินชีวิต
4.1.1 การปลูกฝั งค่ านิยมและวัฒนธรรมผ่านการเลี้ ยงดูในครอบครัว โดยส่งเสริมให้ครอบครัว
มีความอบอุ่น ดาเนินชีวิตโดยยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มัธยัสถ์ อดออม ซื่อสัตย์ และแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มีการจัดกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างคุณลักษณะดังกล่าว รวมทั้งการพัฒนาพ่อแม่ให้เป็นแบบอย่างที่ดีในการ
ดาเนินชีวิต
4.1.2 การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา โดยให้สถานศึกษาสอดแทรกการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะเข้าไปในทุกสาระวิชา
และในทุ ก กิ จ กรรม รวมทั้ ง ปรั บ สภาพแวดล้ อ มทั้ ง ภายในและภายนอกสถานศึ ก ษาให้ เ อื้ อ ต่ อ การ
มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ รวมถึงการรักษาขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงาม
4.1.3 การสร้างความเข้มแข็งในสถาบันทางศาสนา เพื่อเผยแผ่หลักคาสอนที่ดีงามให้แก่ประชาชน โดย
พัฒนาผู้เผยแผ่ศาสนาให้ประพฤติปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างตาม คาสอนที่ถูกต้องของแต่ละศาสนา รวมทั้งมีการเผยแผ่
หลักธรรมคาสอนทางศาสนาที่สอดคล้องกับการดาเนินชีวิตที่เข้าใจง่าย และสามารถนาไปปฏิบัติได้จริง
4.1.4 การปลูกฝังค่ านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน โดยการพัฒนาผู้นาชุมชนให้เป็น
ต้ นแบบของการมี คุ ณธรรมจริ ยธรรม การสร้ างความเข้ มแข็ งให้ ชุ มชนในการจั ดกิ จกรรมสาธารณประโยชน์
การจัดระเบียบสังคม และการนาเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการทากิจกรรม รวมถึงการลงโทษผู้ละเมิดบรรทัดฐานที่ดี
ทางสังคม
4.1.7 การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม โดยสร้างความตระหนัก
ให้ประชาชนรู้จักหน้าที่ของตนเอง การตรงต่อเวลา การยอมรับความหลากหลาย เห็นคุณค่าและความสาคัญในการ
ประกอบสัมมาอาชีพหรือมีงานทา เน้นการพึ่งพาตนเอง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและต่อผู้อื่น และเป็นพลเมืองที่
ดี และส่งเสริมให้มีวัฒนธรรมการทางานเพื่อส่วนรวม สนับสนุน ส่งเสริม เป้าหมายของประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ
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4.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกช่วงวัยตั้งแต่ช่วงการ
ตั้งครรภ์ ปฐมวัย วัยเด็ก วัยรุ่น วัยเรียน วัยผู้ใหญ่ วัยแรงงาน และวัยผู้สูงอายุ เพื่อสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพ มี
ทักษะความรู้ เป็นคนดี มีวินัย เรียนรู้ได้ด้วยตนเองในทุกช่วงวัย มีความรอบรู้ทางการเงิน มีความสามารถในการวางแผน
ชีวิตและการวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย และความสามารถในการดารงชีวิตอย่างมีคุณค่า รวมถึงการ
พัฒนาและปรับทัศนคติให้คนทุกช่วงวัยที่เคยกระทาผิดได้กลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างสงบสุขและเป็นกาลังสาคัญใน
การพัฒนาประเทศ
4.2.2 ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ปลูกฝังความเป็นคนดี มีวินัย พัฒนาทักษะความสามารถการเรียนรู้ที่สอดรับ
กับทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน มี
ภูมิคุ้มกันต่อปัญหาหรืออาชญากรรมต่างๆ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการทางานร่วมกับผู้อื่น มีความ
ยืดหยุ่นทางความคิด รวมถึงทักษะด้านภาษา ศิลปะ และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และได้รับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรู้เพื่อการวางแผนชีวิต
และวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยและนาไปปฏิบัติได้ ตลอดจนการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมต่อ
กับโลกการทางาน รวมถึงทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ มีทักษะชีวิต สามารถอยู่ร่วมและ
ทางานกับผู้อื่นได้ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม
4.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งเน้นผู้เรียนให้มี
ทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ การเปลี่ยนบทบาทครู การเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต การสร้างความตื่นตัวให้คนไทย
ตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวางตาแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก
การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และการสร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการ
ระดับนานาชาติ
4.3.1 การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสาหรับศตวรรษที่ 21 โดยออกแบบ
กระบวนการเรียนรู้ในทุกระดับชั้นอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษาที่มุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้และ
ระบบคิดในลักษณะสหวิทยาการ อาทิ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งคาถาม ความเข้าใจและความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยี ความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์และการคิดเพื่อหาทางแก้ปัญหา ความรู้และทักษะทางศิลปะ และความรู้ด้าน
คณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ์ การพัฒนาระบบการเรียนรู้เชิงบูรณาการที่เน้นการลงมือ
ปฏิบัติ มีการสะท้อนความคิด/ทบทวนไตร่ตรอง การสร้างผู้เรียนให้สามารถกากับการเรียนรู้ของตนได้ การหล่อหลอม
ทักษะการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ที่ผู้เรียนสามารถนาองค์ความรู้ไปใช้ในการสร้างรายได้หลายช่องทาง รวมทั้ง
การเรียนรู้ด้านวิชาชีพและทักษะชีวิต
4.3.2 การเปลี่ยนโฉมบทบาท ‘ครู’ ให้เป็นครูยุคใหม่ โดยปรับบทบาทจาก “ครูสอน” เป็น “โค้ช” หรือ
“ผู้อานวยการการเรียนรู้” ทาหน้าที่กระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ แนะนาวิธีเรียนรู้และวิธีจัดระเบียบการสร้างความรู้
ออกแบบกิจกรรมและสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน และมีบทบาทเป็นนักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อ
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน รวมทั้งปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูตั้งแต่การดึงดูด คัดสรร ผู้มีความสามารถสูงให้เข้ามา
เป็นครูคุณภาพ มีระบบการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทั้งเงินเดือน เส้นทางสายอาชีพ
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การสนับสนุนสื่อการสอน และสร้างเครือข่ายพัฒนาครูให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน รวมถึงการพัฒนาครูที่มี
ความเชี่ยวชาญด้านการสอนมาเป็นผู้สร้างครูรุ่นใหม่อย่างเป็นระบบ และวัดผลงานจากการพัฒนาผู้เรียนโดยตรง
4.3.3 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท จัดให้มีมาตรฐานขั้นต่า
ของโรงเรียนในทุกระดับ จัดโครงสร้างการจัดการการศึกษาเพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์และให้เอื้อต่อการเข้าถึง
การศึกษาอย่างเสมอภาค ทั่วถึง และใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ การยกระดับสถาบันการศึกษาในสาขาที่มี
ความเชี่ยวชาญสู่ความเป็นเลิศ ปฏิรูปการคลัง ด้านการศึกษาเพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดย
การจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาโดยแยกออกจากระบบการประเมินและการรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์ที่ตัวผู้เรี ยน รวมทั้งมีการ
ปฏิรูประบบการสอบที่นาไปสู่ การวัดผลในเชิงทักษะที่จาเป็นสาหรับศตวรรษที่ 21 มากกว่าการวัดระดับความรู้
ตลอดจนมีการวิจัยและใช้เทคโนโลยีในการสร้างและจัดการความรู้ในการจัดการเรียนการสอน การจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่
4.3.4 การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเน้นการจัดระบบการศึกษาและระบบฝึกอบรมบนฐาน
สมรรถนะที่ มี คุ ณ ภาพสู ง และยื ด หยุ่ น ผ่ า นการพั ฒ นากลไกต่ า งๆ อาทิ การพั ฒ นาการศึ ก ษาออนไลน์
แบบเปิด การพัฒนาระบบการเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะการรู้ดิจิทัล การมีระบบเทียบโอนประสบการณ์ ระบบธนาคาร
หน่วยกิต มาตรการจูงใจให้คนเข้าสู่การยกระดับทักษะ การให้สถานประกอบการเพิ่มผลิตภาพแรงงานผ่านการพัฒนา
ความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องภายใต้กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ นอกจากนี้ ต้องพัฒนาระบบการเรียนรู้ในชุมชนให้
เข้าถึงความรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นพื้นที่เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต รวมถึงการ
เรียนรู้และทบทวนทักษะพื้นฐาน ได้แก่ การอ่านออก-เขียนได้-คิดเลขเป็น โดยระดมทรัพยากรจากภาคเอกชนและภาค
ประชาสังคม การพัฒนาทัศนคติและแรงบันดาลใจที่อยากเรียนรู้ การสร้างนิสัยใฝ่เรียนรู้ และให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึง
สิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัว รวมทั้งนาความรู้ไปพัฒนาต่อยอดหรือประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตได้
4.3.5 การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวางตาแหน่งของ
ประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก บนพื้นฐานของความเข้าใจลุ่มลึกในประวัติศาสตร์ ประเพณี
วัฒนธรรมของไทยและพัฒนาการของประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มการรับรู้ของคนไทยด้านพหุวัฒนธรรม การเห็นคุณค่าและ
มีความอดกลั้นต่อความแตกต่างทางความเชื่อ ความคิด วิถีชีวิต ผ่านความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อนบ้าน การ
แลกเปลี่ยนเด็ก เยาวชน และนักเรียน การฝังตัวและการทางานระยะสั้นในประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์
4.3.6 การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม โดยเน้นการพัฒนาทักษะ
ดิจิทัล ทักษะการคัดกรองความรู้ องค์ความรู้ การใช้เทคโนโลยีผสมผสานกับคุณค่าของครูไปพร้อมกัน การพัฒนาสื่อ
การเรียนรู้ที่มีคุณภาพที่ประชาชนสามารถเข้าถึงทรัพยากรและใช้ประโยชน์จากระบบการเรียนรู้และพัฒนาตนเองผ่าน
เทคโนโลยีการเรียนรู้สมัยใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
4.3.7 การสร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ โดยเน้นการเสริมสร้าง
และพัฒนาศักยภาพสถาบันการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญและมีความโดดเด่นเฉพาะสาขาสู่ระดับนานาชาติ ในการ
ให้บริการทางการศึกษา วิชาการ และการพัฒนาสมรรถนะแรงงาน ควบคู่กับการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
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และการแลกเปลี่ยนนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการ เป็นศูนย์
ฝึกอบรม และศูนย์ทดสอบสมรรถนะในระดับภูมิภาค
4.4 การตระหนั กถึ ง พหุ ปั ญ ญาของมนุ ษ ย์ ที่ ห ลากหลาย อาทิ ภาษา ตรรกะและคณิ ตศาสตร์
ด้านทัศนะและมิติ ดนตรี กีฬาและการเคลื่อนไหวของร่างกาย การจัดการตนเอง มนุษยสัมพันธ์ รวมถึงผู้มีความสามารถ
อันโดดเด่นด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน โดยการพัฒนาและรักษากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษของพหุปัญญาแต่ละ
ประเภท การสร้างสภาพแวดล้ อมและระบบสนับสนุนประชากรไทยมีอาชีพบนฐานพหุปัญญา การสร้างเสริมศักยภาพ
ผู้มีความสามารถพิเศษให้สามารถต่อยอดการประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง
4.4.1 การพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาผ่านครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดล้อม รวมทั้งสื่อ
ตั้งแต่ระดับปฐมวัย เพื่อสร้างเด็กและเยาวชนไทยมีการพัฒนาที่สมดุล มีทางเลือกในการใช้ศักยภาพพหุปัญญาในการ
ด ารงชี วิ ต เกิ ดอาชี พบนฐานพหุ ปั ญญาที่ สั งคมยอมรั บและเห็ นความส าคั ญ รวมทั้ งมี กลไก
คัดกรองและส่งเสริมเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษ จัดโรงเรียน ระบบเสริมประสบการณ์ การมีส่วนร่วมของ
ภาคเอกชน ตลอดจนสร้างมาตรการจูงใจ เพื่อพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษผลักดันให้ประเทศไทยมีบทบาทเด่นใน
ประชาคมโลก ทั้งด้านกีฬา ภาษาและวรรณกรรม สุนทรียศิลป์ ตลอดจนการวิจัย
4.4.2 การสร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการทางาน และระบบสนับสนุนที่เหมาะสมสาหรับผู้มี
ความสามารถพิเศษผ่านกลไกต่างๆ โดยจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐาน เครื่องมือการทางานที่เหมาะสม การสร้างระบบ
เชื่อมโยงเครือข่ายวิจัยกับศูนย์ความเป็นเลิศที่มีอยู่ในปัจจุบันในรูปแบบการร่วมมือ การมีกลไกการทางานในลักษณะ
การรวมตัวของกลุ่มคนในหลายสาขาวิชาเพื่อรวมนักวิจัยและนักเทคโนโลยีชั้นแนวหน้าให้สามารถต่อยอดงานวิจัยที่
สามารถตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ การสร้างความร่วมมือและเชื่อมต่อกับสถาบันวิจัยอื่นๆ ทั่วโลก เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งให้นักวิจัยความสามารถสูงของไทย รวมถึงการเปิดพื้นที่ในการสร้างเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษให้
สามารถต่อยอดการประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง
4.4.3 การดึงดูดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างชาติและคนไทยที่มีความสามารถในต่างประเทศให้มาสร้าง
และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศ ทั้งในรูปแบบการทางานชั่วคราวและถาวร ตามความเหมาะสม
ของเป้าหมายการพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาต่าง ๆ รวมถึงผู้มีความสามารถที่มีศักยภาพสูงด้านต่างๆ ลูกหลาน
ชาวต่างชาติที่กาเนิดในประเทศไทยที่มีความสามารถพิเศษ และการรับเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษจาก
ทั่วโลก และผู้เชี่ยวชาญที่มีศักยภาพหรือทักษะสูงในสาขาต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ควบคู่กับการ
รักษาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทั้งคนไทยหรือคนต่างชาติที่กาเนิดในประเทศไทยได้แสดงศักยภาพและใช้
ความสามารถในการทาประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศ
4.6 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มุ่งเน้น
การสร้ างความอยู่ ดีมีสุ ขของครอบครั ว ไทย การส่ งเสริมบทบาทในการมีส่ว นร่ว มของภาครัฐ ภาคเอกชน
ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน และการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
4.6.1 การสร้ า งความอยู่ ดี มี สุ ข ของครอบครั ว ไทย โดยส่ ง เสริ ม การเกิ ด อย่ า งมี คุ ณ ภาพ
มีพัฒนาการสมวัย พัฒนาทักษะชีวิตและการเรียนรู้ การทางานและการดารงชีวิตอย่างมีคุณภาพของประชากร
กลุ่มนโยบายและแผน  สานักงานเขตพื้นทีก
่ ารศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1

16

แต่ละช่วงวัย โดยเริ่มจากการสร้างและพัฒนาบุตรที่มีคุณภาพ เพื่อส่งเสริมการเกิดที่มีคุณภาพในกลุ่มประชากร
วัยเจริญพันธุ์ทุกกลุ่มให้มีประชากรที่มีคุณภาพ รวมถึงการสร้างครอบครัวที่เหมาะสมกั บโลกในศตวรรษที่ 21
โดยส่งเสริมความรู้ในการวางแผนชีวิตที่เหมาะสมกับค่านิยมของคนรุ่นใหม่ และการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมบน
ฐานความรู้ทางวิชาการตั้งแต่ช่วงตั้งครรภ์และถึงช่วงอายุต่าง ๆ โดยให้ทุกภาคส่วนในสังคมเข้ามามีส่วนร่วม
พร้อมทั้งการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ การสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง โดยเน้นการส่งเสริมการเกื้อกูล
กันของคนทุกวัยในครอบครัวในการดูแลสมาชิกในครอบครัว การส่งเสริมนโยบายการสร้างความสมดุลระหว่าง
ชีวิตและการทางาน การส่ งเสริ มสนั บสนุนภาคเอกชน สถานประกอบการจัดบริการที่ส่ งเสริมและพัฒนา
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ แ ละสนั บ สนุ น ครอบครัว ในการเลี้ ยงดู บุ ตรและการดู แ ลผู้ สู ง อายุ การสนั บ สนุ นบทบาท
ของชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเข้ามาเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว รวมทั้งปรับปรุง
กฎหมาย กาหนดบทบาท และจัดสรรทรัพยากรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเสริมพลังครอบครัวควบคู่
กับ การปฏิรู ปสื่ อให้มีบทบาทในเชิงสร้ างสรรค์ในการให้ ความรู้ต่อการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ครอบครัว
4.6.2 การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างบรรทัดฐานที่ดีในสังคม
การสร้างกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาทักษะของประชากรให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของโลกใน
อนาคต สร้างความตระหนักถึงความสาคัญของการพัฒนาตนเองและการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและพัฒนา
สังคม รวมทั้งสนับสนุนด้านวิชาการและสร้างนวัตกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
4.6.3 การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน โดยเน้นให้พ่อแม่มีวัฒนธรรมที่ปลูกฝังให้ลูก
เพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้ชีวิต ดนตรี กีฬา ศิลปะ รวมทั้งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน เปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้ และจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายและเหมาะสม เอื้อแก่ครอบครัวทุกลักษณะรวมถึงจัดให้มีพื้นที่ในการจัด
กิ จ กรรมสาธารณะให้ เ ป็ น ศู น ย์ ร วมแห่ ง การถ่ า ยทอดและแลกเปลี่ ย นประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น
เพื่อส่งเสริมการใช้เวลาอย่างสร้างสรรค์และมีคุณภาพ ตลอดจนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มี
คุณภาพและสามารถเข้าถึงได้ง่าย
4.6.4 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ ที่มีความเชื่อมโยงและ
บูรณาการข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างกระทรวง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการเชื่อมโยง
ข้อมูลรายบุคคลที่เกี่ยวกับการศึกษา การพัฒนาตนเอง สุขภาพและการพัฒนาอาชีพในตลอดช่วงชีวิต เพื่อเสริม
และสร้ า งศั ก ยภาพของการด าเนิ น งานการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ต ามพั น ธกิ จ ของแต่ ล ะกระทรวงให้ มี
ความเข้ ม แข็ ง และตอบโจทย์ ป ระเทศ เป็ น ฐานข้ อ มู ล การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ข องประเทศไทยที่ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถประเมินจุดอ่อน จุดแข็ง และศักยภาพบุคคลของประเทศ นาไปสู่การ
ตัดสินใจระดับนโยบายและปฏิบัติ เพื่อพัฒนาคนไทยอย่างมีทิศทางและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศไทยใน
อนาคต รวมถึงข้อมูลที่สนับสนุนการผลิตกาลังแรงงานที่มีทักษะตรงต่อความต้องการของตลาดงานในอนาคต
และใช้ประกอบการตัดสินใจในการศึกษาต่อ ธนาคารคลังสมองเพื่อรวบรวมผู้สูงอายุที่มีความรู้ ประสบการณ์
และทักษะ เพื่อถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ และทักษะ ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ
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4.7 การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ โดยมุ่งส่งเสริม
การใช้กิจกรรมนันทนาการและกีฬาเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนอย่างครบวงจรและมี
คุณภาพมาตรฐาน การสร้างนิสัยรักกีฬาและมีน้าใจเป็นนักกีฬา และการใช้กีฬาและนันทนาการในการพัฒนา
จิตใจ สร้างความสามัคคีของคนในชาติ หล่อหลอมการเป็นพลเมืองดี พัฒนาคุณภาพชีวิต รวมทั้งการพัฒนา
ทักษะด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศและกีฬาเพื่อการอาชีพในระดับนานาชาติในการสร้างชื่อเสียงและเกี ยรติภูมิของ
ประเทศชาติเพื่อรองรับอุตสาหกรรมกีฬา
4.7.1 การส่งเสริมการออกกาลังกาย และกีฬาขั้นพื้นฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต โดยส่งเสริมให้
เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป บุคคลกลุ่มพิเศษ และผู้ด้อยโอกาส มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการ
ออกกาลังกาย การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการเล่นกีฬาบางชนิดที่มีความจาเป็นต่อทักษะในการดารงชีวิต
รวมทั้งการมีอิสระในการประกอบกิจกรรมนันทนาการตามความถนัดหรือความสนใจเฉพาะบุคคล และปฏิบัติ
อย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นวิถีชีวิต เพื่อพัฒนาจิตใจสร้างความสัมพันธ์อันดี หล่อหลอมจิตวิญญาณและการเป็น
พลเมืองดี
4.7.2 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกกา ลังกาย กีฬาและนันทนาการ โดย
เน้นการจัดกิจกรรมกีฬา สร้างโอกาสและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬาอย่างต่อเนื่อง การปลูกฝังให้มี
คุณธรรมของความเป็นนักกีฬา มีระเบียบ วินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และรู้จักการขอโทษ รวมถึงการพัฒนา
บุคลากรและโครงสร้างพื้นฐาน ด้านอุปกรณ์ สถานที่และสิ่งอานวยความสะดวกทางกีฬาและนันทนาการที่มี
คุณภาพและมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการและเหมาะสมกับประชาชนทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย
4.7.3 การส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ระดับอาชีพ โดยมุ่งการสร้างและพัฒนานักกีฬาของชาติ
การเฟ้นหานักกีฬาที่มีความสามารถ สร้างพื้นที่และโอกาสในการแข่งขันแสดงศักยภาพด้านกีฬา นันทนาการ
และวิทยาศาสตร์ การกีฬา การส่ งเสริ มการจัดกีฬาระดับนานาชาติและสร้างแรงบันดาลใจในการต่อยอด
ความสาเร็จจากความเป็นเลิศสู่การประกอบอาชี พและมีเส้นทางอาชีพที่มั่นคง ควบคู่กับส่งเสริมสนับสนุน
งานวิจัยและนวัตกรรมด้านการกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา การจัดการความรู้ และพัฒนา
ระบบฐานข้อมูล เพื่อนามาใช้ส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ กีฬาเพื่อการอาชีพ และนันทนาการ
เชิงพาณิชย์
4.7.4 การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรม
กี ฬ า โดยมุ่ ง สร้ า งและพั ฒ นาบุ ค ลากรด้ า นการกี ฬ าและนั น ทนาการทั้ ง ครู ห รื อ ผู้ ส อนกี ฬ า ผู้ ตั ด สิ น กี ฬ า
นักวิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้บริหารการกีฬา อาสาสมัครกีฬา ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆ อย่างเป็นระบบและมี
มาตรฐาน สามารถถ่ายทอดความรู้ให้เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป บุคคลกลุ่มพิเศษ และผู้ด้อยโอกาสได้อย่าง
ถูกต้อง และสามารถต่อยอดศักยภาพในการพัฒนาเป็นบุคลากรทางการกีฬาและนันทนาการที่มีมาตรฐานของ
ประเทศ รวมทั้งสนับสนุนและเสริมศักยภาพรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมกี ฬาและนันทนาการและการ
พัฒนาให้เป็น ศูนย์ กลางการลงทุน และฐานการผลิ ตด้านอุตสาหกรรมกีฬาของภูมิภาคเอเชียควบคู่กับ การ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและนั นทนาการ การสนับสนุนและส่งเสริมการผลิตบุคลากร และการพัฒ นา
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นวั ต กรรมที่ ส นั บ สนุ น อุ ต สาหกรรมกี ฬ าและนั น ทนาการ ตลอดจนมี ม าตรกา รส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น
ผู้ประกอบการกีฬาและนันทนาการ และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
4.1 การลดความเหลื่อมล้า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ
4.1.7 สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข และการศึกษาโดยเฉพาะสาหรับ
ผู้มีร ายได้ น้อยและกลุ่มผู้ด้ อยโอกาส โดยในด้านบริการสาธารณสุข เน้นการกระจายทรัพยากรและเพิ่ม
บุคลากรทางการแพทย์ การพยาบาล ให้กระจายไปยังพื้นที่อาเภอ ตาบล เพื่อให้สามารถดูแลประชาชนได้อย่าง
ทั่วถึง การพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพให้ครอบคลุ มผู้มีรายได้น้อยให้ได้รับบริการที่ไม่มีความเหลื่อมล้า
ในด้านคุณภาพ รวมทั้งระบบคุ้มครองการรักษาพยาบาลต่อการเจ็บป่วยที่สร้างภาระทางการเงินโดยไม่คาดคิด
หรือเกินขีดความสามารถของผู้ มีร ายได้น้อย สนับสนุนส่งเสริมให้สั งคมเข้ามามีส่วนร่ว มในการสร้างเสริ ม
สุขภาพ รวมถึงการพัฒนาสถานพยาบาลให้มีคุณภาพและมีสัดส่วนแพทย์ต่อประชากรตามมาตรฐานสากลใน
ทุกพื้นที่ และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการให้บริการสาธารณสุข ด้านการศึกษาเน้นการสร้างโอกาสใน
การเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพที่เป็นมาตรฐานเสมอกัน โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารและยากจนและ
กลุ่ ม เป้ า หมายที่ ต้ อ งการการดู แ ลเป็ น พิ เ ศษ การจั ด ให้ มี ม าตรการเพื่ อ ลดความเหลื่ อ มล้ าทางการศึ ก ษา
การสนับสนุนกลไกความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ เพื่อพัฒนาการศึกษาในระดับจังหวัด การใช้เทคโนโลยีเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ความรู้และนวั ตกรรมของคนทุกกลุ่มรวมถึงระบบการติดตาม
สนับสนุนและประเมินผลเพื่อสร้างหลักประกันสิทธิการได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพของประชาชน
4.2 การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
4.2.5 สนับสนุนการพัฒนาพื้น ที่บนฐานข้อมูลความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยการ
พัฒ นาระบบฐานข้อมูล มิติต่าง ๆ ของพื้นที่ให้ มีความถูกต้องแม่นยา การเปิดเผยข้อมูล ส าคัญที่จะเอื้อ ให้
ประชาชนและภาคส่วนต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน การตัดสินใจและการติดตามการดาเนินงานของรัฐ
พัฒนากลไกเพื่อสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่
รวมถึงการสนั บ สนุ น การพัฒ นาเทคโนโลยี การส่ งเสริมภูมิปัญญาท้อ งถิ่น การขยายเครือข่า ยเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อให้ชุมชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ความรู้ต่างๆ และนาไปใช้เพื่อพัฒนาพื้นที่ ตลอดจนการ
เพิ่มบทบาทของสถาบันการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อร่วมพัฒนาพื้นที่และชุมชนท้องถิ่น
4.3 การเสริมสร้างพลังทางสังคม
4.3.1 สร้างสังคมเข้มแข็งที่แบ่งปัน ไม่ทอดทิ้งกัน และมีคุณธรรม โดยสนับสนุนการรวมตัวและ
ดึงพลังของภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะการเชื่อมพลังของคนสามวัย คือเยาวชนคนรุ่นใหม่ คนวัยทางาน และ
ผู้ สู ง อายุ ให้ ม าเป็ น ก าลั ง ของการพั ฒ นาเพื่ อ ส่ ว นรวม โดยการสร้ า งเวที ก ลางเป็ น พื้ น ที่ ส าธารณะ
เพื่อปรึกษาหารือปัญหาสาธารณะของพื้นที่ ตั้งแต่ระดับชุมชน ท้องถิ่น อาเภอจนถึงระดับจังหวัด การสร้างผู้นา
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสร้างกลไกการทางานร่วมกันของภาคส่วนต่างๆ การสนับสนุนกิจกรรมของเด็ก
และเยาวชนในจังหวัดต่างๆ เพื่อฝึกทักษะให้เป็นผู้นารุ่นใหม่ในอนาคต ตลอดจนสนับสนุนระบบวิสาหกิจเพื่อ
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สั งคม การดาเนิ น งานของภาคประชาสั งคม การสร้างเครือข่ายในพื้นที่ รวมถึงการสร้างชุมชนเสมือนบน
เครือข่ายสื่อ ให้เป็นเครือข่ายเรี ยนรู้ร่วมกันทางสังคมที่ร่วมทาสิ่งที่สร้างสรรค์ และการยกย่องให้คุณค่ากับการ
ทาประโยชน์ร่วมกันเพื่อส่วนรวม
4.3.5 สนับสนุนการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม ภายใต้บริบทของสังคมที่มี
ความหลากหลายมากขึ้นทั้งทางชาติพันธุ์ ศาสนา และวิถีชีวิตทางวัฒนธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมความ
ตระหนักในสิทธิมนุษยชน สร้างความเท่าเทียมกันในเรื่องสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ในกลุ่มชาติพันธุ์
ให้ความสาคัญกับองค์ความรู้และภูมิปัญญาของกลุ่มชน สร้างความภาคภูมิใจในรากเหง้าของคนในท้องถิ่น
สร้างความเข้าใจและจุดร่วมบนความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์และส่งเสริมบทบาทของสถาบันการศึกษาในการ
ช่วยยกระดับคุณค่าที่หลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมให้เป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจที่สร้างสรรค์เพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากได้ รวมถึงเชื่อมโยงการสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดี กับประเทศเพื่อนบ้านบน
รากฐานมรดกทางวัฒนธรรมที่มีร่วมกันกับประเทศไทย
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
4.1 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว มุ่งเน้นการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจให้เติบโต
และมีความเป็นธรรมบนความสมดุลของฐานทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ด้วยเศรษฐกิจฐาน
ชีวภาพ นาไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิต เพิ่มความเป็นธรรมทางสังคม สามารถลดความเสี่ยงของผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อมและลดปัญหาความขาดแคลนของทรัพยากรลงได้ โดยมีเป้าหมายสู่สังคมที่มีระดับคุณภาพชีวิต
ที่สูงขึ้นแต่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่าลงผ่านแนวทางและมาตรการต่างๆ เช่น การบริโภคและการผลิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม เพิ่มพื้นที่สีเขียวและป่าไม้ รักษาฐานทรัพยากรสัตว์ป่าและความหลากหลายทางชีวภาพ
ส่ งเสริ มให้ สิ่ งแวดล้ อมมีคุ ณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิ ดชอบต่ อสั ง คม มีความเอื้ออาทร และเสี ยสละเพื่ อ
ผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติ
4.1.3 อนุรั กษ์แ ละฟื้น ฟูแ ม่น้าลาคลองและแหล่งน้าธรรมชาติทั่วประเทศ โดยฟื้นฟูแม่น้า
ลาคลองและการป้องกันตลิ่งและฝายชะลอน้า มีการวางแผนการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้าบนพื้นฐานของการ
รักษาสมดุลนิเวศ ส่งเสริมกลไกการมีส่วนร่วมในการบริหารการจัดการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้า คู คลองและ
แหล่งน้าธรรมชาติ มีระบบรวบรวมและบาบัดน้าเสีย ระบบเก็บขนและกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ของ
ชุมชนให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล สนับสนุนให้มีโครงข่ายการสัญจรทางน้าที่สะดวก ปลอดภัย ประหยัดและ
มีประสิทธิภาพ ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชน องค์กรเอกชน เอกชน มีความรู้ความเข้าใจ ความตระหนักต่อ
คุณค่าและความสาคัญของแม่น้า คู คลอง
4.6 ยกระดั บ กระบวนทั ศ น์เ พื่ อ ก าหนดอนาคตประเทศ มุ่งส่ ง เสริมคุณลั ก ษณะและพฤติ ก รรม
ที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมของคนไทย พัฒนาเครื่องมือและกลไกเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ รองรับการเติบโตที่มีคุณภาพในอนาคตรวมทั้งจัดตั้งและพัฒนากระบวนการ
ยุติธรรมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม และพัฒนาระบบประชาธิปไตยสิ่งแวดล้อม เพื่อแก้ไขปัญหา
และลดความขัดแย้ง พัฒนา และดาเนินโครงการยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกาหนดอนาคตประเทศ
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4.6.1 ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี
ของคนไทย โดยปรั บ ปรุงกลไกรัฐ และพัฒนาเครื่องมือต่างๆ เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นมิตรต่อ
สิ่ งแวดล้ อมของประชาชนและภาคเอกชนให้ ร องรับ การเติบโตที่มี คุ ณภาพในอนาคต มีการสร้างความรู้
ความเข้ า ใจ การตระหนั ก รู้ และการมี ส่ ว นร่ ว มด้ า นทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มให้ ร องรั บ การ
เปลี่ยนแปลงทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผ่านช่องทางต่างๆ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
4.1 ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวก
รวดเร็ว โปร่งใส หน่วยงานของรัฐต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่ มีระบบการบริหารจัดการที่
ทัน สมัย มีป ระสิ ทธิภ าพ มีความโปร่ งใส ให้ การบริห ารราชการแผ่นดินทั้งราชการส่ว นกลาง ส่ ว นภูมิภาค
ส่วนท้องถิ่น และงานของรัฐอย่างอื่นให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สร้างประโยชน์สุขแก่
ประชาชน
4.1.1 การให้บริ การสาธารณะของภาครั ฐได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับแนวหน้าของ
ภูมิภาค ปรับรูปแบบและวิธีการดาเนินการของภาครัฐมีลักษณะที่เบ็ดเสร็จ ครบวงจรและหลากหลายรูปแบบ
ตามความต้องการของผู้รับบริการ มีความร่วมมือกับภาคีอื่นๆ พร้อมทั้งปรับปรุงกลไกการปฏิบัติงานของภาครัฐ
ให้มีลักษณะบูรณาการ สามารถส่งเสริมภารกิจของภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะการปรับปรุงบทบาทและกลไก
ภาครัฐให้เป็นผู้สนับสนุนและอานวยความสะดวกในการประกอบการ การกาหนดกฎระเบียบที่ไม่เป็นอุปสรรค
ต่อการดาเนินธุรกิจภาคเอกชนทุกขนาดสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะยาว
4.1.2 ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่างๆ ผ่านการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมา
ประยุกต์ใช้ มีระบบการบริหารจัดการข้อมูลที่มีความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานและแหล่งข้อมูลต่างๆ นาไปสู่
การวิเคราะห์การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อการพัฒ นานโยบายและการให้บริการภาครัฐ มีการนาเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการสาธารณะตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ เพื่อให้สามารถติดต่อราชการได้
โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เสียค่าใช้จ่ายน้อยและตรวจสอบได้
4.2 ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการพัฒนา
ในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่ การบริหารจัดการภาครัฐมีความสอดคล้องเชื่อมโยงและเป็น
กลไกสาคัญในการนายุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติในทุกระดับ มีการจัดสรรงบประมาณที่มีลักษณะยึดโยงกับ
ยุทธศาสตร์ในทุกระดับ มีเป้าหมายร่วมกันทั้งในเชิงประเด็น เชิงภารกิจ และเชิงพื้นที่ โดยอาศัยข้อมูลขนาด
ใหญ่ รวมทั้งมีร ะบบการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานทั้ง ในระดับยุ ทธศาสตร์ ภารกิจและพื้ น ที่
เพื่อนาไปสู่การกาหนดประเด็นการพัฒนาการจัดทานโยบาย และการติดตามประเมินผลที่เป็นระบบอย่าง
ต่อเนื่อง
4.2.1 ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ใช้แผนแม่บทตามยุทธศาสตร์ชาติ
แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความ
มั่นคงแห่งชาติ ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติผ่านแผนปฏิบัติการในระดับต่างๆ โดยเชื่อมโยง
การทางานของภาครัฐในทุกระดับให้มีเอกภาพและสอดรับประสานกันตามห่วงโซ่ก ารพัฒนาระหว่างราชการ
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บริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น รวมทั้งการประสานความร่วมมือที่หลากหลาย การพัฒนากลไก
หรือเครื่องมือในการสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการในลักษณะหุ้นส่วนการพัฒนา ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ ภาคประชาชน และภาคส่วนอื่ นในสังคม โดยดาเนินการอย่างต่อเนื่องและ
มีเป้าหมายที่ชัดเจน
4.2.3 ระบบติดตามประเมินผลที่สะท้อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติในทุกระดับ มีการ
ติดตามประเมินผลทั้งก่อนเริ่มโครงการ ระหว่างดาเนินการ และหลังการดาเนินงานเป็นการติดตามประเมินผล
ทั้งระบบ ตั้งแต่ปัจจัยนาเข้า กระบวนการดาเนินการ ผลผลิต ผลลัพธ์และผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ ตั้งแต่ระดับชาติ ระดับประเด็นการพัฒนา ระดับหน่วยงาน และระดับพื้นที่ พร้อมทั้งเปิด
โอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล และจัดให้มีการรายงานการติดตาม
ประเมินผลในการบรรลุเป้าหมายต่อสาธารณะเป็นประจา รวมทั้งการตรวจสอบโดยองค์กรอิสระต้องเป็นไป
เพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
4.3 ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาประเทศ พร้อมทั้งมีการกาหนดความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค
และส่วนท้องถิ่นให้มีความชัดเจน ไม่ซ้าซ้อนกัน รวมทั้งมีการถ่ายโอนภารกิจที่สาคัญและการกระจายอานาจใน
ระดับที่เหมาะสมเพื่อให้ชุมชนและท้องถิ่นเข้มแข็ง
4.3.1 ภาครั ฐ มี ข นาดที่ เ หมาะสม ตรวจสอบความซ้าซ้ อนและปรั บภารกิ จ และพันธกิ จ ของ
หน่วยงานภาครัฐให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในเชิงบูรณาการ โดยยุบเลิกภารกิจที่ไม่จาเป็น
ถ่ายโอนภารกิจให้ภาคส่วนอื่นรับไปดาเนินการ รวมถึงการจัดระบบองค์กรภาครัฐที่แยกแยะบทบาทหน่วยงาน
ของรัฐที่ทา หน้าที่กา กับและหน่วยงานผู้ให้บริการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานและมีการแข่งขันที่
เป็นธรรม โดยภารกิจที่ภาครัฐยังจาเป็นจะต้องดาเนินการจะต้องกาหนดให้มีโครงสร้างหน่วยงานที่สอดคล้อง
กับบทบาทภารกิจที่รับผิดชอบ มีความคุ้มค่า และสามารถขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4.3.2 ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการ ดาเนินการบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสม กาหนดความสัมพันธ์และการพัฒนา
บทบาทในฐานะของหุ้นส่วนการพัฒนาในการดาเนินภารกิจที่ส าคัญระหว่างการบริหารราชการส่วนก ลาง
ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นให้มีความชัดเจน ไม่ซ้าซ้อนกัน รวมถึงการสนับสนุนให้ชุมชนหรือเอกชนร่วม
ดาเนินการในบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะต่างๆ
4.4 ภาครัฐมีความทันสมัย ทันการเปลี่ยนแปลง และมีขีดสมรรถนะสูง สามารถปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า เทียบได้กับมาตรฐานสากล สามารถรองรับกับสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่มี
ความหลากหลายซับซ้อนมากขึ้น และทันการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
4.4.1 องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ ปรับโครงสร้าง และ
ระบบบริหารงานราชการใหม่ในรูปแบบที่มีความหลากหลาย มีการดาเนินงานที่มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัว
เข้าสู่การเป็นสานักงานสมัยใหม่ นาไปสู่การเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง สามารถปฏิบัติงานเทียบได้กับ
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มาตรฐานสากล มีความคล่องตัว ไม่ยึดติดกับการจัดโครงสร้างองค์กรแบบราชการ สามารถยุบ เลิก ปรับเปลี่ยน
โครงสร้างองค์กร กฎ ระเบียบ ได้ตามสถานการณ์
4.4.2 พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย โดยมีการกาหนดนโยบายและการ
บริหารจัดการที่ตั้งอยู่บนข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีความโปร่งใส ยืดหยุ่นและคล่องตัวสูง
นานวัตกรรม เทคโนโลยี ข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการทางานที่เป็นดิจิทัล มาใช้ในการบริหารและการตัดสินใจ
รวมทั้งนาองค์ความรู้ ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามาประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างคุณค่าและแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศใน
การตอบสนองกับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างทันเวลา พร้อมทั้งมีการจัดการความรู้และถ่ายทอดความรู้อย่างเป็น
ระบบเพื่อพัฒนาภาครัฐให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
4.5 บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสานึก มีความสามารถสูง
มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ ในการปฏิบัติหน้าที่และขับ เคลื่อนภารกิจยุทธศาสตร์ชาติโดยภาครัฐมีกาลั งคนที่
เหมาะสมทั้งปริมาณและคุณภาพ มีระบบบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรให้สามารถสนองความต้องการใน
การปฏิบัติงาน มีความก้าวหน้าในอาชีพ สามารถจูงใจให้คนดีคนเก่งทางานในภาครัฐ มีระบบการพัฒนาขีด
ความสามารถบุคลากรภาครัฐให้มีสมรรถนะใหม่ๆ สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงบริบทการพัฒนา มีการ
เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม การปรับเปลี่ยนแนวคิดให้ การปฏิบัติราชการเป็นมืออาชีพ มีจิตบริการ
ทางานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า สามารถบูรณาการการทางานร่วมกับภาคส่วนอื่นได้อย่างเป็นรูปธรรม
4.5.1 ภาครัฐมีการบริหารกาลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม เพิ่มความยืดหยุ่น
คล่ อ งตั ว ให้ กั บ หน่ ว ยงานภาครั ฐ ในการบริ ห ารทรัพ ยากรบุค คลในทุ ก ขั้ นตอนควบคู่ ไ ปกั บ การเสริ ม สร้าง
ประสิทธิภาพและคุณภาพภายใต้หลักระบบคุณธรรม ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกลไกการวางแผน กาลังคน รูปแบบ
การจ้างงาน การสรรหา การคัดเลือก การแต่งตั้ง เพื่อเอื้อให้เกิดการหมุนเวียน ถ่ายเทแลกเปลี่ยน และโยกย้าย
บุคลากรคุณภาพในหลากหลายระดับระหว่างภาคส่วนต่างๆ ของประเทศได้อย่างคล่องตัว รวมทั้งทบทวนและ
ปรับเปลี่ยนระบบค่าตอบแทนที่เป็นธรรมมีมาตรฐาน เหมาะสมสอดคล้องกับภาระงาน
4.5.2 บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทา งานเพื่อประชาชน มีคุณธรรมและมีการพัฒนา
ตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐและวางมาตรการที่เหมาะสมกับ
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพให้มีสมรรถนะใหม่ๆ ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทางานและสร้างค่านิยมใน
การปฏิบัติงานเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม สามารถบูรณาการการทางานร่วมกับภาคส่วนอื่นได้อย่าง
เป็นรูปธรรม ให้ความสาคัญกับการพัฒนาภาวะผู้นาในทุกระดับให้มีขีดสมรรถนะสูง มีความรับผิดชอบ และ
มีความเป็นมืออาชีพ เป็นทั้งผู้นาทางความรู้และความคิดผลักดันภารกิจ นาการเปลี่ยนแปลง พัฒนา นโยบาย
และยุทธศาสตร์ เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ร่วมงานและต่อสังคม โดยมีการสร้างผู้นาทางยุทธศาสตร์ในหน่วยงาน
ภาครัฐทุกระดับอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบเพื่อรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติระยะยาว
4.6 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทุกภาคส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต
ภาครัฐมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ โดยเฉพาะ
การสร้างวัฒนธรรมแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมของบุคลากรภาครัฐให้เกิดขึ้น รวมทั้ง
สร้างจิตสานึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัวและละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ พร้อมทั้ง
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ส่งเสริม สนับสนุน ให้ภาคีองค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชน ประชาชน และภาคีต่างๆ มีส่วนร่วมใน
การสอดส่อง เฝ้าระวัง ให้ข้อมูล แจ้งเบาะแสการทุจริต และตรวจสอบการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
และภาคส่วนอื่นๆ โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ
4.6.1 ประชาชนและภาคีต่างๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน จัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและขจัดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทั้ง ส่งเสริม และเสริมสร้างการมีส่ วนร่วมของประชาชนโดยเฉพาะ
การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การรณรงค์ให้ความรู้ ต่อต้าน หรือชี้เบาะแสการทุจริต โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐ
ตามที่กฎหมายบัญญัติ พร้อมทั้ง มีระบบการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพ
4.6.2 บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต กาหนดให้เจ้า
พนักงานของรัฐต้องยึดถือแนวทางปฏิบั ติตามประมวลจริยธรรม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
หลีกเลี่ยงการขัดกันระหว่างประโยชน์บุคคลและประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของ
ตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ โดยเฉพาะผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ผู้ดารงตาแหน่งในองค์กรอิสระ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ดารงตาแหน่งระดับสูงตามที่กฎหมายกาหนด
จะต้องเปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินให้ประชาชนทราบ
4.6.4 การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบบูรณาการ
จัดให้มีกลไกการประสานงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทั้งในระดับนโยบายยุทธศาสตร์ และการ
ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ ตลอดจนเพิ่มประสิ ทธิภ าพการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ต และ
ประพฤติมิชอบ โดยการพัฒนาระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอื้อต่อการดาเนินงานแบบบูรณาการและมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์

นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ด้วยกระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความสาคัญยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง
ศักยภาพทรั พยากรมนุ ษย์ โดยเฉพาะแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ช าติ ประเด็นการพัฒ นาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ การพัฒนาเด็ก
ตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน
รวมถึ ง การส่ ง เสริ ม ศั ก ยภาพวั ย ผู้ สู ง อายุ ประเด็ น การพั ฒ นาการเรี ยนรู้ ที่ ตอบสนองต่ อ การเปลี่ ย นแปลง
ในศตวรรษที่ 21 และพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย และประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้อง
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร พ.ศ.2546 รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร จึ ง ประกาศนโยบายและจุ ด เน้น
ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดังนี้
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หลักการตามนโยบาย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
กระทรวงศึกษาธิการมุ่งมั่นดาเนินการภารกิจหลักตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
(พ.ศ.2561 – 2580) ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนทุกแผนย่อยในประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู้
และแผนย่อยที่ 3 ในประเด็น 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา
และนโยบายรัฐบาลทั้งในส่วนนโยบายหลักด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต และนโยบายเร่งด่วน เรื่องการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21
นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นอื่น ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
(พ.ศ. 2562 – 2565) รวมทั้งนโยบายและแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยคาดหวังว่าการพัฒนาศักยภาพคนตลอด
ช่วงชีวิต จะได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ และมีความพร้อมร่วมขับเคลื่อนการ
พัฒ นาประเทศสู่ ความมั่น คง มั่งคั่ง และยั่งยืน ดังนั้น ในการเร่งรั ด การท างานภาพรวมกระทรวงให้ เ กิ ด
ผลสัมฤทธิ์เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ให้ กับสั งคม และผลักดันให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและประสิ ทธิภ าพ
จึงกาหนดนโยบายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้
1.*ปลดล็ อก ปรั บ เปลี่ ย น และเปิดกว้าง ระบบการบริห ารจัด การและการพั ฒ นาก าลั ง คน
โดยมุ่งปฏิรูปองค์การเพื่อหลอมรวมภารกิจและบุคลากร เช่น ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการต่างประเทศ
ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย ฯลฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพ รวมทั้งการนาเทคโนโลยีดิจิทัล
เข้ามาช่วยในการบริหารงานและการจัดการศึกษา************************************************
2. ปลดล็ อก ปรั บ เปลี่ ย น และเปิดกว้าง ระบบการจัดการศึ ก ษาและการเรีย นรู้ โดยมุ่งให้
ครอบคลุมถึงการจัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21
ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง ที่เป็นเงื่อนไขต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุผลตามนโยบายการศึ กษา
ยกก าลั ง สอง (Thailand Education Eco – System : TE2 S) การศึ ก ษาที่ เ ข้ า ใจ Supply และตอบโจทย์
Demand โดยให้ ทุกหน่ ว ยงานพิจ ารณาวิเคราะห์ ข้อมูล ร่ว มกันอย่างรอบด้าน ครบถ้ว น ร่ว มกันพิจ ารณา
หาแนวทาง ขั้นตอน และวิธีการดาเนินการร่วมกันแบบบูรณาการการทางานทุกภาคส่วน
จุดเน้นประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
1) ICT (Information and Communication Technologies) เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ประกอบด้วย 7 เรื่องย่อย ได้แก่ (1) Data Center ศูนย์ข้อมูลกลาง (2) Big Data ข้อมูลขนาดใหญ่
(คลั ง ข้ อ มู ล การน าข้ อ มู ล มารวมกั น ) (3) Platform (e-library e-learning และTeaching Resource
Platform) (4) e-Book (5) e-office e-mail และ document (6) ระบบบริห ารจัดการห้ อ งเรีย น School
และ Classroom Management และ (7) โครงสร้างพื้นฐาน Infrastructure (Internet)
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2) การจัดการองค์ความรู้และยกระดับทักษะที่จาเป็น เน้นพัฒนาความรู้และสมรรถนะด้าน
Digital Literacy สาหรับผู้เรียนที่มีความแตกต่างกันตามระดับและประเภทของการจัดการศึกษา เช่น STEM
Coding เป็นต้น
3) การศึกษาเพื่อทักษะอาชีพและการมีงานทา พัฒนา 3 ทักษะหลัก ได้แก่ โลกทัศน์อาชีพ การ
เสริมทักษะใหม่ (Up Skill) และการเพิ่มทักษะใหม่ที่จาเป็น (Re-Skills) ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย (1)
ผู้อยู่ในระบบการศึกษา (การศึกษาขั้นพื้นฐาน และอาชีวศึกษา) (2) ผู้อยู่นอกระบบการศึกษา (3) วัยแรงงาน
และ (4) ผู้สูงอายุ เพื่อให้มีทักษะและสมรรถนะสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเทคโนโลยีดิจิทัลและ
อาชีพที่เกิดขึ้นใหม่ (Digital Disruption) โดยเน้นเพิ่มบทบาทของ กศน.ในการ Re-Skills ด้านอาชีวศึกษากับ
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
4) การต่ า งประเทศ เน้ น ภารกิ จ ที่ ต้ อ งใช้ ค วามร่ ว มมื อ ระดั บ นานาชาติ ใ นการจั ด หาครู
ชาวต่างชาติให้แก่สถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อจัดการศึกษาในสถานศึกษา 2
ด้านหลัก ๆ ได้แก่ (1) ด้านภาษาต่างประเทศ และ (2) ด้านวิชาการ โดยเฉพาะอาชีวศึกษา
5) กฎหมายและระเบี ย บ เน้ น แผนงาน 2 เรื่ อ ง ที่ บ รรจุ อ ยู่ ใ นแผนการปฏิ รู ป ประเทศ
ด้านการศึกษา ประกอบด้วย
เรื่องที่ 1 การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ
โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่และกฎหมายลาดับรอง มีประเด็นปฏิรูป 5 ประเด็น ได้แก่
– การมีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …. และมีการทบทวน จัดทา แก้ไข และ
ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
– การสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชน เพื่อการจัด
การศึกษา
– การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตเพื่อรองรับการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
– การทบทวนและปรับปรุงแผนการศึกษาแห่งชาติ
– การจัดตั้งสานักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ
เรื่องที่ 6 การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา ประกอบด้วยประเด็นปฏิรูป
3 ประเด็น ได้แก่ สถานศึกษามีความเป็นอิส ระในการบริหารและจัดการศึกษา พื้นที่นวัตกรรมการศึ กษา
การปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ
6) ระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร โดยรวบรวมหลักสูตรวิชาการของแต่ละ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อไม่ให้เกิดความซ้าซ้อนในการจัดฝึกอบรมให้แต่ละกลุ่มเป้าหมาย
และใช้ประโยชน์จากสถาบันพัฒนาที่มีอยู่แล้ว เช่น สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการจัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะสมรรถนะให้แก่บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ
(ผู้บริหารหน่วยงานทุกระดับ ผู้บริหารสถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท ครู อาจารย์ และบุคลากรอื่นๆ) รวมทั้ง
พัฒนายกระดับให้เป็นสถาบันฝึกอบรมระดับนานาชาติ
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7) การประชาสั ม พั น ธ์ โดยจั ด ตั้ ง ศู น ย์ ป ระชาสั ม พั น ธ์ ข องกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
เป็ น หน่ ว ยงานสั งกัดสานั กงานปลั ดกระทรวงศึกษาธิการ ดาเนินการผลิ ตสื่ อและจัดทาเนื้อหา (Content)
เพื่อเผยแพร่ผลงาน กิจกรรมและการเข้าร่วมงานต่าง ๆ ของทุกหน่วยงานในภาพรวมของ กระทรวงศึกษาธิการ
8) การพัฒนาเด็กปฐมวัย ดาเนินการขับเคลื่อนนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษา
และการเรียนรู้สาหรับเด็กปฐมวัย
9) การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก โดยการส่งเสริมโครงการ 1 ตาบล 1 โรงเรียนคุณภาพ
10) การรับเรื่องราวร้องทุกข์ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ โดยการนาเทคโนโลยี
มาใช้ในการบริหารจัดการ เช่น การยกระดับตอบรับอัตโนมัติเพื่อแก้ไขปัญหาเบื้องต้น (Call Center ด้าน
กฎหมาย) การวางระบบเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการการรับเรื่องราวร้องทุกข์ในภาพรวมของ
กระทรวงศึกษาธิการ
11) การปฏิรูปองค์การและโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ
12) การพัฒนาครู ในสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อให้มีมาตรฐานวิชาชีพที่สูงขึ้น การศึกษายกกาลังสองโดย
– พั ฒ นาครู ทุ ก ระดั บ ให้ มี ทั ก ษะ ความรู้ ที่ จ าเป็ น เพื่ อ ท าหน้ า ที่ วิ ท ยากรมื อ อาชีพ
(Train The Trainer) และขยายผลการพัฒ นาผ่ านศูนย์พัฒ นาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิ ศ (Human
Capital Excellence Center : HCEC)
– จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านเว็บไซต์ http://www.deep.go.th โดยปลดล็อกและ
เปิดกว้างให้ภาคเอกชนสามารถเข้ามาพัฒนาเนื้อหา เพื่อให้ผู้เรียน ครู และผู้บริหารทางการศึกษามีทางเลือกใน
การเรียนรู้ที่หลากหลาย และตลอดเวลาผ่านแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (Digital Education
Excellence Platform : DEEP)
– ให้ ผู้ เ รี ย น ครู ผู้ บ ริ ห ารทางการศึ ก ษามี แ ผนพั ฒ นารายบุ ค คลผ่ า นแผนพั ฒ นา
รายบุคคลสู่ความเป็นเลิศ (Excellence Individual Development Plan : EIDP)
– จัดทา “คู่มือมาตรฐานโรงเรียน” เพื่อกาหนดให้ทุกโรงเรียนต้องมีพื้นฐานที่จาเป็น
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
-*มุ่งเน้นการศึกษาเพื่อทักษะอาชีพและการมีงานทาด้วยคุณภาพ โดยสร้างค่านิยม
อาชีวศึกษา และเติมเต็มช่องว่ างระหว่างทักษะ (Full fill Skill Gaps) โดยขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิ
ภาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน เน้นร่วมมือกับสถานประกอบการชั้นนา (Tailor-made Curriculum) ขับเคลื่อนความ
ร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนสู่มาตรฐานนานาชาติ
- มุ่งเน้น Re-Skills, Up Skill และ New Skill การฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น รวมทั้ง
ผลิตกาลังแรงงานที่มีคุณภาพตามความเป็นเลิศของแต่ละสถานศึกษาและตามบริบทของพื้นที่ เพื่อตอบโจทย์
การพัฒนาประเทศและสถานประกอบการ
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- มุ่ ง เน้ น พั ฒ นาศู น ย์ป ระสานงานกลางการผลิ ตและพั ฒ นาก าลั ง คนอาชีว ศึกษา
(TVET Excellence Center) สู่มาตรฐานสากล ผลิตอาชีวะพันธุ์ใหม่ รวมถึงการนานวัตกรรม Digital เพื่อมุ่งสู่
การอาชีวศึกษาดิจิทัล (Digital College)
- มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษา ให้เป็นผู้ประกอบการ พัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ผู้เรียนเพื่อการดารงชีวิตให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 (Technical
Vocational Education and Training : TVET, Student Skill Set) รวมทั้งให้ความร่วมมือในการพัฒนาขีด
ความสามารถของผู้เรียนผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในต่างประเทศและการแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติ
- มุ่งเน้นการเพิ่มปริมาณผู้เรียนในหลักสูตรอาชีวศึกษา สร้างภาพลักษณ์สถานศึกษา
อาชีวศึกษาเพื่อดึงดูดให้ผู้ที่สนใจเข้ามาเรียน
- สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ และจัดการเรียน
การสอนด้วยเครื่องมือปฏิบัติที่ทันสมัย
การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
- ขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรม
การศึกษา พ.ศ. 2562
-*ส่งเสริมให้ผู้เรียนที่ยุติการศึกษา ทั้งก่อนและหลังสาเร็จการศึกษาภาคบังคับให้ได้รับ
โอกาสทางการศึกษาจนสาเร็จการศึกษาภาคบังคับ
การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
-*เสริ มสร้ างการรั บรู้ ความเข้าใจ ความตระหนั ก และส่ งเสริมคุ ณลั กษณะและ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคต
-*ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้สามารถ
เป็นอาชีพ และสร้างรายได้
การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคง
-*เฝ้าระวังภัยทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา******************
- การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
- ปฏิรูปองค์การเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความเป็นเอกภาพของ
หน่วยงาน
- ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคและข้อจากัดใน
การดาเนินงาน โดยคานึงถึงประโยชน์ของผู้เรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม
- ยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
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- พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา (Big Data)
การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การปฏิบัติ
1.*ให้ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ นานโยบายและจุดเน้น
เป็นกรอบแนวทางในการวางแผนและจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ให้แนวทางในการบริหารงบประมาณไว้***************************
2.*ให้มีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายและ
จุดเน้นสู่การปฏิบัติระดับพื้นที่ โดยให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน สานักงานศึกษาธิการ
ภาคและสานักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป. เป็นฝ่ายเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการตามลาดับ
โดยมีบทบาทภารกิจในการตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดทารายงานเสนอต่อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ ทราบตามลาดับ ************************************************************
3.*กรณีมีปัญหาในเชิงพื้นที่หรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ให้ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล
และดาเนินการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ก่อน โดยใช้ภาคีเครือข่ายในการแก้ไขข้อขัดข้อง พร้อมทั้งรายงานต่อ
คณะกรรมการติดตามฯ ข้างต้น ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการตามลาดับ
อนึ่ง สาหรับภารกิจของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่ปฏิบัติในลักษณะงานในเชิง
หน้าที่ (Function) งานในเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิงพื้นที่ (Area) ซึ่งได้ดาเนินการอยู่ก่อน เมื่อ
รัฐบาลหรือกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายสาคัญเพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นอกเหนือจากที่กาหนด
หากมีความสอดคล้ องกับ หลั กการนโยบายและจุดเน้นข้างต้น ให้ ถือเป็นหน้าที่ของส่ ว นราชการหลั กและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งรัด กากับ ติดตาม ตรวจสอบให้การดาเนินการเกิดผลสาเร็ จ และมีประสิทธิภาพ
อย่างเป็นรูปธรรมด้วยเช่นกัน
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ส่วนที่ 3
ทิศทางการดาเนินงาน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1 ได้กำหนดนโยบำย ผลผลิต กลยุทธ์
ที่เป็นไปตำมนโยบำยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564-2565 อีกทั้ง
เป็ น เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตำมแผนแม่ บ ทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ (พ.ศ. 2561-2580) และแผนปฏิ รู ป ประเทศ
ด้ำนกำรศึกษำซึ่งกำหนดให้มีกำรพัฒนำเด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัยให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่ดี สมวัยทุกด้ำน
โดยกำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ตระหนักถึงพหุปัญญำ
ของมนุษย์ที่หลำกหลำย มีเป้ำหมำยให้ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพมำตรฐำน มีทักษะที่จำเป็น
ของโลกในอนำคต สำมำรถแก้ปัญหำ ปรับตัว สื่อสำร และทำงำนร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงมีประสิทธิผล มีวินัย
มี นิ สั ย ใฝ่ เ รี ย นรู้ อย่ ำ งต่ อ เนื่ อ งตลอดชี วิ ต รวมทั้ ง เป็ น พลเมื อ งที่ รู้ สิ ท ธิ แ ละหน้ ำ ที่ มี ค วำมรั บ ผิ ด ชอบ
และมีจิตสำธำรณะ ทั้งนี้ มุ่งเน้นให้กลุ่มงำน/หน่วยงำน และโรงเรียนในสังกัดดำเนินโครงกำร/กิจกรรมให้ มี
ควำมสอดคล้ อง และคำนึงถึงผลผลิต ผลลัพธ์ของกำรดำเนินโครงกำร/กิจกรรม ให้มีควำมสอดคล้ อ งกับ
นโยบำย ผลผลิ ต กลยุ ท ธ์ ข องส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำประถมศึ ก ษำฉะเชิ ง เทรำ เขต 1 เพื่ อ ให้
โครงกำร/กิจกรรมของให้กลุ่มงำน/หน่วยงำน และโรงเรียนในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ฉะเชิงเทรำ เขต 1 มีผ ลกำรดำเนิ น กำรที่ ส ำมำรถตอบรับ/สนับสนุน เป้ำหมำยของยุ ทธศำสตร์ช ำติ ต่ อ ไป
ในอนำคตด้ ว ย****************************************************************************

วิสัยทัศน์ (Vision)
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1 เป็นองค์กรที่มีควำมปลอดภัย
มีควำมสุข และมีคุณภำพสูง

พันธกิจ (Mission)
1.บริหำรจัดกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต1 และสถำ นศึกษำ
ให้บริกำร และจัดกำรเรียนกำรสอน มีควำมปลอดภัยใน สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัส Covid-19
และภัยจำกรูปแบบอื่น
2. พัฒนำสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต1 และสถำนศึกษำให้มีมำตรฐำน
3. พัฒนำศักยภำพผู้เรียนให้มีคุณธรรม มีควำมรู้ มีทักษะชีวิต ทักษะวิชำชีพ ทักษะกำรเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 รักควำมเป็นไทย และเทิดทูนสถำบันหลักของชำติ
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เป้าประสงค์หลัก
1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษำมีกำรพัฒนำที่เหมำะสมตำมช่วงวัยและได้สมดุล นักเรียนระดับกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำนทุกคนมีพฒ
ั นำกำรที่เหมำะสมตำมช่วงวัยและมีคุณภำพ
2. ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกำสในกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนอย่ำงทัว่ ถึง มีคุณภำพและเสมอภำค
3. ครู ผู้บริหำรสถำนศึกษำและบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่นมีทักษะที่เหมำะสมและมีนวัตกรรมกำรทำงำนที่
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
4. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1 และสถำนศึกษำมีประสิทธิภำพ และเป็นกลไก
ขับเคลื่อนกำรศึกษำขัน้ พื้นฐำนสู่คุณภำพระดับมำตรฐำนสำกล
5. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1 บูรณำกำรกำรทำงำน เน้นกำรบริหำรแบบมี
ส่วนร่วม กระจำยอำนำจและควำมรับผิดชอบสู่สถำนศึกษำ

ค่านิยมขององค์กร
เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ มีจิตสำธำรณะ และบริกำร

วัฒนธรรมองค์กร PADRIEW 1 Model
P : Personality
A : Aliance
D : Democracy
R : Real time
I : Innovation
E : Education Technology
W : Willingness
1 : 1 st in service

มีบุคลิกภำพที่ดี
มีกัลยำณมิตร
มุ่งคิดแบบประชำธิปไตย
พร้อมรับใช้เต็มเวลำ
พัฒนำนวัตกรรม
ก้ำวล้ำเทคโนโลยี
มีใจมุ่งมั่นทำงำน
เน้นบริกำรสู่ควำมเป็นเลิศ

เป้าหมายในการพัฒนาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
H : HEALTHY
นักเรียน ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ทุกคนปลอดภัย
H : HAPPY
สำนักงำนและสถำนศึกษำแห่งควำมสุข
H : HIGH QUALITY
คุณภำพกำรบริกำรสูง ณ เขตพื้นที่
คุณภำพผู้เรียนสูง ณ สถำนศึกษำ
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นโยบาย/กลยุทธ์
นโยบาย/กลยุทธ์ ที่ 1 ด้านความปลอดภัย
พั ฒ นำระบบและกลไกในกำรดู และควำมปลอดภั ย ให้ กั บผู้ เรี ย น ครู และบุ ค ลำกร
ทำงกำรศึกษำและสถำนศึกษำ จำกภัยพิบัติและภัยคุกคำมทุกรูปแบบ รวมึงกำรจัดสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรมี
สุขภำวะ ที่ดี สำมำรถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ
นโยบาย/กลยุทธ์ ที่ 2 ด้านโอกาส
2.1 สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยได้เข้ำเรียนทุกคน มีพัฒนำกำรที่ดี ทั้งทำงร่ำงกำย จิตใจ
วินัย อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำ ให้สมกับวัย
2.2 ดำเนินกำร ให้เด็กและเยำวชนได้รับกำรศึกษำจนจบกำรศึกษำจนจบกำรศึ กษำ
ขั้นพื้นฐำน อย่ำงมีคุณภำพตำมมำตรฐำน วำงรำกฐำนกำรศึกษำเพื่ออำชีพ สำมำรถวิเครำะห์ตนเองเพื่อ
กำรศึกษำต่อ และประกอบอำชีพตรงตำมศักยภำพและควำมถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนำผู้เรียน
ที่มีควำมสำมำรถพิเศษสู่ควำมเป็นเลิศ เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ
2.3 พั ฒ นำระบบดู แ ลช่ ว ยเหลื อ เด็ ก และเยำวชนที่ อ ยู่ ใ นกำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำน
เพื่อป้องกันไม่ให้ออกจำกระบบกำรศึกษำ รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลำงคันให้ได้รับกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำนอย่ำงเท่ำเทียมกัน
2.4 ส่ งเสริ มให้ เด็กพิ ก ำรและผู้ ด้ อยโอกำส ได้รับ โอกำสทำงกำรศึ กษำที่ มี คุ ณ ภำพ
มีทักษะในกำรดำเนิ น ชีวิต มีพื้น ฐำนในกำรประกอบอำชีพ พึ่งตนเองได้อย่ำงมีศัก ดิ์ศรีควำมเป็น มนุ ษ ย์
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
นโยบาย/กลยุทธ์ ที่ 3 ด้านคุณภาพ
3.1 ส่ งเสริ มกำรจัดกำรศึกษำให้ ผู้ เรียนมี ควำมรู้ มีทักษะกำรเรียนรู้และทั ก ษะที่
จำเป็นของโลกในศตวรรษที่ 21 อย่ำงครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีควำมรักในสถำบันหลักของชำติ ยึดมั่นกำร
ปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้ำนเมือง
3.2 พัฒนำผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้ำนกำรอ่ำน คณิตศำสตร์ กำรคิดขั้นสูง
นวัตกรรมวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภำษำต่ำงประเทศ เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
และกำรเลือกศึกษำต่อเพื่อกำรมีงำนทำ
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3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐำนสมรรถนะ ที่เน้นกำรพัฒนำสมรรถนะหลักที่จำเป็น
ในแต่ละระดับ จัดกระบวนกำรเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้ที่สร้ำงสมดุลด้ำน
ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำพหุปัญญำ พัฒนำระบบกำรวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ
3.4 พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภำพในกำรจัด
กำรเรี ย นกำรสอนตำมหลั กสู ตรฐำนสมรรถนะ มีทักษะในกำรปฏิบัติห น้ำที่ได้ดี มีควำมรู้ควำมสำมำรถ
ในกำรจัดเทคโนโลยีดิจิทัล มีกำรพัฒนำตนเองทำงวิชำชีพอย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญำณควำมเป็นครู
นโยบายที/่ กลยุทธ์ ที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ
4.1 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรโดยใช้พื้นที่เป็นฐำน มีนวัติกรรมเป็นกลไกหลักในกำร
ขับเคลื่อนบนฐำนข้อมูลสำรสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัย และกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน
4.2 พัฒนำโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภำพของชุมชน โรงเรียนขนำดเล็กและโรงเรียน
ที่สำมำรถดำรงอยู่ได้อย่ำงมีคุณภำพ (Stand Alone) ให้มีคุณภำพอย่ำงยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
4.3 บริหำรจัดกำรโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ ที่มีจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำ
ปีที่ 1-3 น้อยกว่ำ 20 คน ให้ได้รับกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ สอดคล้องกับนโยบำยโรงเรียนคุณภำพของชุมชน
4.4 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพในสถำนศึกษำที่ มีวัตถุประสงค์เฉพำะ และ
สถำนศึกษำที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ
4.5 สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมกำรศึกษำให้เป็นต้นแบบกำรพัฒนำนวัตกรรมกำรศึกษำ
และเพิ่มควำมคล่องตัวในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
4.6 เพิ่มประสิทธิภำพกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

ผลผลิต
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1 มีกำรดำเนินงำน 2 ผลผลิต 4 กิจกรรม คือ
1. ผลผลิตผู้จบกำรศึกษำก่อนประถมศึกษำ
กิจกรรมกำรจัดกำรศึกษำก่อนประถมศึกษำ
2. ผลผลิตผู้จบกำรศึกษำภำคบังคับ
2.1 กิจกรรมกำรจัดกำรศึกษำประถมศึกษำสำหรับโรงเรียนปกติ
2.2 กิจกรรมกำรจัดกำรศึกษำประถมศึกษำสำหรับโรงเรียนปกติ กิจกรรมรองกำรบริหำรจัดกำร
ในเขตพื้นที่กำรศึกษำโดยใช้พื้นที่เป็นฐำน (Area based)
2.3 กิจกรรมกำรจัดกำรศึกษำมัธยมศึกษำตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ
แนวทางการดาเนินงาน
ระดับอนุบาล**********************************************
กลุ่มนโยบายและแผน  สานักงานเขตพื้นทีก
่ ารศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1

เน้นสร้ำงควำมร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน เพื่อออกแบบกิจกรรมกำรพัฒนำทักษะที่สำคัญ
ด้ำนต่ำง ๆ เช่น ทักษะทำงสมอง ทักษะควำมคิดควำมจำ ทักษะกำรควบคุมอำรมณ์ ทักษะกำรรู้จักและประเมินตนเอง
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ระดับประถมศึกษา
มุ่งคำนึงถึงพหุปัญญำของผู้เรียนรำยบุคคลที่แตกต่ำงกันตำมศักยภำพ ด้วยจุดเน้น ดังนี้
1. ปลูกฝังควำมมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้อง โดยใช้กระบวนกำรลูกเสือและยุวกำชำด
2.เรียนภำษำไทย เน้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้วิชำอื่น
3.เรียนภำษำอังกฤษและภำษำพื้นถิ่น (ภำษำแม่) เน้นเพื่อกำรสื่อสำร
4. เรียนรู้ดว้ ยวิธีกำร Active Learning เพื่อพัฒนำกระบวนกำรคิด กำรเรียนรู้
จำกประสบกำรณ์จริงหรือสถำนกำรณ์จำลองผ่ำนกำรลงมือปฏิบัติ และเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันระหว่ำง
ผู้เรียนกับครูด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในเชิงแสดงควำมคิดเห็นมำกขึ้น
5. สร้ำงแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อกำรเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือกำรเรียนรู้
6. จัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อฝึกทักษะกำรคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding)
7. พัฒนำครูให้มีควำมชำนำญในกำรสอนภำษำอังกฤษและภำษำคอมพิวเตอร์ (Coding)
8. จัดให้มีโครงกำร 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภำพ เน้นปรับสภำพแวดล้อมทั้งภำยในและ
ภำยนอกบริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อกำรสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำธำรณะ
ระดับมัธยมศึกษา
มุ่งต่อยอดระดับประถมศึกษำ ด้วยจุดเน้น ดังนี้
1. จัดกำรเรียนรู้ด้วยวิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศำสตร์ (STEM) และ
ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำที่สำม)
2. จัดกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำย เพื่อสร้ำงทักษะพื้นฐำนที่เชื่อมโยงสู่กำรสร้ำงอำชีพและกำรมีงำนทำ
เช่น ทักษะด้ำนกีฬำที่สำมำรถพัฒนำไปสู่นักกีฬำอำชีพ ทักษะภำษำเพื่อเป็นมัคคุเทศก์

กลยุทธ์/แนวทางการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต
1
เพื่อตอบสนองนโยบำยของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564-2565
มีกลยุทธ์/แนวทำง ใน 4 ด้ำน ดังนี้

 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย
1. สถำนศึกษำมีระบบกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำในสถำนศึกษำ
2. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีแนวทำงปฏิบัติ และมำตรกำรรักษำควำมปลอดภัยของสถำนศึกษำอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ โดยเฉพำะโรคอุบัติใหม่ เช่น COVID-19 เป็นต้น
กลุ่มนโยบายและแผน  สานักงานเขตพื้นทีก
่ ารศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
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 ด้านโอกาส
1. สถำนศึกษำร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ ภำคเอกชน และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง วำงแผน
กำรจัดกำรศึกษำให้สอดคล้องเหมำะสมกับบริบทของพื้นที่
2. สถำนศึกษำร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ จัดทำสำมะโนประชำกรวัยเรียน (0 - 6 ปี)
3. สถำนศึกษำร่วมมือกับองค์กรปกครอง ชุมชน เอกชน และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องระดับพื้นที่ จัดทำ
แผนกำรนักเรียนทุกระดับ
4. สถำนศึกษำร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ ติดตำม ตรวจสอบ เด็กวัยเรียนได้เข้ำถึงกำรบริกำร
กำรเรียนรู้ได้อย่ำงทั่วถึง ครบถ้วน
5. สถำนศึกษำจัดทำฐำนข้อมูลประชำกรวัยเรียน เพื่อเก็บรวบรวม เชื่อมโยงข้อมูล ศึกษำ วิเครำะห์
เพื่อวำงแผนกำรจัดบริกำรกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
6. จัดทำมำตรฐำนสถำนศึกษำโดยพิจำรณำจำกปัจจัยหรือองค์ประกอบขั้นพื้นฐำน เพื่อสร้ำงโอกำส
ให้ผู้เรียนเข้ำถึงบริกำรกำรเรียนรู้ที่จะพัฒนำคุณภำพผู้เรียนให้มีมำตรฐำนเสมอกัน ตำมบริบทเชิงพื้นที่ เช่น
1) ปัจจัยด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนและสิ่งอำนวยควำมสะดวก เช่น อำคำรเรียน อำคำรประกอบ
หอประชุม สนำมกีฬำ ห้องเรียน ห้องพิเศษ วัสดุ ครุภัณฑ์ เป็นต้น
2) ด้ำนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
3) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
4) ด้ำนงบประมำณ
5) ด้ำนควำมปลอดภัย และ
6) ด้ำน Digital Technology
7. ส่งเสริม สนับสนุน ปรับปรุง พัฒนำสถำนศึกษำให้มีมำตรฐำนตำมที่กำหนด
8. จัดทำระบบข้อมูลสำรสนเทศของกำรจั ดกำรศึกษำพิเศษ ที่เชื่อมโยงกับหน่วยงำนที่เกี่ ยวข้ อง
ทุกระดับ และนำมำใช้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
9. ส่งเสริม สนับสนุน สำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษจัดทำกลยุทธศำสตร์ แผนกำรดำเนินงำน
และแผนปฏิบัติเชิงรุก เน้นกำรใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรทำงำนแบบมีส่วนร่วม
10. ส่งเสริม สนับสนุนระบบกำรจัดกำรศึกษำพิเศษ ที่ผู้เรียนสำมำรถเข้ำสู่ บริกำร ช่วงเชื่อมต่ อ
(Transitional Services) หรือกำรส่งต่อ (Referral) เข้ำสู่กำรศึกษำ ในระดับเดียวกันและที่สูงขึ้น หรือกำรอำชีพ
หรือกำรดำเนินชีวิตในสังคมได้ตำมศักยภำพของแต่ละบุคคล
11. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุกสถำนศึกษำในสังกัดมีควำมพร้อมทั้งระบบ เพื่อสำมำรถจัดกำรศึกษำ
แบบเรียนรวม
12. จัดให้มีศึกษำนิเทศก์ผู้รับผิดชอบกำรจัดกำรศึกษำพิเศษ ในกำรติดตำม ช่วยเหลือ และสนับสนุน
ให้สถำนศึกษำดำเนินกำรจัดกำรศึกษำพิเศษได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
กลุ่มนโยบายและแผน  สานักงานเขตพื้นทีก
่ ารศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1

35
13. ศึกษำ วิเครำะห์ วิธีกำรจัดสรรงบประมำณให้กับผู้เรียนและสถำนศึกษำ ทั้งด้ำนควำมเหมำะสม
เพียงพอ
14. จัดสรรงบประมำณให้ผู้เรียนและสถำนศึกษำโดยตรง
15. ประสำนควำมร่ วมมื อกั บกองทุ นควำมเสมอภำคทำงกำรศึ กษำ เพื่อลดควำมเหลื่ อมล้ ำทำง
กำรศึกษำ เพื่อสนับสนุนงบประมำณเพื่อสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
16. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำมีโครงข่ำยสื่อสำรโทรคมนำคมที่มีประสิทธิภำพ และปลอดภัย
17. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถำนศึกษำมีระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่ใช้เป็นเครื่องมือในพัฒนำ
ทักษะด้ำน Digital Literacy แก่ผู้เรียน
18. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถำนศึกษำปรับปรุงพัฒนำห้องเรียนให้เป็นห้องเรียน Digital
19. ส่งเสริม สนับสนุน Digital Device สำหรับผู้เรียนทุกระดับอย่ำงเหมำะสม เพื่อเป็นเครื่องมือ
ในกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ของตนเองอย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต
20. ส่งเสริม สนับสนุน Digital Device และพัฒนำ Digital Pedagogy สำหรับครูอย่ำงเหมำะสม
เพื่อเป็นเครื่องมือในกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำผู้เรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
21. โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำทำงไกลผ่ ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Distance Learning
Information Technology : DLIT)
22. โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำด้วยเทคโนโลยีกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม
23. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดทำแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคลหรือแผนกำรให้บริกำร
ช่วยเหลือเฉพำะครอบครัว ซึ่งจัดทำขึ้นบนพื้นฐำนควำมต้องกำรจำเป็นเฉพำะของผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจำเป็น
พิเศษ หรือควำมสำมำรถพิเศษ
24. ส่ งเสริ มให้ นั กเรี ยนทุกคนได้รับประทำนอำหำรตำมหลั กโภชนำกำร และเป็นไปตำมเกณฑ์
มำตรฐำนของอนำมัย
25. ส่งเสริมกำรเรียนรู้และพัฒนำด้ำนอำรมณ์และสังคม (Social and Emotional Learning :SEL)
ในทุกช่วงวัย
26. ส่งเสริมและพัฒนำผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษ ที่มีควำมสำมำรถพิเศษในด้ำนวิชำกำร
ดนตรี กีฬำ ศิลปะ และอื่นๆ เพื่อยกระดับสู่ควำมเป็นเลิศพร้อมก้ำวสู่สำกล
27. ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดสภำพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อกำรจัดกำรศึกษำ

 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
1. พัฒนำครูให้มีทักษะกำรสอนภำษำไทยสำหรับเด็กที่ใช้ภำษำไทยเป็นภำษำที่ 2
2. ส่ งเสริ มกำรจั ด กำรเรี ย นรู้ โ ดยใช้ ชุ ม ชนเป็ นฐำนในกำรพั ฒ นำทั ก ษะวิ ช ำกำร ทั ก ษะชี วิ ต
ทักษะอำชีพ และภำษำที่ 3 ที่สอดคล้องและเหมำะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม
กลุ่มนโยบายและแผน  สานักงานเขตพื้นทีก
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3. พัฒนำหลักสูตรระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนให้สอดคล้องกับทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
โดยเน้นกำรพัฒนำสมรรถนะผู้ เรียนเป็ นรำยบุ คคล เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีหลักคิดที่ถูกต้อง รักในสถำบันหลั ก
ของชำติ และยึดมั่นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเป็นพลเมืองดี
ของชำติ และพลเมืองโลกที่ดี มีควำมเป็นเลิศทำงด้ำนวิชำกำร มีทักษะชีวิตและทักษะอำชีพตำมควำมต้องกำรได้
และมีทักษะชีวิตในกำรป้องกันตนเองจำกภัยคุกคำมรูปแบบใหม่
4. ปรับปรุงหลักสูตรปฐมวัยเพื่อให้เด็กได้รับกำรพัฒนำทั้ง 4 ด้ำน สอดคล้องกับทักษะกำรเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21
5. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำพัฒนำหลักสูตรสถำนศึ กษำและปรับเปลี่ยนกำรจัดกำรเรียนรู้
ให้ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของผู้เรียนและบริบทของพื้นที่
6. ส่ งเสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ ส ถำนศึ กษำปรั บปรุ งหลั กสู ตร จั ดบรรยำกำศสิ่ งแวดล้ อม และ
จั ดกิ จกรรมกำรเรี ยนรู้ ให้ ผู้ เรี ยนแสดงออกถึ งควำมรั กในสถำบั นหลั กของชำติ ยึ ดมั่ นกำรปกครองร ะบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้ำนเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดี
ของชำติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม
7. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำน้อมนำพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำของในหลวงรัชกำลที่ 10
และหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณำกำร จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำผู้เรียนมีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ตำมที่กำหนด
8. พัฒนำผู้เรียนระดับปฐมวัยมีควำมพร้อมด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ สังคม สติปัญญำ เพื่อที่จะเข้ำรับ
กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น
9. ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ส ถำนศึ ก ษำจั ด สภำพแวดล้ อ มทั้ ง ในและนอกห้ อ งเรี ย นให้ เ อื้ อ ต่ อ
กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
10. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดกำรเรียนรู้ระดับปฐมวัยในรูปแบบที่หลำกหลำย
11. ส่งเสริมกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่พ่อแม่ผู้ปกครองเกี่ยวกับกำรเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยที่ถูกต้อง
ตำมหลักจิตวิทยำพัฒนำกำร
12. จั ดให้ มี โรงเรี ยนต้ นแบบกำรจั ดกำรศึ กษำปฐมวั ย ให้ สำมำรถพั ฒนำเด็ กก่ อนประถมให้ มี
พัฒนำกำรควำมพร้อม เพื่อเตรียมตัวไปสู่กำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
13. พัฒนำผู้เรียนสู่ควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร โดยเน้นกำรพัฒนำสมรรถนะที่จำเป็น 3 ด้ำน
1) กำรรู้เรื่องกำรอ่ำน (Reading Literacy)
2) กำรรู้เรื่องคณิตศำสตร์ (Mathematical Literacy)
3) กำรรู้เรื่องวิทยำศำสตร์ (Scientific Literacy)
14. พัฒนำผู้เรียนให้มีสมรรถนะด้ำนดิจิทัล (Digital Competence) และสมรรถนะด้ำนกำรสื่อสำร
ภำษำอังกฤษ และภำษำที่ 3
กลุ่มนโยบายและแผน  สานักงานเขตพื้นทีก
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16. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดกำรเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่ำนกิจกรรมกำรปฏิบัติจริง
(Active Learning)
17. ส่งเสริม สนับสนุนสถำนศึกษำที่มีกำรจัดกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียนในลักษณะของ STEM ศึกษำ
18. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดกำรเรียนรู้ตำมกระบวนกำร 5 ขั้นตอน หรือบันได 5 ขั้น
19. ส่งเสริมให้สถำนศึกษำจัดกำรเรียนรู้อย่ำงเป็นระบบมุ่งเน้นกำรใช้ฐำนควำมรู้และระบบควำมคิด
ในลักษณะสหวิทยำกำร เช่น
1) ควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์และกำรตั้งคำถำม
2) ควำมเข้ำใจและควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี
3) ควำมรู้ทำงวิศวกรรม และกำรคิดเพื่อหำทำงแก้ปัญหำ
4) ควำมรู้และทักษะในด้ำนศิลปะ
5) ควำมรู้ด้ำนคณิตศำสตร์ และระบบคิดของเหตุผลและกำรหำควำมสัมพันธ์
20. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถำนศึกษำประเมินสมรรถนะตำมแนวทำงกำรประเมิน PISA ด้วยระบบ
กำรสอบแบบ Online ให้กับผู้เรียนทุกคนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษำตอนปลำย จนถึงมัธยมศึกษำตอนต้น
21. ส่ งเสริ มสร้ ำงควำมรู้ ควำมเข้ ำใจในทำงกำรประเมิ นทั กษะกำรคิ ดแก้ ปั ญหำตำมแนวทำง
กำรประเมิน PISA ให้แก่ศึกษำนิเทศก์และครูผู้สอน
22. ให้บริกำรเครื่องมือกำรวัดและประเมินอิงสมรรถนะตำมแนวทำงกำรประเมินผลผู้เรียนร่วมกับ
นำนำชำติ (PISA) ด้วยระบบ Online Testing
23. ส่งเสริมให้สถำนศึกษำจัดหลักสูตรและแผนกำรเรียนนำไปสู่ควำมเป็นเลิศในแต่ละด้ำน
24. ส่งเสริมผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนศิลปะดนตรีและกีฬำโดยจัดเป็นห้องเรียนเฉพำะด้ำน
25. พัฒนำศักยภำพของผู้เรียนตำมควำมถนัด และเป็นนวัตกร ผู้สร้ำงนวัตกรรม
26. สร้ำงกลไกของระบบแนะแนวทำงกำรศึกษำเพื่อส่งเสริมกระบวนกำรเรียนรู้ อิงสมรรถนะและ
เตรียมควำมพร้อมสู่กำรประกอบสัมมำอำชีพ
27. พัฒนำรำยวิชำที่ส่งเสริมกำรศึกษำต่อและกำรประกอบอำชีพ
28. ส่งเสริมให้สถำนศึกษำจัดหลักสูตรทักษะอำชีพควบคู่กับวิชำสำมัญ เช่น ทวิศึกษำหลักสูตรระยะสั้น
29. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดกำรเรียนรู้แก่ผู้เรียนตำมควำมสนใจ ในทักษะอำชีพที่ตนเองถนัด
เพื่อเตรียมควำมพร้อมก่อนเข้ำสู่ตลำดแรงงำนและกำรพัฒนำประเทศ
30. ส่งเสริมให้นั กเรี ยนทุกคนได้รับประทำนอำหำรตำมหลั กโภชนำกำร และเป็นไปตำมเกณฑ์
มำตรฐำนของอนำมัย
31. ปรับปรุงและพัฒนำกระบวนกำรวัดและประเมินผลตำมสภำพจริง
32. ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนำทักษะกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำร กำรคิดคำนวณ
กำรคิดวิเครำะห์ และกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ
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33. ส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อพัฒนำทักษะอำชีพ ทักษะกำรดำรงชีวิต ปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม จิตสำธำรณะและกำรดำรงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
34. ส่งเสริมกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนตำมโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริฯ
35. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อกำรปกครองตำมระบอบประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
36. ส่งเสริม สนับสนุน กำรใช้สื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรอย่ำงถูกต้อง เหมำะสม และสร้ำงสรรค์
37. ส่งเสริม สนับสนุน เทคโนโลยี สิ่งอำนวยควำมสะดวก สื่อ บริกำร และควำมช่วยเหลืออื่นใดทำงกำรศึกษำ
38. จัดให้มีระบบกำรนิเทศ กำกับ ติดตำม ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำเชิงบูรณำกำร
39. ประสำนควำมร่วมมือกับสถำบันกำรศึกษำในกำรวิเครำะห์ควำมขำดแคลน และควำมต้องกำรครู
40. ประสำนควำมร่วมมือกับสถำบันกำรศึกษำในกำรกำหนดสมรรถนะครู ให้สอดคล้องกับกำร
พัฒนำในศตวรรษที่ 21
41. ประสำนควำมร่วมมือ ในกำรวำงแผนในกำรผลิตครูทั้งระบบ
42. ประสำนควำมร่วมมือ ติดตำม ประเมินผล กำรผลิตครู
43. ศึกษำวิเครำะห์ ควำมต้องกำรจำเป็นในกำรพัฒนำตนเอง (Need Assessment) ของผู้บริหำร
ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เพื่อวำงแผนกำรพัฒนำอย่ำงเป็นระบบและครบวงจร
44. กำหนดกรอบและวิ เครำะห์ หลั กสู ตรเพื่ อพั ฒนำผู้ บริ หำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึ กษำ
ให้เชื่อมโยงกับควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพ (Career Path)
45. ประสำนกับสถำบันกำรศึกษำ สถำบันคุรุพัฒนำ หรือหน่วยงำนอื่นๆ จัดทำหลักสูตรที่มีคุณภำพ
ให้สอดคล้องกับกรอบหลักสูตรที่กำหนด
46. สนับสนุนให้ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ วำงแผนและเข้ำรับกำรพัฒนำตำมหลักสูตร
ที่กำหนดที่เชื่อมโยงควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพ (Career Path)
47. ส่ งเสริ มและพั ฒ นำบุ คลำกรในรู ปแบบชุ มชนแห่ งกำรเรี ย นรู้ ท ำงวิ ช ำชี พ (Professional
Learning Community : PLC)
48 ส่ งเสริ มและพั ฒ นำครู ให้ ออกแบบกำรเรี ยนรู้ กำรจั ดกำรเรี ยนรู้ ให้ ส อดคล้ องกั บกำรวั ด
ประเมินผลที่เน้นทักษะกำรคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) ผ่ำนกิจกรรมกำรปฏิบัติจริง (Active Learning)
49. ส่งเสริมและพัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกประเภท ให้มีควำมรู้ทักษะด้ำน
Digital Literacy, Digital Pedagogy ทักษะสื่อสำรภำษำอังกฤษ ทักษะสื่อสำรภำษำที่ 3
50. ส่ งเสริ มพัฒนำและยกระดั บควำมรู้ภำษำอั งกฤษของครูที่ สอนภำษำอั งกฤษ โดยใช้ ระดั บ
กำรพัฒนำทำงด้ำนภำษำ (CEFR) ตำมเกณฑ์ที่กำหนด
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51. ส่งเสริมและพัฒนำครูให้มีควำมรู้และทักษะในกำรจัดกำรเรียนรู้สำหรับผู้เรียนที่มีควำมแตกต่ำง
(Differentiated Instruction)
52. ส่ งเสริ มและพั ฒนำครู ให้ มี ควำมรู้ และทั กษะในกำรสร้ ำงเครื่ องมื อกำรวั ดและประเมิ นผล
กำรเรียนรู้ด้ำนทักษะกำรคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking)
53. ส่งเสริมและพัฒนำครูและผู้บริหำรสถำนศึกษำโรงเรียนขนำดเล็ก ให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ
จัดกำรเรียนรู้เป็นรำยบุคคล และกำรสอนแบบคละชั้น
54. ส่งเสริมและพัฒนำครูในกำรจัดกำรเรียนรู้สำหรับผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษตำม
ศักยภำพของผู้เรียนแต่ละบุคคล และตำมสภำพและประเภทของควำมพิกำร
55. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูพัฒนำตนเองผ่ำนระบบ Online และแบบ Face-to -Face Training
56. ปรับเปลี่ยนกระบวนกำรวิธีกำรประเมินครู โดยเน้นกำรประเมินสมรรถนะ ในกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนโดยผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเป็นหลัก และประเมินจรรยำบรรณของครู ทุกๆ 5 ปี (ประเมิน 360 องศำ)
57. พัฒนำ Digital Platform เพื่อใช้ในกำรพัฒนำผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกประเภท
ทั้งระบบ
58. พัฒนำ Digital Platform ระบบบริหำรจัดกำรผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกประเภท
ทั้งระบบ
59. พัฒนำ Digital Content ในองค์ควำมรู้กำรจัดกำรศึกษำในสำขำที่ขำดแคลน เช่น กำรพัฒนำ
ทักษะกำรคิดขั้นสูง กำรจัดกำรศึกษำสำหรับผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษ และผู้เรียนที่มีควำมแตกต่ำง
เป็นต้น
60. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกประเภทพัฒนำตนเองอย่ำง
ต่อเนื่องผ่ำนระบบ Digital Technology

 ด้านประสิทธิภาพ
1. กำกับ ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ โดยยึดหลัก
ธรรมำภิบำล
2. ส่งเสริมระบบประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำให้เข้มแข็ง
3. ยกย่องเชิดชูเกียรติสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ สำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ สถำนศึกษำ
และองค์คณะบุคคลที่มีผลงำนเชิงประจักษ์
4. ก ำหนดให้ ห น่ ว ยงำนในสั งกั ดทุ กหน่ ว ยงำนใช้ ระบบกำรบริ ห ำรจั ด กำรที่ มุ่ งเน้ นคุ ณ ธรรม
และควำมโปร่งใสในกำรทำงำนตำมหลักกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน
ภำครัฐ (ITA : Integrity & Transparency Assessment)
5. ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรเขตพื้นที่กำรศึกษำโดยใช้พื้นที่เป็นฐำน (Area-based Management)
รูปแบบกำรบริหำรแบบกระจำยอำนำจ “CLUSTERs”
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6. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม จัดทำแผนบูรณำกำรจัดกำรศึกษำในระดับพื้นที่
40
7. สร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำรูปแบบเครือข่ำย เช่น เครือข่ำยส่งเสริม
ประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำ ศูนย์พัฒนำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สหวิทยำเขต กลุ่มโรงเรียน ฯลฯ
8. ส่ งเสริ มให้ ทุกภำคส่ วนของสั งคมมีส่ วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำแบบบูรณำกำรที่ตอบสนอง
ควำมต้องกำรของประชำชนและพื้นที่
9. ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสำธำรณชน ให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และมีส่วนร่วม
รับผิดชอบ (Accountability) ในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
10. ส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนของสังคมเข้ำมำมีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ
11. ศึกษำ วิเครำะห์ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ระบบกำรบริหำรงำนของหน่วยงำน บทบำทหน้ำที่
ทั้งระดับปฏิบัติ และรับกำรกำกับติดตำม
12. ศึกษำ วิเครำะห์ ออกแบบ และพัฒนำรูปแบบกำรกระจำยอำนำจกำรจัดกำรศึกษำ 4 ด้ำน
ให้สถำนศึกษำ
13. ศึ กษำ วิ เครำะห์ ออกแบบโครงสร้ ำงของสถำนศึ กษำ (Enterprise Architecture) ในฐำน
หน่วยงำนระดับปฏิบัติ และหน่วยงำนระดับกำกับติดตำมให้เหมำะกับบริบทกำรเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน
14. ศึกษำ วิเครำะห์ ออกแบบ พัฒนำ Digital Technology ใช้ในกำรจัดกำรศึกษำทั้งระบบ (Digital
Transformation)
15. สนับสนุน ส่งเสริมให้สถำนศึกษำจัดหำเจ้ำหน้ำที่เพื่อปฏิบัติหน้ำที่สนับสนุนกำรจัดกำรเรียนรู้
เพื่อให้ครูสำยผู้สอนปฏิบัติหน้ำที่เฉพำะด้ำนที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเท่ำนั้น
16. ยกระดับสถำนศึกษำให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นศูนย์กลำงในกำรพัฒนำทักษะ และ
คุณภำพชีวิตของชุมชน
17. สร้ำงควำมเข้มแข็ง และยกระดับคุณภำพสถำนศึกษำตำมบริบทของพื้นที่ เช่น โรงเรียนมำตรฐำนสำกล
โรงเรียนนวัตกรรม โรงเรียนร่วมพัฒนำ โรงเรียนประชำรัฐ โรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนห้องเรียนกีฬำ ฯลฯ
18. น ำผลกำรประกันคุ ณภำพกำรศึ กษำมำใช้ในกำรวำงแผนกำรปฏิบัติ กำรตรวจสอบติ ดตำม
เพื่อกำรปรับปรุงพัฒนำสถำนศึกษำให้มีคุณภำพและเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ
19. สร้ำงมำตรฐำน และกำหนดแนวทำงในกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก
20. ส่งเสริม สนับสนุน ให้โรงเรียนขนำดเล็กมีระบบกำรบริหำรจัดกำรที่หลำกหลำย เช่น กำรบริหำร
จัดกำรแบบกลุ่มโรงเรียน กำรสอนแบบคละชั้น
21. สถำนศึกษำมีอิสระในกำรบริหำรงำน และจัดกำรเรียนรู้ เพื่อพัฒนำผู้เรียน ให้ได้ตำมมำตรฐำน
คุณภำพผู้เรียน สอดคล้องกับควำมต้องกำรท้องถิ่น นำไปสู่กำรพัฒนำทักษะชีวิต ทักษะอำชีพของผู้เรียนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
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22. ศึกษำ วิเครำะห์ วิธีกำรจัดสรรงบประมำณให้กับผู้เรียน และสถำนศึกษำ ทั้งด้ำนควำมเหมำะสม เพียงพอ
23. จัดสรรงบประมำณให้ผู้เรียนและสถำนศึกษำโดยตรง
24. ประสำนควำมร่ วมมื อกั บกองทุ นควำมเสมอภำคทำงกำรศึ กษำ เพื่อลดควำมเหลื่ อมล้ ำทำง
กำรศึกษำ เพื่อสนับสนุนงบประมำณเพื่อสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
25. พัฒนำระบบฐำนข้อมูลทรัพยำกรมนุษย์ด้ำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ที่สำมำรถเชื่อมโยง และ
บูรณำกำรข้อมูลด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ระหว่ำงกระทรวง หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง โดยกำรเชื่อมโยงข้อมูล
รำยบุคคลที่เกี่ยวกับกำรศึกษำ กำรพัฒนำตนเอง สุขภำพและกำรพัฒนำอำชีพในตลอดช่วงชีวิต เป็นฐำนข้อมูล
กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ของประเทศไทยที่มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล สำมำรถประเมินจุดอ่อน จุดแข็ง
และศักยภำพบุคคลของประเทศ นำไปสู่กำรตัดสินใจระดับนโยบำยและปฏิบัติ
26. พัฒนำ Digital Platform ด้ำนกำรเรียนรู้ผู้เรียน และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เพื่อให้สถำนศึกษำ
และหน่วยงำนในสังกัดใช้ในกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจ
27. พัฒนำ Digital Platform ด้ำนกำรบริหำรงำน เพื่อสนองตอบต่อกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร
ตำมภำรกิจที่รับผิดชอบ นำไปสู่กำรพัฒนำฐำนข้อมูลบุคลำกร ที่เชื่อมโยงกันทั้งระบบตตั้งแต่กำรคัดสรร บรรจุ
แต่งตั้ง ตลอดจนเชื่อมโยงถึงกำรพัฒนำครู เพื่อให้สอดคล้องกับควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ
28. พัฒนำ Digital Platform ระบบข้อมูลสำรสนเทศของผู้เรียนเป็นรำยบุคคลตั้งแต่ระดับปฐมวัย
จนจบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ที่สำมำรถเชื่อมโยงกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง นำไปสู่กำรพัฒนำฐำนข้อมูลประชำกร
ด้ำนกำรศึกษำของประเทศ
29. พัฒนำ Big Data เพื่อเชื่อมโยง วิเครำะห์ข้อมูลทุกมิติ นำไปสู่กำรวำงแผน กำรจัดกำรเรียนรู้
ให้แก่ผู้เรียนเป็นรำยบุคคล
30. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำกำรจัดกำรศึกษำเป้ำหมำยโลกเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่ งยื น
(Global Goals for Sustainable Development)
31. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำและหน่วยงำนทุกสังกัดจัดสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ
ให้สอดคล้องกับหลัก Zero waste และมำตรฐำนสิ่งแวดล้อมเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Environmental Education
Sustainable Development : EESD)
32. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดกิจกรรมกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และกำรประยุกต์ใช้ปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียงอย่ำงต่อเนื่อง
33. ให้บริกำรช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention : EI) ที่ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ หน่วยบริกำร
และที่บ้ำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ
34. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำสำหรับผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษ
ด้วยระบบและรูปแบบที่หลำกหลำย
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35. ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงำนและสถำนศึกษำจัดทำ รวบรวม ผลิต พัฒนำ และเผยแพร่ สื่อ
นวัตกรรม งำนวิจัยทำงกำรศึกษำ
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36. สำรวจสภำพอำคำรสถำนที่ และสิ่งแวดล้อมในสถำนศึกษำ จัดทำผังบริเวณ จัดทำแบบรูปและ
รำยกำรสิ่งก่อสร้ำง
37. ส่งเสริม สนับสนุนให้เครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพและกลุ่มสถำนศึกษำ ขับเคลื่อนกำรจัด
กำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพ
38. ส่ งเสริ ม สนั บสนุ นสถำนศึ กษำร่ วมมื อกั บผู้ ปกครอง ชุ มชน และองค์ กรปกครองในพื้ นที่
พัฒนำระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนและระบบแนะแนวให้มีประสิทธิภำพ
39. พัฒนำระบบคลั งข้อมูล องค์ควำมรู้ เพื่อให้บริ กำร Digital Textbook ตำมเนื้อหำหลั กสู ตรที่
กำหนด สื่อ วิดีโอ และองค์ควำมรู้ประเภทต่ำงๆ และให้บริกำรแก่ผู้เรียนให้กำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต
40. พัฒนำ Digital Platform เพื่อตอบสนองต่อกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรำยบุคคล
41. สถำนศึกษำสนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่ำน Digital Platform
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ส่วนที่ 4
การบริหารงบประมาณและโครงการตามยุทธศาสตร์
สรุปภาพรวมการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เพื่อบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1

งบดำเนินงาน
ที่
รายการฝ
1 งบประมาณค่าใช้จ่ายของ สพป. (งบประจำ)
2 งบประมาณเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
รวม

งบประมาณ
2,745,000
2,255,000
5,000,000
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สรุปค่าใช้จ่ายงบประมาณในส่วนของงบประมาณค่าใช้จ่ายของ สพป. (งบประจำ)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
โครงการ/กิจกรรม/รายการ

1.งบประมาณพื้นฐาน (1.1+1.2)
1.1 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำนักงาน
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของบุคลากร
3) ค่าใช้จ่ายในการตรวจติดตามคุณภาพการศึกษา
4) ค่าใช้จ่ายในการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
(รอง ผอ.เขต/ศน.ผอ.กลุ่ม/ปธ.ศูนย์)
5) ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงาน/เจ้าหน้าที่
(กรณีที่ไม่มีโครงการรองรับเฉพาะค่าอาหารเท่านั้น)
6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง
9) ค่าวัสดุสำนักงานและค่าจ้างถ่ายเอกสาร
10) ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
11) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
12) ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว
13) อื่น ๆ (ค่าOT,กำจัดปลวก,เกียรติบัตร,กองทุนทดแทน)
1.2 ค่าสาธารณูปโภค (ถัวจ่าย 4 รายการ)
1) ค่าไฟฟ้า
2) ค่าน้ำประปา
3) ค่าโทรศัพท์
4) ค่าไปรษณีย์โทรเลข
5) ค่าเช่าพื้นที่และดูแลเว็บไซต์
2.การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2.1 งบพัฒนาคุณภาพตามภาระงาน
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

2,745,000 -กลุ่มบริหาร
2,045,000 การเงินและ
สินทรัพย์
60,000 -กลุ่มนโยบาย
50,000 และแผน

45,000
100,000
50,000
50,000
200,000
150,000
50,000
1,200,000
90,000
700,000

2,255,000
2,255,000
5,000,000
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สรุปงบหน้าโครงการตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
หมายเหตุ : โครงการที่ระบุงบประมาณว่า เป็น 0 บาท คือโครงการได้รับงบประมาณจากแหล่งเงินอื่น
เช่นสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)เป็นต้น
ชื่อโครงการ
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
(บาท)
ดาเนินการ
1.การจัดทาแผนปฏิบัติการตรวจสอบภายในประจาปี
40,000
นางดลใจ
ต.ค. 64 งบประมาณ พ.ศ. 2565
แสงบุญ
ก.ย. 65
2. คลินิกนิติการ
0
ต.ค. 64 นางศศิอุษา
เพ็งมาก
ก.ย. 65
และคณะ
3.การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
10,000
ธ.ค. 64นางประภัสสร
เณรศิริ
ศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตาแหน่ง
ก.พ.64
และวิทยฐานะตามข้อตกลงในการพัฒนางาน
(Performance Agreement : PA) ปี2565
4.ปฐมนิเทศและพัฒนาศักยภาพครูผู้ช่วยสู่การ
เป็นครูมืออาชีพ ประจาปีงบประมาณ 2565

40,000

นางประภัสสร
เณรศิริ

ก.พ.-มี.ค.
65

5.พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษาของ 850,000
สถานศึกษาในสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1

นางประภัสสร
เณรศิริ

ธ.ค. 64ม.ค. 65

70,000

นางประภัสสร
เณรศิริ

พ.ย. 64 ก.ย. 65

6.ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ลูกจ้างประจา ลูกจ้างชั่วคราว สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต ๑

ชื่อโครงการ
7.พัฒนาก่อนแต่งตั้งรองผู้อานวยการสานักงาน

งบประมาณ
(บาท)
102,400

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
8.เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
28 กรกฎาคม 2565
9.การนาเสนอผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best
Practice) และนวัตกรรมด้านการจัดการศึกษา
เรียนรวม

นางปราณี
บัวทอง

ก.ค. 65

15,000

นางสาวกชกร
นิ่มแสง
และ นางสาว
จารุณี สถิตย์
นางสาวกชกร
นิ่มแสง
และ นางสาว
จารุณี สถิตย์
นางสาวกชกร
นิ่มแสง
และ นางสาว
จารุณี สถิตย์
นางสาวศุภากร
เตโชชัยวุธ

ก.พ. –
ก.ค. 65

15,000

11.พัฒนาศักยภาพผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
และทบทวนการจัดกิจกรรมลูกเสือ

100,000

12.พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

20,000

14. นิเทศแบบรวมพลังกลุ่มเครือข่าย (Network
Supervisor Team : NST) โดยใช้กลุ่มโรงเรียน
เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา AT2S
15. พัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1

นางประภัสสร
เณรศิริ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
พ.ย. –
ธ.ค. 64

6,400

10.การนาเสนอผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ
(Best Practice) และนวัตกรรม
ด้านการศึกษาระดับปฐมวัย

13. การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรแกนกลาง
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ

ผู้รับผิดชอบ

0

220,000

0

ก.พ. ก.ค. 65
พ.ย.64 ก.ย. 65
ต.ค.64 ก.ย.65
พ.ย.64ก.ย.65

นางสาวกชกร
นิ่มแสง
และ นางสาวจารุณี
สถิตย์
ต.ค.64 นางสาวจารุณี
สถิตย์
ก.ย.65
ต.ค.64นางสาวจารุณี
สถิตย์
ก.ย. 65
และนางสาวกชกร
นิ่มแสง

ชื่อโครงการ
16.การนาเสนอผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ
(Best Practice) โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

งบประมาณ
(บาท)
20,000

17.เชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบ ด้านการช่วยเหลือ
สังคมดีเด่นหรือ มีจิตสาธารณะ

0

18.การประเมินความสามารถด้านการอ่าน ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 (RT) ปีการศึกษา 2564

50,000

19.การประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 (NT) ปีการศึกษา 2564

120,000

20.ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O –
NET) ระดับชั้น ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2564
21.การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ โดยใช้กระบวนการ Active Learning

0
0

22.พัฒนาห้องเรียนคุณภาพ

15,000

23. พัฒนาประสิทธิภาพการดาเนินงาน
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา
24. การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
ภาษาไทย ตามนโยบาย “เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออก
เขียนได้ทุกคน”

40,000

8,000

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ต.ค.64 ก.ย.65

นางสาวจารุณี
สถิตย์
และนางสาวกชกร
นิ่มแสง
นางสาวจารุณี ต.ค.64 สถิตย์ และคณะ ก.ย.65

นางเจือศรี
พูนพิพัฒน์
นางเอื้ออารีย์
ศรีมาลา
นางเจือศรี
พูนพิพัฒน์
นางเอื้ออารีย์
ศรีมาลา
นางเอื้ออารีย์
ศรีมาลา
นางเจือศรี
พูนพิพัฒน์
และคณะ
นางเจือศรี
พูนพิพัฒน์
และคณะ
นางเจือศรี
พูนพิพัฒน์
และคณะ
นางเจือศรี
พูนพิพัฒน์
และคณะ

ต.ค.64เม.ย. 65

ต.ค.64 พ.ค.65

ต.ค. 64 –
ก.ย 65
เม.ย.
ก.ย.65
ม.ค. –
เม.ย. 65
ต.ค.64ก.ย.65
ส.ค.65ก.ย.65

ชื่อโครงการ
25.การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
(PLC) ผู้สอนภาษาอังกฤษและวิทยาการคานวณ
ระดับเขตพื้นที่
26.พัฒนาศักยภาพบุคลากรและการแนะแนวเพื่อ
เตรียมความพร้อมด้านทักษะอาชีพแก่นักเรียน
27.การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ปีการศึกษา2565
28.แหล่งเรียนรู้ รอบรั้ว สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

29.เงินพระราชทานของพระบาทสมเด็จ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
30. ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประธานกลุ่ม
โรงเรียน ที่ปรึกษา ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
รอง ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 ผู้อานวยการ
กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสังกัด สพป.
ฉะเชิงเทรา เขต 1
31.งานพิธีถวายราชสักการะ และกิจกรรมวันสาคัญ

งบประมาณ
(บาท)
0

0
0
20,000

33,000
171,200

50,000

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
นายรัชพล
พ.ย..64บูรณสรรพสิทธิ์ มี.ค.65
และคณะ
นางสาวจินต์จุฑา พ.ย.64เหลืองอ่อน
ก.ย.65
นางสาวจินต์จุฑา ต.ค.64เหลืองอ่อน
ก.ย.65
นางพระไพจิตร์ ก.ย.เสียงสุวรรณ์ และ ต.ค. 64
และนางสาวศศิธร
พุ่มมูล
ต.ค.นางปราณี
บัวทอง
พ.ย. 64
นางสาวอังคณา ต.ค.64รัตนมังคละ และ ก.ย.65
บุคลากรกลุ่ม
อานวยการ
นางสาวอังคณา ต.ค.64รัตนมังคละ และ ก.ย.65
บุคลากรกลุ่ม
อานวยการ
นางสาวอังคณา, ต.ค.64
รัตนมังคละ และ
บุคลากรกลุ่ม
อานวยการ

32.กิจกรรมน้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่อง
ในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราชบรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564

4,000

33.ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ครู และ
บุคลากรในสังกัด ประจาปี 2565
34.บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับ
ประถมศึกษา

100,000

นางสาวศศิธร
พุ่มมูล

ก.ย. 65

0

นางสาวศุภากร
เตโชชัยวุธ

ต.ค.64ก.ย.65

ชื่อโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลา
ดาเนินการ

นางสาวจารุณี
สถิตย์

หมายเหตุ : ถ้าไม่ได้รับงบประมาณจะนาไป
บูรณาการรวมกับโครงการอื่น
35.ส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพ
สถานศึกษา

ผู้รับผิดชอบ

0

นางสาวศุภากร
เตโชชัยวุธ
นางสุนทรี
ดรุณเนตร

ต.ค.64ก.ย.65

36.การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการ
สถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะที่ 1 การเรียนรู้ใน
สภาพจริง

40,000

นางเจือศรี
พูนพิพัฒน์
นางสาวศุภากร
เตโชชัยวุธ

ธ.ค. 64ม.ค. 65

37.พัฒนาศักยภาพด้านการวางแผนของผู้บริหาร
สถานศึกษาและบุคลากรในสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
38. ส่งเสริมทักษะอาชีพด้านการออกแบบ สื่อ
สิ่งพิมพ์ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (IT Art) ”

60,000

นางวราภรณ์
คุรุเวชสมบูรณ์

ธ.ค. 64
-ม.ค. 65

35,000

นางเจือศรี
พูนพิพัฒน์
นางสาวศุภากร
เตโชชัยวุธ

ธ.ค. 64ก.ย. 65

หมายเหตุ : ถ้าไม่ได้รับงบประมาณจะนาไป
บูรณาการรวมกับโครงการอื่น

รวมทั้งสิน้

2,255,000

50

รายละเอียดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา/ตามภาระงาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ปี พ.ศ.2565
(โดยสรุป)

/

ชื่อโครงการ กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมายของโครงการ
(เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
และค่าเป้าหมาย

งบประมาณ
(บาท)

ไตรมาสที่
ดาเนินการ

สอดคล้องกับ

ไตรมาสที่
1-4

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
และสร้างเสริมศักยภาพของ
ทรัพยากร
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ
ข้อ 12 พัฒนาการเรียนรู้
แผนพัฒนาการศึกษาขัน้
พืน้ ฐาน (พ.ศ. 2564-2565)
ของสพฐ.
ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา
ให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจาก
ภัยทุกรูปแบบ
นโยบาย สพป.ฉช.1
ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา
ให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจาก
ภัยทุกรูปแบบ

กลยุทธ์ สพฐ.ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
1. พัฒนาศักยภาพ
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และ
ทบทวนการจัดกิจกรรม
ลูกเสือ / กิจกรรมที่ ๑
พัฒนาศักยภาพ
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และ
ทบทวนการจัดกิจกรรม
ลูกเสือให้กับผู้อานวยการ
ลูกเสือโรงเรียนและ
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
กิจกรรมที่ ๒ นิเทศ
ติดตาม และประเมินการ
จัดกิจกรรมลูกเสือ
เนตรนารีในโรงเรียน

1.เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ มี
ความรู้ ความเข้าใจในจุดหมาย
วัตถุประสงค์ และวิธีการในการ
ฝึกอบรมเยาวชนแบบใหม่ตาม
แนวทางของสานักงานลูกเสือโลก
2.เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
สามารถวางแผนดาเนินการ
ฝึกอบรมลูกเสือได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3.เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ นา
ทักษะ พิธีการและกระบวนการ
ทางลูกเสือไปใช้ประโยชน์แก่
หน่วยงาน เยาวชนและสังคม
4.เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
สามารถทาหน้าที่บริหารงานใน
กองลูกเสือได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เชิงปริมาณ
1.อานวยการลูก เสือโรงเรีย น จานวน
138 คน
2. ผู้บังคับบัญชาลูก เสือโรงเรีย น
จานวน 178 คน
- โรงเรีย นประถมศึก ษา โรงเรีย นละ
1 คน
- โรงเรีย นขยายโอกาส โรงเรีย นละ
2 คน
เชิงคุณภาพ
1.*ผู้บริหารโรงเรียนมีความรู้ ความ
เข้าใจในจุดหมาย วัตถุประสงค์ และ
วิธีการในการฝึกอบรมเยาวชนแบบใหม่
ตามแนวทางของสานักงานลูกเสือโลก
2.*ครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนในสังกัดที่เข้ารับการฝึกอบรม
มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการ
วิธีการจัดกิจกรรมลูกเสือ และนา
กระบวนการไปใช้ในการพัฒนาเยาวชน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๑.ผู้บริหารโรงเรียนมี
100,000
ความรู้ ความเข้าใจใน
จุดหมาย วัตถุประสงค์
และวิธีการในการฝึกอบรม
เยาวชนแบบใหม่ตาม
แนวทางของสานักงาน
ลูกเสือโลก
ร้อยละ 80
๒.ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาโรงเรียนในสังกัดที่เข้า
รับการฝึกอบรมมีความรู้
ความเข้าใจในหลักการ
วิธีการจัดกิจกรรมลูกเสือ
และนากระบวนการไปใช้ใน
การพัฒนาเยาวชนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ร้อยละ 80
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ชื่อโครงการ กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมายของโครงการ
(เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
และค่าเป้าหมาย

งบประมาณ
(บาท)

ไตรมาสที่
ดาเนินการ

สอดคล้องกับ

กลยุทธ์ สพฐ.ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
1.การพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรแกนกลางการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ เป็น
หลักสูตรฐานสมรรถนะ/

๑. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
ในการปรับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
๒๕๕๑ เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ
๒. เพื่อพัฒนากรอบหลักสูตร
ประชุมทบทวนและปรับปรุง สถานศึกษา
หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ เป็น
หลักสูตรฐานสมรรถนะ
ให้กับสถานศึกษาทุกแห่งใน
สังกัด

2.พัฒนาศักยภาพบุคลากร
และการแนะแนวเพื่อเตรียม
ความพร้อมด้านทักษะ
อาชีพ
แก่นักเรียน/อบรมพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรแนะแนว
“ทักษะครูแนะแนวในวิถี
New normal”
นาความรู้และประสบการณ์
ไปขยายผล
ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน

1. เพื่อให้ครูแนะแนวในโรงเรียนมี
ความรู้ ความเข้าใจทักษะครูในวิถี
New normal
2. เพื่อให้ครูแนะแนวแต่ละ
โรงเรียนนาความรู้ความเข้าใจการ
จัดกิจกรรมและการแนะแนว
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ค้นพบ
ตนเองในการเลือกเส้นทาง
การศึกษาและอาชีพ
3. เพื่อพัฒนาศูนย์แนะแนวให้มี
ประสิทธิภาพ

เชิงปริมาณ
ผู้บริหารและครูผู้สอนจานวน
๒๐๐ คน เป็นเวลา ๑ วัน
เชิงคุณภาพ
๑.ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนการสอนได้
ตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัดที่ปรับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ เป็นหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ
๒.สถานศึกษามีการปรับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ และกรอบ
หลักสูตรเพิ่มเติมของ สพป.ฉะเชิงเทรา
เขต ๑
เชิงปริมาณ
1. ครูแนะแนวในโรงเรียนขยายโอกาส
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 จานวน
40 โรงเรียน โรงเรียนละ ๒ คน รวม
80 คน
2. คณะกรรมการดาเนินงานศูนย์แนะแนวฯ
เจ้าหน้าที่ และผู้เกี่ยวข้อง จานวน 20 คน
3. นักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 ที่สนใจศึกษาต่อสาย
อาชีพ จานวน 40 โรงเรียน

ผู้บริหารและครูผู้สอนมี
ความเข้าใจในการปรับ
หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ เป็น
หลักสูตรฐานสมรรถนะ

0

ไตรมาสที่
1-4

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
และสร้างเสริมศักยภาพของ
ทรัพยากร
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ
ข้อ 12 พัฒนาการเรียนรู้
แผนพัฒนาการศึกษาขัน้
พืน้ ฐาน (พ.ศ. 2564-2565)
ของสพฐ.
ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคฯ
นโยบาย สพป.ฉช.1
ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคฯ

ครูแนะแนวในโรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 มี
ความรู้ ความเข้าใจ
“ทักษะครูแนะแนวในวิถี
New normal” จัด
กิจกรรมและการแนะแนว
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้
ค้นพบตนเองในการเลือก
เส้นทางการศึกษา อาชีพ
และสามารถบริหาร

0

ไตรมาสที่
1–4

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
และสร้างเสริมศักยภาพของ
ทรัพยากรมนุษย์
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ
ข้อ 12 พัฒนาการเรียนรู้
แผนพัฒนาการศึกษาขัน้
พืน้ ฐาน (พ.ศ. 2564-2565)
ของสพฐ.
ข้อ 3 ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาฯ
นโยบาย สพป.ฉช.1
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ชื่อโครงการ กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมายของโครงการ
(เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
และค่าเป้าหมาย

งบประมาณ
(บาท)

ไตรมาสที่
ดาเนินการ

เชิงคุณภาพ
จัดการงานแนะแนวได้
ครูแนะแนวในโรงเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ อย่างมีประสิทธิภาพ ร้อย
“ทักษะครูแนะแนวในวิถี New normal” ละ 80
นาความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรม
และการแนะแนวเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้
ค้นพบตนเองในการเลือกเส้นทางการศึกษา
อาชีพ และสามารถบริหารจัดการงานแนะ
แนวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สอดคล้องกับ

ข้อ 3 ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาฯ

กลยุทธ์ สพฐ.ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
1.การพัฒนาข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินตาแหน่ง
และวิทยฐานะตาม
ข้อตกลงในการพัฒนางาน
(Performance
Agreement : PA) ปี
๒๕๖๕/
อบรมหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินตาแหน่ง
และวิทยฐานะฯ

1. ให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้
ความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินตาแหน่ง และวิทยฐานะ
ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน
(Performance Agreement :
PA)
2. เพื่อผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถ
เขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน
(Performance Agreement : PA)
ตามมาตรฐานตาแหน่งและวิทย
ฐานะได้

เชิงปริมาณ
อบรมหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
ตาแหน่ง และวิทยฐานะฯ
จานวน ๓ รุ่นๆละ ๑ วัน
จานวน 620 คน
เชิงคุณภาพ
ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้
ความสามารถ ความชานาญการ หรือ
ความเชี่ยวชาญในตาแหน่งและวิทย
ฐานะ

ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้
ความเข้าใจหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินตาแหน่ง
และ วิทยฐานะตาม
ข้อตกลงในการพัฒนางาน
(Performance
Agreement : PA) ร้อยละ
80

10,000

ไตรมาสที่
2

2.ปฐมนิเทศและพัฒนา
ศักยภาพครูผู้ช่วยสู่การ
เป็นครูมืออาชีพ ประจาปี
งบประมาณ ๒๕๖๕/

1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับความประพฤติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพและตาม
มาตรฐานทางจริยธรรม

เชิงปริมาณ
ผู้เข้ารับการอบรมมีความ 403,000
ข้าราชการครูตาแหน่งครูผู้ช่วย จานวน พึงพอใจที่มีต่อภาพรวม
150 คน ได้รับการพัฒนาตาม
ของโครงการร้อยละ 100
หลักสูตร ,ผู้บริหารสถานศึกษา คณะ
วิทยากร และ

ไตรมาสที่
2

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
และสร้างเสริมศักยภาพของ
ทรัพยากรมนุษย์
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ
ข้อ 12 พัฒนาการเรียนรู้
แผนพัฒนาการศึกษาขัน้
พืน้ ฐาน (พ.ศ. 2564-2565)
ของสพฐ.
ข้อ 3 ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาฯ
นโยบาย สพป.ฉช.1
ข้อ 3 ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาฯ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
และสร้างเสริมศักยภาพของ
ทรัพยากรมนุษย์
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ

4
วัตถุประสงค์

เป้าหมายของโครงการ
(เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)

จัดปฐมนิเทศและพัฒนา
ศักยภาพครูผู้ช่วยสู่การ
เป็นครูมืออาชีพ ประจาปี
งบประมาณ ๒๕๖๕

2. เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ทางด้าน
วิชาการที่จาเป็นต่อวิชาชีพครู ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
กาหนด
๓. เพื่อเสริมสร้างขวัญ และ
กาลังใจในการปฏิบัติราชการ

คณะทางาน ที่เข้าร่วมโครงการ รวม
ทั้งสิ้น 330 คน
เชิงคุณภาพ
ครูผู้ช่วยมีความรู้ความเข้าใจ และ
ทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนเป็นไปตามนโยบายของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัด ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

3.ยกย่องเชิดชูเกียรติ
ผู้บริหารการศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
ข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา
ลูกจ้างประจา ลูกจ้าง
ชั่วคราว สังกัด สพป.
ฉะเชิงเทรา เขต 1/
ประชาสัมพันธ์/
ดาเนินการ/ประกาศผล/
สรุปผล/การคัดเลือกฯ

1. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ลูกจ้างประจา ที่มีความ
ประพฤติดีและปฏิบัติตนตาม
มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ
และมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์
2. เพื่อสร้างขวัญกาลังใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่ในวิชาชีพ
3. เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี
เสริมสร้างความศรัทธาและความ
เชื่อมั่นในการประกอบวิชาชีพ

เชิงปริมาณ
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ลูกจ้างประจา พนักงานราชการและ
ลูกจ้างชั่วคราว ที่มีความประพฤติดีและ
ปฏิบัติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ลูกจ้างประจาพนักงานราชการและลูกจ้าง
ชั่วคราว ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และ
มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ ได้รับการ
ยกย่องเชิดชูเกียรติ
รวมจานวน 136 รางวัล
เชิงคุณภาพ
บุคลากรที่กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการ
ยกย่อง ชมเชย เชิดชูเกียรติเป็นที่ยอมรับ
ของสังคม ชุมชน

/

ชื่อโครงการ กิจกรรม

53
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
และค่าเป้าหมาย

งบประมาณ
(บาท)

ไตรมาสที่
ดาเนินการ

สอดคล้องกับ

ข้อ 12 พัฒนาการเรียนรู้
แผนพัฒนาการศึกษาขัน้
พืน้ ฐาน (พ.ศ. 2564-2565)
ของสพฐ.
ข้อ 3 ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาฯ
นโยบาย สพป.ฉช.1
ข้อ 3 ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาฯ
สถานศึกษา ครูและ
70,000
บุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการยกย่อง
เชิดชูเกียรติ ร้อยละ 100
เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นที่
เคารพ ยกย่องแก่ศิษย์และ
บุคคลทั่วไป

ไตรมาสที่
1–4

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ
ข้อ 11 การพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต
แผนพัฒนาการศึกษาขัน้
พืน้ ฐาน (พ.ศ. 2564-2565)
ของสพฐ.
ช้อ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศึกษา
นโยบาย สพป.ฉช.1
ช้อ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศึกษา
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5
วัตถุประสงค์

เป้าหมายของโครงการ
(เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
และค่าเป้าหมาย

งบประมาณ
(บาท)

4.เชิดชูเกียรติบุคคล
ต้นแบบ ด้านการ
ช่วยเหลือสังคมดีเด่นหรือ
มีจิตสาธารณะ

๑. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล
ต้นแบบ ด้านการช่วยเหลือสังคม
ดีเด่น และมีจิตสาธารณะ
๒. เพื่อสร้างเครือข่ายบุคคล
ต้นแบบ ด้านการช่วยเหรือสังคม
ดีเด่น และเพื่อยกระดับมาตรฐาน
ความเป็นครูมือาชีพ ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครูที่
ทาประโยชน์

5.การพัฒนาข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งรองผู้อานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ระยะที่ ๒
การเรียนรู้ในสภาพจริง /
พัฒนาก่อนแต่งตั้ง
รองผอ.สพท.

1. เพื่ อ ให้ ผู้ เ ข้ า รั บ การพั ฒ นา ได้
เรีย นรู้สภาพจริงในสานัก งานเขต
พื้นที่การศึกษาที่มีนวัตกรรม หรือ
มีวิธีการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ด้าน
ก า ร บ ริ ห า ร ก า ร ศึ ก ษ า ด้ า น
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ แ ล ะ แ ผ น พั ฒ น า
การศึกษา
2. เพื่ อ ให้ ผู้ เ ข้ า รั บ การพั ฒ นามี
ความรู้ ความสามารถในก าร
ช่วยเหลือผู้อานวยการสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา พัฒนาคุณภาพการ
จั ดการศึ ก ษาให้ ไ ด้ ต ามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน แปลงนโยบาย
สู่การปฏิบัติ เป็นนักบริหารจัดการ
เชิงกลยุทธ์ ที่ยึดหลักธรรมาภิบาลใน
การบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

เชิงคุณภาพ
๑. ครูเป็นแบบอย่างที่ดี มีศีลธรรม มีจิต
วิญญาณความเป็นครู เจริญรอยตาม
เบื้องพระยุคลบาท
๒. ผู้มีทักษะ / ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการ
จัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนได้อย่าง
หลากหลาย
เชิงปริมาณ
ผู้มีจิตสาธารณะ ด้านการสนับสนุน
การศึกษาในการจัดการสอนโดยไม่รับ
ค่าตอบแทนให้แก่ผู้เรียน ได้รับการยกย่อง
ทุกคน
เชิงปริมาณ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งรองผู้อานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่ม
ประถมศึกษา จานวน ๑๕ คน
เชิงคุณภาพ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่
ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตรได้เพิ่มพูน
ความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพที่
เหมาะสมในอันที่จะทาให้การปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ เกิดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และความก้าวหน้าแก่ราชการ
มีอุดมการณ์ วิสัยทัศน์ บุคลิกภาพ
สามารถนาการพัฒนาหลักสูตรและการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญได้อย่าง

- สอบถามความพึงพอใจ
- ประเมินพฤติกรรมการ
เรียนรู้และการพัฒนา
- รายงานผลการ
ดาเนินงานโครงการ

102,400

/

ชื่อโครงการ กิจกรรม

ไตรมาสที่
ดาเนินการ

1

สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ
ข้อ 11 การพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต
แผนพัฒนาการศึกษาขัน้
พืน้ ฐาน (พ.ศ. 2564-2565)
ของสพฐ.
ช้อ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศึกษา
นโยบาย สพป.ฉช.1
ช้อ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศึกษา
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6

/

ชื่อโครงการ กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมายของโครงการ
(เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
และค่าเป้าหมาย

งบประมาณ
(บาท)

ไตรมาสที่
ดาเนินการ

สอดคล้องกับ

ผู้บริหารสถานศึกษา ครู
และบุคลากร นาเสนอผลการ
ปฏิบัติงานที่เป็นเลิศฯ และ
ได้รับการส่งเสริมการนาผล
การศึกษาวิจัยไปใช้เพื่อ
พัฒนาคุณภาพด้านการ
บริหารจัดการศึกษา การ
พัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้ ด้านการ
จัดการศึกษาเรียนรวม
รวมถึงเข้าร่วมกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคนิค
วิธีการและวิธีการปฏิบัติที่
ส่งผลสาเร็จต่อการพัฒนา
สมรรถภาพนักเรียนเรียนรวมฯ
ร้อยละ 80

15,000

ไตรมาสที่
2-4

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
และสร้างเสริมศักยภาพของ
ทรัพยากรมนุษย์
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ
ข้อ 12 พัฒนาการเรียนรู้
แผนพัฒนาการศึกษาขัน้
พืน้ ฐาน (พ.ศ. 2564-2565)
ของสพฐ.
ข้อ 3 ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาฯ
นโยบาย สพป.ฉช.1
ข้อ 3 ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาฯ

เหมาะสม และร่วมบริหารจัดการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

6.การนาเสนอผลการ
ปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ
(Best Practice) และ
นวัตกรรมด้านการจัด
การศึกษาเรียนรวม
/คัดเลือก/นาเสนอผลการ
ปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ
(Best Practice)และ
นวัตกรรมการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา
เรียนรวม

1.เพื่อนาเสนอผลการปฏิบัติงานที่ เชิงปริมาณ
เป็นเลิศ (Best Practice) และ
1. ผู้อานวยการโรงเรียน จานวน ๑๓๘ คน
นวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพการ 22. ครูและบุคลากรที่รับผิดชอบงานการศึกษา
จัดการศึกษาเรียนรวม
พิเศษ จานวน ๑๓๘ คน
๒.เพื่อส่งเสริมการนาผลการศึกษาวิจัย 3. พี่เลี้ยงเด็กพิการ จานวน ๒๓ คน
ไปใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการ เชิงคุณภาพ
บริหารจัดการศึกษา การพัฒนา
1.ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร มีผล
หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice)
ด้านการจัดการศึกษาเรียนรวม
และนวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพการจัด
๓.เพือ่ ส่งเสริมผู้บริหารสถานศึกษา การศึกษาเรียนรวม ที่เป็นแบบอย่าง
ครูและบุคลากร ในการแลกเปลี่ยน 2.ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร
เรียนรู้ เทคนิค วิธีการและวิธีการ ได้รับการส่งเสริมการนาผลการศึกษาวิจัยไป
ปฏิบัติที่ส่งผลสาเร็จต่อการพัฒนา ใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการบริหารจัด
สมรรถภาพนักเรียนเรียนรวม
การศึกษา การพัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้ ด้านการจัดการศึกษา
เรียนรวม
3.ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร
ได้รับการส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เทคนิค วิธีการและวิธีการปฏิบัติที่ส่งผล
สาเร็จต่อการพัฒนาสมรรถภาพนักเรียน
เรียนรวม
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7
วัตถุประสงค์

เป้าหมายของโครงการ
(เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)

7.การนาเสนอผลการ
ปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ
(Best Practice) และ
นวัตกรรม ด้านการศึกษา
ระดับปฐมวัย/
นาเสนอผลการปฏิบัติงาน
ที่เป็นเลิศ (Best
Practice) และนวัตกรรม
ด้านการศึกษาระดับ
ปฐมวัย

๑. เพื่อนาเสนอผลการปฏิบัติงานที่
เป็นเลิศ (Best Practice) และ
นวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาระดับปฐมวัย
๒. เพื่อส่งเสริมการนาผลการ
ศึกษาวิจัยไปใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ด้านการบริหารจัดการศึกษา การ
พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการ
เรียนรู้ ด้านการจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัย
๓. เพื่อส่งเสริมผู้บริหาร
สถานศึกษา ครูและบุคลากร ใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคนิค
วิธีการและวิธีการปฏิบัติที่ส่งผล
สาเร็จต่อการพัฒนาสมรรถภาพ
นักเรียนระดับปฐมวัย

8.การนาเสนอผลการ
ปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best
Practice) และนวัตกรรม
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
/นาเสนอผลการ
ปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ

1. เพื่อสร้างนวัตกรรมโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. ๑ โรงเรียน ๑
โครงงาน
๒. เพื่อขับเคลื่อนโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. ในระดับ ๒ ดาว

เชิงปริมาณ
๑.ผู้อานวยการโรงเรียน
จานวน ๑๓๖ คน
๒.ครูและบุคลากรที่สอนระดับปฐมวัย
จานวน ๑๓๖ โรงเรียน
เชิงคุณภาพ
๑.ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและ
บุคลากร มีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ
(Best Practice) และนวัตกรรมการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัย ที่เป็นแบบอย่าง
๒.ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและ
บุคลากร ได้รับการส่งเสริมการนาผล
การศึกษาวิจัยไปใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ด้านการบริหารจัดการศึกษา การ
พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
ด้านการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
๓. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและ
บุคลากร ได้รับการส่งเสริมให้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคนิค วิธีการและ
วิธีการปฏิบัติที่ส่งผลสาเร็จต่อการ
พัฒนาสมรรถภาพนักเรียนระดับ
ปฐมวัย
เชิงปริมาณ
ร้อยละ 100 โรงเรียนในสังกัด
ขับเคลื่อนสถานศึกษาให้เป็นระดับ
๒ ดาว
เชิงคุณภาพ

/

ชื่อโครงการ กิจกรรม

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
และค่าเป้าหมาย

งบประมาณ
(บาท)

๑.ผู้บริหารสถานศึกษา ครู 15,๐๐๐
และบุคลากร นาเสนอผลการ
ปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best
Practice) และนวัตกรรมการ
พัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาระดับปฐมวัย
ร้อยละ 80
๒.ผู้บริหารสถานศึกษา ครู
และบุคลากร ได้รับการ
ส่งเสริมการนาผลการ
ศึกษาวิจัยไปใช้เพื่อพัฒนา
คุณภาพด้านการบริหารจัด
การศึกษา การพัฒนา
หลักสูตรและกระบวนการ
เรียนรู้ ด้านการจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัย ร้อยละ 80
๓.ผู้บริหารสถานศึกษา ครู
และบุคลากร เข้าร่วม
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เทคนิค วิธีการและวิธีการ
ปฏิบัติที่ส่งผลสาเร็จต่อการ
พัฒนาสมรรถภาพนักเรียน
ระดับปฐมวัย ร้อยละ 80
๑. ร้อยละของโรงเรียนใน 20,๐๐๐
สังกัด ยกระดับคุณภาพ
โรงเรียนคุณธรรม
๒. ร้อยละของโรงเรียน
กลุ่มเป้าหมายมีโครงงาน

ไตรมาสที่
ดาเนินการ

สอดคล้องกับ

ไตรมาสที่
2-4

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
และสร้างเสริมศักยภาพของ
ทรัพยากรมนุษย์
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ
ข้อ 12 พัฒนาการเรียนรู้
แผนพัฒนาการศึกษาขัน้
พืน้ ฐาน (พ.ศ. 2564-2565)
ของสพฐ.
ข้อ 3 ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาฯ
นโยบาย สพป.ฉช.1
ข้อ 3 ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาฯ

ไตรมาสที่
1-4

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
และสร้างเสริมศักยภาพของ
ทรัพยากรมนุษย์
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ
ข้อ 12 พัฒนาการเรียนรู้

8

/

ชื่อโครงการ กิจกรรม

(Best Practice) และ
นวัตกรรมการพัฒนา
คุณภาพ การจัดการศึกษา
เรียนรวมและส่งเสริมการ
นาผลการศึกษาวิจัยไปใช้
เพื่อพัฒนาคุณภาพด้าน
การบริหารจัดการศึกษา
การพัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้
ด้านการจัดการศึกษา
เรียนรวม
9.ประเมินความสามารถ
ด้านการอ่าน ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 (RT)
ปีการศึกษา 2564/
จัดการประเมินคุณภาพ
การอ่าน ชั้น ป.1 ปี
การศึกษา 2564 (วิธีการ
ตามมาตรฐานของ สพฐ.)
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วัตถุประสงค์

เป้าหมายของโครงการ
(เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
และค่าเป้าหมาย

๓. เพื่อนาเสนอผลการปฏิบัติงาน
ที่เป็นเลิศ (Best Practice) และ
นวัตกรรมโครงงานโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ.

๑. โรงเรียในสังกัด ฯ มีโครงงาน
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เพื่อยกระดับ
คุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ
๒ ดาว
๒. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและ
บุคลากร มีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ
(Best Practice)
และนวัตกรรมโครงงานโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. ที่เป็นแบบอย่าง

โรงเรียนคุณธรรม
๑ โรงเรียน ๑ โครงงาน
๓. ร้อยละของโรงเรียนใน
สังกัดที่ได้รับการรับรอง
คุณภาพ โรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. ระดับ
๒ ดาว

1. เพื่อประเมินคุณภาพการอ่าน
ของนักเรียน ชัน้ ป.1
2. เพื่อให้สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามีข้อมูลสาหรับการ
วางแผนการประเมินคุณภาพ
ผู้เรียน

เชิงปริมาณ
สถานศึกษาทุกแห่งดาเนินการทดสอบ
ความสามารถด้านการอ่าน ผู้เรียน
ชั้น ป.1
เชิงคุณภาพ
เขตพื้นที่มีข้อมูลที่ถูกต้องในการ
ดาเนินงานการจัดสอบประเมินคุณภาพ
ผู้เรียน และรายงานหน่วยงานต้นสังกัด

1. การดาเนินการ
ประเมินคุณภาพการอ่าน
ออก เขียนได้ มี
ประสิทธิภาพ และเป็นไป
ด้วยความถูกต้องเรียบร้อย
บริสุทธิ์ยุติธรรม เชื่อถือได้
ร้อยละ 100
2. สามารถส่งข้อมูลผล
การประเมิน ได้ทันตาม
กาหนดเวลา ร้อยละ 100

50,000

ไตรมาสที่
1-3

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
และสร้างเสริมศักยภาพของ
ทรัพยากรมนุษย์
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ
ข้อ 12 พัฒนาการเรียนรู้
แผนพัฒนาการศึกษาขัน้
พืน้ ฐาน (พ.ศ. 2564-2565)
ของสพฐ.
ข้อ 3 ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาฯ
นโยบาย สพป.ฉช.1
ข้อ 3 ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาฯ

เชิงปริมาณ
1. ประเมินผลสัมฤทธิ์นักเรียน
ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2564

1. การดาเนินการประเมิน
คุณภาพการศึกษาขั้น
พื้นฐานมีประสิทธิภาพ

120,000

ไตรมาสที่
1-3

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
และสร้างเสริมศักยภาพของ
ทรัพยากรมนุษย์

10.การประเมินคุณภาพ
1. เพื่อตรวจสอบทักษะ
ผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ความสามารถของนักเรียนชั้น
3 (NT)/

งบประมาณ
(บาท)

ไตรมาสที่
ดาเนินการ

สอดคล้องกับ

แผนพัฒนาการศึกษาขัน้
พืน้ ฐาน (พ.ศ. 2564-2565)
ของสพฐ.
ข้อ 3 ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาฯ
นโยบาย สพป.ฉช.1
ข้อ 3 ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาฯ
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วัตถุประสงค์

เป้าหมายของโครงการ
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ตัวชี้วัดความสาเร็จ
และค่าเป้าหมาย

ประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 ในด้าน
ประถมศึกษาปีที่ 3 (NT) ภาษาไทย และด้านคณิตศาสตร์
2. เพื่อนาผลการประเมินไปใช้ใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

เชิงคุณภาพ
ผลประเมินความสามารถด้าน
ภาษาไทย และความสามารถด้าน
คณิตศาสตร์ มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ

และเป็นไปด้วยความ
ถูกต้องเรียบร้อยบริสุทธิ์
ยุติธรรม เชื่อถือได้
2. สามารถส่งผลการ
ประเมินให้โรงเรียนได้ทัน
ตามกาหนดเวลา

11.ทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O
– NET) ระดับชั้น ป.6
และ ม.3 ปีการศึกษา
2564

เชิงปริมาณ
1. ประเมินคุณภาพการศึกษานักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนใน
สังกัดในเขตพื้นที่การศึกษา และต่าง
สังกัด จานวน 2 โรงเรียน
2. ประเมินคุณภาพการศึกษานักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนใน
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียน
ต่างสังกัด จานวน 2 โรงเรียน
เชิงคุณภาพ
1. ผลการสอบเป็นที่ยอบรับ สามารถ
นาไปใช้ในการตัดสิน วิเคราะห์ผู้เรียน
การจัดการเรียนการสอน ได้ตรงตาม
ตัวชี้วัด
2.นาผลการประเมินไปวางแผนพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการศึกษาได้ใน
ทุกระดับ

1. การดาเนินการ
ทดสอบทางการศึกษาขั้น
พื้นฐานมีประสิทธิภาพ
และเป็นไปด้วยความ
ถูกต้องเรียบร้อยบริสุทธิ์
ยุติธรรม เชื่อถือได้
2. โรงเรียนสามารถนา
ผลการประเมินไปใช้
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ได้

1. เ พื่ อ ทดสอ บ ค วา มรู้ แ ล ะ
ความคิดของนักเรียนระดับชั้น ป.6
และ ม.3 ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศัก ราช
2551
2. เพื่อนาผลการทดสอบไปใช้เป็น
องค์ประกอบหนึ่งในการจบ
การศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551
3. เพื่อนาผลการสอบไปใช้ในการ
ปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน
ของโรงเรียน
4. เพื่อนาผลการทดสอบไปใช้ใน
การประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
และระดับชาติ

งบประมาณ
(บาท)

0

ไตรมาสที่
ดาเนินการ

ไตรมาสที่
1-3

สอดคล้องกับ

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ
ข้อ 12 พัฒนาการเรียนรู้
แผนพัฒนาการศึกษาขัน้
พืน้ ฐาน (พ.ศ. 2564-2565)
ของสพฐ.
ข้อ 3 ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาฯ
นโยบาย สพป.ฉช.1
ข้อ 3 ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาฯ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
และสร้างเสริมศักยภาพของ
ทรัพยากรมนุษย์
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ
ข้อ 12 พัฒนาการเรียนรู้
แผนพัฒนาการศึกษาขัน้
พืน้ ฐาน (พ.ศ. 2564-2565)
ของสพฐ.
ข้อ 3 ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาฯ
นโยบาย สพป.ฉช.1
ข้อ 3 ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาฯ
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ตัวชี้วัดความสาเร็จ
และค่าเป้าหมาย

งบประมาณ
(บาท)

ไตรมาสที่
ดาเนินการ

สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
และสร้างเสริมศักยภาพของ
ทรัพยากรมนุษย์
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ
ข้อ 12 พัฒนาการเรียนรู้
แผนพัฒนาการศึกษาขัน้
พืน้ ฐาน (พ.ศ. 2564-2565)
ของสพฐ.
ข้อ 3 ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาฯ
นโยบาย สพป.ฉช.1
ข้อ 3 ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาฯ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
และสร้างเสริมศักยภาพของ
ทรัพยากรมนุษย์

3.นาผลการประเมินเป็นข้อมูลในการ
วางแผนพัฒนาสมรรถภาพครูผู้สอน
4.นาผลการประเมินไปใช้ในการจัดทา
แผนกลยุทธ์ จุดเน้น นโยบาย

12.การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนกลุ่ม
สาระคณิตศาสตร์ โดยใช้
กระบวนการ Active
Learning /อบรมครูที่
สอนวิชาคณิตศาสตร์จาก
โรงเรียนที่มีผล (O-NET)
อยู่ในกลุ่มต่า 80
โรงเรียนท้าย

1. เพื่อพัฒนาครูผู้สอนในสังกัดให้
มีความรู้ และทักษะการจัดการ
เรียนการสอน โดยใช้กระบวนการ
Active Learning
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้
บุคลากรทางการศึกษาได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมีเวที
นาเสนอวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ
(Best Practices) ในระดับเขต
พื้นที่

เชิงปริมาณ
ค รู ผู้ ส อ น ก ลุ่ ม ส า ร ะ ก า ร เ รี ย น รู้
คณิ ต ศาสตร์ ใ นสั ง กั ด ได้ เ ข้ า ร่ ว ม
กิ จ กรรมการเรีย นการสอนกลุ่ม สาระ
คณิ ต ศาสตร์ โดยใช้ ก ระบวนการ
Active Learning จานวน 8๐ คน
เชิงคุณภาพ
ค รู ผู้ ส อ น ก ลุ่ ม ส า ร ะ ก า ร เ รี ย น รู้
คณิ ต ศาสตร์ ใ นสั ง กั ด มี ทั ก ษะการใช้
เทคนิ ค การเรี ย นการสอนกลุ่ ม สาระ
คณิ ต ศาสตร์ โดยใช้ ก ระบวนการ
Active Learning เพื่อใช้ประกอบการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน

ครูผู้สอนที่เข้ารับการ
อบรมร้อยละ 100 มี
ทักษะการใช้เทคนิคการ
เรียนการสอนกลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ โดยใช้
กระบวนการ Active
Learning เพื่อใช้
ประกอบการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน

0

ไตรมาสที่
1-4

13.การพัฒนาคุณภาพการ
เรียนการสอนภาษาไทย
ตามนโยบาย “เด็กไทยวิถี

๑. เพื่อยกย่องและประกาศเกียรติ
คุณครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัดที่มีรูปแบบการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนเพื่อเพิ่ม

เชิงปริมาณ
รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเขียน
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ใน

1.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
มี รู ป แบบการจั ด กิ จ กรรม
การเรีย นการสอนเพื่ อ เพิ่ ม
ประสิ ท ธิ ภ าพในการเขี ย น

8,000

ไตรมาสที่
1-4

11

/

ชื่อโครงการ กิจกรรม

ใหม่ อ่านออก เขียนได้ทุก
คน”/
ยกย่องและประกาศเกียรติ
คุณครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัด และเผยแพร่
รูปแบบการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการเขียน
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 ในสถานการณ์การ
แพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(COVID-19) ประจาปี
๒๕๖5

วัตถุประสงค์

ประสิทธิภาพในการเขียน
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(COVID-19) ประจาปี ๒๕๖5
2. เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเขียน
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ที่ประสบผลสาเร็จเป็นที่ประจักษ์
๓. เพื่อเผยแพร่รูปแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการเขียนอ่าน
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
เป็นต้นแบบในการพัฒนาการเขียน
ให้กับโรงเรียนอื่น ๆ
14.การสร้างชุมชนแห่งการ 1. เพื่อสร้างความเข้าใจการจัดการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
เรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบ
ผู้สอนภาษาอังกฤษและ
Active Learning
วิทยาการคานวณระดับเขต 2. เพื่อสร้างทางเลือกในการจัดทา
พื้นที่/
แผนการสอนและสื่อการเรียนการ
1. กลุ่มครูต้นแบบวิชา
สอนวิชาภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ และวิทยาการ 3. เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการ
คานวณ ร่วมกันประชุมวาง สอนวิทยาการคานวณ
แผนการจัดการ PLC และ 4. เพื่อสร้างความเข้าใจและ
จัดทาเครื่องมือ PLC
มาตรฐานในการจัดการเรียนการ
2. ประชาสัมพันธ์รับสมัคร สอนสาระวิทยาการคานวณ
ครูกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
และวิทยาการคานวณที่

60

เป้าหมายของโครงการ
(เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
และค่าเป้าหมาย

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ประจาปี 2565
เชิงคุณภาพ
รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเขียน
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
ช่วยให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
เขียนสะกดคาและบอกความหมาย
ของคาได้ สามารถเผยแพร่เป็น
แบบอย่างให้กับสถานศึกษาอื่นสามารถ
นาไปประยุกต์ใช้ได้

ภ า ษ า ไ ท ย ร ะ ดั บ ชั้ น
ประถมศึกษา ปีที่ 3 รูปแบบ
ที่เป็นเลิศ ระดับดี
2. ผู้บริหาร ครู และบุลากร
ทาง ก าร ศึ ก ษา มี ค วา ม
พึงพอใจในรูปแบบการเรียน
ก า ร ส อ น เ พื่ อ เ พิ่ ม
ประสิ ท ธิ ภ าพในการเขี ย น
ภ า ษ า ไ ท ย ร ะ ดั บ ชั้ น
ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า ปี ที่ 3
ที่เป็นเลิศ (Best Practices)
ระดับมาก

เชิงปริมาณ
1. ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ จานวน
138 คน
2. ครู ผู้ ส อนวิ ช าวิ ท ยาการค านวณ
จานวน 138 คน
เชิงคุณภาพ
ค รู ผู้ ส อ น วิ ช า ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ไ ด้
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ แ ละพั ฒ นาการ
จัดการเรียนการสอน

- ครูผู้สอนภาษาอังกฤษและ
วิทยาการคานวณมีแผนการ
จั ด การเรี ย นการสอน ร้ อ ย
ละ 100
-ครู ผู้ ส อนกลุ่ ม เป้ า หมายที่
ผ่านการPLC ร้อยละ 100

งบประมาณ
(บาท)

ไตรมาสที่
ดาเนินการ

สอดคล้องกับ

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ
ข้อ 12 พัฒนาการเรียนรู้
แผนพัฒนาการศึกษาขัน้
พืน้ ฐาน (พ.ศ. 2564-2565)
ของสพฐ.
ข้อ 3 ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาฯ
นโยบาย สพป.ฉช.1
ข้อ 3 ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาฯ

0

ไตรมาสที่
1–4

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
และสร้างเสริมศักยภาพของ
ทรัพยากรมนุษย์
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ
ข้อ 12 พัฒนาการเรียนรู้
แผนพัฒนาการศึกษาขัน้
พืน้ ฐาน (พ.ศ. 2564-2565)
ของสพฐ.
ข้อ 3 ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาฯ
นโยบาย สพป.ฉช.1
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เป้าหมายของโครงการ
(เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)

61
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
และค่าเป้าหมาย

งบประมาณ
(บาท)

ไตรมาสที่
ดาเนินการ

สนใจ เพื่อเข้าร่วม PLC
Online

สอดคล้องกับ

ข้อ 3 ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาฯ

15.การแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ปีการศึกษา 2565
/ให้ โ รงเรี ย นจั ด กิ จ กรรม
ส่งเสริมศักยภาพทางด้ า น
วิชาการ ตามความสามารถ
ข อ ง บุ ค คลแ ละ เ ตรี ย ม
ความพร้ อ มสู่ ป ระชาคม
อาเซียน

2.1 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียน
จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพทางด้าน
วิชาการ ตามความสามารถของบุคคล
และเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน
2.2 เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสได้
แสดงออกซึ่งความสามารถในด้าน
ศิลปะและหัตถกรรม กิจกรรม
การงานพื้นฐานอาชีพที่สามารถนาไป
พัฒนาต่อยอดเพื่อประกอบอาชีพได้
2.3 เพื่อจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
นาเสนอศักยภาพในการแข่งขันของ
นักเรียนในด้านศิลปะ
และหัตถกรรม กิจกรรมการงาน
พื้นฐานอาชีพ ที่สามารถนาไปพัฒนา
ต่อยอดเพื่อประกอบอาชีพได้

16.บ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย ประเทศไทย ระดับ
ประถมศึกษา/บุคลากร
เข้ารับการอบรมพัฒนา/
บูรณาการกิจกรรมบ้าน

2.1 เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ระดับประถมศึกษาบูรณาการ
กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา
เข้ากับการจัดการเรียนการสอน

เชิงปริมาณ
1. โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ส่งเสริม
สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพ
ทางด้านวิชาการและความสามารถ
ของบุคคลตาม ความถนัด
2. ประกวด/แข่งขันศักยภาพของนักเรียน
ในทุก ๆ ด้าน ในระดับกลุ่มโรงเรียน
จานวน 14 กลุ่ม
และระดับเขตพื้นที่การศึกษา
3. นักเรียนทุกระดับในสังกัดได้แสดง
ผลงานความก้าวหน้าทางการจัดการศึกษา
ตามแนวปฏิรูปการศึกษา
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนที่ชนะเลิศในทุกกิจกรรม ได้
เข้าร่วมการแข่งขัน/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
เวทีระดับชาติ
2. นักเรียนได้แสดงผลงานให้ปรากฏเป็นที่
ประจักษ์ต่อสาธารณชน ทั้งในระดับ
โรงเรียน ระดับกลุ่มโรงเรียน ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา และระดับชาติ (ภูมิภาค
ภาคกลางและภาคตะวันออก)
๑. โรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาใน
สังกัด สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
จานวน ๖ โรงเรียน
๒. ครูผู้สอนโรงเรียนที่เข้าร่วม

1. โรงเรี ย นที่ จั ด กิ จ กรรม
ส่งเสริมและพัฒนานักเรียน
ตามศักยภาพ ร้อยละ 90
2. นักเรียนที่เข้าร่วมการ
ประกวด/แข่งขันศักยภาพ
ทางด้านวิชาการ
ร้อยละ 80

1. มีเครือข่ายความร่วมมือ
6 โรงเรี ย นครบ ทั้ ง 4
อาเภอ
2. มีหน่วยการเรียนรู้บูรณา
ก า ร กิ จ ก ร ร ม บ้ า น

0

0

ไตรมาสที่
1–4

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
และสร้างเสริมศักยภาพของ
ทรัพยากรมนุษย์
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ
ข้อ 12 พัฒนาการเรียนรู้
แผนพัฒนาการศึกษาขัน้
พืน้ ฐาน (พ.ศ. 2564-2565)
ของสพฐ.
ข้อ 3 ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาฯ
นโยบาย สพป.ฉช.1
ข้อ 3 ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาฯ

ไตรมาสที่
1–4

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
และสร้างเสริมศักยภาพของ
ทรัพยากรมนุษย์
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ
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นักวิทยาศาสตร์น้อย
ประเทศไทย ระดับ
ประถมศึกษา

พัฒนาผู้เรียนให้ได้มาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.2 เพื่อสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา
2.3 เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน
ระดับประถมศึกษาให้สามารถ
จัดการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

โครงการ รุ่นที่ ๑ – 2 โรงเรียนละ
๒ - 3 คน

17.การพัฒนาข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งผู้อานวยการ
สถานศึกษา สังกัด
สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระยะที่ ๒ การเรียนรู้ใน
สภาพจริง

เชิงปริมาณ
๑.เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนา ได้
๑.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ ศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการ
วิชาชีพที่เหมาะสม ปฏิบัติหน้าที่
ราชการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทาง สถานศึกษา จานวน ๓๐ คน
๒.วิทยากรและวิทยากรพี่เลี้ยง จานวน
ราชการ
๒๐ คน
๒.เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้
๓.คณะทางาน จานวน ๓๐ คน
ความสามารถในการช่วยเหลือผู้อานวยการ เชิงคุณภาพ
สถานศึกษา พัฒนาคุณภาพการจัด
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่
การศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษาขั้น ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตรได้เพิ่มพูน
พื้นฐาน แปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ เป็น ความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม
นักบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์
จริยธรรม และจรรยาบรรณ

ที่ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ วิชาชีพที่เหมาะสมในอันที่จะทาให้การ
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ปฏิบัติหน้าที่ราชการ เกิดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล
18.โครงการ ส่งเสริมทักษะ ๑. เพื่อส่งเสริมทักษะในการใช้งาน เชิงปริมาณ
-คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
อาชีพด้านการออกแบบ สื่อ โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับ
โรงเรียนนาร่องต้นแบบในสังกัดสานักงาน
ออกแบบสิ่งพิมพ์ ให้กับคณะครู
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งบประมาณ
(บาท)

ไตรมาสที่
ดาเนินการ

นั ก วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ น้ อ ย
ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ร ะ ดั บ
ประถมศึ ก ษาที่ ส อดคล้ อ ง
กั บ ส า ร ะ ก า ร เ รี ย น รู้
มาตรฐาน และตัวชี้วัด สาระ
การเรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์ ปี
การศึ ก ษา 2564 ส าหรั บ
นักเรียนระดับประถมศึกษา

สอดคล้องกับ

ข้อ 12 พัฒนาการเรียนรู้
แผนพัฒนาการศึกษาขัน้
พืน้ ฐาน (พ.ศ. 2564-2565)
ของสพฐ.
ข้อ 3 ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาฯ
นโยบาย สพป.ฉช.1
ข้อ 3 ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาฯ

ผู้เข้ารับการพัฒนาฯมีความ
พึงพอใจ ร้อยละ 80
ผลการประเมิ น พฤติ ก รรม
การเรี ย นรู้ แ ละการพั ฒ นา
ร้อยละ 80
รายงานผลการด าเนิ น งาน
โครงการร้อยละ 100 ของ
ผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด

๔๐,๐๐๐

ไตรมาสที่
1

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
และสร้างเสริมศักยภาพของ
ทรัพยากรมนุษย์
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ
ข้อ 12 พัฒนาการเรียนรู้
แผนพัฒนาการศึกษาขัน้
พืน้ ฐาน (พ.ศ. 2564-2565)
ของ สพฐ.
ข้อ 3 ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาฯ
นโยบาย สพป.ฉช.1
ข้อ 3 ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาฯ

๑. ครูสามารถนาความรู้ที่ได้
ไปใช้ ผลิตสื่อและบูรณาการ

๓๕,๐๐๐

ไตรมาสที่
1-4

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
และสร้างเสริมศักยภาพของ
ทรัพยากรมนุษย์
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สิ่งพิมพ์ ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ (IT Art)

วัตถุประสงค์

เป้าหมายของโครงการ
(เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)
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และค่าเป้าหมาย

และบุคลากรทางการศึกษา และ
นักเรียนโรงเรียนนาร่องต้นแบบ
ในสังกัด
๒. เพื่อส่งเสริมทักษะการออกแบบ
และการพิมพ์ภาพลงบนวัสดุ เช่น
แก้ว ผ้า และ วัสดุอื่นๆ ให้กับคณะ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
นักเรียนโรงเรียนนาร่องต้นแบบ
ในสังกัด
๓. เพื่อส่งเสริมทักษะด้านอาชีพ
และสร้างรายได้ ให้กับคณะครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และ
นักเรียนโรงเรียนนาร่องต้นแบบ
ในสังกัด

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา
เขต 1 จานวน 1 โรงเรียน
- นักเรียน ของโรงเรียนนาร่องต้นแบบใน
สังกัดสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 จานวน 1
โรงเรียน
เชิงคุณภาพ
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน
นาร่องต้นแบบในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
สามารถนาความรู้ที่ได้ไปใช้ ผลิตสื่อและ
บูรณาการกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
มีความรูแ้ ละทักษะใช้งานเทคโนโลยีดา้ นการ
ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ดว้ ยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ และสามารถสร้างชิ้นงานหรือ
ผลิตภัณฑ์ เพื่อพัฒนาเป็นทักษะอาชีพได้

กั บการจัดกิจกรรมการเรี ยน
การสอนได้ ร้อยละ 100
๒. นั ก เรี ย นมี ค วามรู้ แ ละ
ทั กษะใช้ งานเทคโนโลยี ด้าน
การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ ด้ วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
๓. นั ก เรี ย นมี ส ามารถน า
ความรู้ แ ละทั ก ษะใช้ ง าน
เทคโนโลยีด้านการออกแบบ
สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ ด้ ว ยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ สร้างชิ้นงานหรือ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เพื่ อ พั ฒ นาเป็ น
ทักษะอาชีพได้

งบประมาณ
(บาท)

ไตรมาสที่
ดาเนินการ

สอดคล้องกับ

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ
ข้อ 12 พัฒนาการเรียนรู้
แผนพัฒนาการศึกษาขัน้
พืน้ ฐาน (พ.ศ. 2564-2565)
ของ สพฐ.
ข้อ 3 ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาฯ
นโยบาย สพป.ฉช.1
ข้อ 3 ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาฯ

กลยุทธ์ สพฐ.ที่ 4 เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
1.การตรวจสอบ ติดตามการ
ปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชี
และการบริ หารสิ นทรั พย์
ของสถานศึกษา/ดาเนินการ
ตรวจสอบด้านการเงิน การ
บั ญ ชี โรงเรี ยนในสั ง กั ด
จ านวน 50 แห่ งและแจ้ ง
ผลการตรวจสอบและ
ข้อเสนอแนะให้หน่วยงาน
ทราบ เพื่อแก้ ไขปรับปรุง
ตามข้อเสนอแนะ

1. เพื่อให้การปฏิบัติงานของสถานศึกษา
ในสั งกั ดเป็ นไปอย่ างมี ประสิ ทธิ ภาพ
และประสิทธิผล
2. เพื่อให้การปฏิบัติงานของสถานศึกษา
ในสังกั ดเป็ นไป ตามกฎหมาย ระเบี ยบ
ข้อบังคับ คาสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และ
นโยบายที่กาหนด
3. เพื่อให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงิน
ที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ สร้าง
ความมั่ นใจ แก่ ฝ่ ายบริ หารและ
บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง
4. เพื่อติดตามและประเมินผลการบริหาร
และการด าเนิ นงาน ตลอดจนให้

เชิงปริมาณ
ตรวจสอบสถานศึกษาในสังกัด จานวน
50 แห่ง
เชิงคุณภาพ
สถานศึกษาสามารถดาเนินการด้าน
งบประมาณ การเงิน การบัญชีได้อย่าง
ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบและเป็น
ปัจจุบัน

โรงเรียนในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 ได้รับ
การตรวจสอบภายใน มี
การบริหารงบประมาณ
การเงิน บัญชี พัสดุ อย่าง
มีประสิทธิภาพ ร้อยละ
95

0

ไตรมาสที่
1-4

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ข้อ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอด
ช่วงชีวิต
แผนพัฒนาการศึกษาขั้น

พืน้ ฐาน (พ.ศ. 2564-2565) ของ
สพฐ.
ช้อ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการศึกษา
นโยบาย สพป.ฉช.1
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วัตถุประสงค์

ข้อเสนอแนะ หรือ แนวทางปรับปรุงแก้ไข
การบริหารงาน และการปฏิบัติงานด้ าน
ต่าง ๆ ให้มีประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผล
และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งให้มี
การบริหารจัดการที่ดี
2.คลีนิคนิติการ / ปรึกษา 1.เพื่อให้ผู้อานวยการสถานศึก ษา
และวางแผนเพื่อจัดทา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
โครงการ กิจกรรม มีการ ศึกษา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ให้ความรู้เกี่ยวกับวินัย
วิ นั ย การรั ก ษาวิ นั ย และระเบี ย บ
ระเบียบ กฎหมายที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวข้องในการประชุม
2.เพื่อให้ผู้อานวยการสถานศึก ษา
ผู้บริหารสถานศึกษา และ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ให้คาแนะนา ปรึกษา/
ศึ ก ษา ปฏิ บั ติ ต นได้ ถู ก ต้ อ งตาม
หารือ แก่ผู้อานวยการ
ระเบี ย บวิ นั ย ของข้ า ราชการ มี่
สถานศึกษาและ
กระทาการอันใดที่จะก่อให้เกิดการ
ข้าราชการครูและ
กระทาผิดวินัย อันจะนาไปสู่ก าร
บุคลากรทางการศึกษา
ดาเนินการทางวินัย และถูกลงโทษ

3.พัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารและการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา
ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต ๑/
จัดประชุมสัมมนา

๑. เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาใน
สังกัด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ใน
การจัดบริหารจัดการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ
๒. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้บริหารสถานศึกษากับหน่วยงาน
ทางการศึกษาอื่น

เป้าหมายของโครงการ
(เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)
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งบประมาณ
(บาท)

ไตรมาสที่
ดาเนินการ

สอดคล้องกับ

ช้อ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการศึกษา

เชิงปริมาณ
ผู้อานวยการสถานศึกษา ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา จานวน
138 โรงเรียน
เชิงคุณภาพ
ข้ าราชการครู และบุ คลากรทางการศึ กษา
ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัย ฯลฯ
และปฏิบัติตนได้ถูกต้อง ตามระเบียบวินัย
ของข้าราชการ

1.สถานศึกษา ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับวินัย ฯลฯ ร้อยละ 80
2. ผอ.สถานศึกษา ปฏิบัติตน
ได้ถูกต้อง ตามระเบียบวินัย
ของข้าราชการ ไม่ถูก
ดาเนินการทางวินัย
ร้อยละ 80

เชิงปริมาณ
บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา
และบุคลากรทางการศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต ๑ จานวน 200 คน เข้า
ร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ

บริหารการศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษา และบุคลากร
ทางการศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต
1 เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ

0

850,000

ไตรมาสที่
1–4

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ
ข้อ 11 การพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต
แผนพัฒนาการศึกษาขัน้
พืน้ ฐาน (พ.ศ. 2564-2565)
ของสพฐ.
ช้อ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศึกษา
นโยบาย สพป.ฉช.1
ช้อ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศึกษา

ไตรมาสที่
1–2

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ
ข้อ 11 การพัฒนาศักยภาพคน
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สรุปและรายงานผล

4. เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทร
มหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 28
กรกฎาคม 2565/
บุคลากร สพป.ฉะเชิงเทรา
เขต 1 เข้าร่วมกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติฯ

วัตถุประสงค์

เป้าหมายของโครงการ
(เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)

ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา
บุคลากรทางการศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต ๑ จานวน 200 คน
ได้รับการพัฒนาศักยภาพและสามารถ
บริหารจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

1.เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
เชิงปริมาณ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่
รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
เขต 1 จานวน 55 คน
2.เพื่อเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา
2.สถานศึกษาในสังกัด จานวน 138 แห่ง
พระมหากษัตริย์
เชิงคุณภาพ
3.เพื่อให้บุคลากรและสถานศึกษาใน 1.เพื่อให้บุคลากรและสถานศึกษาใน
สังกัดได้แสดงความจงรักภักดีและ
สังกัดได้แสดงความจงรักภักดีและสานึก
สานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมี ในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อ
ต่อ ปวงชนชาวไทย
ปวงชนชาวไทย และเทิดทูนสถาบัน
4.เพื่อเกิดความรัก สามัคคีในหมู่คณะ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
อันจักนาไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่าง
2. บุคลากรและสถานศึกษาในสังกัด
ยั่งยืน
ภาคภูมิใจ และร่วมกันดูแลรักษา
สานักงาน
3. เพื่อเกิดความรัก สามัคคีในหมู่คณะ

65
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
และค่าเป้าหมาย

งบประมาณ
(บาท)

ไตรมาสที่
ดาเนินการ

๑๐๐ ของจานวน
กลุ่มเป้าหมาย

บุคลากร สพป.ฉะเชิงเทรา
เขต 1 ที่เข้าร่วมกิจกรรม
มากกว่าร้อยละ 80 ของ
บุคลากรทั้งหมด

สอดคล้องกับ

ตลอดช่วงชีวิต
แผนพัฒนาการศึกษาขัน้
พืน้ ฐาน (พ.ศ. 2564-2565)
ของสพฐ.
ช้อ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศึกษา
นโยบาย สพป.ฉช.1
ช้อ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศึกษา
6,400

ไตรมาสที่
4

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ
ข้อ 11 การพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต
แผนพัฒนาการศึกษาขัน้
พืน้ ฐาน (พ.ศ. 2564-2565)
ของสพฐ.
ช้อ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศึกษา
นโยบาย สพป.ฉช.1
ช้อ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศึกษา

66

17

/

ชื่อโครงการ กิจกรรม

5.พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา/
1) ประชุมวางแผน
จัดทาเครื่องมือนิเทศ
ติดตาม
การดาเนินงานตามระบบ
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และ การ
คัดเลือกสถานศึกษาเพื่อ
รับรางวัล IQA AWARD
2) ประชุมชี้แจงการ
นิเทศ กากับ ติดตาม และ
การคัดเลือกสถานศึกษา
เพื่อรับรางวัล IQA
AWARD
3) ดาเนินการนิเทศ
กากับ ติดตาม เก็บ
รวบรวมข้อมูลวิเคราะห์
สรุป จัดทา
รายงานผล

วัตถุประสงค์

เป้าหมายของโครงการ
(เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
และค่าเป้าหมาย

งบประมาณ
(บาท)

ไตรมาสที่
ดาเนินการ

สอดคล้องกับ

1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้
สถานศึกษามีระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาที่
เข้มแข็ง เหมาะสมกับสภาพบริบท
ของสถานศึกษา
2. เพื่อพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภาพภายในสถานศึกษา
ตามนโยบาย
3. เพื่อพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศการประเมินของ
สถานศึกษา

เชิงปริมาณ
1. ผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์
บุคลากรในเขตพื้นที่ผู้บริหารโรงเรียนและ
ครู
2. โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด จานวน
138 โรงเรียน ได้รับการนิเทศ กากับ
ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานด้าน
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ร่วมกับหน่วยงานต้น
สังกัดและการนิเทศทางไกลโดยสื่อ/
นวัตกรรมการนิเทศรูปแบบต่าง ๆ เช่น
จดหมายข่าว, แผ่นพับ, การนิเทศทาง
ออนไลน์, เว็บไซต์ เป็นต้น
3. โรงเรียนในสังกัด ร้อยละ 90 มีผลการ
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาใน
ระดับดีขึ้นไป
4. โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนเข้ารับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ครบทุก
โรงเรียน
เชิงคุณภาพ
1. ผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ และ
ผู้บริหารโรงเรียน มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการดาเนินงานตามนโยบาย การ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและ
การประเมินคุณภาพภายนอก
2. เขตพื้นที่การศึกษามีสื่อ/นวัตกรรม
ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและเครื่องมือนิเทศติดตาม
และประเมิน

1. ผู้บริหารการศึกษา
ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหาร
โรงเรียน มีความรู้ ความ
เข้าใจ การประเมินคุณภาพ
ภายในตามนโยบายการ
ปฏิรูประบบการประเมิน
และประกันคุณภาพฯ ร้อย
ละ 80
2. โรงเรียนในสังกัดมี
แนวดาเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพภายใน
และมีผลการประเมินอยู่
ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ
90
3. เขตพื้นที่การศึกษามีสื่อ/
เอกสาร/แนวทางการนิเทศ
และเผยแพร่ความรู้การ
ดาเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาทั้ง
ทางตรงและทางไกลใน
รูปแบบ/วิธีการ ต่าง ๆ
ร้อยละ 90
4. โรงเรียนในสังกัดได้รับ
การนิเทศ กากับ ติดตาม
และประเมินผลการ
ดาเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาทั้งภายใน

0

ไตรมาสที่
1–4

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ
ข้อ 11 การพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต
แผนพัฒนาการศึกษาขัน้
พืน้ ฐาน (พ.ศ. 2564-2565)
ของสพฐ.
ช้อ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศึกษา
นโยบาย สพป.ฉช.1
ช้อ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศึกษา
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วัตถุประสงค์

เป้าหมายของโครงการ
(เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)

3. โรงเรียนในสังกัดดาเนินงานประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาได้อย่างเป็น
ระบบ ต่อเนื่องและดาเนินการประเมิน
ตนเองได้
4. โรงเรียนในสังกัดสามารถดาเนินการ
นิเทศ กากับ ติดตาม พัฒนาการ
ดาเนินงานระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาได้ด้วยตนเอง
5. โรงเรียนในสังกัดมีผลงานสามารถ
นาเสนอเพื่อการประชาสัมพันธ์และเป็น
แบบอย่างแก่โรงเรียนต่างสังกัดและ
หน่วยงานอื่น ๆ ได้
6.นิเทศแบบรวมพลังกลุ่ม ๒.๑. นิเทศ ติดตามและให้
เชิงปริมาณ
เครือข่าย (Network
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการ
๑) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
Supervisor Team :
ดาเนินงานตามจุดเน้นและนโยบาย อ่านออกเขียนได้ ๑๐๐ % ชัน้
NST
ของหน่วยงานต้นสังกัด
ประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ และ ชัน้
๒.๒. พัฒนาประสิทธิภาพในการ มัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ อ่านคล่อง เขียน
นิเทศการศึกษา โดยเน้นการใช้
คล่อง อ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ ๘๐ %
วิธีการนิเทศที่หลากหลาย และเป็น ๒) ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
ระบบ
ทุกช่วงชั้นทุกสาระการเรียนรู้ให้สูงขึ้น
๒.๓. นิเทศ ติดตามอย่างต่อเนื่อง เชิงคุณภาพ
ให้สอดคล้องกับนโยบาย งานและ ๑) นักเรียนมีความสามารถในการคิด
โครงการของสานักงานเขตพื้นที่
วิเคราะห์ อยู่ในระดับดี
การศึกษาประมศึกษาฉะเชิงเทรา ๒) นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและ
เขต ๑
แสวงหาความรูจ้ ากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ
๒.๔. สร้างความเข้าใจแก่บุคลากร ๓) นักเรียนมีจิตสานึกในความเป็นไทย
ในโรงเรียนด้านต่าง ๆ ในการ
๔) นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
ดารงชีวิตที่มีคุณภาพ ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
และค่าเป้าหมาย

งบประมาณ
(บาท)

ไตรมาสที่
ดาเนินการ

สอดคล้องกับ

โรงเรียนและจากต้นสังกัด
ร้อยละ 100
5. โรงเรียนในสังกัดมี
ผลงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาจน
สามารถเป็นแบบอย่างแก่
โรงเรียนต่างสังกัดและ
สามารถเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ผลงานได้
มีครบทุกระดับขนาด
สถานศึกษา
ผู้เรียนในสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา
เขต 1 ได้รับการพัฒนา
คุณภาพในทุก ๆ ด้าน ร้อย
ละ 80

220,000

1-4

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ
ข้อ 11 การพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต
แผนพัฒนาการศึกษาขัน้
พืน้ ฐาน (พ.ศ. 2564-2565)
ของสพฐ.
ช้อ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศึกษา
นโยบาย สพป.ฉช.1
ช้อ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศึกษา
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วัตถุประสงค์

เป้าหมายของโครงการ
(เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
และค่าเป้าหมาย

งบประมาณ
(บาท)

ไตรมาสที่
ดาเนินการ

สอดคล้องกับ

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1

๕) นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
ค่านิยม ๑๒ ประการ

7.พัฒนาคุณภาพการ
นิเทศการศึกษา สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา
เขต 1/
คัดเลือกรูปแบบการนิเทศ
และสรุปผลและรายงาน
ผลการสร้างความเข้มแข็ง
ของการนิเทศ

๑. เพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนและ
สร้างความเข้มแข็งของการนิเทศ
ภายในสถานศึกษา
๒. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการสร้าง
นวัตกรรม รูปแบบการนิเทศ
ภายในของสถานศึกษา และใน
สานักงานเขตพื้นที่

เชิงปริมาณ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 มีรูปแบบ และแนวทาง
การนิเทศเพื่อสร้างความเข้มแข็งการนิเทศ
ภายในสถานศึกษา
เชิงคุณภาพ
สถานศึกษามีรูปแบบการดาเนินงานนิเทศ
ภายในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โรงเรียนในสังกัดที่มีรูปแบบ
กระบวนการนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลภายใน
สถานศึกษา ร้อยละ 80

0

ไตรมาสที่
1–4

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ
ข้อ 11 การพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต
แผนพัฒนาการศึกษาขัน้
พืน้ ฐาน (พ.ศ. 2564-2565)
ของสพฐ.
ช้อ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศึกษา
นโยบาย สพป.ฉช.1
ช้อ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศึกษา

8.เชิดชูเกียรติบุคคล
ต้นแบบ ด้านการช่วยเหลือ
สังคมดีเด่นหรือ มีจิต
สาธารณะ

๑. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล
ต้นแบบ ด้านการช่วยเหลือสังคม
ดีเด่น และมีจิตสาธารณะ
๒. เพื่อสร้างเครือข่ายบุคคล
ต้นแบบ ด้านการช่วยเหรือสังคม
ดีเด่น และเพื่อยกระดับมาตรฐาน
ความเป็นครูมือาชีพ ตามหลัก

เชิงคุณภาพ
๑ ครูเป็นแบบอย่างที่ดี มีศีลธรรม
มีจิตวิญญาณความเป็นครู เจริญรอย
ตามเบื้องพระยุคลบาท
๒. ผู้มีทักษะ / ภูมิปัญญาท้องถิ่น ใน
การจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียน
ได้อย่างหลากหลาย

บุคคลซึ่งทาคุณประโยชน์
ด้านการสนับสนุน
การศึกษา ในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต ๑

0

ไตรมาสที่
1–4

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ
ข้อ 11 การพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต

20
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ชื่อโครงการ กิจกรรม

9.พัฒนาห้องเรียน
คุณภาพ/
ประกวด และ ประเมิน
คัดเลือกห้องเรียนคุณภาพ

วัตถุประสงค์

เป้าหมายของโครงการ
(เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)
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ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครูที่ เชิงปริมาณ
ทาประโยชน์
ผู้มจี ิตสาธารณะ ด้านการสนับสนุน
การศึกษาในการจัดการสอนโดย ไม่
รับค่าตอบแทนให้แก่ผู้เรียน ได้รับการ
ยกย่องทุกคน

(ตามจานวนที่ได้รับการ
คัดเลือก)

1. เพื่ อ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้
ครู ผู้ ส อนในโรงเรี ย นด าเนิ น การ
พัฒนาห้องเรียนของตนเองให้เป็น
ห้ อ ง เ รี ย น คุ ณ ภ า พ ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ
2 . เ พื่ อ ส่ ง เ ส ริ ม ส นั บ ส นุ น ใ ห้
ผู้บริหารและบุคลากรในโรงเรีย น
ด าเนิ น การพั ฒ นาโรงเรี ย นของ
ตนเอง
ให้เป็นโรงเรีย นคุณ ภาพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพ
กายและจิ ต ดี เอื้ อ ต่ อ การรั บ รู้ ท า
ให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนสูงขึ้น

1.โรงเรียนที่มีห้องเรียน
คุณภาพระดับกลุ่ม
โรงเรียน 30 ห้องเรียน
2. โรงเรียนคุณภาพจาก
การประเมินระดับเขต
พื้นที่ 12 โรงเรียน

เชิงปริมาณ
1. ครูผู้สอนของโรงเรียนในสังกัดทุก
คนเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนา
ห้องเรียนคุณภาพ
2. ผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียนใน
สังกัดเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนา
โรงเรียนคณภาพ
3. โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 1
จานวน 138 โรง มีการดาเนิน
การปรับปรุงห้องเรียนให้เป็นห้องเรียน
คุณภาพและมีห้องเรียนคุณภาพประจา
กลุ่มโรงเรียน ทุกกลุ่มโรงเรียน ซึ่งแยก
เป็นระดับ ปฐมวัย ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
เชิงคุณภาพ
1.ห้องเรียนของครูผู้สอนที่เข้าร่วม
กิจกรรมการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ
ผ่านเกณฑ์การประเมินห้องเรียน

งบประมาณ
(บาท)

ไตรมาสที่
ดาเนินการ

สอดคล้องกับ

แผนพัฒนาการศึกษาขัน้
พืน้ ฐาน (พ.ศ. 2564-2565)
ของสพฐ.
ช้อ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศึกษา
นโยบาย สพป.ฉช.1
ช้อ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศึกษา
0

ไตรมาสที่
2–3

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ
ข้อ 11 การพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต
แผนพัฒนาการศึกษาขัน้
พืน้ ฐาน (พ.ศ. 2564-2565)
ของสพฐ.
ช้อ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศึกษา
นโยบาย สพป.ฉช.1
ช้อ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศึกษา
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10.พัฒนาประสิทธิภาพ
การดาเนินงาน
คณะกรรมการ
ติดตาม*ตรวจสอบ
ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษา / ประชุม
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
และจัดทารายงานผลการ
ติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษาประจาปี

วัตถุประสงค์

เป้าหมายของโครงการ
(เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)

คุณภาพระดับดีขึ้นไป
2.โรงเรียนในสังกัดที่ร่วมกิจกรรมการ
พัฒนาโรงเรียนคุณภาพผ่านเกณฑ์การ
ประเมินโรงเรียนคุณภาพระดับดีขึ้นไป
3.โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 มีการ
ปรับปรุงพัฒนา
คุณภาพห้องเรียน ที่เอื้อต่อ การเรียนรู้
ของนักเรียน ทาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนเพิ่มขึ้น
1 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
เชิงปริมาณ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการติดตาม
ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของ ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
สานักงาน.เขตพื้นที่การศึกษา
จานวน 35 คน ร่วมกั นดาเนินการติดตาม
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
2. เพื่อส่งเสริมระบบนิเทศ ติดตาม โรงเรียนในสังกัด
ประเมิ นผลที่ มี ต่ อการ พั ฒ นา เชิงคุณภาพ
คุ ณภาพการ ศึ ก ษา ของ สพป. มีการพัฒนาระบบนิเทศการศึกษา และการ
ฉะเชิงเทรา เขต 1
พั ฒนาโรงเรี ย นสู่ คุ ณ ภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานเพื่อพร้อมรับการประเมินภายนอก

70
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
และค่าเป้าหมาย

งบประมาณ
(บาท)

ไตรมาสที่
ดาเนินการ

สอดคล้องกับ

คณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการได้
ติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษาโรงเรียนใน
สังกัด ร้อยละ 80

40,000

ไตรมาสที่
1–4

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ
ข้อ 11 การพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต
แผนพัฒนาการศึกษาขัน้
พืน้ ฐาน (พ.ศ. 2564-2565)
ของสพฐ.
ช้อ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศึกษา
นโยบาย สพป.ฉช.1
ช้อ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศึกษา
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ตัวชี้วัดความสาเร็จ
และค่าเป้าหมาย

งบประมาณ
(บาท)

ไตรมาสที่
ดาเนินการ

สอดคล้องกับ

11. โครงการแหล่งเรียนรู้ 1. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง
รอบรั้ว สพป.ฉะเชิงเทรา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา อาเภอ
เขต 1
และกลุม่ โรงเรียน
2. เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ที่ดีให้กับข้าราชการและบุคลากร
ทางการศึกษาในสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1
3. เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ใน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ให้
โรงเรียนในสังกัดใช้เป็นแหล่งเรียนรู้
ร่วมกัน

เชิงปริมาณ
ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรใน
สังกัด จานวน 150 คน
เชิงคุณภาพ
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 มี
แหล่งเรียนรู้สาหรับกลุ่มโรงเรียน และ
โรงเรียนแนวทางในการใช้แหล่งเรียนรู้ใน
การจัดการจัดการเรียนการสอน
2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 มี
วัฒนธรรมองค์กรที่ดี เช่น ความรัก
ความสามัคคี การทางานเป็นทีม และ
ความศรัทธาในองค์กร เป็นต้น

1. สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามีแหล่งเรียนรู้ที่
เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนของโรงเรียนในสังกัด
จานวน 4 อาเภอ
2. ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ในสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต
1 มีวัฒนธรรมองค์กรที่ดี
เช่น ความรัก ความสามัคคี
การทางานเป็นทีม และความ
ศรัทธาในองค์กร เป็นต้น

20,000

ไตรมาสที่
1

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ
ข้อ 11 การพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต
แผนพัฒนาการศึกษาขัน้
พืน้ ฐาน (พ.ศ. 2564-2565)
ของสพฐ.
ช้อ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศึกษา
นโยบาย สพป.ฉช.1
ช้อ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศึกษา

12.เงินพระราชทานของ
พระบาทสมเด็จพระวชิร
เกล้าเจ้าอยู่หัว

เชิงปริมาณ
1. บุคลากรในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1
จานวน 25 คน
2. ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด จานวน
20 คน
3. บุคลากรที่เกี่ยวข้องในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา จานวน 5 คน
เชิงคุณภาพ
บุคลากรและสถานศึกษาในสังกัดได้
แสดงความจงรักภักดีและสานึกในพระ
มหากรุณาธิคุณ

บุคลากรสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา
เขต 1 ที่เข้าร่วมกิจกรรม
ร้อยละ 80

33,000

ไตรมาสที่
1

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ
ข้อ 11 การพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต
แผนพัฒนาการศึกษาขัน้
พืน้ ฐาน (พ.ศ. 2564-2565)
ของสพฐ.
ช้อ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการ

/

ชื่อโครงการ กิจกรรม

วัตถุประสงค์

1. เพื่อจัดสรรเงินพระราชทาน
ให้กับสถานศึกษาในสังกัด ที่จัดเป็น
ศูนย์พักคอย
2. เพื่อดาเนินพิธีการรับเงิน
พระราชทานให้สมพระเกียรติ
3. เพื่อแสดงความจงรักภักดีและ
สานึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์

72
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/

ชื่อโครงการ กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมายของโครงการ
(เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
และค่าเป้าหมาย

งบประมาณ
(บาท)

ไตรมาสที่
ดาเนินการ

ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยและเทิดทูน
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

13.ประชุมผู้บริหาร
สถานศึกษา ประธานกลุ่ม
โรงเรียน ที่ปรึกษา ผอ.
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
รอง ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา
เขต 1 ผู้อานวยการกลุ่ม/
หน่วย และบุคลากรใน
สังกัด สพป.ฉะเชิงเทรา
เขต 1/
1) ประชุมผู้บริหาร
สถานศึกษาในสังกัดทุก
โรงเรียน /ประชุมประธาน
กลุ่มโรงเรียน
ผู้อานวยการ รอง
ผู้อานวยการสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา และ
ผู้อานวยการกลุ่ม/หน่วย
และข้าราชการและ
บุคลากรในสานักงานฯ
จานวน 12 ครั้ง
2) ประชุมพุธเช้า ข่าว
สพฐ และบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง (ทุกวันพุธ)
จานวน 60 ครั้ง

1. เพื่อชี้แจงนโยบายและแนว
ทางการดาเนินงานของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1
2. เพื่อชี้แจงและรายงานผลการ
ดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา
เขต 1
3. เพื่อรับฟังความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะ แลกเปลี่ยนและหา
แนวทางแก้ไขร่วมกัน

เชิงปริมาณ
1.ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
ทุกโรงเรียน
2.ประชุ ม ประธานกลุ่ ม โรงเรี ย น 12
กลุ่มโรงเรียน
3.ประชุมผู้อานวยการ รองผู้อานวยการ
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา และ
ผู้อานวยการกลุ่ม/หน่วย
4.ประชุ ม พุ ธ เช้ า ข่ า ว สพฐ และ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง (ทุกวันพุธ)
หมายเหตุ : ตามข้อสั่งการ ผอ.สพท.
เชิงคุณภาพ
1. ผู้เข้าร่วมประชุมมีความเข้าใจในนโยบาย
และแนวทางการด าเนิ นงานของ สพป.
ฉะเชิงเทรา เขต 1 2. ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับ
ทราบผลการด าเนิ นงานของ สพป.
ฉะเชิงเทรา เขต 1
3. ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับฟังความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะ แลกเปลี่ยนและหาแนวทาง
แก้ไขร่วมกัน

สอดคล้องกับ

บริหารจัดการศึกษา
นโยบาย สพป.ฉช.1
ช้อ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศึกษา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑
สามารถจัดการประชุมได้
ร้อยละ ๙๐ ของจานวน
กิจกรรมที่ตั้งเป้าหมายไว้

171,200

ไตรมาสที่
1-4

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ
ข้อ 11 การพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต
แผนพัฒนาการศึกษาขัน้
พืน้ ฐาน (พ.ศ. 2564-2565)
ของสพฐ.
ช้อ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศึกษา
นโยบาย สพป.ฉช.1
ช้อ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศึกษา

24
วัตถุประสงค์

เป้าหมายของโครงการ
(เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)

14.งานพิธีถวายราช
สักการะ และกิจกรรมวัน
สาคัญ /บุคลากรในสังกัด
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
คนร่วมงานพิธีถวาย
สักการะ และกิจกรรมวัน
สาคัญต่าง ๆกับจังหวัด
ฉะเชิงเทรา

1. เพื่อร่วมงานพิธีถวายราช
สักการะ และกิจกรรมวันสาคัญกับ
จังหวัดฉะเชิงเทรา
2.. เพื่อน้อมราลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณ และแสดงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์
3. เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์
ที่ดีขององค์กร และสร้างความรัก
ความสามัคคีในหมู่คณะ

1.บุ คลากรในสั งกั ด สพป.ฉะเชิ งเทรา
เขต ๑ ผลัดเปลี่ยนกันเข้าร่วมกิจกรรมพิธี
วันสาคัญต่าง ๆ ครบทุกกิจกรรม
2.บุคลากรในสังกัด มีความสามัคคี
สร้างคุณค่าแก่ตนเอง และสร้าง
ภาพลักษณ์ ที่ดีต่อองค์กร

15.กิจกรรมน้อมราลึกใน
พระมหากรุณาธิคุณเนื่องใน
วันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราชบรมนาถบพิตร
13 ตุลาคม 2564/
ผู้บริหาร ข้าราชการและ
พนักงานราชการ
เข้าร่วมกิจกรรม

๑. เพื่อปกป้องและเชิดชูสถาบัน
สาคัญของชาติ โดยเฉพาะสถาบัน
พระมหากษัตริย์
2. เพื่อน้อมราลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราช
กุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร
3. เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์
ที่ดีขององค์กร และสร้างความรัก
ความสามัคคีในหมู่คณะ

/

ชื่อโครงการ กิจกรรม

73
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
และค่าเป้าหมาย

งบประมาณ
(บาท)

ไตรมาสที่
ดาเนินการ

สอดคล้องกับ

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑
เข้าร่วมกิจกรรมพิธีวัน
สาคัญต่าง ๆ ครบทุก
กิจกรรมได้ร้อยละ 100
ของกิจกรรมที่
ตั้งเป้าหมายไว้

50,000

ไตรมาสที่
1-4

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ
ข้อ 11 การพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต
แผนพัฒนาการศึกษาขัน้
พืน้ ฐาน (พ.ศ. 2564-2565)
ของสพฐ.
ช้อ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศึกษา
นโยบาย สพป.ฉช.1
ช้อ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศึกษา

เชิงปริมาณ
ผู้บริหาร ข้าราชการและ
ผู้ บริ หารการศึ ก ษา ผู้ บริ หารโรงเรี ยน พนักงานราชการ เข้าร่วม
ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง กิจกรรม ร้อยละ 100
สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ จานวน
60 คน
เชิงคุณภาพ
บุ ค ลากรในสั ง กั ด มี ค วามสามั ค คี
สร้ างคุ ณค่ าแก่ ตนเอง และสร้ าง
ภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร

4,000

ไตรมาสที่
1

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ
ข้อ 11 การพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต
แผนพัฒนาการศึกษาขัน้
พืน้ ฐาน (พ.ศ. 2564-2565)
ของสพฐ.
ช้อ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการ

25

/

ชื่อโครงการ กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมายของโครงการ
(เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)

74
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
และค่าเป้าหมาย

งบประมาณ
(บาท)

ไตรมาสที่
ดาเนินการ

สอดคล้องกับ

บริหารจัดการศึกษา
นโยบาย สพป.ฉช.1
ช้อ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศึกษา
16.ประชุมสัมมนาผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู และ
บุคลากรในสังกัด ประจาปี
๒๕๖4

17.พัฒนาศักยภาพด้าน
การวางแผนของบุคลากร
ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1

2.1 เพื่อประชุมสัมมนาผู้บริหาร
สถานศึกษา ครูในสังกัด
2.2 เพื่อประชุมสัมมนาข้าราชการ
และบุคลากรในสานักงาน
2.3 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ระลึก
ถึงคุณงามความดีของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ
อุตสาหะ มีความเสียสละ ตลอดจน
มีความรับผิดชอบ มีผลงานเป็นที่
ประจักษ์

เชิงปริมาณ
ผู้ร่วมประชุมเกิดความ
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรใน พึงพอใจ ร้อยละ ๙๕
สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 จานวน
140 คน

1. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการวางแผนการดาเนินงาน
ขององค์กรให้กับผู้เข้ารับการอบรม
2. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถจัดทา
แผนงาน โครงการที่มีประสิทธิภาพ
นาพาองค์กรไปสู่ความสาเร็จตาม
นโยบายที่กาหนดไว้

๑. ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 จานวน
138 โรงเรียน
2. รองผอ.สพท. ผู้อานวยการกลุ่ม/
หน่วย ในสังกัด สพป.ฉะเชิงเทรา เขต
1 และเจ้าหน้าที่

63,00๐

ไตรมาสที่
4

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ
ข้อ 11 การพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต
แผนพัฒนาการศึกษาขัน้
พืน้ ฐาน (พ.ศ. 2564-2565)
ของสพฐ.
ช้อ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศึกษา
นโยบาย สพป.ฉช.1
ช้อ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศึกษา

60,000

ไตรมาสที่
2

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ
ข้อ 11 การพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต

เชิงคุณภาพ
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรใน
สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ ได้รั บ
ความรู้ความเข้าใจในสิทธิประโยชน์ของ
แต่ละบุคคล

1. โรงเรียนในสังกัด สพป.
ฉะเชิงเทรา เขต 1 ร้อยละ
100 มีแผนงาน
โครงการที่มีประสิทธิภาพ
เป็นแนวทางในการ
พัฒนาการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนให้บรรลุผล
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26

/

ชื่อโครงการ กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมายของโครงการ
(เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)

3. โรงเรียนมีแผนงาน โครงการที่มี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบาย
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 และ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานกาหนดไว้

จากทุกกลุ่มงาน 80 คน แบ่งการ
อบรมเป็น 2 รุ่น ๆ

รวมทั้งสิ้น

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
และค่าเป้าหมาย

งบประมาณ
(บาท)

สาเร็จตามนโยบายของ
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1
2. ผู้อานวยการกลุ่ม/
หน่วย มีแนวทางการ
ทางานของกลุ่ม/หน่วยให้
สนับสนุนภารกิจ ของ
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 โดย
มุ่งเน้นให้บุคลากร มี
จิตสานึกในการให้บริการ
เพื่อเป็นการสนับสนุนการ
ดาเนินงานของ
สถานศึกษาในสังกัด
ส่งผลให้เกิดการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา
และยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียน
ในสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา
เขต 1

ไตรมาสที่
ดาเนินการ

สอดคล้องกับ

แผนพัฒนาการศึกษาขัน้
พืน้ ฐาน (พ.ศ. 2564-2565)
ของสพฐ.
ช้อ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศึกษา
นโยบาย สพป.ฉช.1
ช้อ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศึกษา

2,255,000

5
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โครงการที่ 1 “การตรวจสอบ ติดตามการปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชี และการบริหารสินทรัพย์ของสถานศึกษา ”
หน่วยงาน ..............สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1................................................................
ความเกี่ยวข้อง (หลัก/สนับสนุน) กับเป้าหมายแผนย่อย...................................................................................................
ลักษณะโครงการ
ใหม่
 ต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1 ) (หลัก) .นางดลใจ แสงบุญ ..2) (รอง).น.ส.บุญทิพย์ บุญยะพันธ์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้ดูแล
 1. นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์
 2. นางเจือศรี พูนพิพัฒน์
 3. นางดวงใจ ชัยสิทธิ์
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
: M1
(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z)
 1. ด้านความมั่นคง  2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  3.ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์
 4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  5.ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
6.ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
(หลั ก ) แผนแม่ บ ทภายใต้ ย ุ ท ธศาสตร์ ร วม ๒๓ ฉบั บ ประกอบด้ ว ย ข้ อ (๑) ความมั ่ น คง (๒) การต่ า งประเทศ
(๓) การเกษตร (๔) อุ ต สาหกรรรมและบริ ก ารแห่ ง อนาคต (๕) การท่ อ งเที ่ ย ว (๖) พื ้ น ที ่ แ ละเมื อ งน่ า อยู ่ อ ั จ ฉริ ย ะ
(๗) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล (๘) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุ คใหม่
(๙) เขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ (๑๐) การปรั บ เปลี ่ ย นค่ า นิ ย ม และวั ฒ นธรรม (๑๑) ศั ก ยภาพคนตลอดช่ ว งชี วิ ต
(๑๒) การพัฒนาการเรียนรู้ (๑๓) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี (๑๔) ศักยภาพการกีฬา (๑๕) พลังทางสังคม
(๑๖) เศรษฐกิจฐานราก (๑๗) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม (๑๘) การเติบโตอย่างยั่งยืน (๑๙) การบริหาร
จัดการน้ำทั้งระบบ (๒๐) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ X (๒๑) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(๒๒) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และ (๒๓) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (ให้ X ทับหัวข้อ)
(รอง) นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 ด้านความปลอดภัย  ด้านโอกาส  ด้านคุณภาพ
 ด้านประสิทธิภาพ
(รอง) แนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
 Quality office : สำนักงานคุณภาพ  Quality school : โรงเรียนคุณภาพ
 Quality Teacher : ครูคณ
ุ ภาพ
 Quality Network : เครือข่ายคุณภาพ
 Quality Student : นักเรียนคุณภาพ
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1. หลักการและเหตุผล
หน่วยตรวจสอบภายใน เป็นกลไกพื้นฐานที่สำคัญของกระบวนการกำกับดูแลการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ
ในหน่วยงาน และเป็นเครื่องมือของผู้บริหารในการที่ช่วยป้องกัน รักษา และดูแลการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานให้เป็นไป
อย่างคุ้มค่า ถูกต้องและเหมาะสม จึงต้องส่งเสริม สนับสนุนให้ สถานศึกษามีความพร้อม สามารถขับเคลื่อนนโยบายของ
สำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั ้ น พื ้ น ฐานไปสู ่ ก ารปฏิ บ ั ต ิ ไ ด้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ************************
หน่วยตรวจสอบภายในจึงกำหนดแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่ง เป็น
โครงการต่อเนื่อง พิ จารณาจากผลการดำเนินงานในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) ให้มีมิติ
ความต่อเนื่อง แก้ไขจุดบกพร่องและพัฒนาให้เกิดความก้าวหน้า และมีความเข้มแข็งด้านการบริหารและการจัดการศึกษา
พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การปฏิบัติงานของสถานศึกษาในสังกัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
2. เพื่อให้การปฏิบัติงานของสถานศึกษาในสังกัดเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง
มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายที่กำหนด
3. เพื่อให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจ
แก่ฝ่ายบริหารและบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง
4. เพื่อติดตามและประเมินผลการบริหาร และการดำเนินงาน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ
หรือ แนวทางปรับปรุงแก้ไขการบริหารงาน และการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
บรรลุผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งให้มีการบริหารจัดการที่ดี
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1. ติ ด ตาม ตรวจสอบรวมทั ้ ง ให้ คำปรึ กษาแนะนำการปฏิ บั ต ิ ง านแก่สถานศึก ษาในสั ง กั ด จำนวน
35 แห่ง ในเรื่องดังนี้
๑) การเงิน การบัญชี
2) การจัดซื้อจัดจ้างตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
2. ตรวจสอบการดำเนินงาน
1) เงินอุดหนุนรับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจัดโครงการอาหารกลางวัน
2) เงินรายได้สถานศึกษา
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3. งานตรวจสอบที่บูรณาการร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1) ตรวจสอบการดำเนินงานตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จำนวน 10 แห่ง
2) ตรวจสอบการใช้จ่ายสาธารณูปโภคของส่วนราชการ (ตามนโยบายคณะรัฐมนตรี) จำนวน
138 แห่ง
4. ตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชีของสถานศึกษาที่ผู้บริหารได้รับคำสั่งย้ายให้ไปดำรง
ตำแหน่งใหม่ จำนวน 7 แห่ง และที่เกษียณอายุราชการ จำนวน 11 แห่ง
5. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
3.2 เชิงคุณภาพ
1. การบริหารจัดการของสถานศึกษาในสังกัด เป็นไปตามวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับนโยบายจุดเน้น
ของ สพฐ. และสพป.
2. การปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุของสถานศึกษา ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
มติคณะรัฐมนตรีหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเป็นไปตามนโยบายของส่วนราชการ การรายงานถูกต้องเป็นปัจจุบัน
4. วิธีการดำเนินงาน

ที่

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

ระยะเวลาดำเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

4.1 จัดทำแผนการตรวจสอบและขออนุมัติแผนฯ

ตุลาคม 2564

ดลใจ

4.2 ประชุมวางแผนการตรวจสอบและประเมิน
ความเสี่ยงปรับปรุงเครื่องมือการตรวจสอบ

ตุลาคม 2564

ดลใจ/บุญทิพย์

4.3 ดำเนินการตรวจสอบสถานศึกษาจำนวน 35 แห่ง
ตามแผนการตรวจสอบ

ธันวาคม 2564–
สิงหาคม 2565

ดลใจ/บุญทิพย์

ตุลาคม 2564

ดลใจ/บุญทิพย์

4.4 ดำเนินการตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชีของ
สถานศึกษาทีผ่ ู้บริหารได้รับคำสั่งย้ายให้ไปดำรง
ตำแหน่งใหม่ จำนวน 7 แห่ง
ผู้บริหารที่เกษียณอายุราชการ จำนวน 11 แห่ง

สิงหาคม – กันยายน
2565
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ที่

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

ระยะเวลาดำเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

4.5 แจ้งผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะให้
หน่วยงานที่รับตรวจทราบเพื่อแก้ไขปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะ

มกราคม –กันยายน
2565

ดลใจ/บุญทิพย์

4.6 ตรวจสอบการดำเนินงานตามนโยบายของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จำนวน 10 แห่ง

เมษายน – มิถนุ ายน
2565

ดลใจ/บุญทิพย์

4.7 รายงานผลการตรวจสอบต่อผอ.สพป.ฉช 1
และ สพฐ.

พฤศจิกายน 2564 กันยายน 2565

ดลใจ/บุญทิพย์

4.8 ติดตามผลการตรวจสอบ

พฤศจิกายน 2564 –
กันยายน 2565

ดลใจ/บุญทิพย์

5. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ
ตรวจสอบสถานศึกษา จำนวน 50 แห่ง ตั้งแต่ ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565
6. งบประมาณ ************* ***********************************************
6.1 งบประมาณจำนวน 40,000 บาท*********************************************************************
6.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ
กิจกรรม

งบประมาณ

การตรวจสอบสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 50 แห่ง
- ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการเพื่อตรวจสอบ ติดตาม สถานศึกษาในสังกัด จำนวน
50 แห่ง สำหรับเจ้าหน้าที่ 2 คน และพนักงานขับรถ 1 คน
เป็นเงิน
- ค่าใช้จ่ายในการประชุมเครือข่าย
รวม

เป็นเงิน

25,000
15,000
40,000
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7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
1. ปัจจัยความเสี่ยง
ได้พิจารณาจากผลการตรวจสอบสถานศึกษาในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา (2562- 2564) ที่ดำเนินงานด้าน
การเงิน การบัญชี เป็นปกติ และเพื่อตรวจสอบ ติดตาม การดำเนินงาน สถานศึกษาที่มีการเปลี่ยนผู้บริหารหรือ
ผู้ปฏิบัติงาน และสถานศึกษาที่ผู้บริหารเกษียณอายุราชการ
2. แนวทางการบริหารความเสี่ยง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 กำหนดให้คณะทำงานบริหารความเสี่ยง ของ
ทุกหน่วยงาน มีหน้าที่ในการประเมินความเสี่ยงและทบทวนการจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยดำเนินการตาม
มาตรการที่ระบุในแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการดำเนินงานอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมี
เป้าหมายในการติดตามผล และเพื่อประเมินคุณภาพ/ความเหมาะสมของวิธีจัดการความเสี่ยงว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์
หรือไม่ ดังนั้นในปีงบประมาณ 2565 จึงได้กำหนดตรวจสอบสถานศึกษา จำนวน 50 แห่ง
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
-

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 ได้รับการตรวจสอบภายใน มี การบริหาร
งบประมาณการเงิน บัญชี พัสดุ อย่างมีประสิทธิภาพ

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 95

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สถานศึกษาสามารถดำเนินการบริหารจัดการงบประมาณโดยแผนปฏิบัติการประจำปีได้อย่าง ชัดเจน
มีการควบคุมการใช้จ่ายเงินให้สอดคล้องตามแผนปฏิบัติการ ควบคุมด้านการเงิน การบัญชีได้อย่างถูกต้อง และการ
ดำเนินการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ได้อย่างครบถ้วน ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
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แบบเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565: สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โครงการที่ 2 คลินิกนิติการ
หน่วยงาน..............สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1................................................................
ลักษณะโครงการ
 ใหม่
 ต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางศศิอุษา เพ็งมาก นายสมเจตต์ เลิศวิลัย และ นางสาวจุติรักษ์ ศรีมันตะ
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ: M1
(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z)
 1.ด้านความมั่นคง  2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  3.ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 4.ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  5.ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 6.ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
(หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ รวม ๒๓ ฉบับ ประกอบด้วย ข้อ (๑) ความมั่นคง (๒) การต่างประเทศ(๓) การเกษตร
(๔) อุตสาหกรรรมและบริการแห่งอนาคต (๕) การท่องเที่ยว (๖) พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ (๗) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโล
จิ ส ติ ก ส์ และดิ จ ิ ท ั ล (๘) ผู ้ ป ระกอบการและวิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ มยุ ค ใหม่ (๙) เขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ
(๑๐) การปรับเปลี่ยนค่านิยม และวัฒนธรรม (๑๑) ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (๑๒) การพัฒนาการเรียนรู้ (๑๓) การ
เสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี (๑๔) ศักยภาพการกีฬา (๑๕) พลังทางสังคม (๑๖) เศรษฐกิ จฐานราก(๑๗) ความเสมอภาค
และหลักประกันทางสังคม (๑๘) การเติบโตอย่างยั่งยืน (๑๙) การบริหารจัดการน้ ำทั้งระบบ (๒๐) การบริการประชาชน
และประสิทธิภาพภาครัฐ X (๒๑) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (๒๒) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
และ (๒๓) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม(ให้ X ทับหัวข้อ)
(รอง) นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ ด้านประสิทธิภาพ
(รอง) แนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
 Quality office : สำนักงานคุณภาพ  Quality school : โรงเรียนคุณภาพ
 Quality Teacher : ครูคุณภาพ
 Quality Network : เครือข่ายคุณภาพ
 Quality Student : นักเรียนคุณภาพ
๑. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗และที่แก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๖
มาตรา ๘๒ - ๙๗ ได้บัญญัติเป็นทั้งข้อห้ามและข้อปฏิบัติเรียกว่า วินัยและการรักษาวินัย หากข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาผู้ใดไม่ประพฤติหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดวินัยจะต้อ งได้รับโทษทางวินัยตามควรแก่กรณี การกระทำที่ไม่รู้ว่า
การกระทำนั้นเป็นความผิดทางวินัยหรือกระทำไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์หรือมีเจตนาที่จะกระทำความผิด เมื่อผู้บังคับบัญชา
เห็นว่ามีมูลกรณีความผิดจะต้องดำเนินการทางวินัยและสั่งลงโทษทางวินัย กรณีดังกล่าวอาจก่อให้เกิด ผลเสียในด้านสภาพ
จิตใจ ขวัญและกำลังใจ การให้ความรู้ คำแนะนำ หรือให้คำปรึกษาแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเป็น
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แนวทางให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประพฤติหรือปฏิบัติแต่ในสิ่งที่ไม่ขัดกับข้อกำหนดวินัย ระเบียบกฎหมาย
ของราชการน่าจะเป็นผลดีต่อตัวข้ าราชการครูและองค์กร ดังนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา
เขต ๑จึงได้จัดทำโครงการคลีนิคนิติการขึ้น
๒. วัตถุประสงค์*************************************************************************
๑. เพื่อให้ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับวินัยการรักษาวินัยและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง***************************************
๒. เพื่อให้ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติตนได้ถูกต้อง
ตามระเบียบวินัยของข้าราชการ ไม่กระทำการอันใดที่จะก่อให้เกิดการกระทำผิดวินัยอันจะนำไปสู่การดำเนินการ
ทางวินัยและถูกลงโทษ
๓. เป้าหมาย
๑. เชิงปริมาณ
๑.๑ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๑๓๘ โรงเรียน
มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับเรื่องวินัย การรักษาวินัยและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องดียิ่งขึ้น
๒. เชิงคุณภาพ
๒.๑ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
วินัยการรักษาวินัยและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องร้อยละ ๘๐
๒.๒ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติตนได้ถูกต้อง
ตามระเบียบวินัยของข้าราชการ ไม่ถูกดำเนินการทางวินัยร้อยละ ๘๐
๔. วิธีการดำเนินงาน ปรึกษาและวางแผนเพื่อจัดทำโครงการ กิจกรรม มีการให้ความรู้เกี่ยวกับวินัย ระเบียบ กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา และให้คำแนะนำ ปรึกษา/หารือ แก่ผู้อำนวยการสถานศึกษาและข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ณ สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑
๖. งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ
๗. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ –
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๘. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
๑. ผลผลิต (Outputs)
ร้อยละ ๘๐ ของผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับวินัยการรักษาวินัยและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๒. ผลลัพธ์ (Outcomes)
ป้องกันการกระทำผิดวินัย โดยร้อยละ ๘๐ ของผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาไม่กระทำผิดวินัย
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
วินัย การรักษาวินัยและระเบียบกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง****************************************************
๒. ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบ
วินัยของข้าราชการที่ดี
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แบบเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โครงการที่ 3 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง
และวิทยฐานะตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ปี ๒๕๖๕
หน่วยงาน...สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ลักษณะโครงการ
 ใหม่
ต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1 ) (หลัก) นางประภัสสร เณรศิรแิ ละ 2) (รอง) รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้ดูแล
 1. นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์
 2. นางเจือศรี พูนพิพัฒน์
 3. นางดวงใจ ชัยสิทธิ์
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
: M1
(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z)
 1. ด้านความมั่นคง
 2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 3.ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
 5.ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 6.ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
(หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์รวม ๒๓ ฉบับ ประกอบด้วย ข้อ (๑) ความมั่นคง (๒) การต่างประเทศ
(๓) การเกษตร (๔) อุตสาหกรรรมและบริการแห่งอนาคต (๕) การท่องเที่ยว (๖) พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
(๗) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล (๘) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุค
ใหม่ (๙) เขตเศรษฐกิจพิเศษ (๑๐) การปรับเปลี่ยนค่านิยม และวัฒนธรรม (๑๑) ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
 (12)การพัฒนาการเรียนรู้ (๑๓) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี (๑๔) ศักยภาพการกีฬา (๑๕) พลัง
ทางสังคม (๑๖) เศรษฐกิจฐานราก (๑๗) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม (๑๘) การเติบโตอย่างยั่งยืน
(๑๙) การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ (๒๐) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ (๒๑) การต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ (๒๒) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และ (๒๓) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
(รอง) นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 ด้านความปลอดภัย  ด้านโอกาส  ด้านคุณภาพ
 ด้านประสิทธิภาพ
(รอง) แนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
 Quality office : สำนักงานคุณภาพ  Quality school : โรงเรียนคุณภาพ
 Quality Teacher : ครูคุณภาพ
 Quality Network : เครือข่ายคุณภาพ
 Quality Student : นักเรียนคุณภาพ
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1. หลักการและเหตุผล
ตามที่สำนักงาน ก.ค.ศ. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา (ใหม่) หรือเกณฑ์ PA ทั้ง 4 สายงาน ได้แก่ สายงานการสอน (ว 9/2564)
สายงานบริหารสถานศึกษา (ว 10/2564) สายงานนิเทศการศึกษา (ว 11/2564) และสายงานบริหารการศึกษา
(ว 12/2564) เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ โดยจะเริ่มใช้หลักเกณฑ์ใหม่นี้ ตั้งแต่เดือนตุลาคม
2564 เป็นต้นไป การจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินฯ ทั้ง 4 สายงานนี้ สืบเนื่องจากที่ ก.ค.ศ. ได้เห็นชอบ
การกำหนดมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกสายงาน
ทุกตำแหน่ง และทุกวิทยฐานะ ใหม่ ซึ่งเป็นการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบั ติให้
สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงกับการจัดการศึกษาในปัจจุบัน และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก จึงเป็นที่มาของ
การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง และวิทยฐานะใหม่ทั้ง 4 สายงานด้วย โดยที่หลักเกณฑ์ใหม่นี้
จะเป็นประโยชน์กับผู้เรียน สถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับครู ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารเขตพื้นที่ การศึกษา ให้ได้มีการพัฒนาตนเองให้มี
ศักยภาพสูงขึ้นตามระดับวิทยฐานะ และทำให้กระบวนการพัฒนาผู้เรียน กระบวนการจัดการเรียนรู้ การจัดการ
ศึกษา มีแนวทางในการพัฒนาที่ชัดเจน สามารถนำมากำหนดแผนพัฒนาการนิเทศการศึกษา หรือแผนพัฒนา
สถานศึกษาหรือหน่วยงานการศึกษาได้อย่างมีป ระสิทธิภาพและยั่งยืน และที่สำคัญเป็นการลดกระบวนการและ
ขั้นตอนโดยนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ (ระบบ Digital Performance Appraisal : DPA) เพื่อเป็นการลดภาระ
ในการจัดทำเอกสารและงบประมาณการประเมิน รวมถึงเกิดการเชื่อมโยง บูรณาการในระบบการประเมิน
วิทยฐานะ การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือน และการประเมินเพื่อคงวิทยฐานะไปในคราวเดียวกัน
ซึ่งจะทำให้ลดความซ้ำซ้อนในเรื่องต่าง ๆ ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และเป็นไปตามนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ ได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว
จึงจัดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง
และวิทยฐานะตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 ให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้ ความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง และ วิทย
ฐานะตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA)
2.2 เพื่อผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement :
PA) ตามมาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะได้
3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
อบรมหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง และ วิทยฐานะตามข้อตกลงในการพัฒนางาน
(Performance Agreement : PA) จำนวน ๓ รุ่นๆละ ๑ วัน
- ข้าราชการครู ผู้ที่เกี่ยวข้อง และคณะทำงานในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต ๑ จำนวน 62๐ คน
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เชิงคุณภาพ
ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญการ หรือความเชี่ยวชาญในตำแหน่ง
และวิทยฐานะ
4. กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน
4.1 สำรวจจำนวนผู้มีความประสงค์เข้ารับการอบรม
๔.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน และประชุมคณะทำงานในการอบรม
4.๓ ดำเนินการอบรม
4.๔ สรุป รายงานผล
5. งบประมาณ
กิจกรรมและคำชี้แจงการใช้
งบประมาณ งบประมาณที่ใช้ตามหมวดรายจ่าย
งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
วัสดุ
1. ประชุมคณะทำงาน
(อาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 20
500
500
คน ๆละ 1 มื้อละ 25 บาท)
2. ดำเนินการอบรม โครงการอบรม PA
1) ค่าอาหารกลางวันคณะทำงานและ
4,200
4,200
ผู้เข้าอบรม จำนวน 20 คน/70 บาท /
3 มื้อ (3 รุ่น)
4) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
3,000
3,000
คณะทำงานและผู้เข้าอบรมในการอบรม
จำนวน 20 คน/25 บาท/6 มื้อ
๓. ค่าวัสดุ
2,300
2,300
3.สรุปรายงานผลการดำเนินงาน

-

-

-

-

รวมทั้งสิ้น (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

10,000

-

7,700

2,300

หมายเหตุ :

ระยะเวลา
ปฏิบัติ
ธันวาคม
2564

กุมภาพันธ์
2564

ขอถัวจ่ายทุกรายการ

6. ระดับความสำเร็จ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินตำแหน่ง และ วิทยฐานะตาม
ข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance
Agreement : PA)

วิธีการประเมิน
การสอบถามความคิดเห็น

เครื่องมือ
แบบประเมินผล

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ข้าราชการครูในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ได้รับการ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง ด้านการพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพสูงขึ้นตามวิทยฐานะ
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แบบเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โครงการที่ 4 ปฐมนิเทศและพัฒนาครูผชู้ ว่ ยสู่การเป็นครูมืออาชีพ ประจำปี ๒๕๖๕
หน่วยงาน ..............สำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1...............................................
ลักษณะโครงการ
ใหม่
 ต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1 ) (หลัก) นางประภัสสร เณรศิริ 2) (รอง)...............................................
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้ดูแล
 1. นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์
 2. นางเจือศรี พูนพิพัฒน์
 3. นางดวงใจ ชัยสิทธิ์
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
: M1
(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z)
 1. ด้านความมั่นคง  2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  3.ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์
 4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  5.ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม
 6.ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
(หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์รวม ๒๓ ฉบับ ประกอบด้วย ข้อ (๑) ความมั่นคง (๒) การต่างประเทศ
(๓) การเกษตร (๔) อุตสาหกรรรมและบริการแห่งอนาคต (๕) การท่องเที่ยว (๖) พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
(๗) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล (๘) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ยุคใหม่ (๙) เขตเศรษฐกิจพิเศษ (๑๐) การปรับเปลี่ยนค่านิยม และวัฒนธรรม (๑๑) ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
X (๑๒) การพัฒนาการเรียนรู้ (๑๓) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี (๑๔) ศักยภาพการกีฬา (๑๕) พลัง
ทางสังคม (๑๖) เศรษฐกิจฐานราก (๑๗) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม (๑๘) การเติบโตอย่างยั่งยืน
(๑๙) การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ (๒๐) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ (๒๑) การต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ (๒๒) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และ (๒๓) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
(ให้ X ทับหัวข้อ)
(รอง) นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 ด้านความปลอดภัย  ด้านโอกาส  ด้านคุณภาพ
 ด้านประสิทธิภาพ
(รอง) แนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
 Quality office : สำนักงานคุณภาพ  Quality school : โรงเรียนคุณภาพ
 Quality Teacher : ครูคุณภาพ
 Quality Network : เครือข่ายคุณภาพ
 Quality Student : นักเรียนคุณภาพ
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ส่วนที่ ๒ รายละเอียดโครงการ
1. หลักการและเหตุผล
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด (ที่ ศธ 0206.2/ว 1๙ ลว. 2๕ ตุลาคม 25๖1)
การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม สำหรับผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย เป็นการพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมให้ดำรง
ตำแหน่งครู เป็นการพัฒนาในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งและมีการ
ประเมินผลการพัฒนาตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้บรรลุตามความมุ่งหมายในการพัฒนาครูผู้ช่วยให้มีความรู้
ความประพฤติ คุณลักษณะเหมาะสมในหน้าที่ความรับผิดชอบตามมาตรฐานตำแหน่งที่ ก.ค.ศ.กำหนด และ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเป็นครูที่ดี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ เป็นหน่วยงานการศึกษาที่จัดตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มีหน้าที่ประสานการระดมทรัพยากร
ด้านต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดและการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นดังกล่าวข้างต้ น และเพื่อเป็นการ
เสริมสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติราชการ จึงได้กำหนดให้มี การดำเนินโครงการปฐมนิเทศและพัฒนาครู
ผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ขึ้น เพื่อให้ครูผู้ช่วยที่ปฏิบัติหน้าที่มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติของวิชาชีพครูตามมาตรฐานวิชาชีพ มีองค์ความรู้ทางด้านวิชาการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด และเสริมสร้างขวัญกำลังใจและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติ ตามจรรยาบรรณวิชาชีพและตามมาตรฐาน
ทางจริยธรรม
2.2 เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ทางด้านวิชาการที่จำเป็นต่อวิชาชีพครู ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด
๒.๓ เพื่อเสริมสร้างขวัญ และกำลังใจในการปฏิบัติราชการ
3. เป้าหมาย
๓.๑ เชิงปริมาณ
ข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วย (บรรจุ หลังวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓) จำนวน 150 คน
ได้รับการพัฒนาตามหลักสูตร ,ผู้บริหารสถานศึกษา คณะวิทยากร และคณะทำงาน ที่เข้าร่วมโครงการ รวม
ทั้งสิ้น 330 คน
๓.๒ เชิงคุณภาพ
๓.๒.๑ ครูผู้ช่วยมีความรู้ความเข้าใจ และทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไป
ตามนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓.๒.๒ ครูผู้ช่วยปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพและตามมาตรฐานทางจริยธรรม

/4. วิธีดำเนินการ....
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4. วิธีดำเนินงาน
ที่

กิจกรรม

ระยะเวลาดำเนินการ
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบ

๑.

สำรวจรายชื่อครูบรรจุใหม่ ตัง้ แต่วันที่ ๒๔
ธันวาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

กลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

๒.

จัดทำหลักสูตร เสนอขออนุมตั ิโครงการ
มีนาคม ๒๕๖๕
แต่งตั้งคณะทำงาน แจ้งเข้าอบรม ติดต่อ
วิทยากร ขออนุมัติบุคลากรเข้าร่วมโครงการ

กลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

๓.

ดำเนินการปฐมนิเทศ

มีนาคม ๒๕๖๕

กลุ่มพัฒนาครูฯ

๔.

การสรุป/การประเมินผล/รายงาน

มีนาคม ๒๕๖๕

กลุ่มพัฒนาครูฯ

๕.ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ
วัน เดือนมีนาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมเมืองฉะเชิงเทรา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑
๖. งบประมาณ
จำนวนเงินทั้งสิ้น 40,0๐๐บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) โดยขอถัวจ่ายทุกรายการ
ที่
๑.
๒.

๓.
๔.

กิจกรรม
ตอบแทน
ค่าอาหารกลางวัน 150 13,500.คนๆละ ๑ มื้อๆละ ๙๐
บาท
ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม
ภาคเช้า 330 คนๆละ ๑ 8,250.มื้อๆละ ๒๕บาท
ภาคบ่าย 180 คนๆละ ๑ 4,500.มื้อๆละ ๒๕บาท
ค่าป้ายไวนิล 2 ป้าย
ค่าวัสดุฝึกอบรม
รวม
26,250

เงินงบประมาณ
ใช้สอย
วัสดุ

รวม

เงินนอก รวม (บาท)
งบประมาณ
13,500.-

8,250.4,500.1,500.12,250.13,750

1,500.12,250.40,000./7. การวิเคราะห์..
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7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสีย่ ง
กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้ารับการปฐมนิเทศได้
แนวทางการบริหารความเสีย่ ง
สร้างความตระหนักและชี้แจงให้ครูผู้ช่วยได้เข้าใจถึงความสำคัญของการปฐมนิเทศและอบรม
8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
เครื่องมือทีใ่ ช้
ร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนผู้เข้ารับการปฐมนิเทศ

จำนวนผู้เข้ารับการ
ปฐมนิเทศ

บัญชีลงทะเบียน

ร้อยละของความพึงพอใจที่มีต่อภาพรวมของโครงการ

สอบถามความพึงพอใจ

แบบสอบถามความ
พึงพอใจ

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ครูผู้ช่วย มีความรู้ความเข้าใจและมีขวัญกำลังใจที่ดี พร้อมที่จะพัฒนางานได้ดีและมีประสิทธิภาพ
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แบบเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โครงการที่ 5 “พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ ประจำปี ๒๕๖๕”
หน่วยงาน ..............สำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1...........................
ลักษณะโครงการ
ใหม่
 ต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1 ) (หลัก) ...................................................2) (รอง)...............................................
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้ดูแล
 1. นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์
 2. นางเจือศรี พูนพิพัฒน์
 3. นางดวงใจ ชัยสิทธิ์
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ
: M1
(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z)
 1. ด้านความมั่นคง  2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  3.ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์
 4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  5.ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม
 6.ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
(หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ รวม ๒๓ ฉบับ ประกอบด้วย ข้อ (๑) ความมั่นคง (๒) การต่างประเทศ
(๓) การเกษตร (๔) อุตสาหกรรรมและบริการแห่งอนาคต (๕) การท่องเที่ยว (๖) พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
(๗) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล (๘) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ยุคใหม่ (๙) เขตเศรษฐกิจพิเศษ (๑๐) การปรับเปลี่ยนค่านิยม และวัฒนธรรม (๑๑) ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
(๑๒) การพัฒนาการเรียนรู้ (๑๓) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี (๑๔) ศักยภาพการกีฬา (๑๕) พลังทาง
สังคม (๑๖) เศรษฐกิ จฐานราก (๑๗) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม (๑๘) การเติบโตอย่างยั่งยืน
(๑๙) การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ X (๒๐) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ (๒๑) การต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ (๒๒) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และ (๒๓) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
(ให้ X ทับหัวข้อ)
(รอง) นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 ด้านความปลอดภัย  ด้านโอกาส  ด้านคุณภาพ
 ด้านประสิทธิภาพ
(รอง) แนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
 Quality office : สำนักงานคุณภาพ  Quality school : โรงเรียนคุณภาพ
 Quality Teacher : ครูคุณภาพ
 Quality Network : เครือข่ายคุณภาพ
 Quality Student : นักเรียนคุณภาพ
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-๒–

ส่วนที่ ๒ รายละเอียดโครงการ
๑. หลักการและเหตุผล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ ได้ตระหนักถึงความสำคัญและจำเป็นที่
จะต้องพัฒนาประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการศึกษา รวมทั้งเสริมสร้างภาวะผู้นำ การทำงานเป็นทีม ให้แก่
ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากร ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลดี
ต่อการจัดการศึกษา และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับหน่วยงานทางการศึกษาอื่น จึงกำหนด ดำเนินโครงการ
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ ขึ้น
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดบริหารจัดการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ
๒.๒ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารสถานศึกษากับหน่วยงานทางการศึกษาอื่น
๓. เป้าหมาย
๓.๑ เชิงปริมาณ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ จำนวน ๒๐๐ คน เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๑๐๐
๓.๒ เชิงคุณภาพ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ จำนวน ๒๐๐ คน ได้รบั การพัฒนาศักยภาพและสามารถบริหารจัด
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๔. วิธีดำเนินงาน
ที่
กิจกรรม
ระยะเวลาดำเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
๑
ขออนุมัติโครงการ
ธันวาคม ๒๕๖๔
กลุ่มพัฒนาครูและ
๒. ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง
ธันวาคม ๒๕๖๔
บุคลากรทางการศึกษา
๓. ดำเนินการจัดประชุมสัมมนา
มกราคม ๒๕๖๕
๔
สรุปและรายงานผลการอบรมโครงการ มกราคม ๒๕๖๕
๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ
เดือนธันวาคม ๒๕๖๔ - มกราคม ๒๕๖๕ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑
และศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
/๖. งบประมาณ...
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-๓๖. งบประมาณที่ใช้
จำนวน ๘๕๐,๐๐๐ บาท (แปดแสนห้าหมืน่ บาทถ้วน) โดยขอถัวจ่ายทุกรายการ
รายละเอียดการใช้งบประมาณ
เงินงบประมาณ
กิจกรรม
ที่
ตอบแทน
ใช้สอย
วัสดุ
๑. ค่าอาหารมื้อละ 90x190 บาท
17,100.ค่าอาหารมื้อละ 150 บาท ๓ มื้อ
85,5๐๐.๑๙๐ คน
ค่าอาหารมื้อละ 250 บาท ๓ มื้อ
๑42,5๐๐.๑9๐ คน
๒. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
- มื้อละ ๒๕ บาท 2 มื้อ ๑9๐ คน
9,50๐.- มื้อละ ๕๐ บาท ๖ มื้อ ๑9๐ คน
57,๐๐๐.๓. ค่าเช่ารถโดยสารปรับอากาศ
๒88,๐๐๐.๔ วันละ ๑๘,๐๐๐ บาท 4 คัน
๔. ค่าที่พัก ๑9๐ คนๆละ ๒ คืนๆละ
228,๐๐๐.๖๐๐ บาท
5. ค่าของที่ระลึกศึกษาดูงาน
3,000.6. ค่าป้ายไวนิล
2,500.ค่าตอบแทนวิทยากร 5 คนๆละ 2
12,000.ชม.ๆละ 1,200 บาท
7. ค่าวัสดุสำนักงาน
4,900.รวม
๑2,๐๐๐.- 827,60๐- 10,400.หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ
๗. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
วิธีการประเมิน
- ร้อยละของผู้เข้าอบรม - ประเมินหลังอบรม
- ความพึงพอใจ

รวม

รวม
-

17,100.85,5๐๐.๑42,5๐๐.-

-

9,50๐.57,๐๐๐.๒88,๐๐๐.228,๐๐๐.3,000.2,500.12,000.-

4,900.- 850,000.-

เกณฑ์การประเมิน
เครื่องมือทีใ่ ช้
- จำนวนผู้เข้ารับการอบรม - แบบสอบถาม
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
- แบบประเมินความพึง
- ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจ พอใจ
ร้อยละ ๘๐

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๘.๑ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากร ในสังกัดมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการ
บริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
๘.๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน และบุคลากร
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แบบเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โครงการที่ 6 “ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑”
หน่วยงาน ..............สำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1..............................................
ลักษณะโครงการ
 ใหม่
 ต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1 ) (หลัก) นางประภัสสร เณรศิริ 2) (รอง)...............................................
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้ดูแล
 1. นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์
 2. นางเจือศรี พูนพิพัฒน์  3. นางดวงใจ ชัยสิทธิ์
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
: M1
(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z)
 1. ด้านความมั่นคง  2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  3.ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์
 4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  5.ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม
 6.ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
(หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ รวม ๒๓ ฉบับ ประกอบด้วย ข้อ (๑) ความมั่นคง (๒) การต่างประเทศ
(๓) การเกษตร (๔) อุตสาหกรรรมและบริการแห่งอนาคต (๕) การท่องเที่ยว (๖) พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
(๗) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล (๘) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ยุคใหม่ (๙) เขตเศรษฐกิจพิเศษ (๑๐) การปรับเปลี่ยนค่านิยม และวัฒนธรรม (๑๑) ศักยภาพคนตลอดช่วง
ชีวิต X (๑๒) การพัฒนาการเรียนรู้ (๑๓) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี (๑๔) ศักยภาพการกีฬา
(๑๕) พลังทางสังคม (๑๖) เศรษฐกิจฐานราก (๑๗) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม (๑๘) การเติบโต
อย่างยั่งยืน (๑๙) การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ (๒๐) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ (๒๑) การ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (๒๒) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และ (๒๓) การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม (ให้ X ทับหัวข้อ)
(รอง) นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 ด้านความปลอดภัย  ด้านโอกาส
 ด้านคุณภาพ
 ด้านประสิทธิภาพ
(รอง) แนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
 Quality office : สำนักงานคุณภาพ  Quality school : โรงเรียนคุณภาพ
 Quality Teacher : ครูคุณภาพ
 Quality Network : เครือข่ายคุณภาพ
 Quality Student : นักเรียนคุณภาพ
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ส่วนที่ ๒ รายละเอียดโครงการ
๑. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กำหนดให้มีการระดมทรัพยากรและการ
ลงทุนด้านงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สิน ทั้งจากรัฐ องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ
สถาบันสังคมอื่นและต่างประเทศมาใช้จัดการศึกษาและในมาตรา 57 กำหนดให้ยกย่องเชิดชูผู้ที่ส่งเสริมแ ละ
สนับสนุนการจัดการศึกษา พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ให้
มีการส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ โดยมาตรา 75 กำหนดว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาผู้ใดมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ ให้กระทรวงเจ้าสังกัด ส่วนราชการ และ
หน่วยงานการศึกษา ดำเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติตามควรแก่กรณี
เพื่อสร้างขวัญ และกำลังใจสำหรับผู้ที่ส่งเสริมและสนับสนุน ผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และผู้
ที่มีผลงานดีเด่นดังกล่าว รวมทั้งเพื่อกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การเป็นแบบอย่าง
ที่ดีในการประพฤติปฏิบัติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ จึงได้จัดทำโครงการ
ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ ที่มีความประพฤติ
ดีและปฏิบัติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพและมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์
๒.2 เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ในวิชาชีพ
๒..๓ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี เสริมสร้างความศรัทธาและความเชื่อมั่นในการประกอบวิชาชีพ
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ พนักงาน
ราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ที่มีความประพฤติดีและปฏิบัติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ ได้รับการยก
ย่องเชิดชูเกียรติ
3.1.2 ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ
และลูกจ้างชั่วคราว ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ ได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ
๓.๒ เชิงคุณภาพ
ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้าง
ชั่วคราว ได้รับการยกย่อง ชมเชย เชิดชูเกียรติเป็นที่ยอมรับของสังคม ชุมชน
/4.กิจกรรม...
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-3๔. กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน
ที่
กิจกรรม
ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ
4.1 เสนอขออนุมัติโครงการ
พ.ย.64
กลุ่มพัฒนาครู
4.2 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำหลักเกณฑ์ แนวทาง
ต.ค.6๔ - ก.ย.6๕ และบุคลากร
และวิธีการ คัดเลือกผู้อำนวยการสถานศึกษา
ทางการศึกษา
สถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว
๑) กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติครูจิตอาสาฯ
ม.ค.65
๒) กิจกรรมการคัดเลือกบุคลากร สพป.
ม.ค. - ส.ค.65
ฉะเชิงเทรา เขต ๑
๓) กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้บริหารดีศรี
ธ.ค.64 - ม.ค.65
แปดริ้ว ๑ ครูดีศรีแปดริ้ว ๑ และศึกษานิเทศก์
ดีศรีแปดริ้ว ๑
ธ.ค. 64- ม.ค.65
๔) การจัดงานวันครู
4.3 ประชาสัมพันธ์การคัดเลือก
ธ.ค.64
4.4 ดำเนินการคัดเลือกฯ
ธ.ค.64 - ก.ย.65
4.5 ประกาศผลการคัดเลือก
ธ.ค.64 - ก.ย.65
4.6 สรุปผลการดำเนินงาน
ก.ย.65
4.7 มอบรางวัลให้หน่วยงาน ผู้บริหาร ครู บุคลากร
ธ.ค.64 - ก.ย.65
ทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว
๕.ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ
ธันวาคม 2564 - กันยายน 2565 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑
๖. งบประมาณ
จำนวนเงินทั้งสิ้น 70,๐๐๐ บาท (เจ็ดหมืน่ บาทถ้วน) โดยขอถัวจ่ายทุกรายการ
เงินงบประมาณจำแนกตาม
กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้
หมวดรายจ่าย
ที่
รวม
งบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
๖.1 ประชุมคณะกรรมการจัดทำหลักเกณฑ์
และวิธีการคัดเลือก
1) กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติครูจิต
อาสา เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนฯ
๒) กิจกรรมการคัดเลือกบุคลากร สพป.
ฉะเชิงเทรา เขต 1
๓) กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้บริหาร
สถานศึกษาดีศรีแปดริ้ว ๑ ครูดีศรีแปดริ้ว
๑ และศึกษานิเทศก์ดศี รีแปดริ้ว ๑
/๖.๒ ประชุม...
-๓-
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ที่

กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้
งบประมาณ

6.๒ ประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก
สถานศึกษา ผูบ้ ริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
และค่าอาหารกลางวัน
(10 คน x 1๔0 บาท x 3 ชุด)
๖.๓ ประกาศผลการคัดเลือก
๖.4 สรุปผลการดำเนินงาน
๖.5 มอบรางวัล
- ค่าโล่รางวัล ระดับเขต ๑๑ รางวัลๆละ
1,500 บาท
- กรอบเกียรติบัตร กรอบละ 100 บาท
1. ระดับกลุม่ 74 รางวัล
2. ระดับเขต 27 รางวัล
- เงินรางวัล
1. บุคลากร รางวัลเดือนละ 2,000 บาท
8 เดือน
2. ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหาร ครู และ
ศึกษานิเทศก์ รางวัลละ 1,๐๐๐ บาท 16
รางวัล
- ค่าวัสดุสำนักงาน
รวมเป็นเงินทัง้ สิ้น

เงินงบประมาณจำแนกตามหมวด
รายจ่าย
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ

-

4,200.-

รวม

-

๔,200.-

-

16,500.-

16,500.-

7,400.2,700.-

7,400.2,700.-

6,200.1,000.33,800

6,200.-

16,000.16,000.-

32,000.-

4,200

70,000

๗.การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
๗.1 ผลผลิต (Out puts)
- จำนวนผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวได้รับการยกย่อง
เชิดชูเกียรติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด
๗.2 ผลลัพธ์ (Out comes)
- ร้อยละสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการยกย่อง
เชิดชูเกียรติ เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นที่เคารพยกย่อง

วิธีการประเมิน

เครื่องมือทีใ่ ช้

การรายงาน

แบบรายงาน

การประเมิน

แบบประเมิน

๘. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีขวัญกำลังใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ส่งผลให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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โครงการที่ 7

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพืน้ ฐาน ระยะที่ ๒ การเรียนรูใ้ นสภาพจริง

หน่วยงาน ..............สำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1...............................................
ลักษณะโครงการ
ใหม่
 ต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1 ) (หลัก) นางประภัสสร เณรศิริ 2) (รอง)...............................................
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้ดูแล
 1. นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์
 2. นางเจือศรี พูนพิพัฒน์
 3. นางดวงใจ ชัยสิทธิ์
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z)
 1. ด้านความมั่นคง
 2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 3.ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
 5.ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 6.ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

: M1

(หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ รวม ๒๓ ฉบับ ประกอบด้วย ข้อ (๑) ความมั่นคง (๒) การต่างประเทศ
(๓) การเกษตร (๔) อุตสาหกรรรมและบริการแห่งอนาคต (๕) การท่องเที่ยว (๖) พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
(๗) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล (๘) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ยุคใหม่ (๙) เขตเศรษฐกิจพิเศษ (๑๐) การปรับเปลี่ยนค่านิยม และวัฒนธรรม (๑๑) ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
X (๑๒) การพั ฒ นาการเรี ย นรู ้ (๑๓) การเสริ ม สร้ า งให้ ค นไทยมี ส ุ ข ภาวะที ่ ด ี (๑๔) ศั ก ยภาพการกี ฬ า
(๑๕) พลังทางสังคม (๑๖) เศรษฐกิจฐานราก (๑๗) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม (๑๘) การเติบโต
อย่างยั่งยืน (๑๙) การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ (๒๐) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ (๒๑) การ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (๒๒) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และ (๒๓) การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม (ให้ X ทับหัวข้อ)
(รอง) นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 ด้านความปลอดภัย  ด้านโอกาส  ด้านคุณภาพ
 ด้านประสิทธิภาพ
(รอง) แนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
 Quality office : สำนักงานคุณภาพ  Quality school : โรงเรียนคุณภาพ
 Quality Teacher : ครูคุณภาพ
 Quality Network : เครือข่ายคุณภาพ
 Quality Student : นักเรียนคุณภาพ
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ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ
1. หลักการและเหตุผล
ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว2 ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒ และ ที่ ศธ 0206.7/220
ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
การเพิ่มเติมโครงสร้างหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหน่วยงานที่
รับผิดชอบในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยต้องดำเนินการพัฒนาให้ได้มาตรฐานในด้านการบริหารจัดการ วิทยากรและ
วิทยากรประจำกลุ่ม สื่อและนวัตกรรมในการพัฒนา สถานที่ที่ใช้ในการพัฒนาและประเมินผลการพัฒนา เพื่อให้
บรรลุผลตามหลักการและวัตถุประสงค์ของการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่ งรองผู ้ อำนวยการสำนั กงานเขตพื ้ นที ่ การศึ กษา สำนั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั ้ นพื ้ นฐาน
จึงกำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ เป็นสถานที่การพัฒนาฯ ระยะที่ ๒
การเรียนรู้ในสภาพจริง ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๑๗๓๕/๒๕๖๔ ลงวันที่
๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ นั้น
เพื่อให้การดำเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระยะที่ ๒ การเรียนรู้ในสภาพจริง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ จึง จัดทำ
โครงการนี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนา ได้ เรียนรู้สภาพจริงในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีนวัตกรรม
หรือมีวิธีการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ด้านการบริหารการศึกษา ด้านยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาการศึกษา
2.2 เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้ ความสามารถในการช่วยเหลือผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน แปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ เป็น
นักบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ ที่ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มประถมศึกษา จำนวน ๑๕ คน
3.1.2 วิทยากร จำนวน ๑๕ คน
3.1.3 คณะทำงาน จำนวน 20 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตรได้ เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ
เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสมในอันที่จะทำให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการ
เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล และความก้าวหน้าแก่ราชการ มีอุดมการณ์ วิสัยทัศน์ บุคลิกภาพ สามารถนำการ
พัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้อย่างเหมาะสม และร่วมบริหารจัดการสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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4. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน
ที่

ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุเดือน)
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
(ต.ค.-ธ.ค.64) (ม.ค.-มี.ค.6๔) (เม.ย.-มิ.ย.6๔) (ก.ค.-ก.ย.64)

กิจกรรมและวิธีดำเนินการ

1. ออกแบบ วางแผน การพัฒนา

2 พ.ย.64

2. ประชุมผู้เกี่ยวข้อง

3 พ.ย.64

3. ขออนุมัติงบประมาณดำเนินงาน
ตามโครงการ
4. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ
พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
5. ดำเนินการพัฒนาระยะที่ 2 ตาม
กระบวนการและขั้นตอนให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ ตามหลักสูตรทีก่ ำหนด
6. สรุปและรายงานผลการพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

3 พ.ย.64
4 พ.ย.64

11-25
พ.ย.64
พ.ย.-ธ.ค.
64

5. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
5.1 งบประมาณจาก สพฐ. 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
๕.๒ งบประมาณจาก สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑ 102,400 บาท (หนึ่งแสนสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
กิจกรรม/รายละเอียด
การใช้งบประมาณ
1. ประชุมเตรียมการ
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

งบประมาณ
จำแนกตามลักษณะการใช้จ่าย
ตอบแทน ใช้สอย
ค่าวัสดุ
1,050

รวม

1,050 นางประภัสสร
เณรศิริ

(35 บาท x 3๐ คน x ๑ มื้อ)

2. พัฒนาและการนำเสนองาน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

31,500

31,500

67,500

67,500

97,500

97,500

(3๕ บาท x 30 คน x 30 มื้อ)

- ค่าอาหารกลางวัน
(150 บาท x 30 คน x 15)
- ค่าอาหารเย็น
(250 บาท x 30 คน x 13)

ผู้รับผิดชอบ
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กิจกรรม/รายละเอียด
การใช้งบประมาณ
3. ค่าเอกสาร

งบประมาณ
จำแนกตามลักษณะการใช้จ่าย
ตอบแทน ใช้สอย
ค่าวัสดุ
2,850

4. ค่าจ้างทำป้ายชื่อโครงการฯ และ
ตกแต่งสถานที่
รวมงบประมาณทั้งสิน้

2,000

รวม

ผู้รับผิดชอบ

2,850
2,000

202,400
(สองแสนสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

6. การประเมินผลการดำเนินงาน
วิธีการวัดและประเมินผล
- สอบถามความพึงพอใจ
- ประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้และการพัฒนา
- รายงานผลการดำเนินงานโครงการ

เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวัดและประเมินผล
- แบบประเมินผลความพึงพอใจ
- แบบประเมินพฤติกรรมและการพัฒนา
- แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 ผู้เข้ารับการพัฒนา ได้เพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ
7.2 ผู้เข้ารับการสามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นนักบริหาร
จัดการที่ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล พื้น
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แบบเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โครงการที่ 8 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565
หน่วยงาน ..............สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1...............................................
ลักษณะโครงการ
ใหม่
 ต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1 ) (หลัก) นางปราณี บัวทอง 2) (รอง)...............................................
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้ดูแล
 1. นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ 

2. นางเจือศรี พูนพิพัฒน์

3. นางดวงใจ ชัยสิทธิ์



ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

: M1

(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z)
 1. ด้านความมั่นคง  2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  3.ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  5.ด้านการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  6.ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
(หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ รวม ๒๓ ฉบับ ประกอบด้วย ข้อ (๑) ความมั่นคง (๒) การต่างประเทศ
(๓) การเกษตร (๔) อุตสาหกรรรมและบริการแห่งอนาคต (๕) การท่องเที่ยว (๖) พื้นที่และเมืองน่าอยู่อั จฉริยะ
(๗) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล (๘) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุค
ใหม่ (๙) เขตเศรษฐกิจพิเศษ (๑๐) การปรับเปลี่ยนค่านิยม และวัฒนธรรม (๑๑) ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
(๑๒) การพั ฒ นาการเรี ย นรู ้ (๑๓) การเสริ ม สร้ า งให้ ค นไทยมี ส ุ ข ภาวะที ่ ด ี (๑๔) ศั ก ยภาพการกี ฬ า
(๑๕) พลังทางสังคม (๑๖) เศรษฐกิจฐานราก (๑๗) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม (๑๘) การเติบโต
อย่างยั่งยืน (๑๙) การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ X (๒๐) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ (๒๑)
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (๒๒) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และ (๒๓) การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม (ให้ X ทับหัวข้อ)
(รอง) นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 ด้านความปลอดภัย  ด้านโอกาส  ด้านคุณภาพ

 ด้านประสิทธิภาพ

(รอง) แนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
 Quality office : สำนักงานคุณภาพ  Quality school : โรงเรียนคุณภาพ
 Quality Teacher : ครูคุณภาพ
 Quality Network : เครือข่ายคุณภาพ
 Quality Student : นักเรียนคุณภาพ
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1.หลักการและเหตุผล
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิร เกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ได้ร่วมกันจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ โดยเชิญชวนบุคลากรและ สถานศึกษา
ในสังกัดร่วมกันจัดกิจกรรมขึ้นเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงปฏิบัติ
บำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่อาณาประชาราษฎร์ ด้วยพระวิริยอุตสาหะและ
พระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตา ยังผลให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความร่มเย็นเป็นสุขโดยทั่วหน้า
2.วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
2.เพื่อเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
3.เพื่อให้บุคลากรและสถานศึกษาในสังกัดได้แสดงความจงรักภักดีและสำนึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย
4.เพื่อเกิดความรัก สามัคคีในหมู่คณะอันจักนำไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน
3.เป้าหมาย
1. บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1 จำนวน 55 คน
2. สถานศึกษาในสังกัด จำนวน 138 แห่ง
4. วิธีการ/ขัน้ ตอนการดำเนินงาน
ที่
กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
ดำเนินงาน
1 แต่งตั้งคณะทำงาน
2 กำหนดกิจกรรม
1.1 การประดับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ
ประดับธงชาติไทยร่วมกับธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. บริเวณหน้า
สำนักงาน
เดือน
1.2 แต่งกายโทนสีเหลืองตลอดเดือนกรกฎาคม 2565
กลุ่ม
กรกฎาคม อำนวยการ
1.3 จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ
2565
1.4 การจัดสถานที่ลงนามถวายพระพร โดยตั้งพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมตั้งโต๊ะหมู่และสมุดลงนาม
ถวายพระพรสำหรับผู้มาติดต่อราชการได้ลงนามถวายพระพร
1.5 เชิญสถานศึกษาร่วมจัดกิจกรรม
1.6 เข้าร่วมกิจกรรมกับจังหวัดฉะเชิงเทรา
3 ประชุมคณะทำงานชี้แจงและกำหนดรายละเอียดในแต่ละกิจกรรม
4 สรุปผลการดำเนินการและรายงานผล
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5. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ
การดำเนินกิจกรรมกำหนดให้มขี น้ึ ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2565
สถานที่ดำเนินกิจกรรม คือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
6. งบประมาณ
6.1 งบประมาณ จำนวน 6,400 บาท
6.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ
กิจกรรม /ขั้นตอนการดำเนินงาน
จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในดำเนินกิจกรรมให้พร้อม และเหมาะสมในการทำกิจกรรม
1. ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 55 คน คนละ 100 บาท 1 วัน
สำหรับบุคลากรของ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
2. สมุดลงนามถวายพระพร
จำนวน 1 เล่ม
3. ค่าป้ายไวนิล
จำนวน 1 ป้าย
รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ ค่าดำเนินงานแต่ละประเภท ขอถัวจ่ายทุกรายการ
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของกิจกรรม -ไม่มี8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
1. บุคลากร สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 ที่เข้าร่วมกิจกรรม

งบประมาณ
5,500
300
600
6,400

ค่าเป้าหมาย
มากกว่าร้อยละ 80 ของ
บุคลากร

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. เพื่อให้บุคลากรและสถานศึกษาในสังกัดได้แสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. บุคลากรและสถานศึกษาในสังกัดภาคภูมิใจ และร่วมกันดูแลรักษาสำนักงาน
3. เพื่อเกิดความรัก สามัคคีในหมู่คณะ
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แบบเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โครงการที่ 9 การนำเสนอผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) และนวัตกรรม
ด้านการจัดการศึกษาเรียนรวม
หน่วยงาน...สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ลักษณะโครงการ
 ใหม่
ต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1 ) (หลัก) นางสาวกชกร นิ่มแสง ) (รอง) นางสาวจารุณี สถิตย์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้ดูแล
 1. นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์
 2. นางเจือศรี พูนพิพัฒน์
 3. นางดวงใจ ชัยสิทธิ์
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
: M1
(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z)
 1. ด้านความมั่นคง  2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  3.ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์  4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  5.ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  6.ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
(หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์รวม ๒๓ ฉบับ ประกอบด้วย ข้อ (๑) ความมั่นคง (๒) การต่างประเทศ
(๓) การเกษตร (๔) อุตสาหกรรรมและบริการแห่งอนาคต (๕) การท่องเที่ยว (๖) พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
(๗) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล (๘) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ยุคใหม่ (๙) เขตเศรษฐกิจพิเศษ (๑๐) การปรับเปลี่ยนค่านิยม และวัฒนธรรม (๑๑) ศักยภาพคนตลอดช่วง
ชีวิต (12)การพัฒ นาการเรียนรู้ (๑๓) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี (๑๔) ศักยภาพการกีฬา
(๑๕) พลังทางสังคม (๑๖) เศรษฐกิจฐานราก (๑๗) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม (๑๘) การ
เติบโตอย่างยั่งยืน (๑๙) การบริหารจัดการน้ ำทั้งระบบ (๒๐) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
(๒๑) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (๒๒) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และ (๒๓) การวิจัย
และพัฒนานวัตกรรม
(รอง) นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 ด้านความปลอดภัย  ด้านโอกาส  ด้านคุณภาพ
 ด้านประสิทธิภาพ
(รอง) แนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
 Quality office : สำนักงานคุณภาพ
 Quality school : โรงเรียนคุณภาพ
 Quality Teacher : ครูคุณภาพ
 Quality Network : เครือข่ายคุณภาพ
 Quality Student : นักเรียนคุณภาพ
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๑. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญ ญั ติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551 ที่ เกี่ยวกับ การจัดการศึกษาสำหรับ
บุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกาย
พิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้ หรือไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคล
ดังกล่ าวมี สิ ท ธิแ ละโอกาสได้ รับ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานเป็ น พิ เศษ สอดคล้ อ งตามแผนพั ฒ นาการศึ ก ษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ –
๒๕๗๙) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่
๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ตลอดจนนโยบายรั ฐ บาลในด้ า นการศึ ก ษา(พลเอก ประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โอชา
นายกรัฐมนตรี) ที่มุ่งสร้างโอกาสบนความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม สร้างความเป็นธรรมลด
ความเหลื่ อ มล้ ำ โดยกำหนดยุ ท ธศาสตร์ก ารขยายโอกาสการเข้ าถึ งบริก ารทางการศึ ก ษาและการเรีย นรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด การศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ประกาศความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลที่มี
ความต้องการจำเป็นพิเศษ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 ตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาสำหรับคนพิการในทศวรรษที่
สอง (พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๖๑) เพื่อมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมและบูรณาการอย่างยั่งยืน
สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาฉะเชิ งเทรา เขต 1 เพื่ อ เป็ น หน่ วยงานขั บ เคลื่ อ นการ
ดำเนินงานให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษในรูปแบบของ
“การจัดการศึกษาเรียนรวม”เพื่อให้เด็กและเยาวชนพิการสามารถเข้าถึงการศึ กษาได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
และพัฒนาโรงเรียนเป็นศูนย์บริการทางการศึกษาพิเศษ (Student Support Services : SSS) ส่งเสริมการนำ
บริการสนับสนุนต่างๆมาร่วมจัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล ให้ผู้เรียน
สามารถเรียนร่วมกันได้โดยไม่แบ่งแยกและไม่เลือกปฏิบัติ ดังนั้น จึงได้จัดทำโครงการ การนำเสนอผลการ
ปฏิ บั ติ งานที่ เป็ น เลิ ศ (Best Practice)และนวั ต กรรมการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษาเรี ย นรวม เพื่ อ
สนับสนุนการนำนโยบายการจัดการศึกษาเรียนรวมสู่การปฏิบัติ ที่เป็นผลสำเร็จ ภายใต้สถานการณ์ การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 (COVID -19) โดยมุ่งเน้นการนำเสนอผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนผ่าน
กระบวนการปฏิบัติของครูและบุคลากรที่ได้ มาตรฐานหรือเกณฑ์ที่กำหนดและเพื่อให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยน
เรียนเรียนรู้ทักษะและประสบการณ์ มีมุมมองที่จะเป็นประโยชน์ต่อการนำมาพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับ
นักเรียนพิการทีเ่ รียนรวมอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไป
๒. วัตถุประสงค์
๑) เพื่อนำเสนอผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) และนวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาเรียนรวม
๒) เพื่อส่งเสริมการนำผลการศึกษาวิจัยไปใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการบริหารจัดการศึกษา การ
พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ด้านการจัดการศึกษาเรียนรวม
๓) เพื่อส่งเสริมผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคนิค วิธีการและ
วิธีการปฏิบัติที่ส่งผลสำเร็จต่อการพัฒนาสมรรถภาพนักเรียนเรียนรวม
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๓. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
๑) ผู้อำนวยการโรงเรียน
จำนวน ๑๓๘ คน
๒) ครูและบุคลากรที่รับผิดชอบงานการศึกษาพิเศษ จำนวน ๑๓๘ คน
๓) พี่เลี้ยงเด็กพิการ
จำนวน ๒๓ คน
เชิงคุณภาพ
๑) ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร มีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) และ
นวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ที่เป็นแบบอย่าง
๒) ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร ได้รับการส่งเสริมการนำผลการศึกษาวิจัยไปใช้เพื่อ
พัฒนาคุณภาพด้านการบริหารจัดการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ด้านการจัดการศึกษา
เรียนรวม
๓) ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร ได้รับการส่งเสริมให้มีการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ เทคนิค
วิธีการและวิธีการปฏิบัติที่ส่งผลสำเร็จต่อการพัฒนาสมรรถภาพนักเรียนเรียนรวม
๔. วิธีการดำเนินงาน
ที่
๑
๒
๓
๔

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
กุมภาพันธ์
๒๕๖๕
มีนาคม ๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบ

ประชุ ม คณะกรรมการ เพื่ อ วางแผนกำหนดประเภทผลงาน
นางเจือศรี
รายละเอียดวิธีการ เกณฑ์และเครื่องมือ
พูนพิพัฒน์ และคณะ
ศึกษานิเทศก์ที่
การประชาสั ม พั น ธ์ กิ จ กรรมการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ แ ละการ
นำเสนอผลการปฏิ บั ติ ง านที่ เ ป็ น เลิ ศ (Best Practice) และ
รับผิดชอบโครงการ
นวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม
คณะศึกษานิเทศก์
คณะกรรมการคัดเลือกการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ และการนำเสนอ พฤษภาคม ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) และนวัตกรรมการ มิถุนายน ๒๕๖๕ และคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม
กรกฎาคม
ศึกษานิเทศก์ที่
สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการ
นำเสนอผลการปฏิ บั ติ ง านที่ เ ป็ น เลิ ศ (Best Practice) และ
๒๕๖๕
รับผิดชอบโครงการ
นวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม
๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ
- พฤศจิกายน ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕
- ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑
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๖. งบประมาณ
๖.๑ งบประมาณ จำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท
๖.๒ รายละเอียดการใช้งบประมาณ
เงินงบประมาณ
ที่

กิจกรรม

๑ การประชุมคณะกรรมการ ๓๐ คน
๒ คณะกรรมการคัดเลือกการ
ปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ และการ
นำเสนอผลการปฏิบัติงานที่เป็น
เลิศ (Best Practice) และ
๓ การนำเสนอผลการปฏิบตั ิงานที่
เป็นเลิศ (Best Practice)
นวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาเรียนรวม
๔ สรุปและรายงานโครงการ
รวม

ตอบ
ใช้สอย วัสดุ
รวม
แทน
๕,๖๐๐ ๙,๔๐๐ ๑๕,๐๐๐

เงินนอก
งบประมาณ

รวม

-

๑๕,๐๐๐

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๑๕,๐๐๐
๑๕,๐๐๐

๕,๖๐๐ ๙,๔๐๐ ๑๕,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ สามารถถัวจ่ายได้ทกุ รายการ

๗. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
๑) ปัจจัยความเสี่ยง
- ครูที่รับผิดชอบงานการศึกษาพิเศษ เปลี่ยนงานบ่อย ทำให้ไม่มีผลการปฏิบัติงานที่
ต่อเนื่อง
๒) แนวทางการบริหารความเสี่ยง
- กำหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ที่จะส่งผลการปฏิบัติงานให้ชัดเจน และมีการส่งเสริม
การปฏิบัติงานให้ต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพือ่ เสริมสร้างกำลังใจในการปฏิบัติงาน
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๘. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
๑. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร นำเสนอ
ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice)
และนวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาเรียนรวม
๒. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร ได้รับ
การส่งเสริมการนำผลการศึกษาวิจัยไปใช้เพื่อ
พัฒนาคุณภาพด้านการบริหารจัดการศึกษา
การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
ด้านการจัดการศึกษาเรียนรวม
๓. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร เข้าร่วม
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคนิค วิธีการและ
วิธีการปฏิบัติที่ส่งผลสำเร็จต่อการพัฒนา
สมรรถภาพนักเรียนเรียนรวม

วิธีการประเมิน

เครื่องมือทีใ่ ช้

การประเมินผลการ แบบประเมินผล
ปฏิบัติงานฯ และ การปฏิบัติงานฯ
การนิเทศ ติดตามฯ

เกณฑ์การ
ประเมิน
ร้อยละ ๘๐

การประเมินผลการ แบบประเมินผล
ปฏิบัติงานฯ และ การปฏิบัติงานฯ
การนิเทศ ติดตามฯ

ร้อยละ ๘๐

การประเมินผลการ แบบประเมินผล
ปฏิบัติงานฯ และ การปฏิบัติงานฯ
การนิเทศ ติดตามฯ

ร้อยละ ๘๐

๙. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
๑) ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการส่งเสริมให้ได้รับการพัฒนา
ตามมาตรฐานวิชาชีพ เข้าใจและเห็นประโยชน์ของการนำผลการศึกษาวิจัยไปใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการ
บริหารจัดการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ด้านการจัดการศึกษาเรียนรวม
๒) ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร มีการพัฒ นาทักษะและประสบการณ์ ในการทำงานโดย
อาศัยกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล
๓) สถานศึกษาที่ จัดการเรียนรวม มีการพัฒ นาวิธีการปฏิบั ติงานและนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมการ
พัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ
๔) สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาฉะเชิ ง เทรา เขต ๑ มี เ ครื่ อ งมื อ ที่ ส่ ง เสริ ม
กระบวนการพัฒนาคุณภาพการจัดการจัดการศึกษาเรียนรวม เพื่อขับเคลื่อนการนำนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างมี
คุณภาพ
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แบบเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โครงการที่ 10 การนำเสนอผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) และนวัตกรรมด้านการศึกษาระดับ
ปฐมวัย
ลักษณะโครงการ
 ใหม่
ต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1 ) (หลัก) นางสาวกชกร นิ่มแสง ) (รอง) นางสาวจารุณี สถิตย์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้ดูแล
 1. นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์
 2. นางเจือศรี พูนพิพัฒน์
 3. นางดวงใจ ชัยสิทธิ์
*

ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
: M1
(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z)
 1. ด้านความมั่นคง  2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  3.ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์  4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  5.ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  6.ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
(หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ รวม ๒๓ ฉบับ ประกอบด้วย ข้อ (๑) ความมั่นคง (๒) การต่างประเทศ
(๓) การเกษตร (๔) อุตสาหกรรรมและบริการแห่งอนาคต (๕) การท่องเที่ยว (๖) พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
(๗) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล (๘) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุค
ใหม่ (๙) เขตเศรษฐกิจพิเศษ (๑๐) การปรับเปลี่ยนค่านิยม และวัฒนธรรม (๑๑) ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
 (12)การพัฒนาการเรียนรู้ (๑๓) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี (๑๔) ศักยภาพการกีฬา (๑๕) พลัง
ทางสังคม (๑๖) เศรษฐกิจฐานราก (๑๗) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม (๑๘) การเติบโตอย่างยั่งยืน
(๑๙) การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ (๒๐) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ (๒๑) การต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ (๒๒) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และ (๒๓) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
(รอง) นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 ด้านความปลอดภัย  ด้านโอกาส  ด้านคุณภาพ
 ด้านประสิทธิภาพ
(รอง) แนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
 Quality office : สำนักงานคุณภาพ  Quality school : โรงเรียนคุณภาพ
 Quality Teacher : ครูคุณภาพ
 Quality Network : เครือข่ายคุณภาพ
 Quality Student : นักเรียนคุณภาพ

111

๑. หลักการและเหตุผล
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาองค์ความรู้และ
กระบวนทัศน์ให้แก่ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารโรงเรียน และครูที่รับผิดชอบการศึกษาระดับปฐมวัย มีการกำหนด
หลักการ คุณภาพ ขอบข่ายของการจัดการเรียนรู้ และกลไกที่จะกำกับดูแลส่งเสริมอย่างใกล้ชิด และมีการส่งเสริม
สนับสนุนบทบาทของสถาบันครอบครัวในการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยทุกคน เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายการจัด
การศึกษาปฐมวัยต่อไป พร้อมทั้งเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สัมมนารูปแบบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยในระดับเขต
พื้นที่และหลักสูตรฯ ดังกล่าวครอบคลุมเด็กแรกเกิด – ๕ ปี เพราะเป็นช่วงวัยที่สำคัญ ที่สุดของชีวิต ถ้าพ่อแม่
ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยมีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยจะสามารถวางรากฐานหรือเลี้ยงดูเด็กด้วย
วิธีการที่ถูกต้อง จะทำให้เด็กไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งร่างกาย อารมณ์ – จิตใจ สังคมและสติปัญ ญา และเป็น
บุคคลที่มีคุณภาพไปจนตลอดชีวิต สามารถสร้างคุณประโยชน์ให้ตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติและมี
การนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาปฐมวัย และการประเมินผลมีแนวดำเนินการยกระดับคุณ ภาพการศึกษา
ปฐมวัยที่ เป็ น กรอบแนวคิ ด สำหรับ จั ด การศึ ก ษาในระดั บ ปฐมวัย เน้ น การส่ งเสริม ศั ก ยภาพของเด็ ก ปฐมวัยที่
สอดคล้องกับการเรียนรู้ของสมอง การส่งเสริมความสามารถพื้นฐานด้านภาษา และทักษะพื้นฐาน คณิตศาสตร์
ตลอดจนการเสริมสร้างคุณลักษณะที่ดีในเด็กปฐมวัยที่สอดคล้องกับค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการและ
กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.๒๕๖๑ กำหนดมาตรฐานการศึกษาของชาติขั้นต่ำ
ที่เหมาะสมตามช่วงวัย และมีความต่อเนื่องเชื่อมโยง ตั้งแต่ระดับปฐมวัยไปสู่ระดับการศึกษาที่สูงขึ้น โดยกำหนด
จุด มุ่ งหมายระดั บ ปฐมวัย คื อ มี พั ฒ นาการรอบด้ านและสมดุ ล สนใจเรียนรู้แ ละกำกั บ ตั วเองให้ ท ำสิ่งต่ าง ๆ
ที่เหมาะสมตามช่วงวัยได้สำเร็จ และให้สถานศึกษาทุกแห่งใช้เป็นแนวทางสำหรับการพัฒนาผู้เรียนไปสู่ผลลัพธ์ที่
พึงประสงค์ใน 3 ด้าน ได้แก่ ผู้เรียนรู้ ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมและพลเมืองที่เข้มแข็ง มีคุณลักษณะของคนไทย
๔.๐ ธำรงความเป็นไทย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ จึงได้จัดทำโครงการการนำเสนอผลการ
ปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) และนวัตกรรมด้านการศึกษาระดับปฐมวัยขึ้น เพื่อยกย่องและประกาศ
เกียรติคุณผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ และนวัตกรรมด้านการศึกษา
ระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ และเป็นการสร้างขวัญ และกำลังใจให้กับผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานได้ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ และเป็นต้นแบบในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สำหรับโรงเรียนอื่น ๆ
๒. วัตถุประสงค์
๑) เพื่อนำเสนอผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) และนวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาระดับปฐมวัย
๒) เพื่อส่งเสริมการนำผลการศึกษาวิจัยไปใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการบริหารจัดการศึกษา การพัฒนา
หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ด้านการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
๓) เพื่อส่งเสริมผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคนิค วิธีการและ
วิธีการปฏิบัติที่ส่งผลสำเร็จต่อการพัฒนาสมรรถภาพนักเรียนระดับปฐมวัย
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๓. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
๑) ผู้อำนวยการโรงเรียน
จำนวน ๑๓๖ คน
๒) ครูและบุคลากรที่สอนระดับปฐมวัย
จำนวน ๑๓๖ โรงเรียน
เชิงคุณภาพ
๑) ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร มีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) และ
นวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ที่เป็นแบบอย่าง
๒) ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร ได้รับการส่งเสริมการนำผลการศึกษาวิจัยไปใช้เพื่อพัฒนา
คุณภาพด้านการบริหารจัดการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ด้านการจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัย
๓) ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร ได้รับการส่งเสริมให้มีการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ เทคนิค
วิธีการและวิธีการปฏิบัติที่ส่งผลสำเร็จต่อการพัฒนาสมรรถภาพนักเรียนระดับปฐมวัย
๔. วิธีการดำเนินงาน
ระยะเวลา
ดำเนินงาน
กุมภาพันธ์
๒๕๖๕
มีนาคม ๒๕๖๕

ที่

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

๑

ประชุ ม คณะกรรมการ เพื่ อ วางแผนกำหนดประเภทผลงาน
รายละเอียดวิธีการ เกณฑ์และเครื่องมือ

๒

การประชาสั ม พั น ธ์ กิ จ กรรมการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ แ ละการ
นำเสนอผลการปฏิ บั ติ ง านที่ เ ป็ น เลิ ศ (Best Practice) และ
นวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
คณะกรรมการคัดเลือกการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ และการนำเสนอ พฤษภาคม ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) และนวัตกรรมการ มิถุนายน ๒๕๖๕
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
กรกฎาคม
สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการ
นำเสนอผลการปฏิ บั ติ ง านที่ เ ป็ น เลิ ศ (Best Practice) และ
๒๕๖๕
นวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย

๓
๔

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ
- พฤศจิกายน ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕
- ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑
๖. งบประมาณ
๖.๑ งบประมาณ จำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท
๖.๒ รายละเอียดการใช้งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
นางเจือศรี
พูนพิพัฒน์ และคณะ
ศึกษานิเทศก์ที่
รับผิดชอบโครงการ
คณะศึกษานิเทศก์
และคณะกรรมการ
ศึกษานิเทศก์ที่
รับผิดชอบโครงการ
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ที่

กิจกรรม

๑
๒

การประชุมคณะกรรมการ ๓๐ คน
คณะกรรมการคัดเลือกการปฏิบัติงาน
ที่เป็นเลิศ และการนำเสนอผลการ
ปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice)
การนำเสนอผลการปฏิบัติงานที่เป็น
เลิศ (Best Practice) นวัตกรรมการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัย
สรุปและรายงานโครงการ

๓

๔

รวม

เงินงบประมาณ
ตอบแทน ใช้สอย
วัสดุ
๕,๖๐๐ ๙,๔๐๐

รวม
๑๕,๐๐๐

เงินนอก
งบประมาณ
-

๑๕,๐๐๐

รวม

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๔๐,๐๐๐

-

๕,๖๐๐

๙,๔๐๐

๑๕,๐๐๐

-

รวมทั้งสิ้น

๑๕,๐๐๐

หมายเหตุ สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ

๗. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
๑) ปัจจัยความเสี่ยง
- ครูที่รับผิดชอบงานการศึกษาระดับปฐมวัย เปลี่ยนงานบ่อย ทำให้ไม่มีผลการปฏิบัติงานที่
ต่อเนื่อง และครูจบไม่ตรงเอก
๒) แนวทางการบริหารความเสี่ยง
- กำหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ที่จะส่งผลการปฏิบัติงานให้ชัดเจน และมีการส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานให้ต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อเสริมสร้างกำลังใจในการปฏิบัติงาน
๘. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
เกณฑ์การ
ประเมิน
ร้อยละ ๘๐

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช้

๑. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร นำเสนอผลการปฏิบัติงานที่

การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานฯ และ
การนิเทศ ติดตามฯ
การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานฯ และ
การนิเทศ ติดตามฯ

แบบประเมินผล
การปฏิบัติงานฯ
แบบประเมินผล
การปฏิบัติงานฯ

ร้อยละ ๘๐

การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานฯ และ
การนิเทศ ติดตามฯ

แบบประเมินผล
การปฏิบัติงานฯ

ร้อยละ ๘๐

เป็นเลิศ (Best Practice) และนวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาระดับปฐมวัย

๒. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร ได้รับการส่งเสริมการนำผล

การศึกษาวิจัยไปใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการบริหารจัดการศึกษา
การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ด้านการจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัย
๓. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เทคนิค วิธีการและวิธีการปฏิบัติที่ส่งผลสำเร็จต่อการพัฒนา
สมรรถภาพนักเรียนระดับปฐมวัย
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๙. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
๑) ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้ สอนและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการส่งเสริมให้ได้รับการพั ฒ นา
ตามมาตรฐานวิชาชีพ เข้าใจและเห็นประโยชน์ของการนำผลการศึกษาวิจัยไปใช้เพื่อพัฒ นาคุณ ภาพด้านการ
บริหารจัดการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ด้านการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
๒) ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร มีการพัฒนาทักษะและประสบการณ์ในการทำงานโดยอาศัย
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล
๓) สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย มีการพัฒนาวิธีการปฏิบัติงานและนวัตกรรม เพื่อส่งเสริม
การพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ
๔) สำนั ก งานเขตพื้ นที่ การศึ ก ษาประถมศึ ก ษา ฉะเชิ ง เท รา เขต ๑ มี เ ครื่ อ งมื อ ที่ ส่ ง เสริ ม
กระบวนการพัฒ นาคุณ ภาพการจัดการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย เพื่อขับเคลื่อนการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ
อย่างมีคุณภาพ
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แบบเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โครงการที่ 11 พัฒนาศักยภาพผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และทบทวนการจัดกิจกรรมลูกเสือ
แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ลักษณะโครงการ
 ใหม่
ต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1 ) (หลัก)นางเจือศรี พูนพิพัฒน์ 2) (รอง)นางสาวศุภากร เตโชชัยวุธ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้ดูแล
 1. นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์
 2. นางเจือศรี พูนพิพัฒน์
 3. นางดวงใจ ชัยสิทธิ์
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
: M1
(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z)
 1. ด้านความมั่นคง  2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  3.ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์  4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  5.ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  6.ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
(หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ร วม ๒๓ ฉบับ ประกอบด้วย ข้อ (๑) ความมั่นคง (๒) การต่างประเทศ
(๓) การเกษตร (๔) อุตสาหกรรรมและบริการแห่งอนาคต (๕) การท่องเที่ยว (๖) พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
(๗) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล (๘) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุค
ใหม่ (๙) เขตเศรษฐกิจพิเศษ (๑๐) การปรับเปลี่ยนค่านิยม และวัฒนธรรม (๑๑) ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
 (12)การพัฒนาการเรียนรู้ (๑๓) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี (๑๔) ศักยภาพการกีฬา (๑๕) พลังทาง
สังคม (๑๖) เศรษฐกิจฐานราก (๑๗) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม (๑๘) การเติบโตอย่างยั่งยืน (๑๙)
การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ (๒๐) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ (๒๑) การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ (๒๒) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และ (๒๓) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
(รอง) นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 ด้านความปลอดภัย  ด้านโอกาส  ด้านคุณภาพ
 ด้านประสิทธิภาพ
(รอง) แนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
 Quality office : สำนักงานคุณภาพ  Quality school : โรงเรียนคุณภาพ
 Quality Teacher : ครูคุณภาพ
 Quality Network : เครือข่ายคุณภาพ
 Quality Student : นักเรียนคุณภาพ
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๑. หลักการและเหตุผล
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ มีนโยบายที่จะพัฒนากิจการลูกเสือ เนตรนารี อีก
ทั้ งให้ โรงเรี ย นถื อ เป็ น ภาระหลั ก ในการจั ด กิ จ กรรมลู ก เสื อ เนตรนารี เพื่ อ พั ฒ นานั ก เรีย นให้ เป็ น ผู้ มี คุ ณ ธรรม
จริยธรรม ศีลธรรม อันจะก่อให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ต่อสังคมไทย คือความเป็นผู้มีระเบียบวินัย ความ
รับผิดชอบ รู้จักเสียสละ มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเสื่อมใสในการปกครองระบอบ
ประชาธิป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริย์ เป็ น ประมุ ข รู้จั ก การทำงานเป็ น กลุ่ ม รับ ฟั งความคิ ด เห็ น ของผู้ ร่ วมงาน
สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาฉะเชิ งเทรา เขต ๑ จึ งดำเนิ น การจั ด ทำโครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพ
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และทบทวนการจัดกิจกรรมลูกเสือ เพื่อสนับสนุนให้ครูโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนได้เข้ารับ
การฝึกอบรมเพิ่มพูนประสบการณ์ ทักษะทางลูกเสือ สามารถนำหลักการ กระบวนการและวิธีการทางลูกเสือไป
พัฒนาเยาวชนได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะส่งผลให้การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยเฉพาะกิจกรรมลูกเสือใน
โรงเรียนได้รับผลดียิ่งขึ้นด้วย
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑. เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ มีความรู้ ความเข้าใจในจุดหมาย วัตถุประสงค์ และวิธีการในการ
ฝึกอบรมเยาวชนแบบหใหม่ตามแนวทางของสำนักงานลูกเสือโลก
๒.๒. เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ สามารถวางแผนดำเนินการฝึกอบรมลูกเสือได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒.๓. เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ นำทักษะ พิธีการและกระบวนการทางลูกเสือไปใช้ประโยชน์แก่
หน่วยงาน เยาวชนและสังคม
๒.๔. เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ สามารถทำหน้าที่บริหารงานในกองลูกเสือได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
๑) ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน
จำนวน ๑๓๘ คน
๒) ผู้บังคับบัญชาลูกเสือโรงเรียน
จำนวน ๑๗๘ คน
- โรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนละ ๑ คน
- โรงเรียนขยายโอกาส โรงเรียนละ ๒ คน
เชิงคุณภาพ
๑) ผู้บริหารโรงเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในจุดหมาย วัตถุประสงค์ และวิธกี ารในการฝึกอบรม
เยาวชนแบบใหม่ตามแนวทางของสำนักงานลูกเสือโลก
๒) ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัดที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจใน
หลักการ วิธีการจัดกิจกรรมลูกเสือ และนำกระบวนการไปใช้ในการพัฒนาเยาวชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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๔. วิธีการดำเนินงาน
ที่

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
มกราคม ๒๕๖๕
(๒ วัน)

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

๑

ผู้รับผิดชอบ

กิจ กรรมที่ ๑ พั ฒ นาศั ก ยภาพผู้ บั งคั บ บั ญ ชาลูก เสือ และ
นางดวงใจ
ทบทวนการจั ด กิ จ กรรมลู ก เสื อ ให้ กั บ ผู้ อ ำนวยการลู ก เสื อ
ชัยสิทธิ์ และคณะ
โรงเรียนและผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
๒ กิจกรรมที่ ๒ นิเทศ ติดตาม และประเมินการจัดกิจกรรม ภาคเรียนที่ ๒
รอง ผอ.สพป.
ลูกเสือเนตรนารีในโรงเรียน
ปีการศึกษา ๒๕๖๔
และคณะ
ขั้นตอนการดำเนินงาน
(อย่างน้อย ๒ ครั้ง) ศึกษานิเทศก์
๒.๑ ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา มี ก ารนิ เ ทศ ติ ด ตามภายใน
สถานศึกษาของตนเอง
๒.๒ ศึกษานิเทศก์ มีการนิเทศ ติดตามภายในกลุ่มวิชาการที่
รับผิดชอบ
๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ
- พฤศจิกายน ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕
- ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑
๖. งบประมาณ
๖.๑ งบประมาณ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๖.๒ รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ที่

กิจกรรม

๑

อบรมพัฒนาศักยภาพ
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และ
ทบทวนการจัดกิจกรรมลูกเสือ
ให้กับผู้อำนวยการลูกเสือ
โรงเรียนและผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

๗

นิเทศติดตามผลการจัดกิจกรรม
ลูกเสือ
สรุปและรายงานโครงการ

๘

รวม

เงินงบประมาณ
ตอบแทน ใช้สอย
วัสดุ
๔๓,๐๐๐ ๕๗,๐๐๐
-

เงินนอก
รวม
งบประมาณ
รวม
๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐

๔๓,๐๐๐ ๕๗,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ สามารถถัวจ่ายได้ทกุ รายการ

-

๑๐๐,๐๐๐
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๗. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
๑) ปัจจัยความเสี่ยง
- ครูที่เข้ารับการพัฒนาความรู้ไปแล้ว ย้ายโรงเรียน
๒) แนวทางการบริหารความเสี่ยง
- กำหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรมให้ชัดเจน และมีการนิเทศอย่างต่อเนื่อง
๘. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
เกณฑ์การ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือทีใ่ ช้
ประเมิน
๑. ผู้บริหารโรงเรียนมีความรู้ ความเข้าใจใน
การประเมินผลการ แบบประเมินผล
ร้อยละ ๘๐
จุดหมาย วัตถุประสงค์ และวิธีการในการ
ปฏิบัติงานฯ และ การปฏิบัติงานฯ
ฝึกอบรมเยาวชนแบบใหม่ตามแนวทางของ
การนิเทศ ติดตามฯ
สำนักงานลูกเสือโลก
๒. ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัดที่ การประเมินผลการ แบบนิเทศ ติดตาม
ร้อยละ ๘๐
เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจใน
ปฏิบัติงานฯ และ การปฏิบัติงาน
หลักการ วิธีการจัดกิจกรรมลูกเสือ และนำ
การนิเทศ ติดตามฯ
กระบวนการไปใช้ในการพัฒนาเยาวชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
๙. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
๑) ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
๒) ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีสิทธิได้รบั เกียรติบัตรผ่านการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือและทบทวนการจัดกิจกรรมลูกเสือ
๓) ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีทักษะสามารถทำหน้าที่บริหารงานลูกเสือในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๔) ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีทักษะทางลูกเสือเพิ่มขึ้น สามารถนำไปใช้ในการฝึกอบรมลูกเสือในโรงเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
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แบบเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โครงการที่ 12 “พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา”
หน่วยงาน...สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ลักษณะโครงการ
ใหม่
ต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1 ) (หลัก) นางสาวศุภากร เตโชชัยวุธ 2) (รอง)...............................................
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้ดูแล
 1. นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์
 2. นางเจือศรี พูนพิพัฒน์
 3. นางดวงใจ ชัยสิทธิ์
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
: M1
(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z)
 1. ด้านความมั่นคง  2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  3.ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์  4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  5.ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  6.ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
(หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ รวม ๒๓ ฉบับ ประกอบด้วย ข้อ (๑) ความมั่นคง (๒) การต่างประเทศ
(๓) การเกษตร (๔) อุตสาหกรรรมและบริการแห่งอนาคต (๕) การท่องเที่ยว (๖) พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
(๗) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล (๘) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่
(๙) เขตเศรษฐกิจพิเศษ  (๑๐) การปรับเปลี่ยนค่านิยม และวัฒนธรรม (๑๑) ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
(12)การพัฒนาการเรียนรู้ (๑๓) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี (๑๔) ศักยภาพการกีฬา (๑๕) พลัง
ทางสังคม (๑๖) เศรษฐกิจฐานราก (๑๗) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม (๑๘) การเติบโตอย่างยั่งยืน
(๑๙) การบริหารจัดการน้ ำทั้งระบบ (๒๐) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ (๒๑) การต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ (๒๒) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และ  (๒๓) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
(ให้  ทับหัวข้อ)
(รอง) นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 ด้านความปลอดภัย  ด้านโอกาส  ด้านคุณภาพ
 ด้านประสิทธิภาพ
(รอง) แนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
 Quality office : สำนักงานคุณภาพ  Quality school : โรงเรียนคุณภาพ
 Quality Teacher : ครูคุณภาพ
 Quality Network : เครือข่ายคุณภาพ
 Quality Student : นักเรียนคุณภาพ
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1. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 9 (3) ได้
กำหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึดหลักที่สำคัญข้อหนึ่ง คือ มีการกำหนด
มาตรฐานการศึกษา และจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึก ษา โดยมาตรา 31 ให้
กระทรวงมีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลการศึกษาการศึกษาทุกระดับทุกประเภท กำหนดนโยบาย แผน และมาตรฐาน
การศึ ก ษา และมาตรา 48 ให้ ห น่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด ของสถานศึ ก ษาจั ด ให้ ม ี ร ะบบการประกั น คุ ณ ภาพภายใน
สถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็น ส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมิน และการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกของทุก
ระดับการศึกษาและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561 เพื่อให้สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานใช้เป็น
แนวทางในการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในตามเจตนารมณ์ รวมทั้งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานมีแนวคิดในการคัดเลือกสถานศึกษาที่มีระบบคุณภาพและกลไกการขับเคลื่อนงานระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา จนเป็นวัฒนธรรมของการทำงาน สามารถเป็นแบบอย่างเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ
สถานศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัด ซึ่งมีหน้าที่ให้
การส่งเสริม สนับสนุนให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในตามระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณ ภาพ
การศึกษาตามที่ กฎกระทรวงฯ กำหนด เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และพัฒนามาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาในสังกัด เตรียมความพร้อมให้สถานศึกษาพร้อมรับการประเมินตุณภาพภายนอก ตลอดจนต้องมีข้อมูล
สารสนเทศการประเมินภายใน ประเมินภายนอกของสถานศึกษา เพื่อการวางแผนพัฒนายกระดับคุณภาพ จึงได้
จัดทำโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็ง เหมาะสม
กับสภาพบริบทของสถานศึกษา
2.2 เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภาพภายในสถานศึกษาตามนโยบาย
2.3 เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการประเมินของสถานศึกษา
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
(1) ผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ บุคลากรในเขตพื้นทีผ่ ู้บริหารโรงเรียนและครู
(2) โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด จำนวน 138 โรงเรียน ได้รับการนิเทศ กำกับ ติดตามและ
ประเมินผลการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับหน่วยงานต้น
สังกัดและการนิเทศทางไกลโดยสื่อ/นวัตกรรมการนิเทศรูปแบบต่าง ๆ เช่น จดหมายข่าว, แผ่นพับ, การนิเทศทาง
ออนไลน์, เว็บไซต์ เป็นต้น
(3) โรงเรียนในสังกัด ร้อยละ 90 มีผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาในระดับดีขึ้นไป
(4) โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ครบทุกโรงเรียน
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3.2 เชิงคุณภาพ
(1) ผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารโรงเรียน มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ การ
ดำเนินงานตามนโยบาย การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและการประเมินคุณภาพภายนอก
(2) เขตพื้นที่การศึกษามีสื่อ/นวัตกรรมความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและ
เครื่องมือนิเทศติดตามและประเมิน
(3) โรงเรียนในสังกัดดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได้อย่างเป็นระบบ ต่อเนื่องและ
ดำเนินการประเมินตนเองได้
(4) โรงเรียนในสังกัดสามารถดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม พัฒนาการดำเนินงานระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาได้ด้วยตนเอง
(5) โรงเรียนในสังกัดมีผลงานสามารถนำเสนอเพื่อการประชาสัมพันธ์และเป็นแบบอย่างแก่โรงเรียน
ต่างสังกัดและหน่วยงานอื่น ๆ ได้
4. วิธีการดำเนินงาน
ที่

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

1 กิจกรรมที่ 1 การดำเนินงานตามระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
1. วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายใน/
ประเมินคุณภาพภายนอก/รายงานประจำปี
2. การประชุมชี้แจง สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
นิเทศติดตาม งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ตามกฎกระทรวงฯ แก่ผู้บริหารสถานศึกษา, ครู
ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา, ศึกษานิเทศก์ และรอง ผอ.สพป.
3. แจ้งสถานศึกษาส่งประกาศค่าเป้าหมาย
มาตรฐาน รายงานการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR)
ให้เขตพื้นที่การศึกษา
4. สรุปและรายงานผลการประเมินภายในระดับ
เขตพื้นที่
กิจกรรมที่ 2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวดำเนินงาน
2 ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สถานศึกษาทีม่ ีระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่ดมี ี
วัฒนธรรมของการทำงานขององค์กร/มีวิธีปฏิบัติที่เป็น
เลิศ เพื่อเป็นต้นแบบแก่สถานศึกษาในการพัฒนางาน
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ
ต.ค. 64 -มิ.ย. 65
พ.ย. 64-ก.ย..65

-ศน.ทุกท่าน
-ผอ.สพป.
-รอง ผอ.
สพป.
-ผู้ทรงคุณวุฒิ

ต.ค. 64/มี.ค. 65/
เม.ย.65
ส.ค.-ก.ย. 65

พ.ค. – ก.ย. 65

-ศน.ทุกท่าน
และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
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ที่

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน
2. นิเทศติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาใน
การเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบ 4
3. จัดทำ/จัดหาสื่อ/เอกสารความรู้/แนวการ
ดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อ
เผยแพร่แก่สถานศึกษา
4. สรุปรายงานผลการดำเนินงานและจัดทำ
เอกสารรายงาน

กิจกรรมที่ 3 การคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล
3 IQA AWARD
1. ประชุมวางแผน จัดทำเครื่องมือนิเทศ ติดตาม
การดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และ การคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับ
รางวัล IQA AWARD
2. ประชุมชี้แจงการนิเทศ กำกับ ติดตาม และการ
คัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD
3. ดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม เก็บรวบรวม
ข้อมูลวิเคราะห์ สรุป จัดทำรายงานผล
กิจกรรมที่ 4 พัฒนาบุคลากรด้านงานประกันคุณภาพ
การศึกษา
1. ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมสัมมนา อบรมเชิง
ปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกับ สพฐ. สมศ.
สภาการศึกษา EDUCA สพป./สพม.
2. สรุปรายงานผลจากข้อ 1
3. วิเคราะห์และวางแผนพัฒนางานด้านการ
ประกันคุณภาพ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
4. จัดทำเอกสารสรุปรายงานผล
กิจกรรมที่ 5 การสังเคราะห์ SAR สถานศึกษา
วิเคราะห์ สรุป รายงาน จัดทำเอกสารรายงาน

ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ
ต.ค. 64– ก.ย. 65
ม.ค. – ก.ย. 65
ก.ย. 65

พ.ย. 64

-ศน.ทุกท่าน
และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ธ.ค. 64
ธ.ค.64 – ก.ย. 65

พ.ย. 64-ก.ย.65

พ.ค.-ก.ย.65

- ศน.กลุม่ งาน
ส่งเสริมระบบ
ประกันฯ และ
ผู้เกี่ยวข้อง

ศน.ทุกท่าน
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5. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ
5.1 ระยะเวลา
ตุลาคม 2564 สิ้นสุด กันยายน 2565
5.2 สถานที่
ห้องประชุม สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 โรงเรียนในสังกัด 138 โรงเรียน
6. งบประมาณ
6.1 งบประมาณ จำนวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
6.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ที่ กิจกรรม/รายการ
เงินงบประมาณ (บาท)
รวม(บาท)
ค่าตอบแทน ใช้สอย
วัสดุ
1 กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมพัฒนาการดำเนินงานตาม
2,500 2,500
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จัดทำ
เอกสารประกอบการดำเนินงานให้สถานศึกษา
2 กิจกรรมที่ 2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนิเทศ
2,500
2,500
ติดตาม ส่งเสริมพัฒนา ระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา
3 กิจกรรมที่ 3 การคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับ
2,500 7,500 10,000
รางวัล IQA AWARD
4 กิจกรรมที่ 4 ประชุมอบรมพัฒนาบุคลากรด้าน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
5 กิจกรรมที่ 5 การสังเคราะห์รายงานการ
2,500 2,500 5,000
ประเมินตนเองของสถานศึกษา และจัดทำ
รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ภายนอก
รายงานการสังเคราะห์SAR
รวม
7,500 12,500 20,000
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
7.1 ปัจจัยความเสี่ยง
(1) สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ทำให้ประชุมชี้แจงไม่ได้ต้องใช้ระบบทางไกล บุคลากรไม่
พร้อมรับฟังส่งแต่ผู้แทน
(2) ระยะเวลาการดำเนินการไม่ตรงตามที่กำหนด เนื่องจากภารกิจของแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ซ้ำซ้อนกับงานอื่น
(3) บุคลากรปฏิบัติงานซ้ำซ้อนผู้รับฟังหรือประชุมแทนถ่ายทอดได้ไม่ครบถ้วน
(4) นโยบายด้านการศึกษาเปลี่ยนแปลงบ่อย สถานศึกษาขาดการวิเคราะห์ความสอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และบูรณาการกับภารกิจหลักตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
(5) การรายงานส่วนใหญ่จะสำเนาเดิมปรับแก้ไขบางส่วนไม่ได้เขียนจาการปฏิบัติจริง
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7.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง
(1) กำชับ กำหนดเป็นแนวนโยบาย ให้ผบู้ ริหารสถานศึกษาตระหนักให้ความสำคัญ
(2) สะท้อนปัญหา ให้ข้อเสนอแนะโดยตรงกับสถานศึกษาทันทีที่พบข้อผิดพลาด
(3) มอบหมายภาระงานให้บุคลากรตามความเหมาะสม เป็นไปได้และมีประสิทธิภาพ/
ควรเน้นให้บุคลากรทำงานเป็นทีม
(4) บูรณาการกิจกรรมร่วมกับงาน โครงการอื่น ๆ ในบางช่วงเวลา กำหนดระยะเวลาปฏิทินกำกับ
ติดตามงานให้ชัดเจน
8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
1. ผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ และผูบ้ ริหารโรงเรียน มีความรู้ ความเข้าใจ
การประเมินคุณภาพภายในตามนโยบายการปฏิรูประบบการประเมินและประกัน
คุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกและสามารถประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาได้ด้วยตนเอง
2. โรงเรียนในสังกัดมีแนวดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในและมีผล
การประเมินอยู่ในระดับดีขึ้นไป
3. เขตพื้นที่การศึกษามีสื่อ/เอกสาร/แนวทางการนิเทศและเผยแพร่ความรู้การ
ดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาทั้งทางตรงและทางไกลในรูปแบบ/
วิธีการต่างๆ
4. โรงเรียนในสังกัดได้รับการนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
ด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาทั้งภายในโรงเรียนและจากต้นสังกัด
5. โรงเรียนในสังกัดมีผลงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาจนสามารถเป็น
แบบอย่างแก่โรงเรียนต่างสังกัดและสามารถเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานได้

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 80

ร้อยละ 90
ร้อยละ 90
ร้อยละ 100
มีครบทุกระดับขนาด
สถานศึกษา

9. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
1. สถานศึกษาดำเนินการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได้อย่างเป็นระบบครบวงจร ต่อเนื่อง
มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้สถานศึกษาได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานสูงขึ้น
2. สถานศึกษาในสังกัดมีผลงานสามารถดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยใช้กระบวนการ
นิเทศภายในและมีผลการดำเนินงานเผยแพร่แก่สถานศึกษาต่างสังกัดและหน่วยงานอื่น ๆ ได้
3. บุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษามีความรู้ เข้าใจและสามารถวางแผนการ
พัฒนางานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อความเชื่อมั่นแก่นักเรียนและชุมชนได้
4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น
5. นักเรียนมีคณ
ุ ลักษณะเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข
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แบบเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โครงการที่ 13 การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เป็น
หลักสูตรฐานสมรรถนะ
หน่วยงาน...สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ลักษณะโครงการ
 ใหม่
ต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1 ) (หลัก) นางสาวกชกร นิ่มแสง และ 2) (รอง) นางสาวจารุณี สถิตย์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้ดูแล
 1. นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์
 2. นางเจือศรี พูนพิพัฒน์
 3. นางดวงใจ ชัยสิทธิ์
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
: M1
(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z)
 1. ด้านความมั่นคง  2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  3.ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์  4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  5.ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  6.ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
(หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์รวม ๒๓ ฉบับ ประกอบด้วย ข้อ (1) ความมั่นคง (2) การต่างประเทศ
(3) การเกษตร (4) อุตสาหกรรรมและบริการแห่งอนาคต (5) การท่องเที่ยว (6) พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
(7) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล (8) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุค
ใหม่ (9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ (10) การปรับเปลี่ยนค่านิยม และวัฒนธรรม (11) ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
 (12)การพัฒนาการเรียนรู้ (13) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี (14) ศักยภาพการกีฬา (15) พลัง
ทางสังคม (16) เศรษฐกิจฐานราก (17) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม (18) การเติบโตอย่างยั่งยืน
(19) การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ (21) การต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ (22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และ (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
(รอง) นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 ด้านความปลอดภัย  ด้านโอกาส  ด้านคุณภาพ
 ด้านประสิทธิภาพ
(รอง) แนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
 Quality office : สำนักงานคุณภาพ  Quality school : โรงเรียนคุณภาพ
 Quality Teacher : ครูคุณภาพ
 Quality Network : เครือข่ายคุณภาพ
 Quality Student : นักเรียนคุณภาพ
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๑. หลักการและเหตุผล
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดแผนแผนปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ซึ่งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
๒๐๑๙ หรือ โควิด-๑๙ ที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะนี้ ตนมีความห่วงใยนักเรียนและครู จึงได้หารือกับ
คณะกรรมการอำนวยการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเห็นควรปรับแผนปฏิบัติการให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ เพื่อไม่ให้เป็นภาระเพิ่มสำหรับครู โดยยังคงเดินหน้าปฏิรูปหลักสูตร ให้การศึกษาพัฒนาเด็กไทย
ให้ มีความรู้ เจตคติและทั กษะให้ท ำงานเป็น ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับสังคมได้ดี แผนปฏิบัติการที่ได้ปรับปรุงใหม่มี
สาระสำคัญ ดังนี้ ประการแรก วางแผนนำหลักสูตรฐานสมรรถนะไปใช้ในกรอบเวลา ๓ ปี คือ ปี การศึกษา
๒๕๖๕ ศธ.เริ่มใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ สำหรับระดับประถมศึกษา ในโรงเรียนที่มีความพร้อม ปีการศึกษา
๒๕๖๖ หลั ก สู ต รฐานสมรรถนะระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา ในโรงเรี ย นที่ มี ค วามพร้ อ มและทุ ก โรงเรี ย นในระดั บ
ประถมศึกษา และปีการศึกษา ๒๕๖๗ ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในโรงเรียนทุกโรง ประการที่สอง ปรับปรุง
สมรรถนะโดยพิจารณาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็กไทยในโลกปัจจุบัน จากเดิมมีสมรรถนะ ๕ ด้าน ปรับเป็น
มี ส มรรถนะ ๖ ด้ า น ประกอบด้ ว ย ๑.การจั ด การตนเองอย่ า งมี สุ ข ภาวะ ๒.การคิ ด ขั้ น สู ง และการเรี ย นรู้
๓.การสื่อสารด้วยภาษา ๔.การจัดการและการทำงานเป็นทีม ๕.การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และ ๖.การอยู่ร่วมกับ
ธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน โดยเน้นมิติด้านคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์และความ
เป็นไทยมากขึ้น ซึ่งการเพิ่มสมรรถนะ “การอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิ ทยาการอย่างยั่งยืน” เพื่อให้เด็กไทยมี
สมรรถนะทั้งด้านวิทยาศาสตร์ รู้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัล และอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 มีความตระหนักในการสร้างความรู้ความ
เข้าใจการปรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้ นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ให้แก่
ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ต้องปรับปรุงมาตรฐานและตัวชี้วัด นอกจากนั้นยังต้องปรับ
กรอบหลักสูตรเพิ่มเติมระดับเขตพื้นที่ที่ได้จัดทำไว้ตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ ให้ตรงต่อบริบทของไทยแลนด์ ๔.๐ สภาพ
ปัจจุบั นของจังหวัดฉะเชิงเทราและคุณ ลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ เพื่ อให้ สถานศึกษานำไปปรับ
หลักสูตรสถานศึกษาต่อไป
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๒. วัตถุประสงค์
๑) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการปรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ
๒) เพื่อพัฒนากรอบหลักสูตรสถานศึกษา
๓. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
๑) ผู้บริหารและครูผู้สอนมีความเข้าใจในการปรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
๒๕๕๑ เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ
๒) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ มีกรอบหลักสูตรสถานศึกษา
๓) สถานศึกษาทุกแห่งมีการปรับหลักสูตรสถานศึกษา
เชิงคุณภาพ
๑) ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนการสอนได้ตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัดที่ ปรับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ
๒) สถานศึกษามีการปรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เป็นหลักสูตร
ฐานสมรรถนะ และกรอบหลักสูตรเพิ่มเติมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑
๔. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
1. การประชุมสร้างความเข้าใจการปรับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เป็นหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ ให้กับคณะศึกษานิเทศก์

ระยะเวลา
มกราคม ๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบ
กชกร นิ่มแสง
และคณะ

2. การเตรียมความพร้อมครูผู้สอนในการปรับมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดตามการปรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ

กุมภาพันธ์
๒๕๖๕

กชกร นิ่มแสง
และคณะ

3. การประชุมทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ
ให้กับสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด

เมษายน ๒๕๖๕

กชกร นิ่มแสง
และคณะ

5 สรุปและรายงานผล

กันยายน ๒๕๖๕

กชกร นิ่มแสง
และคณะ
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๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ
- พฤศจิกายน ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕
- ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑
๖. งบประมาณ
๑) งบประมาณ จำนวน - บาท
๒) รายละเอียดการใช้งบประมาณ
เงินงบประมาณ
ที่

กิจกรรม

๑ กิจกรรมที่ ๑ การประชุมสร้างความ
เข้าใจการปรับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
๒๕๕๑ เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ
ให้กับคณะศึกษานิเทศก์
๒ กิจกรรมที่ ๒ การเตรียมความพร้อม
ครูผู้สอนในการปรับมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดตามการปรับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ เป็นหลักสูตร
ฐานสมรรถนะ
๓ กิจกรรมที่ ๓ การประชุมทบทวน
และปรับปรุงหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
๒๕๕๑ เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ
ให้กับสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด
จำนวน ๒๐๐ คน เป็นเวลา ๑ วัน
๔ สรุปและรายงานผล
รวม

ใช้สอย

วัสดุ

รวม

เงินนอก
งบประมาณ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ตอบ
แทน
-

รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ

รวม
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๗. การวัดผลและประเมินผล
ตัวชี้วัด

เครื่องมือ

เชิงปริมาณ
๑. จำนวนผู้บริหารและครูผู้สอนมีความเข้าใจใน แบบสอบถาม
การปรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เป็นหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ
เชิงคุณภาพ
๑. สถานศึกษามีการปรับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ และกรอบ
หลักสูตรเพิ่มเติมของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑
๒. ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนได้ตรงตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัดที่ปรับการปรับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
๒๕๕๑ เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ

แบบประเมิน
หลักสูตร

วิธีการวัดและ
ประเมินผล
สอบถามความรู้ความ
เข้าใจผู้บริหารและ
ครูผู้สอน

การนิเทศติดตาม

แบบประเมินการ การนิเทศภายใน
จัดการเรียนรู้

๘. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
๑) สถานศึกษามีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เป็นหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ
๒) หลักสูตรสถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
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แบบเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โครงการที่ 14 “ นิเทศแบบรวมพลังกลุ่มเครือข่าย (Network Supervisor Team : NST”
หน่วยงาน ..............สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1...........................................
ลักษณะโครงการ
ใหม่
√ ต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1 ) นางสาวจารุณี สถิตย์ 2) นางสาวกชกร นิ่มแสง
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้ดูแล
1. นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์
√ 2. นางเจือศรี พูนพิพัฒน์
3. นางดวงใจ ชัยสิทธิ์
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
: M1 (หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z)
1. ด้านความมั่นคง
2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน √ 3.ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
√
 4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  5.ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
6.ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
(หลั ก ) แผนแม่ บ ทภายใต้ ย ุ ท ธศาสตร์ ร วม ๒๓ ฉบั บ ประกอบด้ ว ย ข้ อ (๑) ความมั ่ น คง (๒) การต่ า งประเทศ
(๓) การเกษตร (๔) อุ ต สาหกรรรมและบริ ก ารแห่ ง อนาคต (๕) การท่ อ งเที ่ ย ว (๖) พื ้ น ที ่ แ ละเมื อ งน่ า อยู ่ อ ั จ ฉริ ย ะ
(๗) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล (๘) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่
(๙) เขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ X (๑๐) การปรั บ เปลี ่ ย นค่ า นิ ย ม และวั ฒ นธรรม X (๑๑) ศั ก ยภาพคนตลอดช่ ว งชี วิ ต
(๑๒) การพัฒนาการเรียนรู้ X (๑๓) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี (๑๔) ศักยภาพการกีฬา (๑๕) พลังทางสังคม
(๑๖) เศรษฐกิจฐานราก (๑๗) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม (๑๘) การเติบโตอย่างยั่งยืน (๑๙) การบริหาร
จัดการน้ำทั้งระบบ (๒๐) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ X (๒๑) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(๒๒) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และ (๒๓) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (ให้ X ทับหัวข้อ)
(รอง) นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 ด้านความปลอดภัย  ด้านโอกาส  ด้านคุณภาพ
 ด้านประสิทธิภาพ
(รอง) แนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
 Quality office : สำนักงานคุณภาพ  Quality school : โรงเรียนคุณภาพ
 Quality Teacher : ครูคณ
ุ ภาพ
 Quality Network : เครือข่ายคุณภาพ
 Quality Student : นักเรียนคุณภาพ
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๑. หลักการและเหตุผล
การนิเทศการศึกษาเป็นภารกิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งต้องดำเนินการนิเทศโดยใช้โรงเรียนและ
เครือข่ายกลุ่มวิชาการ เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์มีเป้าหมายที่สำคัญ เพื่อพัฒนาทุกมิติและในทุก
ช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่งและมีความสุข มีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน และ
มีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม
และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ภารกิจจำเป็นในเรื่องของการนิเทศ
การศึกษาเป็นวิธีการที่สำคัญวิธีหนึ่งที่ช่วยพัฒนาคุณภาพของบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับการให้ คำปรึกษา คำแนะนำ
ช่วยเหลือ สนับสนุน สร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานตามบทบาทและ
หน้าที่ โดยเฉพาะงานด้านวิชาการ เนื่องจากงานวิชาการเป็นงานหลักที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการบริหารสถานศึกษาและ
เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทุกประเภทใน สถานศึกษา โดยเฉพาะการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน ซึ่งเป็นจุดหมาย
หลักและเป็นเครื่องชี้วัด ความสำเร็จทางการศึกษาให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน
มุ่งเน้น การพัฒนาสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม เจตคติ ค่านิยมทำให้ผู้เรียนมีคุณค่าต่อสังคม จึงได้
ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี จากความสำคัญของการนิเทศ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 จึงต้องการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ
ขับเคลื่อนนโยบายของเขตพื้นที่ โดยการนิเทศแบบรวมพลังกลุ่มเครือข่าย (Network Supervisor Team : NST) โดยใช้
กลุ่มโรงเรียนเป็นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา AT2S
๒. วัตถุประสงค์ (Objective)
๒.๑. นิเทศ ติดตามและให้ขอ้ เสนอแนะเพื่อการพัฒนาการดำเนินงานตามจุดเน้นและนโยบายของหน่วยงาน
ต้นสังกัด
๒.๒. พัฒนาประสิทธิภาพในการนิเทศการศึกษา โดยเน้นการใช้วิธีการนิเทศที่หลากหลาย และเป็นระบบ
๒.๓. นิเทศ ติดตามอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับนโยบาย งานและโครงการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑
๒.๔. สร้างความเข้าใจแก่บุคลากรในโรงเรียนด้านต่าง ๆ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
๓. เป้าหมาย (Goal)
๓.๑ เชิงปริมาณ
๑) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ อ่านออกเขียนได้ ๑๐๐ % ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ และ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ อ่านคล่อง เขียนคล่อง อ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ ๘๐ %
๒) ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกช่วงชั้นทุกสาระการเรียนรู้ให้สูงขึ้น
๓.๒ เชิงคุณภาพ
๑) นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ อยู่ในระดับดี
๒) นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ
๓) นักเรียนมีจิตสำนึกในความเป็นไทย
๔) นักเรียนได้รบั การพัฒนาทักษะการดำรงชีวติ ทีม่ ีคณ
ุ ภาพ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๕) นักเรียนมีคณ
ุ ลักษณะที่พงึ ประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานและค่านิยม ๑๒ ประการ
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๔. ขั้นตอน / กิจกรรมวิธีการดำเนินการ
กิจกรรมและรายละเอียด
ระยะที่ ๑
๑. ขออนุมัติโครงการ
๒.แต่งตั้งคณะทำงานประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร
จัดทำแผนปฏิบัติการ และจัดทำเครื่องมือ
การนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือการนิเทศ
๓.แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม
ตรวจสอบ ประกอบด้วยคณะกรรมการ
(RT : Roving Team )
กิจกรรมระยะที่ ๑
๑. นิเทศ ติดตามและประเมินผล
สถานศึกษา เกีย่ วกับการพัฒนาในด้านการ
บริหารจัดการ ของผู้บริหารสถานศึกษา
และการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน ตาม
นโยบายของรัฐบาล กระทรวง ศึกษาธิการ
และ สพฐ. โดยใช้แนวทางเครือข่าย คณะ
นิเทศ ติดตาม ประกอบด้วยคณะกรรมการ
นิเทศ ติดตตาม โดยแบ่งเป็น
1.1 Phases : ๑ แบบนิเทศคุณภาพ
ผู้บริหาร (A : Administrator)
๑.๒ Phases : ๒ การนิเทศคุณภาพ
ครูผู้สอน (T : Teacher)
๒. คณะนิเทศ ติดตาม ประกอบด้วย
คณะกรรมการ ทีมบริหารรอง ผอ.สพป.ฉช.
เขต ๑ ผู้บริหารสถานศึกษา ผอ.กลุ่มสังกัด
สพป.ฉช.๑ ศึกษานิเทศก์
( ทีม RT )
๒.๑ ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะสำหรับการ
นิเทศ

งบประมาณ

๔,๐๐๐

งบประมาณที่ใช้จ่ายตามหมวด
รายจ่าย
ตอบแทน ใช้สอย
วัสดุ

ระยะเวลา

๔,๐๐๐ ต.ค. - พ.ย.
๖๔
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กิจกรรมและรายละเอียด

งบประมาณ

- ทีมบริหาร ๓ คนๆ ละ ๓,๐๐๐
= ๙,๐๐๐ บาท
- ประธานที่ปรึกษา และที่ประธานกลุ่ม
วิชาการ ๑๔ คนๆ ละ ๓,๐๐๐ = ๔๒,๐๐๐ บาท
- ผอ.กลุม่ งาน ๘ คนๆ ละ ๓,๐๐๐
= ๒๔,๐๐๐ บาท
- ศึกษานิเทศก์ ๗ คนๆ ละ ๔,๐๐๐ =
๓๖,๐๐๐ บาท
รวมงบประมาณ ระยะที่ ๑
รวมงบประมาณ ระยะที่ ๑
กิจกรรมระยะที่ ๒ การนิเทศ ติดตาม
ดำเนินการนิเทศ ติดตามห้องเรียนคุณภาพ
และโรงเรียน คุณภาพเกี่ยวกับการส่งเสริม
พัฒนาในด้านการจัดการเรียนการสอน
นโยบายของสพฐ.
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดย
เป็นการนิเทศ
๑.๑ Phases : ๓ การนิเทศคุณภาพ
โรงเรียน (S: School)
๑.๒ Phases : 4 การนิเทศคุณภาพ
ผู้เรียน (S : Student)
๑. คณะนิเทศ ติดตาม ประกอบด้วย
คณะกรรมการ ทีมบริหารรอง ผอ.สพป.ฉช.
๑ ผู้บริหารสถานศึกษา ผอ.กลุ่มสังกัด
สพป.ฉช.๑ศึกษานิเทศก์
( ทีม RT )
๒.๑ ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะสำหรับการ
นิเทศ
-ทีมบริหาร ๓ คน ๆ ละ ๓,๐๐๐
= ๙,๐๐๐ บาท
-ประธานที่ปรึกษา และที่ประธานกลุ่มวิชาการ
๑๔ คนๆ ละ ๓,๐๐๐ = ๔๒,๐๐๐ บาท

๙,๐๐๐

งบประมาณที่ใช้จ่ายตามหมวด
รายจ่าย
ตอบแทน ใช้สอย
วัสดุ
๙,๐๐๐

๔๒,๐๐๐

๔๒,๐๐๐

24,๐๐๐

24,๐๐๐

28,๐๐๐
๑๐๗,๐๐๐
๑๐๗,๐๐๐

ระยะเวลา

28,๐๐๐
๑๐๓,๐๐๐ ๔,๐๐๐
๑๐๓,๐๐๐ ๔,๐๐๐

๙,๐๐๐

๙,๐๐๐

๔๒,๐๐๐

๔๒,๐๐๐
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กิจกรรมและรายละเอียด

งบประมาณ

งบประมาณที่ใช้จ่ายตามหมวดรายจ่าย
ตอบแทน
ใช้สอย
วัสดุ

ระยะเวลา

- ผอ.กลุม่ งาน ๘ คนๆ ละ ๓,๐๐๐
= ๒๔,๐๐๐ บาท
- ศึกษานิเทศก์ ๗ คนๆ ละ ๕,๐๐๐ =
๓๕,๐๐๐ บาท

๒๔,๐๐๐

๒๔,๐๐๐

เม.ย. -ส.ค. ๖๕

๓๕,๐๐๐

๓๕,๐๐๐

รวมงบประมาณ ระยะที่ ๒
๑๑๐,๐๐๐
รวมงบประมาณ ระยะ 1 และ ระยะ ๒ 217,๐๐๐
กิจกรรมระยะที่ ๓ สรุปรายงานผลการ
๓,๐๐๐
นิเทศ ฯ ถอดประสบการณ์ในพัฒนา
คุณภาพการศึกษา การนิเทศแบบรวม
พลังกลุ่มเครือข่าย (Network
Supervisor Team : NST) โดยใช้กลุ่ม
โรงเรียนเป็นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา AT2S
รวมงบประมาณ ระยะที่ ๓
๓,๐๐๐
รวมงบประมาณทั้ง ๓ ระยะ
๒๒๐,๐๐๐

๑๑๐,๐๐๐
213,000

เม.ย. -ส.ค. ๖๕
๔,๐๐๐
๓,๐๐๐

ส.ค.-ก.ย.๖๕

๓,๐๐๐

ส.ค.-ก.ย.๖๕

๕. งบประมาณ ๒๒๐,๐๐๐ บาท ตัวอักษร (สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
๖. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
๑.ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๑ - ๓ อ่านออกเขียนได้ ๑๐๐ %
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ และ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ อ่านคล่อง เขียน
คล่อง อ่านรู้เรือ่ งและสื่อสารได้ ๘๐ %
๒.ร้อยละ๘๐ ของโรงเรียนมีผลการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุก
ช่วงชั้นทุกสาระการเรียนรู้ให้สูงขึ้น

วิธีประเมิน
๑.สังเกต
๒.สัมภาษณ์ผบู้ ริหาร,ครู
และนักเรียน
๓.ตรวจเอกสารที่
เกี่ยวข้อง
๑.สังเกต
๒.สัมภาษณ์ผบู้ ริหาร,ครู
และนักเรียน
๓.ตรวจเอกสารที่
เกี่ยวข้อง

เครื่องมือที่ใช้
เกณฑ์การประเมิน
เครื่องมือการ
๑.เกณฑ์การเข้าร่วม
นิเทศ ติดตามการ กิจกรรม
จัดการศึกษา
๒.การร่วมชุมนุม

เครื่องมือการ
คะแนนรวมเฉลี่ย
นิเทศติดตามการ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จัดการศึกษา
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ตัวชี้วัดความสำเร็จ
วิธีประเมิน
๓.ร้อยละ ๘๐ของโรงเรียนในสังกัด ๑.สังเกต
มีการประเมินภายใน และภายนอก ๒.สัมภาษณ์ผบู้ ริหาร,ครู
และนักเรียน
๓.ตรวจเอกสารที่
เกี่ยวข้อง
๔.ร้อยละ๘๐ ของนักเรียนชั้น ป.๑ , ๑.สังเกต
ป.๓ และชั้น ป.๖ มีการพัฒนาการ ๒.สัมภาษณ์ผบู้ ริหาร,ครู
อ่านออก เขียนได้ และการคิด
และนักเรียน
คำนวณได้ตามเกณฑ์
๓.ทดสอบนักเรียนเป็น
รายบุคคล
5.ร้อยละ ๘๐ ของครูมีการพัฒนา ๑.สังเกต
ทักษะการสอนแบบ Active
๒.สัมภาษณ์ผบู้ ริหาร,ครู
learning
และนักเรียน
6. ร้อยละ ๘๐ ของโรงเรียนมีการ
พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์

เครื่องมือที่ใช้
๑.มาตรฐานการ
ประเมินภายใน
๒.มาตรฐานการ
ประเมินภายนอก
๓.SAR
๑.เครื่องมือตรวจ
การอ่าน การ
เขียน
๒.เครื่องมือตรวจ
การคิดคำนวณ
๑.เครื่องมือการ
นิเทศตามการ
จัดการเรียนการ
สอน
๑.แบบนิเทศ
ประเมินระดับ
คุณภาพ
ตามเกณฑ์ สพฐ.

๑.สังเกต
๒.สัมภาษณ์ผบู้ ริหาร,ครู
และนักเรียน
๓.ทดสอบนักเรียนเป็น
รายบุคคล
๗. ร้อยละของนักเรียนมีพัฒนา
๑ การสังเกต
๑.เครื่องมือนิเทศ
ทักษะการดำรงชีวิตที่มีคุณภาพ
๒.สัมภาษณ์ ผูบ้ ริหาร ครู พัฒนาทักษะการ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๓. เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ดำรงชีวิต ตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

เกณฑ์การประเมิน
๑.เกณฑ์การประเมิน
ภายใน
๒.เกณฑ์การประเมิน
ภายนอก
๑. เกณฑ์การอ่าน
การเขียน
๒.เกณฑ์การคิดคำนวณ
๑. เกณฑ์การจัดการเรียน
การสอนของครู
๑. แบบนิเทศ ประเมิน
ระดับคุณภาพ ตามเกณฑ์
สพฐ.
๑.แบบนิเทศ

7. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
๗.๑. ผู้บริหาร
๑) ผู้บริหารทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม อุทิศตนในการทำงาน
๒) ผู้บริหารทุกคน มีวิสัยทัศน์ มีความคิดริเริ่ม พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
๓) ผู้บริหารทุกคนมีความสามารถในการบริหารงานวิชาการและเป็นผู้นำทางวิชาการ
๔) ผู้บริหารทุกคนเป็นที่ยอมรับและพึงพอใจในการบริหารจัดการ
๕) ผู้บริหารส่งเสริมการมีสว่ นร่วมการจัดการศึกษาโดยภาคีเครือข่าย
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๗.๒. การพัฒนาด้านครู
๑) ครูเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๒) ครูมีการใช้สื่อ เทคโนโลยี ประกอบการจัดการเรียนรู้
๓) ครูทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครู
๔) ครูจัดทำวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อย 1 เรื่องต่อปีการศึกษา
๕) ครูมีความรู้และทักษะพืน้ ฐานในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
๖) ครูมีความพอใจในความมั่นคงของการประกอบอาชีพครู
๗) ครูได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพและสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานหรือเกณฑ์ที่กำหนด
๗.๓. การพัฒนาโรงเรียน
๑) โรงเรียนในสังกัด มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
๒) โรงเรียนในสังกัดที่มีผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2563 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสูงเพิ่มขึ้น
๓) โรงเรียนในสังกัดมีผลการทดสอบ (NT) และ (RT) ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสูงเพิ่มขึ้น
๔) โรงเรียนในสังกัดมีการพัฒนาและได้รับการรับรองคุณภาพจากการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ.
๕) สถานศึกษาที่ปลอดการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้
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โครงการที่ 15 “ พัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา ”
หน่วยงาน ..............สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1................................................................
ลักษณะโครงการ
ใหม่
√ ต่อเนื่อง
√
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1 ) นางสาวจารุณี สถิตย์ 2) นางสาวกชกร นิ่มแสง
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้ดูแล
1. นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์
√ 2. นางเจือศรี พูนพิพัฒน์
3. นางดวงใจ ชัยสิทธิ์
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
: M1 (หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z)
1. ด้านความมั่นคง
2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน √ 3.ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
√
4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  5.ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 6.ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
(หลั ก ) แผนแม่ บ ทภายใต้ ย ุ ท ธศาสตร์ ร วม ๒๓ ฉบั บ ประกอบด้ ว ย ข้ อ (๑) ความมั ่ น คง (๒) การต่ า งประเทศ
(๓) การเกษตร (๔) อุ ต สาหกรรรมและบริ ก ารแห่ ง อนาคต (๕) การท่ อ งเที ่ ย ว (๖) พื ้ น ที ่ แ ละเมื อ งน่ า อยู ่ อ ั จ ฉริ ย ะ
(๗) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล (๘) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่
(๙) เขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ X (๑๐) การปรั บ เปลี ่ ย นค่ า นิ ย ม และวั ฒ นธรรม X (๑๑) ศั ก ยภาพคนตลอดช่ ว งชี วิ ต
(๑๒) การพัฒนาการเรียนรู้ X (๑๓) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี (๑๔) ศักยภาพการกีฬา (๑๕) พลังทางสังคม
(๑๖) เศรษฐกิจฐานราก (๑๗) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม (๑๘) การเติบโตอย่างยั่งยืน (๑๙) การบริหาร
จัดการน้ำทั้งระบบ (๒๐) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ X (๒๑) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(๒๒) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และ (๒๓) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (ให้ X ทับหัวข้อ)
(รอง) นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 ด้านความปลอดภัย  ด้านโอกาส  ด้านคุณภาพ
ด้านประสิทธิภาพ
(รอง) แนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
 Quality office : สำนักงานคุณภาพ  Quality school : โรงเรียนคุณภาพ
 Quality Teacher : ครูคุณภาพ
 Quality Network : เครือข่ายคุณภาพ
 Quality Student : นักเรียนคุณภาพ
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๑.

หลักการและเหตุผล

การนิเทศการศึกษาเป็นภารกิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งต้องดำเนินการนิเทศโดยใช้โรงเรียน และ
เครือข่ายโรงเรียนเป็นฐาน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความถนัดและปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
บรรลุเป้าหมาย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน” เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยยุทธศาสตร์ที่ ๔.๓ ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติ และในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี
คนเก่ง และมีคณ
ุ ภาพ เพื่อสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีศกั ยภาพมีทักษะ ความรู้ เป็นคนดี มีวินัย เรียนรู้ได้ด้วยตนเองในทุก
ช่วงวัย
ในสภาพปัจจุบันของการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ กระบวนการ
นิเทศภายในโรงเรียนมีความแตกต่างกัน มีทั้งปัจจัยเอื้อและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการนิเทศ ซึ่งการนิเทศที่ยังขาด
การต่อเนื่องและความเป็นเอกภาพที่สอดคล้องกับบริบทของเขตพื้นที่ เพื่อให้การนิเทศภายในของสถานศึกษา กระบวนการ
นิเทศมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยเหลือ ชี้แนะและพัฒนางานให้ประสบความสำเร็จ ในการพัฒนาระบบนิเทศภายในสถานศึกษา
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ ให้เข้มแข็งและต่อเนื่อง
๒.

วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อส่งเสริมการขับเคลือ่ นและสร้างความเข้มแข็งของการนิเทศภายในสถานศึกษา
๒.๓ เพือ่ ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม รูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษา และในสำนักงานเขตพื้นที่

๓.

เป้าหมาย

๓.๑ เชิงปริมาณ
สถานศึกษาในสังกัดฯ 138 โรงเรียนมีรูปแบบ และแนวทางการนิเทศเพื่อสร้างความเข้มแข็งการนิเทศภายใน
สถานศึกษา
๓.๒ เชิงคุณภาพ
สถานศึกษามีรปู แบบการดำเนินงานนิเทศภายในสถานศึกษาอย่างเข้มแข็ง
๔.

กิจกรรม / วิธีการดำเนินงาน

กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

ขออนุมัติโครงการ
แต่งตั้งคณะทำงาน
คณะกรรมการนิเทศรูปแบบการนิเทศฯ
สรุปรูปแบบการนิเทศภายใน
สถานศึกษาฯ
งบประมาณ -

งบประมาณ
-

งบประมาณที่ใช้จ่ายตามหมวด
รายจ่าย
ตอบแทน

ใช้สอย

วัสดุ

-

-

-

บาท
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ระยะเวลา
ต.ค.๖๔-ก.ย.๖๕
ม.ค.๖๕
ก.พ. – ส.ค.๖๕
ก.ย.๖๕

๖.
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การประเมินผล

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ร้อยละ ๑๐๐ ของโรงเรียนในสังกัดที่มี
รูปแบบกระบวนการนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลภายในสถานศึกษา

วิธีประเมิน
เครื่องมือที่ใช้
ตรวจเอกสารที่เกี่ยวข้อง เครือ่ งการนิเทศ
การนิเทศภายในฯ
ติดดาม การจัดการ
ศึกษา

๗.

เครื่องมือ
- แบบการสังเกตพฤติกรรมการสอนของครู / แบบประเมินการนิเทศตนเอง
- บันทึกซ่อมเสริม / บันทึก / เอกสารประจำชั้น

๘.

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
๘.๑ โรงเรียนมีระบบการนิเทศภายในที่มีประสิทธิภาพ ครูทุกคนมีส่วนร่วม
๘.๒ ครูได้รับการดูแลช่วยเหลือและสนับสนุนด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
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โครงการที่ 16 “การนำเสนอผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ”
หน่วยงาน ..............สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1................................................................
ลักษณะโครงการ
√ ใหม่
ต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1 ) นางสาวจารุณี สถิตย์ 2) นางสาวกชกร นิ่มแสง
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้ดูแล
1. นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์
√ 2. นางเจือศรี พูนพิพัฒน์
3. นางดวงใจ ชัยสิทธิ์
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
: M1 (หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z)
1. ด้านความมั่นคง
2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน √ 3.ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
√
 4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  5.ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 6.ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
(หลั ก ) แผนแม่ บ ทภายใต้ ย ุ ท ธศาสตร์ ร วม ๒๓ ฉบั บ ประกอบด้ ว ย ข้ อ (๑) ความมั ่ น คง (๒) การต่ า งประเทศ
(๓) การเกษตร (๔) อุ ต สาหกรรรมและบริ ก ารแห่ ง อนาคต (๕) การท่ อ งเที ่ ย ว (๖) พื ้ น ที ่ แ ละเมื อ งน่ า อยู ่ อ ั จ ฉริ ย ะ
(๗) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล (๘) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่
(๙) เขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ X (๑๐) การปรั บ เปลี ่ ย นค่ า นิ ย ม และวั ฒ นธรรม X (๑๑) ศั ก ยภาพคนตลอดช่ ว งชี วิ ต
(๑๒) การพัฒนาการเรียนรู้ X (๑๓) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี (๑๔) ศักยภาพการกีฬา (๑๕) พลังทางสังคม
(๑๖) เศรษฐกิจฐานราก (๑๗) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม (๑๘) การเติบโตอย่า งยั่งยืน (๑๙) การบริหาร
จัดการน้ำทั้งระบบ (๒๐) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ  (๒๑) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(๒๒) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และ (๒๓) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (ให้ X ทับหัวข้อ)
(รอง) นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 ด้านความปลอดภัย  ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ
 ด้านประสิทธิภาพ
(รอง) แนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
 Quality office : สำนักงานคุณภาพ Quality school : โรงเรียนคุณภาพ
 Quality Teacher : ครูคณ
ุ ภาพ
 Quality Network : เครือข่ายคุณภาพ
 Quality Student : นักเรียนคุณภาพ
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๑. หลักการและเหตุผล
กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีนโยบายขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ซึ่งเป็นโครงการเพื่อสืบสานพระราชปณิธาน เดินตามรอยเบี้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ทรงมีพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรากูร รัชกาลที่ 1๐ โดยทรงน้อมนำพระราชปณิธาน
“ช่วยสร้างคนดีให้บ้านเมือง” และทรงพระราชทานหลัก ๓ ประการ ในเรื่องครูและนักเรียนว่า “ให้ครูรักเด็กและเด็กรักครู ให้ครู
สอนให้เด็กมีน้ำใจต่อเพื่อนไม่ใช่แข่งขันกันแต่ให้แข่งขันกับตัวเอง และให้เด็กที่เรีย นเก่งช่วยสอนเพื่อที่เรียนช้ากว่า ให้ครูจัด
กิจกรรมให้นักเรียนทำร่วมกัน เพื่อให้เห็นคุณค่าของความสามัคคี” เสริมสร้างระบบคุณธรรม จริยธรรมในรอบรั้วสถานศึกษา การ
ส่งเสริมความกตัญญูกตเวทีและความซื่อสัตย์สุจริตสร้างสรรค์คนดีให้กับสังคม ซึ่งศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มู ลนิธิยุวเสถียรคุณ ได้
อัญเชิญพระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ว่า “ช่วยสร้างคนดีให้บ้านเมือง” มาเป็น
วิสัยทัศน์ในแผนดำเนินงานโดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพครูให้มีความสามารถในการออกแบบ และการจัดการเรียนเชิงบูรณาการ
ความรู้คู่ความดี และสามารถพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียนแบบองค์รวมได้
ดังนั้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 จึงได้จัดทำกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
คุณลักษณะที่พึงประสงค์และค่านิยมของชาติ (โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) โดยใช้รูปแบบโครงงานโรงเรียนคุณธรรม เพื่อการ
ขับเคลื่อนงานโรงเรียนคุณธรรม ตามหลักสูตรของศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ ของโรงเรียนในสังกัดฯ ให้พัฒนาและมี
ความต่อเนื่องและยั่งยืน ต่อไป
๒. วัตถุประสงค์ (Objective)
๒.1 เพื่อสร้างนวัตกรรมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ๑ โรงเรียน ๑ โครงงาน
๒.๒ เพื่อขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ในระดับ ๒ ดาว
๒.๓ เพื่อนำเสนอผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) และนวัตกรรมโครงงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
๓. เป้าหมาย (Goal)
๓.๑ เชิงปริมาณ
๓.๑.๑ ร้อยละ 100 โรงเรียนในสังกัด ขับเคลื่อนสถานศึกษาให้เป็นระดับ ๒ ดาว
๓.๒ เชิงคุณภาพ
๓.๒.๑ โรงเรียในสังกัด ฯ มีโครงงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เพื่อยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม
สพฐ. ระดับ ๒ ดาว
๓.๒.๒ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร มีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice)
และนวัตกรรมโครงงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ที่เป็นแบบอย่าง
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๔. กิจกรรมการดำเนินงาน
กิจกรรม
๑. กิจกรรมที่ ๑ การตรวจสอบยกระดับคุณภาพโรงเรียน
คุณธรรม
๒. กิจกรรมที่ ๒ นิเทศ ติดตาม การขับเคลื่อนโรงเรียน
คุณธรรม สู่ระดับ ๒ ดาว
๓. กิจกรรมที่ ๓ การจัดนวัตกรรมโครงงานคุณธรรม สพฐ
๔. กิจกรรมที่ ๔ นิเทศ ติดตาม และสรุปรายงานผลการ
ยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม

ระยะเวลา
ดำเนินการ
พ.ย.๖๔ - ม.ค ๖๕

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวจารุณี สถิตย์ และคณะ

ก.พ. - มิ.ย. ๖๕

นางสาวจารุณี สถิตย์ และคณะ

ก.พ. - มิ.ย. ๖๕

นางสาวจารุณี สถิตย์ และคณะ

ก.ค - ก.ย. ๖๕

นางสาวจารุณี สถิตย์ และคณะ

๕. งบประมาณที่ใช้
เงินงบประมาณ

๒๐,๐๐๐

บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)

๖. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
กิจกรรมและรายละเอียด

งบประมาณ

๑. แบบตรวจสอบยกระดับ คุณภาพ
โรงเรียนคุณธรรม
๒. กิจกรรมขับเคลื่อนสู่ระดับ ๒ ดาว
- อบรมเชิงปฏิบัตกิ ารหลักสูตร
จัดทำนวัตกรรม โครงงานคุณธรรม
โครงงานคุณธรรม สพฐ.สำหรับ
ผู้บริหาร ครู และผู้รับผิดชอบ
โครงการฯโรงเรียน 1๑0 คน ๆละ
140 บาท 15,400 บาท
๓ กิจกรรมการจัดนวัตกรรมโครงงาน
คุณธรรม สพฐ.
๔ กิจกรรมการสรุปผลการยกระดับ
คุณภาพโรงเรียนคุณธรรม
รวมจำนวนเงิน

๑,๐๐๐
๑๗,๘๐๐

งบประมาณที่ใช้จ่ายตามหมวดรายจ่าย
ตอบแทน
ใช้สอย
วัสดุ
๑,๐๐๐
๒,๔๐๐

๑5,4๐๐

-

ระยะเวลา
ต.ค.๖๔ – ก.ย.๖๕
ม.ค. – มิ.ย.๖๕

ก.พ. - ก.ค.๖๕
๑,๒๐๐
๒๐,๐๐๐

๑,๒๐๐
๒,๔๐๐

๑5,4๐๐

๒,๒๐๐

หมายเหตุ : สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ
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๗. ระยะเวลาดำเนินการ
ตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕
๘. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
๑.ร้อยละ๙๐ ของโรงเรียนในสังกัด
ยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม

วิธีประเมิน
๑.สังเกต
๒.สัมภาษณ์ผบู้ ริหาร,ครู
และนักเรียน
๓.ตรวจเอกสารที่
เกี่ยวข้อง
๒. ร้อยละ ๑๐๐ ของโรงเรียน
๑.สังเกต
กลุ่มเป้าหมายมีโครงงานโรงเรียนคุณธรรม ๒.สัมภาษณ์ผบู้ ริหาร,ครู
๑ โรงเรียน ๑ โครงงาน
และนักเรียน
๓.ตรวจเอกสารที่
เกี่ยวข้อง
๓.ร้อยละ๑๐๐ ของโรงเรียนในสังกัดที่
๑.สังเกต
ได้รับการรับรองคุณภาพ โรงเรียน
๒.สัมภาษณ์ผบู้ ริหาร,ครู
คุณธรรม สพฐ. ระดับ ๒ ดาว
และนักเรียน
๓.ตรวจเอกสารที่
เกี่ยวข้อง

เครื่องมือที่ใช้
เครื่องมือการนิเทศ
ติดตามการ
ดำเนินงานโครงการ
คุณธรรม

เกณฑ์การประเมิน
เครื่อมมือประมิน
ติดตามและ
ประเมินผลโรงเรียน
คุณธรรม

เครื่องมือการนิเทศ เกณฑ์การ
ติดตาม ตามโครงการ ประเมินผลการ
พัฒนาจริยคุณ
ดำเนินงานโครงงาน
พัฒนาจริยคุณ
๑.มาตรฐานการ
ประเมินโครงงาน
พัฒนาจริยคุณ
๒.มาตรฐานโครงการ
พัฒนาจริยคุณ
๓. แบบรายงาน
โครงการโรงเรียน
คุณธรรม

เกณฑ์การ
ประเมินผล
ดำเนินงานโครงการ
พัฒนาจริยคุณ

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๙.๑ โรงเรียนจัดกิจกรรมยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม
๙.๒ โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์และค่านิยม ในระดับโรงเรียน และ
พัฒนาคุณธรรมที่พึงประสงค์
๙.๓ โรงเรียนในสังกัด ฯ มีการขับเคลื่อนการดำเนินการตามโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. อย่างยั่งยืนต่อไป
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โครงการที่ 17 “ เชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบ ด้านการช่วยเหลือสังคมดีเด่นหรือ มีจิตสาธารณะ”
หน่วยงาน ..............สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1......................................................
ลักษณะโครงการ
ใหม่
√ ต่อเนื่อง
√
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1 ) นางสาวจารุณี สถิตย์ 2) นางสาวกชกร นิ่มแสง
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้ดูแล
1. นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์
√ 2. นางเจือศรี พูนพิพัฒน์
3. นางดวงใจ ชัยสิทธิ์
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
: M1 (หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z)
1. ด้านความมั่นคง
2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน √ 3.ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
√
ทรัพยากรมนุษย์ √ 4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  5.ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  6.ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
(หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ รวม ๒๓ ฉบับ ประกอบด้วย ข้อ (๑) ความมั่นคง (๒) การต่างประเทศ
(๓) การเกษตร (๔) อุตสาหกรรรมและบริการแห่งอนาคต (๕) การท่องเที่ยว (๖) พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
(๗) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล (๘) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่
(๙) เขตเศรษฐกิจพิเศษ X (๑๐) การปรับเปลี่ยนค่านิยม และวัฒนธรรม X (๑๑) ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
(๑๒) การพัฒนาการเรียนรู้ X (๑๓) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี (๑๔) ศักยภาพการกีฬา (๑๕) พลังทาง
สังคม (๑๖) เศรษฐกิ จฐานราก (๑๗) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม (๑๘) การเติบโตอย่า งยั่งยืน
(๑๙) การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ (๒๐) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ X (๒๑) การต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ (๒๒) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และ (๒๓) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
(ให้ X ทับหัวข้อ)
(รอง) นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 ด้านความปลอดภัย X ด้านโอกาส X ด้านคุณภาพ
X ด้านประสิทธิภาพ
(รอง) แนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
 Quality office : สำนักงานคุณภาพ X Quality school : โรงเรียนคุณภาพ
X Quality Teacher : ครูคณ
ุ ภาพ
X Quality Network : เครือข่ายคุณภาพ
 Quality Student : นักเรียนคุณภาพ
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1.หลักการและเหตุผล
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) กำหนดยุทธศาสตร์ที่ ๑ เกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ ๕ เกี่ยวกับการเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ เพื่อการพัฒนา
ประเทศ สู่ความมั่งคั่ง และยั่งยืน จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ซึ่งเน้นการสร้างคน พัฒนาจิตใจ
ปัญญา และมีคุณธรรม จริยธรรม และนำแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ มีตัวชี้วัดที่
สำคัญทั้งครู และผู้เรียนได้รับการอบรมพัฒนาให้มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความตะหนักในความสำคัญของ
การดำรงชีวิต กำหนดบทบาทของครู อาจารย์ไว้อย่างชัดเจนให้เป็นผู้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถและ
สมรรถนะตามมาตราฐานวิขาชีพครู มีจิตวิญญาณความเป็นครู เป็นผู้เรียนรู้สิ่งใหม่ และเท่าทันการเปลี่ยนแปลง
สามารถประยุกต์ใช้วิธีการและนวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนได้อย่ างมีประสิทธิภาพ************
ครู จึงเป็นบุค คลสำคัญ เพื่ อให้บ รรลุย ุท ธศาสตร์ ดั ง กล่ า ว ดังนั้น สำนักงาน เขตพื้ นที ่ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ จึงได้จัดทำโครงการเชิดชูบุคคลต้นแบบ ด้านการช่วยเหลือสังคมดีเด่น และมี
จิตสาธารณะ เพื่อเชิดชูบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ การยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครู มาตรฐานการจัดเรียนการรู้
ในศตวรรษที่ ๒๑ พัฒนาผู้เรียนให้พ้นจากความทุกข์ ไม่ว่าจะเป็นทุกข์อันเกิดจากสรีระ ทุกข์จากการอยู่ร่ว ม
ทุกข์จากการประกอบอาชีพ หรือแม้แต่ทุกข์อันเกิดจากกิเลสภายในตน เพื่อเป็นการสนองพระบรมราชโชบาย
ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดีทรเทพยวรากูร ที่ทรงมีต่อการศึกษา ๔ ด้าน คือ มีทัศนคติที่
ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม มีงานทำ มีอาชีพ และเป็นพลเมืองดี และพระราชกระแส
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรที่ว่า “ให้ครูรักเด็ก และเด็กรักครู”“ให้ครู
สอนเด็กให้มีน้ำใจต่อเพื่อน ไม่แข่งขัน แต่ให้แข่งกับตนเอง ให้เด็กที่เรียนเก่งกว่าช่วยสอนเพื่อนที่เรียนช้ากว่า”
และ “ให้ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนร่วมทำกันเพื่อให้เห็นคุณค่าของความสามัคคี
2.*วัตถุประสงค์
๒.๑ เพือ่ ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบ ด้านการช่วยเหลือสังคมดีเด่น และมีจิตสาธารณะ
๒.๒ เพื่อสร้างเครือข่ายบุคคลต้นแบบ ด้านการช่วยเหรือสังคมดีเด่น และเพื่อยกระดับมาตรฐานความเป็น
ครูมือาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครูที่ทำประโยชน์
๓. เป้าหมาย
๓.๑ เป้าหมายเชิงคุณภาพ
๓.๑.๑ ครูเป็นแบบอย่างที่ดี มีศีลธรรม มีจิตวิญญาณความเป็นครู เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท
๓.๑.๒ ผู้มีทักษะ / ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการจัดการเรียนการสอนให้กับผูเ้ รียนได้อย่างหลากหลาย
๓.๒ เป้าหมายเชิงปริมาณ
ผู้มีจิตสาธารณะ ด้านการสนับสนุนการศึกษาในการจัดการสอนโดยไม่รับค่าตอบแทนให้แก่ผู้เรียน
ได้รับการยกย่องทุกคน
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4. กลุ่มเป้าหมาย
บุคคลซึ่งทำคุณประโยชน์ ด้านการสนับสนุนการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑
๕. กิจกรรม / วิธีการดำเนินงาน
งบประมาณที่ใช้จ่ายตาม
หมวดรายจ่าย
กิจกรรมและคำชี้แจงการใช้งบประมาณ งบประมาณที่ใช้
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ
กิจกรรมที่ 1.ขออนุมัติโครงการ
กิจกรรมที่ 2.แต่งตั้งคณะทำงาน
กิจกรรมที่ 3.สำรวจผู้มีจิตอาสา
กิจกรรมที่ 4.จัดทำเกียรติบัตรพร้อม
กรอบ
รวมงบประมาณ
-

ระยะเวลา
ปฎิบัติงาน
ต.ค. - พ.ย.๖๔
ธ.ค. ๖๔- มี.ค.6๕
เม.ย. – ก.ค.6๕
ส.ค. - ก.ย.6๕

๖. งบประมาณ - บาท
๗. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั
๗.๑ บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ มีความ
ภาคภูมิใจในการได้รับเชิดชูเกียรติ
๗.๒ บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ มีขวัญ
และกำลังใจในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น
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โครงการที่ 18 “ประเมินความสามารถด้านการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT) ปีการศึกษา 2564”
หน่วยงาน ..............สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ลักษณะโครงการ
 ใหม่
 ต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1 ) (หลัก) นางเอื้ออารีย์ ศรีมาลา 2) (รอง) รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้ดูแล
 1. นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์  2. นางเจือศรี พูนพิพัฒน์

 3. นางดวงใจ ชัยสิทธิ์

ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
: M1 (หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z)
 1. ด้านความมั่นคง  2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  3.ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์  4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  5.ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม  6.ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
(หลั ก ) แผนแม่ บ ทภายใต้ ย ุ ท ธศาสตร์ ร วม ๒๓ ฉบั บ ประกอบด้ ว ย ข้ อ (1) ความมั ่ น คง (๒) การต่ า งประเทศ
(๓) การเกษตร (๔) อุ ต สาหกรรรมและบริ ก ารแห่ ง อนาคต (๕) การท่ อ งเที ่ ย ว (๖) พื ้ น ที ่ แ ละเมื อ งน่ า อยู ่ อ ั จ ฉริ ย ะ
(๗) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล (๘) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่
(๙) เขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ (๑๐) การปรั บ เปลี ่ ย นค่ า นิ ย ม และวั ฒ นธรรม (๑๑) ศั ก ยภาพคนตลอดช่ วงชี วิ ต
 (๑๒) การพัฒนาการเรียนรู้ (๑๓) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี (๑๔) ศักยภาพการกีฬา (๑๕) พลังทางสังคม
(๑๖) เศรษฐกิจฐานราก (๑๗) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม (๑๘) การเติบโตอย่างยั่งยืน (๑๙) การบริหาร
จัดการน้ำทั้งระบบ (๒๐) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ (๒๑) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(๒๒) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และ (๒๓) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (ให้ X ทับหัวข้อ)
(รอง) นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 ด้านความปลอดภัย  ด้านโอกาส  ด้านคุณภาพ
 ด้านประสิทธิภาพ
(รอง) แนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
 Quality office : สำนักงานคุณภาพ  Quality school : โรงเรียนคุณภาพ
 Quality Teacher : ครูคุณภาพ
 Quality Network : เครือข่ายคุณภาพ
 Quality Student : นักเรียนคุณภาพ
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1. หลักการและเหตุผล
ในปีการศึกษา 2564 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดให้มีการประเมินความสามารถด้าน
การอ่านกับนักเรียน ทุกสังกัด ในระดับชั้น ป.1 เดือน มีนาคม 2565 พร้อมกันทั่วประเทศ ตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย ในด้านทักษะและความสามารถ คือชั้น ป.1 นักเรียนมีทักษะความสามารถในการอ่านออกเสียง
และการอ่านรู้เรื่อง โดยให้ยึดตามความสมัครใจของผู้เรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะให้บริการ
ต้นฉบับแบบทดสอบการอ่าน RT เท่านั้น
ในปีการศึกษา 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 กำหนดการประเมินผลการจัด
การศึกษาโดยประเมินคุณภาพผู้เรียน การสอบอ่านออก ผู้เรียนทุกคนในสังกัด ระดับชั้น ป.1 ตามนโยบาย ซึ่งผลการประเมิน
ของสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา จะเป็นข้อมูลรายงานความก้าวหน้าผลสัมฤทธิ์นักเรียน และเป็นตัวบ่งชี้คุณภาพ
การศึกษาขั้นพื้นฐานในภาพรวม และใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการกำหนดนโยบาย วางแผนในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อประเมินคุณภาพการอ่านของนักเรียน ชั้น ป.1
2.2 เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีข้อมูลสำหรับการวางแผนการประเมินคุณภาพผู้เรียน
3. เป้าหมาย
3.1 สถานศึกษาทุกแห่งดำเนินการทดสอบความสามารถด้านการอ่าน ผู้เรียน ชั้น ป.1
3.2 เขตพื้นทีม่ ีข้อมูลที่ถูกต้องในการดำเนินงานการจัดสอบประเมินคุณภาพผู้เรียน และรายงานหน่วยงานต้นสังกัด
4. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ที่
1
3
5
6
7
8
9
10
12

งาน/กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบรับทราบนโยบาย
แจ้งโรงเรียนกรอกข้อมูลจำนวนนักเรียน
แต่งตั้งคณะกรรมการของศูนย์สอบ
รับไฟล์ข้อสอบจากสพฐ.
ประชุมชี้แจงการดำเนินการสอบ
ดำเนินการสอบการอ่านการเขียน
ตรวจเยี่ยมสนามสอบ
ตรวจกระดาษคำตอบ
ประมวลผลคะแนนการสอบ

13 ประกาศผลการสอบ
5. งบประมาณ

ระยะเวลาดำเนินการ
ต.ค.2564
พ.ย.64 - ม.ค. 2565
ก.พ. 2565
ก.พ. 2565
มี.ค. 2565
มี.ค. 2565
มี.ค. 2565
มี.ค. 2565
มี.ค - เม.ย. 2565
เม.ย.65

ผู้รับผิดชอบ
นางเอื้ออารีย์ ศรีมาลา
นางเอื้ออารีย์ ศรีมาลา
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
สพป.
สพป.
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กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ
5.1 ประชุมกรรมการ ทั้งหมด 152 คน
- ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม ผู้เข้าประชุม จำนวน 152 คนๆละ
25 บาท จำนวน 1 มื้อ
5.2 จัดซื้อวัสดุ
5.3 จัดจ้างพิมพ์แบบทดสอบ
5.4 ค่าใช้จ่ายในการตรวจเยี่ยมสนามสอบ
5.5 จัดจ้างทำเล่มรายงานการประเมินความสามารถด้านการ
อ่าน ป.1 จำนวน 7 เล่มๆ ละ 120 บาท เป็นเงิน

งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ

3,800

3,800

3,860
38,000
3,500
840

3,860
38,000
3,500
840

50,000

46,140

(ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
รวม

3,860

6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. การดำเนินการประเมินคุณภาพการ
อ่านออก เขียนได้ มีประสิทธิภาพ และ
เป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย
บริสุทธิ์ยุติธรรม เชื่อถือได้
2. สามารถส่งข้อมูลผลการประเมิน ได้
ทันตามกำหนดเวลา

วิธีการวัด/ประเมินผล
- สังเกตจากการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ
- การตรวจเยี่ยมสนามสอบของ
คณะกรรมการ

เครื่องมือที่ใช้
แบบสอบถามและแบบประเมินผล
การปฏิบัติงาน

7. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
7.1 ได้ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาที่เชื่อถือได้ และสามารถบ่งชี้คุณภาพการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ระดับสถานศึกษา และระดับผู้เรียนได้อย่างถูกต้อง
7.2 นำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ต่ำกว่ามาตรฐาน
ให้มีมาตรฐานสูงขึ้น
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โครงการที่ 19 การประเมินคุณภาพผูเ้ รียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT) ปีการศึกษา 2564
หน่วยงาน ..............สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ลักษณะโครงการ
 ใหม่
 ต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1 ) (หลัก) 2) นางเอื้ออารีย์ ศรีมาลา (รอง) รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้ดูแล
 1. นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์  2. นางเจือศรี พูนพิพัฒน์

 3. นางดวงใจ ชัยสิทธิ์

ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
: M1 (หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z)
 1. ด้านความมั่นคง  2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  3.ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์  4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  5.ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม  6.ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
(หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ ร วม ๒๓ ฉบับ ประกอบด้วย ข้อ (๑) ความมั่นคง (๒) การต่างประเทศ
(๓) การเกษตร (๔) อุตสาหกรรรมและบริการแห่งอนาคต (๕) การท่องเที่ยว (๖) พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
(๗) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล (๘) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่
(๙) เขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ (๑๐) การปรั บ เปลี ่ ย นค่ า นิ ย ม และวั ฒ นธรรม (๑๑) ศั ก ยภาพคนตลอดช่ วงชี วิ ต
 (๑๒) การพัฒนาการเรียนรู้ (๑๓) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี (๑๔) ศักยภาพการกีฬา (๑๕) พลังทาง
สังคม
(๑๖) เศรษฐกิจฐานราก (๑๗) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม (๑๘) การเติบโตอย่างยั่งยืน
(๑๙) การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ (๒๐) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ (๒๑) การต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ (๒๒) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และ (๒๓) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (ให้ X ทับ
หัวข้อ)
(รอง) นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 ด้านความปลอดภัย  ด้านโอกาส  ด้านคุณภาพ
 ด้านประสิทธิภาพ
(รอง) แนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
 Quality office : สำนักงานคุณภาพ  Quality school : โรงเรียนคุณภาพ
 Quality Teacher : ครูคุณภาพ
 Quality Network : เครือข่ายคุณภาพ
 Quality Student : นักเรียนคุณภาพ
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1. หลักการและเหตุผล
สถานการณ์โลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เช่นเดียวกับระบบการศึกษาต้องมีการพัฒนาเพื่อให้
สอดคล้องกับสภาวะความเป็นจริง แนวคิดเรื่อง “ทักษะแห่งอนาคตใหม่ : การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่มุ่งเน้นทักษะ
การเรียนรู้และนวัตกรรม หรือ 3Rs 4Cs ซึ่งมีองค์ประกอบดังนี้ 3Rs ได้แก่ การอ่าน (Reading) การเขียน (Writing)
และคณิตศาสตร์ (Arithmetic) และ 4Cs ได้แก่ การคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) การสื่อสาร (Communication)
ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) และการร่วมมือ (Collaboration) โดยเฉพาะผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้ นฐาน
จะต้องมีทักษะอื่นอีกหลายด้าน เช่น ทักษะการสื่อสาร และทักษะในการคิดคำนวณ เป็นต้น เพื่อให้อยู่ในโลกแห่งการ
แข่งขันได้อย่างปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
กระทรวงศึกษาธิการ กำหนดนโยบายและจุดเน้น เพื่อให้การบริหารจัดการศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ.2564
มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายของรัฐบาล เรื่องการเตรียมคนในศตวรรษที่ 21 ในระดับประถม
ศึกษา มุ่งคำนึงถึงพหุปัญญาของผู้เรียนรายบุคคลที่หลากหลายตามศักยภาพ โดยเฉพาะการเรียนภาษาไทย เน้นเพื่อใช้
เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอื่น รวมถึงนโยบายการพัฒนาและส่งเสริมให้นั กเรียนระดับประถมศึกษาคิดเลขเป็น
พร้อมกับสร้างเด็กให้เกิดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ รวมถึงการวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาได้
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้แนวทางประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT)
ปีการศึกษา 2564 ให้เป็นตามความสมัครใจของผู้เรียน โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้บริการ
ต้นฉบับแบบทดสอบ NT เท่านั้น ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 รับผิดชอบการประเมิน
นักเรียนชั้นป.3 ของโรงเรียนในสังกัด โดยมุ่งเน้นการประเมินความสามารถของผู้เรียน 2 ด้าน คือความสามารถด้าน
ภาษาไทย และความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์นักเรียน และเป็นตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาขั้น
พื้นฐานในภาพรวม และใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการกำหนดนโยบาย วางแผนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษาต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อตรวจสอบทักษะความสามารถของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในด้านภาษาไทย และด้าน
คณิตศาสตร์
2.2 เพือ่ นำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3. เป้าหมาย
3.1 ประเมินผลสัมฤทธิ์นักเรียน ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2564 ทุกคนของ โรงเรียนในสังกัด สพป.ฉะเชิงเทรา
เขต 1 จำนวน 138 โรงเรียน จำนวนนักเรียน 3,662 คน
3.2 ประเมินความสามารถด้านภาษาไทย และความสามารถด้านคณิตศาสตร์
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4. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ที่
งาน/กิจกรรม
ระยะเวลาดำเนินการ
1 สำรวจข้อมูลรายชื่อโรงเรียน/จำนวนนักเรียน
ต.ค.64
2 จัดทำแผนดำเนินงานโครงการระดับ สพป.
พ.ย.64
3 แจ้งโรงเรียนกรอกข้อมูล จำนวนนักเรียน
พ.ย-ธ.ค.64
4 แต่งตั้งคณะกรรมการระดับเขตพื้นที่
ก.พ.65
5 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบ
ก.พ.65
6 จัดพิมพ์ข้อสอบ
ก.พ.65
7 ประชุมชี้แจงการดำเนินการสอบ ป.3
มี.ค.65
8 สนามสอบรับแบบทดสอบ ป.3
มี.ค.65
9 ดำเนินการสอบ ป.3
มี.ค.65
10 กำกับ ติดตาม ตรวจเยี่ยมสนามสอบ
มี.ค.65
11 ตรวจแบบทดสอบเขียนตอบ
มี.ค.65
12 รับผลการสอบ /ส่งผลการสอบให้โรงเรียน
เม.ย – พ.ค. 65
13 วิเคราะห์ผลการประเมินและและนำผลไปใช้
พ.ค. - ส.ค. 65
14 สรุปรายงานผล
ส.ค. - ก.ย. 65
5. งบประมาณ
กิจกรรมและคำชี้แจงการใช้ งบประมาณ งบประมาณที่ใช้ตามหมวดรายจ่าย
งบประมาณ
ที่ใช้ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุ
1. ประชุมกรรมการรวมทั้งหมด
152 คน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
3,800
3,800
152 คน×1 มื้อ×25 บาท
2. จัดจ้างพิมพ์แบบทดสอบ
3. วัสดุ อุปกรณ์

110,000

ระยะเวลา
ผู้ปฏิบัติ
ปฏิบัติ
พ.ย.64- นางเอื้ออารีย์ ศรีมาลา
ก.ย.65 และคณะ

110,000

2,150

4. ค่าใช้จ่ายในการตรวจเยี่ยมสนาม 3,000
สอบ
5. จัดจ้างทำเล่มสรุปรายงานผลการ 1,050
ดำเนินงานจำนวน 7 เล่มๆละ 150
บาท
รวมทั้งสิ้น
120,000
หมายเหตุ ถัวจ่ายทุกรายการ

ผู้รับผิดชอบ
งานวัดและประเมินผล
งานวัดและประเมินผล
เขตพื้นที่/โรงเรียน
เขตพื้นที่/โรงเรียน
เขตพื้นที่/โรงเรียน
เขตพื้นที่/โรงเรียน
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
สนามสอบ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
ศน./โรงเรียน
ศน./โรงเรียน
กลุ่มงานวัดและประเมิน

-

พ.ย.64ก.ย.65
2,150 พ.ย.64ก.ย.65
3,000
พ.ย.64- คณะศึกษานิเทศก์
ก.ย.65
1,050
ก.ย.65 นางเอื้ออารีย์ ศรีมาลา

117,850 2,150
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6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. การดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษา
ขั้นพื้นฐานมีประสิทธิภาพ และเป็นไปด้วยความ
ถูกต้องเรียบร้อยบริสุทธิ์ยุติธรรม เชื่อถือได้
2. สามารถส่งผลการประเมินให้โรงเรียนได้ทัน
ตามกำหนดเวลา

วิธีการวัด/ประเมินผล
- สังเกตจากการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ
- การตรวจเยี่ยมสนามสอบ
ของคณะกรรมการ

เครื่องมือที่ใช้
แบบสอบถามและแบบ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน

7. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
7.1 ได้ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เชื่อถือได้ และสามารถบ่งชี้คุณภาพการศึกษา
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาระดับสถานศึกษา และระดับผู้เรียนได้อย่างถูกต้อง
7.2 นำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ต่ำกว่ามาตรฐาน
ให้มีมาตรฐานสูงขึ้น
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โครงการที่ 20 ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) ระดับชัน้ ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2564
หน่วยงาน ..............สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1..........................................................
ลักษณะโครงการ
 ใหม่
 ต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1 ) (หลัก) นางเจือศรี พูนพิพัฒน์ 2) (รอง) นางเอื้ออารีย์ ศรีมาลา
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้ดูแล
 1. นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์
 2. นางเจือศรี พูนพิพัฒน์
 3. นางดวงใจ ชัยสิทธิ์
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
: M1
(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z)
 1. ด้านความมั่นคง  2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  3.ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  5.ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 6.ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
(หลั ก ) แผนแม่ บ ทภายใต้ ย ุ ท ธศาสตร์ ร วม ๒๓ ฉบั บ ประกอบด้ ว ย ข้ อ (๑) ความมั ่ น คง (๒) การต่ า งประเทศ
(๓) การเกษตร (๔) อุ ต สาหกรรรมและบริ ก ารแห่ ง อนาคต (๕) การท่ อ งเที ่ ย ว (๖) พื ้ น ที ่ แ ละเมื อ งน่ า อยู ่ อ ั จ ฉริ ย ะ
(๗) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล (๘) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่
(๙) เขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ (๑๐) การปรั บ เปลี ่ ย นค่ า นิ ย ม และวั ฒ นธรรม (๑๑) ศั ก ยภาพคนตลอดช่ วงชี วิ ต
(๑๒) การพัฒนาการเรียนรู้ (๑๓) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี (๑๔) ศักยภาพการกีฬา (๑๕) พลังทางสังคม
(๑๖) เศรษฐกิจฐานราก (๑๗) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม (๑๘) การเติบโตอย่างยั่งยืน (๑๙) การบริ หาร
จัดการน้ำทั้งระบบ (๒๐) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ (๒๑) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(๒๒) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และ (๒๓) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (ให้ X ทับหัวข้อ)
(รอง) นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 ด้านความปลอดภัย  ด้านโอกาส  ด้านคุณภาพ
 ด้านประสิทธิภาพ
(รอง) แนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
 Quality office : สำนักงานคุณภาพ  Quality school : โรงเรียนคุณภาพ
 Quality Teacher : ครูคุณภาพ
 Quality Network : เครือข่ายคุณภาพ
 Quality Student : นักเรียนคุณภาพ
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1. หลักการและเหตุผล
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) มีภาระหน้าที่สำคัญอย่างหนึ่งคือ จัดสอบวัดผลระดับชาติให้แก่
นักเรียนทุกคน เพื่อโรงเรียนจะได้นำผลประเมินที่ได้ไปปรับปรุงการเรียนการสอน และเพื่อนำผลการทดสอบไปใช้เป็น
องค์ประกอบหนึ่งในการจบการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
ในปีการศึกษา 2564 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติได้ แต่งตั้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 เป็นศูนย์สอบ O-NET ชั้น ป.6 และ ม.3 ตามความสมัครใจ โดยให้ถือสิทธิส่วนตัวโดยเฉพาะของ
นักเรียนตัง้ แต่ปกี ารศึกษา 2563 เป็นต้นไป ทำหน้าที่ดำเนินการจัดสอบโรงเรียนในสังกัด เขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียน
ต่างสังกัด จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
โรงเรียนปริยัติธรรมวัดโสธรฯ โรงเรียนปริยัติธรรมวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ให้อยู่ในความดูแลของเขตพื้นที่ด้วย โดยประสาน
ความร่วมมือกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ สนามสอบ และโรงเรียนเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อทดสอบความรู้และความคิดของนักเรียนระดับชั้น ป.6 และ ม.3 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2.2 เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการจบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2.3 เพื่อนำผลการสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน
2.4 เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ
3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
3.1 ประเมินคุณภาพการศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัดในเขตพื้นที่การศึกษา และต่าง
สังกัด จำนวน 2 โรงเรียน ดังนี้
สังกัด
สพป.ฉะเชิงเทราเขต 1
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏฯ
วัดโสธรวรารามวรวิหาร
รวม

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
จำนวนโรงเรียน
จำนวนนักเรียน
138
3,490
1
53
1
85
139
3,628

สอบวันที่ 12 มีนาคม 2565
สอบวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
3.2 ประเมินคุณภาพการศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียน
ต่างสังกัด จำนวน 2 โรงเรียน ดังนี้
แบบเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

156

สังกัด
สพป.ฉะเชิงเทราเขต 1
กรมศาสนา
รวม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
จำนวนโรงเรียน
จำนวนนักเรียน
38
772
2
42
38
814

สอบวันที่ 13 มีนาคม 2565
สอบวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์
เชิงคุณภาพ
1. ผลการสอบเป็นที่ยอบรับ สามารถนำไปใช้ในการตัดสิน วิเคราะห์ผู้เรียน การจัดการเรียนการสอน ได้ตรงตาม
ตัวชี้วัด
2. นำผลการประเมินไปวางแผนพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาได้ในทุกระดับ
3. นำผลการประเมินเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาสมรรถภาพครูผู้สอน
4. นำผลการประเมินไปใช้ในการจัดทำแผนกลยุทธ์ จุดเน้น นโยบาย
4. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
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วัน/เดือน/ ปี
6-21 ก.ค. 64
1-30 ก.ย. 64
1ก.ย.-31 ต.ค. 64
1-31 ต.ค. 64
30 ธ.ค. 64
14 – 23 ธ.ค. 64
5 ม.ค. 65
5-15 ม.ค. 65
10-14 ม.ค. 65
10 ม.ค. 65
20 ม.ค. 65
24-28 ม.ค. 65
ก.พ. 65
ก.พ. 65
ก.พ. 65
3-10 ก.พ. 65
วันสอบ
12 ก.พ. 65
13 ก.พ. 65
วันสอบ
14-18 ก.พ. 65
24 มี.ค. 65
25 มี.ค. 65
12 เม.ย. 65
25 เม.ย. 65

รายการ
สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ (รอบที่ 1)
โรงเรียนส่งข้อมูลรายชื่อนักเรียน ผ่านระบบ O-NET www.niets.or.th
ศูนย์สอบจัดสนามสอบผ่านระบบ O-NET
ศูนย์สอบแจ้งเลขที่บัญชีให้ สทศ.
ศูนย์สอบแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ระดับสนามสอบและตัวแทนศูนย์สอบ
สทศ.จัดประชุมศูนย์สอบ (รอบที่ 2)
สทศ.ประกาศเลขที่นั่งสอบ
โรงเรียนแจ้งเพิ่ม-ลด ข้อมูลนักเรียน เป็นกรณีพิเศษ
สทศ.ส่งคู่มือการจัดสอบ O-NET ระดับสนามสอบ DVD การจัดสอบ
สทศ.โอนเงินการจัดสรรการจัดศูนย์สอบ
สทศ.ประกาศเลขที่นั่งสอบและสนามสอบสำหรับผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ
สทศ.ส่งเอกสารและอุปกรณ์การจัดสอบให้ศูนย์สอบ
ศูนย์สอบจัดประชุมชี้แจงตัวแทนสนามสอบ
ศูนย์สอบจัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการฯ ระดับสนามสอบ
ศูนย์สอบจัดประชุมชี้แจงกรรมการคุมสอบ
สทศ.จัดส่งแบบทดสอบและกระดาษคำตอบไปยังศูนย์สอบ
สนามสอบรับกล่องแบบทดสอบและกล่องกระดาษคำตอบจากศูนย์สอบ
สอบ O-NET ป.6
สอบ O-NET ม.3
สนามสอบส่งกระดาษคำตอบให้ศูนย์สอบ
ศูนย์สอบส่งกระดาษคำตอบให้ สทศ. (ตามกำหนดการของแต่ละศูนย์
สอบ)
ประกาศผลสอบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผ่าน www.niets.or.th
ประกาศผลสอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผ่าน www.niets.or.th
ศูนย์สอบรายงานผลการจัดสอบ และสรุปค่าใช้จ่ายการจัดสอบผ่านระบบ
ศูนย์สอยรายงานการทำลายแบบทดสอบให้ สทศ. ทราบ
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ผู้ปฏิบัติ
สทศ./ศูนย์สอบ
โรงเรียน
ศูนย์สอบ
ศูนย์สอบ
ศูนย์สอบ
สทศ.
สทศ.
โรงเรียน
สทศ.
สทศ.
สทศ.
สทศ.
ศูนย์สอบ
ศูนย์สอบ
ศูนย์สอบ
สทศ.
สนามสอบ
สทศ./สนามสอบ
สทศ./สนามสอบ
สนามสอบ
ศูนย์สอบ
สทศ.
สทศ.
ศูนย์สอบ
ศูนยฺสอบ
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5. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินงาน
กรกฎาคม 2564 - กันยายน 2565
โรงเรียนในสังกัดในเขตพื้นที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 และโรงเรียน ต่างสังกัด
จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์
โรงเรียนปริยัติธรรมวัดโสธรฯ โรงเรียนปริยัติธรรมวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
6. งบประมาณที่ใช้
(คำนวณจากยอดที่ สทศ. แจ้งโอน)
ได้รับการจัดสรรจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ตามรายหัวนักเรียน
ที่เข้าสอบ ป.6 อัตราเหมาจ่าย 25 บาท/คน/วิชา เป็นเงิน 362,800 ม.3 อัตราเหมาจ่าย 34 บาท/คน/วิชา เป็นเงิน
110,704 บาท รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 473,504 บาท (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
7. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. การดำเนินการทดสอบทาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานมีประสิทธิภาพ
และเป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย
บริสุทธิ์ยุติธรรม เชื่อถือได้
2. โรงเรียนสามารถนำผลการประเมิน
ไปใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษาได้

วิธีการวัด/ประเมินผล
- สังเกตจากการปฏิบัติงาน
ของคณะทำงาน
คณะกรรมการและผู้สังเกต
การสอบ
- การตรวจเยี่ยมสนามสอบ
ของคณะกรรมการ

เครื่องมือที่ใช้
แบบสอบถามและแบบประเมินผล
การปฏิบัติงาน

8. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
7.1 ได้ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานชั้น ป.6 และ ม.3 ที่เชื่อถือได้ และสามารถ
บ่งชี้คุณภาพการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับสถานศึกษา และระดับผู้เรียนได้อย่างถูกต้อง
7.2 นำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ต่ำกว่า
มาตรฐานให้มมี าตรฐานสูงขึ้น
9. ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์
นางเอื้ออารีย์ ศรีมาลา ศึกษานิเทศก์หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา 092 8386465
นางสาวศุภากร เตโชชัยวุธ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 081 790 4621
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โครงการที่ 21 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยใช้
กระบวนการ Active Learning
หน่วยงาน ..............สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1................................................................
ลักษณะโครงการ  ใหม่  ต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1 ) (หลัก) นางสาวศุภากร เตโชชัยวุธ
2) (รอง)นางสาวศิริพร เจิมภักดี
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้ดูแล
 1. นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์
 2. นางเจือศรี พูนพิพัฒน์
 3. นางดวงใจ ชัยสิทธิ์
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
: M1
(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z)
 1. ด้านความมั่นคง  2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  3.ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  5.ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 6.ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
(หลั ก ) แผนแม่ บ ทภายใต้ ย ุ ท ธศาสตร์ ร วม ๒๓ ฉบั บ ประกอบด้ ว ย ข้ อ (๑) ความมั ่ น คง (๒) การต่ า งประเทศ
(๓) การเกษตร (๔) อุ ต สาหกรรรมและบริ ก ารแห่ ง อนาคต (๕) การท่ อ งเที ่ ย ว (๖) พื ้ น ที ่ แ ละเมื อ งน่ า อยู ่ อ ั จ ฉริ ย ะ
(๗) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล (๘) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่
(๙) เขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ (๑๐) การปรั บ เปลี ่ ย นค่ า นิ ย ม และวั ฒ นธรรม (๑๑) ศั ก ยภาพคนตลอดช่ วงชี วิ ต
 (๑๒) การพัฒนาการเรียนรู้ (๑๓) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี (๑๔) ศักยภาพการกีฬา (๑๕) พลังทางสังคม
(๑๖) เศรษฐกิจฐานราก (๑๗) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม (๑๘) การเติบโตอย่างยั่งยืน (๑๙) การบริห าร
จัดการน้ำทั้งระบบ (๒๐) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ (๒๑) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(๒๒) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และ (๒๓) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (ให้ X ทับหัวข้อ)
(รอง) นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 ด้านความปลอดภัย  ด้านโอกาส  ด้านคุณภาพ
 ด้านประสิทธิภาพ
(รอง) แนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
 Quality office : สำนักงานคุณภาพ  Quality school : โรงเรียนคุณภาพ
 Quality Teacher : ครูคณ
ุ ภาพ
 Quality Network :เครือข่ายคุณภาพ
 Quality Student : นักเรียนคุณภาพ
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1. หลักการและเหตุผล
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนที่เปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคน
ได้เรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่องและเหมาะสมได้ตลอดชีวิตและตามศักยภาพ ให้ผู้เรียนเป็นผู้เรียน
ที่มีความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์เพี ยงพอที่จะสามารถนำความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่จำเป็น
ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งต้องสามารถนำไปเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับ
การศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นไป
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์มีความสำคัญยิ่งต่อกระบวนการคิดของมนุษย์ ทำให้มีความคิดสร้างสรรค์ และคิดอย่าง
มีเหตุผล เป็นระบบระเบียบแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหา และสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ ทำให้สามา รถ
คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจและแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม แต่การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบันยังคงเป็นลักษณะของการบรรยาย คณิตศาสตร์ต้องพัฒนาการคิดจากสื่อที่เป็นรูปธรรมไปสู่การคิดที่เป็น
นามธรรม จนสามารถคิดเป็นทำเป็น แก้ปัญหาเป็น ยึดหลักให้ผู้เรียนได้ค้นพบคำตอบด้วยตนเอง
การใช้คำถามเป็นเทคนิคสำคัญในการเสาะแสวงหาความรู้ที่มีประสิทธิภาพ เป็นกลวิธีการสอนรูปแบบหนึ่งของ
Active Learning ที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ที่พัฒนาทักษะการคิด การตีความ การไตร่ตรอง การถ่ายทอดความคิด สามารถ
นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงการจัดกระบวนการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี การถามจึงเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้
ที่ช่วยให้ผู้เรียนสร้างความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาความคิดใหม่ๆ นอกจากนี้การตั้งคำถามยังเป็นกระบวนการเรียนรู้
ที่มุ่งพัฒนากระบวนการทางความคิดของผู้เรีย นให้ใช้ความคิดเชิงเหตุผล วิเคราะห์วิจารณ์ สังเคราะห์ หรือการประเมินค่า
เพื่อตอบคำถาม
จากเหตุผลและความสำคัญดังกล่าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 จึงได้ทำโครงการ
นี้ขึ้น เพื่อพัฒนาครูผู้สอนในสังกัดให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการ Active
Learning เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาครูผู้สอนในสังกัดให้มีความรู้ และทักษะการจัดการเรียนการสอน โดยใช้กระบวนการ Active
Learning
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทางการศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมีเวทีนำเสนอในนิทรรศการวิธีการ
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในระดับเขตพื้นที่
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนในสังกัด
ได้เข้ารับการอบรมกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการ Active Learning
จำนวน 414 คน
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3.2 เชิงคุณภาพ
ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ แลวิทยาศาสตร์ในสังกัด มีทักษะการใช้เทคนิคการเรียนการสอน
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการ Active Learning เพื่อใช้ประกอบการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอน
4. วิธีการดำเนินงาน
4.1 กำหนดหลักสูตร สถานที่ และวิทยากรในการจัดอบรม
4.2 ประชุมวิทยากรจัดทำคู่มือการอบรม
4.3 แจ้งผู้บริหาร ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะกิจกรรมการ
เรียนการสอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการ Active Learning เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จำนวน 414 คน ดังนี้
4.3.1 ผู้อำนวยการโรงเรียน 138 คน
4.3.2 ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จำนวน 138 คน
4.3.3 ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จำนวน 138 คน
4.4 ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ ใช้ระยะเวลาในการอบรมเชิงปฏิบัติการการฝึกทักษะกิจกรรม ดังนี้
4.4.1 การเรียนการสอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ โดยใช้กระบวนการ Active Learning ใช้เวลา 1 วัน
4.4.2 การเรียนการสอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการ Active Learning ใช้เวลา 1 วัน
4.5 ดำเนินการนิเทศ ติดตาม ผู้เข้ารับการอบรม
4.6 ดำเนินการคัดเลือกวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) กลุ่มโรงเรียนละ 1 โรงเรียน เพื่อไปขยายผลใน
การจัดนิทรรศการด้านวิชาการต่อไป
4.7 สรุปผลการดำเนินการโครงการ
5. ระยะเวลาในการดำเนินการ
ที่
กิจกรรม
1 กำหนดหลักสูตร สถานที่ และวิทยากรในการจัดอบรม
2 ประชุมวิทยากรจัดทำคู่มือ และแบบฝึกหัดการอบรม
3 แจ้งผู้บริหาร ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่เข้ารับการ
อบรมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการ Active Learning
เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ จำนวน 414 คน
4 ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ
- การอบรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ โดยใช้
กระบวนการ Active Learning ใช้เวลา 1 วัน
- การอบรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ โดยใช้
กระบวนการ Active Learning ใช้เวลา 1 วัน

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
เม.ย 2565 คณะทำงาน
พ.ค. 2565 คณะทำงาน
มิ.ย. 2565 ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

ก.ค. 2565 คณะทำงาน
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ที่
กิจกรรม
5 นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการเรียนการสอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการ Active Learning
6 ดำเนินการคัดเลือกวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) กลุ่ม
โรงเรียนละ 1 โรงเรียน เพื่อจัดนิทรรศการวันวิชาการของเขตพื้นที่
ต่อไป

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ส.ค. 2565 คณะทำงาน
ก.ย. 2565 คณะทำงาน

7 สรุปผลการดำเนินการโครงการ
ก.ย. 2565 คณะทำงาน
6. งบประมาณ
6.1 งบประมาณ ได้รับจัดสรรจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
จำนวน 45,600 บาท (สี่หมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน)
6.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ค่าใช้จ่าย
ที่
กิจกรรม
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
1 กำหนดหลักสูตร สถานที่ และวิทยากรในการจัดอบรม
2 ประชุมวิทยากรจัดทำคู่มือ และแบบฝึกหัดการอบรม
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม 20 คน x 2
วัน x 140 บาท
3 แจ้งผู้บริหาร และครูผู้สอนเข้ารับการอบรมออนไลน์
4 ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ
- ค่าตอบแทนวิทยากร(คณิตศาสตร์) 3 คนx1วันx6ชม.
x600บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากร(วิทยาศาสตร์) 3 คนx1วันx6ชม.
x600บาท
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม
30 คน x 2 วัน x 140 บาท
- ค่าวัสดุ (เอกสารและวัสดุการอบรม)
5 นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ โดยใช้กระบวนการ Active Learning
6 คัดเลือกวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) กลุ่ม
โรงเรียนละ 1 โรงเรียน เพื่อไปขยายผลในการจัด
นิทรรศการด้านวิชาการ (เขตพื้นที่สัญจรอำเภอ)
7 สรุปผลการดำเนินการโครงการ
รวม

รวม
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
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7. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ครูผู้สอนที่เข้ารับการอบรมร้อยละ 100 มีความรู้ และทักษะใน
เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์

วิธีการประเมิน
การประเมินตนเอง

เครื่องมือที่ใช้
แบบประเมินตนเอง

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์สูงขึ้น
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แบบเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โครงการที่ 22 พัฒนาห้องเรียนคุณภาพ
หน่วยงาน ..............สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1................................................................
ลักษณะโครงการ
ใหม่
✓ ต่อเนือ่ ง
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1 ) (หลัก) นางสุนทรี ดรุณเนตร 2) (รอง)...............................................
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้ดูแล
( ) 1. นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์
(✓) 2. นางเจือศรี พูนพิพัฒน์
( ) 3. นางดวงใจ ชัยสิทธิ์
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
: M1
(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z)
( ) 1. ด้านความมั่นคง (✓) 2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (✓) 3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ ( ) 4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ( ) 5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ( ) 6.ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
(หลั ก ) แผนแม่ บ ทภายใต้ ย ุ ท ธศาสตร์ ร วม ๒๓ ฉบั บ ประกอบด้ ว ย ข้ อ (๑) ความมั ่ น คง (๒) การต่ า งประเทศ
(๓) การเกษตร (๔) อุ ต สาหกรรรมและบริ ก ารแห่ ง อนาคต (๕) การท่ อ งเที ่ ย ว (๖) พื ้ น ที ่ แ ละเมื อ งน่ า อยู ่ อ ั จ ฉริ ย ะ
(๗) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล (๘) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่
(๙) เขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ (๑๐) การปรั บ เปลี ่ ย นค่ า นิ ย ม และวั ฒ นธรรม X (๑๑) ศั ก ยภาพคนตลอดช่ ว งชี วิ ต
X (๑๒) การพัฒนาการเรียนรู้ (๑๓) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี (๑๔) ศักยภาพการกีฬา (๑๕) พลังทางสังคม
(๑๖) เศรษฐกิจฐานราก (๑๗) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม (๑๘) การเติบโตอย่างยั่งยืน (๑๙) การบริหาร
จัดการน้ำทั้งระบบ (๒๐) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ (๒๑) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(๒๒) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และ (๒๓) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (ให้ X ทับหัวข้อ)
(รอง) นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 ด้านความปลอดภัย  ด้านโอกาส ✓ ด้านคุณภาพ
✓ ด้านประสิทธิภาพ
(รอง) แนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
 Quality office : สำนักงานคุณภาพ
✓ Quality school : โรงเรียนคุณภาพ
✓ Quality Teacher : ครูคุณภาพ
✓ Quality Network : เครือข่ายคุณภาพ
✓ Quality Student : นักเรียนคุณภาพ
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1. หลักการและเหตุผล
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 54 ได้บัญญัติไว้ว่าบุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการ
ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 12 ปี ที่รัฐต้องจัดให้ทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย และพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ได้กำหนดสิทธิและหน้าที่ทางการศึกษามาตรา 10
ไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี ที่รัฐต้อง
จัดอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายโดยประชากรวัยเรียนทุกคนต้องได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม
กัน
ความเสมอภาคและโอกาสทางการศึกษาตามที่รัฐธรรมนูญระบุถึง จะส่งผลให้สังคมได้คนที่มีความรู้ความสามารถที่
สามารถไปพัฒนาสังคมและประเทศชาติในสภาวะปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
ซึ่งการพัฒนาคนให้มีคุณภาพพร้อมเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ นั้น สำนักงานคณะ กรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานได้นำมาจัดทำเป็นนโยบายโดยมีเป้าประสงค์ด้านผู้เรียนซึ่งเป็นผลผลิตของการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนทุก
คนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างมีคุณภาพ ทั่วถึงและเสมอภาคซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ได้นำนโยบายและจุดเน้นของหน่วยงานต้นสังกัดมาสู่การปฏิบัติ มากำหนดเป็นนโยบาย
ห้องเรียนคุณภาพ: โรงเรียนคุณภาพ โดยมุ่งหมายให้โรงเรียนในสังกัดเป็นองค์กรที่มีระบบจัดการที่ดีมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน โดยเริ่มจากห้องเรียนทุกห้องในโรงเรียน และระบบการบริหารจัดการของโรงเรียนซึ่งจะส่งผลให้ห้องเรียน
เป็นห้องเรียนคุณภาพ และโรงเรียนเป็นโรงเรียนคุณภาพตามตามเกณฑ์ที่ได้ตั้งขึ้นไว้ให้เพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้สอนในโรงเรียนดำเนินการพัฒนาห้องเรียนของตนเองให้เป็น
ห้องเรียนคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บริหารและบุคลากรในโรงเรียนดำเนินการพัฒนาโรงเรียนของตนเอง
ให้เป็นโรงเรียนคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพกายและจิตดี เอื้อต่อการรับรู้ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนสูงขึ้น
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ครูผู้สอนของโรงเรียนในสังกัดทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ
3.1.2 ผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาโรงเรียนคณภาพ
3.1.3 โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 1 จำนวน 138 โรง มี
การดำเนิน การปรับปรุงห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนคุณภาพและมีห้องเรียนคุณภาพประจำกลุ่มโรงเรียน ทุกกลุ่ม
โรงเรียน ซึ่งแยกเป็นระดับ ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา
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3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 ห้องเรียนของครูผู้สอนที่เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพผ่านเกณฑ์การ
ประเมินห้องเรียนคุณภาพระดับดีขึ้นไป
3.2.2 โรงเรียนในสังกัดที่ร่วมกิจกรรมการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพผ่านเกณฑ์การประเมิน
โรงเรียนคุณภาพระดับดีขึ้นไป
3.2.3 โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 1 มีการปรับปรุงพัฒนา
คุณภาพห้องเรียน ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเพิ่มขึ้น
4. วิธีดำเนินการ/ขัน้ ตอนการดำเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
1. แจ้งโรงเรียนทุกโรงเรียนเพื่อชี้แจงเป้าหมายโครงการ
2. เสนอโครงการ
3. 1.แจ้งโครงการให้กับโรงเรียนในสังกัดดำเนินการประกวดห้องเรียน
คุณภาพ ภายในโรงเรียนจัดการประกวดภายในเพื่อคัดเลือกตัวแทน
โรงเรียน
2. กลุ่มโรงเรียนดำเนินการประกวดห้องเรียนคุณภาพ ภายในกลุ่ม
โรงเรียนเพื่อคัดเลือกตัวแทนกลุ่มโรงเรียน
1. 3. คณะกรรมการระดับเขตพื้นที่ ประเมินคัดเลือกโรงเรียนและ
ห้องเรียนคุณภาพ การประกวด ระดับโรงเรียน ระดับห้องเรียนปฐมวัย
ระดับห้องเรียนประถมศึกษา ระดับห้องเรียนมัธยมศึกษา ตัดสินเพื่อ
เกียรติบัตร โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ คือระดับเหรียญทอง เหรียญเงิน
และเหรียญทองแดง
๔ ประเมินผล/ สรุปโครงการ
5 รายงานผลโครงการ
6 มอบเกียรติบัตร

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ม.ค. 2565 นางสุนทรี ดรุณเนตร
ม.ค. 2565 นางสุนทรี ดรุณเนตร
ก.พ. 2565 นางสุนทรี ดรุณเนตร
ก.พ. 2565
คณะกรรมการ
มี.ค. 2565 ระดับกลุ่มโรงเรียน
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
และอนุ ก.ต.ป.น.

เม.ย. 2565 นางสุนทรี ดรุณเนตร
เม.ย. 2565 นางสุนทรี ดรุณเนตร
พ.ค. 2565 นางสุนทรี ดรุณเนตร

5.ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ
มกราคม 2565 – เมษายน 2565
โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 1 จำนวน 138 โรงเรียน
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6. งบประมาณ
6.1 งบประมาณจำนวน 15,000 บาท (รายละเอียดการใช้งบประมาณ)
ที่

กิจกรรม

1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มคณะกรรมการพิจารณาเกณฑ์การ
ประเมินห้องเรียนคุณภาพทั้ง 3 ระดับ จำนวน 20 คนๆ ละ
140 บาท
2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มคณะกรรมประเมินระดับเขตพื้นที่
จำนวน 30 คนๆ ละ 140 บาท
3. ค่าวัสดุจัดทำเอกสารประกอบการประชุม
4 ค่าเกียรติบัตร / แผ่นป้าย
รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวจ่ายทุกรายการ

งบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

2,800
4,200

7,000

1,000
7,000
8,000

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
1. ปัจจัยความเสี่ยง
โรงเรียนแต่ละโรงเรียนจะทำเฉพาะห้องเรียนคุณภาพ 1 ห้อง เท่านั้น จึงไม่เป็นทั้งโรงเรียน
2. แนวทางการบริหารความเสี่ยง
ควรมีการคัดเลือกโรงเรียนที่มีพัฒนาการห้องเรียนคุณภาพทุกห้องเรียน
8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
1. โรงเรียนที่มีห้องเรียนคุณภาพระดับกลุ่มโรงเรียน
30 ห้องเรียน
2. โรงเรียนคุณภาพจากการประเมินระดับเขตพื้นที่
12 โรงเรียน
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
โรงเรียน ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงเพื่อเป็นห้องเรียนคุณภาพ
ทำให้เป็นโรงเรียนและห้องเรียนที่เป็นแหล่งให้ความรู้ของนักเรียนทุกคน นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี เป็นผลให้เกิด
การเรียนรู้บรรลุวัตถุประสงค์ ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น
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แบบเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โครงการที่ 23 พัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา
หน่วยงาน ..............สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1................................................................
ลักษณะโครงการ
ใหม่
✓ ต่อเนือ่ ง
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1 ) (หลัก) นางสุนทรี ดรุณเนตร 2) (รอง) นางสาวศุภากร เตโชชัยวุธ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้ดูแล
 1. นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์
 ✓ 2. นางเจือศรี พูนพิพัฒน์
 3. นางดวงใจ ชัยสิทธิ์
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
: M1
(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z)
 1. ด้านความมั่นคง  2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  ✓ 3.ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์  4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  5.ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม  6.ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
(หลั ก ) แผนแม่ บ ทภายใต้ ย ุ ท ธศาสตร์ ร วม ๒๓ ฉบั บ ประกอบด้ ว ย ข้ อ (๑) ความมั ่ น คง (๒) การต่ า งประเทศ
(๓) การเกษตร (๔) อุ ต สาหกรรรมและบริ ก ารแห่ ง อนาคต (๕) การท่ อ งเที ่ ย ว (๖) พื ้ น ที ่ แ ละเมื อ งน่ า อยู ่ อ ั จ ฉริ ย ะ
(๗) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล (๘) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่
(๙) เขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ (๑๐) การปรั บ เปลี ่ ย นค่ า นิ ย ม และวั ฒ นธรรม (๑๑) ศั ก ยภาพคนตลอดช่ วงชี วิ ต
(๑๒) การพัฒนาการเรียนรู้ (๑๓) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี (๑๔) ศักยภาพการกีฬา (๑๕) พลังทางสังคม
(๑๖) เศรษฐกิจฐานราก (๑๗) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม (๑๘) การเติบโตอย่างยั่งยืน (๑๙) การบริห าร
จัดการน้ำทั้งระบบ X (๒๐) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ (๒๑) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(๒๒) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และ (๒๓) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (ให้ X ทับหัวข้อ)
(รอง) นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 ด้านความปลอดภัย  ด้านโอกาส  ✓ ด้านคุณภาพ
 ✓ด้านประสิทธิภาพ
(รอง) แนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
 ✓ Quality office : สำนักงานคุณภาพ  ✓ Quality school : โรงเรียนคุณภาพ
 ✓ Quality Teacher : ครูคุณภาพ
 ✓ Quality Network : เครือข่ายคุณภาพ
 ✓ Quality Student : นักเรียนคุณภาพ
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1. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 20 วรรค 3 กำหนด ให้มี
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ของเขตพื้นที่การศึกษา เป็นองค์คณะบุคคลที่มี
บทบาทหน้าที่ทำงานร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย นิเทศ ติดตามและประเมินผลการ
บริหาร และการดำเนินการ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อการ
เตรียมการรับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก
ดังนั้น เพื่อให้คณะกรรมการดังกล่าวสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดทำโครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการดำเนินงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565
ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
2.2 เพื่อส่งเสริมระบบนิเทศ ติดตาม ประเมินผลทีม่ ีต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา จำนวน 9 คน และผู้เกีย่ วข้อง
จำนวน 3 คน รวม 12 คน ประชุม 2 เดือนต่อ ครั้ง รวม 6 ครั้ง
3.1.2 คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา จำนวน 35 คน
3.1.3 คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
จำนวน 35 คน ร่วมกันดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาโรงเรียนในสังกัด
3.2 เชิงคุณภาพ
คณะกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบ ประเมิ น ผล และนิ เ ทศการศึ ก ษาของสำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 แสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ และให้คำปรึกษาตามบทบาท หน้าที่ ที่ส่งผลต่อการ
พัฒนาระบบนิเทศการศึกษา และการพัฒนาโรงเรียนสู่คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานเพื่อพร้อมรับการประเมินภายนอก
4. วิธีการดำเนินงาน/กิจกรรม
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. เสนออนุมัติโครงการ และแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการ
ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา(ก.ต.ป.น.) มีขั้นตอน ดังนี้
1.1 วางแผนและจัดเตรียมการประชุม
1.1.1 กำหนดวันประชุม
1.1.2 ประสานเลขานุการก.ต.ป.น.และแจ้งผอ.กลุ่ม
ทุกกลุ่ม และคณะศึกษานิเทศก์ให้เสนอวาระการประชุม
ตามเวลาที่กำหนด

ระยะเวลา
พฤศจิกายน 2564

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวศุภากร เตโชชัยวุธ
นางสุนทรี ดรุณเนตร

ธันวาคม 2564
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1.1.3 บันทึกเสนอ ผอ.สพป. ฉช.เขต 1และขออนุมัติ
เบิกงบประมาณ ค่าจัดจ้างจัดทำ เอกสารการประชุม
ค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
1.1.4 ประสานจองห้องสำหรับการประชุม ก.ต.ป.น.
1.1.5 จัดทำระเบียบวาระการประชุมและเอกสาร
ประกอบการประชุม
1.1.6 ทำหนังสือเชิญประชุม
2. ดำเนินการประชุม
3. สรุปการประชุมและจัดทำรายงานการประชุม
4. คณะกรรมการก.ต.ป.น.และ คณะอนุกรรมการ
ก.ต.ป.น.ร่วมกันติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ
นิเทศการศึกษาโรงเรียนในสังกัด
5. จัดทำรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษาประจำปี

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

2 เดือน / ครั้ง
ตลอดปีการศึกษา
กันยายน 2565

5.ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ
ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
6. งบประมาณ
6.1 งบประมาณจำนวน 40,000 บาท (รายละเอียดการใช้งบประมาณ)
ที่

กิจกรรม

1. ค่าเดินทางมาประชุมของคณะกรรมการ
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.และ
คณะอนุกรรมการก.ต.ป.น. และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 30
คนๆ ละ 140 บาท จำนวน 6 ครั้ง ( 30 X 140 X 6 )
3. ค่าวัสดุจัดทำเอกสารประกอบการประชุม
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
7,800

ค่าวัสดุ

25,200
40,000

33,000

หมายเหตุ ถัวจ่ายทุกรายการ

แบบเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

7,000
7,000

171

8. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้สภาพความสำเร็จ
1. ผลลัพธ์
1.1 คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.จัดประชุม
จำนวน 6 ครั้ง/ปี ทำให้มีแนวทางในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนใน
สังกัด อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
1.2 คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
ได้ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษาโรงเรียนในสังกัด
1.3 ความพึงพอใจของคณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล และนิเทศการศึกษา

วิธีการวัดและประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล

1. การประเมินผลการประชุม
2. การประเมินความพึงพอใจ
3. การประเมินเอกสาร

1. แบบประเมินผลการประชุม
2. แบบประเมินความพึงพอใจ
3. แบบประเมินเอกสาร

1. การประเมินผลการประชุม
2. การประเมินเอกสาร
3. การนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผล
4. การประเมินความพึงพอใจ

1. แบบประเมินผลการประชุม
2. แบบประเมินเอกสาร
3. แบบการนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผล
4. แบบประเมินความพึงพอใจ

2. ผลผลิต
การรายงานผลตรวจสอบ
2.1 สถานศึกษาในสังกัด ได้รับการ
ติดตาม ประเมินผล
ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และนิเทศ
และนิเทศการศึกษา
การศึกษา ทำให้ได้รับการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง เป็นการส่งเสริม สนับสนุนการ
ประกันคุณภาพการศึกษา และส่งผลต่อ
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นและ บรรลุ
มาตรฐาน

1. แบบการนิเทศ ติดตามและประเมินผล
2. แบบประเมินความพึงพอใจ
3. เครื่องมือประเมินคุณภาพนักเรียน
4. แบบรายงานผลตรวจสอบติดตาม
ประเมินผล และนิเทศการศึกษา

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 คณะกรรมการได้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ นำไปสู่แนวทางในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
7.2 โรงเรียนได้รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจาก
การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
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โครงการที่ 24 การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ตามนโยบาย “เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน
กิจกรรม
ประกวดรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเขียนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
หน่วยงาน ..............สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1................................................................
ความเกี่ยวข้อง (หลัก/สนับสนุน) กับเป้าหมายแผนย่อย...................................................................................................
ลักษณะโครงการ
ใหม่
✓ ต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1 ) (หลัก) นางสุนทรี ดรุณเนตร 2) (รอง)...............................................
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้ดูแล
 1. นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์
 2. นางเจือศรี พูนพิพัฒน์
 3. นางดวงใจ ชัยสิทธิ์
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
: M1
(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z)
 1. ด้านความมั่นคง  2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  3.ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  5.ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 6.ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
(หลั ก ) แผนแม่ บ ทภายใต้ ย ุ ท ธศาสตร์ ร วม ๒๓ ฉบั บ ประกอบด้ ว ย ข้ อ (๑) ความมั ่ น คง (๒) การต่ า งประเทศ
(๓) การเกษตร (๔) อุ ต สาหกรรรมและบริ ก ารแห่ ง อนาคต (๕) การท่ อ งเที ่ ย ว (๖) พื ้ น ที ่ แ ละเมื อ งน่ า อยู ่ อ ั จ ฉริ ย ะ
(๗) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล (๘) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่
(๙) เขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ (๑๐) การปรั บ เปลี ่ ย นค่ า นิ ย ม และวั ฒ นธรรม (๑๑) ศั ก ยภาพคนตลอดช่ ว งชี วิ ต
(๑๒) การพัฒนาการเรียนรู้ (๑๓) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี (๑๔) ศักยภาพการกีฬา (๑๕) พลังทางสังคม
(๑๖) เศรษฐกิจฐานราก (๑๗) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม (๑๘) การเติบโตอย่างยั่งยืน (๑๙) การบริหาร
จัดการน้ำทั้งระบบ (๒๐) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ (๒๑) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(๒๒) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และ (๒๓) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (ให้ X ทับหัวข้อ)
(รอง) นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 ด้านความปลอดภัย  ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ
ด้านประสิทธิภาพ
(รอง) แนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
 Quality office : สำนักงานคุณภาพ  Quality school : โรงเรียนคุณภาพ
 Quality Teacher : ครูคณ
ุ ภาพ
 Quality Network : เครือข่ายคุณภาพ
 Quality Student : นักเรียนคุณภาพ
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1. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย เป็นกิจกรรมที่มุ่งส่งเสริ มพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ และทักษะที่
จำเป็นตามหลักสูตรที่กำหนดไว้ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น และแก้ปัญหาเป็น มีทักษะในการดำเนินชีวิต สามารถ
นำสิ่งที่เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้กำหนดนโยบายที่มุ่งเน้น
ให้ความสำคัญ กับการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียนมาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง และในปีการศึกษา ๒๕๖๔ นี้ เพื่อเป็น
การขับเคลื่อนการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ให้เป็นไปอย่างเข้มแข็งและเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น จึงกำหนดนโยบาย “เด็กไทยวิถี
ใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน” โดยตั้งเป้าหมายความสำเร็จไว้ที่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มี
สมรรถนะการอ่านขั้นสูง ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้การอ่านการเขียนเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอื่น ๆ และการ
ดำเนินชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยพัฒนานวัตกรรมด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหาการ
อ่านออก เขียนได้ ผ่านทางการส่งเสริมให้ครูจัดการเรีย นการสอนภาษาไทยควบคู่กับการทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาให้
นักเรียนทุกคนสามารถอ่านเขียนภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ที่มีการแพร่ระบาด และ
กระจายไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน สำนักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ ตระหนักในความปลอดภัย
ของนักเรียนและบุคลากรในสังกัด พร้อมให้ความสำคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ภาษาไทย โดยจากผลการ
ประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา 2563 ผลการประเมินด้านการเขียนของนักเรียนมีค่าเฉลี่ยร้อยละค่อนข้างต่ำ
โดยเฉพาะเรื่องการเขียนสะกดคำ มีค่าเฉลี่ย 38.30 และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ครูจึงต้องมีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์
โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและเนื้อหาของหลั กสูตรเป็นหลัก การสร้างสื่อ ออกแบบสื่อ นวัตกรรม หรือรูปแบบการสอนที่
เหมาะสม จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่จะช่วยแก้ปัญหาให้กับผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาไทยให้มี
ประสิทธิภาพได้
จากความสำคัญดังกล่าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ ในฐานะเป็นหน่วยงานที่
รับผิดชอบการจัดการศึกษาให้แก่นักเรียนระดับขั้นพื้นฐาน จึงจัดกิจกรรมการประกวดรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนเขียนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ภายใต้โครงการ พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ตามนโยบาย
“เด็กไทยวิถีใหม่อ่านออกเขียนได้ทุกคน”ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
๑ เพื่อยกย่องและประกาศเกียรติคุณครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่มีรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเขียนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ประจำปี ๒๕๖5
2 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเขียนภาษาไทย ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์
๓ เพื่อเผยแพร่รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเขียนอ่านภาษาไทย ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 เป็นต้นแบบในการพัฒนาการเขียนให้กับโรงเรียนอื่น ๆ
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3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเขียนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่
3 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ประจำปี ๒๕๖5
3.2 เชิงคุณภาพ
รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเขียนภาษาไทย ชัน้ ประถมศึกษาปีที่
3 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ช่วยให้นักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3
เขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำได้ สามารถเผยแพร่เป็นแบบอย่างให้กับสถานศึกษาอื่นสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้
4. วิธีการดำเนินงาน
4.1 ประชุมคณะทำงาน ดังนี้
4.1.1 กำหนดองค์ประกอบและเป้าหมายของโครงการ
4.1.2 กำหนดเกณฑ์การประกวด และจัดทำเกณฑ์การคัดเลือกด้วยวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ประจำปี ๒๕๖5
4.1.3 จัดทำประกาศ คู่มือและเกณฑ์การคัดเลือกและแจ้งให้โรงเรียนในสังกัดส่งผลงานเข้าประกวด
4.2 ดำเนินการตัดสินตามเกณฑ์การประกวดรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
เขียนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา ๒๐๑๙ (COVID-19) ประจำปี ๒๕๖5
4.3 มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ที่มีผลงานดีเด่น และได้รับการคัดเลือก
4.4 สรุปผลการดำเนินการ/ประเมินโครงการ
5. ระยะเวลาในการดำเนินการ
ที่
กิจกรรม
1 ประชุมคณะทำงาน ดังนี้
1.1 รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการเขียนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(COVID-19) ประจำปี ๒๕๖5
1.2 กำหนดเกณฑ์การประกวด และจัดทำเกณฑ์การ
คัดเลือกด้วยวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
ประจำปี ๒๕๖5
1.3 จัดทำประกาศ คู่มือและเกณฑ์การคัดเลือกและแจ้งให้
โรงเรียนในสังกัดส่งผลงานเข้าประกวด

ระยะเวลา
ส.ค. 2565

ผู้รับผิดชอบ
คณะทำงาน
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ที่
กิจกรรม
2 ดำเนินการตัดสินตามเกณฑ์การประกวด
รู ป แบบการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนเพื ่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการเขียนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(COVID-19) ประจำปี ๒๕๖๔

ระยะเวลา
ก.ย. 2565

ผู้รับผิดชอบ
คณะทำงาน

3 มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ที่มีผลงานดีเด่น และได้รับการคัดเลือก
4 สรุปผลการดำเนินการ/ประเมินโครงการ

ก.ย. 2565
ก.ย. 2565

คณะทำงาน
คณะทำงาน

6.งบประมาณ
6.1 งบประมาณ จำนวน 8,000 บาท (แปดพันบาทถ้วน )
6.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ที่

กิจกรรม

1 ประชุมคณะทำงาน ดังนี้
1.1 กำหนดรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนเพื ่ อ เพิ ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการเขี ย น
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(COVID-19) ประจำปี ๒๕๖5
1.2 กำหนดเกณฑ์การประกวด และจัดทำ
เกณฑ์การคัดเลือกด้วยวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best
Practices) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ประจำปี
๒๕๖5
1.3 จัดทำประกาศ คู่มือและเกณฑ์การ
คัดเลือกและแจ้งให้โรงเรียนในสังกัดส่งผลงานเข้า
ประกวด

ค่าใช้จ่าย
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
-
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ที่

กิจกรรม

2 ดำเนินการตัดสินตามเกณฑ์การประกวดที่เป็นเลิศ
(Best Practices) ในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
ประจำปี ๒๕๖5
รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเขียนภาษาไทย ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
ประจำปี ๒๕๖๔
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม 20 คน x 1 วัน x 140 บาท
3 มอบรางวัลให้แก่ผู้ทมี่ ีผลงานดีเด่น และได้รับการ
คัดเลือก
4 สรุปผลการดำเนินการโครงการ/ค่าเกียรติบัตร
รวม

ค่าใช้จ่าย
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ

รวม

-

2,800

2,800

-

-

-

-

-

2,800

5,200
5,200

5,200
8,000

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ*
******************************************************************************
7. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือที่ใช้
1. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 มี รูปแบบการจัดกิจกรรมการ
การสอบถาม
แบบสอบถาม
เรี ย นการสอนเพื ่ อ เพิ ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการเขี ย นภาษาไทย
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 รูปแบบที่เป็นเลิศ ระดับดี
2. ผู้บริหาร ครู และบุลากรทางการศึกษา มีความพึงพอใจ
การสอบถาม
แบบสอบถามความ
ในรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเขียน
พึงพอใจ
ภาษาไทยระดั บ ชั ้ น ประถมศึ ก ษาปี ท ี ่ 3 ที ่ เ ป็ น เลิ ศ (Best
Practices) ระดับมาก
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 มีรูปแบบกิจกรรมการเรียนการ
เรียนการสอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเขียนภาษาไทยแนวใหม่ มีสื่อที่เป็นแบบอย่างสามารถเผยแพร่ได้ ครูเกิดขวัญ
กำลังใจ นักเรียนอ่านออกเขียนได้ บรรลุวัตถุประสงค์ตามหลักสูตร และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น สนองนโยบาย
“เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน”

แบบเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
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แบบเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โครงการที่ 25 การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ผู้สอนภาษาอังกฤษและวิทยาการ
คำนวณระดับเขตพื้นที่
หน่วยงาน...สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ลักษณะโครงการ
 ใหม่
ต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1 ) (หลัก)นายรัชพล บูรณสรรพสิทธิ์ 2) (รอง) นางเอื้ออารีย์ ศรีมาลา
และนางสาวศิริพร เจิมภักดี
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้ดูแล
 1. นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์
 2. นางเจือศรี พูนพิพัฒน์
 3. นางดวงใจ ชัยสิทธิ์
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
: M1
(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z)
 1. ด้านความมั่นคง  2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  3.ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์  4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  5.ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  6.ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
(หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ร วม ๒๓ ฉบับ ประกอบด้วย ข้อ (๑) ความมั่นคง (๒) การต่างประเทศ
(๓) การเกษตร (๔) อุตสาหกรรรมและบริการแห่งอนาคต (๕) การท่องเที่ยว (๖) พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
(๗) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล (๘) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่
(๙) เขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ (๑๐) การปรั บ เปลี ่ ย นค่ า นิ ย ม และวั ฒ นธรรม (๑๑) ศั ก ยภาพคนตลอดช่ ว งชี วิ ต
 (12)การพัฒนาการเรียนรู้ (๑๓) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี (๑๔) ศักยภาพการกีฬา (๑๕) พลังทาง
สังคม (๑๖) เศรษฐกิจฐานราก (๑๗) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม (๑๘) การเติบโตอย่างยั่งยืน (๑๙)
การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ (๒๐) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ (๒๑) การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ (๒๒) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และ (๒๓) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
(รอง) นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 ด้านความปลอดภัย  ด้านโอกาส  ด้านคุณภาพ  ด้านประสิทธิภาพ
(รอง) แนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
 Quality office : สำนักงานคุณภาพ
 Quality school : โรงเรียนคุณภาพ
 Quality Teacher : ครูคุณภาพ
 Quality Network : เครือข่ายคุณภาพ
 Quality Student : นักเรียนคุณภาพ
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1. หลักการและเหตุผล
วิชาภาษาอังกฤษมีความสำคัญกับการพัฒนาประเทศอย่างมากมาย ซึ่งในแต่ละชั้นเรียนจะมีนักเรียนที่มี
ความสามารถที่ หลากหลายและแตกต่างกัน ดังพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับ ที่2) พุทธศักราช 2545 มาตรา 10 ที่ระบุว่า การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกัน
ในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บ ค่าใช้จ่าย
การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่อสารและ
การเรียนรู้หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเอง ได้หรือไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาส
ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นพิเศษ การศึกษาสำหรับคนพิการในวรรค
สอง ให้จัดให้ตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการโดยไม่เสีย ค่าใช้จ่ายและให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือ
อื่นใดทางการศึกษา นอกจากนี้แล้วในมาตรา 22 ยังระบุถึงหลักการจัดการศึกษาว่า ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้
และพัฒนาตนเองได้ ต้องจัดการศึกษาที่พัฒนาผู้เรียนตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ครูทุกคนมีความจำเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะต้อง แสวงหาวิธีการที่จะช่วยให้นักเรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติดังกล่าว
ซึ ่ ง นวั ต กรรมใหม่ ท ี ่ ค รู จ ะต้ อ งทราบคื อ Professional Learning Community (PLC) โดยที ่ PLC ย่ อ มา
จาก Professional Learning Community ซึ ่ ง หมายถึ ง Community of Practice (CoP) ในการทำหน้ า ที ่ ค รู
นั่นเอง หรือกล่าว อีกนัยหนึ่ง เป็นการรวมตัวกันทำงานไปพัฒนาทักษะและการเรียนรู้เพื่อ ปฏิบัติหน้าที่ครูเพื่อศิษย์
ไป โดยรวมตัวกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากประสบการณ์ตรง ทำให้ การทำหน้าที่ครูเพื่อศิษย์เป็นการทำงานเป็นกลุ่ม
หรือเป็นทีม ซึ่งอาจเป็นทีมในโรงเรียนเดียวกันก็ได้ ต่างโรงเรียนกันก็ได้ ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ PLC คือ
การรวมตัว รวมใจ รวมพลัง ร่วมมือกันของครู ผู้บริหาร และนักการศึกษาในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนเป็นสำคัญ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ได้เห็นความสำคัญของกระบวนการจัด
การเรียนการสอน โดยใช้รูปแบบของ PLC โดยให้ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) และครูผู้สอน
วิทยาการคำนวณ มาร่วมกันปรึกษาหาแนวทางการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะทางภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น และเพื่อสร้าง
ความเข้าใจและความสามารถทางด้านวิทยาการคำนวณ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสร้างความเข้าใจการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบ Active Learning
2.2 เพื่อสร้างทางเลือกในการจัดทำแผนการสอนและสื่อการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ
2.3 เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ
2.4 เพื่อสร้างความเข้าใจและมาตรฐานในการจัดการเรียนการสอนสาระวิทยาการคำนวณ
3. เป้าหมาย
3.1เชิงปริมาณ
1. ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 138 คน
2. ครูผู้สอนวิชาวิทยาการคำนวณ จำนวน 138 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 ครู ผ ู ้ ส อนวิ ช าภาษาอั ง กฤษ ได้ เ ข้ า ร่ ว ม PLC เพื ่ อ พู ด คุ ย และปรึ ก ษาด้ า นการสอนวิ ช า
ภาษาอังกฤษ
3.2.2 ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

179

3.2.3 ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษได้ร่วมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ และ
แลกเปลี่ยนสื่อและแผนการสอน
3.2.4 ครูผู้สอนสาระวิทยาการคำนวณ ได้เข้าร่วม PLC เพื่อพูดคุย ปรึกษา และแลกเปลี่ยนสื่อและ
แผนการสอนด้านการสอนวิชาวิทยาการคำนวณ
3.2.5 ครูผู้สอนสาระวิทยาการคำนวณ เข้าใจในวิชาวิทยาการคำนวณและนำไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนได้อย่างถูกต้อง
3.2.6 ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษและวิทยาการคำนวณ ได้รับการนับชั่วโมง PLC
๔. วิธีการดำเนินงาน
๔.๑ ประชุมครูต้นแบบวิชาภาษาอังกฤษ และวิทยาการคำนวณ เพื่อวางแผนและจัดทำเครื่อง PLC Online
๔.๒ ประชาสัมพันธ์รับสมัครครูกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ และวิทยาการคำนวณที่มีความสนใจ เพื่อเข้าร่วม
PLC Online
๔.๓ ดำเนินการ PLC Online และนัดหมายการ PLC จำนวน 4 วงรอบ วงรอบละ 1 เดือน
๔.๔ สรุปผลการดำเนินงาน และรายงานผลการจัดทำ PLC Online
5. กิจกรรมและวิธีดำเนินการ
รายละเอียดของกิจกรรม
1. กลุ่มครูต้นแบบวิชาภาษาอังกฤษ และวิทยาการคำนวณ
ร่วมกันประชุมวางแผนการจัดการ PLC และจัดทำเครื่องมือ
PLC
2. ประชาสัมพันธ์รับสมัครครูกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ และ
วิทยาการคำนวณที่สนใจ เพือ่ เข้าร่วม PLC Online

ระยะเวลาดำเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

พฤศจิกายน 2564

นายรัชพล บูรณสรรพ
สิทธิ์ และคณะ

พฤศจิกายน –
ธันวาคม
2564
ธันวาคม - มีนาคม
2565
มีนาคม 2565

นายรัชพล บูรณสรรพ
สิทธิ์ และคณะ

3. ดำเนินการ PLC Online 4 วงรอบ
4. สรุปผลการดำเนินงาน และรายงานผล
6. งบประมาณ
งบประมาณ 34,920 บาท (สามหมื่นสี่พันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

นายรัชพล บูรณสรรพ
สิทธิ์ และคณะ
นายรัชพล บูรณสรรพ
สิทธิ์ และคณะ
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กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ
๑. ประชุมคณะทำงานวางแผนการดำเนินงานโครงการ
-ค่าอาหารกลางวัน (18 คน x 90บาท x 1 วัน)
-ค่าอาหารว่าง (18 คน x 25 บาท x 2 มื้อ x 1 วัน)
๒. ดำเนินการจัด PLC Online
3. สรุปผลการดำเนินงาน และรายงานผล
- ค่าพาหนะ 18 คน x 500 บาท
- ค่าที่พัก 18 คน x 2 วัน x 300 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน 18 คน x 2 มื้อ x 150 บาท

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน ใช้สอย
วัสดุ
รวม
2,520
1,620
900
9,000
10,800
5,400

9,000
10,800
5,400

- ค่าอาหารเย็น 18 คน x 2 มื้อ x 150 บาท

5,400

5,400

- อาหารว่างและเครื่องดื่ม 18 คน x 4 มื้อ x 25 บาท

1,800

1,800

รวม

34,920

34,920

7. เครื่องมือ/วิธีการติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัด
วิธีการวัดและประเมินผล
- ครูผู้สอนภาษาอังกฤษและ
- การสอบถาม
วิทยาการคำนวนมีแผนการจัดการ
เรียนการสอน ร้อยละ 100
- ครูผู้สอนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่าน - การสัมภาษณ์
การPLC ร้อยละ 100
- การสังเกตการสอน
- การประเมินตนเอง
- การสอบถาม

เครื่องมือ
- แบบสอบถาม
-

แบบสัมภาษณ์
แบบสังเกตการสอน
แบบประเมินตนเอง
แบบสอบถาม

8. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สูงขึ้น
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โครงการที่ 26 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและการแนะแนวเพื่อเตรียมความพร้อมด้านทักษะอาชีพแก่นักเรียน
หน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ลักษณะโครงการ

ใหม่
ต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1 ) (หลัก) นางสาวสินีย์ หรุม่ วิสยั
2) (รอง) นางสาวจินต์จุฑา เหลืองอ่อน
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้ดูแล
 1. นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์
 2. นางเจือศรี พูนพิพัฒน์
 3. นางดวงใจ ชัยสิทธิ์
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
: M1
(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z)
 1. ด้านความมั่นคง  2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  3.ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  5.ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 6.ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
(หลั ก ) แผนแม่ บ ทภายใต้ ย ุ ท ธศาสตร์ ร วม ๒๓ ฉบั บ ประกอบด้ ว ย ข้ อ (๑) ความมั ่ น คง (๒) การต่ า งประเทศ
(๓) การเกษตร (๔) อุ ต สาหกรรรมและบริ ก ารแห่ ง อนาคต (๕) การท่ อ งเที ่ ย ว (๖) พื ้ น ที ่ แ ละเมื อ งน่ า อยู ่ อ ั จ ฉริ ย ะ
(๗) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล (๘) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่
(๙) เขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ (๑๐) การปรั บ เปลี ่ ย นค่ า นิ ย ม และวั ฒ นธรรม  (๑๑) ศั ก ยภาพคนตลอดช่ ว งชี วิ ต
(๑๒) การพัฒนาการเรียนรู้ (๑๓) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี (๑๔) ศักยภาพการกีฬา (๑๕) พลังทางสังคม
(๑๖) เศรษฐกิจฐานราก (๑๗) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม (๑๘) การเติบโตอย่างยั่งยืน (๑๙) การบริหาร
จัดการน้ำทั้งระบบ (๒๐) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ (๒๑) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(๒๒) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และ (๒๓) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (ให้ X ทับหัวข้อ)
(รอง) นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส  ด้านคุณภาพ
 ด้านประสิทธิภาพ
(รอง) แนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
 Quality office : สำนักงานคุณภาพ  Quality school : โรงเรียนคุณภาพ
 Quality Teacher : ครูคุณภาพ
 Quality Network : ครูคุณภาพ
 Quality Student : นักเรียนคุณภาพ
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1. หลักการและเหตุผล
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กิจกรรมแนะแนวเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริม
และพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถคิด ตั ดสินใจ คิดแก้ปัญหา กำหนดเป้าหมายวางแผนชีวิตทั้งด้าน
การเรียน และด้านอาชีพ สามารถปรับตนได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจผู้เรียน ทั้งยั งเป็นกิจกรรม
ที ่ ช ่ ว ยเหลื อและให้คำปรึ กษาแก่ผ ู ้ป กครองในการมีส ่ว นร่ว มพั ฒนาผู ้เ รี ยนซึ่ ง การเรี ยนในระดั บมัธ ยมศึก ษาต้องการ
ผู้ที่ให้คำแนะนำ และให้การปรึกษาเพื่อช่วยเหลือนักเรียน แก้ไขปัญหาต่างๆ การปรับตัว การเรียน การพัฒนาตนเอง
พร้อมทัง้ ให้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ อันจะนำไปสู่การประกอบอาชีพตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน
ครูแนะแนว จึงเป็นหนึ่งในบุคคลสำคัญของโรงเรียนที่ทำหน้าที่คอยให้คำปรึกษาแก่นักเรียน ที่จะเป็นกำลังสำคัญของ
ประเทศชาติในอนาคต จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ครูแนะแนวต้ องได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มสรรถนะในการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนั้นกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายด้านการแนะแนวอาชีพในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่อาชีพ
และการมีงานทำ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวข้ างต้น
จึงดำเนินการพัฒนาสมรรถนะครูแนะแนวในโรงเรียน “ทักษะครูแนะแนวในวิถี New normal” สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการแนะแนว เพื่อเตรียมความพร้อม
ด้านทักษะอาชีพแก่นักเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรี ยนสู่เส้นทางการศึกษาอาชีพและการมีงานทำ ด้วยการจัดอบรมให้ความรู้เพื่อ
พัฒนา “ทักษะครูแนะแนวในวิถี New normal”
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ครูแนะแนวในโรงเรียนมีความรู้ ความเข้าใจทักษะครูในวิถี New normal
2. เพื่อให้ครูแนะแนวแต่ละโรงเรียนนำความรู้ความเข้าใจการจัดกิจกรรมและการแนะแนวเพื่อส่งเสริม
ให้นกั เรียนได้คน้ พบตนเองในการเลือกเส้นทางการศึกษาและอาชีพ
3. เพื่อพัฒนาศูนย์แนะแนวให้มีประสิทธิภาพ
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
- ครูแนะแนวในโรงเรียนขยายโอกาสสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
จำนวน 40 โรงเรียน โรงเรียนละ ๒ คน รวม 80 คน
- คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์แนะแนวฯ เจ้าหน้าที่ และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 20 คน
- นักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ที่สนใจศึกษาต่อสายอาชีพ จำนวน 40 โรงเรียน
3.2 เชิงคุณภาพ
1. ครู แ นะแนวในโรงเรี ย นมี ค วามรู ้ ความเข้ า ใจ “ทั ก ษะครู แ นะแนวในวิ ถ ี New normal”
นำความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมและการแนะแนวเพื่อส่งเสริมให้ นักเรียนได้ค้นพบตนเองในการเลือกเส้นทาง
การศึกษาอาชีพ และสามารถบริหารจัดการงานแนะแนวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. นักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
มีความรู้ ความเข้าใจ ความถนัดและสนใจศึกษาต่อสายอาชีพของตนเอง
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4. กิจกรรมและการดำเนินงาน
ที่
กิจกรรม
1
2
3
4
5
6

เสนอขออนุมัติโครงการฯ
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ
ประสานสำนักงานจัดหางานเพื่อขอแบบประเมิน
ความถนัดของนักเรียนในการศึกษาต่อสายอาชีพ
ตามแบบ Online และ Offline
อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรแนะแนว“ทักษะ
ครูแนะแนวในวิถี New normal”
นำความรู้และประสบการณ์ ไปขยายผล
ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน
สรุปรายงานผลเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้น

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ดำเนินงาน
พ.ย 25๖๔ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ธ.ค 25๖๔ กลุม่ ส่งเสริมการจัดการศึกษา
ม.ค 2565 กลุม่ ส่งเสริมการจัดการศึกษา
มี.ค 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
พ.ค 25๖5 ครูแนะแนวที่เข้าร่วมโครงการ
ก.ย 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา + ศูนย์แนะแนว

5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
5.1 งบประมาณ (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1) 6๐,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)
5.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ
เงินงบประมาณ
ที่
กิจกรรม/รายการ
หมายเหตุ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
รวม
1 ค่าวิทยากร จำนวน 4 คน
28,8๐0
28,8๐0
(๑,๒00บาท/6 ชั่วโมง)
2 ค่าเอกสารแบบประเมินตนเองด้านความ
2,100
2,100
สนใจในการเรียนต่อสายอาชีพ
(ของสำนักงานจัดหางาน) เล่มละ 50
บาท จำนวน ๔๒ เล่ม
3 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้า
6,000
6,000
รับการอบรมและผู้ดำเนินการ จำนวน
100 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 30 บาท
4 ค่าอาหารสำหรับผู้เข้ารับการอบรมและ
7,000
7,000
ผู้ดำเนินการ จำนวน 100 คน ๆ ละ
2 มื้อ ๆ ละ 70 บาท
5 ค่าวัสดุในการพัฒนาศูนย์แนะแนวประจำ
16,100
16,100
เขตพื้นที่
รวมทั้งสิ้น
28,8๐0 15,100
16,100
60,000
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
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6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. ครูแนะแนวในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึ ก ษาฉะเชิ ง เทรา เขต 1 มี ค วามรู ้ ความเข้ า ใจ
“ทักษะครูแนะแนวในวิถี New normal” จัดกิจกรรมและ
การแนะแนวเพื่อส่งเสริมให้ นักเรียนได้ค้นพบตนเองในการ
เลือกเส้นทางการศึกษา อาชีพ และสามารถบริหารจัดการ
งานแนะแนวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ครูแนะแนวนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาช่วยเหลือนักเรียน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ครูแนะแนวสามารถบริหารจัดการงานแนะแนวได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

เครื่องมือ/วิธีการประเมิน
- แบบประเมิน
- รายงานผลการจัดการอบรม

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ครูแนะแนวในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 มีความรู้ “ทักษะครู
แนะแนวในวิถี New normal” จัดกิจกรรมและการแนะแนวเพื่อส่งเสริมให้ นักเรียนได้ค้นพบตนเองในการเลือกเส้นทาง
การศึกษา อาชีพ และสามารถบริหารจัดการงานแนะแนวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ครูแนะแนวมีทักษะการให้คำปรึกษา นำไปพัฒนาช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ครูแนะแนวสามารถบริหารจัดการงานแนะแนวได้อย่างมีประสิทธิภาพสนองจุดหมายของหลักสูตรและสอดคล้อง
กับนโยบายการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ

แบบเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
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แบบเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โครงการที่ 27 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2565
หน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ลักษณะโครงการ

ใหม่
ต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1 ) (หลัก) นางฐิติรัตน์ จันทร 2) (รอง) นางสาวจินต์จุฑา เหลืองอ่อน
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้ดูแล
 1. นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์
 2. นางเจือศรี พูนพิพัฒน์
 3. นางดวงใจ ชัยสิทธิ์
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
: M1
(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z)
.  1. ด้านความมั่นคง  2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  3.ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์
 4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  5.ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม
 6.ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
(หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์รวม ๒๓ ฉบับ ประกอบด้วย ข้อ (๑) ความมั่นคง (๒) การต่างประเทศ
(๓) การเกษตร (๔) อุตสาหกรรรมและบริการแห่งอนาคต (๕) การท่องเที่ยว (๖) พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
(๗) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล (๘) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุค
ใหม่ (๙) เขตเศรษฐกิจพิเศษ (๑๐) การปรับเปลี่ยนค่านิยม และวัฒนธรรม (๑๑) ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
(๑๒) การพัฒนาการเรียนรู้ (๑๓) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี (๑๔) ศักยภาพการกีฬา (๑๕) พลัง
ทางสังคม (๑๖) เศรษฐกิจฐานราก (๑๗) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม (๑๘) การเติบโตอย่างยั่งยืน
(๑๙) การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ (๒๐) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ (๒๑) การต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ (๒๒) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และ (๒๓) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
(ให้ X ทับหัวข้อ)
(รอง) นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 ด้านความปลอดภัย  ด้านโอกาส  ด้านคุณภาพ
 ด้านประสิทธิภาพ
(รอง) แนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
 Quality office : สำนักงานคุณภาพ  Quality school : โรงเรียนคุณภาพ
 Quality Teacher : ครูคุณภาพ
 Quality Network : เครือข่ายคุณภาพ
 Quality Student : นักเรียนคุณภาพ

186

1. หลักการและเหตุผล
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เป็นประจำต่อเนื่องทุกปี เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6
เพื่อเป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถ ซึ่งนับเป็นผลสำเร็จของการจัดการศึกษาที่ครูผู้สอน
สามารถนำไปประกอบการทำผลงานเชิงประจักษ์เพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ และเผยแพร่ผลงานด้านการจัดการศึกษา
สู่สายตาสาธารณชน โดยการจัดงานได้เปลี่ยนรูปแบบวิธีการจัดการแข่งขัน เพื่อให้สอดรับกับนโยบายและบริบท
การจัดการศึกษาที่เปลี่ยนไปทุกปี **********************************************************************
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 เล็งเห็นคุณภาพของเด็กไทยในอนาคต
เป็นจุดเน้นของการจัดการส่งเสริมการแข่งขันทักษะวิชาการในครั้งนี้ ซึ่งมีกิจกรรมที่ส่งเสริมความสามารถ
ของนักเรียนอย่างเต็มศักยภาพในทุก ๆ ด้าน นอกจากด้านวิชาการแล้วยังมีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ตามความสามารถที่แตกต่างของบุคคล โดยใช้ทฤษฎีพ หุปัญญา ซึ่งแบ่งความสามารถทางปัญญาของบุคคล
เป็น 8 ประการ คือ ด้านภาษา ด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ ด้านมิติสัมพันธ์ ด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว
ด้านดนตรี ด้านมนุษย์สัมพันธ์ ด้านความเข้าใจตนเอง และด้านธรรมชาติวิทยา เพื่อพัฒนาสุขภาพสุนทรียภาพ
บุคลิกภาพ การแสดงออกซึ่งความสามารถ รวมทั้งทักษะทางด้านการจัดการ และเพื่อให้สังคมได้ประจักษ์
ในความสามารถของนักเรียน
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื ่ อ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ โ รงเรี ย นจั ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม ศั ก ยภาพทางด้ า นวิ ช าการ
ตามความสามารถของบุคคลและเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
2.2 เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสได้แสดงออกซึ่งความสามารถในด้านศิลปะและหัตถกรรม กิจกรรม
การงานพื้นฐานอาชีพที่สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดเพื่อประกอบอาชีพได้
2.3 เพื่อจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอศักยภาพในการแข่งขันของนักเรียนในด้านศิลปะ
และหัตถกรรม กิจกรรมการงานพื้นฐานอาชีพ ที่สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดเพื่อประกอบอาชีพได้
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
(1) โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพทางด้านวิชาการ
และความสามารถของบุคคลตามความถนัด******************************************************************
(2) ประกวด/แข่งขันศักยภาพของนักเรียนในทุก ๆ ด้าน ในระดับกลุ่มโรงเรียน จำนวน 14 กลุ่ม
และระดับเขตพื้นที่การศึกษา
(3) นักเรียนทุกระดับในสังกัดได้แสดงผลงานความก้าวหน้าทางการจัดการศึกษาตามแนวปฏิรูป
การศึกษา
3.2 เชิงคุณภาพ
(1) นักเรียนที่ชนะเลิศในทุกกิจกรรม ได้เข้าร่วมการแข่งขัน/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวทีระดับชาติ
(2) นักเรียนได้แสดงผลงานให้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน ทั้งในระดับโรงเรียน
ระดับกลุ่มโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ (ภูมิภาค ภาคกลางและภาคตะวันออก)
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4. วิธีการดำเนินงาน
กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

ระยะเวลา
ดำเนินงาน

กิจกรรมที่ 1 การแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ขั้นตอนการดำเนินงาน
1. แจ้งสถานศึกษาเตรียมความพร้อมการจัดงาน
ส.ค.2565
2. ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน
ส.ค.2565
3. จัดประกวด/แข่งขันระดับกลุ่มโรงเรียน
ก.ย. - ต.ค.2565
4. รับโอนข้อมูลจากกลุ่มโรงเรียน
ต.ค. 2565
5. แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขัน ก.ย. - ต.ค.2565
6. จัดประกวด/แข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ต.ค.2565
กิจกรรมที่ 2 การแข่งขันระดับชาติ
(ภูมิภาค ภาคกลางและภาคตะวันออก)
ขั้นตอนการดำเนินงาน
1. โอนข้อมูลระดับเขตพื้นที่การศึกษาสู่ระดับชาติ
2. แจ้งสถานศึกษาที่เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่
การศึกษาเข้าร่วมการประกวด/แข่งขันระดับชาติ
แก้ไขเปลี่ยนตัวและตรวจสอบรายชื่อนักเรียนและครู
3. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
4. ส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวด/แข่งขัน
ระดับชาติ

ผู้รับผิดชอบ

- กลุ่มโรงเรียนทุกกลุ่ม
- สถานศึกษาที่เป็นตัวแทน
- กลุ่มส่งเสริม
การจัดการศึกษา
- กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา

1 – 16 พ.ย.65
18 – 24 พ.ย.65
พ.ย.2565
7 - 9 ธ.ค.2565

5. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ
ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565
6. งบประมาณ
6.1 งบประมาณ จำนวน 400,000 บาท
6.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ
กิจกรรม
กิจกรรมการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ค่าใช้จ่าย
1. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดการแข่งขันฯ ระดับกลุ่มโรงเรียน
กลุ่มโรงเรียนละ 5,000 บาท จำนวน 12 กลุ่ม
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับการประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันฯ
3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับการประชุมปฏิบัติการระบบการลงทะเบียน

งบประมาณ
60,000
1,000
1,500
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กิจกรรม
การแข่งขันฯ
4. ค่าอาหารกลางวันสำหรับการประชุมปฏิบัติการระบบการลงทะเบียน
การแข่งขันฯ
5. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับการประชุมคณะกรรมการตัดสิน
6. ค่าอาหารกลางวันสำหรับการประชุมคณะกรรมการตัดสิน
7. ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินภายนอก
8. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับคณะกรรมการตัดสินและคณะกรรมการ
ดำเนินงาน
9. ค่าอาหารกลางวันสำหรับคณะกรรมการตัดสินและคณะกรรมการดำเนินงาน
10. ค่าวัสดุเพื่อใช้ในการดำเนินการจัดการแข่งขัน
11. ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง
12. ค่าป้าย
13. ค่าสถานที่
14. ค่าใช้จ่ายพิธีเปิดงานฯ
- ค่าป้าย 1,800 บาท
- ค่าเช่าเวที 3,000 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าร่วมงาน 4,000 บาท
- ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าร่วมงาน 11,200 บาท
14. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
รวมงบประมาณทั้งสิน้
7. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของโรงเรียนที่จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานักเรียนตามศักยภาพ
2. ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมการประกวด/แข่งขันศักยภาพทางด้านวิชาการ

งบประมาณ
2,100
17,500
14,000
80,000
45,000
63,000
35,000
20,000
12,500
15,000
20,000

13,400
400,000
ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 90
ร้อยละ 80

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาศักยภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
8.2 นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้แสดงผลงานให้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์
แก่สาธารณชน
8.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 จัดกิจกรรมและจัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ บรรลุวัตถุประสงค์ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
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แบบเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โครงการที่ 28 แหล่งเรียนรู้ รอบรั้ว สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
หน่วยงาน...สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ลักษณะโครงการ
 ใหม่
ต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1 ) (หลัก) นางประไพจิตร์ เสียงสุวรรณ์ 2) (รอง) นางสาวศศิธร พุ่มมูล
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้ดูแล
 1. นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์
 2. นางเจือศรี พูนพิพัฒน์
 3. นางดวงใจ ชัยสิทธิ์
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
: M1
(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z)
 1. ด้านความมั่นคง  2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  3.ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์  4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  5.ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  6.ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
(หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ร วม ๒๓ ฉบับ ประกอบด้วย ข้อ (๑) ความมั่นคง (๒) การต่างประเทศ
(๓) การเกษตร (๔) อุตสาหกรรรมและบริการแห่งอนาคต (๕) การท่องเที่ยว (๖) พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
(๗) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล (๘) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุค
ใหม่ (๙) เขตเศรษฐกิจพิเศษ (๑๐) การปรับเปลี่ยนค่านิยม และวัฒนธรรม (๑๑) ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
(12)การพัฒนาการเรียนรู้ (๑๓) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี (๑๔) ศักยภาพการกีฬา (๑๕) พลังทาง
สังคม (๑๖) เศรษฐกิจฐานราก (๑๗) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม (๑๘) การเติบโตอย่างยั่งยืน
(๑๙) การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ (๒๐) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ (๒๑) การต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ (๒๒) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และ (๒๓) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
(รอง) นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 ด้านความปลอดภัย  ด้านโอกาส  ด้านคุณภาพ
 ด้านประสิทธิภาพ
(รอง) แนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
 Quality office : สำนักงานคุณภาพ
 Quality school : โรงเรียนคุณภาพ
 Quality Teacher : ครูคุณภาพ
 Quality Network : เครือข่ายคุณภาพ
 Quality Student : นักเรียนคุณภาพ
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1. หลักการและเหตุผล
ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 นัน้ ได้มุ่งเน้นผู้เรียนรูเ้ ป็นสำคัญ โดยให้ข้าราชการและบุคลากร
ทางการศึกษาได้ม ีส ่ วนร่ วมในแหล่ งเรียนรู้เ พื่ อให้ เกิ ดประสบการณ์ ตรงจากสื่ อการเรี ยนรู ้แ ละสถานที ่ จ ริ ง
เกิดความคิดสร้างสรรค์ เกิดภูมิปัญญา โดยแสวงหาจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ การศึกษาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกสำนักงาน จึงเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาได้สัมผัส
และนำประสบการณ์ที่ได้ไปเชื่อมโยงกับการทำงาน และการดำเนินชีวิตประจำวัน ให้เกิดความรู้สึกแปลกใหม่ และ
มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้เรื่องอื่นๆ ต่อไป
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 เห็นความสำคัญในการสร้างเสริมการเรียนรู้
และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อำเภอ และกลุ่มโรงเรียน จึงได้จัดโครงการแหล่ง
เรียนรู้ รอบรั้ว สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อำเภอ และกลุ่มโรงเรียน
2.2 เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีให้กับข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
2.3 เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ให้โรงเรียน
ในสังกัดใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ร่วมกัน
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัด จำนวน 150 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 มีแหล่งเรียนรู้สำหรับกลุ่ม
โรงเรียน และโรงเรียนแนวทางในการใช้แหล่งเรียนรูใ้ นการจัดการจัดการเรียนการสอน
3.2.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 มีวัฒนธรรมองค์กรที่ดี เช่น ความรัก ความสามัคคี การทำงานเป็นทีม และความศรัทธา
ในองค์กร เป็นต้น
4. วิธีการดำเนินงาน
จัดกิจกรรมตามแหล่งเรียนรูข้ องอำเภอต่างๆ ได้แก่
- อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
- อำเภอบางน้ำเปรีย้ ว
- อำเภอบางปะกง
- อำเภอบ้านโพธิ์
5. ระยะเวลาในการดำเนินการ
เดือนกันยายน – เดือนตุลาคม 2564
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6. สถานที่ดำเนินการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
๗. งบประมาณ
7.1 งบประมาณ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
จำนวน 20,00๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
7.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ
งบประมาณทีใช้ตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
วัสดุ
๑. ค่าอาหาร
๒. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

-

3. ค่าป้ายไวนิล

รวมทั้งสิ้น

20,00๐

-

10,5๐๐
9,0๐๐

500

19,500

500

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
๘. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือที่ใช้
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีแหล่งเรียนรู้ที่เพื่อใช้ใน
การประเมินผลงาน แบบประเมินผลงาน
การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดจำนวน 4 อำเภอ
2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสำนักงาน การสำรวจ
แบบประเมิน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 มีวัฒนธรรม
ความพึงพอใจ
องค์กรที่ดี เช่น ความรัก ความสามัคคี การทำงานเป็นทีม และ
ความศรัทธาในองค์กร เป็นต้น
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. เกิดความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อำเภอ และกลุ่มโรงเรียน
2. เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่ดีกับข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
3. เกิดการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ให้โรงเรียน
ในสังกัดใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ร่วมกัน
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แบบเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โครงการที่ 29 เงินพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
หน่วยงาน...สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ลักษณะโครงการ
 ใหม่
ต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1 ) (หลัก) นางปราณี บัวทอง 2) (รอง) รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้ดูแล
 1. นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์
 2. นางเจือศรี พูนพิพัฒน์
 3. นางดวงใจ ชัยสิทธิ์
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
: M1
(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z)
 1. ด้านความมั่นคง  2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  3.ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์  4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  5.ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  6.ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
(หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ร วม ๒๓ ฉบับ ประกอบด้วย ข้อ (๑) ความมั่นคง (๒) การต่างประเทศ
(๓) การเกษตร (๔) อุตสาหกรรรมและบริการแห่งอนาคต (๕) การท่องเที่ยว (๖) พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
(๗) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล (๘) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุค
ใหม่ (๙) เขตเศรษฐกิจพิเศษ (๑๐) การปรับเปลี่ยนค่านิยม และวัฒนธรรม (๑๑) ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
(12)การพัฒนาการเรียนรู้ (๑๓) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี (๑๔) ศักยภาพการกีฬา (๑๕) พลังทาง
สังคม (๑๖) เศรษฐกิจฐานราก (๑๗) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม (๑๘) การเติบโตอย่างยั่งยืน (๑๙)
การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ(๒๐) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ (๒๑) การต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ (๒๒) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และ (๒๓) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
(รอง) นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 ด้านความปลอดภัย  ด้านโอกาส  ด้านคุณภาพ
 ด้านประสิทธิภาพ
(รอง) แนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
 Quality office : สำนักงานคุณภาพ
 Quality school : โรงเรียนคุณภาพ
 Quality Teacher : ครูคุณภาพ
 Quality Network : เครือข่ายคุณภาพ
 Quality Student : นักเรียนคุณภาพ
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1.หลักการและเหตุผล
ด้ ว ยพระบาทสมเด็ จ พระวชิ ร เกล้ า เจ้ า อยู ่ ห ั ว ทรงมี พ ระมหากรุ ณ าธิ ค ุ ณ พระราชทาน
เงินส่วนพระองค์ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564 เพื่อให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ที่ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆปรับสถานศึกษาเป็นโรงพยาบาลสนาม หรือสถานที่กักตัว หรือศูนย์พักคอยให้แก่ผู้ป่วย
โควิด – 19 ซึ่งหลังจากภารกิจเป็นโรงพยาบาลสนาม หรือสถานที่กักตัว หรือศูนย์พักคอยแล้วเสร็จและเมื่อ
มี ก ารส่ ง คื น พื ้ น ที ่ แ ละอาคารสถานที ่ ใ ห้ แ ก่ ส ถานศึ ก ษาแล้ ว สถานศึ ก ษาแต่ ล ะแห่ ง อาจมี ภ าระ ต้ อ งชำระ
ค่าสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายซ่อมแซม ปรับปรุงอาคารให้คืนสู่สภาพเดิมเพื่อจัดการเรียนการสอน
2.วัตถุประสงค์ของโครงการ
2.1 เพื่อจัดสรรเงินพระราชทานให้กับสถานศึกษาในสังกัด ที่จัดเป็นศูนย์พักคอย
2.2 เพื่อดำเนินพิธีการรับเงินพระราชทานให้สมพระเกียรติ
2.3 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
3.เป้าหมาย
3.1 บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1 จำนวน 25 คน
3.2 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 20 คน
3.3 บุคลากรที่เกี่ยวข้องในจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 5 คน
4. วิธีการดำเนินงาน
ที่
กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
ดำเนินงาน
1 แต่งตั้งคณะทำงาน
2 กำหนดกิจกรรม
2.1 การเตรียมสถานทีใ่ นห้องประชุมและเวที การจัดโต๊ะหมู่พระฉายาลักษณ์ เดือน
กลุ่ม
ตุลาคม –
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
อำนวยการ
พฤศจิกายน
2.2 การเตรียมซักซ้อมความพร้อม กำหนดขั้นตอน พิธีการรับเงิน
2564
พระราชทาน
3 ประชุมคณะทำงานชี้แจงและกำหนดรายละเอียดในแต่ละกิจกรรม
ประชุมคณะทำงานซักซ้อมความพร้อม
4 พิธีการรับเงินพระราชทาน
5 สรุปผลการดำเนินการและรายงานผล
/5.ระยะเวลา...
5. ระยะเวลาในการดำเนินการ
การดำเนินกิจกรรม กำหนดให้มีขึ้นในช่วงเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2564
6. สถานที่ดำเนินการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
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7. งบประมาณ
7.1 งบประมาณ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
จำนวน 33,000 บาท ( สามหมื่นสามพันบาทถ้วน )
7.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ
กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ
1.ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 50 คน คนละ 70 บาท 1 วัน

งบประมาณ
3,500

2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ประชุมคณะทำงานชี้แจงและกำหนดรายละเอียดในแต่ละ
กิจกรรม
จำนวน 50 คน คนละ 30 บาท 1 วัน
3.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ประชุมคณะทำงานซักซ้อมความพร้อม
จำนวน 50 คน คนละ 30 บาท 1 วัน
4. ค่าป้าย
จำนวน 2 ป้าย
5 พานดอกไม้สด
จำนวน 5 พาน
6 วัสดุ
รวมทั้งสิ้น

1,500
1,500
4,000
2,500
20,000
33,000

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
1. บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ที่เข้าร่วมกิจกรรม

ค่าเป้าหมาย
มากกว่าร้อยละ 80 ของ
บุคลากร

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. เพื่อให้บุคลากรและสถานศึกษาในสังกัดได้แสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. สถานศึกษาในสังกัดที่จัดเป็นศูนย์พักคอย ได้รับเงินพระราชทานครบทุกโรงเรียน
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แบบเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โครงการที่ 30 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประธานกลุ่มโรงเรียน ทีป่ รึกษา ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
รอง ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสังกัด
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
หน่วยงาน...สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ลักษณะโครงการ

ใหม่
 ต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1 ) (หลัก) นางสาวอังคณา รัตนมังคละ 2) (รอง) บุคลากรกลุ่มอำนวยการ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้ดูแล
 1. นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์
 2. นางเจือศรี พูนพิพัฒน์
 3. นางดวงใจ ชัยสิทธิ์
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
: M1
(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z)
 1. ด้านความมั่นคง  2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  3.ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์  4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  5.ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม  6.ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
(หลัก) แผนแม่บ ทภายใต้ยุทธศาสตร์ร วม ๒๓ ฉบับ ประกอบด้วย ข้อ (๑) ความมั่นคง (๒) การต่างประเทศ
(๓) การเกษตร (๔) อุตสาหกรรรมและบริการแห่งอนาคต (๕) การท่องเที่ยว (๖) พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
(๗) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล (๘) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่
(๙) เขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ (๑๐) การปรั บ เปลี ่ ย นค่ า นิ ย ม และวั ฒ นธรรม (๑๑) ศั ก ยภาพคนตลอดช่ ว งชี วิ ต
(12)การพัฒนาการเรียนรู้ (๑๓) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี (๑๔) ศักยภาพการกีฬา (๑๕) พลังทางสังคม
(๑๖) เศรษฐกิจฐานราก (๑๗) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม (๑๘) การเติบโตอย่างยั่งยืน (๑๙) การบริหาร
จัดการน้ำทั้งระบบ (๒๐) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ (๒๑) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ (๒๒) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และ (๒๓) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
(รอง) นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 ด้านความปลอดภัย  ด้านโอกาส  ด้านคุณภาพ
 ด้านประสิทธิภาพ
(รอง) แนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
 Quality office : สำนักงานคุณภาพ
 Quality school : โรงเรียนคุณภาพ
 Quality Teacher : ครูคุณภาพ
 Quality Network : เครือข่ายคุณภาพ
 Quality Student : นักเรียนคุณภาพ
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๑. หลักการและเหตุผล
ด้วย กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑
มี ภ ารกิ จ งานที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งกั บ การประสานงานนโยบายของสำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั ้ น พื ้ น ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งการให้บริการ สนับสนุน ส่งเสริม ภารกิจและงานต่าง ๆ ของแต่ละกลุ่ม นำสู่โรงเรียน ครู
นักเรียน และบุคลากรทุกคนในสังกัด เพื่อให้สามารถบริหารจัดการและดำเนินการตามบทบาทภารกิจ อำนาจ หน้าที่
ได้อย่างครบถ้วน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบนพื้นฐานของความถูกต้อง ยุติธรรมและโปร่งใส ดังนั้น จึงต้องมีการ
ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีการนำข้อมูลข่าวสาร ความรู้ความเข้าใจในภารกิจงานต่าง ๆ นำสู่การปฏิบัติหน้าที่ได้ถูกต้อง
และเหมาะสมกับงานทีไ่ ด้รับมอบหมาย สามารถพัฒนาโรงเรียนและบุคลากรได้อย่างตรงเป้าหมายและสนองนโยบายที่ตั้งไว้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ จึ งกำหนดให้มีโครงการประชุมผู้บริหาร
สถานศึกษา ประธานกลุ่มโรงเรียน ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา
เขต ๑ ในครั้งนี้
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑
๒. เพื่อชี้แจงและรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑
๓. เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แลกเปลี่ยนและหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน
๓. เป้าหมาย
๓.๑ เชิงปริมาณ
๑. ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียน
๒. ประชุมประธานกลุ่มโรงเรียน 12 กลุ่มโรงเรียน
๓. ประชุมผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย
๔. ประชุมข้าราชการและบุคลากรในสำนักงานฯ
5. ประชุมพุธเช้า ข่าว สพฐ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง (ทุกวันพุธ)
6. ประชุม Morning Talk ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (เฉพาะวันอังคาร
สัปดาห์เว้นสัปดาห์)
๓.๒ เชิงคุณภาพ
๑. ผู้เข้าร่วมประชุมมีความเข้าใจในนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑
๒. ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑
๓. ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แลกเปลี่ยนและหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน
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๔. วิธีดำเนินการ/ขัน้ ตอนการดำเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
๑ แจ้งกำหนดการให้ผู้เข้าประชุมทราบ
๒ แจ้งทุกกลุ่ม/หน่วย ส่งข้อมูล/เนื้อหาสาระที่จะประชุม
เพื่อจัดทำระเบียบวาระการประชุม
๓ ประสานห้องประชุม, อาหารว่างและเครื่องดื่ม,
อาหารกลางวัน
๔ จัดทำเอกสารประกอบการประชุม
๕ ดำเนินการประชุม
-ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา รอง ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา
เขต ๑ และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากร
ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๗๐ คน
-ประชุมที่ปรึกษาฯ จำนวน 6 คน ประธานกลุ่ม
โรงเรียน จำนวน ๑๒ คน และบุคลากรที่เกีย่ วข้อง

ระยะเวลา
-ทุกเดือนก่อนการประชุม
๗ วัน
-ก่อนจัดทำระเบียบวาระ
การประชุม
-ก่อนการประชุม ๓ วัน

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวอังคณา
รัตนมังคละ
และบุคลากร
กลุ่มอำนวยการ

-ก่อนการประชุม ๓ วัน
-ประชุมทุกเดือน
-ประชุมทุกเดือน

จำนวน 10 คน

-ประชุม ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑ รอง ผอ.สพป.
ฉะเชิงเทรา เขต ๑ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง จำนวน 60 คน
-ประชุมพุธเช้า ข่าว สพฐ. และบุคลากรที่เกีย่ วข้อง
จำนวน 30 คน
-ประชุม Morning Talk ผอ.สพท. รองผอ.สพท.
๖ จัดทำรายงานการประชุม

-ประชุมทุกเดือน
-ประชุมทุกวันพุธ
-เฉพาะวันอังคาร
สัปดาห์เว้นสัปดาห์
-ทุกครั้งที่มกี ารประชุม

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ
วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖4 – วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑
๖. งบประมาณ
จำนวน 171,200 บาท (ตามตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5)
กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใช้งบประมาณ
กิจกรรมที่ดำเนินการ
๑. ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา รอง ผอ.สพป.
ฉะเชิงเทรา เขต ๑ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๗๐ คน

งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
102,000

102,000
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กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใช้งบประมาณ
๒. ประชุมที่ปรึกษาฯ จำนวน 6 คน ประธานกลุ่ม
โรงเรียน จำนวน ๑๒ คน และบุคลากรที่เกีย่ วข้อง
จำนวน 10 คน รวม 28 คน

งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
15,000
15,000

๓. ประชุม ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑ รอง ผอ.สพป.
ฉะเชิงเทรา เขต ๑ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง จำนวน 65 คน

22,200

22,200

4. ประชุม ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 รอง ผอ.สพป.
ฉะเชิงเทรา เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง จำนวน 30 คน

28,000

28,000

5. ประชุม Morning Talk ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต
1 รอง ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

3,000

3,000

5. ค่าวัสดุ

1,000

รวม
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ

171,200

1,000
170,200

1,000

๗. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ไม่มีนัยสำคัญ
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑ สามารถจัดการประชุมได้ร้อยละ ๙๐

ค่าเป้าหมาย
4 กิจกรรม

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิ งเทรา เขต ๑ ได้ให้ผู้เข้าร่วมประชุม รับทราบและเข้าใจ
ในนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน นำสู่การปฏิบัติให้ครบถ้วน ถูกต้อง สามารถพัฒนาโรงเรียน และบุคลากร
ได้
อย่างเข้าใจ เข้าถึง และส่งเสริมการศึกษาครบทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามนโยบายของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระทรวงศึกษาธิการ
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แบบเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โครงการที่ 31 งานพิธีถวายราชสักการะ และกิจกรรมวันสำคัญ
หน่วยงาน...สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ลักษณะโครงการ
 ใหม่
ต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1 ) (หลัก) นางเจือศรี พูนพิพัฒน์ 2) (รอง) นางสาวศุภากร เตโชชัยวุธ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้ดูแล
 1. นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์
 2. นางเจือศรี พูนพิพัฒน์
 3. นางดวงใจ ชัยสิทธิ์
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
: M1
(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z)
 1. ด้านความมั่นคง  2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  3.ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์  4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  5.ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  6.ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
(หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ร วม ๒๓ ฉบับ ประกอบด้วย ข้อ (๑) ความมั่นคง (๒) การต่างประเทศ
(๓) การเกษตร (๔) อุตสาหกรรรมและบริการแห่งอนาคต (๕) การท่องเที่ยว (๖) พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
(๗) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล (๘) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุค
ใหม่ (๙) เขตเศรษฐกิจพิเศษ (๑๐) การปรับเปลี่ยนค่านิยม และวัฒนธรรม (๑๑) ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
(12)การพัฒนาการเรียนรู้ (๑๓) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี (๑๔) ศักยภาพการกีฬา (๑๕) พลังทาง
สังคม (๑๖) เศรษฐกิจฐานราก (๑๗) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม (๑๘) การเติบโตอย่างยั่งยืน (๑๙)
การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ  (๒๐) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ (๒๑) การต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ (๒๒) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และ (๒๓) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
(รอง) นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 ด้านความปลอดภัย  ด้านโอกาส
 ด้านคุณภาพ
 ด้านประสิทธิภาพ
(รอง) แนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
 Quality office : สำนักงานคุณภาพ
 Quality school : โรงเรียนคุณภาพ
 Quality Teacher : ครูคุณภาพ
 Quality Network : เครือข่ายคุณภาพ
 Quality Student : นักเรียนคุณภาพ

2

200

๑. หลักการและเหตุผล
ตามที ่ จั งหวั ดฉะเชิ งเทรา กำหนดจั ดงานพิ ธ ี ถวายราชสักการะ เนื ่ องในวั นสำคัญต่ าง ๆ เพื ่ อแสดง
ความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ แสดงถึงความกตัญญูกตเวทิตา ตลอดจนสร้างความรัก
ความสามัคคีในหมู่คณะ ดังนั้น เพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของบูรพมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ และ
แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งมีส่วนร่วมในกิจกรรมวันสำคัญกับจังหวัดฉะเชิงเทรา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ จึงได้จัดทำโครงการในครั้งนี้
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อร่วมงานพิธีถวายราชสักการะ และกิจกรรมวันสำคัญกับจังหวัดฉะเชิงเทรา
๒. เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
๓. เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร และสร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ
๓. เป้าหมาย
๓.๑ เชิงปริมาณ
๑. บุคลากรในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ จำนวน 65 คน
๓.๒ เชิงคุณภาพ –
๑. บุคลากรในสังกัด มีความสามัคคี สร้างคุณค่าแก่ตนเอง และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร
๔. วิธีดำเนินการ/ขัน้ ตอนการดำเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
๑ จัดบุคลากรเข้าร่วมพิธีวันสำคัญต่าง ๆ
๒ จัดพานพุ่ม พานดอกไม้สด พวงมาลา เครื่องตักบาตร
เพื่อร่วมพิธี
๓ ร่วมงานพิธีถวายสักการะ และกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ
กับจังหวัดฉะเชิงเทรา

ระยะเวลา
๑ ตุลาคม ๒๕๖4 –
๓๐ กันยายน ๒๕๖5

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวอังคณา
รัตนมังคละ

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ
วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖4 – วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ และตามที่จังหวัดฉะเชิงเทรากำหนด
๖. งบประมาณ
จำนวน 38,000 บาท (ตามตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5)
(ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
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3
กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใช้งบประมาณ
กิจกรรมที่ดำเนินการ
-สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑ ร่วมพิธีถวายราชสักการะ
เนื่องในวันสำคัญต่าง ๆ ร่วมกับจังหวัดฉะเชิงเทรา
-ค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่าตักบาตร ค่าเทียน ค่าขาตั้งพวง
มาลา ค่าพานพุ่มดอกไม้สด ค่าพวงมาลา
พระบรมฉายาลักษณ์ (รายละเอียดดังแนบ)
รวม

งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ

50,000.-

50,000.-

50,000.-

50,000.-

รายละเอียดกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ ดังนี้
เดือน
รายการ

หมายเหตุ

มกราคม

๑. วันที่ ๑ มกราคม – วันขึ้นปีใหม่

๑. ตักบาตร 1,5๐๐.-บาท

มีนาคม

๒. วันที่ ๑๗ มกราคม – ถวายราชสักการะวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 1. ตักบาตร 1,500.-บาท
2. วางพานพุ่มดอกไม้สด 1,0๐๐.-บาท
๓. วันที่ ๑๘ มกราคม – วันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
1. ตักบาตร 1,500.-บาท
2. วางพานพุ่มดอกไม้สด 1,0๐๐.-บาท
1. วันที่ 2 มีนาคม – วันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย
1. วางพานพุ่มดอกไม้สด 1,000.- บาท
2. วันที่ ๓๑ มีนาคม – วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 1. ตักบาตร 1,500.-บาท
พระมหาเจษฎาราชเจ้า
2. วางพานพุ่มดอกไม้สด 1,000.-บาท

เมษายน

๑. วันที่ ๑ เมษายน – วันข้าราชการพลเรือน

๑. –

๒. วันที่ ๒ เมษายน – วันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 1. ตักบาตร 1,5๐๐.-บาท
สยามบรมราชกุมารี
2. วางพานพุ่มทอง พุ่มเงิน
3. จุดเทียนชัยถวายพระพร
๓. วันที่ ๖ เมษายน – วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
1. ตักบาตร 1,500.-บาท
มหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 2. วางพานพุ่มดอกไม้สด 1,0๐๐.-บาท
๔. วันที่ ๑๓ เมษายน – วันมหาสงกรานต์
1. ตักบาตร 1,500.-บาท

มิถุนายน
กรกฎาคม

๕. วันที่ ๒๕ เมษายน – วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 1. ตักบาตร 1,5๐๐.-บาท
2. วางพวงมาลา ๑,5๐๐.-บาท
1. วันที่ 3 มิถุนายน – วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี
1. ตักบาตร 1,5๐๐.-บาท
2. วางพานพุ่มเงิน พุ่มทอง
๑. วันที่ ๕ กรกฎาคม – วันสักการะพระยาศรีสุนทรโวหาร
๑. วางพวงมาลัยดอกไม้สด 5๐๐.- บาท
๒. วันที่ ๒๘ กรกฎาคม – วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 1. ตักบาตร 1,5๐๐.-บาท
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
2. วางพานพุ่มทอง พุม่ เงิน
3. จุดเทียนชัยถวายพระพร
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4
เดือน
สิงหาคม

รายการ

หมายเหตุ

๑. วันที่ ๑๒ สิงหาคม – วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙

๑. ตักบาตร 1,5๐๐.-บาท
2. วางพานพุ่มทอง พุม่ เงิน
3. จุดเทียนชัยถวายพระพร
ตุลาคม
๑. วันที่ ๑ ตุลาคม – วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า 1. ตักบาตร 1,500.-บาท
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔
2. วางพานพุ่มดอกไม้สด 1,0๐๐.-บาท
ตุลาคม
๒. วันที่ ๑๓ ตุลาคม – วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 1. ตักบาตร 1,500.-บาท
มหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙
2. วางพวงมาลา 1,500.-บาท
๓. วันที่ ๒๑ ตุลาคม – วันคล้ายวันราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทรา 1. ตักบาตร 1,500.-บาท
บรมราชชนนี ในรัชกาลที่ ๙
2. วางพานพุ่มดอกไม้สด 1,000 บาท
๔. วันที่ ๒๓ ตุลาคม – วันพระปิยมหาราช
1. ตักบาตร 1,500.-บาท
2. วางพวงมาลา 1,500.-บาท
พฤศจิกายน ๑. วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน – วันพระบิดาแห่งฝนหลวง
๑. วางพานพุ่มดอกไม้สด 1,0๐๐.-บาท
ธันวาคม
๑. วันที่ ๕ ธันวาคม – วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ ๙ ๑. ตักบาตร 1,5๐๐.-บาท
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
2. วางพานพุ่มดอกไม้สด 1,0๐๐.-บาท

๗. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ไม่มีนัยสำคัญ
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑ เข้าร่วมกิจกรรมพิธีวันสำคัญต่าง ๆ ครบทุกกิจกรรม

ค่าเป้าหมาย
20 กิจกรรม

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ ได้เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ เพื่อน้อม
รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และได้ประชาสัมพันธ์กจิ กรรม
วันสำคัญต่างๆร่วมกับจังหวัดฉะเชิงเทราได้อย่างครบถ้วน สมบูรณ์
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แบบเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โครงการที่ 32 กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564
หน่วยงาน...สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ลักษณะโครงการ
 ใหม่
ต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1 ) (หลัก) นางเจือศรี พูนพิพัฒน์ 2) (รอง) นางสาวศุภากร เตโชชัยวุธ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้ดูแล
 1. นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์
 2. นางเจือศรี พูนพิพัฒน์
 3. นางดวงใจ ชัยสิทธิ์
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
: M1
(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z)
 1. ด้านความมั่นคง  2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  3.ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์  4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  5.ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม  6.ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
(หลัก) แผนแม่บ ทภายใต้ยุทธศาสตร์ร วม ๒๓ ฉบับ ประกอบด้วย ข้อ (๑) ความมั่นคง (๒) การต่างประเทศ
(๓) การเกษตร (๔) อุตสาหกรรรมและบริการแห่งอนาคต (๕) การท่องเที่ยว (๖) พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
(๗) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล (๘) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่
(๙) เขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ (๑๐) การปรั บ เปลี ่ ย นค่ า นิ ย ม และวั ฒ นธรรม (๑๑) ศั ก ยภาพคนตลอดช่ ว งชี วิ ต
(12)การพัฒนาการเรียนรู้ (๑๓) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี (๑๔) ศักยภาพการกีฬา (๑๕) พลังทางสังคม
(๑๖) เศรษฐกิจฐานราก (๑๗) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม (๑๘) การเติบโตอย่างยั่งยืน (๑๙) การบริหาร
จัดการน้ำทั้งระบบ (๒๐) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ (๒๑) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ (๒๒) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และ (๒๓) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
(รอง) นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 ด้านความปลอดภัย  ด้านโอกาส  ด้านคุณภาพ
 ด้านประสิทธิภาพ
(รอง) แนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
 Quality office : สำนักงานคุณภาพ
 Quality school : โรงเรียนคุณภาพ
 Quality Teacher : ครูคุณภาพ
 Quality Network : เครือข่ายคุณภาพ
 Quality Student : นักเรียนคุณภาพ
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๑. หลักการและเหตุผล
ด้วยวันที่ 13 ตุลาคม 2564 เป็นวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร ๆ และสำนักนายกรัฐมนตรีได้เชิญชวนทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน
ร่วมแสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและ
ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ จึงได้จัดทำโครงการ
ในครั้งนี้
๒ วัตถุประสงค์
๑. เพื่อปกป้องและเชิดชูสถาบันสำคัญของชาติ โดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์
2. เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
3. เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร และสร้างความรัก ความสามัคคีในหมูค่ ณะ
๓. เป้าหมาย
๓.๑ เชิงปริมาณ
- ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ จำนวน 60 คน
๓.๒ เชิงคุณภาพ
- บุคลากรในสังกัด มีความสามัคคี สร้างคุณค่าแก่ตนเอง และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร
๔. วิธีดำเนินการ/ขัน้ ตอนการดำเนินงาน
4.1 จัดทำบันทึกข้อความขออนุมัตเิ สนอโครงการ
4.2 กำหนดวัน เวลาและสถานที่ในการดำเนินกิจกรรม
4.2 จัดทำบันทึกข้อความเชิญผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง
ร่วมโครงการและรับทราบ วัน เวลา และสถานทีท่ ี่ดำเนินการ
4.4 จัดเตรียมพวงมาลาที่ใช้ในการดำเนินการโครงการ
4.5 ดำเนินกิจกรรมและจัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินกิจกรรม
๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ
- วันที่ 13 เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖4
- ห้องประชุมเมืองฉะเชิงเทรา ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑
๖. งบประมาณ
ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 จำนวน 4,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ ดังนี้
1. ค่าพวงมาลาดอกไม้สด จำนวน 1 พวง ๆ ละ 1,000 บาท
เป็นเงิน 1,000 บาท
2. ค่าพานพุ่มดอกไม้สด จำนวน 5 พาน ๆ ละ 300 บาท
เป็นเงิน 1,500 บาท
3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 60 คน ๆ ละ 25 บาท
เป็นเงิน 1,500 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน)
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
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๗. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ไม่มีนัยสำคัญ
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานราชการ เข้าร่วมกิจกรรม

ค่าเป้าหมาย
100

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้บริหารการศึกษา ผูบ้ ริหารโรงเรียน ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง มีความตระหนักในการร่วมกัน
เชิดชูสถาบันสำคัญของชาติ รู้รักสามัคคี มีความปรองดองสมานฉันท์และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข
2. ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง เกิดจิตสำนึกในพระมหา
กรุณาธิคณ
ุ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564 และในทุกๆปี
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แบบเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โครงการที่ 33 ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรในสังกัด ประจำปี ๒๕๖5
หน่วยงาน...สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ลักษณะโครงการ
 ใหม่
ต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1 ) (หลัก) นางสาวศศิธร พุ่มมูล 2) (รอง) รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้ดูแล
 1. นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์
 2. นางเจือศรี พูนพิพัฒน์



3. นางดวงใจ ชัยสิทธิ์

ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
: M1
(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z)
 1. ด้านความมั่นคง  2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  3.ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์  4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  5.ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  6.ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
(หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ร วม ๒๓ ฉบับ ประกอบด้วย ข้อ (๑) ความมั่นคง (๒) การต่างประเทศ
(๓) การเกษตร (๔) อุตสาหกรรรมและบริการแห่งอนาคต (๕) การท่องเที่ยว (๖) พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
(๗) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล (๘) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ยุคใหม่ (๙) เขตเศรษฐกิจพิเศษ (๑๐) การปรับเปลี่ยนค่านิยม และวัฒนธรรม (๑๑) ศักยภาพคนตลอดช่วง
ชีวิต (12)การพัฒนาการเรียนรู้ (๑๓) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี (๑๔) ศักยภาพการกีฬา
(๑๕) พลังทางสังคม (๑๖) เศรษฐกิจฐานราก (๑๗) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม (๑๘) การ
เติบโตอย่างยั่งยืน (๑๙) การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ (๒๐) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
(๒๑) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (๒๒) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และ (๒๓) การวิจัย
และพัฒนานวัตกรรม
(รอง) นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 ด้านความปลอดภัย  ด้านโอกาส  ด้านคุณภาพ
 ด้านประสิทธิภาพ
(รอง) แนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
 Quality office : สำนักงานคุณภาพ
 Quality school : โรงเรียนคุณภาพ
 Quality Teacher : ครูคุณภาพ
 Quality Network : เครือข่ายคุณภาพ
 Quality Student : นักเรียนคุณภาพ
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1. หลักการและเหตุผล
ด้ ว ยการดำเนิ น งานของสำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาฉะเชิ ง เทรา เขต 1
ที่ผ่านมามีบุคลากรในสังกัดที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ มีความเสียสละ ตลอดจนมีความรับผิดชอบ
มีผลงาน เป็นที่ประจักษ์ เห็นควรมีการประชุมเผยแพร่ผลงาน และการดำเนินงานให้ทราบเป็นแนวทาง เพื่อ
นำไปปฏิบัติและยกย่องเชิดชูเกียรติ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ตระหนักถึงความสำคัญในการ
ยกย่องเชิดชูเกียรติ และถือเป็นภาระหน้าที่ที่สำคัญอย่างหนึ่งที่จะต้องยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้แก่ ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ มีความเสียสละ จึงจัดทำโครงการ
ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรในสังกัด ประจำปี 2565 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรตินี้ขึ้น
โดยมีการแบ่งจำนวนบุคลากรที่มาร่วมประชุมให้เป็นไปตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูในสังกัด
2.2 เพื่อประชุมสัมมนาข้าราชการและบุคลากรในสำนักงาน
2.3 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ระลึกถึงคุณงามความดีของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ มีความเสียสละ ตลอดจนมีความรับผิดชอบ มีผลงานเป็นที่
ประจักษ์
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 จำนวน 140 คน
๓.๒ เชิงคุณภาพ
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต ๑ ได้รับความรู้ความเข้าใจในสิทธิประโยชน์ของแต่ละบุคคล
๔. วิธีดำเนินการ/ขัน้ ตอนการดำเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
๑ ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูและ
บุคลากรในสำนักงาน ประจำปี ๒๕๖5

ระยะเวลา
กันยายน ๒๕๖5

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มอำนวยการ

๕. งบประมาณ
จำนวน 100,000-บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ขอถัวจ่ายทุกรายการ
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๖. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใช้งบประมาณ

งบประมาณ
งบประมาณทีใช้ตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
วัสดุ

๑. ค่าอาหาร
๒. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

-

34,900
16,600

-

๓. ค่าจ้างจัดทำกรอบใบประกาศเกียรติคุณ

-

-

19,400

๔. ค่าจัดทำของที่ระลึก

-

-

29,100

-

51,50๐

48,500

รวมทั้งสิ้น

63,00๐

๗. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ

วิธีการประเมิน

เกณฑ์การประเมิน

เครื่องมือที่ใช้

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑
ดำเนินการประชุมสัมมนา
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และ
บุคลากรในสำนักงาน ประจำปี
๒๕๖4 ได้สำเร็จตามโครงการ

การตรวจสอบ

-จำนวนผู้เข้ารับการ
ประชุม คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐

การสัมภาษณ์

- ร้อยละ ๙๕ ของผู้ร่วมประชุม
เกิดความพึงพอใจ

สัมภาษณ์

-ผู้เข้ารับการประชุม
มีความพึงพอใจ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕

การสัมภาษณ์

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๘.๑ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรในสังกัดร่วมประชุมสัมมนาตามเป้าหมายที่กำหนด
๘.๒ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรในสังกัดได้นำนโยบายของผู้บริหารไปปฏิบัติในแนวทาง
เดียวกัน
๘.๓ มีความสามัคคีในหมู่คณะ เสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีและดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงาม
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แบบเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โครงการที่ 34 บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา
หน่วยงาน...สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ลักษณะโครงการ
ใหม่
ต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1 ) (หลัก) นางสาวศุภากร เตโชชัยวุธ 2) (รอง) นางสาวจารุณี สถิตย์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้ดูแล
 1. นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์
 2. นางเจือศรี พูนพิพัฒน์
 3. นางดวงใจ ชัยสิทธิ์
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
: M1
(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z)
 1. ด้านความมั่นคง  2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  3.ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์  4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  5.ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  6.ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
(หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ รวม ๒๓ ฉบับ ประกอบด้วย ข้อ (๑) ความมั่นคง (๒) การต่างประเทศ
(๓) การเกษตร (๔) อุตสาหกรรรมและบริการแห่งอนาคต (๕) การท่องเที่ยว (๖) พื้ นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
(๗) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล (๘) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่
(๙) เขตเศรษฐกิจพิเศษ  (๑๐) การปรับเปลี่ยนค่านิยม และวัฒนธรรม (๑๑) ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
 (12)การพัฒนาการเรียนรู้ (๑๓) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี (๑๔) ศักยภาพการกีฬา (๑๕) พลัง
ทางสังคม (๑๖) เศรษฐกิจฐานราก (๑๗) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม  (๑๘) การเติบโตอย่าง
ยั่งยืน (๑๙) การบริหารจัดการน้ ำทั้งระบบ (๒๐) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ (๒๑) การต่อต้าน
การทุ จ ริต และประพฤติ มิ ช อบ (๒๒) กฎหมายและกระบวนการยุ ติ ธรรม และ  (๒๓) การวิจั ย และพั ฒ นา
นวัตกรรม (ให้  หน้าหัวข้อ)
(รอง) นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 ด้านความปลอดภัย  ด้านโอกาส ข้อ 2.2 ...ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนที่มคี วามสามารถพิเศษสู่ความ
เป็นเลิศ ...  ด้านคุณภาพ ข้อ 3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะ
ที่จำเป็น ของโลกศตวรรษที่ 21..,3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง
นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทลั ...
 ด้านประสิทธิภาพ
(รอง) แนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
 Quality office : สำนักงานคุณภาพ  Quality school : โรงเรียนคุณภาพ
 Quality Teacher : ครูคุณภาพ
 Quality Network : เครือข่ายคุณภาพ
 Quality Student : นักเรียนคุณภาพ
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๑. หลักการและเหตุผล
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และสถาบัน
ส่งเสริม การสอนวิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี สำนั ก งานพั ฒ นาวิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี แห่ งชาติ องค์ การ
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กลุ่มบริษัท บีกริม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และบริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด ได้
ริเริ่มโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” เพื่อปลูกฝัง นิสัยวิทยาศาสตร์ ให้กับเด็กปฐมวัย ซึ่งเป็น
โครงการที่มูลนิธิ ฯ ร่วมมือกับ มูลนิธิ Haus der kleinen Forscher ประเทศเยอรมันนี ในการจัดการเรียนรู้ให้กับ
โรงเรียนระดับปฐมวัย ผ่านผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น (Local Network) ซึ่งผลการวิจัยพบว่าการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวทางบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย สามารถช่วยส่งเสริมกระบวนการคิดให้กับเด็กได้เป็นอย่างดี และผล
การดำเนินงานของโครงการปรากฏผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ และได้รับการสนับสนุนจากองค์กร
ภาครับและเอกชนเป็นอย่างดี
ด้วยความสำเร็จดังกล่าว ประกอบกับปัจจุบันโครงการบ้ านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศเยอรมันนี ได้
จัดทำใบกิจกรรมพร้อมคู่มือโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา เสร็จเรียบร้อยแล้ว
จำนวน 15 หน่วยการเรียนรู้ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวสามารถนำมาบูรณาการกับการจัดการเรียนรู้ระดับประถมศึก ษา
ได้เป็นอย่างดี จึงเห็ นควรให้ขยายผลโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึก ษา โดยใช้
รูปแบบเดียวกับโครงการบ่านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับปฐมวัย และให้นำกิจกรรม มาขยายผลใน
โรงเรีย นของโครงการ เพื่ อ ให้ ส ดอคล้ อ งกั บ รายวิช าพื้ น ฐานวิท ยาศาสตร์เทคโนโลยี (วิท ยาการคำนวณ) ตาม
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด โดยมีโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ทั้ง 12 แห่ง ทำหน้าที่เป็นที่
วิทยากรหลัก (Core Trainer : CT ) ของโครงการฝึกอบรมขยายผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในชั้น
เรี ย นระดั บ ประถมศึ ก ษาให้ กั บ ผู้ น ำเครื อ ข่ า ยท้ อ งถิ่ น (Local Network : LN)และวิ ท ยากรท้ อ งถิ่ น (Local
Trainer : LT) โดยผู้นำเครือข่ายท้ องถิ่น (Local Network : LN)และวิท ยากรท้องถิ่น (Local Trainer : LT)
จะจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับ
ประถมศึกษา เพื่อให้สามารถจัดการเรียนรู้ให้เด็กรู้วิธีคิด วิธีตั้งคำถาม การค้นหาคำตอบได้ สามารถสื่อสารความคิด
ต่างๆ ออกมาเป็นถ้อยคำที่ผู้อื่นสามารถเข้าใจและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี ตั้งแต่ปีการศึกษา 25612562 และในปีงบประมาณ2564 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการอบรมจาก สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานให้ดำเนินการต่อเนื่อง
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับประถมศึกษาบูรณาการกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศ
ไทย ระดับประถมศึกษา เข้ากับการจัดการเรียนการสอน พัฒนาผู้เรียนให้ได้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.2 เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับประถมศึกษา
2.3 เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนระดับประถมศึกษาให้สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. เป้าหมาย
๓.๑ โรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาในสังกัด สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 จำนวน ๖ โรงเรียน
ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนวัดดอนทอง
ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษดิ์ วัดประชาบำรุงกิจ
เฉลิมช่วงวิทยาทาน วัดล่าง (บวรวิทยายน) วัดบางวัว (สายเสริมวิทย์)
๓.๒ ครูผู้สอนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ รุ่นที่ ๑ – 2 โรงเรียนละ ๒ - 3 คน
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๔. กิจกรรมทีด่ ำเนินงาน
4.1 แจ้งผู้รับผิดชอบ ระดับเขตพื้นที่และวิทยากรแกนนำเข้าประชุมอบรม
4.2 ดำเนินการขยายผลให้ครูผู้สอนโรงเรียนเครือข่าย
4.3 จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนเครือข่ายเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
4.4 นิเทศติดตาม สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการ
4.5 ปรับปรุงการดำเนินงานตามแนวทางการขยายผลโครงการ
5. ระยะเวลา กุตุลาคม 2564 - กันยายน 2565
6. งบประมาณ
ใช้งบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา กิจกรรมการจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา
ปีงบประมาณ ๒๕๖5 จำนวน 36,16๐ บาท (สามหมืน่ หกพันหนึง่ ร้อยหกสิบบาทถ้วน)
เงินงบประมาณ
รวม
ที่
กิจกรรม
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ
รวม
1 บุคลากรเข้ารับการอบรมพัฒนา
2,160
2,160 2,160
2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การทดลองวิทยาศาสตร์
27,0๐๐ 27,0๐๐ 27,0๐๐
สำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมอบรมพัฒนา
ครูผู้สอน ให้โรงเรียนที่เข้าโครงการ
3 อบรมขยายผลพัฒนาครูโรงเรียนเครือข่าย
4,000
4,000 4,0๐๐
4 นิเทศติดตามการดำเนินงานโครงการและ
3,000
3,000 3,000
รายงานผล
รวมทั้งสิ้น
36,16๐
หมายเหตุ สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ
7. แผนการดำเนินงาน
ที่
กิจกรรม
1 บุคลากรเข้ารับการอบรมพัฒนา
2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การทดลองวิทยาศาสตร์ สำหรับ
ใช้ในการจัดกิจกรรมอบรมพัฒนาครูผู้สอน ให้
โรงเรียนที่เข้าโครงการ
3 อบรมขยายผลพัฒนาครูโรงเรียนเครือข่ายและ
โรงเรียนอื่น ๆ
๔ นิเทศติดตามการดำเนินงานโครงการและรายงานผล

ระยะเวลา
ดำเนินการ
กุมภาพันธ์ มีนาคม ๒๕๖5
มีนาคม ๒๕๖5

ผู้รับผิดชอบ

ศุภากร เตโชชัยวุธ

เมษายน ๒๕๖5

ศุภากร เตโชชัยวุธ และคณะ

สิงหาคม ๒๕๖๕

ศุภากร เตโชชัยวุธ และคณะ

LN และ LT
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8. ตัวชี้วัดความสำเร็จ
8.1 มีเครือข่ายความร่วมมือ 6 โรงเรียนครบ ทั้ง 4 อำเภอ
8.2 มีหน่วยการเรียนรู้บูรณาการกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษาที่
สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ มาตรฐาน และตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 สำหรับ
นักเรียนระดับประถมศึกษา
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.๑ บุคลากรแกนนำและครูผู้สอนมีความรูค้ วามเข้าใจและสามารถจัดการเรียนรู้ตามแนวทางบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
9.๒ นักเรียนมีความสามารถในการคิดขัน้ สูงอย่างเป็นระบบ
9.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเพิ่มขึ้น
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แบบเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โครงการที่ 35 ส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา (รองบ สพฐ.)
หน่วยงาน...สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ลักษณะโครงการ
ใหม่
ต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1 ) (หลัก) นางสาวศุภากร เตโชชัยวุธ 2) (รอง)นางสุนทรี ดรุณเนตร
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้ดูแล
 1. นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์
 2. นางเจือศรี พูนพิพัฒน์
 3. นางดวงใจ ชัยสิทธิ์
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
: M1
(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z)
 1. ด้านความมั่นคง  2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  3.ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์  4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  5.ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  6.ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
(หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์รวม ๒๓ ฉบับ ประกอบด้วย ข้อ (๑) ความมั่นคง (๒) การต่างประเทศ
(๓) การเกษตร (๔) อุตสาหกรรรมและบริการแห่งอนาคต (๕) การท่องเที่ยว (๖) พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
(๗) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล (๘) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ยุคใหม่ (๙) เขตเศรษฐกิจพิเศษ  (๑๐) การปรับเปลี่ยนค่านิยม และวัฒนธรรม (๑๑) ศักยภาพคนตลอดช่วง
ชีวิต  (12)การพัฒนาการเรียนรู้ (๑๓) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี (๑๔) ศักยภาพการกีฬา
(๑๕) พลังทางสังคม (๑๖) เศรษฐกิจฐานราก (๑๗) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม  (๑๘) การ
เติบโตอย่างยั่งยืน (๑๙) การบริหารจัดการน้ ำทั้งระบบ (๒๐) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
(๒๑) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (๒๒) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และ  (๒๓) การ
วิจัยและพัฒนานวัตกรรม (ให้ หน้าหัวข้อ)
(รอง) นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 ด้านความปลอดภัย  ด้านโอกาส  ด้านคุณภาพ
 ด้านประสิทธิภาพข้อ 4.1
พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกลหลักในการขับเคลื่อน ...
(รอง) แนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
 Quality office : สำนักงานคุณภาพ  Quality school : โรงเรียนคุณภาพ
 Quality Teacher : ครูคุณภาพ
 Quality Network : เครือข่ายคุณภาพ
 Quality Student : นักเรียนคุณภาพ
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1. หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักทดสอบทางการศึกษาได้ใช้
กลไกสำคัญ 2 กลไก ได้แก่ การคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD และการปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อการ
ประกันคุณภาพระดับห้องเรียน ในการส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ
สถานศึกษา ทุกประเภทการจัดการศึกษาในสังกัด ให้มีความเข้มแข็งและเป็นไปตามกฎกระทรวง การประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่กำหนดไว้ และรองรับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้ างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เพื่อปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งกลไกการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ดำเนินการโดย พิจารณาคัดเลือก
สถานศึกษาทุกประเภทการจัดการศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
บนบริ บ ทของตนเองได้ อ ย่ า งเหมาะสมและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ตามองค์ ป ระกอบ ๕ องค์ ป ระกอบ ได้ แ ก่
องค์ประกอบที่ ๑ การกำหนดเป้าหมายมาตรฐานคุณภาพของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
องค์ประกอบที่ ๒ การขับเคลื่อนคุณภาพสู่มาตรฐานของสถานศึกษา องค์ประกอบที่ ๓ การประเมินความสำเร็จ
ตามมาตรฐานของสถานศึกษา องค์ประกอบที่ ๔ การนำการเปลี่ยนแปลงสู่สถานศึกษาและการสร้างคุณค่าแก่วง
วิชาการ และองค์ประกอบที่ 5 การเกิดวัฒนธรรมคุณภาพที่สะท้อนการพัฒนาที่ยั่งยื น ซึ่งสถานศึกษาดังกล่าวได้
ดำเนินการทั้ง 5 องค์ประกอบ จนเป็นวัฒนธรรมการทำงาน ส่งผลให้การจัดการศึกษามีผลสัมฤทธิ์ยอดเยี่ยมอย่าง
ต่อเนื่อง ทำให้ได้รับการยอมรับจากสถานศึกษาอื่นในสังกัด ให้เป็นผู้นำด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และ
สามารถเป็นต้นแบบเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสถานศึกษาอื่นได้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 มีสถานศึกษาในสังกัดที่ได้รับรางวัล
IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2561-2562 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 5
แห่ง และในปีการศึกษา 2563 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ประกาศรายชื่อสถานศึกษา
จำนวน 4 แห่ง เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา โดยได้รับงบสนับสนุนในการ
ดำเนินงานโครงการจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัด ซึ่งมีหน้าที่
ให้การส่งเสริม สนับสนุนให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในตามระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษาตามที่ กฎกระทรวงฯ กำหนด เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และพัฒนามาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาในสังกัดทุกระดับ และได้ร่วมกับ สพฐ.ในการขับเคลื่อกิจกรรมโครงการส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรม
คุณภาพสถานศึกษาให้สอดคล้องตามแนวนโยบายตามโครงการนี้
2. วัตถุประสงค์
2.๑ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา และสถานศึกษาใน
เครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
2.๒ เพื ่ อ ให้ ส ถานศึ กษาร่ วมพั ฒนามี ระบบการประกั นคุ ณภาพโดยใช้ สถานศึ กษาเป็ นฐาน เป็ นไปตาม
กฎกระทรวง
2.๓ เพื่อให้สถานศึกษาร่วมพัฒนามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่สถานศึกษากำหนดไว้
2.๔ เพื่อให้สถานศึกษาร่วมพัฒนาพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก จาก สํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) หรือ หน่วยงานภายนอก
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3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
(1) สถานศึกษาแกนนำ 1 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์)
(2) สถานศึกษาเครือข่ายร่วมพัฒนา 3 โรงเรียนคือ โรงเรียนวัดเขาดิน โรงเรียนวัดสองคลอง
โรงเรียนวัดบางผึ้ง
(3) ระยะเวลา 3 ปี ปีการศึกษา 2563-2565
3.2 เชิงคุณภาพ
(1) ผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานตามนโยบาย การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและระบบการประเมิน
ภายใน ภายนอก
(2) สถานศึกษาร่วมพัฒนามี ระบบการประกันคุณภาพโดยใช้สถานศึกษาเป็ นฐาน เป็นไปตาม
กฎกระทรวง มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาตามที่สถานศึกษากำหนด
(3) สถานศึกษาร่วมพัฒนาพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก จาก สํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) หรือ หน่วยงานภายนอก
4. วิธีการดำเนินงาน
ที่

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

1 กิจกรรมที่ 1 ตรวจสอบข้อมูลผู้ปฏิบัติงานให้เป็น
ปัจจุบัน
1. แจ้งแก้ไขรายชื่อให้ สพฐ.ทราบ
2. การประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจคณะทำงาน
3. ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานของ
เครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษาและส่งไฟล์
กิจกรรมที่ 2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวดำเนินงาน
2 ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
- ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สถานศึกษาแกนนำและสถานศึกษาเครือข่าย
- นำเสนอนวัตกรรม
กิจกรรมที่ 3 นิเทศติดตามและประเมินผล
3 คณะกรรมการ ประกอบด้วย ผอ.เขต รองผอ.เขต
ศึกษานิเทศก์ ดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม
ประเมินผลการดำเนินงานสรุป จัดทำรายงานผล
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
กิจกรรมที่ 4 สรุปรายงานผล
4

ระยะเวลาดำเนินงาน
ต.ค.64-ก.ย.65

พ.ย-ธ.ค 64/ มี.ค.เม.ย.65

ผู้รับผิดชอบ
-เขตพื้นที่
-สถานศึกษาแกนนำ
-สถานศึกษา
เครือข่าย
-เขตพื้นที่
-สถานศึกษาแกนนำ
-สถานศึกษา
เครือข่าย
-เขตพื้นที่
-สถานศึกษาแกนนำ
-สถานศึกษา
เครือข่าย

พ.ย.64-มี.ค.65
พ.ค.65-ก.ย.65
สค.-ก.ย. 2565

-เขตพื้นที่
-สถานศึกษาแกนนำ
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5. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ
5.1 ระยะเวลา ตุลาคม 2564 สิ้นสุด กันยายน 2565
5.2 สถานที่
(1) ห้องประชุม สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
(2) โรงเรียนแกนำและเครือข่าย 4 โรงเรียน
6. งบประมาณ
6.1 งบประมาณ จำนวน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่อนห้าพันบาทถ้วน) (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
6.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ที่ กิจกรรม/รายการ
เงินงบประมาณ (บาท)
รวม
(บาท)
ค่าตอบแทน ใช้สอย
วัสดุ
1 กิจกรรมที่ 1 การปรับปรุงข้อมูลการ
ดำเนินงาน
2 กิจกรรมที่ 2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
10,000
แนวดำเนินงาน
10,000
ระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
- ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้สถานศึกษาแกนนำและ
สถานศึกษาเครือข่าย
- นำเสนอนวัตกรรม
3 กิจกรรมที่ 3 นิเทศติดตามและ
3,000
3,000
ประเมินผลการปฏิบัติงานสถานศึกษา
เครือข่าย 2 รอบ
4 กิจกรรมที่ 4 สรุปรายงานผล
2,000
2,000
รวม
15,000
15,000

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
7.1 ปัจจัยความเสี่ยง
(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรอาจไม่เพียงพอ
(2) ระยะเวลาการดำเนินการไม่ตรงตามที่กำหนด เนื่องจากภารกิจของแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ซ้ำซ้อนกับงานอื่น
(3) สถานการณ์โรคระบาด
7.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง
(1) ใช้งบประมาณแบบบูรณาการกิจกรรม
(2) ปรับกิจกรรมตามสถานการณ์โดยยึดเป้าหมาย
(3) บูรณาการกิจกรรมร่วมกับงาน โครงการอื่น ๆ ในบางช่วงเวลา
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8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
1. ผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ และผูบ้ ริหารโรงเรียน มีความรู้ ความเข้าใจ
การดำเนินงานโครงการส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา
2. สถานศึกษาในโครงการส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษามี
ระบบการประกันคุณภาพโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ที่สถานศึกษากำหนดไว้
3. สถานศึกษาร่วมพัฒนาพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก

ค่าเป้าหมาย
เพิ่มขึ้นจากเดิม
ทุกแห่ง
ทุกแห่ง

9. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
1. สถานศึกษาที่ร่วมโครงการทุกแห่งดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได่อย่างมี
ประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
2. สถานศึกษาในโครงการมีผลการดำเนินงานเผยแพร่แก่สถานศึกษาอื่นและหน่วยงานอื่น ๆ ได้
3. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่ดีเป็นวัฒนธรรมองค์กร
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แบบเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โครงการที่ 36 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะที่ ๒ การเรียนรู้ใน
สภาพจริง
หน่วยงาน...สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ลักษณะโครงการ
 ใหม่
ต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1 ) (หลัก) นางเจือศรี พูนพิพัฒน์ 2) (รอง) นางสาวศุภากร เตโชชัยวุธ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้ดูแล
 1. นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์
 2. นางเจือศรี พูนพิพัฒน์
 3. นางดวงใจ ชัยสิทธิ์
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
: M1
(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z)
 1. ด้านความมั่นคง  2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3.ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์  4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  5.ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  6.ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
(หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ร วม ๒๓ ฉบับ ประกอบด้วย ข้อ (๑) ความมั่นคง (๒) การต่างประเทศ
(๓) การเกษตร (๔) อุตสาหกรรรมและบริการแห่งอนาคต (๕) การท่องเที่ยว (๖) พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
(๗) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล (๘) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุค
ใหม่ (๙) เขตเศรษฐกิจพิเศษ (๑๐) การปรับเปลี่ยนค่านิยม และวัฒนธรรม (๑๑) ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
(12)การพัฒนาการเรียนรู้ (๑๓) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี (๑๔) ศักยภาพการกีฬา (๑๕) พลัง
ทางสังคม (๑๖) เศรษฐกิจฐานราก (๑๗) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม (๑๘) การเติบโตอย่างยั่งยืน
(๑๙) การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ (๒๐) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ (๒๑) การต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ (๒๒) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และ (๒๓) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
(รอง) นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 ด้านความปลอดภัย  ด้านโอกาส  ด้านคุณภาพ
 ด้านประสิทธิภาพ
(รอง) แนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
 Quality office : สำนักงานคุณภาพ
 Quality school : โรงเรียนคุณภาพ
 Quality Teacher : ครูคุณภาพ
 Quality Network : เครือข่ายคุณภาพ
 Quality Student : นักเรียนคุณภาพ
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๑. หลักการและเหตุผล
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดให้มีการพัฒ นาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึ กษาก่อนแต่งตั้งให้ ด ำรงตำแหน่ งผู้ บ ริห ารสถานศึกษา (ตำแหน่ งรองผู้ อำนวยการสถานศึกษาและ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา) โดยมอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นหน่วยพัฒนา และดำเนินการพัฒนาฯ
ในรูปแบบออนไลน์ผ่ านสื่ออิเล็ ก ทรอนิกส์ โดยต้องดำเนิ นการพัฒนาให้ได้มาตรฐานในด้านการบริหารจัดการ
วิทยากรและวิทยากรประจำกลุ่ม สื่อและนวัตกรรมในการพัฒนา สถานที่ที่ใช้ในการพัฒนาและประเมินผลการพัฒนา
เพื่อให้บรรลุผลตามหลักการและวัตถุประสงค์ของการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้
ดำรงตำแหน่ งรองผู้ อำนวยการสำนั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษา สำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
จึงกำหนดให้ สำนักงานเขตพื้ นที่ การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ เป็ นสถานที่ การพั ฒนาฯ ระยะที่ ๒
การเรียนรู้ในสภาพจริง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ จึงได้จัดทำโครงการการพัฒนาข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะที่ ๒ การเรียนรู้ในสภาพจริง เพื่อให้การดำเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ระยะที่ ๒ การเรียนรู้ในสภาพจริง เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ
๒. วัตถุประสงค์
๑) เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนา ได้เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพที่เหมาะสม ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ
๒) เพื่อให้ ผู้เข้ารับการพั ฒ นามีความรู้ ความสามารถในการช่วยเหลือผู้อำนวยการสถานศึกษา พั ฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน แปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ เป็นนักบริหารจัดการ
เชิงกลยุทธ์ ที่ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
๓. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
๑) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผา่ นการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน ๓๐ คน
๒) วิทยากรและวิทยากรพี่เลี้ยง จำนวน ๒๐ คน
๓) คณะทำงาน จำนวน ๓๐ คน
เชิงคุณภาพ
ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาที่ ผ่ า นการพั ฒ นาตามหลั ก สู ต รได้ เพิ่ มพู น ความรู้ ทั กษะ
เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสมในอันที่จะทำให้การปฏิ บัติหน้าที่ราชการ
เกิ ดประสิ ท ธิภาพประสิ ท ธิผล และความก้ าวหน้ าแก่ ราชการ มี อุ ดมการณ์ วิสั ยทั ศน์ บุ คลิ กภาพ สามารถนำ
การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้อย่างเหมาะสม และร่วมบริหารจัดการสถานศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
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๔. วิธีการดำเนินงาน
ที่

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
๑๗ ธันวาคม
๒๕๖๔
๑๗ ธันวาคม
๒๕๖๔

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

๑

ขออนุมัติงบประมาณดำเนินงานตามโครงการ

๒

แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการดำเนิ น การพั ฒ นาข้ า ราชการครู แ ละ
บุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
สถานศึกษา
ประสานงานกับสถานศึกษาที่มีนวัตกรรม มีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ๑๗ ธันวาคม
นางเจือศรี
มีการบริหารจัดการที่ดี เพื่อเป็นสถานที่ให้ผู้เข้ารับการพัฒนาได้
๒๕๖๔
พูนพิพัฒน์ และคณะ
เรียนรูส้ ภาพจริง
ดำเนิ น การพั ฒ นาตามกระบวนการและขั้ น ตอนให้ บ รรลุ
17 - ๒๙
นางเจือศรี
วัตถุประสงค์ตามหลักสูตรที่กำหนด
ธันวาคม ๒๕๖๔ พูนพิพัฒน์ และคณะ
สรุปและรายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
มกราคม
นางเจือศรี
ศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
๒๕๖๕
พูนพิพัฒน์ และคณะ

๓
๔
๕

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ
- ธันวาคม ๒๕๖๔
- ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑
๖. งบประมาณ
๑) งบประมาณ จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท
๒) รายละเอียดการใช้งบประมาณ
เงินงบประมาณ
ที่
กิจกรรม
ตอบ
ใช้สอย
วัสดุ
รวม
แทน
๑ การประชุมเตรียมการ
๒ การพัฒนาตามกระบวนการและ
๔๐,๐๐๐
๔๐,๐๐๐
ขั้นตอนให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม
หลักสูตรที่กำหนด
๓ สรุปและรายงานโครงการ
รวม

๔๐,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ

-

๔๐,๐๐๐

นางเจือศรี
พูนพิพัฒน์ และคณะ
นางเจือศรี
พูนพิพัฒน์ และคณะ

เงินนอก
งบประมาณ

รวม

-

๔๐,๐๐๐

-

-

-

๔๐,๐๐๐
๔๐,๐๐๐
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๗. การประเมินผลการดำเนินงาน
วิธีการวัดและประเมินผล
- สอบถามความพึงพอใจ

เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวัดและประเมินผล
- แบบประเมินผลความพึงพอใจ

- ประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้และการพัฒนา

- แบบประเมินพฤติกรรมและการพัฒนา

- รายงานผลการดำเนินงานโครงการ

- แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ

๘. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
๑) ผู้เข้ารับการพัฒนา ได้เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เจตคติที่ ดี คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพที่เหมาะสม ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ
๒) ผู้ เข้ ารั บการพั ฒ นามี ความรู้ ความสามารถในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการจั ดการศึ กษาให้ ได้ ตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน แปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ เป็นนักบริหารจัดการที่ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
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แบบเสนอโครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โครงการที่ 37 “พัฒนาศักยภาพด้านการวางแผนของบุคลากรในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1”
หน่วยงาน ..............สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ลักษณะโครงการ
 ใหม่
 ต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1 ) (หลัก) นางวราภรณ์ คุรุเวชสมบูรณ์) (รอง) -.
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้ดูแล
 1. นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์
 2. นางเจือศรี พูนพิพัฒน์  3. นางดวงใจ ชัยสิทธิ์
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
M1
(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z)
 1. ด้านความมั่นคง  2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 3.ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
 5.ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 6.ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

:

(หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์รวม ๒๓ ฉบับ ประกอบด้วย ข้อ (๑) ความมั่นคง (๒) การ
ต่างประเทศ (๓) การเกษตร (๔) อุตสาหกรรรมและบริการแห่งอนาคต (๕) การท่องเที่ยว (๖) พืน้ ที่และ
เมืองน่าอยูอ่ จั ฉริยะ (๗) โครงสร้างพืน้ ฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทลั (๘) ผูป้ ระกอบการและวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อ มยุค ใหม่ (๙) เขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ (๑๐) การปรับ เปลี่ ย นค่า นิ ย ม และ
วัฒนธรรม (๑๑) ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  (๑๒) การพัฒนาการเรียนรู ้ (๑๓) การเสริมสร้างให้
คนไทยมีสุขภาวะที่ดี (๑๔) ศักยภาพการกี ฬา (๑๕) พลังทางสังคม (๑๖) เศรษฐกิจฐานราก (๑๗)
ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม (๑๘) การเติบโตอย่างยั่งยืน (๑๙) การบริหารจัดการนา้ ทัง้
ระบบ (๒๐) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ (๒๑) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ (๒๒) กฎหมายและกระบวนการยุ ติ ธ รรม และ (๒๓) การวิ จั ย และพั ฒ นานวั ต กรรม
(ให้  ทับหัวข้อ)
(รอง) นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 ด้านความปลอดภัย  ด้านโอกาส  ด้านคุณภาพ
 ด้านประสิทธิภาพ
(รอง) แนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
 Quality office : สานักงานคุณภาพ  Quality school : โรงเรียนคุณภาพ
 Quality Teacher : ครูคุณภาพ
 Quality Network : เครือข่ายคุณภาพ
 Quality Student : นักเรียนคุณภาพ
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1.*หลักการและเหตุผล
การวางแผน เป็ น หั ว ใจของการบริห ารจัด การศึกษาในทุ กระดับ การบริห ารองค์กรให้ ไ ปสู่
ความส าเร็ จ ได้ นั้ น ผู้ บ ริ ห ารองค์ ก รควรให้ ค วามส าคั ญ กั บ การวางแผนเป็ น อย่ า งยิ่ ง การวางแผน
เปรียบเสมือนแบบพิมพ์เขียวที่กาหนดการจัดสรรทรัพยากร ตารางการปฏิบตั ิงานและกิจกรรมที่สาคัญ
อื่น ๆ เพื่อมุ่งไปสู่การบรรลุเป้าหมาย ความสาเร็จขององค์กร การวางแผนเป็นกระบวนการพิจ ารณา
ตัดสินใจในปัจจุบันว่าจะทาอะไร ทาโดยใคร ทา ณ สถานที่ใด จะทาเมื่อใด ทาอย่างไร และผลของการทา
จะเป็นอย่างไร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ประกอบด้วยสถานศึกษาในสังกัด
จานวน 138 โรงเรียน และแบ่งส่ วนราชการเป็น 9 กลุ่มงาน และ 1 หน่วยงาน ได้แก่ กลุ่มอานวยการ
กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มบริหาร
การเงินและสินทรัพย์ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มกฎหมายและ
คดี กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และหน่วยตรวจสอบ
ภายใน ซึ่งผู้ อานวยการสถานศึกษา และผู้ อานวยการกลุ่ ม/หน่ว ยทุกท่าน ควรมีความรู้ความสามารถ
ในการจัดทาแผนงาน โครงการเป็นอย่างดิ ยิ่ง เพื่อให้สามารถนาองค์กรไปสู่การพัฒนาการจัดการศึกษาให้มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ และเกิ ด ประสิ ท ธิ ผ ล ตามนโยบายการจั ด การศึ ก ษาของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร และ
ของส านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่ งผลให้ เกิดการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ให้สูงขึ้นต่อไป
2.วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนการดาเนินงานขององค์กรให้กับผู้เข้ารับการ
อบรม
2. ผู้ เ ข้ า รั บ การอบรมสามารถจั ด ท าแผนงาน โครงการที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ น าพาองค์ ก รไปสู่
ความสาเร็จตามนโยบายที่กาหนดไว้
3. โรงเรียนมีแผนงาน โครงการที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 และสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนดไว้
๓. เป้าหมาย
๓.๑ เชิงปริมาณ
๓.๑.๑ ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 จานวน 138 โรงเรียน
3.1.2 รองผอ.สพท. ผู้อานวยการกลุ่ม/หน่วย ในสังกัด สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 และเจ้าหน้าที่
จากทุกกลุ่มงาน 80 คน แบ่งการอบรมเป็น 2 รุ่น ๆ
.
๓.๒ เชิงคุณภาพ
3.2.1 โรงเรียนในสังกัด สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 ร้อยละ 100 มีแผนงาน โครงการที่มี
ประสิทธิภาพ เป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้บรรลุผลสาเร็จตามนโยบายของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1**
3.2.2 ผู้อานวยการกลุ่ม/หน่วย มีแนวทางการทางานของกลุ่ม/หน่วยให้สนับสนุนภารกิจ
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยมุ่งเน้นให้บุคลากร มีจิตสานึกในการ
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ให้บริการ เพื่อเป็นการสนับสนุนการดาเนินงานของสถานศึกษาในสังกัด ส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
๔.วิธีดาเนินการ
จัดการอบรมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนการดาเนินงานขององค์กรให้กั บ
ผู้เข้ารับการอบรม ส่งผลให้สามารถจัดทาแผนงาน โครงการที่มีประสิทธิภาพ นาพาองค์กรไปสู่ความสาเร็จ
ตามนโยบายที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 และสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนดไว้
๕. กิจกรรมและปฏิทินการดาเนินงาน
ที่

กิจกรรม

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ
1. จัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรม
ธ.ค.64 นางวราภรณ์
คุรุเวช
2. อบรมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนการดาเนินงาน ธ.ค. 64 สมบูรณ์
ขององค์กรให้กับผู้เข้ารับ การอบรม ส่งผลให้สามารถจัดทาแผนงาน
โครงการที่มีประสิทธิภาพ นาพาองค์กรไปสู่ความสาเร็จตามนโยบาย
ที่กาหนดไว้ 2 รุ่น ๆ ละ 2 วัน
3 สรุปรายงานผลการอบรม
ภายใน
ก.ย. ๖5
๖.งบประมาณ จานวน 60,0๐๐ บาท (หกหมื่นบาทถ้วน ) ขอถัวจ่ายทุกรายการ
กิจกรรม/รายการ
ที่
1 ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
สาหรับบุคลากรเขตพื้นที่และผู้อานวยการ
โรงเรียนในอาเภอบ้านโพธิ์
- ค่าอาหารกลางวัน 80 คน 2 มื้อๆ ละ 70
บาท (2x70x80)
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 4 มื้อๆ 2๕ บาท
(2x25x2x80)
- ค่าอาหารกลางวัน 80 คน 2 มื้อๆ ละ 70
บาท (2x2x80)
สาหรับเจ้าหน้าที่อบรมออนไลน์ 3 อาเภอ

ค่าตอบแทน
-

เงินงบประมาณ
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
24,000

24,000
-

-

8,000
16,000

1,400

รวม



กิจกรรม/รายการ
ที่
(อาเภอเมือง อาเภอบางน้าเปรี้ยว และอาเภอบางปะ
กง)
- ค่าอาหารกลางวัน 10 คน 2 มื้อๆ ละ 70
บาท (2x70x10)
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 4 มื้อๆ
2๕ บาท (2x25x2x10)
2. ค่าวิทยากร
-*1 คน 7 ชั่วโมง 4 วัน ( 7 x 600 x 4)
3. ค่าเดินทางไปราชการ (วิทยากร)
-ค่ารถโดยสาร หรือ ค่ารถแท็กซี่
4. ค่าที่พัก (วิทยากร)
-2 คน 5 คืน (5 x 1,200)
5 สรุปรายงาน
รวม
ขอถัวจ่ายทุกรายการ
๗.การประเมินผล
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ค่าตอบแทน

เงินงบประมาณ
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ

รวม

1,000

16,800
16,800
-

-

16,800

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
๑. ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
จานวน 138 โรงเรียน
2. รอง ผอ.สพท. ผู้อานวยการกลุ่ม/หน่วย ในสังกัด สพป.ฉะเชิงเทรา เขต
1 จานวน 11 คน
3. เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน จานวน 6 คน
เชิงคุณภาพ
1. โรงเรียนในสังกัด สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 ร้อยละ 100 มี
แผนงานโครงการที่มีประสิทธิภาพ เป็นแนวทางในการพัฒนาการจัด
การศึกษาของโรงเรียนให้บรรลุผลสาเร็จตามนโยบายของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1*******
2. ผู้อานวยการกลุ่ม/หน่วย มีแนวทางการทางานของกลุ่ม/หน่วยให้
สนับสนุนภารกิจของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยมุ่งเน้นให้บุคลากร มีจิตสานึกในการให้บริการ
เพื่อเป็นการสนับสนุนการดาเนินงานของสถานศึกษาในสังกัด ส่งผล
ให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และยกระดับผลสัมฤทธิ์

16,800
13,200
13,200
6,000
6,000
43,200

วิธีการประเมิน

13,200
-

6,000
60,000

วิธีที่ใช้

-เอกสารที่
เกี่ยวข้องกับ
แผนการจัด
การศึกษามี
คุณภาพ

-การสังเกต
-การสอบถาม

-การประเมิน
ร้อยละของ
เอกสารที่
เกี่ยวข้องกับ
แผนการจัด
การศึกษาของ
โรงเรียนมี
คุณภาพ

-การสังเกต
-การสอบถาม


ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ทางการเรียนของผู้เรียน ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
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วิธีการประเมิน

วิธีที่ใช้

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 โรงเรี ย นในสั งกัดส านักงานเขตพื้น ที่ก ารศึ ก ษาประถมศึ กษาฉะเชิง เทรา เขต 1 มี
แผนงาน โครงการที่มีประสิทธิภาพ เป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้บรรลุผล
สาเร็จตามนโยบายของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1****
8.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 มีการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในสังกัดให้สูงขึ้นต่อไป
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แบบเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โครงการที่ 38 ส่งเสริมทักษะอาชีพด้านการออกแบบ สื่อ สิ่งพิมพ์ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (IT Art) ”
หน่วยงาน ..............สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1................................................................
ลักษณะโครงการ
 ใหม่
ต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1 ) (หลัก) นางสาวศุภากร เตโชชัยวุธ 2) (รอง)..................
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้ดูแล
 1. นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ 2. นางเจือศรี พูนพิพัฒน์
 3. นางดวงใจ ชัยสิทธิ์
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : M1
(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z)
 1. ด้านความมั่นคง  2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  5.ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 6.ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
(หลั ก ) แผนแม่ บ ทภายใต้ ย ุ ท ธศาสตร์ ร วม ๒๓ ฉบั บ ประกอบด้ ว ย ข้ อ (๑) ความมั ่ น คง (๒) การต่ า งประเทศ
(๓) การเกษตร (๔) อุ ต สาหกรรรมและบริ ก ารแห่ ง อนาคต (๕) การท่ อ งเที ่ ย ว (๖) พื ้ น ที ่ แ ละเมื อ งน่ า อยู ่ อ ั จ ฉริ ย ะ
(๗) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล (๘) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุ คใหม่
(๙) เขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ (๑๐) การปรั บ เปลี ่ ย นค่ า นิ ย ม และวั ฒ นธรรม (๑๑) ศั ก ยภาพคนตลอดช่ ว งชี วิ ต
(๑๒) การพัฒนาการเรียนรู้ (๑๓) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี (๑๔) ศักยภาพการกีฬา (๑๕) พลังทางสังคม
(๑๖) เศรษฐกิจฐานราก (๑๗) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม (๑๘) การเติบโตอย่างยั่งยืน (๑๙) การบริหาร
จัดการน้ำทั้งระบบ (๒๐) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ (๒๑) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(๒๒) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และ (๒๓) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (ให้ทับหัวข้อ)
(รอง) นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 ด้านความปลอดภัย  ด้านโอกาส  ด้านคุณภาพ
 ด้านประสิทธิภาพ
(รอง) แนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
 Quality office : สำนักงานคุณภาพ  Quality school : โรงเรียนคุณภาพ
 Quality Teacher : ครูคณ
ุ ภาพ
 Quality Network : เครือข่ายคุณภาพ
 Quality Student : นักเรียนคุณภาพ
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2-หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น โดยเฉพาะโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา
ต่างๆ ได้นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการเป็นสื่อการเรียน การสอน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น นอกจาก
การนำมาใช้ในการศึกษาแล้ว ยังสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ อีกมากมาย เช่น การทำงานเกี่ยวกับ
การพิมพ์ข้อมูล การจัดทำเอกสารหรือการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ซึ่งมีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะใน
ด้านการศึกษา ดังนั้นเพื่อให้ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนและการ
ใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น โรงเรียนตลาดคลอง 16 (เอื้อสุนทรวัฒนาอุทิศ) จึงได้จัด ทำโครงการ
ส่งเสริมทักษะอาชีพด้านการออกแบบ สื่อ สิ่งพิมพ์ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (IT Art) ให้กับนักเรียนเพื่อ
พัฒนาความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีด้านการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และพัฒนา
เป็นทักษะด้านอาชีพต่อไป
1. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อส่งเสริมทักษะในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับออกแบบสิ่งพิมพ์ ให้กับนักเรียน
๒.๒ เพื่อส่งเสริมทักษะการออกแบบและการพิมพ์ภาพลงบนวัสดุ เช่น แก้ว ผ้า และ วัสดุอื่นๆ ให้กับนักเรียน
๒.๓ เพื่อส่งเสริมทักษะด้านอาชีพ และสร้างรายได้ ให้กับผู้เรียน
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
-

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ทุกระดับชั้น จำนวน 2๒ คน
นักเรียน ชั้น ป.1-6 โรงเรียนตลาดคลอง 16 (เอื้อสุนทรวัฒนาอุทิศ) จำนวน ๔๙๒ คน

3.2 เชิงคุณภาพ
- ครูสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ ผลิตสื่อและบูรณาการกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้
- นักเรียนมีความรู้และทักษะใช้งานเทคโนโลยีด้านการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
- นักเรียนมีสามารถนำความรู้และทักษะใช้งานเทคโนโลยีด้านการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ สร้างชิ้นงานหรือผลิตภัณฑ์ เพื่อพัฒนาเป็นทักษะอาชีพได้
๔. วิธีการดำเนินงาน
๑. ขออนุมัติโครงการ
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ
๓. กำหนดแนวทางการดำเนินโครงการ
ส่งเสริมทักษะอาชีพด้านการออกแบบ สื่อ สิ่งพิมพ์ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (IT Art) ให้กับครู
และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนตลาดคลอง 16 (เอื้อสุนทรวัฒนาอุทิศ) ครูผู้สอนทุกระดับชั้น จำนวน
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25 คน เพื่อพัฒนาศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน มีความเข้าใจในเรื่องการออกแบบ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สามารถผลิตสื่อ และบูรณาการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้
Application เพื่อการศึกษาให้กับผู้เรียนได้ พัฒนาผู้เรียนที่มีความถนัดและสนใจเพื่อต่อยอดการเรียนรู้สู่
การพัฒนาทักษะวิชาชีพให้กับผู้เรียนต่อไป โดยมีการดำเนินกิจกรรม ดังนี้
๔. ดำเนินโครงการ
ระยะที่ 1 อบรมและพัฒนาบุคลากร
- อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมตกแต่งภาพเพื่อตอบสนองการใช้งานในลักษณะต่าง ๆ ด้วย
โปรแกรม Adobe Photoshop (อบรมวันที่ 1)
- ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน โดยนำเสนอ
Application ที่สามารถนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการ
สอน (อบรมวันที่ 2)
ระยะที่ 2 บูรณาการสู่กิจกรรมการเรียนการสอน
-

ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ ที่ได้จากการออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ครูบูรณาการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะความเป็นเลิศ อาทิเช่น การประกวดผลงาน,การแข่งขันวิชาการ,การจัด
นิทรรศการ ให้กับผู้เรียน

ระยะที่ 3 สร้างการเรียนรู้สู่อาชีพ
-

นำเสนอผลงานของนักเรียน ที่ได้จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ต่อชุมชน เช่น วันวิชาการของ
โรงเรียน ,ร่วมกิจกรรมต่างๆในชุมชน
- จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้มีโอกาสออกร้านจำหน่าย ชิ้นงาน ผลิตภัณฑ์ และผลงานของตัวเอง
๕. สรุปและประเมินผล/รายงานโครงการ
5. กิจกรรมและวิธีดำเนินการ
รายละเอียดของกิจกรรม
1. ระยะที่ 1 อบรมและพัฒนาบุคลากร
2. ระยะที่ 2 บูรณาการสู่กิจกรรมการ
เรียนการสอน
3.ระยะที่ 3 สร้างการเรียนรู้สู่วิชาชีพ

ระยะเวลาดำเนินงาน งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
ที่ใช้
มิ.ย.๖๔
๒,๐๐๐ นายพงษ์ศักดิ์ บุญสุด
ตลอดปีการศึกษา
๓,๐๐๐ นายพงษ์ศักดิ์ บุญสุด
ตลอดปีการศึกษา

๓๐,๐๐๐

6. งบประมาณ
งบประมาณ ....๓๕,๐๐๐.....................บาท
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7. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ใช้สอย
วัสดุ
รวม

กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ
อบรมและพัฒนาบุคลากร
จัดทำคู่มือการอบรม
วัสดุสำหรับการฝึกอบรม
๒. บูรณาการสู่กิจกรรมการเรียนการสอน
- วัสดุในการจัดทำสื่อการสอน (กระดาษการ์ด/
สติ๊กเกอร์/กรรไกร คัตเตอร์/เทปกาวทนความร้อน/
แผ่นรองตัด/ฯลฯ)
- วัสดุสำหรับสาธิต (แก้ว/เสื้อ/ถุงผ้า/จาน/
นาฬิกาและวัสดุอื่นๆที่ใช้ประกอบการสาธิตการสอน)
3. สร้างการเรียนรู้สู่วิชาชีพ
- แก้ว
จำนวน 420 ใบ
- นาฬิกา
จำนวน 10 เรือน
- เสื้อ
จำนวน 40 ตัว
- ถุงผ้า
จำนวน 40 ใบ
- จาน
จำนวน 20 ใบ
- กระดาษซัพมิลิชั่น
จำนวน 4 แพ็ก
- หมึกซัพมิลิชั่น
จำนวน 4 ขวด
- เทปกาวทนความร้อน จำนวน ๑0 ม้วน

-

-

-

-

รวม

๕๐๐
๑,๕๐๐

๒,๐๐๐
-

๕๐๐

๕๐๐

๒,๕๐๐

๒,๕๐๐

18,900
2,000
2,400
900
1,800
1,000
2,000
1,000

30,000

๓๕,๐๐๐

35,000

8. เครื่องมือ/วิธีการติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัด
๑. ครูสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ ผลิตสื่อ
และบูรณาการกับการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนได้ ร้อยละ 100
๒. นักเรียนมีความรู้และทักษะใช้งาน
เทคโนโลยีด้านการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
๓. นักเรียนมีสามารถนำความรูแ้ ละทักษะ
ใช้งานเทคโนโลยีด้านการออกแบบสื่อ
สิ่งพิมพ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สร้าง

วิธีการวัดและประเมินผล
- การสังเกตการสอน
- สื่อการสอน

เครื่องมือ
- แบบนิเทศ/สัมภาษณ์
- แบบสังเกต
- แบบสอบถาม/แบบบันทึก

- การสังเกตการณ์สอน
- การวัดผลการเรียนรู้รายวิชาการ
งานอาชีพ/คอมพิวเตอร์

- แบบสังเกต
- แบบทดสอบ

- ชิ้นงาน
- ผลิตภัณฑ์หรือชิ้นงานที่สามารถ
จำหน่ายได้

- แบบประเมินชิ้นงาน
- บันทึกรายรับ-รายจ่ายได้จาก
การดำเนินโครงการ
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ตัวชี้วัด
ชิ้นงานหรือผลิตภัณฑ์ เพื่อพัฒนาเป็น
ทักษะอาชีพได้

วิธีการวัดและประเมินผล

เครื่องมือ

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. ต่อผู้เรียน
- นักเรียนมีความรู้และทักษะการเทคโนโลยีสอดรับกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
- นักเรียนได้รับโอกาสมากขึ้นจากสื่อนวัตกรรมใหม่ๆ และประสบการณ์ตรงจากการฝึกทักษะการใช้
เทคโนโลยี การออกแบบสื่อ สิ่งพิมพ์ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
๒. ต่อครูผู้สอนและบุคลากรในโรงเรียน
- ครูผู้สอนได้พัฒนาความรู้ ประสบการณ์และเทคนิคใหม่ๆ
- ได้ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาใหม่ๆเพื่อมาประกอบการสอนให้กับนักเรียน
๓. ต่อผู้ปกครองและชุมชน
ผู้ปกครองและชุมชนเกิดความพึงพอใจจากศักยภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่มีความพร้อม
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ส่วนที่ 5
เงื่อนไขความสาเร็จ
การดาเนินงานตาม 4 นโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของหน่วยงาน ให้ผลการดาเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ผู้เรียน ดังนั้น ผู้เกี่ยวข้องโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต้องให้ความสาคัญ
ดังนี้
1. ผู้บริหารหน่วยงานต้องมีความเข้าใจในการบริหารงบประมาณ โดยยึดเป้าหมายและผลสาเร็จของงาน
และใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
2. การดาเนินงานต้องคานึงถึงเป้าหมาย วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด และผลลัพธ์ของโครงการเป็นสาคัญ
3. ระยะเวลาในการดาเนินโครงการ ต้องไม่กระทบต่อการจัดการเรียนรู้ของครูในโรงเรียนหรือกระทบ
น้อยที่สุด และยึดถือการปฏิบัติงานตามปฏิทินปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด
4. การบริหารงบประมาณต้องคานึงถึงความคุ้มค่า ประหยัด และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน
5. เมื่อสิ้นสุดโครงการ ต้องทาการประเมิน และสรุปรายงานผลการดาเนินงานโครงการ
อนึ่ง ในช่วงปีงบประมาณ โครงการบางโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการอาจปรับ ยืดหยุ่นโครงการได้
ตามนโยบายที่เปลี่ยนไป แต่ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาก่อนการดาเนินการ

กลุ่มนโยบายและแผน  สานักงานเขตพื้นทีก
่ ารศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
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