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ส่วนที ่1 

สภาพการจัดการศึกษา 

 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปของหน่วยงาน 
 1.1 ที่ตั้ง  

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1 หมู่ที่ 1 ถนนเลี่ยงเมือง ต ำบลบำงตีนเป็ด 
อ ำเภอเมืองฉะเชิงเทรำ จังหวัดฉะเชิงเทรำ รหัสไปรษณีย์ 24000 เว็บไซต์ www.ccs1.go.th 
 
 1.2 ความเป็นมา 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1  ตั้งขึ้นตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำ
แห่งชำติ พ.ศ. 2542 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กฎกระทรวงก ำหนดหลักเกณฑ์ 
กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ พ.ศ. 2560 และพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำร
รำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.  2546 มุ่ งหวังจะยกระดับกำรศึกษำของชำติ ให้ ได้มำตรฐำน   
จึงก ำหนดให้มีกำรปฏิรูปกำรศึกษำทั้งระบบโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรปฏิรูประบบบริหำรกำรจัดกำรศึกษำทุกส่วน
และทุกระดับที่เป็นหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร เพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำร 
จัดกำรศึกษำยุคใหม่และเพ่ือเป็นกำรกระจำยอ ำนำจในกำรบริหำรจัดกำรลงไปสู่ส่วนภูมิภำคหรือท้องถิ่น  จึงให้
มีกำรหลอมรวมเปลี่ยนถ่ำยอ ำนำจกำรบริหำรจัดกำรของหน่วยงำนส ำคัญที่ก ำกับดูแลในกำรจัดกำรศึกษำ  
ขั้นพ้ืนฐำนทุกระดับเข้ำไว้ด้วยกัน ท ำให้กรมต่ำงๆ ในกระทรวงศึกษำธิกำรยุบเลิกและเกิดส ำนักงำนใหม่
ประกอบด้วย ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร  ส ำนักงำนเลขำธิกำร สภำกำรศึกษำ  ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ  และส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
กำรอำชีวศึกษำ ขณะเดียวกันได้มีกำรหลอมรวมหน่วยงำนในระดับกรมซึ่ งมีอยู่ เดิม  คือ ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรประถมศึกษำแห่งชำติ กรมสำมัญศึกษำ และกรมวิชำกำร  เข้ำไว้ด้วยกันแล้วเปลี่ยนสภำพ
เป็นหน่วยงำนใหม่ ตั้งขึ้นเป็นส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  ในระดับจังหวัดและอ ำเภอ 
ก็เช่นเดียวกัน ได้มีกำรยุบเลิกส ำนักงำนกำรประถมศึกษำจังหวัด ส ำนักงำนกำรประถมศึกษำอ ำเภอ/กิ่งอ ำเภอ 
ส ำนักงำนสำมัญศึกษำจังหวัด ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด และส ำนักงำนศึกษำธิกำรอ ำเภอ/กิ่งอ ำเภอ  
และจัดตั้งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำขึ้นทั่วประเทศ จ ำนวน 183  เขต  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ จ ำนวน 42 เขต รวม 225 เขต  

จังหวัดฉะเชิงเทรำได้ก ำหนดให้แบ่งเขตพ้ืนที่กำรศึกษำตำมประกำศกฎกระทรวงศึกษำธิกำร  
เป็น 2 เขต และให้เรียกชื่อหน่วยงำนใหม่ในระดับเขตนี้ว่ำ "ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ"  ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่  
7 กรกฎำคม 2546 เป็นต้นมำ จนกระทั่งวันที่ 18 สิงหำคม 2553 ได้แยกส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
เป็นส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษำ ในส่วนของจังหวัดฉะเชิงเทรำ  
ได้แบ่งเป็น 3 หน่วยงำน คือ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 2 และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมัธยมศึกษำฉะเชิงเทรำ 
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 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1 ประกอบด้วยสถำนศึกษำในสังกัด 

อ ำเภอเมืองฉะเชิงเทรำ อ ำเภอบำงน้ ำเปรี้ยว อ ำเภอบำงปะกง และอ ำเภอบ้ำนโพธิ์  โดยใช้ส ำนักงำน 
กำรประถมศึกษำจังหวัด (เดิม) เป็นที่ท ำกำร และได้ก ำหนดกำรแบ่งส่วนรำชกำรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำ ประกอบด้วย 9 กลุ่มงำน และ 1 หน่วยงำน ดังนี้ 

1. กลุ่มอ ำนวยกำร 
2. กลุ่มนโยบำยและแผน 
3. กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
4. กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ 
5. กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
6. กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
7. กลุ่มกฎหมำยและคดี 
8. กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
9. กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
10. หน่วยตรวจสอบภำยใน 
 
1.3 โครงสร้างการบริหารงาน 

 
แผนภูมิโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการติดตาม ประเมินผล  
และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
ฉะเชิงเทรา เขต 1 

สถานศึกษา (138 โรงเรียน) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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หน่วยตรวจสอบภายใน 

 

กลุ่มกฎหมายและคด ี

 

กลุ่มนโยบายและแผน 

 

กลุ่มอ านวยการ                                       

 

กลุ่มสง่เสรมิการจัดการศึกษา 

 

รอง ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรำ เขต 1 

กลุ่มนิเทศตดิตามและประเมินผลฯ 

 

กลุ่มบริหารงานการเงนิและสินทรัพย ์                                      

 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 

กลุ่มพัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษา 

 

กลุ่มสง่เสรมิการศึกษาทางไกลฯ 
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แผนภูมิโครงสร้างหน่วยงานในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
 
 
 

ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรำ เขต 1  
 
 
 

                                                                                                                  
                                                                                                 
 
                          
                        
   
 
                                                                                  
  
  

1.4 พื้นที่บริการ  
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1 มีพ้ืนที่บริกำร จ ำนวน 4 อ ำเภอ 
ประกอบด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. อ ำเภอบำงน้ ำเปรี้ยว พื้นที่ 498.659 ตร.กม. 
2. อ ำเภอเมืองฉะเชิงเทรำ พ้ืนที่ 375 ตร.กม. 
3. อ ำเภอบ้ำนโพธิ์ พื้นที่ 217.593 ตร.กม. 
4. อ ำเภอบำงปะกง พื้นที่ 257.893 ตร.กม. 
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1.5 สภาพภูมิประเทศ  
จังหวัดฉะเชิงเทรำมีลักษณะเป็นที่รำบลุ่มแม่น้ ำบำงปะกง เหมำะแก่กำรปลูกข้ำว ท ำไร่ ท ำสวน และ

เลี้ยงสัตว์ 
1.6 อาชีพหลักของชุมชน  
ประชำกรส่วนใหญ่ของจังหวัดฉะเชิงเทรำประกอบอำชีพอิสระ อำศัยแรงงำนในครอบครัวเป็นหลัก 

ปลูกข้ำว ท ำสวนผักและผลไม้ เลี้ยงสัตว์ประเภท โค สุกร ปลำ กุ้ง และประกอบอำชีพค้ำขำย ผลผลิตส ำคัญคือ 
ข้ำวหอมมะลิ มะม่วง มะพร้ำว ไข่ไก่ เป็นต้น นอกจำกนี้ ประชำกรวัยท ำงำนจ ำนวนมำกมีอำชีพรับจ้ำงใน
โรงงำนอุตสำหกรรม ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในเขตอ ำเภอบำงปะกง 

1.7 การนับถือศาสนา   
ประชำกรจังหวัดฉะเชิงเทรำนับถือศำสนำพุทธ อิสลำม และคริสต์ ตำมล ำดับ 

  
2. ปริมาณงาน 
 
ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลจ ำนวนโรงเรียน ห้องเรียน นักเรียน ครู จ ำแนกรำยอ ำเภอ 
ที ่ อ าเภอ โรงเรียน ห้องเรียน นักเรียน ครู 
1 เมืองฉะเชิงเทรำ 37 516 11,355 580 
2 บำงน้ ำเปรี้ยว 49 481 8,571 521 
3 บำงปะกง 27 327 6,814 365 

4 บ้ำนโพธิ ์ 25 216 2,567 174 
รวม 138 1,540 29,307 1,640 

  
 

ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลอัตรำส่วนนักเรียน : ครู, นักเรียน : ห้อง ปีกำรศึกษำ 2564  จ ำแนกรำยอ ำเภอ  
     
ที ่ อ าเภอ ข้อมูลอตัราส่วนดา้นการศกึษา 

นักเรียน : คร ู นักเรียน : ห้อง ครู : ห้อง 
1 เมืองฉะเชิงเทรำ       19.58:  1        22.01 : 1 1 : 0.89 
2 บำงน้ ำเปรี้ยว       16.45 : 1       17.82 : 1 1 : 0.93 
3 บำงปะกง       18.67:  1       20.84 : 1 1 : 0.90 
4 บ้ำนโพธิ ์       14.75:  1       11.88 : 1 1 : 1.25 

รวม       17.87 : 1      19.03 : 1 1 : 0.94 
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 ตารางที่ 3 แสดงจ ำนวนนักเรียนของสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1 

ที ่ อ าเภอ 
ก่อน 

ประถม 
ศึกษา 

ประถม 
ศึกษา 

มัธยม 
ศึกษา

ตอนต้น 

มัธยม 
ศึกษา 

ตอนปลาย 

 
ปวช. 

 
ปวส. รวม 

1 เมืองฉะเชิงเทรำ 2,323 8,426 606 - - - 11,355 
2 บำงน้ ำเปรี้ยว 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 แสดงข้อมูลจ ำนวนนักเรียน ห้องเรียน จ ำแนกตำมเพศ/รำยชั้นเรียน ปีกำรศึกษำ 2563 

รายช้ัน 
จ านวนนักเรียน (คน) จ านวน

ห้องเรียน 
(ห้อง) 

ชาย หญิง รวม 

อนุบำล 1 (อ.3 ขวบ) 
อนุบำล 2 
อนุบำล 3 

122 
1,368 
1,463 

104 
1,320 
1,421 

226 
2,688 
2,884 

13 
161 
165 

รวมระดับก่อนประถมศึกษา 2,953 2,845 5,798 339 
ประถมศึกษำปีที่ 1 
ประถมศึกษำปีที่ 2 
ประถมศึกษำปีที่ 3 
ประถมศึกษำปีที่ 4 
ประถมศึกษำปีที่ 5 
ประถมศึกษำปีที่ 6 

1,663 
1,698 
1,893 
1,875 
1,801 
1,823 

1,661 
1,545 
1,769 
1,700 
1,526 
1,733 

3,324 
3,243 
3,662 
3,575 
3,327 
3,556 

177 
177 
180 
178 
174 
179 

รวมระดับประถมศึกษา 10,753 9,934 20,687 1,065 
มัธยมศึกษำปีที่ 1 
มัธยมศึกษำปีที่ 2 
มัธยมศึกษำปีที่ 3 

587 
534 
493 

411 
410 
387 

998 
944 
880 

45 
46 
45 

รวมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1,614 1,208 2,822 136 
รวมทั้งสิ้น 15,320 13,987 29,307 1,540 
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ตารางที่ 5 แสดงจ ำนวนโรงเรียน นักเรียน จ ำแนกตำมขนำดโรงเรียน ปีกำรศึกษำ 2563 

ขนาดโรงเรียน 
จ านวนนักเรียน 

(คน) 

 
จ านวนโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 

ขนำดที่ 1 
(1-120) 

น้อยกว่ำ 20 0 0 
21-40 12 8.70 
41-60 18 13.04 
61-80 8 5.80 
81-100 11 7.97 
101-120 9 6.52 

รวม 58 42.03 
ขนำดที่ 2 121-200 41 29.71 
ขนำดที่ 3 201-300 16 11.59 
ขนำดที่ 4 301-499 18 13.04 
ขนำดที่ 5 500-1,499 3 2.17 
ขนำดที่ 6 1,500-2,499 0 0 
ขนำดที่ 7 ตั้งแต่ 2,500 ขึ้นไป 2 1.45 

รวมทั้งสิ้น 138 100 
  

 
ตารางที่ 6 ตำรำงแสดงจ ำนวนโรงเรียนในสังกัด จ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำท่ีเปิดสอน 

 
 

หมำยเหตุ   :  อ้ำงอิงข้อมูลจำก เอกสำร “ข้อมูลสำรสนเทศ ปีกำรศึกษำ 2564  
                  ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1” 

                                            

 

 

 

รายการที่เปิดสอน จ านวนโรงเรียน 
(แห่ง) 

จ านวนนักเรียน 
(คน) 

ครู 
(คน) 

ระดับอนุบำล-ประถมศึกษำ 97 17,396 944 
ระดับอนุบำล-มัธยมศึกษำตอนต้น 39 11,605 680 
ระดับประถมศึกษำ 1 34 2 
ระดับประถมศึกษำ-มัธยมศึกษำตอนต้น 1 272 14 

รวม 138 29,307 1,640 
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3. ดา้นคุณภาพการศึกษา 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1 มุ่งพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำน
กำรศึกษำทุกระดับ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ควำมเป็นไทยและวิถีชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง ขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกำสในกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพ 
พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทั้งระบบ รวมทั้งกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำตำม
แนวทำงกำรกระจำยอ ำนำจทำงกำรศึกษำตำมหลักธรรมำภิบำล เน้นกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน โดยในปีที่
ผ่ำนมำ  

3.1 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ 
 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ในปีกำรศึกษำ 2563 ของนักเรียน 
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 

                             
ที ่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวนนักเรียน 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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 จากแผนภูมิพบว่า คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ในปีการศึกษา 2563 
ชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 6 ระดับ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 สูงกว่าระดับประเทศ ได้แก่ ว ิชาภาษาไทย  
วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ 
 

ตารางที่ 8 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ในปีการศึกษา 2563 
ระดับ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 กับระดับประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ที ่ 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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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาองักฤษ

เปรียบเทียบคะแนนทดสอบ O-NET ชัน้ ป.6 ปีการศึกษา 2563

สพป.ฉช.เขต 1 ระดบัประเทศ
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แผนภูมิประกอบ 

 
00 

 จากแผนภูมิพบว่า คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ในปีการศึกษา 2563 
ชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 3 ระดับ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 ต่ำกว่าระดับประเทศ ได้แก่ ว ิชาภาษาไทย  
วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ 
 

3.2 การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
      ในด้านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเร ียน สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษา            

ฉะเชิงเทรา เขต 1 ได้ดำเนินการโครงการ/กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้สถานศึกษานำไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับ
นักเรียนได้เรียนรู ้และฝึกปฏิบัติ ได้แก่ โครงการโรงเรียนคุณธรรม โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โครงการ                         
จัดกิจกรรมค่านิยม 12 ประการ โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดของสถานศึกษาและห้อง  เรียนสีขาว 
โครงการนำนักเรียนเข้าวัดทุกวันพระและปฏิบัติศาสนกิจตามหลักคำสอนของศาสนาที่ตนนับถือ โครงการทำดี
เพื่อพ่อ ซึ่งจากการจัดกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ส่งผลให้นักเรียนในสังกัดเป็นคนดี มีคุณธรรม มีทักษะทางสังคมที่
เหมาะสม  รักความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด ดำรงตนในสังคมอย่างมีความสุข 
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เปรยีบเทียบคะแนน O-NET ชัน้ ม.3 ปีการศกึษา 2563

สพป.ฉช.เขต 1 ระดบัประเทศ
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ส่วนที่ 2 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 

 

พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 
 การศกึษาต้องมุ่งสรา้งพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน 

1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
2. มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง-มีคุณธรรม 
3. มีงานท า-มีอาชีพ 
4. เป็นพลเมืองดี 

1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
 1.1 มีความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง 
 1.2 ยึดมั่นในศาสนา 
 1.3 มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 1.4 มีความเอ้ืออาทรต่อครอบครัว และชุมชนของตน 
 2. มีพื้นฐานชีวิตที่ม่ันคง-มีคุณธรรม 
 2.1 รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด-ชอบ/ชั่ว-ดี 
 2.2 ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ สิ่งที่งาม 
 2.3 ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว 
 2.4 ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 

3. มีงานท า-มีอาชีพ 
 3.1 การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษา ต้องมุ่งให้เด็กและเยาวชน
รักงาน สู้งาน ท าจนงานส าเร็จ 
 3.2 การฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้นักเรียนท างานและ  
มีงานท าในที่สุด 
 3.3 ต้องสนับสนุนผู้ส าเร็จหลักสูตรมีอาชีพ มีงานท า จนสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัว 
 4. เป็นพลเมืองดี 
 4.1 การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าที่ของทุกคน 
 4.2 ครอบครัว-สถานศึกษาและสถานประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสท าหน้าที่เป็น
พลเมืองด ี
 4.3 การเป็นพลเมืองดี คือ “เห็นอะไรที่จะท ำเพ่ือบ้ำนเมืองได้ก็ต้องท ำ เช่น งำนอำสำสมัคร  
งำนบ ำเพ็ญประโยชน์ งำนสำธำรณกุศล ให้ท ำด้วยควำมมีน้ ำใจและเอ้ืออำทร”  
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 
 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญ  
แห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” การพัฒนาประเทศในช่วง
ระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ “ประชารัฐ” โดยประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
 2. ยุทธศาสตรช์าติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 3. ยุทธศาสตรช์าติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 4. ยุทธศาสตรช์าติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 5. ยุทธศาสตรช์าติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 6. ยุทธศาสตรช์าติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 โดยมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกบการศึกษา ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
4.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ 

 4.1.1 การพัฒนาและเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็ง มีความพร้อม ตระหนักในเรื่อง
ความม่ันคง และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา เพ่ือให้คนไทยทุกคนในทุกภาคส่วนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน มีอาชีพการงานและรายได้ที่เพียงพอ ได้รับโอกาสและความเสมอภาคอย่างเท่าเทียม มีความพร้อมรองรับการ
เปลี่ยนแปลงในทุกมิติ มีจิตสาธารณะ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เข้าใจปัญหาส าคัญของสังคม มีความรักความสามัคคี 
ตระหนักและให้ความส าคัญกับความมั่นคงของชาติ และพร้อมเข้ามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ ตลอดจน
ช่วยเหลือประชาชน โดยการอ านวยความปลอดภัยอย่างกว้างขวางและครอบคลุม ปลูกฝังจิตส านึกและคุณสมบัติ
พ้ืนฐานคนไทยที่ดีให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม สร้างเสริมความรักความสามัคคี ความตระหนักถึงหน้าที่รับผิดชอบ             
ต่อสังคมและประเทศชาติ ตลอดจนการมีส่วนในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงและพัฒนาประเทศให้กับทุกภาคส่วน                  
ทั้งประชาชน ต ารวจ ทหาร และหน่วยงานด้านความมั่นคงอ่ืนๆ ผ่านทางโครงการ กิจกรรม และการรณรงค์ต่างๆ 
ตลอดไปจนถึงการด าเนินการอ่ืนทุกวิถีทางที่เหมาะสม อย่างต่อเนื่องและจริงจังจนประสบผลส าเร็จเป็นที่ยอมรับอย่าง
ชัดเจน 
 4.1.2 การพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ  เพ่ือให้คนในชาติ 
มีจิตส านึกรักและหวงแหน มุ่งจงรักภักดี พร้อมธ ารงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ให้เป็น 
สิ่งยึดเหนี่ยวและศูนย์รวมจิตใจหนึ่งเดียวกันของคนทั้งชาติ โดยปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ถึงความส าคัญของ
สถาบันหลักของชาติ รณรงค์เสริมสร้างความรักและภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยและชาติไทย ผ่านทางกลไกต่างๆ 
รวมถึงการศึกษาประวัติศาสตร์ในเชิงสร้างสรรค์ น้อมน าและเผยแพร่ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง รวมถึงแนวทางพระราชด าริต่างๆ ให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ และน าไปประยุกต์ปฏิบัติใช้อย่างกว้างขวาง  
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จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและพระราชกรณียกิจอย่างสม่ าเสมอ ตลอดจนส่งเสริมให้ยึดถือหลักค าสอนซึ่งเป็นแก่นแท้
หรือค าสอนที่ถูกต้องของศาสนามาเป็นแนวทางในการด า เนินชีวิต อุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาอันเป็นศาสนา
ที่ประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่นับถือมาช้านาน โดยการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาและการเผยแผ่หลักธรรมของ
พระพุทธศาสนาที่จะช่วยพัฒนาทั้งจิตใจและปัญญา รวมทั้งต้องจัดให้มีมาตรการและกลไกในการป้องกันมิให้มีการบ่อน
ท าลายพระพุทธศาสนาไม่ว่าในรูปแบบใด การส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนมีส่วนร่วมในการด าเนินมาตรการหรือกลไก
ดังกล่าวด้วย ตลอดจนอุปถัมภ์ค้ าจุนศาสนาอ่ืนให้มุ่งเน้นการสั่งสอนคนให้เป็นคนดี รักความสงบสันติสุข พร้อมทั้งมี
ส่วนร่วมในการสร้างความมั่นคงให้กับประเทศชาติบ้านเมือง และช่วยเสริมสร้างการอยู่ร่วมกันของคนต่างศาสนาอย่าง
ปรองดอง ไม่ให้เกิดการแบ่งแยกแตกต่าง 

 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 4.1 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม มุ่งเน้นให้สถาบันทางสังคมร่วมปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรมที่พึง
ประสงค์ โดยบูรณาการร่วมระหว่าง “ครอบครัว ชุมชน ศาสนา การศึกษา และสื่อ” ในการหล่อหลอม 
คนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม ในลักษณะที่เป็น ‘วิถ’ี การด าเนินชีวิต 
 4.1.1 การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมผ่านการเลี้ยงดูในครอบครัว โดยส่งเสริมให้ครอบครัว 
มีความอบอุ่น ด าเนินชีวิตโดยยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มัธยัสถ์ อดออม ซื่อสัตย์ และแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มีการจัดกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างคุณลักษณะดังกล่าว รวมทั้งการพัฒนาพ่อแม่ให้เป็นแบบอย่างที่ดีในการ
ด าเนินชีวิต 
 4.1.2 การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา โดยให้สถานศึกษาสอดแทรกการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะเข้าไปในทุกสาระวิชา
และในทุ กกิ จกรรม รวมทั้ งปรั บสภาพแวดล้ อมทั้ งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้ เ อ้ื อต่ อการ 
มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ รวมถึงการรักษาขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงาม 
 4.1.3 การสร้างความเข้มแข็งในสถาบันทางศาสนา เพ่ือเผยแผ่หลักค าสอนที่ดีงามให้แก่ประชาชน โดย
พัฒนาผู้เผยแผ่ศาสนาให้ประพฤติปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างตาม ค าสอนที่ถูกต้องของแต่ละศาสนา รวมทั้งมีการเผยแผ่
หลักธรรมค าสอนทางศาสนาที่สอดคล้องกับการด าเนินชีวิตที่เข้าใจง่าย และสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 
 4.1.4 การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน โดยการพัฒนาผู้น าชุมชนให้เป็น
ต้นแบบของการมีคุณธรรมจริยธรรม การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนในการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์  
การจัดระเบียบสังคม และการน าเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม รวมถึงการลงโทษผู้ละเมิดบรรทัดฐานที่ดี
ทางสังคม 
 4.1.7 การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม โดยสร้างความตระหนัก
ให้ประชาชนรู้จักหน้าที่ของตนเอง การตรงต่อเวลา การยอมรับความหลากหลาย เห็นคุณค่าและความส าคัญในการ
ประกอบสัมมาอาชีพหรือมีงานท า เน้นการพ่ึงพาตนเอง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและต่อผู้อ่ืน และเป็นพลเมืองที่
ดี และส่งเสริมให้มีวัฒนธรรมการท างานเพ่ือส่วนรวม สนับสนุน ส่งเสริม เป้าหมายของประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 
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 4.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกช่วงวัยตั้งแต่ช่วงการ
ตั้งครรภ์ ปฐมวัย วัยเด็ก วัยรุ่น วัยเรียน วัยผู้ใหญ่ วัยแรงงาน และวัยผู้สูงอายุ เพ่ือสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพ มี
ทักษะความรู้ เป็นคนดี มีวินัย เรียนรู้ได้ด้วยตนเองในทุกช่วงวัย มีความรอบรู้ทางการเงิน มีความสามารถในการวางแผน
ชีวิตและการวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า รวมถึงการ
พัฒนาและปรับทัศนคติให้คนทุกช่วงวัยที่เคยกระท าผิดได้กลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างสงบสุขและเป็นก าลังส าคัญใน
การพัฒนาประเทศ 
 4.2.2 ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ปลูกฝังความเป็นคนดี มีวินัย พัฒนาทักษะความสามารถการเรียนรู้ที่สอดรับ
กับทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน มี
ภูมิคุ้มกันต่อปัญหาหรืออาชญากรรมต่างๆ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีความ
ยืดหยุ่นทางความคิด รวมถึงทักษะด้านภาษา ศิลปะ และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และได้รับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้เพ่ือการวางแผนชีวิต
และวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยและน าไปปฏิบัติได้ ตลอดจนการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมต่อ
กับโลกการท างาน รวมถึงทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ มีทักษะชีวิต สามารถอยู่ร่วมและ
ท างานกับผู้อื่นได้ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม 
 4.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งเน้นผู้เรียนให้มี
ทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ การเปลี่ยนบทบาทครู การเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต การสร้างความตื่นตัวให้คนไทย
ตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวางต าแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก 
การวางพ้ืนฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และการสร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการ
ระดับนานาชาติ 
 4.3.1 การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษที่ 21 โดยออกแบบ
กระบวนการเรียนรู้ในทุกระดับชั้นอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษาที่มุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้และ
ระบบคิดในลักษณะสหวิทยาการ อาทิ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งค าถาม ความเข้าใจและความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยี ความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์และการคิดเพ่ือหาทางแก้ปัญหา ความรู้และทักษะทางศิลปะ และความรู้ด้าน
คณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ์ การพัฒนาระบบการเรียนรู้เชิงบูรณาการที่เน้นการลงมือ
ปฏิบัติ มีการสะท้อนความคิด/ทบทวนไตร่ตรอง การสร้างผู้เรียนให้สามารถก ากับการเรียนรู้ของตนได้ การหล่อหลอม
ทักษะการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ที่ผู้เรียนสามารถน าองค์ความรู้ไปใช้ในการสร้างรายได้หลายช่องทาง รวมทั้ง
การเรียนรู้ด้านวิชาชีพและทักษะชีวิต 
 4.3.2 การเปลี่ยนโฉมบทบาท ‘ครู’ ให้เปน็ครูยุคใหม่ โดยปรับบทบาทจาก “ครูสอน” เป็น “โค้ช” หรือ 
“ผู้อ านวยการการเรียนรู้” ท าหน้าที่กระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ แนะน าวิธีเรียนรู้และวิธีจัดระเบียบการสร้างความรู้ 
ออกแบบกิจกรรมและสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน และมีบทบาทเป็นนักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพ่ือ
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน รวมทั้งปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูตั้งแต่การดึงดูด คัดสรร ผู้มีความสามารถสูงให้เข้ามา
เป็นครูคุณภาพ มีระบบการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทั้งเงินเดือน เส้นทางสายอาชีพ 
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การสนับสนุนสื่อการสอน และสร้างเครือข่ายพัฒนาครูให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน รวมถึงการพัฒนาครูที่มี
ความเชี่ยวชาญด้านการสอนมาเป็นผู้สร้างครูรุ่นใหม่อย่างเป็นระบบ และวัดผลงานจากการพัฒนาผู้เรียนโดยตรง 
 4.3.3 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท จัดให้มีมาตรฐานขั้นต่ า
ของโรงเรียนในทุกระดับ จัดโครงสร้างการจัดการการศึกษาเพ่ือสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์และให้เอ้ือต่อการเข้าถึง
การศึกษาอย่างเสมอภาค ทั่วถึง และใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ การยกระดับสถาบันการศึกษาในสาขาที่มี
ความเชี่ยวชาญสู่ความเป็นเลิศ ปฏิรูปการคลัง ด้านการศึกษาเพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดย
การจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาโดยแยกออกจากระบบการประเมินและการรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์ที่ตัวผู้เรียน รวมทั้งมีการ
ปฏิรูประบบการสอบที่น าไปสู่การวัดผลในเชิงทักษะที่จ าเป็นส าหรับศตวรรษที่ 21 มากกว่าการวัดระดับความรู้ 
ตลอดจนมีการวิจัยและใช้เทคโนโลยีในการสร้างและจัดการความรู้ในการจัดการเรียนการสอน การจัดการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่ 
 4.3.4 การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเน้นการจัดระบบการศึกษาและระบบฝึกอบรมบนฐาน
สมรรถนะที่มีคุณภาพสู งและยืดหยุ่นผ่ านการพัฒนากลไกต่างๆ อาทิ  การพัฒนาการศึกษาออนไลน์  
แบบเปิด การพัฒนาระบบการเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะการรู้ดิจิทัล การมีระบบเทียบโอนประสบการณ์ ระบบธนาคาร
หน่วยกิต มาตรการจูงใจให้คนเข้าสู่การยกระดับทักษะ การให้สถานประกอบการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานผ่านการพัฒนา
ความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องภายใต้กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ นอกจากนี้ ต้องพัฒนาระบบการเรียนรู้ในชุมชนให้
เข้าถึงความรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นพ้ืนที่เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต รวมถึงการ
เรียนรู้และทบทวนทักษะพ้ืนฐาน ได้แก่ การอ่านออก-เขียนได้-คิดเลขเป็น โดยระดมทรัพยากรจากภาคเอกชนและภาค
ประชาสังคม การพัฒนาทัศนคติและแรงบันดาลใจที่อยากเรียนรู้ การสร้างนิสัยใฝ่เรียนรู้ และให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึง
สิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัว รวมทั้งน าความรู้ไปพัฒนาต่อยอดหรือประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 
 4.3.5 การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวางต าแหน่งของ
ประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก บนพ้ืนฐานของความเข้าใจลุ่มลึกในประวัติศาสตร์ ประเพณี 
วัฒนธรรมของไทยและพัฒนาการของประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ิมการรับรู้ของคนไทยด้านพหุวัฒนธรรม การเห็นคุณค่าและ
มีความอดกลั้นต่อความแตกต่างทางความเชื่อ ความคิด วิถีชีวิต ผ่านความสามารถในการใช้ภาษาเพ่ือนบ้าน การ
แลกเปลี่ยนเด็ก เยาวชน และนักเรียน การฝังตัวและการท างานระยะสั้นในประเทศเพ่ือนบ้านในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ 
 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 และบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการ เป็นศูนย์
ฝึกอบรม และศูนย์ทดสอบสมรรถนะในระดับภูมิภาค 
 4.4 การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย  อาทิ ภาษา ตรรกะและคณิตศาสตร์   
ด้านทัศนะและมิติ ดนตรี กีฬาและการเคลื่อนไหวของร่างกาย การจัดการตนเอง มนุษยสัมพันธ์ รวมถึงผู้มีความสามารถ
อันโดดเด่นด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน โดยการพัฒนาและรักษากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษของพหุปัญญาแต่ละ
ประเภท การสร้างสภาพแวดล้อมและระบบสนับสนุนประชากรไทยมีอาชีพบนฐานพหุปัญญา  การสร้างเสริมศักยภาพ                 
ผู้มีความสามารถพิเศษให้สามารถต่อยอดการประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง 
 4.4.1 การพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาผ่านครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดล้อม รวมทั้งสื่อ 
ตั้งแต่ระดับปฐมวัย เพ่ือสร้างเด็กและเยาวชนไทยมีการพัฒนาที่สมดุล มีทางเลือกในการใช้ศักยภาพพหุปัญญาในการ
ด า ร งชี วิ ต  เกิ ดอาชี พบนฐานพหุ ปั ญญาที่ สั งคมยอมรั บและ เห็ นความส าคั ญ  รวมทั้ งมี กล ไก 
คัดกรองและส่งเสริมเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษ จัดโรงเรียน ระบบเสริมประสบการณ์ การมีส่วนร่วมของ
ภาคเอกชน ตลอดจนสร้างมาตรการจูงใจ เพ่ือพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษผลักดันให้ประเทศไทยมีบทบาทเด่นใน
ประชาคมโลก ทั้งด้านกีฬา ภาษาและวรรณกรรม สุนทรียศิลป์ ตลอดจนการวิจัย 
 4.4.2 การสร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการท างาน และระบบสนับสนุนที่เหมาะสมส าหรับผู้มี
ความสามารถพิเศษผ่านกลไกต่างๆ โดยจัดให้มีโครงสร้างพ้ืนฐาน เครื่องมือการท างานที่เหมาะสม การสร้างระบบ
เชื่อมโยงเครือข่ายวิจัยกับศูนย์ความเป็นเลิศที่มีอยู่ในปัจจุบันในรูปแบบการร่วมมือ การมีกลไกการท างานในลักษณะ
การรวมตัวของกลุ่มคนในหลายสาขาวิชาเพ่ือรวมนักวิจัยและนักเทคโนโลยีชั้นแนวหน้าให้สามารถต่อยอดงานวิจัยที่
สามารถตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ การสร้างความร่วมมือและเชื่อมต่อกับสถาบันวิจัยอ่ืนๆ ทั่วโลก เพ่ือสร้างความ
เข้มแข็งให้นักวิจัยความสามารถสูงของไทย รวมถึงการเปิดพ้ืนที่ในการสร้างเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษให้
สามารถต่อยอดการประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง 
 4.4.3 การดึงดูดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างชาติและคนไทยที่มีความสามารถในต่างประเทศให้มาสร้าง
และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศ ทั้งในรูปแบบการท างานชั่วคราวและถาวร ตามความเหมาะสม
ของเป้าหมายการพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาต่าง ๆ รวมถึงผู้มีความสามารถที่มีศักยภาพสูงด้านต่างๆ ลูกหลาน
ชาวต่างชาติที่ก าเนิดในประเทศไทยที่มีความสามารถพิเศษ และการรับเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษจาก
ทั่วโลก และผู้เชี่ยวชาญที่มีศักยภาพหรือทักษะสูงในสาขาต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ควบคู่กับการ
รักษาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทั้งคนไทยหรือคนต่างชาติที่ก าเนิดในประเทศไทยได้แสดงศักยภาพและใช้
ความสามารถในการท าประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศ 
 4.6 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  มุ่งเน้น
การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย การส่งเสริมบทบาทในการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน 
ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน และการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
 4.6.1 การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย โดยส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ  
มีพัฒนาการสมวัย พัฒนาทักษะชีวิตและการเรียนรู้ การท างานและการด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพของประชากร



                     16 
  
 

 

 กลุ่มนโยบายและแผน  ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

แต่ละช่วงวัย โดยเริ่มจากการสร้างและพัฒนาบุตรที่มีคุณภาพ เพ่ือส่งเสริมการเกิดที่มีคุณภาพในกลุ่มประชากร
วัยเจริญพันธุ์ทุกกลุ่มให้มีประชากรที่มีคุณภาพ รวมถึงการสร้างครอบครัวที่เหมาะสมกับโลกในศตวรรษที่ 21 
โดยส่งเสริมความรู้ในการวางแผนชีวิตที่เหมาะสมกับค่านิยมของคนรุ่นใหม่ และการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมบน
ฐานความรู้ทางวิชาการตั้งแต่ช่วงตั้งครรภ์และถึงช่วงอายุต่าง ๆ โดยให้ทุกภาคส่วนในสังคมเข้ามามีส่วนร่วม 
พร้อมทั้งการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง โดยเน้นการส่งเสริมการเกื้อกูล
กันของคนทุกวัยในครอบครัวในการดูแลสมาชิกในครอบครัว การส่งเสริมนโยบายการสร้างความสมดุลระหว่าง
ชีวิตและการท างาน การส่งเสริมสนับสนุนภาคเอกชน สถานประกอบการจัดบริการที่ส่งเสริมและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และสนับสนุนครอบครัวในการเลี้ยงดูบุตรและการดูแลผู้สูงอายุ การสนับสนุนบทบาท                  
ของชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเข้ามาเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว รวมทั้งปรับปรุง
กฎหมาย ก าหนดบทบาท และจัดสรรทรัพยากรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเสริมพลังครอบครัวควบคู่
กับการปฏิรูปสื่อให้มีบทบาทในเชิงสร้างสรรค์ในการให้ความรู้ต่อการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ครอบครัว 
 4.6.2 การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างบรรทัดฐานที่ดีในสังคม  
การสร้างกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาทักษะของประชากรให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของโลกใน
อนาคต สร้างความตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาตนเองและการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและพัฒนา
สังคม รวมทั้งสนับสนุนด้านวิชาการและสร้างนวัตกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 4.6.3 การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน โดยเน้นให้พ่อแม่มีวัฒนธรรมที่ปลูกฝังให้ลูก
เพ่ิมพูนทักษะการเรียนรู้ชีวิต ดนตรี กีฬา ศิลปะ รวมทั้งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน เปิดพื้นท่ีแห่งการเรียนรู้ และจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายและเหมาะสม เอ้ือแก่ครอบครัวทุกลักษณะรวมถึงจัดให้มีพ้ืนที่ในการจัด
กิจกรรมสาธารณะให้เป็นศูนย์รวมแห่งการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกัน  
เพ่ือส่งเสริมการใช้เวลาอย่างสร้างสรรค์และมีคุณภาพ ตลอดจนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มี
คุณภาพและสามารถเข้าถึงได้ง่าย 
 4.6.4 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  ที่มีความเชื่อมโยงและ 
บูรณาการข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างกระทรวง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โดยการเชื่อมโยง
ข้อมูลรายบุคคลที่เกี่ยวกับการศึกษา การพัฒนาตนเอง สุขภาพและการพัฒนาอาชีพในตลอดช่วงชีวิต เพ่ือเสริม
และสร้างศักยภาพของการด าเนินงานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามพันธกิจของแต่ละกระทรวงให้มี 
ความเข้มแข็ง และตอบโจทย์ประเทศ เป็นฐานข้อมูลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถประเมินจุดอ่อน จุดแข็ง และศักยภาพบุคคลของประเทศ น าไปสู่การ
ตัดสินใจระดับนโยบายและปฏิบัติ เพ่ือพัฒนาคนไทยอย่างมีทิศทางและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศไทยใน
อนาคต รวมถึงข้อมูลที่สนับสนุนการผลิตก าลังแรงงานที่มีทักษะตรงต่อความต้องการของตลาดงานในอนาคต 
และใช้ประกอบการตัดสินใจในการศึกษาต่อ ธนาคารคลังสมองเพ่ือรวบรวมผู้สูงอายุที่มีความรู้ ประสบการณ์ 
และทักษะ เพ่ือถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ และทักษะ ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ 
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 4.7 การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ โดยมุ่งส่งเสริม
การใช้กิจกรรมนันทนาการและกีฬาเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนอย่างครบวงจรและมี
คุณภาพมาตรฐาน การสร้างนิสัยรักกีฬาและมีน้ าใจเป็นนักกีฬา และการใช้กีฬาและนันทนาการในการพัฒนา
จิตใจ สร้างความสามัคคีของคนในชาติ หล่อหลอมการเป็นพลเมืองดี  พัฒนาคุณภาพชีวิต รวมทั้งการพัฒนา
ทักษะด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศและกีฬาเพ่ือการอาชีพในระดับนานาชาติในการสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิของ
ประเทศชาติเพื่อรองรับอุตสาหกรรมกีฬา 
 4.7.1 การส่งเสริมการออกก าลังกาย และกีฬาขั้นพื้นฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต โดยส่งเสริมให้
เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป บุคคลกลุ่มพิเศษ และผู้ด้อยโอกาส มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการ
ออกก าลังกาย การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการเล่นกีฬาบางชนิดที่มีความจ าเป็นต่อทักษะในการด ารงชีวิต 
รวมทั้งการมีอิสระในการประกอบกิจกรรมนันทนาการตามความถนัดหรือความสนใจเฉพาะบุคคล และปฏิบัติ
อย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นวิถีชีวิต เพ่ือพัฒนาจิตใจสร้างความสัมพันธ์อันดี หล่อหลอมจิตวิญญาณและการเป็น
พลเมืองด ี
 4.7.2 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกก า ลังกาย กีฬาและนันทนาการ โดย
เน้นการจัดกิจกรรมกีฬา สร้างโอกาสและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬาอย่างต่อเนื่อง การปลูกฝังให้มี
คุณธรรมของความเป็นนักกีฬา มีระเบียบ วินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย  และรู้จักการขอโทษ รวมถึงการพัฒนา
บุคลากรและโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านอุปกรณ์ สถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกทางกีฬาและนันทนาการที่มี
คุณภาพและมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการและเหมาะสมกับประชาชนทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย 
 4.7.3 การส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ระดับอาชีพ โดยมุ่งการสร้างและพัฒนานักกีฬาของชาติ 
การเฟ้นหานักกีฬาที่มีความสามารถ สร้างพ้ืนที่และโอกาสในการแข่งขันแสดงศักยภาพด้านกีฬา นันทนาการ 
และวิทยาศาสตร์การกีฬา การส่งเสริมการจัดกีฬาระดับนานาชาติและสร้างแรงบันดาลใจในการต่อยอด
ความส าเร็จจากความเป็นเลิศสู่การประกอบอาชีพและมีเส้นทางอาชีพที่มั่นคง ควบคู่กับส่งเสริมสนับสนุน
งานวิจัยและนวัตกรรมด้านการกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา การจัดการความรู้ และพัฒนา
ระบบฐานข้อมูล เพ่ือน ามาใช้ส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ กีฬาเพ่ือการอาชีพ และนันทนาการ
เชิงพาณิชย์ 
 4.7.4 การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรม
กีฬา โดยมุ่งสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการทั้งครูหรือผู้สอนกีฬา  ผู้ตัดสินกีฬา 
นักวิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้บริหารการกีฬา อาสาสมัครกีฬา ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆ  อย่างเป็นระบบและมี
มาตรฐาน สามารถถ่ายทอดความรู้ให้เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป บุคคลกลุ่มพิเศษ และผู้ด้อยโอกาสได้อย่าง
ถูกต้อง และสามารถต่อยอดศักยภาพในการพัฒนาเป็นบุคลากรทางการกีฬาและนันทนาการที่มีมาตรฐานของ
ประเทศ รวมทั้งสนับสนุนและเสริมศักยภาพรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬาและนันทนาการและการ
พัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการลงทุนและฐานการผลิตด้านอุตสาหกรรมกีฬาของภูมิภาคเอเชียควบคู่กับการ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและนันทนาการ การสนับสนุนและส่งเสริมการผลิตบุคลากร และการพัฒนา
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นวัตกรรมที่สนับสนุนอุตสาหกรรมกีฬาและนันทนาการ ตลอดจนมีมาตรกา รส่งเสริมและสนับสนุน
ผู้ประกอบการกีฬาและนันทนาการ และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 
 

 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 4.1 การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
 4.1.7 สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข และการศึกษาโดยเฉพาะส าหรับ 
ผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส โดยในด้านบริการสาธารณสุข เน้นการกระจายทรัพยากรและเพ่ิม
บุคลากรทางการแพทย์ การพยาบาล ให้กระจายไปยังพ้ืนที่อ าเภอ ต าบล เพ่ือให้สามารถดูแลประชาชนได้อย่าง
ทั่วถึง การพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพให้ครอบคลุมผู้มีรายได้น้อยให้ได้รับบริการที่ไม่มีความเหลื่อมล้ า 
ในด้านคุณภาพ รวมทั้งระบบคุ้มครองการรักษาพยาบาลต่อการเจ็บป่วยที่สร้างภาระทางการเงินโดยไม่คาดคิด
หรือเกินขีดความสามารถของผู้มีรายได้น้อย สนับสนุนส่งเสริมให้สังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างเสริม
สุขภาพ รวมถึงการพัฒนาสถานพยาบาลให้มีคุณภาพและมีสัดส่วนแพทย์ต่อประชากรตามมาตรฐานสากลใน
ทุกพ้ืนที่ และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการให้บริการสาธารณสุข ด้านการศึกษาเน้นการสร้างโอกาสใน
การเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพที่เป็นมาตรฐานเสมอกัน โดยเฉพาะในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดารและยากจนและ
กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ การจัดให้มีมาตรการเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา   
การสนับสนุนกลไกความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ เพ่ือพัฒนาการศึกษาในระดับจังหวัด การใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
ส่งเสริมการเรียนรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ความรู้และนวัตกรรมของคนทุกกลุ่มรวมถึงระบบการติดตาม
สนับสนุนและประเมินผลเพื่อสร้างหลักประกันสิทธิการได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพของประชาชน 
 4.2 การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
 4.2.5 สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่บนฐานข้อมูลความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยการ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลมิติต่าง ๆ ของพ้ืนที่ให้มีความถูกต้องแม่นย า การเปิดเผยข้อมูลส าคัญที่จะเอ้ือให้
ประชาชนและภาคส่วนต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน การตัดสินใจและการติดตามการด าเนินงานของรัฐ 
พัฒนากลไกเพ่ือสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของพ้ืนที่ 
รวมถึงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น การขยายเครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือให้ชุมชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ความรู้ต่างๆ และน าไปใช้เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ตลอดจนการ
เพ่ิมบทบาทของสถาบันการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือร่วมพัฒนาพื้นที่และชุมชนท้องถิ่น 
 4.3 การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
 4.3.1 สร้างสังคมเข้มแข็งท่ีแบ่งปัน ไม่ทอดทิ้งกัน และมีคุณธรรม โดยสนับสนุนการรวมตัวและ
ดึงพลังของภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะการเชื่อมพลังของคนสามวัย คือเยาวชนคนรุ่นใหม่  คนวัยท างาน และ
ผู้สู งอายุ  ให้มาเป็นก าลั งของการพัฒนาเพ่ือส่วนรวม โดยการสร้างเวทีกลางเป็นพ้ืนที่สาธารณะ  
เพ่ือปรึกษาหารือปัญหาสาธารณะของพ้ืนที่ ตั้งแต่ระดับชุมชน ท้องถิ่น อ าเภอจนถึงระดับจังหวัด การสร้างผู้น า
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสร้างกลไกการท างานร่วมกันของภาคส่วนต่างๆ การสนับสนุนกิจกรรมของเด็ก
และเยาวชนในจังหวัดต่างๆ เพ่ือฝึกทักษะให้เป็นผู้น ารุ่นใหม่ในอนาคต ตลอดจนสนับสนุนระบบวิสาหกิจเพ่ือ
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สังคม การด าเนินงานของภาคประชาสังคม การสร้างเครือข่ายในพ้ืนที่ รวมถึงการสร้างชุมชนเสมือนบน
เครือข่ายสื่อ ให้เป็นเครือข่ายเรียนรู้ร่วมกันทางสังคมที่ร่วมท าสิ่งที่สร้างสรรค์ และการยกย่องให้คุณค่ากับการ
ท าประโยชน์ร่วมกันเพื่อส่วนรวม 
 4.3.5 สนับสนุนการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม ภายใต้บริบทของสังคมที่มี
ความหลากหลายมากขึ้นทั้งทางชาติพันธุ์ ศาสนา และวิถีชีวิตทางวัฒนธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมความ
ตระหนักในสิทธิมนุษยชน สร้างความเท่าเทียมกันในเรื่องสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ในกลุ่มชาติพันธุ์  
ให้ความส าคัญกับองค์ความรู้และภูมิปัญญาของกลุ่มชน สร้างความภาคภูมิใจในรากเหง้าของคนในท้องถิ่น 
สร้างความเข้าใจและจุดร่วมบนความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์และส่งเสริมบทบาทของสถาบันการศึกษาในการ
ช่วยยกระดับคุณค่าที่หลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมให้เป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจที่สร้างสรรค์เพ่ือพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากได้ รวมถึงเชื่อมโยงการสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดี กับประเทศเพ่ือนบ้านบน
รากฐานมรดกทางวัฒนธรรมที่มีร่วมกันกับประเทศไทย 

 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 4.1 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว มุ่งเน้นการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจให้เติบโต
และมีความเป็นธรรมบนความสมดุลของฐานทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ด้วยเศรษฐกิจฐาน
ชีวภาพ น าไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิต เพ่ิมความเป็นธรรมทางสังคม สามารถลดความเสี่ยงของผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อมและลดปัญหาความขาดแคลนของทรัพยากรลงได้ โดยมีเป้าหมายสู่สังคมที่มีระดับคุณภาพชีวิต
ที่สูงขึ้นแต่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ าลงผ่านแนวทางและมาตรการต่างๆ เช่น การบริโภคและการผลิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและป่าไม้ รักษาฐานทรัพยากรสัตว์ป่าและความหลากหลายทางชีวภาพ 
ส่งเสริมให้สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร และเสียสละเพ่ือ
ผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติ 
 4.1.3 อนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ าล าคลองและแหล่งน้ าธรรมชาติทั่วประเทศ  โดยฟ้ืนฟูแม่น้ า 
ล าคลองและการป้องกันตลิ่งและฝายชะลอน้ า มีการวางแผนการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน้ าบนพ้ืนฐานของการ
รักษาสมดุลนิเวศ ส่งเสริมกลไกการมีส่วนร่วมในการบริหารการจัดการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ า คู คลองและ
แหล่งน้ าธรรมชาติ มีระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย ระบบเก็บขนและก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของ
ชุมชนให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล สนับสนุนให้มีโครงข่ายการสัญจรทางน้ าที่สะดวก ปลอดภัย ประหยัดและ
มีประสิทธิภาพ ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชน องค์กรเอกชน เอกชน มีความรู้ความเข้าใจ ความตระหนักต่อ
คุณค่าและความส าคัญของแม่น้ า คู คลอง 
 4.6 ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อก าหนดอนาคตประเทศ มุ่งส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรม 
ที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมของคนไทย พัฒนาเครื่องมือและกลไกเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ รองรับการเติบโตที่มีคุณภาพในอนาคตรวมทั้งจัดตั้งและพัฒนากระบวนการ
ยุติธรรมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพัฒนาระบบประชาธิปไตยสิ่งแวดล้อม เพ่ือแก้ไขปัญหา
และลดความขัดแย้ง พัฒนา และด าเนินโครงการยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ 
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 4.6.1 ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี
ของคนไทย โดยปรับปรุงกลไกรัฐและพัฒนาเครื่องมือต่างๆ เพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมของประชาชนและภาคเอกชนให้รองรับการเติบโตที่มีคุณภาพในอนาคต มีการสร้างความรู้  
ความเข้าใจ การตระหนักรู้ และการมีส่วนร่วมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้รองรับการ
เปลี่ยนแปลงทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผ่านช่องทางต่างๆ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 4.1 ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวก
รวดเร็ว โปร่งใส หน่วยงานของรัฐต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่ มีระบบการบริหารจัดการที่
ทันสมัย มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส ให้การบริหารราชการแผ่นดินทั้งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค  
ส่วนท้องถิ่น และงานของรัฐอย่างอ่ืนให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  สร้างประโยชน์สุขแก่
ประชาชน 
 4.1.1 การให้บริการสาธารณะของภาครัฐได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับแนวหน้าของ
ภูมิภาค ปรับรูปแบบและวิธีการด าเนินการของภาครัฐมีลักษณะที่เบ็ดเสร็จ ครบวงจรและหลากหลายรูปแบบ
ตามความต้องการของผู้รับบริการ มีความร่วมมือกับภาคีอ่ืนๆ พร้อมทั้งปรับปรุงกลไกการปฏิบัติงานของภาครัฐ
ให้มีลักษณะบูรณาการ สามารถส่งเสริมภารกิจของภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะการปรับปรุงบทบาทและกลไก
ภาครัฐให้เป็นผู้สนับสนุนและอ านวยความสะดวกในการประกอบการ การก าหนดกฎระเบียบที่ไม่เป็นอุปสรรค
ต่อการด าเนินธุรกิจภาคเอกชนทุกขนาดสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะยาว 
 4.1.2 ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่างๆ ผ่านการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมา
ประยุกต์ใช้ มีระบบการบริหารจัดการข้อมูลที่มีความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานและแหล่งข้อมูลต่างๆ น าไปสู่
การวิเคราะห์การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ เพ่ือการพัฒนานโยบายและการให้บริการภาครัฐ มีการน าเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการสาธารณะตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ เพ่ือให้สามารถติดต่อราชการได้
โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เสียค่าใช้จ่ายน้อยและตรวจสอบได้ 
 4.2 ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการพัฒนา
ในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่ การบริหารจัดการภาครัฐมีความสอดคล้องเชื่อมโยงและเป็น
กลไกส าคัญในการน ายุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติในทุกระดับ มีการจัดสรรงบประมาณที่มีลักษณะยึดโยงกับ
ยุทธศาสตร์ในทุกระดับ มีเป้าหมายร่วมกันทั้งในเชิงประเด็น เชิงภารกิจ และเชิงพ้ืนที่ โดยอาศัยข้อมูลขนาด
ใหญ่ รวมทั้งมีระบบการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานทั้งในระดับยุทธศาสตร์ ภารกิจและพ้ืนที่  
เพ่ือน าไปสู่การก าหนดประเด็นการพัฒนาการจัดท านโยบาย และการติดตามประเมินผลที่เป็นระบบอย่าง
ต่อเนื่อง 
 4.2.1 ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ใช้แผนแม่บทตามยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความ
มั่นคงแห่งชาติ ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติผ่านแผนปฏิบัติการในระดับต่างๆ โดยเชื่อมโยง
การท างานของภาครัฐในทุกระดับให้มีเอกภาพและสอดรับประสานกันตามห่วงโซ่การพัฒนาระหว่างราชการ
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บริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น รวมทั้งการประสานความร่วมมือที่หลากหลาย การพัฒนากลไก
หรือเครื่องมือในการสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการในลักษณะหุ้นส่วนการพัฒนา ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน 
ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ ภาคประชาชน และภาคส่วนอ่ืนในสังคม โดยด าเนินการอย่างต่อเนื่องและ 
มีเป้าหมายที่ชัดเจน 
 4.2.3 ระบบติดตามประเมินผลที่สะท้อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติในทุกระดับ มีการ
ติดตามประเมินผลทั้งก่อนเริ่มโครงการ ระหว่างด าเนินการ และหลังการด าเนินงานเป็นการติดตามประเมินผล
ทั้งระบบ ตั้งแต่ปัจจัยน าเข้า กระบวนการด าเนินการ ผลผลิต ผลลัพธ์และผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ ตั้งแต่ระดับชาติ ระดับประเด็นการพัฒนา ระดับหน่วยงาน และระดับพ้ืนที่ พร้อมทั้งเปิด
โอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล และจัดให้มีการรายงานการติดตาม
ประเมินผลในการบรรลุเป้าหมายต่อสาธารณะเป็นประจ า รวมทั้งการตรวจสอบโดยองค์กรอิสระต้องเป็นไป
เพ่ือส่งเสริมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
 4.3 ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาประเทศ พร้อมทั้งมีการก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
และส่วนท้องถิ่นให้มีความชัดเจน ไม่ซ้ าซ้อนกัน รวมทั้งมีการถ่ายโอนภารกิจที่ส าคัญและการกระจายอ านาจใน
ระดับท่ีเหมาะสมเพื่อให้ชุมชนและท้องถิ่นเข้มแข็ง 
 4.3.1 ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม ตรวจสอบความซ้ าซ้อนและปรับภารกิจและพันธกิจของ
หน่วยงานภาครัฐให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในเชิงบูรณาการ โดยยุบเลิกภารกิจที่ไม่จ าเป็น 
ถ่ายโอนภารกิจให้ภาคส่วนอ่ืนรับไปด าเนินการ รวมถึงการจัดระบบองค์กรภาครัฐที่แยกแยะบทบาทหน่วยงาน
ของรัฐที่ท า หน้าที่ก า กับและหน่วยงานผู้ให้บริการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานและมีการแข่งขันที่
เป็นธรรม โดยภารกิจที่ภาครัฐยังจ าเป็นจะต้องด าเนินการจะต้องก าหนดให้มีโครงสร้างหน่วยงานที่สอดคล้อง
กับบทบาทภารกิจที่รับผิดชอบ มีความคุ้มค่า และสามารถขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 4.3.2 ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการ ด าเนินการบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสม ก าหนดความสัมพันธ์และการพัฒนา
บทบาทในฐานะของหุ้นส่วนการพัฒนาในการด าเนินภารกิจที่ส าคัญระหว่างการบริหารราชการส่วนกลาง  
ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นให้มีความชัดเจน ไม่ซ้ าซ้อนกัน รวมถึงการสนับสนุนให้ชุมชนหรือเอกชนร่วม
ด าเนินการในบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะต่างๆ 
 4.4 ภาครัฐมีความทันสมัย ทันการเปลี่ยนแปลง และมีขีดสมรรถนะสูง สามารถปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า เทียบได้กับมาตรฐานสากล สามารถรองรับกับสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่มี
ความหลากหลายซับซ้อนมากขึ้น และทันการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
 4.4.1 องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ ปรับโครงสร้าง และ
ระบบบริหารงานราชการใหม่ในรูปแบบที่มีความหลากหลาย มีการด าเนินงานที่มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัว
เข้าสู่การเป็นส านักงานสมัยใหม่ น าไปสู่การเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง สามารถปฏิบัติงานเทียบได้กับ
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มาตรฐานสากล มีความคล่องตัว ไม่ยึดติดกับการจัดโครงสร้างองค์กรแบบราชการ สามารถยุบ เลิก ปรับเปลี่ยน
โครงสร้างองค์กร กฎ ระเบียบ ได้ตามสถานการณ ์
 4.4.2 พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย โดยมีการก าหนดนโยบายและการ
บริหารจัดการที่ตั้งอยู่บนข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีความโปร่งใส ยืดหยุ่นและคล่องตัวสูง 
น านวัตกรรม เทคโนโลยี ข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการท างานที่เป็นดิจิทัล มาใช้ในการบริหารและการตัดสินใจ 
รวมทั้งน าองค์ความรู้ ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามาประยุกต์ใช้ เพ่ือสร้างคุณค่าและแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศใน
การตอบสนองกับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างทันเวลา พร้อมทั้งมีการจัดการความรู้และถ่ายทอดความรู้อย่างเป็น
ระบบเพ่ือพัฒนาภาครัฐให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 4.5 บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก มีความสามารถสูง 
มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ ในการปฏิบัติหน้าที่และขับเคลื่อนภารกิจยุทธศาสตร์ชาติโดยภาครัฐมีก าลังคนที่
เหมาะสมทั้งปริมาณและคุณภาพ มีระบบบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรให้สามารถสนองความต้องการใน
การปฏิบัติงาน มีความก้าวหน้าในอาชีพ สามารถจูงใจให้คนดีคนเก่งท างานในภาครัฐ มีระบบการพัฒนาขีด
ความสามารถบุคลากรภาครัฐให้มีสมรรถนะใหม่ๆ สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงบริบทการพัฒนา มีการ
เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม การปรับเปลี่ยนแนวคิดให้การปฏิบัติราชการเป็นมืออาชีพ มีจิตบริการ 
ท างานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า สามารถบูรณาการการท างานร่วมกับภาคส่วนอื่นได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 4.5.1 ภาครัฐมีการบริหารก าลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม เพ่ิมความยืดหยุ่น
คล่องตัวให้กับหน่วยงานภาครัฐในการบริหารทรัพยากรบุคคลในทุกขั้นตอนควบคู่ไปกับการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพและคุณภาพภายใต้หลักระบบคุณธรรม ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกลไกการวางแผน ก าลังคน รูปแบบ
การจ้างงาน การสรรหา การคัดเลือก การแต่งตั้ง เพ่ือเอ้ือให้เกิดการหมุนเวียน ถ่ายเทแลกเปลี่ยน และโยกย้าย
บุคลากรคุณภาพในหลากหลายระดับระหว่างภาคส่วนต่างๆ ของประเทศได้อย่างคล่องตัว รวมทั้งทบทวนและ
ปรับเปลี่ยนระบบค่าตอบแทนที่เป็นธรรมมีมาตรฐาน เหมาะสมสอดคล้องกับภาระงาน 
 4.5.2 บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท า งานเพื่อประชาชน มีคุณธรรมและมีการพัฒนา
ตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐและวางมาตรการที่เหมาะสมกับ
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพให้มีสมรรถนะใหม่ๆ ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการท างานและสร้างค่านิยมใน
การปฏิบัติงานเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม สามารถบูรณาการการท างานร่วมกับภาคส่วนอ่ืนได้อย่าง
เป็นรูปธรรม ให้ความส าคัญกับการพัฒนาภาวะผู้น าในทุกระดับให้มีขีดสมรรถนะสูง มีความรับผิดชอบ และ  
มีความเป็นมืออาชีพ เป็นทั้งผู้น าทางความรู้และความคิดผลักดันภารกิจ น าการเปลี่ยนแปลง พัฒนา นโยบาย
และยุทธศาสตร์ เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ร่วมงานและต่อสังคม โดยมีการสร้างผู้น าทางยุทธศาสตร์ในหน่วยงาน
ภาครัฐทุกระดับอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบเพ่ือรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติระยะยาว 
 4.6 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทุกภาคส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต 
ภาครัฐมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ โดยเฉพาะ
การสร้างวัฒนธรรมแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมของบุคลากรภาครัฐให้เกิดขึ้น รวมทั้ง
สร้างจิตส านึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัวและละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ พร้อมทั้ง 
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ส่งเสริม สนับสนุน ให้ภาคีองค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชน ประชาชน และภาคีต่างๆ มีส่วนร่วมใน
การสอดส่อง เฝ้าระวัง ให้ข้อมูล แจ้งเบาะแสการทุจริต และตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
และภาคส่วนอื่นๆ โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 4.6.1 ประชาชนและภาคีต่างๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน จัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและขจัดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทั้ง ส่งเสริม และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยเฉพาะ
การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การรณรงค์ให้ความรู้ ต่อต้าน หรือชี้เบาะแสการทุจริต โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐ
ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ พร้อมทั้ง มีระบบการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพ 
 4.6.2 บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต ก าหนดให้เจ้า
พนักงานของรัฐต้องยึดถือแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
หลีกเลี่ยงการขัดกันระหว่างประโยชน์บุคคลและประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของ
ตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ โดยเฉพาะผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูงตามที่กฎหมายก าหนด 
จะต้องเปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินให้ประชาชนทราบ 
 4.6.4 การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบบูรณาการ 
จัดให้มีกลไกการประสานงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทั้งในระดับนโยบายยุทธศาสตร์ และการ
ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ ตลอดจนเพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ โดยการพัฒนาระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอ้ือต่อการด าเนินงานแบบบูรณาการและมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ 

 
นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
                  ด้วยกระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความส าคัญยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคน              
ตลอดช่วงชีวิต การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์    การพัฒนาเด็ก
ตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน 
รวมถึงการส่งเสริมศักยภาพวัยผู้สูงอายุ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง                       
ในศตวรรษท่ี 21 และพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย และประเด็นอื่นที่เก่ียวข้อง 
                   อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศนโยบายและจุดเน้น                  
ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดังนี้ 
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                   หลักการตามนโยบาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
                   กระทรวงศึกษาธิการมุ่งมั่นด าเนินการภารกิจหลักตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(พ.ศ.2561 – 2580) ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนทุกแผนย่อยในประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
และแผนย่อยที่ 3 ในประเด็น 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา 
และนโยบายรัฐบาลทั้งในส่วนนโยบายหลักด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต และนโยบายเร่งด่วน เรื่องการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21 
นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นอ่ืน ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 
(พ.ศ. 2562 – 2565) รวมทั้งนโยบายและแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยคาดหวังว่าการพัฒนาศักยภาพคนตลอด
ช่วงชีวิต จะได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ และมีความพร้อมร่วมขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ดังนั้น ในการเร่งรัดการท างานภาพรวมกระทรวงให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคม และผลักดันให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพ                
จึงก าหนดนโยบายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

1.*ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน และเปิดกว้าง ระบบการบริหารจัดการและการพัฒนาก าลังคน                

โดยมุ่งปฏิรูปองค์การเพ่ือหลอมรวมภารกิจและบุคลากร เช่น ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการต่างประเทศ 

ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย ฯลฯ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพ รวมทั้งการน าเทคโนโลยีดิจิทัล

เข้ามาช่วยในการบริหารงานและการจัดการศึกษา************************************************  

                  2. ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน และเปิดกว้าง ระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ โดยมุ่งให้

ครอบคลุมถึงการจัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงใน

ศตวรรษท่ี 21 

                ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง ที่เป็นเงื่อนไขต่าง ๆ เพ่ือให้บรรลุผลตามนโยบายการศึกษา      
ยกก าลังสอง (Thailand Education Eco – System : TE2S) การศึกษาที่เข้าใจ Supply และตอบโจทย์ 
Demand โดยให้ทุกหน่วยงานพิจารณาวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันอย่างรอบด้าน ครบถ้วน ร่วมกันพิจารณา       
หาแนวทาง ขั้นตอน และวิธีการด าเนินการร่วมกันแบบบูรณาการการท างานทุกภาคส่วน 
 

                  จุดเน้นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
                   การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                   1) ICT (Information and Communication Technologies) เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ประกอบด้วย 7 เรื่องย่อย ได้แก่ (1) Data Center ศูนย์ข้อมูลกลาง (2) Big Data ข้อมูลขนาดใหญ่ 
(คลั งข้อมูล  การน าข้อมูลมารวมกัน )  (3 )  Platform (e-library e-learning และTeaching Resource 
Platform) (4) e-Book (5) e-office e-mail และ document (6) ระบบบริหารจัดการห้องเรียน School 
และ Classroom Management และ (7) โครงสร้างพื้นฐาน Infrastructure (Internet) 
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                   2) การจัดการองค์ความรู้และยกระดับทักษะที่จ าเป็น เน้นพัฒนาความรู้และสมรรถนะด้าน 
Digital Literacy ส าหรับผู้เรียนที่มีความแตกต่างกันตามระดับและประเภทของการจัดการศึกษา เช่น STEM 
Coding เป็นต้น 
                   3) การศึกษาเพ่ือทักษะอาชีพและการมีงานท า พัฒนา 3 ทักษะหลัก ได้แก่ โลกทัศน์อาชีพ การ
เสริมทักษะใหม่ (Up Skill) และการเพ่ิมทักษะใหม่ที่จ าเป็น (Re-Skills) ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย (1) 
ผู้อยู่ในระบบการศึกษา (การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และอาชีวศึกษา) (2) ผู้อยู่นอกระบบการศึกษา (3) วัยแรงงาน 
และ (4) ผู้สูงอายุ เพ่ือให้มีทักษะและสมรรถนะสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเทคโนโลยีดิจิทัลและ
อาชีพที่เกิดขึ้นใหม่ (Digital Disruption) โดยเน้นเพ่ิมบทบาทของ กศน.ในการ Re-Skills ด้านอาชีวศึกษากับ
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
                    4) การต่างประเทศ เน้นภารกิจที่ต้องใช้ความร่วมมือระดับนานาชาติในการจัดหาครู
ชาวต่างชาติให้แก่สถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทของกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือจัดการศึกษาในสถานศึกษา  2 
ด้านหลัก ๆ ได้แก่ (1) ด้านภาษาต่างประเทศ และ (2) ด้านวิชาการ โดยเฉพาะอาชีวศึกษา 
                   5) กฎหมายและระเบียบ เน้นแผนงาน 2 เรื่อง ที่บรรจุอยู่ ในแผนการปฏิรูปประเทศ             
ด้านการศึกษา ประกอบด้วย 
                        เรื่องท่ี 1  การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ                                 
โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่และกฎหมายล าดับรอง มีประเด็นปฏิรูป 5 ประเด็น ได้แก่ 
                         – การมีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …. และมีการทบทวน จัดท า แก้ไข และ
ปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
                         – การสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชน เพ่ือการจัด
การศึกษา 
                         – การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตเพ่ือรองรับการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
                        – การทบทวนและปรับปรุงแผนการศึกษาแห่งชาติ 
                        – การจัดตั้งส านักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ 
               

                      เรื่องท่ี 6  การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา ประกอบด้วยประเด็นปฏิรูป 
3 ประเด็น ได้แก่ สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา              
การปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ 
                         6) ระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร โดยรวบรวมหลักสูตรวิชาการของแต่ละ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนในการจัดฝึกอบรมให้แต่ละกลุ่มเป้าหมาย 
และใช้ประโยชน์จากสถาบันพัฒนาที่มีอยู่แล้ว เช่น สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
เพ่ือเป็นหน่วยงานกลางในการจัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะสมรรถนะให้แก่บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ 
(ผู้บริหารหน่วยงานทุกระดับ ผู้บริหารสถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท ครู อาจารย์ และบุคลากรอื่นๆ) รวมทั้ง
พัฒนายกระดับให้เป็นสถาบันฝึกอบรมระดับนานาชาติ 
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                         7) การประชาสัมพันธ์  โดยจัดตั้ งศูนย์ประชาสัมพันธ์ของกระทรวงศึกษาธิการ                       
เป็นหน่วยงานสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด าเนินการผลิตสื่อและจัดท าเนื้อหา (Content)                  
เพ่ือเผยแพร่ผลงาน กิจกรรมและการเข้าร่วมงานต่าง ๆ ของทุกหน่วยงานในภาพรวมของ กระทรวงศึกษาธิการ 
                        8) การพัฒนาเด็กปฐมวัย ด าเนินการขับเคลื่อนนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษา
และการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย 
                        9) การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก โดยการส่งเสริมโครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ 
                        10) การรับเรื่องราวร้องทุกข์ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ โดยการน าเทคโนโลยี                
มาใช้ในการบริหารจัดการ เช่น การยกระดับตอบรับอัตโนมัติเพ่ือแก้ไขปัญหาเบื้องต้น (Call Center ด้าน
กฎหมาย) การวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการการรับเรื่องราวร้องทุกข์ในภาพรวมของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
                       11) การปฏิรูปองค์การและโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ 
                       12) การพัฒนาครู ในสาขาวิชาต่าง ๆ  เพ่ือให้มีมาตรฐานวิชาชีพที่สูงขึ้น การศึกษายกก าลังสองโดย 
         
                             – พัฒนาครูทุกระดับให้มีทักษะ ความรู้ที่จ าเป็น เพ่ือท าหน้าที่วิทยากรมืออาชีพ     
(Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ (Human 
Capital Excellence Center : HCEC) 
                              – จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านเว็บไซต์ http://www.deep.go.th โดยปลดล็อกและ
เปิดกว้างให้ภาคเอกชนสามารถเข้ามาพัฒนาเนื้อหา เพ่ือให้ผู้เรียน ครู และผู้บริหารทางการศึกษามีทางเลือกใน
การเรียนรู้ที่หลากหลาย และตลอดเวลาผ่านแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ (Digital Education 
Excellence Platform : DEEP) 
                              – ให้ผู้เรียน ครู ผู้บริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผ่านแผนพัฒนา
รายบุคคลสู่ความเป็นเลิศ (Excellence Individual Development Plan : EIDP) 
                             – จัดท า “คู่มือมาตรฐานโรงเรียน” เพ่ือก าหนดให้ทุกโรงเรียนต้องมีพ้ืนฐานที่จ าเป็น 
  

                             การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
-*มุ่งเน้นการศึกษาเพ่ือทักษะอาชีพและการมีงานท าด้วยคุณภาพ โดยสร้างค่านิยม

อาชีวศึกษา และเติมเต็มช่องว่างระหว่างทักษะ (Full fill Skill Gaps) โดยขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิ

ภาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน เน้นร่วมมือกับสถานประกอบการชั้นน า (Tailor-made Curriculum) ขับเคลื่อนความ

ร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนสู่มาตรฐานนานาชาติ 

                               - มุ่งเน้น Re-Skills, Up Skill และ New Skill การฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น รวมทั้ง
ผลิตก าลังแรงงานที่มีคุณภาพตามความเป็นเลิศของแต่ละสถานศึกษาและตามบริบทของพ้ืนที่ เพ่ือตอบโจทย์
การพัฒนาประเทศและสถานประกอบการ 
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                               - มุ่งเน้นพัฒนาศูนย์ประสานงานกลางการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา 
(TVET Excellence Center) สู่มาตรฐานสากล ผลิตอาชีวะพันธุ์ใหม่ รวมถึงการน านวัตกรรม Digital เพ่ือมุ่งสู่            
การอาชีวศึกษาดิจิทัล (Digital College) 
                               -  มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษา ให้เป็นผู้ประกอบการ พัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ผู้เรียนเพ่ือการด ารงชีวิตให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 (Technical 
Vocational Education and Training : TVET, Student Skill Set) รวมทั้งให้ความร่วมมือในการพัฒนาขีด
ความสามารถของผู้เรียนผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในต่างประเทศและการแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติ 
                               -  มุ่งเน้นการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนในหลักสูตรอาชีวศึกษา สร้างภาพลักษณ์สถานศึกษา
อาชีวศึกษาเพ่ือดึงดูดให้ผู้ที่สนใจเข้ามาเรียน 
                               -  สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ และจัดการเรียน
การสอนด้วยเครื่องมือปฏิบัติที่ทันสมัย 
 

                             การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
-  ขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรม

การศึกษา พ.ศ. 2562 
-*ส่งเสริมให้ผู้เรียนที่ยุติการศึกษา ทั้งก่อนและหลังส าเร็จการศึกษาภาคบังคับให้ได้รับ

โอกาสทางการศึกษาจนส าเร็จการศึกษาภาคบังคับ                               

                              การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
                               -*เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีจะเกิดขึ้น
ในอนาคต 
                               -*ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้สามารถ
เป็นอาชีพ และสร้างรายได้ 
                              การพัฒนาการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

-*เฝ้าระวังภัยทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา****************** 

                              - การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

                              - ปฏิรูปองค์การเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความเป็นเอกภาพของ

หน่วยงาน 

                             -  ปรบัปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคและข้อจ ากัดใน

การด าเนินงาน โดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้เรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม 

                              - ยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
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                              - พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา (Big Data) 

                             การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การปฏิบัติ 
1.*ให้ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ น านโยบายและจุดเน้น  

เป็นกรอบแนวทางในการวางแผนและจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ให้แนวทางในการบริหารงบประมาณไว้***************************                         

2.*ให้มีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายและ
จุดเน้นสู่การปฏิบัติระดับพ้ืนที่ โดยให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ส านักงานศึกษาธิการ
ภาคและส านักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป. เป็นฝ่ายเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการตามล าดับ 
โดยมีบทบาทภารกิจในการตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดท ารายงานเสนอต่อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ ทราบตามล าดับ************************************************************ 
                               3.*กรณีมีปัญหาในเชิงพ้ืนที่หรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ให้ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล
และด าเนินการแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ก่อน โดยใช้ภาคีเครือข่ายในการแก้ไขข้อขัดข้อง พร้อมทั้งรายงานต่อ
คณะกรรมการติดตามฯ ข้างต้น ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการตามล าดับ 
                               อนึ่ง ส าหรับภารกิจของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่ปฏิบัติในลักษณะงานในเชิง
หน้าที่ (Function) งานในเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิงพ้ืนที่ (Area) ซึ่งได้ด าเนินการอยู่ก่อน เมื่อ
รัฐบาลหรือกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายส าคัญเพ่ิมเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นอกเหนือจากที่ก าหนด
หากมีความสอดคล้องกับหลักการนโยบายและจุดเน้นข้างต้น ให้ถือเป็นหน้าที่ของส่วนราชการหลักและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งรัด ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบให้การด าเนินการเกิดผลส าเร็ จ และมีประสิทธิภาพ
อย่างเป็นรูปธรรมด้วยเช่นกัน 

 



                                                                                      

 

 กลุ่มนโยบายและแผน  ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

  
                                                                                                                                 

ส่วนที่ 3 

ทิศทางการด าเนินงาน 
 
 
               ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1 ได้ก ำหนดนโยบำย ผลผลิต กลยุทธ์           
ที่เป็นไปตำมนโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564-2565 อีกทั้ง 
เป็นเพ่ือให้เป็นไปตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. 2561-2580) และแผนปฏิรูปประเทศ             
ด้ำนกำรศึกษำซึ่งก ำหนดให้มีกำรพัฒนำเด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัยให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่ดี สมวัยทุกด้ำน  
โดยกำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ตระหนักถึงพหุปัญญำ             
ของมนุษย์ที่หลำกหลำย มีเป้ำหมำยให้ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพมำตรฐำน  มีทักษะที่จ ำเป็น 
ของโลกในอนำคต  สำมำรถแก้ปัญหำ ปรับตัว  สื่อสำร และท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีประสิทธิผล  มีวินัย              
มีนิสัยใฝ่เรียนรู้   อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต  รวมทั้งเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้ำที่ มีควำมรับผิดชอบ                     
และมีจิตสำธำรณะ ทั้งนี้ มุ่งเน้นให้กลุ่มงำน/หน่วยงำน และโรงเรียนในสังกัดด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมให้มี    
ควำมสอดคล้อง  และค ำนึงถึงผลผลิต ผลลัพธ์ของกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม ให้มีควำมสอดคล้องกับ
นโยบำย ผลผลิต  กลยุทธ์ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1 เพ่ือให้                   
โครงกำร/กิจกรรมของให้กลุ่มงำน/หน่วยงำน และโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ฉะเชิงเทรำ เขต 1 มีผลกำรด ำเนินกำรที่สำมำรถตอบรับ/สนับสนุนเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติต่อไป              
ในอนำคตด้วย****************************************************************************  

วิสัยทัศน์ (Vision) 
          ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1 เป็นองค์กรที่มีควำมปลอดภัย 
มีควำมสุข และมีคุณภำพสูง 

พันธกิจ (Mission) 

           1.บริหำรจัดกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต1 และสถำ นศึกษำ 

ให้บริกำร และจัดกำรเรียนกำรสอน   มีควำมปลอดภัยใน สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัส Covid-19 

และภัยจำกรูปแบบอ่ืน 

          2. พัฒนำส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต1 และสถำนศึกษำให้มีมำตรฐำน 

          3. พัฒนำศักยภำพผู้เรียนให้มีคุณธรรม มีควำมรู้ มีทักษะชีวิต ทักษะวิชำชีพ ทักษะกำรเรียนรู้ใน

ศตวรรษท่ี 21 รักควำมเป็นไทย และเทิดทูนสถำบันหลักของชำติ 
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เป้าประสงค์หลกั 

1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษำมีกำรพัฒนำที่เหมำะสมตำมช่วงวัยและได้สมดุล นักเรียนระดับกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำนทุกคนมีพัฒนำกำรที่เหมำะสมตำมช่วงวัยและมีคุณภำพ 

2. ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกำสในกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนอย่ำงทัว่ถึง มีคุณภำพและเสมอภำค 
3. ครู ผู้บริหำรสถำนศึกษำและบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืนมีทักษะที่เหมำะสมและมีนวัตกรรมกำรท ำงำนที่

มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์  
4. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1 และสถำนศึกษำมีประสิทธิภำพ และเป็นกลไก

ขับเคลื่อนกำรศึกษำขัน้พ้ืนฐำนสู่คุณภำพระดับมำตรฐำนสำกล 
5. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1 บูรณำกำรกำรท ำงำน เน้นกำรบริหำรแบบมี

ส่วนร่วม กระจำยอ ำนำจและควำมรับผิดชอบสู่สถำนศึกษำ 
 

ค่านิยมขององค์กร 

เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ มีจิตสำธำรณะ และบริกำร 

                        วัฒนธรรมองค์กร   PADRIEW 1 Model 
                     P : Personality   มีบุคลิกภำพที่ดี 
                     A : Aliance      มีกัลยำณมิตร 
                     D : Democracy   มุ่งคิดแบบประชำธิปไตย 
                     R : Real time    พร้อมรับใช้เต็มเวลำ 
                      I : Innovation   พัฒนำนวัตกรรม 
                     E : Education Technology  ก้ำวล้ ำเทคโนโลย ี
                     W : Willingness   มีใจมุ่งมั่นท ำงำน 
                     1  : 1 st in service       เน้นบริกำรสู่ควำมเป็นเลิศ 

                 เป้าหมายในการพัฒนาส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
                 H : HEALTHY              นักเรียน ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
                                                   ทุกคนปลอดภัย 
                 H : HAPPY                       ส ำนักงำนและสถำนศึกษำแห่งควำมสุข 
                 H : HIGH QUALITY            คุณภำพกำรบริกำรสูง ณ เขตพ้ืนที่ 
                                                      คุณภำพผู้เรียนสูง ณ สถำนศึกษำ  
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นโยบาย/กลยุทธ ์ 

 นโยบาย/กลยุทธ์ ที่ 1 ด้านความปลอดภัย 
                            พัฒนำระบบและกลไกในกำรดูและควำมปลอดภัยให้กับผู้ เรียน  ครู และบุคลำกร                  
ทำงกำรศึกษำและสถำนศึกษำ จำกภัยพิบัติและภัยคุกคำมทุกรูปแบบ รวมึงกำรจัดสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรมี
สุขภำวะ ที่ดี สำมำรถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ ำ  
  

 นโยบาย/กลยุทธ์ ที่ 2 ด้านโอกาส 
                           2.1 สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยได้เข้ำเรียนทุกคน  มีพัฒนำกำรที่ดี ทั้งทำงร่ำงกำย จิตใจ 
วินัย อำรมณ์  สังคม และสติปัญญำ  ให้สมกับวัย 
                           2.2 ด ำเนินกำร ให้เด็กและเยำวชนได้รับกำรศึกษำจนจบกำรศึกษำจนจบกำรศึกษำ              
ขั้นพ้ืนฐำน อย่ำงมีคุณภำพตำมมำตรฐำน  วำงรำกฐำนกำรศึกษำเพ่ืออำชีพ  สำมำรถวิเครำะห์ตนเองเพ่ือ
กำรศึกษำต่อ  และประกอบอำชีพตรงตำมศักยภำพและควำมถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนำผู้เรียน                  
ที่มีควำมสำมำรถพิเศษสู่ควำมเป็นเลิศ เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
                           2.3 พัฒนำระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยำวชนที่อยู่ ในกำรศึกษำขั้น พ้ืนฐำน                      
เพ่ือป้องกันไม่ให้ออกจำกระบบกำรศึกษำ  รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลำงคันให้ได้รับกำรศึกษำ       
ขั้นพ้ืนฐำนอย่ำงเท่ำเทยีมกัน 
                           2.4  ส่งเสริมให้เด็กพิกำรและผู้ด้อยโอกำส ได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ               
มีทักษะในกำรด ำเนินชีวิต  มีพ้ืนฐำนในกำรประกอบอำชีพ  พ่ึงตนเองได้อย่ำงมีศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์          
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

            นโยบาย/กลยุทธ์ ที่ 3 ด้านคุณภาพ  
                              3.1 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำให้ผู้เรียนมีควำมรู้  มีทักษะกำรเรียนรู้และทักษะที่
จ ำเป็นของโลกในศตวรรษที่ 21 อย่ำงครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีควำมรักในสถำบันหลักของชำติ  ยึดมั่นกำร
ปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้ำนเมือง 
                              3.2 พัฒนำผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้ำนกำรอ่ำน  คณิตศำสตร์ กำรคิดขั้นสูง  
นวัตกรรมวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล  และภำษำต่ำงประเทศ  เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
และกำรเลือกศึกษำต่อเพ่ือกำรมีงำนท ำ 
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                             3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐำนสมรรถนะ ที่เน้นกำรพัฒนำสมรรถนะหลักที่จ ำเป็น
ในแต่ละระดับ  จัดกระบวนกำรเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง  รวมทั้งส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้ที่สร้ำงสมดุลด้ำน
ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำพหุปัญญำ  พัฒนำระบบกำรวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ   
                              3.4 พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ให้เป็นครูยุคใหม่  มีศักยภำพในกำรจัด 
กำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรฐำนสมรรถนะ  มีทักษะในกำรปฏิบัติหน้ำที่ได้ดี  มีควำมรู้ควำมสำมำรถ                
ในกำรจัดเทคโนโลยีดิจิทัล  มีกำรพัฒนำตนเองทำงวิชำชีพอย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญำณควำมเป็นครู 
 

             นโยบายที/่กลยุทธ์ ที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ 
                             4.1 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐำน มีนวัติกรรมเป็นกลไกหลักในกำร
ขับเคลื่อนบนฐำนข้อมูลสำรสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน 
                             4.2 พัฒนำโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภำพของชุมชน โรงเรียนขนำดเล็กและโรงเรียน
ที่สำมำรถด ำรงอยู่ได้อย่ำงมีคุณภำพ  (Stand Alone) ให้มีคุณภำพอย่ำงยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่  
                             4.3 บริหำรจัดกำรโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ ที่มีจ ำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำ
ปีที่ 1-3 น้อยกว่ำ 20 คน  ให้ได้รับกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ  สอดคล้องกับนโยบำยโรงเรียนคุณภำพของชุมชน  
                             4.4 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพในสถำนศึกษำที่มีวัตถุประสงค์เฉพำะ  และ
สถำนศึกษำท่ีตั้งในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ 
                                   4.5 สนับสนุนพ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำให้เป็นต้นแบบกำรพัฒนำนวัตกรรมกำรศึกษำ
และเพ่ิมควำมคล่องตัวในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน   
                                   4.6 เพ่ิมประสิทธิภำพกำรนิเทศ  ติดตำมและประเมินผลกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

ผลผลิต 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1 มีกำรด ำเนินงำน 2 ผลผลิต 4 กิจกรรม คือ 
 1. ผลผลิตผู้จบกำรศึกษำก่อนประถมศึกษำ 
 กิจกรรมกำรจัดกำรศึกษำก่อนประถมศึกษำ  
   2. ผลผลิตผู้จบกำรศึกษำภำคบังคับ 

 2.1 กิจกรรมกำรจัดกำรศึกษำประถมศึกษำส ำหรับโรงเรียนปกติ  
 2.2 กิจกรรมกำรจัดกำรศึกษำประถมศึกษำส ำหรับโรงเรียนปกติ กิจกรรมรองกำรบริหำรจัดกำร             

ในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐำน (Area based)  
 2.3 กิจกรรมกำรจัดกำรศึกษำมัธยมศึกษำตอนต้นส ำหรับโรงเรียนปกติ  
แนวทางการด าเนินงาน 
                 ระดับอนุบาล********************************************** 
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                          เนน้สรำ้งควำมร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน เพ่ือออกแบบกิจกรรมกำรพัฒนำทักษะที่ส ำคัญ     
ด้ำนต่ำง ๆ  เช่น ทักษะทำงสมอง ทักษะควำมคิดควำมจ ำ ทักษะกำรควบคุมอำรมณ์ ทักษะกำรรู้จักและประเมินตนเอง   
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                 ระดับประถมศึกษา  
                      มุ่งค ำนึงถึงพหุปัญญำของผู้เรียนรำยบุคคลที่แตกต่ำงกันตำมศักยภำพ ด้วยจุดเน้น ดังนี้                                            
                      1. ปลูกฝังควำมมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้อง โดยใช้กระบวนกำรลูกเสือและยุวกำชำด 
                      2.เรียนภำษำไทย เน้นเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้วิชำอ่ืน 
                      3.เรียนภำษำอังกฤษและภำษำพ้ืนถิ่น (ภำษำแม่) เน้นเพ่ือกำรสื่อสำร 
                      4. เรียนรู้ดว้ยวิธีกำร Active Learning เพ่ือพัฒนำกระบวนกำรคิด กำรเรียนรู้                                 
จำกประสบกำรณ์จริงหรือสถำนกำรณ์จ ำลองผ่ำนกำรลงมือปฏิบัติ และเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันระหว่ำง
ผู้เรียนกับครูด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในเชิงแสดงควำมคิดเห็นมำกขึ้น 
                      5. สร้ำงแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อกำรเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือกำรเรียนรู้ 
                      6. จัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือฝึกทักษะกำรคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding)  
                      7. พัฒนำครูให้มีควำมช ำนำญในกำรสอนภำษำอังกฤษและภำษำคอมพิวเตอร์ (Coding) 
                      8. จัดให้มีโครงกำร 1 ต ำบล 1 โรงเรียนคุณภำพ เน้นปรับสภำพแวดล้อมทั้งภำยในและ
ภำยนอกบริเวณโรงเรียนให้เอ้ือต่อกำรสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำธำรณะ 
                                                                                                                                
              ระดับมัธยมศึกษา 
                     มุ่งต่อยอดระดับประถมศึกษำ ด้วยจุดเน้น ดังนี้                                                                                                                                                           
                     1. จัดกำรเรียนรู้ด้วยวิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศำสตร์ (STEM) และ
ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำท่ีสำม) 
                    2. จัดกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำย เพ่ือสร้ำงทักษะพ้ืนฐำนที่เชื่อมโยงสู่กำรสร้ำงอำชีพและกำรมีงำนท ำ 
เช่น ทักษะด้ำนกีฬำที่สำมำรถพัฒนำไปสู่นักกีฬำอำชีพ ทักษะภำษำเพ่ือเป็นมัคคุเทศก์ 
  

กลยุทธ์/แนวทางการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 
1 
เพ่ือตอบสนองนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564-2565 
มีกลยุทธ์/แนวทำง ใน 4 ด้ำน ดังนี้  
 

  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความปลอดภัย 
 1. สถำนศึกษำมีระบบกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำในสถำนศึกษำ 
                 2. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีแนวทำงปฏิบัติ และมำตรกำรรักษำควำมปลอดภัยของสถำนศึกษำอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ โดยเฉพำะโรคอุบัติใหม่ เช่น COVID-19 เป็นต้น 
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  ด้านโอกาส 
              1. สถำนศึกษำร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ ภำคเอกชน และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง วำงแผน 
กำรจัดกำรศึกษำให้สอดคล้องเหมำะสมกับบริบทของพ้ืนที่ 
 2. สถำนศึกษำร่วมกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ จัดท ำส ำมะโนประชำกรวัยเรียน (0 - 6 ปี) 
 3. สถำนศึกษำร่วมมือกับองค์กรปกครอง ชุมชน เอกชน และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องระดับพ้ืนที่ จัดท ำ
แผนกำรนักเรียนทุกระดับ 
 4. สถำนศึกษำร่วมกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ ติดตำม ตรวจสอบ เด็กวัยเรียนได้เข้ำถึงกำรบริกำร
กำรเรียนรู้ได้อย่ำงทั่วถึง ครบถ้วน 
 5. สถำนศึกษำจัดท ำฐำนข้อมูลประชำกรวัยเรียน เพ่ือเก็บรวบรวม เชื่อมโยงข้อมูล ศึกษำ วิเครำะห์ 
เพ่ือวำงแผนกำรจัดบริกำรกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
 6. จัดท ำมำตรฐำนสถำนศึกษำโดยพิจำรณำจำกปัจจัยหรือองค์ประกอบขั้นพ้ืนฐำน เพ่ือสร้ำงโอกำส
ให้ผู้เรียนเข้ำถึงบริกำรกำรเรียนรู้ที่จะพัฒนำคุณภำพผู้เรียนให้มีมำตรฐำนเสมอกัน ตำมบริบทเชิงพ้ืนที่ เช่น 
  1) ปัจจัยด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 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 พัฒนำสถำนศกึษำให้มีมำตรฐำนตำมที่ก ำหนด 
 8. จัดท ำระบบข้อมูลสำรสนเทศของกำรจัดกำรศึกษำพิเศษ ที่เชื่อมโยงกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
ทุกระดับ และน ำมำใช้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 9. ส่งเสริม สนับสนุน ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษจัดท ำกลยุทธศำสตร์ แผนกำรด ำเนินงำน 
และแผนปฏิบัติเชิงรุก เน้นกำรใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรท ำงำนแบบมีส่วนร่วม  
                10. ส่งเสริม สนับสนุนระบบกำรจัดกำรศึกษำพิเศษ ที่ผู้เรียนสำมำรถเข้ำสู่บริกำร ช่วงเชื่อมต่อ 
(Transitional Services) หรือกำรส่งต่อ (Referral) เข้ำสู่กำรศึกษำ ในระดับเดียวกันและที่สูงขึ้น หรือกำรอำชีพ 
หรือกำรด ำเนินชีวิตในสังคมได้ตำมศักยภำพของแต่ละบุคคล 
                11. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุกสถำนศึกษำในสังกัดมีควำมพร้อมทั้งระบบ เพ่ือสำมำรถจัดกำรศึกษำ
แบบเรียนรวม 
               12. จัดให้มีศึกษำนิเทศก์ผู้รับผิดชอบกำรจัดกำรศึกษำพิเศษ ในกำรติดตำม ช่วยเหลือ และสนับสนุน
ให้สถำนศึกษำด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำพิเศษได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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 13. ศึกษำ วิเครำะห์ วิธีกำรจัดสรรงบประมำณให้กับผู้เรียนและสถำนศึกษำ ทั้งด้ำนควำมเหมำะสม 
เพียงพอ 
 14. จัดสรรงบประมำณให้ผู้เรียนและสถำนศึกษำโดยตรง 
 15. ประสำนควำมร่วมมือกับกองทุนควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ เพ่ือลดควำมเหลื่อมล้ ำทำง 
กำรศึกษำ เพ่ือสนับสนุนงบประมำณเพ่ือสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
 16. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำมีโครงข่ำยสื่อสำรโทรคมนำคมที่มีประสิทธิภำพ และปลอดภัย 
 17. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถำนศึกษำมีระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่ใช้เป็นเครื่องมือในพัฒนำ
ทักษะด้ำน Digital Literacy แก่ผู้เรียน 
 18. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถำนศึกษำปรับปรุงพัฒนำห้องเรียนให้เป็นห้องเรียน Digital 
 19. ส่งเสริม สนับสนุน Digital Device ส ำหรับผู้เรียนทุกระดับอย่ำงเหมำะสม เพ่ือเป็นเครื่องมือ 
ในกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ของตนเองอย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 20. ส่งเสริม สนับสนุน Digital Device และพัฒนำ Digital Pedagogy ส ำหรับครูอย่ำงเหมำะสม 
เพ่ือเป็นเครื่องมือในกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้เพ่ือพัฒนำผู้เรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 21. โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Distance Learning 
Information Technology : DLIT) 
 22. โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำด้วยเทคโนโลยีกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม 
                 23. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดท ำแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคลหรือแผนกำรให้บริกำร
ช่วยเหลือเฉพำะครอบครัว ซึ่งจัดท ำขึ้นบนพ้ืนฐำนควำมต้องกำรจ ำเป็นเฉพำะของผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็น
พิเศษ หรือควำมสำมำรถพิเศษ  
                 24. ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้รับประทำนอำหำรตำมหลักโภชนำกำร และเป็นไปตำมเกณฑ์
มำตรฐำนของอนำมัย 
                25. ส่งเสริมกำรเรียนรู้และพัฒนำด้ำนอำรมณ์และสังคม (Social and Emotional Learning :SEL)  
ในทุกช่วงวัย 
                 26. ส่งเสริมและพัฒนำผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ ที่มีควำมสำมำรถพิเศษในด้ำนวิชำกำร 
ดนตรี กีฬำ ศิลปะ และอ่ืนๆ เพ่ือยกระดับสู่ควำมเป็นเลิศพร้อมก้ำวสู่สำกล 
                 27. ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดสภำพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือต่อกำรจัดกำรศึกษำ 
 

         ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
                 1. พัฒนำครูให้มีทักษะกำรสอนภำษำไทยส ำหรับเด็กที่ใช้ภำษำไทยเป็นภำษำที่ 2 
 2. ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้ โดยใช้ชุมชนเป็นฐำนในกำรพัฒนำทักษะวิชำกำร ทักษะชีวิต  
ทักษะอำชีพ และภำษำที่ 3 ที่สอดคล้องและเหมำะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม 
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 3. พัฒนำหลักสูตรระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนให้สอดคล้องกับทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
โดยเน้นกำรพัฒนำสมรรถนะผู้เรียนเป็นรำยบุคคล เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีหลักคิดที่ถูกต้อง รักในสถำบันหลัก 
ของชำติ และยึดมั่นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเป็นพลเมืองดี 
ของชำติ และพลเมืองโลกที่ดี มีควำมเป็นเลิศทำงด้ำนวิชำกำร มีทักษะชีวิตและทักษะอำชีพตำมควำมต้องกำรได้ 
และมีทักษะชีวิตในกำรป้องกันตนเองจำกภัยคุกคำมรูปแบบใหม่ 
 4. ปรับปรุงหลักสูตรปฐมวัยเพื่อให้เด็กได้รับกำรพัฒนำทั้ง 4 ด้ำน สอดคล้องกับทักษะกำรเรียนรู้ 
ในศตวรรษที่ 21 
 5. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำและปรับเปลี่ยนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
ให้ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของผู้เรียนและบริบทของพ้ืนที่ 
 6. ส่งเสริม และสนับสนุนให้สถำนศึกษำปรับปรุงหลักสูตร จัดบรรยำกำศสิ่งแวดล้อม และ 
จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้ผู้ เรียนแสดงออกถึงควำมรักในสถำบันหลักของชำติ ยึดมั่นกำรปกครองร ะบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้ำนเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดี
ของชำติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
 7. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำน้อมน ำพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำของในหลวงรัชกำลที่ 10 
และหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณำกำร จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เพ่ือพัฒนำผู้เรียนมีคุณลักษณะอัน 
พึงประสงค์ตำมที่ก ำหนด 
 8. พัฒนำผู้เรียนระดับปฐมวัยมีควำมพร้อมด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ สังคม สติปัญญำ เพื่อที่จะเข้ำรับ
กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น 
                  9. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดสภำพแวดล้อมทั้งในและนอกห้องเรียนให้เอ้ือต่อ                  
กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 
   10. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดกำรเรียนรู้ระดับปฐมวัยในรูปแบบที่หลำกหลำย 
  11. ส่งเสริมกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่พ่อแม่ผู้ปกครองเกี่ยวกับกำรเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยที่ถูกต้อง
ตำมหลักจิตวิทยำพัฒนำกำร 
 12. จัดให้มีโรงเรียนต้นแบบกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย ให้สำมำรถพัฒนำเด็กก่อนประถมให้มี
พัฒนำกำรควำมพร้อม เพ่ือเตรียมตัวไปสู่กำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 13. พัฒนำผู้เรียนสู่ควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร โดยเน้นกำรพัฒนำสมรรถนะที่จ ำเป็น 3 ด้ำน 
  1) กำรรู้เรื่องกำรอ่ำน (Reading Literacy) 
  2) กำรรู้เรื่องคณิตศำสตร์ (Mathematical Literacy) 
  3) กำรรู้เรื่องวิทยำศำสตร์ (Scientific Literacy) 
 14. พัฒนำผู้เรียนให้มีสมรรถนะด้ำนดิจิทัล (Digital Competence) และสมรรถนะด้ำนกำรสื่อสำร
ภำษำอังกฤษ และภำษำที่ 3 



                                                                                      

 

 กลุ่มนโยบายและแผน  ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

 15. มีควำมรู้ และทักษะในกำรป้องกันตนเองจำกภัยคุกคำมรูปแบบใหม่ 
                                                                                                                       37 
                  16. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดกำรเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่ำนกิจกรรมกำรปฏิบัติจริง 
(Active Learning) 
 17. ส่งเสริม สนับสนุนสถำนศึกษำที่มีกำรจัดกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียนในลักษณะของ STEM ศึกษำ 
 18. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดกำรเรียนรู้ตำมกระบวนกำร 5 ขั้นตอน หรือบันได 5 ขั้น  
 19. ส่งเสริมให้สถำนศึกษำจัดกำรเรียนรู้อย่ำงเป็นระบบมุ่งเน้นกำรใช้ฐำนควำมรู้และระบบควำมคิด
ในลักษณะสหวิทยำกำร เช่น 
  1) ควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์และกำรตั้งค ำถำม 
  2) ควำมเข้ำใจและควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี 
  3) ควำมรู้ทำงวิศวกรรม และกำรคิดเพ่ือหำทำงแก้ปัญหำ 
  4) ควำมรู้และทักษะในด้ำนศิลปะ 
  5) ควำมรู้ด้ำนคณิตศำสตร์ และระบบคิดของเหตุผลและกำรหำควำมสัมพันธ์ 
 20. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถำนศึกษำประเมินสมรรถนะตำมแนวทำงกำรประเมิน PISA ด้วยระบบ
กำรสอบแบบ Online ให้กับผู้เรียนทุกคนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษำตอนปลำย จนถึงมัธยมศึกษำตอนต้น 
 21. ส่งเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในทำงกำรประเมินทักษะกำรคิดแก้ปัญหำตำมแนวทำง 
กำรประเมิน PISA ให้แก่ศึกษำนิเทศก์และครูผู้สอน 
 22. ให้บริกำรเครื่องมือกำรวัดและประเมินอิงสมรรถนะตำมแนวทำงกำรประเมินผลผู้เรียนร่วมกับ
นำนำชำติ (PISA) ด้วยระบบ Online Testing                                                                           
 23. ส่งเสริมให้สถำนศึกษำจัดหลักสูตรและแผนกำรเรียนน ำไปสู่ควำมเป็นเลิศในแต่ละด้ำน 
 24. ส่งเสริมผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนศิลปะดนตรีและกีฬำโดยจัดเป็นห้องเรียนเฉพำะด้ำน 
 25. พัฒนำศักยภำพของผู้เรียนตำมควำมถนัด และเป็นนวัตกร ผู้สร้ำงนวัตกรรม                                                                                                                                     
 26. สร้ำงกลไกของระบบแนะแนวทำงกำรศึกษำเพ่ือส่งเสริมกระบวนกำรเรียนรู้ อิงสมรรถนะและ
เตรียมควำมพร้อมสู่กำรประกอบสัมมำอำชีพ 
 27. พัฒนำรำยวิชำที่ส่งเสริมกำรศึกษำต่อและกำรประกอบอำชีพ 
 28. ส่งเสริมให้สถำนศึกษำจัดหลักสูตรทักษะอำชีพควบคู่กับวิชำสำมัญ เช่น ทวิศึกษำหลักสูตรระยะสั้น 
 29. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดกำรเรียนรู้แก่ผู้เรียนตำมควำมสนใจ ในทักษะอำชีพที่ตนเองถนัด 
เพ่ือเตรียมควำมพร้อมก่อนเข้ำสู่ตลำดแรงงำนและกำรพัฒนำประเทศ 
 30. ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้รับประทำนอำหำรตำมหลักโภชนำกำร และเป็นไปตำมเกณฑ์
มำตรฐำนของอนำมัย 
 31. ปรับปรุงและพัฒนำกระบวนกำรวัดและประเมินผลตำมสภำพจริง 
 32. ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนำทักษะกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำร กำรคิดค ำนวณ 
กำรคิดวิเครำะห์ และกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ 
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 33. ส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือพัฒนำทักษะอำชีพ ทักษะกำรด ำรงชีวิต ปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม จิตสำธำรณะและกำรด ำรงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
               34. ส่งเสริมกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนตำมโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริฯ 
 35. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อกำรปกครองตำมระบอบประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 36. ส่งเสริม สนับสนุน กำรใช้สื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรอย่ำงถูกต้อง เหมำะสม และสร้ำงสรรค์ 
 37. ส่งเสริม สนับสนุน เทคโนโลยี สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก สื่อ บริกำร และควำมช่วยเหลืออ่ืนใดทำงกำรศึกษำ 
                 38. จัดให้มีระบบกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำม ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำเชิงบูรณำกำร 
 39. ประสำนควำมร่วมมือกับสถำบันกำรศึกษำในกำรวิเครำะห์ควำมขำดแคลน และควำมต้องกำรครู 
 40. ประสำนควำมร่วมมือกับสถำบันกำรศึกษำในกำรก ำหนดสมรรถนะครู ให้สอดคล้องกับกำร
พัฒนำในศตวรรษที่ 21 
 41. ประสำนควำมร่วมมือ ในกำรวำงแผนในกำรผลิตครูทั้งระบบ 
 42. ประสำนควำมร่วมมือ ติดตำม ประเมินผล กำรผลิตครู 
 43. ศึกษำวิเครำะห์ ควำมต้องกำรจ ำเป็นในกำรพัฒนำตนเอง (Need Assessment) ของผู้บริหำร 
ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เพ่ือวำงแผนกำรพัฒนำอย่ำงเป็นระบบและครบวงจร 
 44. ก ำหนดกรอบและวิเครำะห์หลักสูตรเพ่ือพัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
ให้เชื่อมโยงกับควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพ (Career Path) 
 45. ประสำนกับสถำบันกำรศึกษำ สถำบันคุรุพัฒนำ หรือหน่วยงำนอ่ืนๆ จัดท ำหลักสูตรที่มีคุณภำพ
ให้สอดคล้องกับกรอบหลักสูตรที่ก ำหนด 
 46. สนับสนุนให้ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ วำงแผนและเข้ำรับกำรพัฒนำตำมหลักสูตร
ที่ก ำหนดที่เชื่อมโยงควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพ (Career Path) 
 47. ส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกรในรูปแบบชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (Professional 
Learning Community : PLC) 
 48 ส่งเสริมและพัฒนำครูให้ออกแบบกำรเรียนรู้  กำรจัดกำรเรียนรู้ให้สอดคล้องกับกำรวัด
ประเมินผลที่เน้นทักษะกำรคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) ผ่ำนกิจกรรมกำรปฏิบัติจริง (Active Learning) 
 49. ส่งเสริมและพัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกประเภท ให้มีควำมรู้ทักษะด้ำน 
Digital Literacy, Digital Pedagogy ทักษะสื่อสำรภำษำอังกฤษ ทักษะสื่อสำรภำษำที่ 3 
 50. ส่งเสริมพัฒนำและยกระดับควำมรู้ภำษำอังกฤษของครูที่สอนภำษำอังกฤษ โดยใช้ระดับ 
กำรพัฒนำทำงด้ำนภำษำ (CEFR) ตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด 
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 51. ส่งเสริมและพัฒนำครูให้มีควำมรู้และทักษะในกำรจัดกำรเรียนรู้ส ำหรับผู้เรียนที่มีควำมแตกต่ำง 
(Differentiated Instruction) 
 52. ส่งเสริมและพัฒนำครูให้มีควำมรู้และทักษะในกำรสร้ำงเครื่องมือกำรวัดและประเมินผล 
กำรเรียนรู้ด้ำนทักษะกำรคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) 
 53. ส่งเสริมและพัฒนำครูและผู้บริหำรสถำนศึกษำโรงเรียนขนำดเล็ก ให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ
จัดกำรเรียนรู้เป็นรำยบุคคล และกำรสอนแบบคละชั้น 
 54. ส่งเสริมและพัฒนำครูในกำรจัดกำรเรียนรู้ส ำหรับผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษตำม
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 เพ่ือใช้ในกำรพัฒนำผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกประเภท
ทั้งระบบ 
 58. พัฒนำ Digital Platform ระบบบริหำรจัดกำรผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกประเภท
ทั้งระบบ 
 59. พัฒนำ Digital Content ในองค์ควำมรู้กำรจัดกำรศึกษำในสำขำท่ีขำดแคลน เช่น กำรพัฒนำ
ทักษะกำรคิดขั้นสูง กำรจัดกำรศึกษำส ำหรับผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ และผู้เรียนที่มีควำมแตกต่ำง 
เป็นต้น 
 60. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกประเภทพัฒนำตนเองอย่ำง
ต่อเนื่องผ่ำนระบบ Digital Technology 
  

         ด้านประสิทธิภาพ 
 1. ก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ โดยยึดหลัก
ธรรมำภิบำล 
 2. ส่งเสริมระบบประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำให้เข้มแข็ง 
     3. ยกย่องเชิดชูเกียรติส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ สถำนศึกษำ 
และองค์คณะบุคคลที่มีผลงำนเชิงประจักษ์ 
                  4. ก ำหนดให้หน่วยงำนในสังกัดทุกหน่วยงำนใช้ระบบกำรบริหำรจัดกำรที่มุ่งเน้นคุณธรรม                   
และควำมโปร่งใสในกำรท ำงำนตำมหลักกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน
ภำครัฐ (ITA : Integrity & Transparency Assessment) 
 5. ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐำน (Area-based Management) 
รูปแบบกำรบริหำรแบบกระจำยอ ำนำจ “CLUSTERs” 
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 6. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม จัดท ำแผนบูรณำกำรจัดกำรศึกษำในระดับพ้ืนที่ 
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 7. สร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำรูปแบบเครือข่ำย เช่น เครือข่ำยส่งเสริม
ประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำ ศูนย์พัฒนำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สหวิทยำเขต กลุ่มโรงเรียน ฯลฯ 
 8. ส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำแบบบูรณำกำรที่ตอบสนอง 
ควำมต้องกำรของประชำชนและพ้ืนที่ 
 9. ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสำธำรณชน ให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และมีส่วนร่วม
รับผิดชอบ (Accountability) ในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
 10. ส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนของสังคมเข้ำมำมีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยำกรเพ่ือกำรศึกษำ 
 11. ศึกษำ วิเครำะห์ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ระบบกำรบริหำรงำนของหน่วยงำน บทบำทหน้ำที่  
ทั้งระดับปฏิบัติ และรับกำรก ำกับติดตำม 
 12. ศึกษำ วิเครำะห์ ออกแบบ และพัฒนำรูปแบบกำรกระจำยอ ำนำจกำรจัดกำรศึกษำ 4 ด้ำน  
ให้สถำนศึกษำ  
 13. ศึกษำ วิเครำะห์ ออกแบบโครงสร้ำงของสถำนศึกษำ (Enterprise Architecture) ในฐำน
หน่วยงำนระดับปฏิบัติ และหน่วยงำนระดับก ำกับติดตำมให้เหมำะกับบริบทกำรเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน 
 14. ศึกษำ วิเครำะห์ ออกแบบ พัฒนำ Digital Technology ใช้ในกำรจัดกำรศึกษำทั้งระบบ (Digital 
Transformation) 
 15. สนับสนุน ส่งเสริมให้สถำนศึกษำจัดหำเจ้ำหน้ำที่เพ่ือปฏิบัติหน้ำที่สนับสนุนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
เพ่ือให้ครูสำยผู้สอนปฏิบัติหน้ำที่เฉพำะด้ำนที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเท่ำนั้น 
 16. ยกระดับสถำนศึกษำให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นศูนย์กลำงในกำรพัฒนำทักษะ และ
คุณภำพชีวิตของชุมชน 
 17. สร้ำงควำมเข้มแข็ง และยกระดับคุณภำพสถำนศึกษำตำมบริบทของพ้ืนที่ เช่น โรงเรียนมำตรฐำนสำกล 
โรงเรียนนวัตกรรม โรงเรียนร่วมพัฒนำ โรงเรียนประชำรัฐ โรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนห้องเรียนกีฬำ ฯลฯ 
 18. น ำผลกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำมำใช้ในกำรวำงแผนกำรปฏิบัติกำรตรวจสอบติดตำม 
เพ่ือกำรปรับปรุงพัฒนำสถำนศึกษำให้มีคุณภำพและเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ 
 19. สร้ำงมำตรฐำน และก ำหนดแนวทำงในกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก 
 20. ส่งเสริม สนับสนุน ให้โรงเรียนขนำดเล็กมีระบบกำรบริหำรจัดกำรที่หลำกหลำย เช่น กำรบริหำร
จัดกำรแบบกลุ่มโรงเรียน กำรสอนแบบคละชั้น 
   21. สถำนศึกษำมีอิสระในกำรบริหำรงำน และจัดกำรเรียนรู้ เพ่ือพัฒนำผู้เรียน ให้ได้ตำมมำตรฐำน
คุณภำพผู้เรียน สอดคล้องกับควำมต้องกำรท้องถิ่น น ำไปสู่กำรพัฒนำทักษะชีวิต ทักษะอำชีพของผู้เรียนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
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 22. ศึกษำ วิเครำะห์ วิธีกำรจัดสรรงบประมำณให้กับผู้เรียน และสถำนศึกษำ ทั้งด้ำนควำมเหมำะสม เพียงพอ 
 23. จัดสรรงบประมำณให้ผู้เรียนและสถำนศึกษำโดยตรง 
 24. ประสำนควำมร่วมมือกับกองทุนควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ เพ่ือลดควำมเหลื่อมล้ ำทำง 
กำรศึกษำ เพ่ือสนับสนุนงบประมำณเพ่ือสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
 25. พัฒนำระบบฐำนข้อมูลทรัพยำกรมนุษย์ด้ำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ที่สำมำรถเชื่อมโยง และ
บูรณำกำรข้อมูลด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ระหว่ำงกระทรวง หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง โดยกำรเชื่อมโยงข้อมูล
รำยบุคคลที่เกี่ยวกับกำรศึกษำ กำรพัฒนำตนเอง สุขภำพและกำรพัฒนำอำชีพในตลอดช่วงชีวิต เป็นฐำนข้อมูล 
กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ของประเทศไทยที่มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล สำมำรถประเมินจุดอ่อน จุดแข็ง 
และศักยภำพบุคคลของประเทศ น ำไปสู่กำรตัดสินใจระดับนโยบำยและปฏิบัติ 
 26. พัฒนำ Digital Platform ด้ำนกำรเรียนรู้ผู้เรียน และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เพ่ือให้สถำนศึกษำ 
และหน่วยงำนในสังกัดใช้ในกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจ 
 27. พัฒนำ Digital Platform ด้ำนกำรบริหำรงำน เพ่ือสนองตอบต่อกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร
ตำมภำรกิจที่รับผิดชอบ น ำไปสู่กำรพัฒนำฐำนข้อมูลบุคลำกร ที่เชื่อมโยงกันทั้งระบบตตั้งแต่กำรคัดสรร บรรจุ
แต่งตั้ง ตลอดจนเชื่อมโยงถึงกำรพัฒนำครู เพ่ือให้สอดคล้องกับควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ 
 28. พัฒนำ Digital Platform ระบบข้อมูลสำรสนเทศของผู้เรียนเป็นรำยบุคคลตั้งแต่ระดับปฐมวัย 
จนจบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ที่สำมำรถเชื่อมโยงกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง น ำไปสู่กำรพัฒนำฐำนข้อมูลประชำกร 
ด้ำนกำรศึกษำของประเทศ 
 29. พัฒนำ Big Data เพ่ือเชื่อมโยง วิเครำะห์ข้อมูลทุกมิติ น ำไปสู่กำรวำงแผน กำรจัดกำรเรียนรู้
ให้แก่ผู้เรียนเป็นรำยบุคคล 
                 30. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำกำรจัดกำรศึกษำเป้ำหมำยโลกเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 
(Global Goals for Sustainable Development) 
 31. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำและหน่วยงำนทุกสังกัดจัดสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ 
ให้สอดคล้องกับหลัก Zero waste และมำตรฐำนสิ่งแวดล้อมเพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Environmental Education 
Sustainable Development : EESD) 
 32. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดกิจกรรมกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และกำรประยุกต์ใช้ปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียงอย่ำงต่อเนื่อง 
 33. ให้บริกำรช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention : EI) ที่ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ หน่วยบริกำร 
และที่บ้ำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 34. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ  
ด้วยระบบและรูปแบบที่หลำกหลำย 
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                  35. ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงำนและสถำนศึกษำจัดท ำ รวบรวม ผลิต พัฒนำ และเผยแพร่ สื่อ 
นวัตกรรม งำนวิจัยทำงกำรศึกษำ 
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 36. ส ำรวจสภำพอำคำรสถำนที่ และสิ่งแวดล้อมในสถำนศึกษำ จัดท ำผังบริเวณ จัดท ำแบบรูปและ
รำยกำรสิ่งก่อสร้ำง 
 37. ส่งเสริม สนับสนุนให้เครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพและกลุ่มสถำนศึกษำ ขับเคลื่อนกำรจัด
กำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพ 
 38. ส่งเสริม สนับสนุนสถำนศึกษำร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรปกครองในพ้ืนที่  
พัฒนำระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนและระบบแนะแนวให้มีประสิทธิภำพ 
 39. พัฒนำระบบคลังข้อมูล องค์ควำมรู้ เพ่ือให้บริกำร Digital Textbook ตำมเนื้อหำหลักสูตรที่
ก ำหนด สื่อ วิดีโอ และองค์ควำมรู้ประเภทต่ำงๆ และให้บริกำรแก่ผู้เรียนให้กำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 40. พัฒนำ Digital Platform เพ่ือตอบสนองต่อกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรำยบุคคล 
 41. สถำนศึกษำสนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่ำน Digital Platform 
 



                                                                                                

                                                                                                                  แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

 

                          
ส่วนที่ 4 

การบริหารงบประมาณและโครงการตามยุทธศาสตร์ 
 

สรุปภาพรวมการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เพื่อบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

งบดำเนินงาน 
 

ที ่ รายการฝ           งบประมาณ 
1 งบประมาณค่าใช้จ่ายของ สพป. (งบประจำ)        2,745,000  
2 งบประมาณเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา                   2,255,000 

รวม                  5,000,000 
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สรุปค่าใช้จ่ายงบประมาณในส่วนของงบประมาณคา่ใช้จ่ายของ สพป. (งบประจำ) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
                             โครงการ/กิจกรรม/รายการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.งบประมาณพื้นฐาน (1.1+1.2)               2,745,000 -กลุ่มบริหาร
การเงินและ
สินทรัพย ์
-กลุ่มนโยบาย
และแผน 

 1.1 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำนักงาน 2,045,000 

 1) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.   

 2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของบุคลากร 60,000 
3) ค่าใช้จ่ายในการตรวจติดตามคุณภาพการศึกษา 50,000 
4) ค่าใช้จ่ายในการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
(รอง ผอ.เขต/ศน.ผอ.กลุ่ม/ปธ.ศูนย์) 

 

5) ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงาน/เจ้าหน้าที่ 
(กรณีที่ไม่มีโครงการรองรับเฉพาะค่าอาหารเท่านั้น) 

45,000 

 6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 100,000 

 7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ ์ 50,000 

 8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง 50,000 

 9) ค่าวัสดุสำนักงานและค่าจ้างถ่ายเอกสาร 200,000 

 10) ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 150,000 

 11) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 50,000 

 12) ค่าจ้างลูกจ้างช่ัวคราว 1,200,000 

  13) อื่น ๆ (ค่าOT,กำจัดปลวก,เกียรติบัตร,กองทุนทดแทน) 90,000 

 1.2 ค่าสาธารณูปโภค (ถัวจ่าย 4 รายการ) 700,000  

1)   ค่าไฟฟ้า      

2)   ค่าน้ำประปา   

3)   ค่าโทรศัพท์    

4)   ค่าไปรษณีย์โทรเลข  

5)   ค่าเช่าพื้นที่และดูแลเว็บไซต ์  

2.การพัฒนาคุณภาพการศึกษา    2,255,000 

    2.1 งบพัฒนาคุณภาพตามภาระงาน 2,255,000 

          รวมทั้งสิ้น 5,000,000  
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      สรุปงบหน้าโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
      ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

                     หมายเหตุ :  โครงการที่ระบุงบประมาณว่า เป็น 0 บาท  คือโครงการได้รับงบประมาณจากแหล่งเงินอ่ืน 
        เช่นสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)เป็นต้น 

ชื่อโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

1.การจดัท าแผนปฏิบัติการตรวจสอบภายในประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

40,000 นางดลใจ  
 แสงบุญ 

ต.ค. 64 - 
ก.ย. 65 

2. คลินิกนิติการ 

 

0     นางศศิอุษา 
เพ็งมาก  
และคณะ 

ต.ค. 64 - 
ก.ย. 65 

3.การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินต าแหน่ง 
และวิทยฐานะตามข้อตกลงในการพัฒนางาน 
(Performance Agreement : PA) ปี2565 
 

10,000 นางประภัสสร 
เณรศิริ 
 

ธ.ค. 64- 
ก.พ.64 

4.ปฐมนิเทศและพัฒนาศักยภาพครูผู้ช่วยสู่การ
เป็นครูมืออาชีพ ประจ าปีงบประมาณ 2565 
 

40,000 นางประภัสสร 
เณรศิริ 

ก.พ.-มี.ค. 
65 

5.พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาในสังกัดส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
 
 

850,000 
 

นางประภัสสร 
เณรศิริ 

ธ.ค. 64-
ม.ค. 65 

6.ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหาร 

สถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว สังกัด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต ๑ 
 

70,000 นางประภัสสร 
เณรศิริ 

พ.ย. 64 - 
ก.ย. 65 



ชื่อโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

7.พัฒนาก่อนแต่งตั้งรองผู้อ านวยการส านักงาน     

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

102,400 นางประภัสสร 
เณรศิริ 
 
 

พ.ย. – 
ธ.ค. 64 
 

8.เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร 
รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า 
เจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
28 กรกฎาคม  2565 

6,400 นางปราณี    
บัวทอง       

ก.ค. 65 

9.การน าเสนอผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best  
Practice) และนวัตกรรมด้านการจัดการศึกษา 
เรียนรวม 

15,000  นางสาวกชกร  
นิ่มแสง                                      
และ นางสาว
จารุณี สถิตย ์

ก.พ. –  
ก.ค. 65 

10.การน าเสนอผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ 
(Best Practice) และนวัตกรรม 
ด้านการศึกษาระดับปฐมวัย 

15,000 นางสาวกชกร  
นิ่มแสง                                      
และ นางสาว
จารุณี สถิตย์ 

ก.พ. -   
ก.ค. 65 

11.พัฒนาศักยภาพผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 
 และทบทวนการจัดกิจกรรมลูกเสือ 

100,000 นางสาวกชกร 
 นิ่มแสง                                      
และ นางสาว
จารุณี สถิตย์ 

พ.ย.64 - 
ก.ย. 65 

12.พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 20,000 นางสาวศุภากร   
เตโชชยัวธุ 

ต.ค.64 - 
ก.ย.65 

13. การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรแกนกลาง 
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  
เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

0 
 

นางสาวกชกร 
นิ่มแสง                                      
และ นางสาวจารุณี 
สถิตย์ 

พ.ย.64-  
ก.ย.65 

14. นิเทศแบบรวมพลังกลุ่มเครือข่าย (Network  
Supervisor Team : NST) โดยใช้กลุ่มโรงเรียน 
เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา AT2S 

220,000 นางสาวจารุณี  
สถิตย์ 
 

ต.ค.64 - 
ก.ย.65 

15. พัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา ส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

0 นางสาวจารุณี  
สถิตย์ 
และนางสาวกชกร  
นิ่มแสง                                        

ต.ค.64- 
ก.ย. 65 



ชื่อโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

16.การน าเสนอผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ 
 (Best Practice) โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

20,000  นางสาวจารุณี  
สถิตย์ 
และนางสาวกชกร  
นิ่มแสง                                        

ต.ค.64 - 
ก.ย.65 

17.เชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบ ด้านการช่วยเหลือ 
สังคมดีเด่นหรือ มีจิตสาธารณะ 

0 นางสาวจารุณี 
สถิตย์ และคณะ 

ต.ค.64 - 
ก.ย.65 
 
 
 

18.การประเมินความสามารถด้านการอ่าน ชั้น 
ประถมศึกษาปีที่ 1 (RT) ปีการศึกษา 2564 
 
 

50,000 นางเจือศรี  
พูนพิพัฒน์  
นางเอ้ืออารีย์   
ศรีมาลา 

ต.ค.64- 
เม.ย. 65 

19.การประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 3 (NT) ปีการศึกษา 2564 
 

120,000 นางเจือศรี  
พูนพิพัฒน์  
นางเอ้ืออารีย์   
ศรีมาลา 

ต.ค.64  -  
พ.ค.65 

20.ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O – 
NET) ระดับชั้น ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2564 

0   นางเอ้ืออารีย์   
ศรีมาลา 

ต.ค. 64 –  
ก.ย 65 

21.การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระ 
คณิตศาสตร์ โดยใช้กระบวนการ Active Learning 

0 
 

นางเจือศรี        
พูนพิพัฒน์  
และคณะ 

เม.ย. 
ก.ย.65 

22.พัฒนาห้องเรียนคุณภาพ 15,000   นางเจือศรี 
พูนพิพัฒน์ 
และคณะ   

ม.ค. –  
เม.ย. 65 

23. พัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 
 และนิเทศการศึกษา 

40,000 นางเจือศรี 
พูนพิพัฒน์ 
และคณะ   

ต.ค.64- 
ก.ย.65 

24. การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
ภาษาไทย ตามนโยบาย “เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออก 
เขียนได้ทุกคน” 
        

8,000 นางเจือศรี 
พูนพิพัฒน์ 
และคณะ   

ส.ค.65- 
ก.ย.65 



ชื่อโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

25.การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) ผู้สอนภาษาอังกฤษและวิทยาการค านวณ
ระดับเขตพ้ืนที่ 

0 นายรัชพล   
บูรณสรรพสิทธิ์ 
และคณะ 

พ.ย..64- 
มี.ค.65 

26.พัฒนาศักยภาพบุคลากรและการแนะแนวเพ่ือ
เตรียมความพร้อมด้านทักษะอาชีพแก่นักเรียน 

0 นางสาวจินต์จุฑา 
เหลืองอ่อน  

พ.ย.64- 
ก.ย.65 

27.การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ปีการศึกษา2565 

0 นางสาวจินต์จุฑา 
เหลืองอ่อน 

ต.ค.64- 
ก.ย.65 

28.แหล่งเรียนรู้ รอบรั้ว สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 
 

20,000 นางพระไพจิตร์  
เสียงสุวรรณ์ และ 
และนางสาวศศธิร 
พุ่มมูล 

ก.ย.-  
ต.ค. 64 

29.เงินพระราชทานของพระบาทสมเด็จ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว    

33,000 นางปราณี  
บัวทอง       

ต.ค.- 
พ.ย. 64    

30. ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประธานกลุ่ม
โรงเรียน ที่ปรึกษา ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 
รอง ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 ผู้อ านวยการ
กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสังกัด สพป.
ฉะเชิงเทรา เขต 1 

171,200 
 

นางสาวอังคณา 
รัตนมังคละ และ
บุคลากรกลุ่ม
อ านวยการ 
 

ต.ค.64- 
ก.ย.65 

31.งานพิธีถวายราชสักการะ และกิจกรรมวันส าคัญ 
 

50,000 นางสาวอังคณา 
รัตนมังคละ และ
บุคลากรกลุ่ม
อ านวยการ 

ต.ค.64- 
ก.ย.65 

32.กิจกรรมน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่อง
ในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ          
พระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราชบรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564  

 

4,000 นางสาวอังคณา, 
รัตนมังคละ และ
บุคลากรกลุ่ม
อ านวยการ 

ต.ค.64 

33.ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ครู และ
บุคลากรในสังกัด ประจ าปี 2565 

100,000 นางสาวศศิธร   
พุ่มมูล 

ก.ย. 65 

34.บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับ
ประถมศึกษา  

0 นางสาวศุภากร  
เตโชชัยวธุ  

ต.ค.64- 
ก.ย.65 



ชื่อโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

 
หมายเหตุ : ถ้าไม่ได้รับงบประมาณจะน าไป 
บูรณาการรวมกับโครงการอ่ืน 

นางสาวจารุณี  
สถิตย์ 
 
 

35.ส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพ
สถานศึกษา  
 
หมายเหตุ : ถ้าไม่ได้รับงบประมาณจะน าไป 
บูรณาการรวมกับโครงการอ่ืน 
 

0 นางสาวศุภากร  
เตโชชัยวธุ   
นางสุนทรี  
ดรุณเนตร 
 

ต.ค.64- 
ก.ย.65 

36.การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ  
สถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ระยะที่ 1 การเรียนรู้ใน 
สภาพจริง 
 

40,000 นางเจือศรี         
พูนพิพัฒน์ 
นางสาวศุภากร  
เตโชชัยวธุ 

ธ.ค. 64- 
ม.ค. 65 
 

37.พัฒนาศักยภาพด้านการวางแผนของผู้บริหาร
สถานศึกษาและบุคลากรในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

60,000 นางวราภรณ์ 
คุรุเวชสมบูรณ์ 

ธ.ค. 64 
-ม.ค. 65 

38. ส่งเสริมทักษะอาชีพด้านการออกแบบ สื่อ 
สิ่งพิมพ์ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (IT Art) ” 
 

35,000 
 
 
 
 

นางเจือศรี         
พูนพิพัฒน์ 
นางสาวศุภากร  
เตโชชัยวธุ 

ธ.ค. 64- 
ก.ย. 65 

               
               รวมทั้งสิน้ 
 

 
2,255,000 

 

 



 
 

                                   

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

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมายของโครงการ 
(เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
และค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ  
(บาท)  

ไตรมาสที่ 
ด าเนินการ 

สอดคล้องกับ 

  กลยุทธ์ สพฐ.ที่ 1  สง่เสริมการจดัการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
1. พัฒนาศักยภาพ
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และ
ทบทวนการจัดกิจกรรม
ลูกเสือ / กิจกรรมท่ี ๑ 
พัฒนาศักยภาพ
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และ
ทบทวนการจัดกิจกรรม
ลูกเสือให้กับผู้อ านวยการ
ลูกเสือโรงเรียนและ
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 
กิจกรรมท่ี ๒ นิเทศ 
ติดตาม และประเมินการ
จัดกิจกรรมลูกเสือ    
เนตรนารีในโรงเรียน 

1.เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ มี
ความรู้ ความเข้าใจในจุดหมาย 
วัตถุประสงค์ และวิธีการในการ
ฝึกอบรมเยาวชนแบบใหม่ตาม
แนวทางของส านักงานลูกเสือโลก 
2.เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 
สามารถวางแผนด าเนินการ
ฝึกอบรมลูกเสือได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3.เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ น า
ทักษะ พิธีการและกระบวนการ
ทางลูกเสอืไปใช้ประโยชน์แก่
หน่วยงาน เยาวชนและสังคม 
4.เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 
สามารถท าหน้าท่ีบริหารงานใน
กองลูกเสือได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เชิงปริมาณ 
1.อ านวยการลูกเสือโรงเรียน จ านวน 
138  คน 
2. ผู้บังคับบัญชาลูกเสือโรงเรียน 
จ านวน 178  คน 
- โรงเรียนประถมศึกษา  โรงเรียนละ      
1 คน 
- โรงเรียนขยายโอกาส  โรงเรียนละ        
2 คน 
เชิงคุณภาพ 
1.*ผู้บริหารโรงเรียนมีความรู้ ความ
เข้าใจในจุดหมาย วัตถุประสงค์ และ
วิธีการในการฝึกอบรมเยาวชนแบบใหม่
ตามแนวทางของส านักงานลูกเสือโลก  

  2.*ครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนในสังกัดท่ีเข้ารับการฝึกอบรม
มีความรู้  ความเข้าใจในหลักการ 
วิธีการจัดกิจกรรมลูกเสือ และน า
กระบวนการไปใช้ในการพัฒนาเยาวชน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 

๑.ผู้บริหารโรงเรียนมี
ความรู้ ความเข้าใจใน
จุดหมาย วัตถุประสงค์ 
และวิธีการในการฝึกอบรม
เยาวชนแบบใหม่ตาม
แนวทางของส านักงาน
ลูกเสือโลก   
ร้อยละ 80  
๒.ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาโรงเรียนในสังกัดท่ีเข้า
รับการฝึกอบรมมีความรู้ 
ความเข้าใจในหลักการ 
วิธีการจัดกิจกรรมลูกเสือ 
และน ากระบวนการไปใช้ใน
การพัฒนาเยาวชนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ร้อยละ 80 

100,000 ไตรมาสท่ี  
   1 - 4 

ยุทธศาสตรท์ี่  3 การพัฒนา
และสร้างเสริมศักยภาพของ
ทรัพยากร 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาต ิ
ข้อ 12 พัฒนาการเรียนรู้ 
แผนพฒันาการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน (พ.ศ. 2564-2565) 
ของสพฐ. 
ท่ี 1  ส่งเสริมการจัดการศึกษา
ให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจาก
ภัยทุกรูปแบบ 
นโยบาย สพป.ฉช.1 
ท่ี 1  ส่งเสริมการจัดการศึกษา
ให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจาก
ภัยทุกรูปแบบ 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมายของโครงการ 
(เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
และค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ  
(บาท)  

ไตรมาสที่ 
ด าเนินการ 

สอดคล้องกับ 

  กลยุทธ์ สพฐ.ที่ 2  สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
1.การพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรแกนกลางการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ เป็น
หลักสูตรฐานสมรรถนะ/
ประชุมทบทวนและปรับปรุง
หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ เป็น
หลักสูตรฐานสมรรถนะ 
ให้กับสถานศึกษาทุกแห่งใน
สังกัด 

๑.  เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ      
ในการปรับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
๒๕๕๑   เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ  
๒. เพื่อพัฒนากรอบหลักสูตร
สถานศึกษา 

เชิงปริมาณ 
  ผู้บริหารและครูผู้สอนจ านวน        
๒๐๐ คน  เป็นเวลา  ๑ วัน 

 
เชิงคุณภาพ 
๑.ครูผู้สอนสามารถจัดการเรยีนการสอนได้
ตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัดท่ีปรับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ เป็นหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ 
๒.สถานศึกษามีการปรับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ และกรอบ
หลักสูตรเพิ่มเติมของ สพป.ฉะเชิงเทรา   
เขต ๑ 

ผู้บริหารและครูผู้สอนมี
ความเข้าใจในการปรับ
หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ เป็น
หลักสูตรฐานสมรรถนะ 

         0 ไตรมาสท่ี  
   1 - 4 

ยุทธศาสตรท์ี่  3 การพัฒนา
และสร้างเสริมศักยภาพของ
ทรัพยากร 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาต ิ
ข้อ 12 พัฒนาการเรียนรู้ 
แผนพฒันาการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน (พ.ศ. 2564-2565) 
ของสพฐ. 
ท่ี 2 สร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคฯ 
นโยบาย สพป.ฉช.1 
ท่ี 2 สร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคฯ 

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

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

เชิงปริมาณ 
1. ครูแนะแนวในโรงเรียนขยายโอกาส
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 จ านวน 
40 โรงเรียน โรงเรียนละ  ๒  คน  รวม    
80  คน 
2. คณะกรรมการด าเนินงานศูนย์แนะแนวฯ  
เจ้าหน้าท่ี และผู้เกี่ยวข้อง  จ านวน    20 คน  
3. นักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 ท่ีสนใจศึกษาต่อสาย
อาชีพ จ านวน 40 โรงเรียน 

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

         0 ไตรมาสท่ี  
  1 – 4 

ยุทธศาสตรท์ี่  3 การพัฒนา
และสร้างเสริมศักยภาพของ
ทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาต ิ
ข้อ 12 พัฒนาการเรียนรู้ 
แผนพฒันาการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน (พ.ศ. 2564-2565) 
ของสพฐ. 
ข้อ 3 ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาฯ 
นโยบาย สพป.ฉช.1 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมายของโครงการ 
(เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
และค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ  
(บาท)  

ไตรมาสที่ 
ด าเนินการ 

สอดคล้องกับ 

เชิงคุณภาพ 
 ครูแนะแนวในโรงเรียนมีความรู้  ความเข้าใจ  
“ทักษะครูแนะแนวในวิถ ีNew normal”  
น าความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรม
และการแนะแนวเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้
ค้นพบตนเองในการเลือกเส้นทางการศึกษา
อาชีพ และสามารถบริหารจัดการงานแนะ
แนวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

จัดการงานแนะแนวได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ร้อย
ละ 80 

ข้อ 3 ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาฯ 
 

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

1. ให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้     
ความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินต าแหน่ง และวิทยฐานะ
ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน 
(Performance Agreement : 
PA) 
2. เพื่อผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถ
เขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน 
(Performance Agreement : PA) 
ตามมาตรฐานต าแหน่งและวิทย
ฐานะได้ 

เชิงปริมาณ  
อบรมหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
ต าแหน่ง และวิทยฐานะฯ 
จ านวน ๓ รุ่นๆละ ๑ วัน  
จ านวน  620 คน 
เชิงคุณภาพ 
 ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ 
ความสามารถ ความช านาญการ หรือ
ความเชี่ยวชาญในต าแหน่งและวิทย
ฐานะ 

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

  10,000 ไตรมาสท่ี  
     2 

ยุทธศาสตรท์ี่  3 การพัฒนา
และสร้างเสริมศักยภาพของ
ทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาต ิ
ข้อ 12 พัฒนาการเรียนรู้ 
แผนพฒันาการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน (พ.ศ. 2564-2565) 
ของสพฐ. 
ข้อ 3 ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาฯ 
นโยบาย สพป.ฉช.1 
ข้อ 3 ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาฯ 

2.ปฐมนิเทศและพัฒนา
ศักยภาพครูผู้ช่วยสู่การ
เป็นครูมืออาชีพ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๕/ 

1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับความประพฤติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพและตาม
มาตรฐานทางจริยธรรม 

เชิงปริมาณ 
 ข้าราชการครูต าแหน่งครูผู้ช่วย จ านวน 
150 คน ได้รับการพัฒนาตาม
หลักสูตร  ,ผู้บริหารสถานศึกษา คณะ
วิทยากร และ 

ผู้เข้ารับการอบรมมีความ  
พึงพอใจที่มีต่อภาพรวม
ของโครงการร้อยละ 100 
 

403,000 ไตรมาสท่ี  
     2 

ยุทธศาสตรท์ี่  3 การพัฒนา
และสร้างเสริมศักยภาพของ
ทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาต ิ
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมายของโครงการ 
(เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
และค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ  
(บาท)  

ไตรมาสที่ 
ด าเนินการ 

สอดคล้องกับ 

จัดปฐมนิเทศและพัฒนา
ศักยภาพครูผู้ช่วยสู่การ
เป็นครูมืออาชีพ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๕ 

2. เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ทางด้าน
วิชาการท่ีจ าเป็นต่อวิชาชีพครู ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการท่ี  ก.ค.ศ. 
ก าหนด   
๓. เพื่อเสริมสร้างขวัญ และ
ก าลังใจในการปฏิบัติราชการ 

คณะท างาน ท่ีเข้าร่วมโครงการ รวม
ท้ังสิ้น 330 คน  

 เชิงคุณภาพ 
  ครูผู้ช่วยมีความรู้ความเข้าใจ และ
ทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนเป็นไปตามนโยบายของส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาต้นสังกัด ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

ข้อ 12 พัฒนาการเรียนรู้ 
แผนพฒันาการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน (พ.ศ. 2564-2565) 
ของสพฐ. 
ข้อ 3 ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาฯ 
นโยบาย สพป.ฉช.1 
ข้อ 3 ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาฯ 
 

3.ยกย่องเชิดชูเกียรติ 
ผู้บริหารการศึกษา 
ผู้บริหารสถานศึกษา 
ข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา  
ลูกจ้างประจ า ลูกจ้าง
ชั่วคราว สังกัด สพป.
ฉะเชิงเทรา เขต 1/ 
ประชาสัมพันธ์/
ด าเนินการ/ประกาศผล/
สรุปผล/การคัดเลือกฯ 

1. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ลูกจ้างประจ า ท่ีมีความ
ประพฤติดีและปฏิบัติตนตาม
มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ
และมีผลงานดีเด่นเป็นท่ีประจักษ์  
2. เพื่อสร้างขวัญก าลังใจในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีในวิชาชีพ 
3. เพื่อเป็นแบบอย่างท่ีดี 
เสริมสร้างความศรัทธาและความ
เชื่อมั่นในการประกอบวิชาชีพ 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการและ
ลูกจ้างชั่วคราว ท่ีมีความประพฤติดีและ
ปฏิบัติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ได้รับการยกย่อง เชิดชูเกยีรติ   
 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ลูกจ้างประจ าพนักงานราชการและลูกจา้ง
ชั่วคราว  ท่ีมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และ
มีผลงานดีเด่นเป็นท่ีประจักษ์ ได้รับการ
ยกย่องเชิดชูเกยีรติ  
รวมจ านวน 136 รางวัล 
เชิงคุณภาพ 

บุคลากรท่ีกลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับการ 
ยกย่อง ชมเชย เชิดชูเกียรติเป็นท่ียอมรับ
ของสังคม ชุมชน  

สถานศึกษา ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการยกย่อง         
เชิดชูเกียรติ ร้อยละ 100 
เป็นแบบอย่างท่ีดี เป็นท่ี
เคารพ ยกย่องแก่ศิษย์และ
บุคคลท่ัวไป 

70,000 ไตรมาสท่ี  
  1 – 4 

ยุทธศาสตรท์ี่  6 การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาต ิ
ข้อ 11 การพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต 
แผนพฒันาการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน (พ.ศ. 2564-2565) 
ของสพฐ. 
ช้อ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศึกษา 
นโยบาย สพป.ฉช.1 
ช้อ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศึกษา 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมายของโครงการ 
(เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
และค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ  
(บาท)  

ไตรมาสที่ 
ด าเนินการ 

สอดคล้องกับ 

4.เชิดชูเกียรติบุคคล
ต้นแบบ ด้านการ
ช่วยเหลือสังคมดีเด่นหรือ 
มีจิตสาธารณะ 

๑. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล
ต้นแบบ ด้านการช่วยเหลือสังคม
ดีเด่น และมีจิตสาธารณะ 
๒. เพื่อสร้างเครือข่ายบุคคล
ต้นแบบ ด้านการช่วยเหรือสังคม
ดีเด่น และเพื่อยกระดับมาตรฐาน
ความเป็นครูมือาชีพ ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครูท่ี
ท าประโยชน์ 

เชิงคุณภาพ                                                                                                       
๑. ครูเป็นแบบอย่างท่ีดี มีศีลธรรม มีจิต
วิญญาณความเป็นครู เจริญรอยตาม  
เบื้องพระยุคลบาท 
๒. ผู้มีทักษะ / ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการ
จัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนได้อยา่ง
หลากหลาย  
เชิงปริมาณ  
ผู้มีจิตสาธารณะ ด้านการสนับสนุน
การศึกษาในการจัดการสอนโดยไม่รับ
ค่าตอบแทนให้แก่ผู้เรียน ได้รับการยกยอ่ง
ทุกคน 

    

5.การพัฒนาข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งรองผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน  ระยะท่ี ๒  
การเรียนรู้ในสภาพจริง /
พัฒนาก่อนแต่งตั้ง           
รองผอ.สพท. 
 

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนา ได้
เรียนรู้สภาพจริงในส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาท่ีมีนวัตกรรม หรือ
มีวิธีการปฏิบัติงานท่ีเป็นเลิศ 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. เพื่อให้ผู้ เข้ารับการพัฒนามี
ความรู้  ความสามารถ ในก าร
ช่วยเหลือผู้อ านวยการส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา พัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาให้ได้ตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน แปลงนโยบาย
สู่การปฏิบัติ เป็นนักบริหารจัดการ
เชิงกลยุทธ์ ท่ียึดหลักธรรมาภิบาลใน
การบริหารจัดการอย่างมี 
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

เชิงปริมาณ 
    ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาท่ีผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา กลุ่ม
ประถมศึกษา จ านวน ๑๕ คน 
เชิงคุณภาพ  
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ี
ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตรได้เพิ่มพูน
ความรู้ ทักษะ  เจตคติท่ีด ีคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพท่ี
เหมาะสมในอันท่ีจะท าให้การปฏิบัติ
หน้าท่ีราชการ  เกิดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และความก้าวหน้าแก่ราชการ 
มีอุดมการณ์ วิสัยทัศน์ บุคลิกภาพ 
สามารถน าการพัฒนาหลักสูตรและการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญได้อย่าง

- สอบถามความพึงพอใจ 
- ประเมินพฤติกรรมการ
เรียนรู้และการพัฒนา 
- รายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการ 

  102,400     1 ยุทธศาสตรท์ี่  6 การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาต ิ
ข้อ 11 การพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต 
แผนพฒันาการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน (พ.ศ. 2564-2565) 
ของสพฐ. 
ช้อ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศึกษา 
นโยบาย สพป.ฉช.1 
ช้อ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศึกษา 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมายของโครงการ 
(เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
และค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ  
(บาท)  

ไตรมาสที่ 
ด าเนินการ 

สอดคล้องกับ 

 เหมาะสม และรว่มบริหารจัดการ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

6.การน าเสนอผลการ
ปฏิบัติงานท่ีเป็นเลิศ 
(Best Practice) และ
นวัตกรรมด้านการจัด
การศึกษาเรียนรวม 
/คัดเลือก/น าเสนอผลการ
ปฏิบัติงานท่ีเป็นเลิศ 
(Best Practice)และ
นวัตกรรมการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา
เรียนรวม 

1.เพื่อน าเสนอผลการปฏิบัติงานท่ี
เป็นเลิศ (Best Practice) และ
นวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาเรียนรวม  
๒.เพื่อส่งเสริมการน าผลการศึกษาวิจัย
ไปใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการ
บริหารจัดการศึกษา การพัฒนา
หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้   
ด้านการจัดการศึกษาเรียนรวม 
๓.เพือ่ส่งเสริมผู้บริหารสถานศึกษา 
ครูและบุคลากร ในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เทคนิค วิธีการและวิธีการ
ปฏิบัติท่ีส่งผลส าเร็จต่อการพัฒนา
สมรรถภาพนักเรียนเรียนรวม 

เชิงปริมาณ 
1. ผู้อ านวยการโรงเรียน จ านวน  ๑๓๘  คน 

22. ครูและบุคลากรท่ีรับผิดชอบงานการศึกษา
พิเศษ จ านวน  ๑๓๘  คน 
3. พี่เลี้ยงเด็กพิการ จ านวน ๒๓  คน 
เชิงคุณภาพ 
1.ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร มีผล
การปฏิบัติงานท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) 
และนวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาเรียนรวม ท่ีเป็นแบบอย่าง 
2.ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร 
ได้รับการส่งเสริมการน าผลการศึกษาวิจัยไป
ใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการบริหารจัด
การศึกษา การพัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้ ด้านการจัดการศึกษา
เรียนรวม 
3.ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร 
ได้รับการส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เทคนิค วิธีการและวิธีการปฏิบัติท่ีส่งผล
ส าเร็จต่อการพัฒนาสมรรถภาพนักเรียน 
เรียนรวม 

ผู้บริหารสถานศึกษา  ครู
และบุคลากร น าเสนอผลการ
ปฏิบัติงานท่ีเป็นเลิศฯ และ
ได้รับการส่งเสริมการน าผล
การศึกษาวิจัยไปใช้เพื่อ
พัฒนาคุณภาพด้านการ
บริหารจัดการศึกษา การ
พัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการเรยีนรู้  ด้านการ
จัดการศึกษาเรียนรวม 
รวมถึงเข้าร่วมกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้เทคนิค 
วิธีการและวิธีการปฏิบัติท่ี
ส่งผลส าเร็จต่อการพัฒนา
สมรรถภาพนักเรียนเรียนรวมฯ   
ร้อยละ 80 
 
 

  15,000 ไตรมาสท่ี  
    2-4 

ยุทธศาสตรท์ี่  3 การพัฒนา
และสร้างเสริมศักยภาพของ
ทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาต ิ
ข้อ 12 พัฒนาการเรียนรู้ 
แผนพฒันาการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน (พ.ศ. 2564-2565) 
ของสพฐ. 
ข้อ 3 ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาฯ 
นโยบาย สพป.ฉช.1 
ข้อ 3 ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาฯ 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมายของโครงการ 
(เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
และค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ  
(บาท)  

ไตรมาสที่ 
ด าเนินการ 

สอดคล้องกับ 

7.การน าเสนอผลการ
ปฏิบัติงานท่ีเป็นเลิศ 
(Best Practice) และ
นวัตกรรม ด้านการศึกษา
ระดับปฐมวัย/ 
น าเสนอผลการปฏิบัติงาน
ท่ีเป็นเลิศ (Best 
Practice) และนวัตกรรม 
ด้านการศึกษาระดับ
ปฐมวัย 

๑. เพื่อน าเสนอผลการปฏิบัติงานท่ี
เป็นเลิศ (Best Practice) และ
นวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาระดับปฐมวัย  
๒. เพื่อส่งเสริมการน าผลการ
ศึกษาวิจัยไปใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ด้านการบริหารจัดการศึกษา การ
พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการ
เรียนรู้ ด้านการจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัย 
๓. เพื่อส่งเสริมผู้บริหาร
สถานศึกษา ครูและบุคลากร ใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคนิค 
วิธีการและวิธีการปฏิบัติท่ีส่งผล
ส าเร็จต่อการพัฒนาสมรรถภาพ
นักเรียนระดับปฐมวัย 

เชิงปริมาณ 
  ๑.ผู้อ านวยการโรงเรียน    
จ านวน  ๑๓๖  คน 

  ๒.ครูและบุคลากรท่ีสอนระดับปฐมวัย
จ านวน  ๑๓๖  โรงเรียน 

  เชิงคุณภาพ 
  ๑.ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและ
บุคลากร มีผลการปฏิบัติงานท่ีเป็นเลิศ 
(Best Practice) และนวัตกรรมการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัย ท่ีเป็นแบบอย่าง 

  ๒.ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและ
บุคลากร ได้รับการส่งเสริมการน าผล
การศึกษาวิจัยไปใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ด้านการบริหารจัดการศึกษา การ
พัฒนาหลกัสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
ด้านการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 

  ๓. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและ
บุคลากร ได้รับการส่งเสริมให้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคนิค วิธีการและ
วิธีการปฏิบัติท่ีส่งผลส าเร็จต่อการ
พัฒนาสมรรถภาพนักเรียนระดับ
ปฐมวัย 

๑.ผู้บริหารสถานศึกษา ครู
และบุคลากร น าเสนอผลการ
ปฏิบัติงานท่ีเป็นเลิศ (Best 
Practice) และนวัตกรรมการ
พัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาระดับปฐมวัย   
ร้อยละ 80 
๒.ผู้บริหารสถานศึกษา ครู
และบุคลากร ได้รับการ
ส่งเสริมการน าผลการ
ศึกษาวิจัยไปใช้เพื่อพัฒนา
คุณภาพด้านการบริหารจัด
การศึกษา การพัฒนา
หลักสูตรและกระบวนการ
เรียนรู้ ด้านการจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัย ร้อยละ 80 
๓.ผู้บริหารสถานศึกษา ครู
และบุคลากร เข้าร่วม
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ 
เทคนิค วิธีการและวิธีการ
ปฏิบัติท่ีส่งผลส าเร็จต่อการ
พัฒนาสมรรถภาพนักเรียน
ระดับปฐมวัย ร้อยละ 80 

15,๐๐๐ ไตรมาสท่ี  
    2-4 

ยุทธศาสตรท์ี่  3 การพัฒนา
และสร้างเสริมศักยภาพของ
ทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาต ิ
ข้อ 12 พัฒนาการเรียนรู้ 
แผนพฒันาการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน (พ.ศ. 2564-2565) 
ของสพฐ. 
ข้อ 3 ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาฯ 
นโยบาย สพป.ฉช.1 
ข้อ 3 ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาฯ 
 

8.การน าเสนอผลการ
ปฏิบัติงานท่ีเป็นเลิศ (Best 
Practice) และนวัตกรรม
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
/น าเสนอผลการ
ปฏิบัติงานท่ีเป็นเลิศ 

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

เชิงปริมาณ 
ร้อยละ 100 โรงเรียนในสังกัด 
ขับเคลื่อนสถานศึกษาให้เป็นระดับ    
๒ ดาว    
เชิงคุณภาพ 

๑. ร้อยละของโรงเรียนใน
สังกัด ยกระดับคุณภาพ
โรงเรียนคุณธรรม  
๒. ร้อยละของโรงเรียน
กลุ่มเป้าหมายมีโครงงาน

 20,๐๐๐ ไตรมาสท่ี  
   1 - 4 

ยุทธศาสตรท์ี่  3 การพัฒนา
และสร้างเสริมศักยภาพของ
ทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาต ิ
ข้อ 12 พัฒนาการเรียนรู้ 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมายของโครงการ 
(เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
และค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ  
(บาท)  

ไตรมาสที่ 
ด าเนินการ 

สอดคล้องกับ 

(Best Practice) และ
นวัตกรรมการพัฒนา
คุณภาพ การจัดการศึกษา
เรียนรวมและส่งเสริมการ
น าผลการศึกษาวิจัยไปใช้
เพื่อพัฒนาคุณภาพด้าน
การบริหารจัดการศึกษา            
การพัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้    
ด้านการจัดการศึกษา  
เรียนรวม 

๓.  เพื่อน าเสนอผลการปฏิบัติงาน
ท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) และ
นวัตกรรมโครงงานโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. 

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

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

แผนพฒันาการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน (พ.ศ. 2564-2565) 
ของสพฐ. 
ข้อ 3 ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาฯ 
นโยบาย สพป.ฉช.1 
ข้อ 3 ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาฯ 

9.ประเมินความสามารถ
ด้านการอ่าน ชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 1 (RT)  
ปีการศึกษา 2564/ 
จัดการประเมินคุณภาพ
การอ่าน ชั้น ป.1 ปี
การศึกษา 2564 (วิธีการ
ตามมาตรฐานของ สพฐ.) 
 

1. เพื่อประเมินคุณภาพการอ่าน
ของนักเรียน ช้ัน ป.1  
2. เพื่อให้ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามีข้อมูลส าหรับการ    
วางแผนการประเมินคุณภาพ
ผู้เรียน 

เชิงปริมาณ 
 สถานศึกษาทุกแห่งด าเนินการทดสอบ
ความสามารถด้านการอ่าน ผู้เรียน   
ชั้น ป.1 
เชิงคุณภาพ 
เขตพื้นท่ีมีข้อมูลท่ีถูกต้องในการ
ด าเนินงานการจัดสอบประเมินคุณภาพ
ผู้เรียน และรายงานหน่วยงานต้นสังกัด 
 

1.  การด าเนินการ
ประเมินคุณภาพการอ่าน
ออก เขียนได้ มี
ประสิทธิภาพ และเป็นไป
ด้วยความถูกต้องเรียบร้อย
บริสุทธิ์ยุติธรรม เชื่อถือได้ 
ร้อยละ 100 
2. สามารถส่งข้อมูลผล
การประเมิน ได้ทันตาม
ก าหนดเวลา ร้อยละ 100 

  50,000 ไตรมาสท่ี  
   1 - 3 

ยุทธศาสตรท์ี่  3 การพัฒนา
และสร้างเสริมศักยภาพของ
ทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาต ิ
ข้อ 12 พัฒนาการเรียนรู้ 
แผนพฒันาการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน (พ.ศ. 2564-2565) 
ของสพฐ. 
ข้อ 3 ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาฯ 
นโยบาย สพป.ฉช.1 
ข้อ 3 ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาฯ 
 

10.การประเมินคุณภาพ
ผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 
3  (NT)/ 

1. เพื่อตรวจสอบทักษะ
ความสามารถของนักเรียนชั้น

เชิงปริมาณ 
1. ประเมินผลสัมฤทธิ์นักเรียน       
ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2564  

1. การด าเนินการประเมิน
คุณภาพการศึกษาขั้น
พื้นฐานมีประสิทธิภาพ 

  120,000 ไตรมาสท่ี  
   1 - 3 

ยุทธศาสตรท์ี่  3 การพัฒนา
และสร้างเสริมศักยภาพของ
ทรัพยากรมนุษย์ 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมายของโครงการ 
(เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
และค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ  
(บาท)  

ไตรมาสที่ 
ด าเนินการ 

สอดคล้องกับ 

ประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 3  (NT) 

ประถมศึกษาปีท่ี 3 ในด้าน
ภาษาไทย และด้านคณิตศาสตร์ 
2. เพื่อน าผลการประเมินไปใช้ใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

เชิงคุณภาพ 
ผลประเมินความสามารถด้าน
ภาษาไทย และความสามารถด้าน
คณิตศาสตร์  มีคุณภาพเป็นท่ียอมรับ    

และเป็นไปด้วยความ
ถูกต้องเรียบร้อยบริสุทธิ์
ยุติธรรม เชื่อถือได้ 
2. สามารถส่งผลการ
ประเมินให้โรงเรียนได้ทัน 
ตามก าหนดเวลา 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาต ิ
ข้อ 12 พัฒนาการเรียนรู้ 
แผนพฒันาการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน (พ.ศ. 2564-2565) 
ของสพฐ. 
ข้อ 3 ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาฯ 
นโยบาย สพป.ฉช.1 
ข้อ 3 ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาฯ 

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

1 .   เ พื่ อ ทดสอ บควา มรู้ แ ล ะ
ความคิดของนักเรียนระดับชั้น ป.6  
และ ม.3  ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 
2.  เพื่อน าผลการทดสอบไปใช้เป็น
องค์ประกอบหน่ึงในการจบ
การศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551   
3.  เพื่อน าผลการสอบไปใช้ในการ
ปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน
ของโรงเรียน 
4.  เพื่อน าผลการทดสอบไปใช้ใน
การประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักเรียนระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
และระดับชาติ 

เชิงปริมาณ 
1. ประเมินคุณภาพการศึกษานักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  โรงเรียนใน
สังกัดในเขตพื้นท่ีการศึกษา และต่าง
สังกัด จ านวน 2 โรงเรียน 
2.  ประเมินคุณภาพการศึกษานักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  โรงเรียนใน
สังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  และโรงเรียน
ต่างสังกัด  จ านวน 2 โรงเรียน  
เชิงคุณภาพ 
1. ผลการสอบเป็นท่ียอบรับ สามารถ
น าไปใช้ในการตัดสิน วิเคราะห์ผู้เรียน 
การจัดการเรียนการสอน ได้ตรงตาม
ตัวชี้วัด 
2.น าผลการประเมินไปวางแผนพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการศึกษาได้ใน
ทุกระดับ 

1.  การด าเนินการ
ทดสอบทางการศึกษาขั้น
พื้นฐานมีประสิทธิภาพ 
และเป็นไปด้วยความ
ถูกต้องเรียบร้อยบริสุทธิ์
ยุติธรรม เชื่อถือได้ 
2.  โรงเรียนสามารถน า
ผลการประเมินไปใช้
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ได้ 

      0 ไตรมาสท่ี  
   1 - 3 

ยุทธศาสตรท์ี่  3 การพัฒนา
และสร้างเสริมศักยภาพของ
ทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาต ิ
ข้อ 12 พัฒนาการเรียนรู้ 
แผนพฒันาการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน (พ.ศ. 2564-2565) 
ของสพฐ. 
ข้อ 3 ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาฯ 
นโยบาย สพป.ฉช.1 
ข้อ 3 ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาฯ 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมายของโครงการ 
(เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
และค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ  
(บาท)  

ไตรมาสที่ 
ด าเนินการ 

สอดคล้องกับ 

3.น าผลการประเมินเป็นข้อมูลในการ
วางแผนพัฒนาสมรรถภาพครูผู้สอน 
4.น าผลการประเมินไปใช้ในการจัดท า
แผนกลยุทธ์ จุดเน้น นโยบาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.การจัดกิจกรรม          
การเรียนการสอนกลุ่ม
สาระคณิตศาสตร์ โดยใช้
กระบวนการ Active 
Learning /อบรมครูที่
สอนวิชาคณิตศาสตร์จาก
โรงเรียนท่ีมีผล (O-NET) 
อยู่ในกลุ่มต่ า 80 
โรงเรียนท้าย 

1. เพื่อพัฒนาครูผู้สอนในสังกัดให้
มีความรู้ และทักษะการจัดการ
เรียนการสอน โดยใช้กระบวนการ 
Active Learning 
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้
บุคลากรทางการศึกษาได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมีเวที
น าเสนอวิธีการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ 
(Best Practices)   ในระดับเขต
พื้นท่ี    

เชิงปริมาณ 
 ค รู ผู้ ส อ น ก ลุ่ ม ส า ร ะ ก า ร เ รี ย น รู้
คณิ ตศาสตร์ ในสั ง กั ด  ได้ เ ข้ า ร่ ว ม
กิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์  โดยใช้กระบวนการ 
Active Learning  จ านวน 8๐ คน 
 เชิงคุณภาพ 
 ค รู ผู้ ส อ น ก ลุ่ ม ส า ร ะ ก า ร เ รี ย น รู้
คณิตศาสตร์ในสังกัด มีทักษะการใช้
เทคนิคการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์  โดยใช้กระบวนการ 
Active Learning เพื่อใช้ประกอบการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

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

 

        0 ไตรมาสท่ี  
   1 - 4 

ยุทธศาสตรท์ี่  3 การพัฒนา
และสร้างเสริมศักยภาพของ
ทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาต ิ
ข้อ 12 พัฒนาการเรียนรู้ 
แผนพฒันาการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน (พ.ศ. 2564-2565) 
ของสพฐ. 
ข้อ 3 ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาฯ 
นโยบาย สพป.ฉช.1 
ข้อ 3 ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาฯ 

13.การพัฒนาคุณภาพการ
เรียนการสอนภาษาไทย 
ตามนโยบาย “เด็กไทยวิถี

๑. เพื่อยกย่องและประกาศเกียรติ
คุณครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัดท่ีมีรูปแบบการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนเพ่ือเพิ่ม

เชิงปริมาณ 
รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการเขียน
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ใน

1.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 
มีรูปแบบการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิ ภาพในการเขี ยน

    8,000   ไตรมาสท่ี  
   1 - 4 

ยุทธศาสตรท์ี่  3 การพัฒนา
และสร้างเสริมศักยภาพของ
ทรัพยากรมนุษย์ 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมายของโครงการ 
(เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
และค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ  
(บาท)  

ไตรมาสที่ 
ด าเนินการ 

สอดคล้องกับ 

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

ประสิทธิภาพในการเขียน
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
ในสถานการณ์การแพร่ระบาด  
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-19) ประจ าปี ๒๕๖5 
2. เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเขียน
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
ท่ีประสบผลส าเร็จเป็นท่ีประจักษ์ 
๓. เพื่อเผยแพร่รูปแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการเขียนอ่าน
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
เป็นต้นแบบในการพัฒนาการเขียน
ให้กับโรงเรียนอื่น ๆ 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ประจ าปี 2565  
 เชิงคุณภาพ 
รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการเขียน
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  ใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  
ช่วยให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
เขียนสะกดค าและบอกความหมาย 
ของค าได้ สามารถเผยแพร่เป็น
แบบอย่างให้กับสถานศึกษาอื่นสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ได้  

ภ า ษ า ไ ท ย ร ะ ดั บ ชั้ น
ประถมศึกษา ปีท่ี 3 รูปแบบ
ท่ีเป็นเลิศ   ระดับดี 
2. ผู้บริหาร ครู และบุลากร
ทา งก า ร ศึกษา  มี ค ว า ม               
พึงพอใจในรูปแบบการเรียน
ก า ร ส อ น เ พื่ อ เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพในการเขียน
ภ า ษ า ไ ท ย ร ะ ดั บ ชั้ น
ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า ปี ท่ี  3             
ท่ีเป็นเลิศ (Best Practices) 
ระดับมาก 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาต ิ
ข้อ 12 พัฒนาการเรียนรู้ 
แผนพฒันาการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน (พ.ศ. 2564-2565) 
ของสพฐ. 
ข้อ 3 ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาฯ 
นโยบาย สพป.ฉช.1 
ข้อ 3 ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาฯ 
 

14.การสร้างชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
ผู้สอนภาษาอังกฤษและ
วิทยาการค านวณระดับเขต
พื้นท่ี/ 
1. กลุ่มครูต้นแบบวิชา
ภาษาอังกฤษ และวิทยาการ
ค านวณ ร่วมกันประชุมวาง
แผนการจัดการ PLC และ
จัดท าเครื่องมือ PLC 
2. ประชาสัมพันธ์รับสมัคร
ครูกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 
และวิทยาการค านวณท่ี

1. เพื่อสร้างความเข้าใจการจัดการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบ 
Active Learning 
2. เพื่อสร้างทางเลือกในการจัดท า
แผนการสอนและสื่อการเรียนการ
สอนวิชาภาษาอังกฤษ 
3. เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนวิทยาการค านวณ 
4. เพื่อสร้างความเข้าใจและ
มาตรฐานในการจัดการเรียนการ
สอนสาระวิทยาการค านวณ 
       

เชิงปริมาณ 
1. ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ จ านวน 
138 คน 
2. ครูผู้สอนวิชาวิทยาการค านวณ 
จ านวน 138 คน 
เชิงคุณภาพ 
ค รู ผู้ ส อ น วิ ช า ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ไ ด้
แลกเปลี่ ยนเรียนรู้ และพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน 
 

- ครูผู้สอนภาษาอังกฤษและ
วิทยาการค านวณมีแผนการ
จัดการเรียนการสอน ร้อย
ละ 100 
-ครูผู้สอนกลุ่มเป้าหมายท่ี
ผ่านการPLC ร้อยละ 100 
 

       0 ไตรมาสท่ี  
  1 – 4 

ยุทธศาสตรท์ี่  3 การพัฒนา
และสร้างเสริมศักยภาพของ
ทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาต ิ
ข้อ 12 พัฒนาการเรียนรู้ 
แผนพฒันาการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน (พ.ศ. 2564-2565) 
ของสพฐ. 
ข้อ 3 ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาฯ 
นโยบาย สพป.ฉช.1 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมายของโครงการ 
(เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
และค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ  
(บาท)  

ไตรมาสที่ 
ด าเนินการ 

สอดคล้องกับ 

สนใจ  เพื่อเข้าร่วม PLC 
Online 

ข้อ 3 ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาฯ 
 

15.การแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน    
ปีการศึกษา 2565 
/ให้โรงเรียนจัดกิจกรรม
ส่งเสริมศักยภาพทางด้าน
วิชาการ ตามความสามารถ
ขอ งบุ คคลและ เ ต รี ย ม
ความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน 
 

2.1 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรยีน
จัดกิจกรรมสง่เสริมศักยภาพทางด้าน
วิชาการ ตามความสามารถของบุคคล
และเตรียมความพรอ้มสู่ประชาคม
อาเซียน 
2.2 เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสได้
แสดงออกซ่ึงความสามารถในด้าน
ศิลปะและหัตถกรรม กิจกรรม     
การงานพื้นฐานอาชีพท่ีสามารถน าไป
พัฒนาต่อยอดเพื่อประกอบอาชีพได้ 
2.3 เพื่อจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรยีนรู้   
น าเสนอศักยภาพในการแข่งขันของ
นักเรียนในด้านศิลปะ 
และหัตถกรรม กิจกรรมการงาน
พื้นฐานอาชีพ ท่ีสามารถน าไปพัฒนา
ต่อยอดเพื่อประกอบอาชีพได้ 

เชิงปริมาณ 
1. โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรยีน ส่งเสริม
สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพ
ทางด้านวิชาการและความสามารถ 
ของบุคคลตาม ความถนัด 
2. ประกวด/แข่งขันศักยภาพของนักเรียน
ในทุก ๆ  ด้าน ในระดับกลุ่มโรงเรียน 
จ านวน 14 กลุ่ม 
และระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  
3. นักเรียนทุกระดับในสังกัดได้แสดง
ผลงานความก้าวหน้าทางการจัดการศึกษา
ตามแนวปฏิรูปการศึกษา 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนท่ีชนะเลิศในทุกกิจกรรม  ได้
เข้าร่วมการแข่งขัน/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
เวทีระดับชาติ 
2. นักเรียนได้แสดงผลงานให้ปรากฏเป็นท่ี
ประจักษ์ต่อสาธารณชน  ท้ังในระดับ
โรงเรยีน ระดับกลุ่มโรงเรียน ระดับเขต
พื้นท่ีการศึกษา  และระดับชาต ิ (ภูมิภาค 
ภาคกลางและภาคตะวันออก) 

1. โรงเรียนท่ีจัดกิจกรรม
ส่งเสริมและพัฒนานักเรียน
ตามศักยภาพ ร้อยละ 90 
2. นักเรียนท่ีเข้าร่วมการ
ประกวด/แข่งขันศักยภาพ
ทางด้านวิชาการ            
ร้อยละ 80 

       0 ไตรมาสท่ี  
  1 – 4 

ยุทธศาสตรท์ี่  3 การพัฒนา
และสร้างเสริมศักยภาพของ
ทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาต ิ
ข้อ 12 พัฒนาการเรียนรู้ 
แผนพฒันาการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน (พ.ศ. 2564-2565) 
ของสพฐ. 
ข้อ 3 ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาฯ 
นโยบาย สพป.ฉช.1 
ข้อ 3 ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาฯ 
 

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

2.1 เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ระดับประถมศึกษาบูรณาการ
กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา 
เข้ากับการจัดการเรียนการสอน 

๑. โรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาใน
สังกัด  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1   
จ านวน ๖  โรงเรียน 
๒.  ครูผู้สอนโรงเรียนท่ีเข้าร่วม

1. มีเครือข่ายความร่วมมือ 
 6  โ ร ง เ รี ยนครบ  ท้ั ง  4 
อ าเภอ 
2. มีหน่วยการเรียนรู้บูรณา
ก า ร กิ จ ก ร ร ม บ้ า น

     0 ไตรมาสท่ี  
  1 – 4 

ยุทธศาสตรท์ี่  3 การพัฒนา
และสร้างเสริมศักยภาพของ
ทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาต ิ
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมายของโครงการ 
(เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
และค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ  
(บาท)  

ไตรมาสที่ 
ด าเนินการ 

สอดคล้องกับ 

นักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย ระดับ
ประถมศึกษา 

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

โครงการ รุ่นท่ี ๑ – 2  โรงเรียนละ    
๒ - 3 คน 

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
ประถมศึกษาท่ีสอดคล้อง
กั บ ส า ร ะ ก า ร เ รี ย น รู้  
มาตรฐาน และตัวชี้วัด สาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ปี
การศึกษา 2564 ส าหรับ
นักเรียนระดับประถมศึกษา 

ข้อ 12 พัฒนาการเรียนรู้ 
แผนพฒันาการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน (พ.ศ. 2564-2565) 
ของสพฐ. 
ข้อ 3 ยกระดับคุณภาพ 
การศึกษาฯ 
นโยบาย สพป.ฉช.1 
ข้อ 3 ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาฯ 

17.การพัฒนาข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งผู้อ านวยการ  
สถานศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน    
ระยะท่ี ๒ การเรียนรู้ใน      
สภาพจริง 

๑.เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนา ได้
เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เจตคติท่ีด ี
คุณธรรม จรยิธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพท่ีเหมาะสม ปฏิบัติหน้าท่ี
ราชการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทาง
ราชการ   
๒.เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้ 
ความสามารถในการช่วยเหลือผู้อ านวยการ
สถานศึกษา พัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน แปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ เป็น
นักบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์                        
 ที่ยึดหลกัธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
อยา่งมีประสิทธภิาพและเกิดประสทิธิผล 

เชิงปริมาณ 
๑.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและ
แต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
สถานศึกษา จ านวน ๓๐ คน 
๒.วิทยากรและวิทยากรพี่เล้ียง    จ านวน 
๒๐ คน 
๓.คณะท างาน  จ านวน  ๓๐  คน 
เชิงคุณภาพ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่
ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตรได้เพิ่มพูน
ความรู้ ทักษะ  เจตคติที่ด ีคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณ 
วิชาชีพที่เหมาะสมในอันที่จะท าให้การ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ เกิดประสิทธภิาพ
ประสิทธิผล 

ผู้เข้ารับการพัฒนาฯมีความ
พึงพอใจ ร้อยละ 80 
ผลการประเมินพฤติกรรม
การเรียนรู้และการพัฒนา  
ร้อยละ 80 
รายงานผลการด าเนินงาน
โครงการร้อยละ 100 ของ
ผู้เข้ารับการอบรมท้ังหมด 

  ๔๐,๐๐๐ ไตรมาสท่ี  
     1 

ยุทธศาสตรท์ี่  3 การพัฒนา
และสร้างเสริมศักยภาพของ
ทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาต ิ
ข้อ 12 พัฒนาการเรียนรู้ 
แผนพฒันาการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน (พ.ศ. 2564-2565) 
ของ สพฐ. 
ข้อ 3 ยกระดับคุณภาพ 
การศึกษาฯ 
นโยบาย สพป.ฉช.1 
ข้อ 3 ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาฯ 

18.โครงการ ส่งเสริมทักษะ
อาชีพด้านการออกแบบ สื่อ 

๑. เพื่อส่งเสริมทักษะในการใช้งาน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับ
ออกแบบสิ่งพิมพ์ ให้กับคณะครู

เชิงปริมาณ 
-คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียนน ารอ่งต้นแบบในสังกัดส านกังาน   

๑. ครูสามารถน าความรู้ท่ีได้
ไปใช้ ผลิตส่ือและบูรณาการ

  ๓๕,๐๐๐ ไตรมาสท่ี  
   1-4 

ยุทธศาสตรท์ี่  3 การพัฒนา
และสร้างเสริมศักยภาพของ
ทรัพยากรมนุษย์ 

62



14 
 

                                   

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมายของโครงการ 
(เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
และค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ  
(บาท)  

ไตรมาสที่ 
ด าเนินการ 

สอดคล้องกับ 

สิ่งพิมพ์ ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ (IT Art) 
 
 

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

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 
เขต 1 จ านวน 1 โรงเรียน 
 - นักเรยีน ของโรงเรียนน าร่องต้นแบบใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 จ านวน 1 
โรงเรียน 
เชิงคุณภาพ 
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน 
น าร่องต้นแบบในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
สามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ ผลิตสื่อและ  
บูรณาการกับการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน 
มีความรูแ้ละทกัษะใช้งานเทคโนโลยีดา้นการ
ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ดว้ยโปรแกรม
คอมพิวเตอร ์และสามารถสร้างชิ้นงานหรือ
ผลิตภัณฑ์ เพื่อพัฒนาเป็นทักษะอาชพีได้ 

กับการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนได ้ร้อยละ 100 
๒. นักเรี ยนมีความรู้ และ
ทักษะใช้งานเทคโนโลยีด้าน
การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์  
๓. นักเรี ยนมีสามารถน า
ความรู้ และทักษะใช้ งาน
เทคโนโลยีด้านการออกแบบ
สื่ อสิ่ งพิมพ์ด้ วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ สร้างชิ้นงานหรือ
ผลิตภัณฑ์  เพื่อพัฒนาเป็น
ทักษะอาชีพได ้

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาต ิ
ข้อ 12 พัฒนาการเรียนรู้ 
แผนพฒันาการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน (พ.ศ. 2564-2565) 
ของ สพฐ. 
ข้อ 3 ยกระดับคุณภาพ 
การศึกษาฯ 
นโยบาย สพป.ฉช.1 
ข้อ 3 ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาฯ 

กลยุทธ์ สพฐ.ที่ 4  เพิม่ประสิทธิภาพการบรหิารจัดการศึกษา 
1.การตรวจสอบ ติดตามการ
ปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชี 
และการบริหารสินทรัพย์
ของสถานศึกษา/ด าเนินการ
ตรวจสอบด้านการเงิน การ
บัญชี โรง เรี ยนในสั งกั ด  
จ านวน 50 แห่งและแจ้ง
ผลการตรวจสอบและ
ข้อเสนอแนะให้หน่วยงาน
ทราบ เพื่อแก้ไขปรับปรุง
ตามข้อเสนอแนะ 
 

1.  เพื่อให้การปฏิบัติงานของสถานศึกษา
ในสังกัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ    
และประสิทธิผล 
2. เพื่อให้การปฏิบัติงานของสถานศึกษา
ในสังกัดเป็นไป ตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ค าสั่ง    มติคณะรัฐมนตรี  และ
นโยบายท่ีก าหนด 
3. เพื่อให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงิน
ท่ีถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้  สร้าง
ความมั่ นใจ แก่ ฝ่ ายบริ หารและ
บุคคลภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง  
4. เพื่อติดตามและประเมินผลการบริหาร 
และการด าเนิ นงาน ตลอดจนให้

เชิงปริมาณ  
 ตรวจสอบสถานศึกษาในสังกัด จ านวน  
50 แห่ง 
เชิงคุณภาพ 
สถานศึกษาสามารถด าเนินการด้าน
งบประมาณ การเงิน การบัญชีได้อย่าง
ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบและเป็น
ปัจจุบัน   
 

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

  0 ไตรมาสท่ี  
   1-4 

ยุทธศาสตร์ที่  6 การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ข้อ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอด
ช่วงชีวิต 
แผนพัฒนาการศึกษาขั้น 

พืน้ฐาน (พ.ศ. 2564-2565) ของ
สพฐ. 
ช้อ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการศึกษา 
นโยบาย สพป.ฉช.1 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมายของโครงการ 
(เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
และค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ  
(บาท)  

ไตรมาสที่ 
ด าเนินการ 

สอดคล้องกับ 

ข้อเสนอแนะ หรือ แนวทางปรับปรุงแก้ไข
การบริหารงาน และการปฏิบัติงานด้าน 
ต่าง  ๆให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมท้ังให้มี
การบริหารจัดการท่ีดี 

ช้อ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการศึกษา 

 

2.คลีนิคนิติการ / ปรึกษา 
และวางแผนเพ่ือจัดท า
โครงการ กิจกรรม มีการ
ให้ความรู้เกี่ยวกับวินัย 
ระเบียบ กฎหมายท่ี
เกี่ยวข้องในการประชุม
ผู้บริหารสถานศึกษา และ
ให้ค าแนะน า ปรึกษา/
หารือ แก่ผู้อ านวยการ
สถานศึกษาและ
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

1.เพื่อให้ผู้อ านวยการสถานศึกษา  
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
วินัย การรักษาวินัยและระเบียบ
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
2.เพื่อให้ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  ปฏิบัติตนได้ถูกต้องตาม
ระเบียบวินัยของข้าราชการ  มี่
กระท าการอันใดท่ีจะก่อให้เกิดการ
กระท าผิดวินัย  อันจะน าไปสู่การ
ด าเนินการทางวินัย และถูกลงโทษ 

เชิงปริมาณ  
ผู้อ านวยการสถานศึกษา ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 
138 โรงเรียน 

  เชิงคุณภาพ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ได้รับความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัย ฯลฯ 
และปฏิบัติตนได้ถูกต้อง ตามระเบียบวินัย  
ของข้าราชการ           

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

     0 ไตรมาสท่ี  
  1 – 4 

ยุทธศาสตรท์ี่  6 การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาต ิ
ข้อ 11 การพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต 
แผนพฒันาการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน (พ.ศ. 2564-2565) 
ของสพฐ. 
ช้อ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศึกษา 
นโยบาย สพป.ฉช.1 
ช้อ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศึกษา 

3.พัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารและการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา
ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต ๑/ 
จัดประชุมสัมมนา 

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

 เชิงปริมาณ  
บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา 
และบุคลากรทางการศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชงิเทรา เขต ๑  จ านวน 200 คน เข้า
ร่วมโครงการ 
 เชิงคุณภาพ 

บริหารการศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษา และบุคลากร
ทางการศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 
1 เข้าร่วมโครงการ  ร้อยละ 

850,000 ไตรมาสท่ี  
  1 – 2 

ยุทธศาสตรท์ี่  6 การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาต ิ
ข้อ 11 การพัฒนาศักยภาพคน
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมายของโครงการ 
(เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
และค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ  
(บาท)  

ไตรมาสที่ 
ด าเนินการ 

สอดคล้องกับ 

สรุปและรายงานผล   ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา 
บุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชงิเทรา เขต ๑ จ านวน 200 คน 
ได้รับการพัฒนาศักยภาพและสามารถ
บริหารจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ                                                                               

๑๐๐ ของจ านวน
กลุ่มเป้าหมาย 
 

ตลอดช่วงชีวิต 
แผนพฒันาการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน (พ.ศ. 2564-2565) 
ของสพฐ. 
ช้อ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศึกษา 
นโยบาย สพป.ฉช.1 
ช้อ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศึกษา 

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

1.เพื่อเฉลิมพระเกยีรติ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
2.เพื่อเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย ์
3.เพื่อให้บุคลากรและสถานศึกษาใน
สังกัดได้แสดงความจงรักภกัดีและ
ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ ท่ีทรงมี
ต่อ   ปวงชนชาวไทย 
4.เพื่อเกิดความรัก สามัคคีในหมู่คณะ
อันจักน าไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่าง
ยั่งยืน 

เชิงปริมาณ 
บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา  
เขต 1 จ านวน 55 คน 
2.สถานศึกษาในสังกัด จ านวน 138 แห่ง 
เชิงคุณภาพ 
1.เพื่อให้บุคลากรและสถานศึกษาใน
สังกัดไดแ้สดงความจงรักภักดีและส านึก
ในพระมหากรุณาธิคุณ ท่ีทรงมีต่อ   
ปวงชนชาวไทย และเทิดทูนสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 2. บุคลากรและสถานศึกษาในสังกัด
ภาคภูมิใจ  และร่วมกันดูแลรักษา
ส านักงาน 
3. เพื่อเกิดความรัก สามัคคีในหมู่คณะ 

บุคลากร สพป.ฉะเชิงเทรา 
เขต 1 ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม
มากกว่าร้อยละ 80 ของ
บุคลากรท้ังหมด   

6,400 ไตรมาสท่ี  
    4 

ยุทธศาสตรท์ี่  6 การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาต ิ
ข้อ 11 การพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต 
แผนพฒันาการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน (พ.ศ. 2564-2565) 
ของสพฐ. 
ช้อ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศึกษา 
นโยบาย สพป.ฉช.1 
ช้อ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศึกษา 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมายของโครงการ 
(เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
และค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ  
(บาท)  

ไตรมาสที่ 
ด าเนินการ 

สอดคล้องกับ 

5.พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา/ 
    1) ประชุมวางแผน 
จัดท าเครื่องมือนิเทศ 
ติดตาม  
การด าเนินงานตามระบบ
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และ การ
คัดเลือกสถานศึกษาเพื่อ
รับรางวัล IQA AWARD  
   2) ประชุมชี้แจงการ
นิเทศ ก ากับ ติดตาม และ
การคัดเลือกสถานศึกษา
เพื่อรับรางวัล IQA 
AWARD 
   3) ด าเนินการนิเทศ 
ก ากับ ติดตาม เก็บ
รวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ 
สรุป จัดท า 
รายงานผล 
 

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

 เชิงปริมาณ 
1.  ผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ 
บุคลากรในเขตพื้นท่ีผู้บริหารโรงเรยีนและ
ครู 
2.  โรงเรยีนทุกโรงเรยีนในสังกัด จ านวน 
138 โรงเรยีน ได้รับการนิเทศ ก ากับ 
ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานด้าน
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ร่วมกับหน่วยงานต้น
สังกัดและการนิเทศทางไกลโดยสื่อ/
นวัตกรรมการนิเทศรูปแบบต่าง ๆ เช่น 
จดหมายขา่ว, แผ่นพับ, การนิเทศทาง
ออนไลน์, เว็บไซต ์เป็นต้น 
3. โรงเรียนในสังกัด ร้อยละ 90 มีผลการ
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาใน
ระดับดีขึ้นไป 
4. โรงเรยีนในสังกัดทุกโรงเรยีนเข้ารับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ครบทุก
โรงเรยีน 
เชิงคุณภาพ 
1.  ผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ และ
ผู้บริหารโรงเรยีน มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการด าเนินงานตามนโยบาย การ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและ
การประเมินคุณภาพภายนอก  
2. เขตพื้นท่ีการศึกษามีส่ือ/นวัตกรรม
ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและเครื่องมือนิเทศติดตาม
และประเมิน 

1. ผู้บริหารการศึกษา 
ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหาร
โรงเรียน มีความรู้ ความ
เข้าใจ การประเมินคุณภาพ
ภายในตามนโยบายการ
ปฏิรูประบบการประเมิน
และประกันคุณภาพฯ ร้อย
ละ 80 
2. โรงเรียนในสังกัดมี      
แนวด าเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพภายใน
และมีผลการประเมินอยู่
ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 
90 
3. เขตพื้นท่ีการศึกษามีส่ือ/
เอกสาร/แนวทางการนิเทศ
และเผยแพร่ความรู้การ
ด าเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาท้ัง
ทางตรงและทางไกลใน
รูปแบบ/วิธีการ   ต่าง ๆ 
ร้อยละ 90 
4. โรงเรียนในสังกัดได้รับ
การนิเทศ ก ากับ ติดตาม
และประเมินผลการ
ด าเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาท้ังภายใน

0 ไตรมาสท่ี  
  1 – 4 

ยุทธศาสตรท์ี่  6 การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาต ิ
ข้อ 11 การพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต 
แผนพฒันาการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน (พ.ศ. 2564-2565) 
ของสพฐ. 
ช้อ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศึกษา 
นโยบาย สพป.ฉช.1 
ช้อ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศึกษา 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมายของโครงการ 
(เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
และค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ  
(บาท)  

ไตรมาสที่ 
ด าเนินการ 

สอดคล้องกับ 

3.  โรงเรยีนในสังกัดด าเนินงานประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาได้อย่างเป็น
ระบบ ต่อเน่ืองและด าเนินการประเมิน
ตนเองได ้
4. โรงเรยีนในสังกัดสามารถด าเนินการ
นิเทศ ก ากับ ติดตาม พัฒนาการ
ด าเนินงานระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาได้ด้วยตนเอง 
 5. โรงเรยีนในสังกัดมีผลงานสามารถ
น าเสนอเพื่อการประชาสัมพันธ์และเปน็
แบบอย่างแกโ่รงเรยีนต่างสังกัดและ
หน่วยงานอื่น ๆ ได ้

โรงเรียนและจากต้นสังกัด 
ร้อยละ 100 
5. โรงเรียนในสังกัดมี
ผลงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาจน
สามารถเป็นแบบอย่างแก่
โรงเรียนต่างสังกัดและ
สามารถเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ผลงานได้ 
มีครบทุกระดับขนาด
สถานศึกษา 

6.นิเทศแบบรวมพลังกลุ่ม
เครือข่าย (Network 
Supervisor Team : 
NST 

๒.๑. นิเทศ ติดตามและให้
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการ
ด าเนินงานตามจุดเน้นและนโยบาย
ของหน่วยงานต้นสังกัด 
 ๒.๒.  พัฒนาประสิทธิภาพในการ
นิเทศการศึกษา โดยเน้นการใช้
วิธีการนิเทศท่ีหลากหลาย และเป็น
ระบบ 
 ๒.๓. นิเทศ ติดตามอย่างต่อเนื่อง
ให้สอดคล้องกับนโยบาย งานและ
โครงการของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประมศึกษาฉะเชิงเทรา 
เขต ๑   
๒.๔. สร้างความเข้าใจแก่บุคลากร
ในโรงเรียนด้านต่าง ๆ ในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของ

เชิงปริมาณ    
๑)  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ - ๓ 
อ่านออกเขียนได ้๑๐๐ %  ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี ๔ - ๖ และ ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ - ๓ อ่านคล่อง เขียน
คล่อง อ่านรู้เรื่องและสื่อสารได ้๘๐ % 
๒)  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
ทุกช่วงชั้นทุกสาระการเรียนรู้ให้สูงขึ้น 
เชิงคุณภาพ   
๑)  นักเรียนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห ์ อยู่ในระดับด ี
๒)  นักเรียนมีนิสัยรกัการอ่านและ
แสวงหาความรูจ้ากแหล่งเรียนรู้ต่าง  ๆ
๓)  นักเรียนมีจิตส านึกในความเป็นไทย 
๔) นักเรยีนได้รับการพัฒนาทักษะการ
ด ารงชีวิตท่ีมีคุณภาพ ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ผู้เรียนในสังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 
เขต 1 ได้รับการพัฒนา
คุณภาพในทุก ๆ ด้าน ร้อย
ละ 80  

220,000    1-4 ยุทธศาสตรท์ี่  6 การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาต ิ
ข้อ 11 การพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต 
แผนพฒันาการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน (พ.ศ. 2564-2565) 
ของสพฐ. 
ช้อ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศึกษา 
นโยบาย สพป.ฉช.1 
ช้อ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศึกษา 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมายของโครงการ 
(เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
และค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ  
(บาท)  

ไตรมาสที่ 
ด าเนินการ 

สอดคล้องกับ 

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

๕) นักเรยีนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
ค่านิยม ๑๒ ประการ 
 
 

 

7.พัฒนาคุณภาพการ
นิเทศการศึกษา ส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 
เขต 1/ 
คัดเลือกรูปแบบการนิเทศ 
และสรุปผลและรายงาน
ผลการสร้างความเข้มแข็ง
ของการนิเทศ 
 

๑. เพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนและ
สร้างความเข้มแข็งของการนิเทศ
ภายในสถานศึกษา  
๒. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการสร้าง
นวัตกรรม รูปแบบการนิเทศ
ภายในของสถานศึกษา และใน
ส านักงานเขตพ้ืนท่ี 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชงิเทรา เขต 1 มีรูปแบบ และแนวทาง
การนิเทศเพื่อสร้างความเข้มแขง็การนิเทศ
ภายในสถานศึกษา        
เชิงคุณภาพ  
สถานศึกษามีรูปแบบการด าเนินงานนิเทศ
ภายในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

โรงเรียนในสังกัดท่ีมีรูปแบบ
กระบวนการนิเทศ ติดตาม 
และประเมินผลภายใน
สถานศึกษา ร้อยละ 80  

0 ไตรมาสท่ี  
  1 – 4 

ยุทธศาสตรท์ี่  6 การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาต ิ
ข้อ 11 การพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต 
แผนพฒันาการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน (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
ตามเบ้ืองพระยุคลบาท 
๒. ผู้มีทักษะ / ภูมิปัญญาท้องถิ่น   ใน
การจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียน
ได้อย่างหลากหลาย  

บุคคลซ่ึงท าคุณประโยชน์ 
ด้านการสนับสนุน
การศึกษา ในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต ๑ 

0 ไตรมาสท่ี  
  1 – 4 

ยุทธศาสตรท์ี่  6 การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาต ิ
ข้อ 11 การพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมายของโครงการ 
(เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
และค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ  
(บาท)  

ไตรมาสที่ 
ด าเนินการ 

สอดคล้องกับ 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครูท่ี
ท าประโยชน์ 

เชิงปริมาณ  
ผู้มีจิตสาธารณะ ด้านการสนับสนุน
การศึกษาในการจัดการสอนโดย    ไม่
รับค่าตอบแทนให้แก่ผู้เรียน ได้รับการ
ยกย่องทุกคน 

(ตามจ านวนท่ีได้รับการ
คัดเลือก) 

แผนพฒันาการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน (พ.ศ. 2564-2565) 
ของสพฐ. 
ช้อ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศึกษา 
นโยบาย สพป.ฉช.1 
ช้อ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศึกษา 

 
9.พัฒนาห้องเรียน
คุณภาพ/ 
ประกวด และ ประเมิน
คัดเลือกห้องเรียนคุณภาพ   

1.  เพื่ อ ส่ ง เ สริ ม  ส นับส นุนให้
ครูผู้สอนในโรงเรียนด าเนินการ
พัฒนาห้องเรียนของตนเองให้เป็น 
ห้ อ ง เ รี ย น คุณ ภ า พ ได้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 
2 . เ พื่ อ ส่ ง เ ส ริ ม  ส นั บส นุ น ใ ห้
ผู้บริหารและบุคลากรในโรงเรียน
ด าเนินการพัฒนาโรงเรียนของ
ตนเอง 
ให้เป็นโรงเรียนคุณภาพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพ
กายและจิตดี เอื้อต่อการรับรู้ท า
ให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน     
ของนักเรียนสูงขึ้น 

เชิงปริมาณ 
1. ครูผู้สอนของโรงเรียนในสังกัดทุก
คนเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนา
ห้องเรียนคุณภาพ  
2. ผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียนใน
สังกัดเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนา
โรงเรียนคณภาพ 
3. โรงเรียนในเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 1 
จ านวน 138 โรง มีการด าเนิน 
การปรับปรุงห้องเรียนให้เป็นห้องเรียน
คุณภาพและมีห้องเรียนคุณภาพประจ า
กลุ่มโรงเรียน ทุกกลุ่มโรงเรียน ซ่ึงแยก
เป็นระดับ ปฐมวัย ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา  
เชิงคุณภาพ 
1.ห้องเรียนของครูผู้สอนท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ
ผ่านเกณฑ์การประเมินห้องเรียน 

1.โรงเรียนท่ีมีห้องเรียน
คุณภาพระดับกลุ่ม
โรงเรียน  30  ห้องเรียน 
 2. โรงเรียนคุณภาพจาก  
การประเมินระดับเขต
พื้นท่ี 12  โรงเรียน 

      0 ไตรมาสท่ี  
  2 – 3 

ยุทธศาสตรท์ี่  6 การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาต ิ
ข้อ 11 การพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต 
แผนพฒันาการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน (พ.ศ. 2564-2565) 
ของสพฐ. 
ช้อ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศึกษา 
นโยบาย สพป.ฉช.1 
ช้อ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศึกษา 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมายของโครงการ 
(เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
และค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ  
(บาท)  

ไตรมาสที่ 
ด าเนินการ 

สอดคล้องกับ 

คุณภาพระดับดีขึ้นไป 
2.โรงเรียนในสังกัดท่ีร่วมกิจกรรมการ
พัฒนาโรงเรียนคุณภาพผ่านเกณฑ์การ
ประเมินโรงเรียนคุณภาพระดับดีขึ้นไป 
3.โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 มีการ
ปรับปรุงพัฒนา 
คุณภาพห้องเรียน ท่ีเอื้อต่อ การเรียนรู้
ของนักเรียน ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนเพิ่มขึ้น 

 10.พัฒนาประสิทธิภาพ
การด าเนินงาน 
คณะกรรมการ 
ติดตาม*ตรวจสอบ  
ประเมินผล และนิเทศ 
การศึกษา / ประชุม
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. 
และจัดท ารายงานผลการ
ติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษาประจ าปี 

1 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของ
ส านักงาน.เขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  
2. เพื่อส่งเสริมระบบนิเทศ ติดตาม 
ประ เมิ นผล ท่ี มี ต่ อการพั ฒนา
คุณภาพการ ศึ กษาของ สพป.
ฉะเชิงเทรา เขต 1 

เชิงปริมาณ 
คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
จ านวน 35 คน ร่วมกันด าเนินการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
โรงเรียนในสังกัด  
เชิงคุณภาพ 
 มีการพัฒนาระบบนิเทศการศึกษา และการ
พัฒนาโรงเรี ยนสู่ คุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานเพื่อพร้อมรับการประเมินภายนอก 

คณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการได้
ติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษาโรงเรียนใน
สังกัด ร้อยละ 80 

   40,000   ไตรมาสท่ี  
  1 – 4 

ยุทธศาสตรท์ี่  6 การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาต ิ
ข้อ 11 การพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต 
แผนพฒันาการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน (พ.ศ. 2564-2565) 
ของสพฐ. 
ช้อ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศึกษา 
นโยบาย สพป.ฉช.1 
ช้อ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศึกษา 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมายของโครงการ 
(เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
และค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ  
(บาท)  

ไตรมาสที่ 
ด าเนินการ 

สอดคล้องกับ 

11. โครงการแหล่งเรียนรู้   
รอบรั้ว สพป.ฉะเชิงเทรา    
เขต 1 

1. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา อ าเภอ 
และกลุ่มโรงเรียน 
2. เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ท่ีดีให้กับข้าราชการและบุคลากร
ทางการศึกษาในส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 
3. เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ใน
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ให้
โรงเรียนในสังกัดใช้เป็นแหล่งเรียนรู้
ร่วมกัน 

เชิงปริมาณ 
ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรใน
สังกัด จ านวน 150 คน 
เชิงคุณภาพ 
1. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 มี  
แหล่งเรียนรู้ส าหรับกลุ่มโรงเรียน และ
โรงเรียนแนวทางในการใช้แหล่งเรียนรู้ใน
การจัดการจัดการเรียนการสอน 
2.  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 มี
วัฒนธรรมองค์กรท่ีดี เช่น ความรัก 
ความสามัคคี การท างานเป็นทีม และ
ความศรัทธาในองค์กร เป็นต้น  

1. ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามีแหล่งเรียนรู้ที่
เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนของโรงเรียนในสังกัด
จ านวน 4 อ าเภอ 
2. ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ในส านักงาน  
เขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 
1 มีวัฒนธรรมองค์กรท่ีดี 
เช่น ความรัก ความสามัคคี 
การท างานเป็นทีม และความ
ศรัทธาในองค์กร เป็นต้น
  

20,000 ไตรมาสท่ี  
    1 

ยุทธศาสตรท์ี่  6 การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาต ิ
ข้อ 11 การพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต 
แผนพฒันาการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน (พ.ศ. 2564-2565) 
ของสพฐ. 
ช้อ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศึกษา 
นโยบาย สพป.ฉช.1 
ช้อ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศึกษา 

12.เงินพระราชทานของ
พระบาทสมเด็จพระวชิร
เกล้าเจ้าอยู่หัว 

 1. เพื่อจัดสรรเงินพระราชทาน
ให้กับสถานศึกษาในสังกัด ท่ีจัดเป็น
ศูนย์พักคอย 
2. เพื่อด าเนินพิธีการรับเงิน
พระราชทานให้สมพระเกียรติ 
3. เพื่อแสดงความจงรักภักดีและ
ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์ 

เชิงปริมาณ 
1. บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1 
จ านวน  25 คน 
2. ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด จ านวน  
20 คน 
3. บุคลากรที่เกี่ยวข้องในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา จ านวน  5  คน 
เชิงคุณภาพ 
บุคลากรและสถานศึกษาในสังกัดได้
แสดงความจงรักภักดีและส านึกในพระ
มหากรุณาธิคุณ 

บุคลากรส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 
เขต 1 ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ 80 

  33,000 ไตรมาสท่ี  
    1 

ยุทธศาสตรท์ี่  6 การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาต ิ
ข้อ 11 การพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต 
แผนพฒันาการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน (พ.ศ. 2564-2565) 
ของสพฐ. 
ช้อ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการ
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมายของโครงการ 
(เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
และค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ  
(บาท)  

ไตรมาสที่ 
ด าเนินการ 

สอดคล้องกับ 

ท่ีทรงมีต่อปวงชนชาวไทยและเทิดทูน
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

บริหารจัดการศึกษา 
นโยบาย สพป.ฉช.1 
ช้อ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศึกษา 

13.ประชุมผู้บริหาร
สถานศึกษา ประธานกลุ่ม
โรงเรียน ท่ีปรึกษา ผอ.
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 
รอง ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา 
เขต 1 ผู้อ านวยการกลุ่ม/
หน่วย และบุคลากรใน
สังกัด สพป.ฉะเชิงเทรา 
เขต 1/ 
  1) ประชุมผู้บริหาร
สถานศึกษาในสังกัดทุก
โรงเรียน /ประชุมประธาน
กลุ่มโรงเรียน 
ผู้อ านวยการ รอง
ผู้อ านวยการส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา และ
ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย  
และข้าราชการและ
บุคลากรในส านักงานฯ 
จ านวน 12 ครั้ง 
   2) ประชุมพุธเช้า ข่าว 
สพฐ และบุคลากรท่ี
เกี่ยวข้อง (ทุกวันพุธ) 
จ านวน 60 ครั้ง 

1. เพื่อชี้แจงนโยบายและแนว
ทางการด าเนินงานของส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 
2. เพื่อชี้แจงและรายงานผลการ
ด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 
เขต 1 
3. เพื่อรับฟังความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ แลกเปลี่ยนและหา
แนวทางแก้ไขร่วมกัน 

เชิงปริมาณ 
1.ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
ทุกโรงเรียน  
2.ประชุมประธานกลุ่มโรงเรียน 12 
กลุ่มโรงเรียน  
3.ประชุมผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  และ
ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย 
4.ประชุมพุ ธ เช้ า  ข่ าว  สพฐ และ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง (ทุกวันพุธ)  
หมายเหตุ : ตามข้อสั่งการ ผอ.สพท. 
เชิงคุณภาพ 
1. ผู้เข้าร่วมประชุมมีความเข้าใจในนโยบาย
และแนวทางการด าเนินงานของ สพป.
ฉะเชิงเทรา เขต 1 2. ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับ
ทราบผลการด าเนิ นงานของ สพป.
ฉะเชิงเทรา เขต 1   
3. ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับฟังความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ แลกเปลี่ยนและหาแนวทาง   
แก้ไขร่วมกัน 

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑  
สามารถจัดการประชุมได้
ร้อยละ ๙๐ ของจ านวน
กิจกรรมท่ีตั้งเป้าหมายไว้ 
 

171,200 ไตรมาสท่ี  
    1-4 

ยุทธศาสตรท์ี่  6 การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาต ิ
ข้อ 11 การพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต 
แผนพฒันาการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน (พ.ศ. 2564-2565) 
ของสพฐ. 
ช้อ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศึกษา 
นโยบาย สพป.ฉช.1 
ช้อ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศึกษา 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมายของโครงการ 
(เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
และค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ  
(บาท)  

ไตรมาสที่ 
ด าเนินการ 

สอดคล้องกับ 

14.งานพิธีถวายราช
สักการะ และกิจกรรมวัน
ส าคัญ /บุคลากรในสังกัด 
สพป.ฉะเชิงเทรา  เขต 1 
คนร่วมงานพิธีถวาย
สักการะ และกิจกรรมวัน
ส าคัญต่าง ๆกับจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 
 

1. เพื่อร่วมงานพิธีถวายราช
สักการะ และกิจกรรมวันส าคัญกับ
จังหวัดฉะเชิงเทรา 
2.. เพื่อน้อมร าลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณ และแสดงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
3. เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ 
ท่ีดีขององค์กร และสร้างความรัก 
ความสามัคคีในหมู่คณะ 

1.บุคลากรในสังกัด สพป.ฉะเชิงเทรา          
เขต ๑  ผลัดเปลี่ยนกันเข้าร่วมกิจกรรมพิธี
วันส าคัญต่าง ๆ ครบทุกกิจกรรม 
2.บุคลากรในสังกัด  มีความสามัคคี  
สร้างคุณค่าแก่ตนเอง  และสร้าง
ภาพลักษณ์ ท่ีดีต่อองค์กร 

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑  
เข้าร่วมกิจกรรมพิธีวัน
ส าคัญต่าง ๆ ครบทุก
กิจกรรมได้ร้อยละ 100 
ของกิจกรรมท่ี
ตั้งเป้าหมายไว้   

50,000 ไตรมาสท่ี  
    1-4 

ยุทธศาสตรท์ี่  6 การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาต ิ
ข้อ 11 การพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต 
แผนพฒันาการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน (พ.ศ. 2564-2565) 
ของสพฐ. 
ช้อ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศึกษา 
นโยบาย สพป.ฉช.1 
ช้อ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศึกษา 

15.กิจกรรมน้อมร าลึกใน   
พระมหากรุณาธิคุณเน่ืองใน
วันคล้ายวันสวรรคต 
พระบาทสมเด็จ 
พระบรมชนกาธิเบศร         
มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราชบรมนาถบพิตร 
13 ตุลาคม 2564/ 
ผู้บริหาร ข้าราชการและ
พนักงานราชการ  
เข้าร่วมกิจกรรม  

๑. เพื่อปกป้องและเชิดชูสถาบัน
ส าคัญของชาติ โดยเฉพาะสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
2. เพื่อน้อมร าลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราช
กุศล เน่ืองในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชน       
กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร 
3. เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์
ท่ีดีขององค์กร และสร้างความรัก 
ความสามัคคีในหมู่คณะ 

เชิงปริมาณ 
ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน 
ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง 
สั งกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑  จ านวน 
60 คน 
เชิงคุณภาพ 
บุ คลากรในสั งกั ด  มี ความสามั คคี          
สร้ า ง คุ ณ ค่ าแก่ ตน เอง  และสร้ า ง
ภาพลักษณ์ท่ีดีต่อองค์กร 
 

ผู้บริหาร ข้าราชการและ
พนักงานราชการ เข้าร่วม
กิจกรรม ร้อยละ 100 

4,000 ไตรมาสท่ี  
    1 

ยุทธศาสตรท์ี่  6 การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาต ิ
ข้อ 11 การพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต 
แผนพฒันาการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน (พ.ศ. 2564-2565) 
ของสพฐ. 
ช้อ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการ

73



25 
 

                                   

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมายของโครงการ 
(เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
และค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ  
(บาท)  

ไตรมาสที่ 
ด าเนินการ 

สอดคล้องกับ 

บริหารจัดการศึกษา 
นโยบาย สพป.ฉช.1 
ช้อ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศึกษา 

16.ประชุมสัมมนาผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู และ
บุคลากรในสังกัด ประจ าปี 
๒๕๖4 

2.1 เพื่อประชุมสัมมนาผู้บริหาร
สถานศึกษา ครูในสังกัด 
2.2 เพื่อประชุมสัมมนาข้าราชการ
และบุคลากรในส านักงาน 
2.3 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ระลึก
ถึงคุณงามความดีของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความวิริยะ 
อุตสาหะ มีความเสียสละ ตลอดจน
มีความรับผิดชอบ มีผลงานเป็นท่ี
ประจักษ์ 

เชิงปริมาณ 
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรใน
สั งกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 จ านวน 
140 คน 
 
 
เชิงคุณภาพ 
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรใน
สั งกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑  ได้รับ
ความรู้ความเข้าใจในสิทธิประโยชน์ของ
แต่ละบุคคล 

ผู้ร่วมประชุมเกิดความ 
พึงพอใจ ร้อยละ ๙๕  

63,00๐ ไตรมาสท่ี  
    4 

ยุทธศาสตรท์ี่  6 การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาต ิ
ข้อ 11 การพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต 
แผนพฒันาการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน (พ.ศ. 2564-2565) 
ของสพฐ. 
ช้อ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศึกษา 
นโยบาย สพป.ฉช.1 
ช้อ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศึกษา 

17.พัฒนาศักยภาพด้าน
การวางแผนของบุคลากร 
ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา 
ฉะเชิงเทรา เขต 1 

1. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการวางแผนการด าเนินงาน
ขององค์กรให้กับผู้เข้ารับการอบรม  
 2. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถจัดท า
แผนงาน โครงการท่ีมีประสิทธิภาพ 
น าพาองค์กรไปสู่ความส าเร็จตาม
นโยบายท่ีก าหนดไว้ 

๑. ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด  
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1  จ านวน  
138 โรงเรียน 
2. รองผอ.สพท. ผู้อ านวยการกลุ่ม/
หน่วย ในสังกัด สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 
1 และเจ้าหน้าท่ี 

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

60,000 ไตรมาสท่ี  
    2 

ยุทธศาสตรท์ี่  6 การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาต ิ
ข้อ 11 การพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมายของโครงการ 
(เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
และค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ  
(บาท)  

ไตรมาสที่ 
ด าเนินการ 

สอดคล้องกับ 

 3. โรงเรียนมีแผนงาน โครงการท่ีมี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบาย
ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 และ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขั้นพื้นฐานก าหนดไว ้         

จากทุกกลุ่มงาน 80 คน แบ่งการ
อบรมเป็น 2 รุ่น ๆ   
 
 
 
 
 

ส าเร็จตามนโยบายของ
ส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 
2. ผู้อ านวยการกลุ่ม/
หน่วย มีแนวทางการ
ท างานของกลุ่ม/หน่วยให้
สนับสนุนภารกิจ  ของ
ส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 โดย
มุ่งเน้นให้บุคลากร มี
จิตส านึกในการให้บริการ 
เพื่อเป็นการสนับสนุนการ
ด าเนินงานของ
สถานศึกษาในสังกัด  
ส่งผลให้เกิดการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา  
และยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียน
ในสังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 
เขต 1 
 
 

แผนพฒันาการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน (พ.ศ. 2564-2565) 
ของสพฐ. 
ช้อ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศึกษา 
นโยบาย สพป.ฉช.1 
ช้อ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศึกษา 

รวมทั้งสิ้น       2,255,000    
5 
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โครงการที่ 1 “การตรวจสอบ ติดตามการปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชี และการบรหิารสินทรัพย์ของสถานศึกษา ” 

หน่วยงาน ..............สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาฉะเชิงเทรา เขต 1................................................................ 
ความเกี่ยวข้อง (หลัก/สนับสนุน) กับเป้าหมายแผนย่อย................................................................................................... 

ลักษณะโครงการ   ใหม ่                 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/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ                  : M1 
(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) 

    1. ด้านความมั่นคง    2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน   3.ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย ์
    4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   5.ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
   6.ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 

 (หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์รวม ๒๓ ฉบับ ประกอบด้วย ข้อ (๑) ความมั ่นคง (๒) การต่างประเทศ                        
(๓) การเกษตร (๔) อุตสาหกรรรมและบริการแห่งอนาคต (๕) การท่องเที ่ยว (๖) พื ้นที ่และเมืองน่าอยู ่อัจฉริยะ                          
(๗) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล (๘) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุ คใหม่                     
(๙) เขตเศรษฐก ิจพ ิ เศษ  (๑๐) การปร ับเปล ี ่ยนค ่าน ิยม และว ัฒนธรรม (๑๑) ศ ักยภาพคนตลอดช่วงช ีวิต                               
(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) นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
           ด้านความปลอดภัย     ด้านโอกาส      ด้านคุณภาพ         ด้านประสิทธิภาพ 
(รอง) แนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 
             Quality office  :  สำนักงานคุณภาพ        Quality school : โรงเรียนคุณภาพ 

          Quality Teacher : ครูคณุภาพ              Quality Network : เครือข่ายคุณภาพ 
          Quality Student : นักเรียนคุณภาพ 
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1. หลักการและเหตุผล   

 หน่วยตรวจสอบภายใน เป็นกลไกพื้นฐานที่สำคัญของกระบวนการกำกับดูแลการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ        
ในหน่วยงาน และเป็นเครื่องมือของผู้บริหารในการที่ช่วยป้องกัน รักษา และดูแลการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานให้เป็นไป
อย่างคุ้มค่า ถูกต้องและเหมาะสม จึงต้องส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีความพร้อม สามารถขับเคลื่อนนโยบายของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐานไปสู ่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ************************                                      
 หน่วยตรวจสอบภายในจึงกำหนดแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่ง  เป็น
โครงการต่อเนื่อง พิจารณาจากผลการดำเนินงานในรอบ 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 แนวทางปรับปรุงแกไ้ขการบรหิารงาน และการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ 
บรรลุผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งให้มีการบรหิารจัดการที่ด ี

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 

 1.  ติดตาม ตรวจสอบรวมทั ้งให้คำปรึกษาแนะนำการปฏิบัติงานแก่สถานศึกษาในสังกัด 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)  ตรวจสอบการดำเนินงานตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
จำนวน 10 แห่ง 

  2)  ตรวจสอบการใช้จ่ายสาธารณูปโภคของส่วนราชการ (ตามนโยบายคณะรัฐมนตรี) จำนวน 
138 แห่ง 

 4.  ตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชีของสถานศึกษาที่ผู้บริหารได้รับคำสั่งย้ายให้ไปดำรง 
ตำแหน่งใหม่ จำนวน 7 แห่ง และที่เกษียณอายุราชการ จำนวน 11 แหง่ 

 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 

                                                                                 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

4.1 จัดทำแผนการตรวจสอบและขออนุมัติแผนฯ ตุลาคม  2564 ดลใจ  

4.2 ประชุมวางแผนการตรวจสอบและประเมิน 
ความเสี่ยงปรับปรุงเครื่องมือการตรวจสอบ 

ตุลาคม   2564 ดลใจ/บุญทิพย ์

4.3 ดำเนินการตรวจสอบสถานศึกษาจำนวน 35 แห่ง
ตามแผนการตรวจสอบ 

ธันวาคม 2564–     
สิงหาคม  2565 

ดลใจ/บุญทิพย ์

4.4 ดำเนินการตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชีของ
สถานศึกษาทีผู่้บริหารได้รับคำสั่งย้ายให้ไปดำรง
ตำแหน่งใหม่ จำนวน 7 แห่ง 

 ผู้บริหารที่เกษียณอายุราชการ จำนวน 11 แห่ง 

ตุลาคม 2564 

 
 

สิงหาคม – กันยายน 
2565 

ดลใจ/บุญทิพย ์
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ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

4.5 แจ้งผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะให้
หน่วยงานที่รับตรวจทราบเพื่อแก้ไขปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะ 

มกราคม –กันยายน 
2565 

ดลใจ/บุญทิพย ์

4.6 ตรวจสอบการดำเนินงานตามนโยบายของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
จำนวน 10 แห่ง 

เมษายน – มิถนุายน 
2565 

ดลใจ/บุญทิพย ์

4.7 รายงานผลการตรวจสอบต่อผอ.สพป.ฉช 1             
และ สพฐ. 

พฤศจิกายน 2564 -
กันยายน  2565 

ดลใจ/บุญทิพย ์

4.8 ติดตามผลการตรวจสอบ พฤศจิกายน 2564 –
กันยายน   2565 

ดลใจ/บุญทิพย ์

 

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                                เป็นเงิน   

 
 

25,000 
 

15,000 

รวม 40,000 
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7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ  
      1. ปัจจัยความเสี่ยง 

   ได้พิจารณาจากผลการตรวจสอบสถานศึกษาในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา (2562- 2564)  ที่ดำเนินงานด้าน
การเงิน การบัญชี  เป็นปกติ และเพื่อตรวจสอบ ติดตาม การดำเนินงาน  สถานศึกษาที่มีการเปลี่ยนผู้บริหารหรือ
ผู้ปฏิบัติงาน และสถานศึกษาที่ผู้บริหารเกษยีณอายุราชการ    
 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 ค่าเป้าหมาย 

- โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 ได้รับการตรวจสอบภายใน มี การบริหาร
งบประมาณการเงิน บัญชี พัสดุ อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ร้อยละ 95 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สถานศึกษาสามารถดำเนินการบริหารจัดการงบประมาณโดยแผนปฏิบัติการประจำปีได้อย่าง  ชัดเจน     
มีการควบคุมการใช้จ่ายเงินให้สอดคล้องตามแผนปฏิบัติการ ควบคุมด้านการเงิน การบัญชีได้อย่างถูกต้อง และการ
ดำเนินการด้านการจัดซื ้อจัดจ้าง ตามพรบ.การจัดซื ้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560   ได้อย่างครบถ้วน ถูกต้องเป็นปัจจุบัน   
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X 

 
โครงการที่ 2   คลินิกนติิการ 

หน่วยงาน..............สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1................................................................ 
ลักษณะโครงการ                      ใหม่                   ต่อเนื่อง      

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางศศิอุษา เพ็งมาก นายสมเจตต์ เลิศวิลัย  และ  นางสาวจุติรักษ์ ศรีมันตะ 

 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต:ิ M1 
(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) 
 1.ด้านความมั่นคง   2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  3.ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
 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 ระบบโล
จิสติกส์ และดิจ ิท ัล (๘) ผ ู ้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ (๙) เขตเศรษฐกิจพิเศษ  
(๑๐) การปรับเปลี่ยนค่านิยม และวัฒนธรรม (๑๑) ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (๑๒) การพัฒนาการเรียนรู ้ (๑๓) การ
เสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี (๑๔) ศักยภาพการกีฬา (๑๕) พลังทางสังคม (๑๖) เศรษฐกิจฐานราก(๑๗) ความเสมอภาค 
และหลักประกันทางสังคม (๑๘) การเติบโตอย่างยั่งยืน (๑๙) การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ (๒๐) การบริการประชาชน 
และประสิทธิภาพภาครัฐ       (๒๑) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (๒๒) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  
และ (๒๓) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม(ให้ X ทับหัวข้อ)   
(รอง) นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ด้านความปลอดภัย    ด้านโอกาส   ด้านคุณภาพ   ด้านประสิทธิภาพ 
(รอง) แนวทางพัฒนาคณุภาพการศึกษาของ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 
 Quality office  :  สำนักงานคุณภาพ      Quality school : โรงเรียนคุณภาพ 
 Quality Teacher : ครคูุณภาพ             Quality Network : เครือข่ายคุณภาพ 
 Quality Student : นักเรียนคุณภาพ 

 
๑. หลักการและเหตุผล 

 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗และที่แก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๖ 
มาตรา ๘๒ - ๙๗ ได้บัญญัติเป็นทั้งข้อห้ามและข้อปฏิบัติเรียกว่า วินัยและการรักษาวินัย หากข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาผู้ใดไม่ประพฤติหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดวินัยจะต้องได้รับโทษทางวินัยตามควรแก่กรณี การกระทำที่ไม่รู้ว่า
การกระทำนั้นเป็นความผิดทางวินัยหรือกระทำไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์หรือมีเจตนาที่จะกระทำความผิด  เมื่อผู้บังคับบัญชา
เห็นว่ามีมูลกรณีความผิดจะต้องดำเนินการทางวินัยและสั่งลงโทษทางวินัย กรณีดังกล่าวอาจก่อให้เกิด ผลเสียในด้านสภาพ
จิตใจ ขวัญและกำลังใจ การให้ความรู้ คำแนะนำ หรือให้คำปรึกษาแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเป็น
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แนวทางให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประพฤติหรือปฏิบัติแต่ในสิ่งที่ไม่ขัดกับข้อกำหนดวินัย ระเบียบกฎหมาย
ของราชการน่าจะเป็นผลดีต่อตัวข้าราชการครูและองค์กร   ดังนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา              
เขต ๑จึงได้จัดทำโครงการคลีนิคนิติการขึ้น 

๒. วัตถุประสงค์************************************************************************* 

                ๑. เพื่อให้ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู ้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 ปฏิบัติตนไดถู้กต้อง 
ตามระเบียบวินัยของข้าราชการ ไม่ถูกดำเนินการทางวินัยร้อยละ ๘๐ 
๔. วิธีการดำเนินงาน  ปรึกษาและวางแผนเพื่อจัดทำโครงการ  กิจกรรม มีการให้ความรู้เกี่ยวกับวินัย ระเบยีบ กฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้องในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  และให้คำแนะนำ ปรึกษา/หารือ แก่ผู้อำนวยการสถานศึกษาและข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนนิการ  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔  ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕  ณ สำนักงานเขตพ้ืนที่ 

การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ 

๖. งบประมาณ  ไม่ใช้งบประมาณ 

๗. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ  –  
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๘. ตัวชี้วัดและค่าเปา้หมาย   

                ๑. ผลผลิต (Outputs) 

                     ร้อยละ ๘๐ ของผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู ้ความเข้าใจ 

เกี่ยวกับวินัยการรักษาวินัยและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

                 ๒. ผลลัพธ์ (Outcomes) 

 ป้องกันการกระทำผิดวินัย โดยร้อยละ ๘๐ ของผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการคร ู

และบุคลากรทางการศึกษาไม่กระทำผิดวินัย 

๙. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

 ๑. ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 

วินัย การรักษาวินัยและระเบียบกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง**************************************************** 

                     ๒. ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบ 

วินัยของข้าราชการที่ด ี   
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 โครงการที่ 3 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง 
                  และวิทยฐานะตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ป ี๒๕๖๕ 
หน่วยงาน...สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
ลักษณะโครงการ   ใหม ่   ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1 ) (หลัก) นางประภัสสร  เณรศิรแิละ  2) (รอง) - 
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้ดูแล  
        1. นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์              2. นางเจือศรี  พูนพิพัฒน์               3. นางดวงใจ ชัยสิทธิ์        
 

 ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคลอ้งกับแผนแมบ่ทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ                  : 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) นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

           ด้านความปลอดภัย      ด้านโอกาส      ด้านคุณภาพ          ด้านประสิทธิภาพ 
(รอง) แนวทางพัฒนาคณุภาพการศึกษาของ 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
การกำหนดมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกสายงาน               
ทุกตำแหน่ง และทุกวิทยฐานะ ใหม่ ซึ ่งเป็นการกำหนดหน้าที ่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติให้
สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงกับการจัดการศึกษาในปัจจุบัน และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก จึงเป็นที่มาของ
การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง และวิทยฐานะใหม่ทั้ง 4 สายงานด้วย โดยที่หลักเกณฑ์ใหม่นี้
จะเป็นประโยชน์กับผู้เรียน สถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับครู ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา ให้ได้มีการพัฒนาตนเองใหม้ี
ศักยภาพสูงขึ้นตามระดับวิทยฐานะ และทำให้กระบวนการพัฒนาผู้เรียน กระบวนการจัดการเรียนรู้ การจัดการ
ศึกษา มีแนวทางในการพัฒนาที่ชัดเจน สามารถนำมากำหนดแผนพัฒนาการนิเทศการศึกษา หรือแผนพัฒนา
สถานศึกษาหรือหน่วยงานการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน และที่สำคัญเป็นการลดกระบวนการและ
ขั้นตอนโดยนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ (ระบบ Digital Performance Appraisal : DPA) เพื่อเป็นการลดภาระ
ในการจัดทำเอกสารและงบประมาณการประเมิน รวมถึงเกิดการเชื ่อมโยง บูรณาการในระบบการประเมิน                
วิทยฐานะ การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือน และการประเมินเพื่อคงวิทยฐานะไปในคราวเดียวกัน 
ซึ่งจะทำให้ลดความซ้ำซ้อนในเรื่องต่าง ๆ ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และเป็นไปตามนโยบาย              
ของกระทรวงศึกษาธิการ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ ได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว               
จึงจัดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง                
และวิทยฐานะตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ขึ้น 

2. วัตถุประสงค ์
  2.1 ใหผู้้เข้ารับการพัฒนามีความรู้ ความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง และ   วิทย
ฐานะตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) 
  2.2 เพื่อผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : 
PA) ตามมาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะได ้
   

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 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน และประชุมคณะทำงานในการอบรม 
  4.๓ ดำเนินการอบรม 
  4.๔ สรุป รายงานผล  
5. งบประมาณ   

  กิจกรรมและคำชี้แจงการใช ้
งบประมาณ 

งบประมาณ    
ที่ใช้ 

งบประมาณที่ใช้ตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลา
ปฏิบัติ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสด ุ

1. ประชุมคณะทำงาน 
    (อาหารว่างและเครื่องด่ืม จำนวน 20 
คน ๆละ 1 มื้อละ 25 บาท)  
2. ดำเนินการอบรม โครงการอบรม PA 
1) ค่าอาหารกลางวันคณะทำงานและ           
ผู้เข้าอบรม จำนวน 20 คน/70 บาท /   
3 มื้อ (3 รุ่น) 

4) ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
คณะทำงานและผู้เข้าอบรมในการอบรม 

จำนวน 20 คน/25 บาท/6 มื้อ 
๓. ค่าวัสดุ  

 
500 

 
 

4,200 
 
 

3,000 
 
 

2,300 

  
500 

 
 

4,200 
 
 

3,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,300 

 
ธันวาคม  
2564 

3.สรุปรายงานผลการดำเนินงาน - - - - กุมภาพันธ ์
2564 

รวมทั้งสิ้น (หนึ่งหมื่นบาทถว้น) 10,000 - 7,700 2,300  

หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

6. ระดับความสำเร็จ 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมนิ เครื่องมือ 

ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินตำแหน่ง และ วิทยฐานะตาม
ข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance 
Agreement : PA) 
 

การสอบถามความคิดเห็น 
 
 

แบบประเมินผล 
 

 

7. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
ข้าราชการครูในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ได้รับการ

เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพสูงขึ้นตามวิทยฐานะ  
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โครงการที่ 4 ปฐมนิเทศและพัฒนาครูผูช้ว่ยสู่การเป็นครูมืออาชีพ ประจำปี ๒๕๖๕ 

หน่วยงาน ..............สำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1............................................... 
 

ลักษณะโครงการ   ใหม ่    ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1 ) (หลัก) นางประภัสสร  เณรศิร ิ  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
ทรัพยากรมนุษย ์
    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) นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
           ด้านความปลอดภัย     ด้านโอกาส        ด้านคุณภาพ         ด้านประสิทธิภาพ 
(รอง) แนวทางพัฒนาคณุภาพการศึกษาของ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 
             Quality office  :  สำนักงานคุณภาพ        Quality school : โรงเรียนคุณภาพ 

        Quality Teacher : ครูคุณภาพ              Quality Network : เครือข่ายคุณภาพ 
         Quality Student : นักเรียนคุณภาพ 
 
 

 
 

แบบเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   :   สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 
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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 สำหรับผู้ที ่ได้รับการบรรจุและแต่งตั ้งให้เข้ารับราชการเป็น
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  ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นดังกล่าวข้างต้น และเพื่อเป็นการ
เสริมสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติราชการ  จึงได้กำหนดให้มีการดำเนินโครงการปฐมนิเทศและพัฒนาครู
ผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ขึ้น เพื่อให้ครูผู้ช่วยที่ปฏิบัติหน้าที่มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติของวิชาชีพครูตามมาตรฐานวิชาชีพ  มีองค์ความรู้ทางด้านวิชาการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด และเสริมสร้างขวัญกำลังใจและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

2.  วัตถุประสงค ์
 2.1 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติตามจรรยาบรรณวิชาชีพและตามมาตรฐาน
ทางจริยธรรม 
 2.2 เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ทางด้านวิชาการที่จำเป็นต่อวิชาชีพครู ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่  ก.ค.ศ. กำหนด   
 ๒.๓ เพื่อเสริมสร้างขวัญ และกำลังใจในการปฏิบัติราชการ 
3.  เป้าหมาย 

๓.๑ เชิงปริมาณ 
 ข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วย (บรรจุหลังวันที่  ๒๔  ธันวาคม  ๒๕๖๓) จำนวน 150 คน 
ได้รับการพัฒนาตามหลักสูตร  ,ผู้บริหารสถานศึกษา คณะวิทยากร และคณะทำงาน ที่เข้าร่วมโครงการ รวม
ทั้งสิ้น 330 คน  

๓.๒ เชิงคุณภาพ 
๓.๒.๑ ครูผู้ช่วยมีความรู้ความเข้าใจ และทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไป

ตามนโยบายของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๓.๒.๒ ครูผู้ช่วยปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพและตามมาตรฐานทางจริยธรรม 

 
 

/4.  วิธีดำเนนิการ....  

 

88



 

4.  วิธีดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

๑. สำรวจรายชื่อครูบรรจุใหม่ ตัง้แต่วันที่ ๒๔  
ธันวาคม  ๒๕๖๓ เป็นต้นไป 

กุมภาพันธ ์๒๕๖๕ กลุ่มพัฒนาครแูละ
บุคลากรทางการศึกษา 

๒. จัดทำหลักสูตร เสนอขออนุมตัิโครงการ  
แต่งต้ังคณะทำงาน แจ้งเข้าอบรม ติดต่อ
วิทยากร ขออนุมัติบุคลากรเข้าร่วมโครงการ 

มีนาคม ๒๕๖๕ กลุ่มพัฒนาครแูละ
บุคลากรทางการศึกษา 

๓. ดำเนินการปฐมนิเทศ มีนาคม  ๒๕๖๕ กลุ่มพัฒนาครฯู 

๔. การสรุป/การประเมินผล/รายงาน มีนาคม  ๒๕๖๕ กลุ่มพัฒนาครฯู 

๕.ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ 
  วัน  เดือนมีนาคม  ๒๕๖๕   ณ ห้องประชุมเมืองฉะเชิงเทรา  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑   

๖.  งบประมาณ   
  จำนวนเงินทั้งสิ้น 40,0๐๐บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) โดยขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
ที ่ กิจกรรม เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม (บาท) 

ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 
๑. ค่าอาหารกลางวัน   150 

คนๆละ ๑ มื้อๆละ ๙๐  
บาท 

13,500.-     13,500.- 

๒. ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม                    
ภาคเช้า 330 คนๆละ ๑ 
มื้อๆละ ๒๕บาท                    
ภาคบ่าย 180 คนๆละ ๑ 
มื้อๆละ ๒๕บาท 

 
 

8,250.- 
 

4,500.- 

     
 

8,250.- 
 

4,500.- 

๓. ค่าป้ายไวนิล 2 ป้าย    1,500.-   1,500.- 
๔. ค่าวัสดุฝึกอบรม   12,250.-   12,250.- 
 รวม 26,250  13,750   40,000.- 

 
/7. การวเิคราะห์.. 
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7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ปัจจัยความเสีย่ง 
    กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้ารับการปฐมนิเทศได ้
 แนวทางการบริหารความเสีย่ง 
    สร้างความตระหนักและชี้แจงให้ครูผู้ช่วยได้เข้าใจถึงความสำคัญของการปฐมนิเทศและอบรม 
8. ตัวชี้วัดและค่าเปา้หมาย 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย เครื่องมือทีใ่ช ้

ร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนผู้เข้ารับการปฐมนิเทศ จำนวนผู้เข้ารับการ
ปฐมนิเทศ 

บัญชีลงทะเบียน 

ร้อยละของความพึงพอใจที่มีต่อภาพรวมของโครงการ สอบถามความพึงพอใจ แบบสอบถามความ
พึงพอใจ 

 
9. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

     ครูผู้ช่วย มีความรู้ความเข้าใจและมีขวัญกำลังใจที่ดี  พร้อมที่จะพัฒนางานได้ดีและมีประสิทธิภาพ 
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โครงการที่ 5 “พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ ประจำปี ๒๕๖๕” 

หน่วยงาน ..............สำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1...........................  
 

ลักษณะโครงการ   ใหม ่   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) 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                               
(๑๒) การพัฒนาการเรียนรู้  (๑๓) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี (๑๔) ศักยภาพการกีฬา (๑๕) พลังทาง
สังคม (๑๖) เศรษฐกิจฐานราก (๑๗) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม (๑๘) การเติบโตอย่างยั ่งยืน                
(๑๙) การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ X (๒๐) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ (๒๑) การต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ (๒๒) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และ (๒๓) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม                 
(ให้ X ทับหัวข้อ) 
(รอง) นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
           ด้านความปลอดภัย     ด้านโอกาส      ด้านคุณภาพ          ด้านประสิทธิภาพ 
(รอง) แนวทางพัฒนาคณุภาพการศึกษาของ 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
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑  ประจำปี ๒๕๖๕ ขึ้น   
 

๒. วัตถุประสงค ์

 ๒.๑ เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดบริหารจัดการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 ๒.๒ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารสถานศึกษากับหน่วยงานทางการศึกษาอ่ืน  
 

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 ได้รบัการพัฒนาศักยภาพและสามารถบริหารจัด
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๔. วิธีดำเนินงาน 

ที่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
๑ 
๒. 
๓. 
๔ 

ขออนุมัติโครงการ 
ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง 
ดำเนินการจัดประชุมสัมมนา 
สรุปและรายงานผลการอบรมโครงการ 

ธันวาคม  ๒๕๖๔ 
ธันวาคม  ๒๕๖๔ 
มกราคม  ๒๕๖๕ 
มกราคม  ๒๕๖๕ 

กลุ่มพัฒนาครแูละ
บุคลากรทางการศึกษา 
 

 

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนนิการ 
 เดือนธันวาคม ๒๕๖๔ - มกราคม ๒๕๖๕ ณ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ 
และศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 

/๖. งบประมาณ... 
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- ๓ - 
๖. งบประมาณที่ใช้  
 จำนวน ๘๕๐,๐๐๐ บาท (แปดแสนห้าหมืน่บาทถ้วน) โดยขอถัวจ่ายทุกรายการ 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ     
 
ที ่

กิจกรรม 
เงินงบประมาณ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 

๑. ค่าอาหารมื้อละ 90x190 บาท 
ค่าอาหารมื้อละ 150 บาท ๓  มื้อ 
๑๙๐ คน 
ค่าอาหารมื้อละ 250 บาท ๓  มื้อ    
๑9๐ คน 

 17,100.- 
85,5๐๐.- 

 
๑42,5๐๐.- 

  
- 

17,100.- 
85,5๐๐.- 

 
๑42,5๐๐.- 

๒. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
- มื้อละ ๒๕ บาท 2 มื้อ ๑9๐ คน  
- มื้อละ ๕๐ บาท ๖ มื้อ ๑9๐ คน 

 
- 

 
9,50๐.- 

57,๐๐๐.- 

 
- 

 
- 

 
9,50๐.-

57,๐๐๐.- 
๓. ค่าเช่ารถโดยสารปรับอากาศ 

๔ วันละ ๑๘,๐๐๐ บาท 4 คัน 
 ๒88,๐๐๐.-   ๒88,๐๐๐.- 

๔. ค่าที่พัก ๑9๐ คนๆละ ๒ คืนๆละ 
๖๐๐ บาท 

 228,๐๐๐.-   228,๐๐๐.- 

5. ค่าของที่ระลึกศึกษาดูงาน   3,000.-  3,000.- 
6. ค่าป้ายไวนิล   2,500.-  2,500.- 
 ค่าตอบแทนวิทยากร 5 คนๆละ 2 

ชม.ๆละ 1,200 บาท  
12,000.-    12,000.- 

7. ค่าวัสดุสำนักงาน   4,900.-  4,900.- 
 รวม ๑2,๐๐๐.- 827,60๐- 10,400.- - 850,000.- 

 

หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
๗. ตัวชี้วัดและค่าเปา้หมาย 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมนิ เกณฑ์การประเมิน เครื่องมือทีใ่ช ้
- ร้อยละของผู้เข้าอบรม 
- ความพึงพอใจ  
 

- ประเมินหลังอบรม 
 

- จำนวนผู้เข้ารับการอบรม
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
- ผู้เข้าอบรมมคีวามพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ 

- แบบสอบถาม 
- แบบประเมินความพึง
พอใจ 
 

๘. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
     ๘.๑ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากร ในสังกัดมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการ
บริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 

๘.๒ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน และบุคลากร 
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โครงการที่ 6   “ยกย่องเชิดชูเกียรตผิู้บริหารสถานศึกษา  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สังกัด 

                      สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑” 
หน่วยงาน ..............สำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1.............................................. 
ลักษณะโครงการ    ใหม ่     ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1 ) (หลัก) นางประภัสสร  เณรศิร ิ 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
ทรัพยากรมนุษย ์
    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) ศักยภาพคนตลอดช่วง
ชีวิต   X (๑๒) การพัฒนาการเรียนรู้  (๑๓) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี (๑๔) ศักยภาพการกีฬา    
(๑๕) พลังทางสังคม (๑๖) เศรษฐกิจฐานราก (๑๗) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม (๑๘) การเติบโต
อย่างยั่งยืน (๑๙) การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ (๒๐) การบริการประชาชนและประสิทธภิาพภาครัฐ (๒๑) การ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (๒๒) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และ (๒๓) การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม  (ให้ X ทับหัวข้อ) 
(รอง) นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
           ด้านความปลอดภัย     ด้านโอกาส          ด้านคุณภาพ         ดา้นประสิทธิภาพ 
(รอง) แนวทางพัฒนาคณุภาพการศึกษาของ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 
              Quality office  :  สำนักงานคุณภาพ        Quality school : โรงเรียนคุณภาพ 

          Quality Teacher : ครคูุณภาพ              Quality Network : เครือข่ายคุณภาพ 
          Quality Student : นักเรียนคุณภาพ 
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                                                                   -2- 
 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 รวมทั้งเพ่ือกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การเป็นแบบอย่าง
ที่ดีในการประพฤติปฏิบัติ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑  จึงได้จัดทำโครงการ
ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 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 
และลูกจ้างช่ัวคราว ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ ได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ  
   ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
            ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้าง
ชั่วคราว ได้รับการยกย่อง ชมเชย เชิดชูเกียรติเป็นที่ยอมรับของสังคม ชุมชน  

 
   /4.กิจกรรม... 
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- 3 - 
๔. กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
4.1 เสนอขออนุมัติโครงการ พ.ย.64 กลุ่มพัฒนาครู

และบุคลากร
ทางการศึกษา 

4.2 แต่งต้ังคณะทำงานจัดทำหลักเกณฑ์ แนวทาง 
และวิธีการ คัดเลือกผู้อำนวยการสถานศึกษา
สถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา 
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว 
๑) กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติครูจิตอาสาฯ 
๒) กิจกรรมการคัดเลือกบุคลากร สพป.
ฉะเชิงเทรา เขต ๑ 
๓) กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้บริหารดศีรี
แปดริ้ว ๑  ครดูีศรีแปดริ้ว ๑  และศึกษานิเทศก์
ดีศรีแปดริ้ว ๑ 
๔) การจัดงานวันคร ู

ต.ค.6๔ - ก.ย.6๕ 
 
 
 

ม.ค.65 
ม.ค. - ส.ค.65 

 
ธ.ค.64 - ม.ค.65 

 
ธ.ค. 64- ม.ค.65 

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

ทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว 
ธ.ค.64 - ก.ย.65 

๕.ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ 
 ธันวาคม 2564 - กันยายน 2565 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ 
๖.  งบประมาณ   
 จำนวนเงินทั้งสิ้น 70,๐๐๐  บาท (เจ็ดหมืน่บาทถ้วน)  โดยขอถัวจ่ายทุกรายการ 

ที ่
กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้

งบประมาณ 

เงินงบประมาณจำแนกตาม 
หมวดรายจ่าย รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ
๖.1 
 
 
 

ประชุมคณะกรรมการจัดทำหลักเกณฑ์
และวิธีการคัดเลือก 
1) กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติครูจิต
อาสา เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนฯ 
๒) กิจกรรมการคัดเลือกบุคลากร สพป.
ฉะเชิงเทรา เขต 1 
๓) กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้บริหาร
สถานศึกษาดีศรีแปดริ้ว ๑ ครดูีศรีแปดริ้ว 
๑ และศึกษานเิทศก์ดศีรีแปดริ้ว ๑ 

- 
 
- 
 
- 
 

- 
 
 

- 
 
- 
 
- 

- 

/๖.๒ ประชุม... 
- ๓ - 
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ที ่
กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้

งบประมาณ 

เงินงบประมาณจำแนกตามหมวด
รายจ่าย รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ
6.๒ ประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก

สถานศึกษา ผูบ้ริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
และค่าอาหารกลางวัน 
(10 คน x 1๔0 บาท x 3 ชดุ) 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

4,200.- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

๔,200.- 

๖.๓ ประกาศผลการคัดเลือก  - - -  
๖.4 สรุปผลการดำเนินงาน - - - - 
๖.5 มอบรางวัล  

- ค่าโล่รางวัล ระดับเขต ๑๑ รางวัลๆละ 
1,500 บาท 
- กรอบเกียรตบิัตร กรอบละ 100 บาท 
   1. ระดับกลุม่ 74 รางวัล 
   2. ระดับเขต 27 รางวัล 
- เงินรางวัล 
   1. บุคลากร รางวัลเดือนละ 2,000 บาท 
8 เดือน 
   2. ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหาร ครู และ
ศึกษานิเทศก ์รางวัลละ     1,๐๐๐ บาท 16 
รางวัล 
- ค่าวัสดุสำนักงาน 

 
 
 
 
 
 
 

16,000.- 
 

16,000.- 

  
 

16,500.- 
 

7,400.- 
2,700.- 

 
 
 
 
 
 

6,200.- 
1,000.- 

 
 

16,500.- 
 

7,400.- 
2,700.- 

 
 
 
 
 
 

6,200.- 

รวมเป็นเงินทัง้สิ้น 32,000.- 4,200 33,800 70,000 
 

   ๗.การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมนิ เครื่องมือทีใ่ช ้
๗.1 ผลผลิต (Out puts) 
 - จำนวนผู้บรหิารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวได้รับการยกย่อง
เชิดชูเกียรติตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการที่กำหนด 

 
การรายงาน 

 

 
แบบรายงาน 

๗.2 ผลลัพธ์ (Out comes) 
 - ร้อยละสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการยกย่อง  
เชิดชูเกียรติ  เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นที่เคารพยกย่อง 

 
การประเมิน 

 

 
แบบประเมิน 

  ๘. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ  
       ผู้บริหาร  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีขวัญกำลังใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ส่งผลให้การจัดการศึกษามีประสิทธภิาพยิ่งขึ้น  
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โครงการที่ 7  การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่ง 
        รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศกึษา 
         ขั้นพืน้ฐาน  ระยะที ่๒ การเรยีนรูใ้นสภาพจริง 

หน่วยงาน ..............สำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1............................................... 
 

ลักษณะโครงการ   ใหม ่    ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1 ) (หลัก) นางประภัสสร  เณรศิร ิ  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) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ยุคใหม่ (๙) เขตเศรษฐกิจพิเศษ  (๑๐) การปรับเปลี่ยนค่านิยม และวัฒนธรรม (๑๑) ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต                               
X (๑๒) การพัฒนาการเรียนรู ้  (๑๓) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที ่ดี (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) นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
           ด้านความปลอดภัย     ด้านโอกาส        ด้านคุณภาพ         ด้านประสิทธิภาพ 
(รอง) แนวทางพัฒนาคณุภาพการศึกษาของ 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
ตำแหน่งรองผู ้อำนวยการสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้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. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนา ได้เรียนรู้สภาพจริงในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีนวัตกรรม 
หรือมีวิธีการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ด้านการบริหารการศึกษา ด้านยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาการศึกษา   
 2.2 เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้ ความสามารถในการช่วยเหลือผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน แปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ เป็น
นักบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ ท่ียึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  3.1.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 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  
   

ท่ี กิจกรรมและวิธีดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุเดือน) 
ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.-ธ.ค.64) 
ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.-มี.ค.6๔) 
ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.-มิ.ย.6๔) 
ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.-ก.ย.64) 
1. ออกแบบ วางแผน การพัฒนา    

  
2 พ.ย.64    

2. ประชุมผู้เกี่ยวข้อง 
 

3 พ.ย.64    

3. ขออนุมัติงบประมาณดำเนินงาน   
ตามโครงการ 

3 พ.ย.64    

4. แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการ
พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาก่อนแต่งต้ังให้ดำรง
ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา 

4 พ.ย.64    

5. ดำเนินการพัฒนาระยะที่ 2 ตาม
กระบวนการและขั้นตอนให้บรรลุ
วัตถุประสงค์  ตามหลักสูตรทีก่ำหนด 

11-25 
พ.ย.64 

   

6. สรุปและรายงานผลการพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาก่อนแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 

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 

งบประมาณ                                 
จำแนกตามลกัษณะการใชจ้่าย 

 
รวม ผู้รับผิดชอบ 

ตอบแทน ใช้สอย ค่าวัสด ุ
1. ประชุมเตรยีมการ      

   - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม     
(35 บาท x 3๐ คน x ๑ มื้อ) 

 1,050  1,050 นางประภัสสร 
เณรศิริ 

2. พัฒนาและการนำเสนองาน     
   - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม      
(3๕ บาท x 30 คน x 30 มื้อ) 

 31,500   31,500 

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

 67,500 
 

 97,500 
 

 67,500 
 

97,500 

100



 

กิจกรรม/รายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณ                                 
จำแนกตามลกัษณะการใชจ้่าย 

 
รวม ผู้รับผิดชอบ 

ตอบแทน ใช้สอย ค่าวัสด ุ
3. ค่าเอกสาร 
 

  2,850 2,850 

4. ค่าจ้างทำป้ายชื่อโครงการฯ และ
ตกแต่งสถานที ่

  2,000 2,000 

 
รวมงบประมาณทั้งสิน้ 

      202,400  
(สองแสนสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 

6. การประเมนิผลการดำเนินงาน 
 

วิธีการวัดและประเมนิผล เครื่องมือทีใ่ช้ในการวัดและประเมนิผล 
- สอบถามความพึงพอใจ 
- ประเมินพฤตกิรรมการเรียนรู้และการพัฒนา 
- รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 

- แบบประเมินผลความพึงพอใจ 
- แบบประเมินพฤติกรรมและการพัฒนา 
- แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ 

7. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
 7.1 ผู้เข้ารับการพัฒนา ได้เพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
 7.2 ผู้เข้ารับการสามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นนักบริหาร
จัดการที่ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล พื้น   
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โครงการที่ 8 เฉลิมพระเกียรตพิระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้า 
                 เจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  28 กรกฎาคม  2565 

หน่วยงาน ..............สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาฉะเชิงเทรา เขต 1............................................... 

ลักษณะโครงการ   ใหม ่    ต่อเนื่อง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 1 ) (หลัก) นางปราณี บัวทอง  2) (รอง)............................................... 

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้ดูแล  

        1. นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย ์            2. นางเจือศรี  พูนพิพัฒน์              3. นางดวงใจ ชัยสิทธิ์        

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                 : M1 

(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) 

     1. ด้านความมั่นคง         2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน       3.ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์     4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม      5.ด้านการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม     6.ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

(หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์รวม 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) การพัฒนาการเร ียนร ู ้   (๑๓) การเสร ิมสร ้างให้คนไทยมีส ุขภาวะที ่ด ี  (๑๔) ศ ักยภาพการก ีฬา                     
(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) นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

           ด้านความปลอดภัย     ด้านโอกาส        ด้านคุณภาพ         ด้านประสิทธิภาพ 

(รอง) แนวทางพัฒนาคณุภาพการศึกษาของ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 

              Quality office  :  สำนักงานคุณภาพ        Quality school : โรงเรียนคุณภาพ 
             Quality Teacher : ครคูุณภาพ              Quality Network : เครือข่ายคุณภาพ 
             Quality Student : นกัเรียนคุณภาพ 

 
 

แบบเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  :   สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 
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1.หลักการและเหตุผล 
                         เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบด ี       
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  28 กรกฎาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ได้ร่วมกันจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ โดยเชิญชวนบุคลากรและ สถานศึกษา  
ในสังกัดร่วมกันจัดกิจกรรมขึ้นเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงปฏิบัติ
บำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่อาณาประชาราษฎร์ ด้วยพระวิริยอุตสาหะและ
พระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตา ยังผลให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความร่มเย็นเป็นสุขโดยทั่วหน้า   
2.วัตถุประสงค์ของโครงการ 
                    1.เพื่อเฉลิมพระเกียรตพิระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ     
 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/ขัน้ตอนการดำเนินงาน 
ที่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา 

ดำเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 
 

1 แต่งต้ังคณะทำงาน   
 
 
 
 

เดือน
กรกฎาคม 
2565 
 

 
 
 
 
 
 
 

กลุ่ม
อำนวยการ 

2 กำหนดกิจกรรม 
1.1 การประดับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ

ประดับธงชาติไทยร่วมกับธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. บริเวณหน้า
สำนักงาน 

1.2 แต่งกายโทนสเีหลืองตลอดเดือนกรกฎาคม 2565 
     1.3 จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ    
     1.4 การจดัสถานที่ลงนามถวายพระพร โดยตั้งพระบรมฉายาลักษณ ์
            พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมต้ังโต๊ะหมู่และสมุดลงนาม 
            ถวายพระพรสำหรับผู้มาติดต่อราชการได้ลงนามถวายพระพร 
     1.5 เชิญสถานศึกษาร่วมจัดกิจกรรม 
     1.6 เข้ารว่มกิจกรรมกับจังหวัดฉะเชิงเทรา 
            

3 ประชุมคณะทำงานชี้แจงและกำหนดรายละเอียดในแต่ละกิจกรรม 
4 สรุปผลการดำเนินการและรายงานผล 
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5.  ระยะเวลาและสถานที่ดำเนนิการ 
 การดำเนนิกิจกรรมกำหนดให้มีข้ึนในช่วงเดือนกรกฎาคม  2565 
 สถานที่ดำเนินกิจกรรม คือ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
6. งบประมาณ 
 6.1  งบประมาณ จำนวน    6,400     บาท 
 6.2  รายละเอยีดการใช้งบประมาณ 
 

กิจกรรม /ขั้นตอนการดำเนินงาน งบประมาณ 
จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในดำเนินกิจกรรมใหพ้ร้อม และเหมาะสมในการทำกิจกรรม 
1. ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 55 คน คนละ 100 บาท 1 วัน     
    สำหรับบุคลากรของ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1  
2. สมุดลงนามถวายพระพร                                   จำนวน   1   เลม่  
3. ค่าป้ายไวนิล                                                 จำนวน   1   ปา้ย        

 
    5,500 
 
      300 
      600       
 

รวมทั้งสิ้น    6,400 
หมายเหตุ  ค่าดำเนินงานแต่ละประเภท ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
       7.  การวิเคราะหค์วามเสี่ยงของกิจกรรม   -ไม่มี- 
       8.  ตัวชี้วัดและค่าเปา้หมาย 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1.  บุคลากร สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 ที่เขา้ร่วมกิจกรรม มากกว่าร้อยละ 80 ของ

บุคลากร 
        9.  ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

1. เพื่อให้บุคลากรและสถานศึกษาในสังกัดได้แสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหา 
กรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

  2.  บุคลากรและสถานศึกษาในสังกัดภาคภูมิใจ และร่วมกันดูแลรักษาสำนักงาน 
          3.   เพื่อเกิดความรัก สามัคคีในหมู่คณะ 
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โครงการที่ 9 การนำเสนอผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) และนวัตกรรม   
     ด้านการจัดการศึกษาเรียนรวม 
 

หน่วยงาน...สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
ลักษณะโครงการ   ใหม ่   ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1 ) (หลัก) นางสาวกชกร  นิ่มแสง  ) (รอง) นางสาวจารุณี สถิตย์ 
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้ดูแล  
       1. นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์            2. นางเจือศรี  พูนพิพัฒน์               3. นางดวงใจ ชัยสิทธิ์        
 

 ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคลอ้งกับแผนแมบ่ทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ                  : 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) การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ (๒๐) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
(๒๑) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (๒๒) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และ  (๒๓) การวิจัย
และพัฒนานวัตกรรม   
(รอง) นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

           ด้านความปลอดภัย     ด้านโอกาส      ด้านคุณภาพ           ด้านประสิทธิภาพ 
(รอง) แนวทางพัฒนาคณุภาพการศึกษาของ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 

             Quality office  :  สำนักงานคุณภาพ             Quality school : โรงเรียนคุณภาพ 

        Quality Teacher : ครูคุณภาพ                     Quality Network : เครือข่ายคุณภาพ 

         Quality Student : นักเรียนคุณภาพ  

 
 
 
 
 
 
 

   

แบบเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   :   สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1  
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๑. หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551 ที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาสำหรับ

บุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกาย
พิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้ หรือไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคล
ดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ  สอดคล้องตามแผนพัฒนาการศึกษาของ
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) ตลอดจนนโยบายรัฐบาลในด้านการศึกษา(พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี) ที่มุ่งสร้างโอกาสบนความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม สร้างความเป็นธรรมลด
ความเหลื่อมล้ำ โดยกำหนดยุทธศาสตร์การขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้                 
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ประกาศความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลที่มี
ความต้องการจำเป็นพิเศษ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 ตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาสำหรับคนพิการในทศวรรษที่
สอง (พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๖๑) เพื่อมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมและบูรณาการอย่างยั่งยืน 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 เพื่อเป็นหน่วยงานขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษในรูปแบบของ 
“การจัดการศึกษาเรียนรวม”เพื่อให้เด็กและเยาวชนพิการสามารถเข้าถึงการศึกษาได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
และพัฒนาโรงเรียนเป็นศูนย์บริการทางการศึกษาพิเศษ (Student Support Services : SSS)  ส่งเสริมการนำ
บริการสนับสนุนต่างๆมาร่วมจัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล ให้ผู้เรียน
สามารถเรียนร่วมกันได้โดยไม่แบ่งแยกและไม่เลือกปฏิบัติ ดังนั้น จึงได้จัดทำโครงการ การนำเสนอผลการ
ปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice)และนวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม เพื่อ
สนับสนุนการนำนโยบายการจัดการศึกษาเรียนรวมสู่การปฏิบัติที่เป็นผลสำเร็จ ภายใต้สถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19)  โดยมุ่งเน้นการนำเสนอผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนผ่าน
กระบวนการปฏิบัติของครูและบุคลากรที่ได้มาตรฐานหรือเกณฑ์ที่กำหนดและเพื่อให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยน
เรียนเรียนรู้ทักษะและประสบการณ์ มีมุมมองที่จะเป็นประโยชน์ต่อการนำมาพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับ
นักเรียนพิการทีเ่รียนรวมอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไป 

 
๒. วัตถุประสงค ์

๑) เพื่อนำเสนอผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) และนวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาเรียนรวม  

๒) เพื่อส่งเสริมการนำผลการศึกษาวิจัยไปใช้เพ่ือพัฒนาคุณภาพด้านการบริหารจัดการศึกษา 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 ได้รับการส่งเสริมการนำผลการศึกษาวิจัยไปใช้เพ่ือ

พัฒนาคุณภาพด้านการบริหารจัดการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ด้านการจัดการศึกษา
เรียนรวม 

๓) ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร ได้รับการส่งเสริมใหม้ีการแลกเปลีย่นเรียนรู้ เทคนิค 
วิธีการและวิธีการปฏิบัติที่ส่งผลสำเร็จต่อการพัฒนาสมรรถภาพนักเรียนเรียนรวม 
 
๔. วิธีการดำเนินงาน 

 
๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนนิการ 

- พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕ 
- ห้องประชุมสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑  

 
 
 
 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ระยะเวลา
ดำเนนิงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

๑ ประชุมคณะกรรมการ เพื่อวางแผนกำหนดประเภทผลงาน 
รายละเอียดวิธีการ เกณฑ์และเครื่องมือ  

กุมภาพันธ ์
๒๕๖๕ 

นางเจือศรี   
พูนพิพัฒน ์และคณะ 

๒ การประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการ
นำเสนอผลการปฏิบัติ งานที่ เป็น เลิศ (Best Practice) และ
นวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม  

มีนาคม ๒๕๖๕ ศึกษานิเทศกท์ี่
รับผิดชอบโครงการ 

๓ คณะกรรมการคัดเลือกการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ และการนำเสนอ
ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) และนวัตกรรมการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม 

พฤษภาคม - 
มิถุนายน ๒๕๖๕ 

คณะศึกษานิเทศก์
และคณะกรรมการ 

๔ สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการ
นำเสนอผลการปฏิบัติ งานที่ เป็น เลิศ (Best Practice) และ
นวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม 

กรกฎาคม 
๒๕๖๕ 

ศึกษานิเทศกท์ี่
รับผิดชอบโครงการ 
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๖. งบประมาณ 

๖.๑  งบประมาณ  จำนวน   ๑๕,๐๐๐  บาท 
๖.๒  รายละเอยีดการใช้งบประมาณ 
 

ที ่ กิจกรรม 
เงินงบประมาณ 

เงินนอก 
งบประมาณ 

รวม ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสด ุ รวม 

๑ การประชุมคณะกรรมการ ๓๐ คน  - - - - - - 
๒ คณะกรรมการคัดเลือกการ

ปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ และการ
นำเสนอผลการปฏิบัติงานที่เป็น
เลิศ (Best Practice) และ  

- ๕,๖๐๐ ๙,๔๐๐ ๑๕,๐๐๐ - ๑๕,๐๐๐ 

๓ การนำเสนอผลการปฏิบตัิงานที่
เป็นเลิศ (Best Practice) 
นวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาเรียนรวม 

- - - - - - 

๔ สรุปและรายงานโครงการ - - - - - - 

รวม - ๕,๖๐๐ ๙,๔๐๐ ๑๕,๐๐๐ - ๑๕,๐๐๐ 

รวมทั้งสิ้น ๑๕,๐๐๐ 
        หมายเหตุ  สามารถถัวจา่ยได้ทกุรายการ 
 
๗. การวิเคราะหค์วามเสี่ยงของโครงการ 

๑) ปัจจัยความเสี่ยง 
- ครูที่รับผิดชอบงานการศึกษาพิเศษ เปลี่ยนงานบ่อย ทำให้ไม่มีผลการปฏิบัติงานที่

ต่อเนื่อง 
๒) แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

- กำหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ที่จะส่งผลการปฏิบัติงานให้ชัดเจน และมีการส่งเสริม
การปฏิบัติงานให้ต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพ่ือเสริมสร้างกำลังใจในการปฏิบัติงาน 
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๘. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมนิ เครื่องมือทีใ่ช ้
เกณฑ์การ
ประเมนิ 

๑. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร นำเสนอ
ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) 
และนวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาเรียนรวม 

การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานฯ และ
การนิเทศ ติดตามฯ 

แบบประเมินผล
การปฏิบัติงานฯ 

ร้อยละ ๘๐ 

๒. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร ได้รับ
การส่งเสริมการนำผลการศึกษาวิจัยไปใชเ้พื่อ
พัฒนาคุณภาพด้านการบริหารจัดการศึกษา 
การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
ด้านการจัดการศึกษาเรียนรวม 

การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานฯ และ
การนิเทศ ติดตามฯ 

แบบประเมินผล
การปฏิบัติงานฯ 

ร้อยละ ๘๐ 

๓. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร เข้ารว่ม
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคนิค วิธีการและ
วิธีการปฏิบัติที่ส่งผลสำเร็จต่อการพัฒนา
สมรรถภาพนักเรียนเรียนรวม 

การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานฯ และ
การนิเทศ ติดตามฯ 

แบบประเมินผล
การปฏิบัติงานฯ 

ร้อยละ ๘๐ 

 
๙. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

๑) ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการส่งเสริมให้ได้รับการพัฒนา
ตามมาตรฐานวิชาชีพ เข้าใจและเห็นประโยชน์ของการนำผลการศึกษาวิจัยไปใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการ
บริหารจัดการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ด้านการจัดการศึกษาเรียนรวม 

๒) ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร มีการพัฒนาทักษะและประสบการณ์ในการทำงานโดย
อาศัยกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล  

๓) สถานศึกษาที่จัดการเรียนรวม มีการพัฒนาวิธีการปฏิบัติงานและนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมการ
พัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 

๔) สำนักงานเขตพื้ นที่ การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑  มี เครื่องมือที่ ส่ งเสริม
กระบวนการพัฒนาคุณภาพการจัดการจัดการศึกษาเรียนรวม เพื่อขับเคลื่อนการนำนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างมี
คุณภาพ 
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โครงการที่ 10  การนำเสนอผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) และนวัตกรรมด้านการศึกษาระดับ
ปฐมวัย 

 

 
ลักษณะโครงการ   ใหม ่   ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1 ) (หลัก) นางสาวกชกร  นิ่มแสง  ) (รอง) นางสาวจารุณี สถิต*ย์ 
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้ดูแล  
       1. นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์            2. นางเจือศรี  พูนพิพัฒน์               3. นางดวงใจ ชัยสิทธิ์        
 

 ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคลอ้งกับแผนแมบ่ทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ                  : M1 
(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) 
 1. ด้านความมั่นคง   2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน   3.ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์   4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   5.ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  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
ทุจรติและประพฤติมิชอบ (๒๒) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และ  (๒๓) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม   
(รอง) นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

           ด้านความปลอดภัย     ด้านโอกาส      ด้านคุณภาพ            ด้านประสิทธิภาพ 
(รอง) แนวทางพัฒนาคณุภาพการศึกษาของ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 

             Quality office  :  สำนักงานคุณภาพ         Quality school : โรงเรียนคุณภาพ 

        Quality Teacher : ครูคุณภาพ              Quality Network : เครือข่ายคุณภาพ 

         Quality Student : นกัเรียนคุณภาพ  

 

 

 

 

 

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

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาองค์ความรู้และ           
กระบวนทัศน์ให้แก่ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารโรงเรียน และครูที่รับผิดชอบการศึกษาระดับปฐมวัย มีการกำหนด
หลักการ คุณภาพ ขอบข่ายของการจัดการเรียนรู้ และกลไกที่จะกำกับดูแลส่งเสริมอย่างใกล้ชิด และมีการส่งเสริม 
สนับสนุนบทบาทของสถาบันครอบครัวในการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยทุกคน เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายการจัด
การศึกษาปฐมวัยต่อไป พร้อมทั้งเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สัมมนารูปแบบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยในระดับเขต
พื้นที่และหลักสูตรฯ ดังกล่าวครอบคลุมเด็กแรกเกิด – ๕ ปี เพราะเป็นช่วงวัยที่สำคัญที่สุดของชีวิต ถ้าพ่อแม่
ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยมีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยจะสามารถวางรากฐานหรือเลี้ยงดูเด็กด้วย
วิธีการที่ถูกต้อง จะทำให้เด็กไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งร่างกาย อารมณ์ – จิตใจ สังคมและสติปัญญา และเป็น
บุคคลที่มีคุณภาพไปจนตลอดชีวิต สามารถสร้างคุณประโยชน์ให้ตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติและมี
การนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาปฐมวัย และการประเมินผลมีแนวดำเนินการยกระดับคุณภาพการศึกษา
ปฐมวัยที่เป็นกรอบแนวคิดสำหรับจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยเน้นการส่งเสริมศักยภาพของเด็กปฐมวัยที่
สอดคล้องกับการเรียนรู้ของสมอง การส่งเสริมความสามารถพื้นฐานด้านภาษา และทักษะพื้นฐาน คณิตศาสตร์ 
ตลอดจนการเสริมสร้างคุณลักษณะที่ดีในเด็กปฐมวัยที่สอดคล้องกับค่านิยมหลักของคนไทย  ๑๒ ประการและ
กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.๒๕๖๑ กำหนดมาตรฐานการศึกษาของชาติขั้นต่ำ
ที่เหมาะสมตามช่วงวัย และมีความต่อเนื่องเชื่อมโยง ตั้งแต่ระดับปฐมวัยไปสู่ระดับการศึกษาที่สูงขึ้น โดยกำหนด
จุดมุ่งหมายระดับปฐมวัย คือ มีพัฒนาการรอบด้านและสมดุล สนใจเรียนรู้และกำกับตัวเองให้ทำสิ่งต่าง 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 และเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานได้ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ และเป็นต้นแบบในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สำหรับโรงเรียนอื่น ๆ 

 

๒. วัตถปุระสงค ์
๑) เพื่อนำเสนอผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) และนวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพการจัด

การศึกษาระดับปฐมวัย  
๒) เพื่อส่งเสริมการนำผลการศึกษาวิจัยไปใช้เพ่ือพัฒนาคุณภาพด้านการบริหารจัดการศึกษา 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 ได้รับการส่งเสริมการนำผลการศึกษาวิจัยไปใชเ้พื่อพัฒนา

คุณภาพด้านการบริหารจัดการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ด้านการจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัย 

๓) ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร ได้รับการส่งเสริมใหม้ีการแลกเปลีย่นเรียนรู้ เทคนิค 
วิธีการและวิธีการปฏิบัติที่ส่งผลสำเร็จต่อการพัฒนาสมรรถภาพนักเรียนระดับปฐมวัย 
 
๔. วิธีการดำเนินงาน 

 
๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ 

- พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕ 
- ห้องประชุมสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑  

๖. งบประมาณ 
๖.๑  งบประมาณ  จำนวน   ๑๕,๐๐๐  บาท 
๖.๒  รายละเอยีดการใช้งบประมาณ 
 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ระยะเวลา
ดำเนนิงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

๑ ประชุมคณะกรรมการ เพื่อวางแผนกำหนดประเภทผลงาน 
รายละเอียดวิธีการ เกณฑ์และเครื่องมือ  

กุมภาพันธ ์
๒๕๖๕ 

นางเจือศรี   
พูนพิพัฒน ์และคณะ 

๒ การประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการ
นำเสนอผลการปฏิบัติ งานที่ เป็น เลิศ (Best Practice) และ
นวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 

มีนาคม ๒๕๖๕ ศึกษานิเทศกท์ี่
รับผิดชอบโครงการ 

๓ คณะกรรมการคัดเลือกการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ และการนำเสนอ
ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) และนวัตกรรมการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 

พฤษภาคม - 
มิถุนายน ๒๕๖๕ 

คณะศึกษานิเทศก์
และคณะกรรมการ 

๔ สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการ
นำเสนอผลการปฏิบัติ งานที่ เป็น เลิศ (Best Practice) และ
นวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 

กรกฎาคม 
๒๕๖๕ 

ศึกษานิเทศกท์ี่
รับผิดชอบโครงการ 
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ท่ี กิจกรรม 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

๑ การประชุมคณะกรรมการ ๓๐ คน  - - - - - - 
๒ คณะกรรมการคัดเลือกการปฏิบัติงาน

ที่เป็นเลิศ และการนำเสนอผลการ
ปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice)  

- ๕,๖๐๐ ๙,๔๐๐ ๑๕,๐๐๐ - ๑๕,๐๐๐ 

๓ การนำเสนอผลการปฏิบัติงานที่เป็น
เลิศ (Best Practice) นวัตกรรมการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัย 

- - - - - - 

๔ สรุปและรายงานโครงการ - - - - - - 

รวม ๔๐,๐๐๐ - ๕,๖๐๐ ๙,๔๐๐ ๑๕,๐๐๐ - 

รวมทั้งสิ้น ๑๕,๐๐๐ 

        หมายเหตุ  สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ 

๗. การวิเคราะหค์วามเสี่ยงของโครงการ 
๑) ปัจจัยความเสี่ยง 

- ครูที่รับผิดชอบงานการศึกษาระดับปฐมวัย เปลี่ยนงานบ่อย ทำให้ไม่มีผลการปฏิบัติงานที่
ต่อเนื่อง และครูจบไม่ตรงเอก 

๒) แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
- กำหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ที่จะส่งผลการปฏิบัติงานให้ชัดเจน และมีการส่งเสริมการ

ปฏิบัติงานให้ต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อเสริมสร้างกำลังใจในการปฏิบัติงาน 
๘. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
เกณฑ์การ
ประเมิน 

๑. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร นำเสนอผลการปฏิบัติงานที่
เป็นเลิศ (Best Practice) และนวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาระดับปฐมวัย 

การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานฯ และ
การนิเทศ ติดตามฯ 

แบบประเมินผล
การปฏิบัติงานฯ 

ร้อยละ ๘๐ 

๒. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร ได้รับการส่งเสริมการนำผล
การศึกษาวิจัยไปใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการบริหารจัดการศึกษา 
การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ด้านการจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัย 

การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานฯ และ
การนิเทศ ติดตามฯ 

แบบประเมนิผล
การปฏิบัติงานฯ 

ร้อยละ ๘๐ 

๓. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เทคนิค วิธีการและวิธีการปฏิบัติที่ส่งผลสำเร็จต่อการพัฒนา
สมรรถภาพนักเรียนระดับปฐมวัย 

การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานฯ และ
การนิเทศ ติดตามฯ 

แบบประเมินผล
การปฏิบัติงานฯ 

ร้อยละ ๘๐ 
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๙. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
๑) ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการส่งเสริมให้ได้รับการพัฒนา              

ตามมาตรฐานวิชาชีพ เข้าใจและเห็นประโยชน์ของการนำผลการศึกษาวิจัยไปใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการ
บริหารจัดการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ด้านการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 

๒) ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร มีการพัฒนาทักษะและประสบการณ์ในการทำงานโดยอาศัย
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล  

๓) สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย มีการพัฒนาวิธีการปฏิบัติงานและนวัตกรรม เพื่อส่งเสริม
การพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 

๔) สำนั ก งาน เขตพื้ นที่ ก ารศึ กษาประถมศึ กษาฉะเชิ ง เท รา  เขต  ๑  มี เค รื่ อ งมื อที่ ส่ ง เสริม
กระบวนการพัฒนาคุณภาพการจัดการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย เพื่อขับเคลื่อนการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ              
อย่างมีคุณภาพ 
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โครงการที ่11  พัฒนาศักยภาพผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และทบทวนการจัดกิจกรรมลูกเสือ 
แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ลักษณะโครงการ   ใหม ่   ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1 ) (หลัก)นางเจือศรี  พูนพิพัฒน์ 2) (รอง)นางสาวศุภากร  เตโชชัยวุธ  
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้ดูแล  
       1. นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์            2. นางเจือศรี  พูนพิพัฒน์               3. นางดวงใจ ชัยสิทธิ์        
 

 ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคลอ้งกับแผนแมบ่ทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ                  : M1 
(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) 
 1. ด้านความมั่นคง   2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน   3.ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์  4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   5.ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  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) พลังทาง
สังคม   (๑๖) เศรษฐกิจฐานราก (๑๗) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม (๑๘) การเติบโตอย่างยั่งยืน (๑๙) 
การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ (๒๐) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ (๒๑) การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ (๒๒) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และ  (๒๓) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม   
(รอง) นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

           ด้านความปลอดภัย     ด้านโอกาส       ด้านคุณภาพ           ด้านประสิทธิภาพ 
(รอง) แนวทางพัฒนาคณุภาพการศึกษาของ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 

             Quality office  :  สำนักงานคุณภาพ          Quality school : โรงเรียนคุณภาพ 

        Quality Teacher : ครูคุณภาพ                 Quality Network : เครอืข่ายคุณภาพ 

         Quality Student : นักเรียนคุณภาพ  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

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

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ มีนโยบายที่จะพัฒนากิจการลูกเสือ เนตรนารี อีก
ทั้งให้โรงเรียนถือเป็นภาระหลักในการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี เพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรม ศีลธรรม อันจะก่อให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ต่อสังคมไทย คือความเป็นผู้มีระเบียบวินัย ความ
รับผิดชอบ รู้จักเสียสละ มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  และเสื่อมใสในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข รู้จักการทำงานเป็นกลุ่ม รับฟังความคิดเห็น ของผู้ร่วมงาน 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ จึงดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และทบทวนการจัดกิจกรรมลูกเสือ เพื่อสนับสนุนให้ครูโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนได้เข้ารับ
การฝึกอบรมเพิ่มพูนประสบการณ์ ทักษะทางลูกเสือ สามารถนำหลักการ กระบวนการและวิธีการทางลูกเสือไป
พัฒนาเยาวชนได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะส่งผลให้การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยเฉพาะกิจกรรมลูกเสือใน
โรงเรียนได้รับผลดียิ่งขึ้นด้วย 

 
๒. วัตถุประสงค ์

๒.๑. เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ มีความรู้ ความเข้าใจในจุดหมาย วัตถุประสงค์ และวิธีการในการ
ฝึกอบรมเยาวชนแบบหใหม่ตามแนวทางของสำนักงานลูกเสือโลก 

๒.๒. เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ สามารถวางแผนดำเนินการฝึกอบรมลูกเสือได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๒.๓. เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ นำทักษะ พิธีการและกระบวนการทางลูกเสือไปใช้ประโยชน์แก่

หน่วยงาน เยาวชนและสังคม 
๒.๔. เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ สามารถทำหนา้ที่บริหารงานในกองลูกเสือได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

๓. เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

๑) ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน   จำนวน  ๑๓๘  คน 
๒) ผู้บังคับบัญชาลูกเสือโรงเรียน  จำนวน  ๑๗๘  คน 

- โรงเรียนประถมศึกษา  โรงเรยีนละ ๑ คน 
- โรงเรียนขยายโอกาส   โรงเรียนละ ๒ คน 

เชิงคุณภาพ 

๑) ผู้บริหารโรงเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในจดุหมาย วัตถุประสงค์ และวิธกีารในการฝึกอบรม
เยาวชนแบบใหม่ตามแนวทางของสำนักงานลูกเสือโลก  

๒) ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัดที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจใน
หลักการ วิธีการจัดกิจกรรมลูกเสือ และนำกระบวนการไปใช้ในการพัฒนาเยาวชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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๔. วิธีการดำเนินงาน 

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ 
- พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕ 
- ห้องประชุมสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑  

 

๖. งบประมาณ 
๖.๑  งบประมาณ  จำนวน   ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
๖.๒  รายละเอยีดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

๑ อบรมพัฒนาศักยภาพ
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และ
ทบทวนการจัดกิจกรรมลูกเสือ
ให้กับผู้อำนวยการลูกเสือ
โรงเรียนและผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 

๔๓,๐๐๐ ๕๗,๐๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐ 

๗ นิเทศติดตามผลการจัดกิจกรรม
ลูกเสือ 

- - - - 

๘ สรุปและรายงานโครงการ - - - - 

รวม ๔๓,๐๐๐ ๕๗,๐๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐ 

รวมทั้งสิ้น ๑๐๐,๐๐๐ 

        หมายเหตุ  สามารถถัวจา่ยได้ทกุรายการ 

 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ระยะเวลา
ดำเนนิงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

๑ กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาศักยภาพผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และ
ทบทวนการจัดกิจกรรมลูกเสือให้กับผู้อำนวยการลูกเสือ
โรงเรียนและผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 

มกราคม ๒๕๖๕ 
(๒ วัน) 

นางดวงใจ           
ชัยสิทธิ ์และคณะ 

๒ กิจกรรมที่ ๒ นิเทศ ติดตาม และประเมินการจัดกิจกรรม
ลูกเสือเนตรนารีในโรงเรียน 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
๒.๑ ผู้บริหารสถานศึกษา มีการนิ เทศ ติดตามภายใน
สถานศึกษาของตนเอง 
๒.๒ ศึกษานิเทศก์ มีการนิเทศ ติดตามภายในกลุ่มวิชาการที่
รับผิดชอบ 

ภาคเรียนที่ ๒  
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
(อย่างน้อย ๒ ครั้ง) 

รอง ผอ.สพป. 
และคณะ

ศึกษานิเทศก ์
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๗. การวิเคราะหค์วามเสี่ยงของโครงการ 
๑) ปัจจัยความเสี่ยง 

- ครูที่เข้ารับการพัฒนาความรู้ไปแล้ว ย้ายโรงเรียน   
๒) แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

- กำหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรมใหช้ัดเจน และมีการนิเทศอย่างต่อเนื่อง 
๘. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมนิ เครื่องมือทีใ่ช ้
เกณฑ์การ
ประเมนิ 

๑. ผู้บริหารโรงเรียนมีความรู้ ความเข้าใจใน
จุดหมาย วัตถุประสงค์ และวิธีการในการ
ฝึกอบรมเยาวชนแบบใหม่ตามแนวทางของ
สำนักงานลูกเสือโลก  

การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานฯ และ
การนิเทศ ติดตามฯ 

แบบประเมินผล
การปฏิบัติงานฯ 

ร้อยละ ๘๐ 

๒. ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัดที่
เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจใน
หลักการ วิธีการจัดกิจกรรมลูกเสือ และนำ
กระบวนการไปใช้ในการพัฒนาเยาวชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานฯ และ
การนิเทศ ติดตามฯ 

แบบนิเทศ ติดตาม
การปฏิบัติงาน 

ร้อยละ ๘๐ 

๙. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
๑) ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 
๒) ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีสิทธิได้รบัเกยีรติบัตรผ่านการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บังคับบัญชา

ลูกเสือและทบทวนการจัดกิจกรรมลูกเสือ 
๓) ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีทักษะสามารถทำหน้าที่บริหารงานลูกเสือในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๔) ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีทักษะทางลูกเสือเพิ่มขึ้น สามารถนำไปใช้ในการฝึกอบรมลูกเสือในโรงเรียนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ   
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โครงการที่ 12  “พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา” 

หน่วยงาน...สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
ลักษณะโครงการ      ใหม ่      ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1 ) (หลัก) นางสาวศุภากร  เตโชชัยวุธ 2) (รอง)............................................... 
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้ดูแล  
       1. นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์            2. นางเจือศรี  พูนพิพัฒน์               3. นางดวงใจ ชัยสิทธิ์        
 

 ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคลอ้งกับแผนแมบ่ทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ                          : M1 
(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) 

 1. ด้านความมั่นคง   2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน    3.ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์    4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   5.ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   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) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่                     
(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  
(ให้  ทับหัวข้อ) 
(รอง) นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
           ด้านความปลอดภัย     ด้านโอกาส      ด้านคุณภาพ         ด้านประสิทธิภาพ 
(รอง) แนวทางพัฒนาคณุภาพการศึกษาของ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 
             Quality office  :  สำนักงานคุณภาพ        Quality school : โรงเรียนคุณภาพ 

        Quality Teacher : ครูคุณภาพ              Quality Network : เครือข่ายคุณภาพ 
         Quality Student : นักเรียนคุณภาพ  
 
 
 
 
 

แบบเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   :   สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1  
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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 และจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา โดยมาตรา 31 ให้
กระทรวงมีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลการศึกษาการศึกษาทุกระดับทุกประเภท กำหนดนโยบาย แผน และมาตรฐาน
การศึกษา และมาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็น  ส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมิน และการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกของทุก
ระดับการศึกษาและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561  เพื่อให้สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานใช้เป็น
แนวทางในการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในตามเจตนารมณ์ รวมทั้งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานมีแนวคิดในการคัดเลือกสถานศึกษาที่มีระบบคุณภาพและกลไกการขับเคลื่อนงานระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา จนเป็นวัฒนธรรมของการทำงาน สามารถเป็นแบบอย่างเพื ่อการแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้ของ
สถานศึกษาภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัด ซึ่งมีหน้าที่ให้
การส่งเสริม สนับสนุนให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในตามระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษาตามที่ กฎกระทรวงฯ กำหนด เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และพัฒนามาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาในสังกัด เตรียมความพร้อมให้สถานศึกษาพร้อมรับการประเมินตุณภาพภายนอก ตลอดจนต้องมีข้อมูล
สารสนเทศการประเมินภายใน ประเมินภายนอกของสถานศึกษา เพื่อการวางแผนพัฒนายกระดับคุณภาพ  จึงได้
จัดทำโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขึ้น 

2. วัตถุประสงค ์
  2.1  เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็ง เหมาะสม
กับสภาพบริบทของสถานศึกษา 
 2.2  เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภาพภายในสถานศึกษาตามนโยบาย 
 2.3  เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการประเมินของสถานศึกษา 
 

3. เป้าหมาย 
   3.1 เชิงปริมาณ 
      (1)  ผู้บริหารการศึกษา ศกึษานิเทศก์ บคุลากรในเขตพื้นทีผู่้บริหารโรงเรียนและคร ู    

               (2)  โรงเรียนทกุโรงเรียนในสงักัด จำนวน 138 โรงเรียน ได้รับการนิเทศ กำกับ ติดตามและ
ประเมินผลการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ร่วมกับหน่วยงานต้น
สังกัดและการนิเทศทางไกลโดยสื่อ/นวัตกรรมการนิเทศรปูแบบต่าง 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 เกี่ยวกับการ
ดำเนินงานตามนโยบาย การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและการประเมินคุณภาพภายนอก  
     (2)  เขตพื้นที่การศึกษามีสื่อ/นวัตกรรมความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและ
เครื่องมือนิเทศติดตามและประเมิน 
     (3)  โรงเรียนในสังกัดดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได้อย่างเป็นระบบ ต่อเนื่องและ
ดำเนินการประเมินตนเองได ้
     (4)  โรงเรียนในสังกัดสามารถดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม พัฒนาการดำเนินงานระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาได้ด้วยตนเอง 
      (5)  โรงเรียนในสังกัดมีผลงานสามารถนำเสนอเพื่อการประชาสัมพันธ์และเป็นแบบอย่างแก่โรงเรียน
ต่างสังกัดและหน่วยงานอื่น ๆ ได้ 

4. วิธีการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
 

ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมที่ 1 การดำเนินงานตามระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
   1. วิเคราะห์ผลการประเมนิคุณภาพภายใน/
ประเมินคุณภาพภายนอก/รายงานประจำปี 
    2. การประชุมชี้แจง สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
นิเทศติดตาม งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ตามกฎกระทรวงฯ แก่ผู้บริหารสถานศึกษา, ครู
ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา, ศกึษานิเทศก์ และรอง ผอ.สพป. 
   3. แจ้งสถานศึกษาส่งประกาศค่าเป้าหมาย
มาตรฐาน รายงานการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) 
ให้เขตพ้ืนที่การศึกษา 
   4. สรุปและรายงานผลการประเมินภายในระดับ
เขตพ้ืนที่   

 
 

ต.ค. 64 -ม.ิย. 65 
 

พ.ย. 64-ก.ย..65 
 
 
 
 

ต.ค. 64/มี.ค. 65/
เม.ย.65 

 
 

ส.ค.-ก.ย. 65 

-ศน.ทุกท่าน  
-ผอ.สพป.      
-รอง ผอ.
สพป.  
-ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

2 
กิจกรรมที่ 2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวดำเนินงาน 
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
1.  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้
สถานศึกษาทีม่ีระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่ดมีี
วัฒนธรรมของการทำงานขององค์กร/มีวิธีปฏิบัติที่เป็น
เลิศ  เพื่อเป็นต้นแบบแก่สถานศึกษาในการพัฒนางาน
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 
 

พ.ค. – ก.ย. 65 
 
 
 
 
 
 

 
 

-ศน.ทุกท่าน 
และ
ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
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ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
 

ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

2.  นิเทศติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาใน
การเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบ 4 
3.  จัดทำ/จัดหาสื่อ/เอกสารความรู้/แนวการ
ดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อ
เผยแพร่แก่สถานศึกษา 

4. สรุปรายงานผลการดำเนินงานและจัดทำ
เอกสารรายงาน 

 

ต.ค. 64– ก.ย. 65 
 
 

ม.ค. – ก.ย. 65 
 
 

ก.ย. 65 

  

3 
กิจกรรมที่ 3  การคัดเลือกสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัล 
IQA AWARD 
   1. ประชุมวางแผน จัดทำเครื่องมือนิเทศ ติดตาม  
การดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และ การคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับ
รางวัล IQA AWARD 
   2. ประชุมช้ีแจงการนิเทศ กำกับ ติดตาม และการ
คัดเลือกสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัล IQA AWARD 
   3.  ดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม เก็บรวบรวม
ข้อมูลวิเคราะห์ สรุป จัดทำรายงานผล 
 

 
 

พ.ย. 64 
 
 
 

ธ.ค. 64 
 

ธ.ค.64 – ก.ย. 65 

 
 

-ศน.ทุกท่าน 
และ

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
 
 
 
 
 

 
กิจกรรมที่ 4 พัฒนาบุคลากรด้านงานประกันคุณภาพ
การศึกษา 
    1. ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมสัมมนา  อบรมเชิง
ปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกับ สพฐ. สมศ. 
สภาการศึกษา EDUCA สพป./สพม.  
    2. สรุปรายงานผลจากข้อ 1 
    3. วิเคราะห์และวางแผนพัฒนางานด้านการ
ประกันคณุภาพ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    4. จัดทำเอกสารสรุปรายงานผล 
 

 
 

พ.ย. 64-ก.ย.65 
 
 
 

 
 
- ศน.กลุม่งาน
ส่งเสริมระบบ
ประกันฯ และ
ผู้เกี่ยวข้อง 

 

 
กิจกรรมที่ 5 การสังเคราะห ์SAR สถานศกึษา 
 วิเคราะห์ สรุป รายงาน จัดทำเอกสารรายงาน 
 

พ.ค.-ก.ย.65 ศน.ทุกท่าน 
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5. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนนิการ 
 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 

 ที ่ กิจกรรม/รายการ เงินงบประมาณ  (บาท) รวม(บาท) 
ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ  

1 กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมพัฒนาการดำเนินงานตาม
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จัดทำ
เอกสารประกอบการดำเนินงานให้สถานศึกษา 

-  2,500 2,500 

2 กิจกรรมที่ 2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้การนเิทศ
ติดตาม ส่งเสริมพัฒนา ระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

 2,500 - 2,500 

3 กิจกรรมที่ 3  การคัดเลือกสถานศึกษาเพ่ือรับ
รางวัล IQA AWARD 

- 2,500 7,500 10,000 

4 กิจกรรมที่ 4 ประชุมอบรมพัฒนาบุคลากรด้าน
งานประกันคุณภาพการศึกษา 

- - - - 

5 กิจกรรมที่ 5 การสังเคราะห์รายงานการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษา และจัดทำ
รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ภายนอก  
รายงานการสังเคราะหS์AR 

 2,500 2,500 5,000 

                              รวม - 7,500 12,500 20,000 
 
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
   7.1 ปัจจัยความเสี่ยง 

(1) สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ทำใหป้ระชุมชี้แจงไม่ได้ต้องใช้ระบบทางไกล บุคลากรไม่
พร้อมรับฟังส่งแต่ผู้แทน 

(2) ระยะเวลาการดำเนินการไม่ตรงตามที่กำหนด เนื่องจากภารกิจของแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
ซ้ำซ้อนกับงานอื่น 

(3) บุคลากรปฏิบัติงานซ้ำซ้อนผู้รับฟังหรือประชุมแทนถ่ายทอดได้ไม่ครบถ้วน 
                     (4)  นโยบายด้านการศึกษาเปลี่ยนแปลงบ่อย สถานศึกษาขาดการวิเคราะห์ความสอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และบูรณาการกับภารกิจหลักตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
     (5) การรายงานส่วนใหญ่จะสำเนาเดิมปรับแก้ไขบางส่วนไม่ได้เขียนจาการปฏิบัติจริง  
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   7.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
(1)  กำชับ กำหนดเปน็แนวนโยบาย ให้ผูบ้ริหารสถานศกึษาตระหนักให้ความสำคัญ 
(2)  สะท้อนปญัหา ให้ข้อเสนอแนะโดยตรงกับสถานศึกษาทันทีที่พบข้อผิดพลาด 
(3)  มอบหมายภาระงานให้บุคลากรตามความเหมาะสม เป็นไปได้และมีประสิทธิภาพ/ 

ควรเน้นให้บุคลากรทำงานเป็นทีม 
     (4) บูรณาการกิจกรรมร่วมกบังาน โครงการอื่น ๆ ในบางช่วงเวลา กำหนดระยะเวลาปฏิทินกำกับ
ติดตามงานให้ชัดเจน  
 
8. ตัวชี้วัดและค่าเปา้หมาย 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1. ผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ และผูบ้ริหารโรงเรียน มีความรู้ ความเข้าใจ 
การประเมินคุณภาพภายในตามนโยบายการปฏิรูประบบการประเมินและประกัน
คุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกและสามารถประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาได้ด้วยตนเอง 

ร้อยละ 80 

2. โรงเรียนในสังกัดมีแนวดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในและมีผล
การประเมินอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 90 

3. เขตพ้ืนที่การศึกษามีสื่อ/เอกสาร/แนวทางการนิเทศและเผยแพร่ความรู้การ
ดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาทั้งทางตรงและทางไกลในรูปแบบ/
วิธีการต่างๆ  

ร้อยละ 90 

4. โรงเรียนในสังกัดได้รับการนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
ด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาทั้งภายในโรงเรียนและจากตน้สังกัด 

ร้อยละ 100 

5. โรงเรียนในสังกัดมีผลงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาจนสามารถเป็น
แบบอย่างแก่โรงเรียนต่างสังกัดและสามารถเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานได้ 

มีครบทุกระดบัขนาด
สถานศึกษา 

 
9. ผลทีค่าดวา่จะได้รับ 
  1.  สถานศึกษาดำเนินการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได้อย่างเป็นระบบครบวงจร ต่อเนื่อง 
มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้สถานศึกษาได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานสูงขึ้น 
      2.  สถานศึกษาในสังกัดมีผลงานสามารถดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยใช้กระบวนการ
นิเทศภายในและมีผลการดำเนินงานเผยแพร่แก่สถานศึกษาต่างสังกัดและหน่วยงานอ่ืน ๆ ได ้
   3. บุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษามีความรู้ เข้าใจและสามารถวางแผนการ
พัฒนางานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อความเช่ือมั่นแก่นักเรียนและชุมชนได ้
   4.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น 
   5.  นักเรียนมีคุณลกัษณะเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข 

124



  

โครงการที่ 13 การพัฒนาปรับปรุงหลักสตูรแกนกลางการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เป็น 
                   หลักสูตรฐานสมรรถนะ 
หน่วยงาน...สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
ลักษณะโครงการ   ใหม ่   ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1 ) (หลัก) นางสาวกชกร  นิ่มแสง และ 2) (รอง) นางสาวจารุณี  สถิตย ์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้ดูแล  
       1. นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์            2. นางเจือศรี  พูนพิพัฒน์               3. นางดวงใจ ชัยสิทธิ์        
 

 ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคลอ้งกับแผนแมบ่ทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ                  : 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) นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

           ด้านความปลอดภัย    ด้านโอกาส      ด้านคุณภาพ         ด้านประสิทธิภาพ 
(รอง) แนวทางพัฒนาคณุภาพการศึกษาของ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 

             Quality office  :  สำนักงานคุณภาพ        Quality school : โรงเรียนคุณภาพ 
        Quality Teacher : ครูคุณภาพ              Quality Network : เครือข่ายคุณภาพ 

         Quality Student : นักเรียนคุณภาพ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   :   สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1  
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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
ให้มีความรู้ เจตคติและทักษะให้ทำงานเป็น ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับสังคมได้ดี  แผนปฏิบัติการที่ได้ปรับปรุงใหม่มี
สาระสำคัญ ดังนี้ ประการแรก วางแผนนำหลักสูตรฐานสมรรถนะไปใช้ในกรอบเวลา ๓ ปี คือ ปีการศึกษา 
๒๕๖๕ ศธ.เริ่มใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ สำหรับระดับประถมศึกษา ในโรงเรียนที่มีความพร้อม ปีการศึกษา 
๒๕๖๖ หลักสูตรฐานสมรรถนะระดับมัธยมศึกษา ในโรงเรียนที่มีความพร้อมและทุกโรงเรียนในระดับ
ประถมศึกษา และปีการศึกษา ๒๕๖๗ ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในโรงเรียนทุกโรง ประการที่สอง ปรับปรุง
สมรรถนะโดยพิจารณาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็กไทยในโลกปัจจุบัน จากเดิมมีสมรรถนะ ๕ ด้าน ปรับเป็น
มีสมรรถนะ ๖ ด้าน ประกอบด้วย ๑ .การจัดการตนเองอย่างมีสุขภาวะ ๒ .การคิดขั้นสูงและการเรียนรู้                 
๓.การสื่อสารด้วยภาษา ๔.การจัดการและการทำงานเป็นทีม ๕.การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และ ๖.การอยู่ร่วมกับ
ธรรมชาติและวิทยาการอย่างย่ังยืน โดยเน้นมิติด้านคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์และความ
เป็นไทยมากขึ้น ซึ่งการเพิ่มสมรรถนะ “การอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน” เพื่อให้เด็กไทยมี
สมรรถนะทั้งด้านวิทยาศาสตร์ รู้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัล และอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  มีความตระหนักในการสร้างความรู้ความ
เข้าใจการปรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ให้แก่
ผู้บริหารโรงเรียน  ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ต้องปรับปรุงมาตรฐานและตัวชี้วัด นอกจากนั้นยังต้องปรับ
กรอบหลักสูตรเพิ่มเติมระดับเขตพื้นที่ที่ได้จัดทำไว้ตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ ให้ตรงต่อบริบทของไทยแลนด์ ๔.๐  สภาพ
ปัจจุบันของจังหวัดฉะเชิงเทราและคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑  เพื่อให้สถานศึกษานำไปปรับ
หลักสูตรสถานศึกษาต่อไป 
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๒. วัตถุประสงค ์
๑) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการปรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ  
๒) เพื่อพัฒนากรอบหลักสูตรสถานศึกษา 

 
๓. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

๑) ผู้บริหารและครูผู้สอนมีความเข้าใจในการปรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
๒๕๕๑ เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ  

๒) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ มีกรอบหลักสูตรสถานศึกษา 
๓) สถานศึกษาทุกแห่งมีการปรับหลักสูตรสถานศึกษา 

        เชิงคุณภาพ 
๑) ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนการสอนได้ตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัดที่ปรับหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
๒) สถานศึกษามีการปรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เป็นหลักสูตร

ฐานสมรรถนะ และกรอบหลักสูตรเพิ่มเติมของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ 
 
๔. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
 
ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. การประชุมสร้างความเข้าใจการปรับหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พทุธศักราช ๒๕๕๑ เป็นหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ ให้กับคณะศึกษานิเทศก์ 

มกราคม ๒๕๖๕ กชกร นิ่มแสง    
และคณะ 

2. การเตรียมความพร้อมครูผู้สอนในการปรับมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดตามการปรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ   

กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๕ 

กชกร นิ่มแสง    
และคณะ 

3. การประชุมทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
ให้กับสถานศึกษาทุกแห่งในสงักัด 

เมษายน ๒๕๖๕ กชกร นิ่มแสง    
และคณะ 

5 สรุปและรายงานผล กันยายน ๒๕๖๕ กชกร นิ่มแสง     
และคณะ 

 
 
 
 

127



 
๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนนิการ 

- พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕ 
- ห้องประชุมสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑  

 

๖. งบประมาณ 
๑) งบประมาณ  จำนวน  -   บาท  
๒) รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

ที ่ กิจกรรม 
เงินงบประมาณ 

เงินนอก 
งบประมาณ 

รวม ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสด ุ รวม 

๑ กิจกรรมที ่๑ การประชุมสร้างความ
เข้าใจการปรับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
๒๕๕๑ เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
ให้กับคณะศึกษานิเทศก ์

- - - - - - 

๒ กิจกรรมที่ ๒ การเตรียมความพร้อม
ครูผู้สอนในการปรับมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดตามการปรับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ เป็นหลักสูตร
ฐานสมรรถนะ   

- - - - - - 

๓ กิจกรรมที่ ๓ การประชุมทบทวน
และปรับปรุงหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
๒๕๕๑ เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
ให้กับสถานศึกษาทุกแห่งในสงักัด 
จำนวน ๒๐๐ คน  เป็นเวลา  ๑ วัน 

- - - - - - 

๔ สรุปและรายงานผล - - - -  - 
รวม - - - - - - 

รวมทั้งสิ้น - 
        หมายเหตุ  สามารถถวัจ่ายได้ทุกรายการ 
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๗. การวัดผลและประเมินผล   

ตัวชี้วัด เครื่องมือ วิธีการวัดและ
ประเมนิผล 

เชิงปริมาณ 
๑. จำนวนผู้บริหารและครผูู้สอนมีความเข้าใจใน

การปรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ เป็นหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ 

 

แบบสอบถาม 
 
 
 

 

สอบถามความรู้ความ
เข้าใจผู้บริหารและ
ครูผู้สอน 
 
 

เชิงคุณภาพ 
๑. สถานศึกษามกีารปรับหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ และกรอบ
หลักสูตรเพิ่มเติมของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศกึษาประถมศึกษาฉะเชงิเทรา เขต ๑ 

๒. ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนได้ตรงตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัดที่ปรับการปรับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
๒๕๕๑ เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

 

แบบประเมิน
หลักสูตร 
 
 
 
 
แบบประเมินการ
จัดการเรียนรู ้
 

 

การนิเทศติดตาม 
 
 
 
 
 
การนิเทศภายใน 

 
๘. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

๑) สถานศึกษามหีลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เป็นหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ 

๒) หลักสูตรสถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
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√   

 
โครงการที่ 14  “ นิเทศแบบรวมพลังกลุ่มเครือข่าย (Network Supervisor Team : NST”                                                     

หน่วยงาน ..............สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาฉะเชิงเทรา เขต 1........................................... 
 

ลักษณะโครงการ        ใหม ่        √ ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1 ) นางสาวจารุณี สถิตย์   2) นางสาวกชกร  นิ่มแสง  
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้ดูแล  
        1. นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์         √       2. นางเจือศรี  พูนพิพัฒน์                3. นางดวงใจ ชัยสิทธิ์        
   
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ                                    
 : M1    (หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z)  
       1. ด้านความมั่นคง         2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน    √   3.ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์   
 4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม    5.ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม     
6.ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 
 (หลัก) แผนแม่บทภายใต้ย ุทธศาสตร์ รวม ๒๓ ฉบับ ประกอบด้วย ข้อ (๑) ความมั ่นคง (๒) การต่างประเทศ                        
(๓) การเกษตร (๔) อุตสาหกรรรมและบริการแห่งอนาคต (๕) การท่องเที ่ยว (๖) พื ้นที ่และเมืองน่าอยู ่อ ัจฉริยะ                         
(๗) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล (๘) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่                     
(๙) เขตเศรษฐกิจพิเศษ X (๑๐) การปรับเปลี ่ยนค่าน ิยม และวัฒนธรรม  X (๑๑) ศ ักยภาพคนตลอดช่วงช ีวิต                               
(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) นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
           ด้านความปลอดภัย     ด้านโอกาส         ด้านคุณภาพ           ด้านประสิทธิภาพ 
(รอง) แนวทางพัฒนาคณุภาพการศึกษาของ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 
              Quality office  :  สำนักงานคุณภาพ        Quality school : โรงเรียนคุณภาพ 

           Quality Teacher : ครคูณุภาพ             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 โดยการนิเทศแบบรวมพลังกลุ่มเครือขา่ย (Network Supervisor Team : NST)  โดยใช้
กลุ่มโรงเรียนเป็นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา AT2S  

๒. วัตถุประสงค์ (Objective) 
 ๒.๑. นิเทศ ตดิตามและให้ขอ้เสนอแนะเพื่อการพัฒนาการดำเนินงานตามจุดเน้นและนโยบายของหน่วยงาน

ต้นสังกัด 
 ๒.๒.  พัฒนาประสิทธิภาพในการนิเทศการศึกษา โดยเน้นการใช้วิธีการนิเทศที่หลากหลาย และเป็นระบบ 
 ๒.๓. นิเทศ ตดิตามอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับนโยบาย งานและโครงการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑   
๒.๔. สร้างความเข้าใจแก่บุคลากรในโรงเรียนด้านต่าง ๆ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

๓.    เป้าหมาย (Goal) 
                 ๓.๑  เชิงปรมิาณ    

๑)  นกัเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ อ่านออกเขียนได้ ๑๐๐ %  ชั้นประถมศึกษาปทีี่ ๔ - ๖ และ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ อ่านคล่อง เขียนคล่อง อ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ ๘๐ % 

๒)  ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในทุกช่วงช้ันทุกสาระการเรียนรู้ให้สูงขึ้น 
 ๓.๒  เชิงคุณภาพ   
  ๑)  นกัเรียนมคีวามสามารถในการคิดวิเคราะห์  อยู่ในระดับด ี

๒)  นกัเรียนมนีิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 
๓)  นกัเรียนมจีิตสำนึกในความเป็นไทย 
๔) นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตท่ีมีคุณภาพ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๕) นักเรียนมคุีณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและค่านิยม ๑๒ ประการ 
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        ๔. ขั้นตอน / กิจกรรมวิธีการดำเนินการ  

กิจกรรมและรายละเอียด งบประมาณ 
งบประมาณที่ใช้จ่ายตามหมวด

รายจ่าย  
ระยะเวลา ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ

ระยะที่ ๑  
๑. ขออนุมัติโครงการ 
๒.แต่งต้ังคณะทำงานประชุมเชิงปฏิบัตกิาร
จัดทำแผนปฏิบัติการ และจดัทำเครื่องมือ
การนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือการนิเทศ   
๓.แต่งต้ังคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม 
ตรวจสอบ ประกอบด้วยคณะกรรมการ  
(RT : Roving Team )  
กิจกรรมระยะที่ ๑  
๑. นิเทศ ติดตามและประเมนิผล
สถานศึกษา เกีย่วกับการพัฒนาในด้านการ
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 ศึกษานิเทศก ์
( ทีม RT )  
   ๒.๑ ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะสำหรับการ
นิเทศ  
 
 
 
 
 

 
 

๔,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

๔,๐๐๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ต.ค. - พ.ย.
๖๔ 
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กิจกรรมและรายละเอียด งบประมาณ 

งบประมาณที่ใช้จ่ายตามหมวด
รายจ่าย ระยะเวลา 

ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ

- ทีมบริหาร ๓ คนๆ ละ ๓,๐๐๐  
    = ๙,๐๐๐ บาท 
 - ประธานที่ปรึกษา และที่ประธานกลุ่ม
วิชาการ  ๑๔ คน  ๆละ ๓,๐๐๐  = ๔๒,๐๐๐ บาท 
- ผอ.กลุม่งาน ๘ คนๆ ละ ๓,๐๐๐  
     = ๒๔,๐๐๐ บาท 
- ศึกษานิเทศก ์๗ คนๆ ละ ๔,๐๐๐ =   
     ๓๖,๐๐๐ บาท 

   ๙,๐๐๐ 
  
 

๔๒,๐๐๐ 
 

24,๐๐๐         
 

28,๐๐๐ 

   ๙,๐๐๐ 
  
 

๔๒,๐๐๐ 
 

 24,๐๐๐         
 

28,๐๐๐ 

  
 

ต.ค. ๖๔ – 
 มี.ค.๖๕ 

 

รวมงบประมาณ ระยะที่ ๑ ๑๐๗,๐๐๐   ๑๐๓,๐๐๐  ๔,๐๐๐  
รวมงบประมาณ ระยะที่ ๑ ๑๐๗,๐๐๐  ๑๐๓,๐๐๐    ๔,๐๐๐  

กิจกรรมระยะที่ ๒ การนิเทศ ติดตาม 
ดำเนินการนิเทศ ติดตามห้องเรียนคุณภาพ  
และโรงเรียน คุณภาพเกี่ยวกับการส่งเสริม
พัฒนาในด้านการจัดการเรียนการสอน 
นโยบายของสพฐ.  
การยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
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 
 

๔๒,๐๐๐ 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๙,๐๐๐ 
 
๔๒,๐๐๐ 
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กิจกรรมและรายละเอียด งบประมาณ 
งบประมาณที่ใช้จ่ายตามหมวดรายจ่าย  

ระยะเวลา 
ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ

- ผอ.กลุม่งาน ๘ คนๆ ละ ๓,๐๐๐  
     = ๒๔,๐๐๐ บาท 
- ศึกษานิเทศก ์๗ คนๆ ละ ๕,๐๐๐ =   
   ๓๕,๐๐๐ บาท 

๒๔,๐๐๐ 
 

๓๕,๐๐๐ 

 ๒๔,๐๐๐ 
 

๓๕,๐๐๐ 

  
 

 

เม.ย. -ส.ค. ๖๕ 
 

รวมงบประมาณ ระยะที่ ๒ ๑๑๐,๐๐๐  ๑๑๐,๐๐๐   เม.ย. -ส.ค. ๖๕ 
รวมงบประมาณ ระยะ 1 และ ระยะ ๒ 217,๐๐๐  213,000 ๔,๐๐๐  
กิจกรรมระยะที่ ๓ สรุปรายงานผลการ
นิเทศ ฯ ถอดประสบการณ์ในพัฒนา
คุณภาพการศึกษา การนิเทศแบบรวม
พลังกลุ่มเครือข่าย (Network 
Supervisor Team : NST) โดยใช้กลุ่ม
โรงเรียนเป็นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา AT2S         

๓,๐๐๐   ๓,๐๐๐ ส.ค.-ก.ย.๖๕ 

รวมงบประมาณ ระยะที่ ๓ ๓,๐๐๐    ๓,๐๐๐ ส.ค.-ก.ย.๖๕ 
รวมงบประมาณทั้ง ๓ ระยะ ๒๒๐,๐๐๐       

๕. งบประมาณ  ๒๒๐,๐๐๐ บาท  ตัวอักษร (สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน)  

๖. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช ้ เกณฑ์การประเมิน 
๑.ร้อยละของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๑ - ๓ อ่านออกเขียนได ้๑๐๐ %  
ชั้นประถมศกึษาปีที่ ๔ - ๖ และ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่๑ - ๓ อ่านคล่อง เขยีน
คล่อง อ่านรู้เรือ่งและสื่อสารได้ ๘๐ % 

๑.สังเกต 
๒.สัมภาษณ์ผูบ้ริหาร,ครู
และนักเรียน 
๓.ตรวจเอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

เครื่องมือการ
นิเทศ ติดตามการ
จัดการศึกษา 
 

๑.เกณฑ์การเข้าร่วม
กิจกรรม 
๒.การร่วมชุมนุม 

๒.ร้อยละ๘๐ ของโรงเรียนมีผลการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุก
ช่วงชั้นทุกสาระการเรียนรู้ให้สูงขึ้น 

๑.สังเกต 
๒.สัมภาษณ์ผูบ้ริหาร,ครู
และนักเรียน 
๓.ตรวจเอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

เครื่องมือการ
นิเทศติดตามการ
จัดการศึกษา 

คะแนนรวมเฉลี่ย
ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 
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ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช ้ เกณฑ์การประเมิน 
๓.ร้อยละ ๘๐ของโรงเรียนในสังกัด
มีการประเมินภายใน และภายนอก  

๑.สังเกต 
๒.สัมภาษณ์ผูบ้ริหาร,ครู
และนักเรียน 
๓.ตรวจเอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

๑.มาตรฐานการ
ประเมินภายใน 
๒.มาตรฐานการ
ประเมินภายนอก 
๓.SAR 

๑.เกณฑ์การประเมิน
ภายใน 
๒.เกณฑ์การประเมิน
ภายนอก 

๔.ร้อยละ๘๐ ของนักเรียนช้ัน ป.๑ ,
ป.๓ และชั้น ป.๖ มีการพัฒนาการ
อ่านออก เขียนได้ และการคดิ
คำนวณได้ตามเกณฑ์ 

๑.สังเกต 
๒.สัมภาษณ์ผูบ้ริหาร,ครู
และนักเรียน 
๓.ทดสอบนักเรียนเป็น
รายบุคคล 

๑.เครื่องมือตรวจ
การอ่าน การ
เขียน  
๒.เครื่องมือตรวจ
การคิดคำนวณ 

๑. เกณฑ์การอ่าน 
การเขียน 
๒.เกณฑ์การคิดคำนวณ 

5.ร้อยละ ๘๐ ของครูมีการพัฒนา
ทักษะการสอนแบบ Active 
learning    

๑.สังเกต 
๒.สัมภาษณ์ผูบ้ริหาร,ครู
และนักเรียน 
  

๑.เครื่องมือการ
นิเทศตามการ
จัดการเรียนการ
สอน   

๑. เกณฑ์การจดัการเรียน
การสอนของคร ู
  
 

6. ร้อยละ ๘๐ ของโรงเรียนมีการ
พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

๑.สังเกต 
๒.สัมภาษณ์ผูบ้ริหาร,ครู
และนักเรียน 
๓.ทดสอบนักเรียนเป็น
รายบุคคล 

๑.แบบนิเทศ 
ประเมินระดับ
คุณภาพ  
ตามเกณฑ์ สพฐ. 
 

๑. แบบนิเทศ ประเมิน
ระดับคุณภาพ ตามเกณฑ์ 
สพฐ.  

๗. ร้อยละของนักเรียนมีพัฒนา
ทักษะการดำรงชีวิตที่มีคุณภาพ 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๑ การสังเกต 
๒.สัมภาษณ์ ผูบ้ริหาร ครู  
๓. เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

๑.เครื่องมือนิเทศ 
พัฒนาทักษะการ
ดำรงชีวิต ตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  

๑.แบบนิเทศ 

 
7.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 ๗.๑. ผู้บรหิาร 
  ๑)  ผู้บริหารทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม  อุทิศตนในการทำงาน 
  ๒)  ผู้บริหารทุกคน มีวิสัยทศัน์ มีความคิดริเริ่ม พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

๓)  ผู้บริหารทกุคนมีความสามารถในการบริหารงานวิชาการและเป็นผู้นำทางวิชาการ                                                                                                                                                         
๔)  ผู้บริหารทกุคนเป็นที่ยอมรับและพึงพอใจในการบรหิารจัดการ   

  ๕)  ผู้บริหารส่งเสริมการมีสว่นร่วมการจัดการศึกษาโดยภาคีเครือข่าย           
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 ๗.๒. การพัฒนาด้านคร ู
๑)  ครูเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
๒)  ครูมีการใช้สื่อ เทคโนโลย ีประกอบการจัดการเรียนรู้   
๓)  ครูทุกคนมคีุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครู   
๔)  ครูจัดทำวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อย 1 เรื่องต่อปีการศึกษา  
๕)  ครูมีความรู้และทักษะพืน้ฐานในการใชเ้ทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 

  ๖)  ครูมีความพอใจในความมั่นคงของการประกอบอาชีพครู 
  ๗)  ครูได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพและสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานหรือเกณฑ์ที่กำหนด 
๗.๓. การพัฒนาโรงเรียน 

๑) โรงเรียนในสังกัด มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
๒) โรงเรียนในสังกัดที่มีผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2563 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาสูงเพิ่มขึ้น  
๓) โรงเรียนในสังกัดมีผลการทดสอบ (NT) และ (RT) ระดบัเขตพ้ืนที่การศึกษาสูงเพิ่มขึ้น   
๔) โรงเรียนในสังกัดมีการพัฒนาและได้รับการรับรองคุณภาพจากการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ.   
๕) สถานศึกษาที่ปลอดการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ 
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√ 

√ 

 
โครงการที่ 15  “ พัฒนาคณุภาพการนิเทศการศึกษา ” 

หน่วยงาน ..............สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาฉะเชิงเทรา เขต 1................................................................ 
 

ลักษณะโครงการ       ใหม ่        √     ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1 ) นางสาวจารุณี สถิตย์   2) นางสาวกชกร  นิ่มแสง  
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้ดูแล  
        1. นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์         √       2. นางเจือศรี  พูนพิพัฒน์                3. นางดวงใจ ชัยสิทธิ์        
   
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ                                    
 : M1    (หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z)  
         1. ด้านความมั่นคง         2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  √   3.ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
   4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม    5.ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
    6.ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 
 (หลัก) แผนแม่บทภายใต้ย ุทธศาสตร์ รวม ๒๓ ฉบับ ประกอบด้วย ข้อ (๑) ความมั ่นคง (๒) การต่างประเทศ                        
(๓) การเกษตร (๔) อุตสาหกรรรมและบริการแห่งอนาคต (๕) การท่องเที ่ยว (๖) พื ้นที ่และเมืองน่าอยู ่อ ัจฉริยะ                         
(๗) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล (๘) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่                     
(๙) เขตเศรษฐกิจพิเศษ X (๑๐) การปรับเปลี ่ยนค่าน ิยม และวัฒนธรรม  X (๑๑) ศ ักยภาพคนตลอดช่วงช ีวิต                               
(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) นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
           ด้านความปลอดภัย     ด้านโอกาส       ด้านคุณภาพ       ด้านประสิทธิภาพ 
(รอง) แนวทางพัฒนาคณุภาพการศึกษาของ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 
              Quality office  :  สำนักงานคุณภาพ         Quality school : โรงเรียนคุณภาพ 

          Quality Teacher : ครคูุณภาพ                Quality Network : เครือข่ายคุณภาพ 
       Quality Student : นักเรียนคุณภาพ 
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๑. หลักการและเหตุผล 
 การนิเทศการศึกษาเป็นภารกิจของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ซึ่งต้องดำเนินการนิเทศโดยใช้โรงเรียน และ

เครือข่ายโรงเรียนเป็นฐาน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความถนัดและปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
บรรลุเป้าหมาย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทศัน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน” เป็นประเทศพัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยยุทธศาสตร์ที่ ๔.๓ ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติ และในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี 
คนเก่ง และมีคณุภาพ  เพื่อสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีศกัยภาพมีทักษะ ความรู้ เป็นคนดี มีวินัย เรียนรู้ได้ด้วยตนเองในทุก  
ช่วงวัย  
 ในสภาพปัจจุบันของการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ กระบวนการ
นิเทศภายในโรงเรียนมีความแตกต่างกัน มีทั ้งปัจจัยเอื้อและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการนิเทศ ซึ่งการนิเทศที่ยังขาด         
การต่อเนื่องและความเป็นเอกภาพที่สอดคล้องกับบริบทของเขตพื้นที่ เพื่อให้การนิเทศภายในของสถานศึกษา กระบวนการ
นิเทศมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยเหลือ ชี้แนะและพัฒนางานให้ประสบความสำเร็จ ในการพัฒนาระบบนิเทศภายในสถานศึกษา
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ ให้เข้มแข็งและต่อเนื่อง 

๒. วัตถุประสงค์  

๒.๑  เพื่อส่งเสริมการขับเคลือ่นและสร้างความเข้มแข็งของการนิเทศภายในสถานศึกษา  
๒.๓  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม รูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษา และในสำนักงานเขตพ้ืนที่ 

๓.       เป้าหมาย  

๓.๑ เชิงปริมาณ  
    สถานศึกษาในสังกัดฯ 138 โรงเรียนมีรูปแบบ และแนวทางการนิเทศเพื่อสร้างความเข้มแข็งการนิเทศภายใน
สถานศึกษา        

๓.๒ เชิงคุณภาพ  
     สถานศึกษามีรปูแบบการดำเนินงานนิเทศภายในสถานศึกษาอย่างเข้มแข็ง 

 ๔.      กิจกรรม / วิธีการดำเนนิงาน   
          

กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ งบประมาณ 

งบประมาณที่ใช้จ่ายตามหมวด
รายจ่าย ระยะเวลา 

ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ

๑. ขออนุมัติโครงการ 
๒. แต่งต้ังคณะทำงาน 
๓. คณะกรรมการนิเทศรูปแบบการนิเทศฯ  
๔. สรุปรูปแบบการนิเทศภายใน

สถานศึกษาฯ  

- - 
 

- 
 

- ต.ค.๖๔-ก.ย.๖๕ 
ม.ค.๖๕ 

ก.พ. – ส.ค.๖๕ 
ก.ย.๖๕ 

๕.      งบประมาณ    -     บาท    
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๖.      การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช้ เกณฑ์การประเมิน 
ร้อยละ ๑๐๐ ของโรงเรียนในสังกัดที่มี
รูปแบบกระบวนการนิเทศ ตดิตาม และ
ประเมินผลภายในสถานศึกษา   

ตรวจเอกสารที่เกี่ยวข้อง
การนิเทศภายในฯ 

เครือ่งการนิเทศ 
ติดดาม การจัดการ
ศึกษา 

เกณฑ์ตาม สพฐ.
กำหนด 

๗.      เครื่องมือ 
            - แบบการสังเกตพฤติกรรมการสอนของครู / แบบประเมินการนิเทศตนเอง 
            - บนัทึกซ่อมเสริม / บันทึก / เอกสารประจำชั้น 

๘.      ผลที่คาดว่าจะได้รบั 

       ๘.๑  โรงเรียนมีระบบการนิเทศภายในที่มีประสิทธิภาพ ครูทุกคนมีส่วนร่วม 
       ๘.๒  ครูได้รับการดูแลช่วยเหลือและสนับสนุนด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
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√ 

 
โครงการที่ 16 “การนำเสนอผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice)  โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ” 

หน่วยงาน ..............สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาฉะเชิงเทรา เขต 1................................................................ 
 

ลักษณะโครงการ  √      ใหม ่   ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1 ) นางสาวจารุณี สถิตย์   2) นางสาวกชกร  นิ่มแสง  
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้ดูแล  
        1. นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์         √       2. นางเจือศรี  พูนพิพัฒน์                3. นางดวงใจ ชัยสิทธิ์        
   
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ                                    
 : M1    (หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z)  
       1. ด้านความมั่นคง         2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน     √   3.ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์   
 4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม    5.ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
  6.ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 
 (หลัก) แผนแม่บทภายใต้ย ุทธศาสตร์ รวม ๒๓ ฉบับ ประกอบด้วย ข้อ (๑) ความมั ่นคง (๒) การต่างประเทศ                        
(๓) การเกษตร (๔) อุตสาหกรรรมและบริการแห่งอนาคต (๕) การท่องเที ่ยว (๖) พื ้นที ่และเมืองน่าอยู ่อ ัจฉริยะ                         
(๗) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล (๘) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่                     
(๙) เขตเศรษฐกิจพิเศษ X (๑๐) การปรับเปลี ่ยนค่าน ิยม และวัฒนธรรม  X (๑๑) ศ ักยภาพคนตลอดช่วงช ีวิต                               
(๑๒) การพัฒนาการเรียนรู้ X (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) นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
           ด้านความปลอดภัย     ด้านโอกาส    ด้านคุณภาพ         ด้านประสิทธิภาพ 
(รอง) แนวทางพัฒนาคณุภาพการศึกษาของ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 
              Quality office  :  สำนักงานคุณภาพ   Quality school : โรงเรียนคุณภาพ 

         Quality Teacher : ครคูณุภาพ             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 และสามารถพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียนแบบองค์รวมได ้

ดังนั้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาฉะเชิงเทรา เขต 1 จึงได้จัดทำกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์และค่านิยมของชาติ (โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) โดยใช้รูปแบบโครงงานโรงเรียนคุณธรรม เพื่อการ
ขับเคลื่อนงานโรงเรียนคุณธรรม ตามหลักสตูรของศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ ของโรงเรียนในสังกัดฯ ให้พัฒนาและมี
ความต่อเนื่องและยั่งยืน ต่อไป  

๒. วัตถุประสงค์ (Objective) 

๒.1  เพื่อสร้างนวัตกรรมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ๑ โรงเรยีน ๑ โครงงาน 
          ๒.๒  เพ่ือขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ในระดับ ๒ ดาว 
          ๒.๓  เพื่อนำเสนอผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) และนวัตกรรมโครงงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  

 

๓.    เป้าหมาย (Goal) 
      ๓.๑  เชิงปริมาณ 
  ๓.๑.๑  ร้อยละ 100 โรงเรยีนในสังกัด ขบัเคลื่อนสถานศึกษาให้เป็นระดับ ๒ ดาว    

 ๓.๒  เชิงคุณภาพ   
  ๓.๒.๑  โรงเรยีในสังกัด ฯ มโีครงงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  เพื่อยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ. ระดับ ๒ ดาว 

๓.๒.๒  ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร มีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice)  
และนวัตกรรมโครงงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  ที่เป็นแบบอย่าง 
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๔.  กิจกรรมการดำเนนิงาน  

กิจกรรม ระยะเวลา
ดำเนนิการ 

ผู้รับผิดชอบ 

๑. กิจกรรมที่ ๑ การตรวจสอบยกระดับคุณภาพโรงเรียน
คุณธรรม   

 

พ.ย.๖๔ - ม.ค ๖๕ 
 

 

 นางสาวจารุณี  สถิตย ์และคณะ 
 
 

๒. กิจกรรมที่ ๒ นิเทศ ติดตาม การขับเคลื่อนโรงเรียน
คุณธรรม สู่ระดับ ๒ ดาว  

๓. กิจกรรมที่ ๓ การจัดนวัตกรรมโครงงานคุณธรรม สพฐ 
๔. กิจกรรมที่ ๔ นิเทศ ติดตาม และสรุปรายงานผลการ
ยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม    

ก.พ. - มิ.ย. ๖๕ 
 

ก.พ. - มิ.ย. ๖๕ 
 

ก.ค - ก.ย. ๖๕ 
 

นางสาวจารุณี  สถิตย์ และคณะ 
 

นางสาวจารุณี  สถิตย์ และคณะ 
 

นางสาวจารุณี  สถิตย์ และคณะ 

๕.   งบประมาณที่ใช้  

  เงินงบประมาณ       ๒๐,๐๐๐     บาท  (สองหมื่นบาทถ้วน)  

     ๖.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ   

หมายเหตุ : สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ 

 

กิจกรรมและรายละเอียด งบประมาณ 
งบประมาณที่ใช้จ่ายตามหมวดรายจ่าย  

ระยะเวลา ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ
๑. แบบตรวจสอบยกระดับ คุณภาพ

โรงเรียนคุณธรรม   
๒. กิจกรรมขับเคลื่อนสู่ระดับ ๒ ดาว  

- อบรมเชิงปฏิบัตกิารหลักสูตร
จัดทำนวัตกรรม โครงงานคุณธรรม 
โครงงานคุณธรรม สพฐ.สำหรับ 
ผู้บริหาร คร ูและผู้รับผิดชอบ
โครงการฯโรงเรียน 1๑0 คน ๆละ 
140 บาท 15,400 บาท   

๓ กิจกรรมการจดันวัตกรรมโครงงาน
คุณธรรม สพฐ.  

๔ กิจกรรมการสรุปผลการยกระดับ
คุณภาพโรงเรียนคุณธรรม    

๑,๐๐๐ 
 

๑๗,๘๐๐ 
 
  
 
 
 
 
 
 

๑,๒๐๐ 
 

 - 
 

๒,๔๐๐ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

  
  

 ๑5,4๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๑,๐๐๐ 
 

- 
 

 
 
 
 
 

  
 

๑,๒๐๐ 
 

ต.ค.๖๔ – ก.ย.๖๕ 
 

ม.ค. – มิ.ย.๖๕ 
 
 
 
 
 
 

 ก.พ. - ก.ค.๖๕ 
 

ส.ค. – ก.ย.๖๕ 
 

รวมจำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐ ๑5,4๐๐  ๒,๒๐๐    
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๗. ระยะเวลาดำเนนิการ  

   ตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕ 

๘. การประเมนิผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช้ เกณฑ์การประเมิน 
๑.ร้อยละ๙๐ ของโรงเรียนในสังกัด 
ยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม  

 

๑.สังเกต 
๒.สัมภาษณ์ผูบ้ริหาร,ครู
และนักเรียน 
๓.ตรวจเอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

เครื่องมือการนิเทศ 
ติดตามการ
ดำเนินงานโครงการ
คุณธรรม 

เครื่อมมือประมิน
ติดตามและ
ประเมินผลโรงเรียน
คุณธรรม  
 

๒. ร้อยละ ๑๐๐ ของโรงเรียน
กลุ่มเป้าหมายมีโครงงานโรงเรียนคุณธรรม 
๑ โรงเรียน ๑ โครงงาน 

๑.สังเกต 
๒.สัมภาษณ์ผูบ้ริหาร,ครู
และนักเรียน 
๓.ตรวจเอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

เครื่องมือการนิเทศ 
ติดตาม ตามโครงการ
พัฒนาจริยคุณ  

เกณฑ์การ
ประเมินผลการ
ดำเนินงานโครงงาน
พัฒนาจริยคุณ  

๓.ร้อยละ๑๐๐ ของโรงเรียนในสังกัดที่
ได้รับการรับรองคุณภาพ โรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. ระดับ ๒ ดาว 

๑.สังเกต 
๒.สัมภาษณ์ผูบ้ริหาร,ครู
และนักเรียน 
๓.ตรวจเอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

๑.มาตรฐานการ
ประเมินโครงงาน
พัฒนาจริยคุณ 
๒.มาตรฐานโครงการ
พัฒนาจริยคุณ  
๓. แบบรายงาน
โครงการโรงเรียน
คุณธรรม 

เกณฑ์การ
ประเมินผล
ดำเนินงานโครงการ
พัฒนาจริยคุณ  
 

๙. ผลที่คาดวา่จะได้รับ  
  ๙.๑ โรงเรียนจัดกิจกรรมยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม 

๙.๒ โรงเรียนสง่เสริมคุณธรรมจริยธรรม คณุลักษณะที่พึงประสงค์และคา่นิยม ในระดบัโรงเรียน และ
พัฒนาคุณธรรมที่พึงประสงค์  

๙.๓ โรงเรียนในสังกัด ฯ มีการขับเคลื่อนการดำเนินการตามโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. อย่างยั่งยืนต่อไป   
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√ 

√ 

 
โครงการที่ 17  “ เชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบ ด้านการช่วยเหลือสังคมดีเด่นหรือ มีจิตสาธารณะ” 

หน่วยงาน ..............สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาฉะเชิงเทรา เขต 1...................................................... 
 

ลักษณะโครงการ       ใหม ่        √     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) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์รวม 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) เศรษฐกิจฐานราก (๑๗) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม (๑๘) การเติบโตอย่า งยั ่งยืน               
(๑๙) การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ (๒๐) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ X (๒๑) การต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ (๒๒) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และ (๒๓) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม                 
(ให้ X ทับหัวข้อ) 
(รอง) นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
           ด้านความปลอดภัย  X  ด้านโอกาส    X   ด้านคุณภาพ        X ด้านประสิทธิภาพ 
(รอง) แนวทางพัฒนาคณุภาพการศึกษาของ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 
              Quality office  :  สำนักงานคุณภาพ    X    Quality school : โรงเรียนคุณภาพ 

       X   Quality Teacher : ครคูณุภาพ           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 
สามารถประยุกต์ใช้วิธีการและนวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ************ 

 ครู จึงเป็นบุคคลสำคัญเพื ่อให้บรรลุยุทธศาสตร์ดังกล่าว ดังนั ้น สำนักงาน เขตพื้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ จึงได้จัดทำโครงการเชิดชูบุคคลต้นแบบ ด้านการช่วยเหลือสังคมดีเด่น และมี
จิตสาธารณะ เพื่อเชิดชูบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ การยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครู มาตรฐานการจัดเรียนการรู้
ในศตวรรษที่ ๒๑ พัฒนาผู้เรียนให้พ้นจากความทุกข์ ไม่ว่าจะเป็นทุกข์อันเกิดจากสรีระ ทุกข์จากการอยู่ร่วม
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  เพือ่ยกยอ่งเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบ ด้านการช่วยเหลือสังคมดีเด่น และมีจิตสาธารณะ 

          ๒.๒   เพื่อสร้างเครือข่ายบุคคลต้นแบบ ด้านการช่วยเหรือสังคมดีเด่น และเพ่ือยกระดับมาตรฐานความเป็น
ครูมือาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครูที่ทำประโยชน์ 

๓.   เป้าหมาย  
๓.๑  เป้าหมายเชิงคุณภาพ                                                                                                       

๓.๑.๑ ครูเป็นแบบอย่างที่ดี มีศีลธรรม มีจิตวิญญาณความเป็นครู เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท 
  ๓.๑.๒ ผู้มีทักษะ / ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการจัดการเรียนการสอนให้กับผูเ้รียนได้อย่างหลากหลาย  
 ๓.๒  เป้าหมายเชิงปริมาณ  

  ผู้มีจิตสาธารณะ ด้านการสนับสนุนการศึกษาในการจัดการสอนโดยไม่รับค่าตอบแทนให้แก่ผู้เรียน 

ได้รับการยกย่องทุกคน  
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4. กลุ่มเป้าหมาย   
   บุคคลซึ่งทำคณุประโยชน์ ด้านการสนับสนุนการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ 

๕.  กิจกรรม / วิธีการดำเนินงาน  

กิจกรรมและคำช้ีแจงการใช้งบประมาณ งบประมาณที่ใช ้
งบประมาณที่ใช้จ่ายตาม

หมวดรายจ่าย 
ระยะเวลา  
ปฎิบัติงาน 

 ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ
กิจกรรมที่ 1.ขออนุมัติโครงการ 
กิจกรรมที่ 2.แต่งต้ังคณะทำงาน  
กิจกรรมที่ 3.สำรวจผู้มีจิตอาสา 
กิจกรรมที่ 4.จดัทำเกียรติบัตรพร้อม
กรอบ 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
-   

- 
- 
- 
-  

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

รวมงบประมาณ   -  - -  -   

 

๖.  งบประมาณ    -    บาท     

๗. ประโยชนท์ี่คาดว่าจะไดร้บั 
         ๗.๑ บคุลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ มีความ
ภาคภูมิใจในการได้รับเชิดชูเกียรติ                                                                                                                 
        ๗.๒ บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ มีขวัญ 
และกำลังใจในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น  
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โครงการที่ 18  “ประเมินความสามารถด้านการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT)  ปกีารศึกษา 2564” 

หน่วยงาน ..............สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

ลักษณะโครงการ   

       ใหม ่             ต่อเนื่อง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 1 ) (หลัก) นางเอื้ออารีย์  ศรีมาลา  2) (รอง) - 
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้ดูแล  
       1. นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์             2. นางเจือศรี  พูนพิพัฒน์               3. นางดวงใจ ชัยสิทธิ์        
   
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ                                    
 : M1 (หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) 
    1. ด้านความมั่นคง    2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน    3.ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย ์   4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   5.ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม    6.ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 (หลัก) แผนแม่บทภายใต้ย ุทธศาสตร์ รวม ๒๓ ฉบับ ประกอบด้วย ข้อ (1) ความมั ่นคง (๒) การต่างประเทศ                        
(๓) การเกษตร (๔) อุตสาหกรรรมและบริการแห่งอนาคต (๕) การท่องเที ่ยว (๖) พื ้นที ่และเมืองน่าอยู ่อ ัจฉริยะ                         
(๗) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล (๘) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่                     
(๙) เขตเศรษฐก ิจพ ิ เศษ  (๑๐) การปร ับเปล ี ่ยนค ่าน ิยม และว ัฒนธรรม (๑๑) ศ ักยภาพคนตลอดช่ วงช ีวิต                               
 (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) นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
           ด้านความปลอดภัย     ด้านโอกาส      ด้านคุณภาพ         ด้านประสิทธิภาพ 
(รอง) แนวทางพัฒนาคณุภาพการศึกษาของ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 
             Quality office  :  สำนักงานคุณภาพ        Quality school : โรงเรียนคุณภาพ 

          Quality Teacher : ครคูุณภาพ              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 
และการอ่านรู้เรื ่อง  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 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

2.   วัตถุประสงค์ 
  2.1  เพื่อประเมินคุณภาพการอ่านของนักเรียน ชั้น ป.1  
 2.2  เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีข้อมูลสำหรับการวางแผนการประเมินคุณภาพผู้เรียน 
 
3.   เป้าหมาย 

 3.1 สถานศึกษาทุกแห่งดำเนินการทดสอบความสามารถด้านการอ่าน ผู้เรียน ชั้น ป.1  
3.2 เขตพ้ืนทีม่ีข้อมูลที่ถูกต้องในการดำเนินงานการจัดสอบประเมินคุณภาพผู้เรียน และรายงานหน่วยงานต้นสังกัด 

 
4.   ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

ที ่ งาน/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 ผู้รับผิดชอบรับทราบนโยบาย ต.ค.2564 นางเอื้ออารีย์  ศรีมาลา 
3 แจ้งโรงเรียนกรอกข้อมูลจำนวนนักเรียน  พ.ย.64 - ม.ค. 2565 นางเอื้ออารีย์  ศรีมาลา 
5 แต่งต้ังคณะกรรมการของศูนย์สอบ ก.พ. 2565 คณะกรรมการ 
6 รับไฟล์ข้อสอบจากสพฐ. ก.พ. 2565 คณะกรรมการ 
7 ประชุมชี้แจงการดำเนินการสอบ     มี.ค. 2565 คณะกรรมการ 
8 ดำเนินการสอบการอ่านการเขียน มี.ค. 2565 คณะกรรมการ 
9 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ มี.ค. 2565 คณะกรรมการ 

10 ตรวจกระดาษคำตอบ มี.ค. 2565 คณะกรรมการ 
12 ประมวลผลคะแนนการสอบ   มี.ค - เม.ย. 2565 สพป. 

13 ประกาศผลการสอบ เม.ย.65 สพป. 
5.  งบประมาณ   
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กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

5.1 ประชุมกรรมการ ทั้งหมด 152  คน 
  - ค่าอาหารว่าง/เครื่องด่ืม ผู้เข้าประชุม จำนวน 152 คนๆละ  
    25 บาท จำนวน 1 มื้อ 

 
3,800 

 
 

 
3,800 

 
 

 

5.2 จัดซื้อวัสด ุ 3,860   3,860 
5.3 จัดจ้างพิมพ์แบบทดสอบ 38,000  38,000  
5.4 ค่าใช้จ่ายในการตรวจเยี่ยมสนามสอบ 3,500  3,500  
5.5 จัดจ้างทำเล่มรายงานการประเมินความสามารถด้านการ
อ่าน ป.1 จำนวน 7 เล่มๆ ละ 120 บาท เป็นเงิน    

840  840  

(ขอถัวจ่ายทุกรายการ)     
รวม 50,000  46,140 3,860 

 

6. การประเมนิผล 

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช ้
1.  การดำเนินการประเมินคุณภาพการ
อ่านออก เขียนได้ มีประสิทธิภาพ และ
เป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย
บริสุทธิ์ยุติธรรม เชื่อถือได ้
2. สามารถส่งข้อมูลผลการประเมิน ได้
ทันตามกำหนดเวลา 

-  สังเกตจากการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ 
- การตรวจเยี่ยมสนามสอบของ
คณะกรรมการ 

แบบสอบถามและแบบประเมินผล
การปฏิบัติงาน 

 
7.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

7.1 ได้ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาที่เชื่อถือได้ และสามารถบ่งชี้คุณภาพการศึกษาระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ระดับสถานศึกษา และระดับผู้เรียนได้อย่างถูกต้อง 

7.2  นำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ต่ำกว่ามาตรฐาน 
ให้มีมาตรฐานสูงขึ้น 
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โครงการที่ 19  การประเมินคุณภาพผูเ้รียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  (NT) ปกีารศึกษา 2564 

หน่วยงาน ..............สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

ลักษณะโครงการ   

       ใหม ่             ต่อเนื่อง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 1 ) (หลัก) 2) นางเอื้ออารีย์  ศรีมาลา   (รอง)   - 
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้ดูแล  
       1. นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์             2. นางเจือศรี  พูนพิพัฒน์               3. นางดวงใจ ชัยสิทธิ์        
   
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ                                    
 : M1 (หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) 

    1. ด้านความมั่นคง    2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน    3.ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย ์   4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   5.ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม    6.ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 (หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์รวม ๒๓ ฉบับ ประกอบด้วย ข้อ (๑) ความมั ่นคง (๒) การต่างประเทศ                        
(๓) การเกษตร (๔) อุตสาหกรรรมและบริการแห่งอนาคต (๕) การท่องเที่ยว (๖) พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ                         
(๗) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล (๘) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่                     
(๙) เขตเศรษฐกิจพิเศษ  (๑๐) การปรับเปลี ่ยนค่าน ิยม และวัฒนธรรม (๑๑) ศักยภาพคนตลอดช่ วงช ีวิต                               
 (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) นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
           ด้านความปลอดภัย     ด้านโอกาส      ด้านคุณภาพ         ด้านประสิทธิภาพ 
(รอง) แนวทางพัฒนาคณุภาพการศึกษาของ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 
             Quality office  :  สำนักงานคุณภาพ        Quality school : โรงเรียนคุณภาพ 

          Quality Teacher : ครคูุณภาพ              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) โดยเฉพาะผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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 ชั้นประถมศึกษาปีที ่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  เพื ่อตรวจสอบทักษะความสามารถของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่ 3 ในด้านภาษาไทย และด้าน
คณิตศาสตร ์
 2.2   เพื่อนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

3.   เป้าหมาย 

 3.1 ประเมินผลสมัฤทธิ์นักเรียน ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2564  ทุกคนของ โรงเรียนในสังกัด สพป.ฉะเชิงเทรา 
เขต 1 จำนวน 138 โรงเรียน จำนวนนักเรียน 3,662 คน 

3.2  ประเมินความสามารถด้านภาษาไทย และความสามารถด้านคณิตศาสตร์     
 
 
 
 
 

151



 
 

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

 

4.   ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

 
ที ่ งาน/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 สำรวจข้อมูลรายช่ือโรงเรียน/จำนวนนักเรียน ต.ค.64 งานวัดและประเมินผล 
2 จัดทำแผนดำเนินงานโครงการระดับ สพป. พ.ย.64 งานวัดและประเมินผล 
3 แจ้งโรงเรียนกรอกข้อมูล จำนวนนักเรียน  พ.ย-ธ.ค.64 เขตพ้ืนที่/โรงเรียน 
4 แต่งต้ังคณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่  ก.พ.65 เขตพ้ืนที่/โรงเรียน 
5 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการสอบ ก.พ.65 เขตพ้ืนที่/โรงเรียน 
6 จัดพิมพ์ข้อสอบ ก.พ.65 เขตพ้ืนที่/โรงเรียน 
7 ประชุมชี้แจงการดำเนินการสอบ ป.3     มี.ค.65 คณะกรรมการ 
8 สนามสอบรับแบบทดสอบ ป.3  มี.ค.65 คณะกรรมการ 
9 ดำเนินการสอบ ป.3    มี.ค.65 สนามสอบ 

10 กำกับ ติดตาม ตรวจเยี่ยมสนามสอบ มี.ค.65 คณะกรรมการ 
11 ตรวจแบบทดสอบเขียนตอบ มี.ค.65 คณะกรรมการ 
12 รับผลการสอบ /ส่งผลการสอบให้โรงเรียน เม.ย –  พ.ค. 65 ศน./โรงเรียน 
13 วิเคราะห์ผลการประเมินและและนำผลไปใช้  พ.ค. -  ส.ค. 65 ศน./โรงเรียน 
14 สรุปรายงานผล ส.ค. -  ก.ย. 65 กลุ่มงานวัดและประเมิน 

5.  งบประมาณ   
  กิจกรรมและคำชี้แจงการใช้ 

งบประมาณ 
งบประมาณ    

ที่ใช้ 
งบประมาณที่ใช้ตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลา

ปฏิบัติ 
ผู้ปฏิบัติ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสด ุ
1. ประชุมกรรมการรวมทั้งหมด      
152  คน 
    - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
152 คน×1 มื้อ×25 บาท 
  

 
 

3,800 

 
 
 
 

 

 
 

3,800 

 พ.ย.64-
ก.ย.65 

นางเอื้ออารีย์  ศรีมาลา
และคณะ 

2. จัดจ้างพิมพ์แบบทดสอบ 110,000  110,000  พ.ย.64-
ก.ย.65 

 

3. วัสดุ อุปกรณ์  2,150   2,150 พ.ย.64-
ก.ย.65 

 

4. ค่าใช้จ่ายในการตรวจเยี่ยมสนาม
สอบ 

3,000 - 3,000  พ.ย.64-
ก.ย.65 

คณะศึกษานิเทศก์  

5. จัดจ้างทำเล่มสรุปรายงานผลการ
ดำเนินงานจำนวน 7 เล่มๆละ 150 
บาท 

1,050 - 1,050 - ก.ย.65 นางเอื้ออารีย์ ศรีมาลา 

รวมทั้งสิ้น 120,000 - 117,850 2,150   
หมายเหตุ  ถัวจ่ายทุกรายการ  
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6. การประเมนิผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช ้
1.  การดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานมีประสิทธิภาพ และเป็นไปด้วยความ
ถูกต้องเรียบร้อยบริสุทธิ์ยุติธรรม เชื่อถือได้ 
2. สามารถส่งผลการประเมนิให้โรงเรียนได้ทัน 
ตามกำหนดเวลา 

-  สังเกตจากการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ 
- การตรวจเยี่ยมสนามสอบ
ของคณะกรรมการ 

แบบสอบถามและแบบ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

 
 
7.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

7.1 ได้ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เชื่อถือได้ และสามารถบ่งช้ีคุณภาพการศึกษา 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาระดับสถานศึกษา  และระดับผู้เรยีนได้อย่างถูกต้อง 

7.2 นำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ต่ำกว่ามาตรฐาน 
ให้มีมาตรฐานสูงขึ้น 
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โครงการที่ 20    ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) ระดับชัน้ ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2564
หน่วยงาน ..............สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาฉะเชิงเทรา เขต 1.......................................................... 
ลักษณะโครงการ    ใหม ่    ต่อเนื่อง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 1 ) (หลัก) นางเจือศรี  พูนพิพัฒน์ 2) (รอง) นางเอ้ืออารีย์  ศรีมาลา  
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้ดูแล  
       1. นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์             2. นางเจือศรี  พูนพิพัฒน์               3. นางดวงใจ ชัยสิทธิ์        
   
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ                                    : M1 
(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) 

    1. ด้านความมั่นคง    2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน   3.ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
    4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   5.ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
    6.ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 
(หลัก) แผนแม่บทภายใต้ย ุทธศาสตร์ รวม ๒๓ ฉบับ ประกอบด้วย ข้อ (๑) ความมั ่นคง (๒) การต่างประเทศ                        
(๓) การเกษตร (๔) อุตสาหกรรรมและบริการแห่งอนาคต (๕) การท่องเที ่ยว (๖) พื ้นที ่และเมืองน่าอยู ่อ ัจฉริยะ                         
(๗) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล (๘) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่                     
(๙) เขตเศรษฐก ิจพ ิ เศษ  (๑๐) การปร ับเปล ี ่ยนค ่าน ิยม และว ัฒนธรรม (๑๑) ศ ักยภาพคนตลอดช่ วงช ีวิต                               
(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) นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
           ด้านความปลอดภัย     ด้านโอกาส      ด้านคุณภาพ         ด้านประสิทธิภาพ 
(รอง) แนวทางพัฒนาคณุภาพการศึกษาของ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 
              Quality office  :  สำนักงานคุณภาพ        Quality school : โรงเรียนคุณภาพ 

         Quality Teacher : ครูคุณภาพ               Quality Network : เครือข่ายคุณภาพ 
         Quality Student : นักเรียนคณุภาพ 
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1. หลักการและเหตุผล 
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) มีภาระหน้าที่สำคัญอย่างหนึ่งคือ จัดสอบวัดผลระดับชาติให้แก่

นักเรียนทุกคน เพื่อโรงเรียนจะได้นำผลประเมินที่ได้ไปปรับปรุงการเรียนการสอน และเพื่อนำผลการทดสอบไปใช้เป็น
องค์ประกอบหนึ่งในการจบการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551  

ในปีการศึกษา 2564 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติได้ แต่งต้ังให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1  เป็นศูนยส์อบ O-NET  ชั้น ป.6  และ  ม.3 ตามความสมัครใจ โดยให้ถือสิทธิส่วนตัวโดยเฉพาะของ
นักเรียนต้ังแต่ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป ทำหน้าที่ดำเนินการจัดสอบโรงเรยีนในสังกัด เขตพ้ืนที่การศึกษา และโรงเรียน
ต่างสังกัด จำนวน  4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรยีนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 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 พุทธศกัราช 2551   
  2.3  เพื่อนำผลการสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน 
 2.4  เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในการประเมินผลการเรยีนรู้ของนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ 
 
3.   เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

3.1 ประเมินคณุภาพการศึกษานักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนในสังกัดในเขตพื้นที่การศึกษา และต่าง
สังกัด จำนวน 2 โรงเรียน ดังนี ้

 

สังกัด 
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

จำนวนโรงเรียน จำนวนนักเรียน 
สพป.ฉะเชิงเทราเขต 1 138 3,490 

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏฯ   1 53 
วัดโสธรวรารามวรวิหาร   1 85 

รวม 139 3,628 
 
สอบวันที่  12 มีนาคม   2565 
สอบวิชา  ภาษาไทย   คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และภาษาอังกฤษ  
  

  3.2  ประเมินคุณภาพการศึกษานักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา  และโรงเรียน
ต่างสังกัด  จำนวน 2 โรงเรียน ดังนี ้
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สังกัด 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

จำนวนโรงเรียน จำนวนนักเรียน 
สพป.ฉะเชิงเทราเขต 1 38 772 

กรมศาสนา 2 42 

รวม 38 814 

 สอบวันที่  13 มีนาคม  2565 
สอบวิชา  ภาษาไทย  คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์  

  

เชิงคุณภาพ 
1. ผลการสอบเปน็ที่ยอบรับ สามารถนำไปใช้ในการตัดสิน วิเคราะห์ผู้เรียน การจัดการเรียนการสอน ได้ตรงตาม

ตัวชี้วัด 
2. นำผลการประเมินไปวางแผนพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาได้ในทุกระดับ 
3. นำผลการประเมินเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาสมรรถภาพครูผู้สอน 
4. นำผลการประเมินไปใช้ในการจัดทำแผนกลยทุธ์ จุดเน้น นโยบาย 

 

4.   ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
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วัน/เดือน/ ปี รายการ ผู้ปฏิบัต ิ
6-21 ก.ค. 64 สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ (รอบที่ 1) สทศ./ศูนย์สอบ 

1-30 ก.ย. 64 โรงเรียนส่งข้อมูลรายช่ือนักเรียน ผ่านระบบ O-NET www.niets.or.th โรงเรียน 

1ก.ย.-31 ต.ค. 64 ศูนย์สอบจัดสนามสอบผ่านระบบ O-NET ศูนย์สอบ 

1-31 ต.ค. 64 ศูนย์สอบแจ้งเลขที่บัญชีให้ สทศ. ศูนย์สอบ 

30 ธ.ค. 64 ศูนย์สอบแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ระดับสนามสอบและตัวแทนศูนย์สอบ ศูนย์สอบ 

14 – 23 ธ.ค. 64 สทศ.จัดประชุมศูนย์สอบ (รอบที่ 2) สทศ. 

5 ม.ค. 65 สทศ.ประกาศเลขที่นั่งสอบ สทศ. 

5-15 ม.ค. 65 โรงเรียนแจ้งเพ่ิม-ลด ข้อมลูนักเรียน เป็นกรณีพิเศษ โรงเรียน 

10-14 ม.ค. 65 สทศ.ส่งคู่มือการจัดสอบ O-NET ระดับสนามสอบ DVD การจัดสอบ สทศ. 

10 ม.ค. 65 สทศ.โอนเงินการจัดสรรการจดัศูนย์สอบ สทศ. 

20 ม.ค. 65 สทศ.ประกาศเลขที่นั่งสอบและสนามสอบสำหรับผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ สทศ. 

24-28 ม.ค. 65 สทศ.ส่งเอกสารและอุปกรณก์ารจัดสอบใหศู้นย์สอบ สทศ. 

ก.พ. 65 ศูนย์สอบจัดประชุมชี้แจงตัวแทนสนามสอบ ศูนย์สอบ 

ก.พ. 65 ศูนย์สอบจัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการฯ ระดับสนามสอบ ศูนย์สอบ 

ก.พ. 65 ศูนย์สอบจัดประชุมชี้แจงกรรมการคุมสอบ ศูนย์สอบ 

3-10 ก.พ. 65 สทศ.จัดส่งแบบทดสอบและกระดาษคำตอบไปยังศูนย์สอบ สทศ. 

วันสอบ สนามสอบรับกล่องแบบทดสอบและกล่องกระดาษคำตอบจากศูนย์สอบ สนามสอบ 

12 ก.พ. 65 สอบ O-NET ป.6 สทศ./สนามสอบ 

13 ก.พ. 65 สอบ O-NET ม.3 สทศ./สนามสอบ 

วันสอบ สนามสอบส่งกระดาษคำตอบให้ศูนย์สอบ สนามสอบ 

14-18 ก.พ. 65 ศูนย์สอบส่งกระดาษคำตอบให้ สทศ. (ตามกำหนดการของแต่ละศูนย์
สอบ) 

ศูนย์สอบ 

24 มี.ค. 65 ประกาศผลสอบ ชั้นประถมศกึษาปีที่ 6 ผ่าน www.niets.or.th สทศ. 

25 มี.ค. 65 ประกาศผลสอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผ่าน www.niets.or.th สทศ. 

12 เม.ย. 65 ศูนย์สอบรายงานผลการจัดสอบ และสรุปค่าใช้จ่ายการจัดสอบผ่านระบบ ศูนย์สอบ 

25 เม.ย. 65 ศูนย์สอยรายงานการทำลายแบบทดสอบให้ สทศ. ทราบ ศูนยฺสอบ 
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5.  ระยะเวลาและสถานที่ดำเนนิงาน 
 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. การประเมนิผล 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช ้

1.  การดำเนินการทดสอบทาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีประสิทธิภาพ 
และเป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย
บริสุทธิ์ยุติธรรม เชื่อถือได ้
2.  โรงเรียนสามารถนำผลการประเมิน
ไปใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ 

-  สังเกตจากการปฏิบัติงาน
ของคณะทำงาน
คณะกรรมการและผู้สังเกต
การสอบ 
- การตรวจเยี่ยมสนามสอบ
ของคณะกรรมการ 

แบบสอบถามและแบบประเมินผล
การปฏิบัติงาน 

 
8.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

7.1 ได้ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานชั้น ป.6 และ ม.3 ที่เช่ือถือได้ และสามารถ   
บ่งช้ีคุณภาพการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับสถานศึกษา  และระดับผู้เรียนได้อย่างถูกต้อง 

7.2 นำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ต่ำกว่า 
มาตรฐานให้มมีาตรฐานสูงขึ้น 
 
9.   ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์ 
นางเอื้ออารีย์  ศรีมาลา  ศึกษานิเทศก์หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา 092 8386465 
นางสาวศุภากร  เตโชชัยวุธ  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 081 790 4621 
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 โครงการที่ 21 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยใช ้
                    กระบวนการ Active Learning 

หน่วยงาน ..............สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาฉะเชิงเทรา เขต 1................................................................ 
ลักษณะโครงการ  ใหม ่    ต่อเนื่อง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 1 ) (หลัก) นางสาวศุภากร  เตโชชัยวุธ  2) (รอง)นางสาวศิริพร  เจิมภักดี 
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้ดูแล  
       1. นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์             2. นางเจือศรี  พูนพิพัฒน์               3. นางดวงใจ ชัยสิทธิ์        
   
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ                                    : M1 
(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) 

    1. ด้านความมั่นคง    2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน   3.ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
    4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   5.ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
    6.ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

(หลัก) แผนแม่บทภายใต้ย ุทธศาสตร์ รวม ๒๓ ฉบับ ประกอบด้วย ข้อ (๑) ความมั ่นคง (๒) การต่างประเทศ                        
(๓) การเกษตร (๔) อุตสาหกรรรมและบริการแห่งอนาคต (๕) การท่องเที ่ยว (๖) พื ้นที ่และเมืองน่าอยู ่อ ัจฉริยะ                         
(๗) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล (๘) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่                     
(๙) เขตเศรษฐก ิจพ ิ เศษ (๑๐) การปร ับเปล ี ่ยนค ่าน ิยม และว ัฒนธรรม (๑๑) ศ ักยภาพคนตลอดช่ วงช ีวิต                               
 (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) นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
           ด้านความปลอดภัย     ด้านโอกาส      ด้านคุณภาพ         ด้านประสิทธิภาพ 
(รอง) แนวทางพัฒนาคณุภาพการศึกษาของ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 
             Quality office  :  สำนักงานคุณภาพ         Quality school : โรงเรียนคุณภาพ 

         Quality Teacher : ครูคณุภาพ              Quality Network :เครือข่ายคุณภาพ 
         Quality Student : นักเรียนคุณภาพ 
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1. หลักการและเหตุผล 
 หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551  เป็นการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนที่เปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคน
ได้เรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่องและเหมาะสมได้ตลอดชีวิตและตามศักยภาพ  ให้ผู้เรียนเป็นผู้เรียน  
ที่มีความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์เพียงพอที่จะสามารถนำความรู้  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
นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงการจัดกระบวนการเรียนรู้ได้เป็นอย่างด ีการถามจึงเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ 
ที่ช่วยให้ผู้เรียนสร้างความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาความคิดใหม่ๆ นอกจากนี้การตั้งคำถามยังเป็นกระบวนการเรียนรู้        
ที่มุ่งพัฒนากระบวนการทางความคิดของผู้เรียนให้ใช้ความคิดเชิงเหตุผล วิเคราะห์วิจารณ์ สังเคราะห์ หรือการประเมินค่า       
เพื่อตอบคำถาม 

 จากเหตุผลและความสำคัญดังกล่าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 จึงได้ทำโครงการ
นี้ขึ้น เพื่อพัฒนาครูผู้สอนในสังกัดให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการ Active 
Learning เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื ่อพัฒนาครูผู ้สอนในสังกัดให้มีความรู ้ และทักษะการจัดการเรียนการสอน โดยใช้กระบวนการ Active 
Learning 

2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทางการศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมีเวทีนำเสนอในนิทรรศการวิธีการ
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในระดับเขตพ้ืนที่     

3. เป้าหมาย 
     3.1 เชิงปริมาณ 
                  ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนในสังกัด 
ได้เข้ารับการอบรมกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการ Active Learning  
จำนวน 414 คน 
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     3.2 เชิงคุณภาพ 
  ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์แลวิทยาศาสตร์ในสังกัด 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 ดังนี ้

 4.3.1 ผู้อำนวยการโรงเรียน 138 คน 
 4.3.2 ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จำนวน 138 คน 
 4.3.3 ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จำนวน 138 คน 
4.4 ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ ใช้ระยะเวลาในการอบรมเชิงปฏิบัติการการฝึกทักษะกิจกรรม ดงันี ้

4.4.1 การเรียนการสอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ โดยใช้กระบวนการ Active Learning ใช้เวลา 1 วัน 
4.4.2 การเรียนการสอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร ์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 ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 กำหนดหลักสูตร สถานที่ และวิทยากรในการจัดอบรม เม.ย 2565 คณะทำงาน 
2 ประชุมวิทยากรจัดทำคู่มือ และแบบฝึกหัดการอบรม พ.ค. 2565 คณะทำงาน 
3 แจ้งผู้บริหาร ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่เข้ารับการ

อบรมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะกิจกรรมการเรยีนการสอนกลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการ Active Learning 
เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ จำนวน 414 คน 

มิ.ย. 2565 ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

4 ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ  
- การอบรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ โดยใช้

กระบวนการ Active Learning  ใช้เวลา 1 วัน 
- การอบรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ โดยใช้

กระบวนการ Active Learning  ใช้เวลา 1 วัน 

ก.ค. 2565 คณะทำงาน 
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ที่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
5 นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการเรียนการสอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์

และวิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการ Active Learning 
ส.ค. 2565 คณะทำงาน 

6 ดำเนินการคัดเลือกวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) กลุ่ม
โรงเรียนละ 1 โรงเรียน เพื่อจัดนิทรรศการวันวิชาการของเขตพื้นที่
ต่อไป 
 

ก.ย. 2565 คณะทำงาน 

7 สรุปผลการดำเนินการโครงการ ก.ย. 2565 คณะทำงาน 
6. งบประมาณ 

6.1 งบประมาณ ได้รับจัดสรรจาก สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาฉะเชิงเทรา เขต 1  
จำนวน  45,600  บาท (สี่หมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) 

6.2 รายละเอยีดการใช้งบประมาณ 

ที่ กิจกรรม 
ค่าใช้จ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1 กำหนดหลักสูตร สถานที่ และวิทยากรในการจัดอบรม - - - 
- 
 

2 ประชุมวิทยากรจัดทำคู่มือ และแบบฝึกหัดการอบรม 
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องด่ืม 20 คน x 2 
วัน x 140 บาท 

- - - - 

3 แจ้งผู้บริหาร และครูผู้สอนเขา้รับการอบรมออนไลน์ - - - - 
4 ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

- ค่าตอบแทนวิทยากร(คณิตศาสตร์) 3 คนx1วันx6ชม.
x600บาท 
- ค่าตอบแทนวิทยากร(วิทยาศาสตร์) 3 คนx1วันx6ชม.
x600บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องด่ืม 
   30 คน x 2 วัน x 140 บาท 
-  ค่าวัสดุ (เอกสารและวัสดกุารอบรม) 

 
- 
- 
- 

 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 

 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

 
- 
 
- 
- 
- 
 

5 นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ โดยใช้กระบวนการ Active Learning 

- - - - 

6 คัดเลือกวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) กลุ่ม
โรงเรียนละ 1 โรงเรียน เพื่อไปขยายผลในการจัด
นิทรรศการด้านวิชาการ (เขตพื้นที่สัญจรอำเภอ)  

- - - - 

7 สรุปผลการดำเนินการโครงการ - - - - 
รวม - - - - 

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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7. การประเมินผล  
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช ้

ครูผู้สอนที่เข้ารับการอบรมร้อยละ 100 มีความรู้ และทกัษะใน 
เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร ์และวิทยาศาสตร ์

การประเมินตนเอง แบบประเมินตนเอง 

8. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์สูงขึ้น 
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โครงการที่ 22   พัฒนาห้องเรียนคุณภาพ 
หน่วยงาน ..............สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาฉะเชิงเทรา เขต 1................................................................ 
 
ลักษณะโครงการ   ใหม ่       ✓  ต่อเนือ่ง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1 ) (หลัก) นางสุนทรี  ดรุณเนตร   2) (รอง)............................................... 
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้ดูแล  
   (    ) 1. นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์         (✓)    2. นางเจือศรี  พูนพิพัฒน์          (    )   3. นางดวงใจ ชัยสิทธิ์        
   
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ                                    : M1 
(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) 
 (    ) 1. ด้านความมั่นคง   (✓) 2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  (✓)  3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย ์ (    ) 4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  (    ) 5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม  (    ) 6.ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 
 (หลัก) แผนแม่บทภายใต้ย ุทธศาสตร์ รวม ๒๓ ฉบับ ประกอบด้วย ข้อ (๑) ความมั ่นคง (๒) การต่างประเทศ                        
(๓) การเกษตร (๔) อุตสาหกรรรมและบริการแห่งอนาคต (๕) การท่องเที ่ยว (๖) พื ้นที ่และเมืองน่าอยู ่อ ัจฉริยะ                         
(๗) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล (๘) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่                     
(๙) เขตเศรษฐกิจพิเศษ  (๑๐) การปร ับเปล ี ่ยนค ่าน ิยม และว ัฒนธรรม X (๑๑) ศ ักยภาพคนตลอดช่วงช ีวิต                               
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) นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
           ด้านความปลอดภัย     ด้านโอกาส    ✓  ด้านคุณภาพ        ✓ ด้านประสิทธิภาพ 
(รอง) แนวทางพัฒนาคณุภาพการศึกษาของ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 
              Quality office  :  สำนักงานคุณภาพ       ✓   Quality school : โรงเรียนคุณภาพ 

         ✓   Quality Teacher : ครคูุณภาพ           ✓   Quality Network : เครือข่ายคุณภาพ 
         ✓   Quality Student : นกัเรียนคุณภาพ 
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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 
ซึ่งการพัฒนาคนให้มีคุณภาพพร้อมเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาตินั้น สำนักงานคณะ กรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานได้นำมาจัดทำเป็นนโยบายโดยมีเป้าประสงค์ด้านผู้เรียนซึ่งเป็นผลผลิตของการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนทุก
คนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างมีคุณภาพ ทั่วถึงและเสมอภาคซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ได้นำนโยบายและจุดเน้นของหน่วยงานต้นสังกัดมาสู่การปฏิบัติ มากำหนดเป็นนโยบาย
ห้องเรียนคุณภาพ: โรงเรียนคุณภาพ โดยมุ่งหมายให้โรงเรียนในสังกัดเป็นองค์กรที่มีระบบจัดการที่ดีมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน โดยเริ่มจากห้องเรียนทุกห้องในโรงเรียน และระบบการบริหารจัดการของโรงเรียนซึ่งจะส่งผลให้ห้องเรียน
เป็นห้องเรียนคุณภาพ และโรงเรียนเป็นโรงเรียนคุณภาพตามตามเกณฑ์ที่ได้ตั้งขึ้นไว้ให้เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนนโยบายต่อไป 

2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้สอนในโรงเรียนดำเนินการพัฒนาห้องเรียนของตนเองให้เป็น 
ห้องเรียนคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.2 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บริหารและบุคลากรในโรงเรียนดำเนินการพัฒนาโรงเรียนของตนเอง 
ให้เป็นโรงเรียนคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพกายและจิตดี เอ้ือต่อการรับรู้ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน     
ของนักเรียนสูงขึ้น 

3. เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 
3.1.1  ครูผู้สอนของโรงเรียนในสังกัดทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ  
3.1.2  ผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัดเขา้ร่วมกิจกรรมการพัฒนาโรงเรียนคณภาพ 
3.1.3  โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 1 จำนวน 138 โรง ม ี

การดำเนิน การปรับปรุงห้องเรียนให้เป็นหอ้งเรียนคุณภาพและมีห้องเรียนคุณภาพประจำกลุ่มโรงเรียน 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 โรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 1 มีการปรบัปรุงพัฒนา 

คุณภาพห้องเรียน ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน ทำใหผ้ลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเพ่ิมขึ้น 

4. วิธีดำเนินการ/ขัน้ตอนการดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. แจ้งโรงเรียนทุกโรงเรียนเพ่ือชี้แจงเป้าหมายโครงการ   ม.ค. 2565 นางสุนทรี  ดรณุเนตร 
2. เสนอโครงการ   ม.ค.  2565 นางสุนทรี  ดรณุเนตร 
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    

  ก.พ. 2565 
 
 ก.พ. 2565 

 
 มี.ค. 2565 

นางสุนทรี  ดรณุเนตร 
 
 
คณะกรรมการ 
ระดับกลุ่มโรงเรียน 

คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
และอนุ ก.ต.ป.น. 
 

๔ ประเมินผล/ สรุปโครงการ  เม.ย. 2565 นางสุนทรี  ดรณุเนตร 
5 รายงานผลโครงการ  เม.ย. 2565 นางสุนทรี  ดรณุเนตร 
6 มอบเกียรติบัตร  พ.ค. 2565 นางสุนทรี  ดรณุเนตร 

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

ที่ กิจกรรม 
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มคณะกรรมการพิจารณาเกณฑ์การ

ประเมินห้องเรียนคุณภาพทั้ง 3 ระดับ จำนวน 20  คนๆ ละ 
140 บาท 

  
2,800 

 

2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มคณะกรรมประเมินระดับเขตพ้ืนที่  
จำนวน 30  คนๆ ละ 140 บาท 

 4,200  

3. ค่าวัสดุจัดทำเอกสารประกอบการประชุม    1,000 
4 ค่าเกียรติบัตร / แผ่นป้าย   7,000 
 รวมทั้งสิ้น  7,000 8,000 

หมายเหตุ ถัวจ่ายทุกรายการ 

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 1. ปัจจัยความเสี่ยง 

    โรงเรียนแต่ละโรงเรียนจะทำเฉพาะห้องเรียนคุณภาพ 1 ห้อง เท่านั้น จึงไม่เป็นทั้งโรงเรียน 
2. แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
    ควรมีการคัดเลือกโรงเรียนที่มีพัฒนาการห้องเรียนคุณภาพทุกห้องเรียน  

8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1. โรงเรียนที่มีห้องเรียนคุณภาพระดับกลุ่มโรงเรียน                   30  ห้องเรียน 
     2.  โรงเรียนคุณภาพจากการประเมินระดับเขตพ้ืนที่                   12  โรงเรียน 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
         โรงเรียน ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงเพื่อเป็นห้องเรียนคุณภาพ  
ทำให้เป็นโรงเรียนและห้องเรียนที่เป็นแหล่งให้ความรู้ของนักเรียนทุกคน นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี เป็นผลให้เกิด
การเรียนรู้บรรลุวัตถุประสงค์ ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมขึ้น 
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โครงการที ่23   พัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล  
                      และนิเทศการศึกษา 

หน่วยงาน ..............สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาฉะเชิงเทรา เขต 1................................................................ 
 

ลักษณะโครงการ   ใหม ่        ✓ ต่อเนือ่ง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1 ) (หลัก) นางสุนทรี  ดรุณเนตร 2) (รอง) นางสาวศุภากร  เตโชชัยวุธ 
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้ดูแล  
       1. นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์           ✓  2. นางเจือศรี  พูนพิพัฒน์               3. นางดวงใจ ชัยสิทธิ์        
   
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ                                    : M1 
(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) 

    1. ด้านความมั่นคง    2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  ✓ 3.ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย ์ 4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   5.ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม   6.ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 
 (หลัก) แผนแม่บทภายใต้ย ุทธศาสตร์ รวม ๒๓ ฉบับ ประกอบด้วย ข้อ (๑) ความมั ่นคง (๒) การต่างประเทศ                        
(๓) การเกษตร (๔) อุตสาหกรรรมและบริการแห่งอนาคต (๕) การท่องเที ่ยว (๖) พื ้นที ่และเมืองน่าอยู ่อ ัจฉริยะ                         
(๗) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล (๘) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่                     
(๙) เขตเศรษฐก ิจพ ิ เศษ  (๑๐) การปร ับเปล ี ่ยนค ่าน ิยม และว ัฒนธรรม (๑๑) ศ ักยภาพคนตลอดช่ วงช ีวิต                               
(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) นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
           ด้านความปลอดภัย     ด้านโอกาส     ✓ ด้านคุณภาพ         ✓ด้านประสิทธิภาพ 
(รอง) แนวทางพัฒนาคณุภาพการศึกษาของ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 
            ✓  Quality office  :  สำนักงานคุณภาพ     ✓ Quality school : โรงเรียนคุณภาพ 

        ✓  Quality Teacher : ครคูุณภาพ            ✓ Quality Network : เครือข่ายคุณภาพ 
        ✓  Quality Student : นกัเรียนคุณภาพ 
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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 โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อการ
เตรียมการรับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก 
 ดังนั้น เพื่อให้คณะกรรมการดังกล่าวสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดทำโครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการดำเนินงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565  
ขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนรว่มของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  
 2.2 เพื่อส่งเสริมระบบนิเทศ ติดตาม ประเมินผลทีม่ีต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
 3.1.1 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศกึษา จำนวน 9 คน และผู้เกีย่วข้อง 
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 เชิงคณุภาพ 
 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 แสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ และให้คำปรึกษาตามบทบาท หน้าที่ ที่ส่งผลต่อการ
พัฒนาระบบนิเทศการศึกษา และการพัฒนาโรงเรียนสู่คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานเพื่อพร้อมรับการประเมินภายนอก 
 

4. วิธีการดำเนินงาน/กิจกรรม 
 

   ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. เสนออนุมัติโครงการ และแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการ
ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 
และนิเทศการศึกษา(ก.ต.ป.น.) มีขั้นตอน ดงันี ้
1.1 วางแผนและจัดเตรียมการประชุม 
   1.1.1 กำหนดวันประชุม 
   1.1.2 ประสานเลขานุการก.ต.ป.น.และแจ้งผอ.กลุ่ม 
ทุกกลุ่ม และคณะศึกษานิเทศก์ให้เสนอวาระการประชุม
ตามเวลาที่กำหนด 

พฤศจิกายน   2564 
 
 

     ธันวาคม   2564 

 
 

นางสาวศุภากร  เตโชชัยวุธ 
นางสุนทรี  ดรณุเนตร 
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   ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

   1.1.3 บันทกึเสนอ 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 ประเมนิผล และ
นิเทศการศึกษาโรงเรียนในสังกัด 
5. จัดทำรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 
และนิเทศการศึกษาประจำป ี

 

 

 

 
 

    2 เดือน / ครั้ง 
 
   ตลอดปีการศึกษา 

 

   กันยายน 2565 

 
 
 
 
  

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

ที่ กิจกรรม 
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1. ค่าเดินทางมาประชุมของคณะกรรมการ 

 
7,800  

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 ) 

  
25,200 

 

3. ค่าวัสดุจัดทำเอกสารประกอบการประชุม       7,000 
 รวมทั้งสิ้น 40,000 33,000 7,000 

 
หมายเหตุ ถัวจ่ายทุกรายการ 

 

 

 

 

170



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

 

8. การประเมนิผล 

ตัวบ่งช้ีสภาพความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 

1. ผลลพัธ ์
  1.1 คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.จัดประชุม  
จำนวน 6 ครั้ง/ปี ทำให้มีแนวทางในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนใน
สังกัด อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
1.2 คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
ได้ติดตาม ตรวจสอบ ประเมนิผล และนิเทศ
การศึกษาโรงเรียนในสังกัด 
 1.3 ความพึงพอใจของคณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศการศกึษา 
 
  

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

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

2. ผลผลิต 
   2.1 สถานศกึษาในสังกัด ได้รับการ
ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษา ทำให้ได้รับการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง เป็นการส่งเสริม สนบัสนุนการ
ประกันคุณภาพการศึกษา และส่งผลต่อ 
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และยกระดับ
ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นและ บรรลุ
มาตรฐาน 

การรายงานผลตรวจสอบ 
ติดตาม ประเมินผล  

และนิเทศการศึกษา 

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

    

 
7. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
   7.1 คณะกรรมการได้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเหน็ 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 ชั้นประถมศึกษาปทีี่ 3 

หน่วยงาน ..............สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาฉะเชิงเทรา เขต 1................................................................ 
ความเกี่ยวข้อง (หลัก/สนับสนุน) กับเป้าหมายแผนย่อย................................................................................................... 

ลักษณะโครงการ           ใหม ่            ✓      ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1 ) (หลัก)  นางสุนทรี  ดรุณเนตร  2) (รอง)............................................... 
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้ดูแล  
       1. นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์           2. นางเจือศรี  พูนพิพัฒน์               3. นางดวงใจ ชัยสิทธิ์        
   
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ                                    : M1 
(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) 

    1. ด้านความมั่นคง    2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  3.ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์ 
 4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   5.ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม     
 6.ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 
 (หลัก) แผนแม่บทภายใต้ย ุทธศาสตร์ รวม ๒๓ ฉบับ ประกอบด้วย ข้อ (๑) ความมั ่นคง (๒) การต่างประเทศ                        
(๓) การเกษตร (๔) อุตสาหกรรรมและบริการแห่งอนาคต (๕) การท่องเที ่ยว (๖) พื ้นที ่และเมืองน่าอยู ่อ ัจฉริยะ                         
(๗) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล (๘) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่                     
(๙) เขตเศรษฐกิจพิเศษ  (๑๐) การปร ับเปล ี ่ยนค่าน ิยม และว ัฒนธรรม (๑๑) ศักยภาพคนตลอดช่วงช ีวิต                               
(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) นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
           ด้านความปลอดภัย     ด้านโอกาส    ด้านคุณภาพ        ด้านประสิทธิภาพ 
(รอง) แนวทางพัฒนาคณุภาพการศึกษาของ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 
              Quality office  :  สำนักงานคุณภาพ        Quality school : โรงเรียนคุณภาพ 

         Quality Teacher : ครูคณุภาพ               Quality Network : เครือข่ายคุณภาพ 
         Quality Student : นักเรียนคุณภาพ 
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1. หลักการและเหตุผล 
   การพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย เป็นกิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ 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 ผ่านทางการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนภาษาไทยควบคู่กับการทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาให้
นักเรียนทกุคนสามารถอ่านเขียนภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

      จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ที่มีการแพร่ระบาด  และ
กระจายไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ ตระหนักในความปลอดภัย
ของนักเรียนและบุคลากรในสังกัด พร้อมให้ความสำคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ภาษาไทย โดยจากผลการ
ประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา 2563 ผลการประเมินด้านการเขียนของนักเรียนมีค่าเฉลี่ยร้อยละค่อนข้างต่ำ 
โดยเฉพาะเรื่องการเขียนสะกดคำ มีค่าเฉลี่ย 38.30 และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  ครูจึงต้องมีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและเนื้อหาของหลักสูตรเป็นหลัก  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) ประจำป ี   ๒๕๖5  
     3.2 เชิงคุณภาพ 
  รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเขียนภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 
3  ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  ชว่ยให้นักเรียนช้ันประถมศึกษา ปีที่ 3 
เขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำได้ สามารถเผยแพร่เป็นแบบอย่างให้กับสถานศึกษาอื่นสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ 

4. วิธีการดำเนินงาน 

 4.1 ประชุมคณะทำงาน ดังน้ี 
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 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมคณะทำงาน ดังน้ี 

   1.1 รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการเขียนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-19) ประจำปี ๒๕๖5 

1.2 กำหนดเกณฑ์การประกวด และจัดทำเกณฑ์การ
คัดเลือกด้วยวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
ประจำปี ๒๕๖5  

1.3 จัดทำประกาศ คู่มือและเกณฑ์การคัดเลือกและแจ้งให้
โรงเรียนในสังกัดส่งผลงานเข้าประกวด 

 
 
 

ส.ค. 2565 คณะทำงาน 
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6.งบประมาณ 
6.1 งบประมาณ จำนวน  8,000 บาท (แปดพันบาทถ้วน ) 
6.2 รายละเอยีดการใช้งบประมาณ 
 

ที่ กิจกรรม 
ค่าใช้จ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1 ประชุมคณะทำงาน ดังน้ี 

1.1 กำหนดรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนเพ ื ่อเพ ิ ่มประส ิทธ ิภาพในการ เข ียน
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 

 

- - - - 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
2 ดำเนินการตัดสินตามเกณฑ์การประกวด 

      ร ูปแบบการจ ัดก ิจกรรมการเร ียนการสอน เพ ื ่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการเขียนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-19) ประจำปี ๒๕๖๔  
 

ก.ย. 2565 คณะทำงาน 

3 มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ที่มีผลงานดีเด่น และได้รับการคัดเลือก ก.ย. 2565 คณะทำงาน 
4 สรุปผลการดำเนินการ/ประเมินโครงการ ก.ย. 2565 คณะทำงาน 
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ที่ กิจกรรม 
ค่าใช้จ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
2 ดำเนินการตัดสินตามเกณฑ์การประกวดที่เป็นเลิศ 

(Best Practices) ในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
ประจำปี ๒๕๖5  

รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเขียนภาษาไทย ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัส  โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
ประจำปี ๒๕๖๔   

- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม 20 คน x 1 วัน x 140 บาท 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,800 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2,800 

3 มอบรางวัลให้แก่ผู้ทีม่ีผลงานดีเด่น และได้รับการ
คัดเลือก 

- - - - 

4 สรุปผลการดำเนินการโครงการ/ค่าเกียรติบัตร - - 5,200 5,200 
รวม - 2,800 5,200 8,000 

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ* 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
7. การประเมินผล  

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช ้
1. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 มีรูปแบบการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนเพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพในการเขียนภาษาไทย
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 รูปแบบที่เป็นเลิศ ระดับด ี

2. ผู้บริหาร ครู และบุลากรทางการศึกษา มีความพึงพอใจ
ในรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเขียน
ภาษาไทยระดับชั ้นประถมศึกษาปีท ี ่  3 ที ่ เป ็นเล ิศ (Best 
Practices)  ระดับมาก 

การสอบถาม 
 
 

การสอบถาม 

แบบสอบถาม 
 
 

แบบสอบถามความ
พึงพอใจ 

8. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
 ครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1   มีรูปแบบกิจกรรมการเรียนการ
เรียนการสอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเขียนภาษาไทยแนวใหม่ มีสื่อที่เป็นแบบอย่างสามารถเผยแพร่ได้  ครูเกิดขวัญ
กำลังใจ นักเรียนอ่านออกเขียนได้ บรรลุวัตถุประสงค์ตามหลักสูตร และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น  สนองนโยบาย 
“เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน” 
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โครงการที่ 25 การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ผู้สอนภาษาอังกฤษและวิทยาการ 
                    คำนวณระดบัเขตพ้ืนที ่
หน่วยงาน...สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
ลักษณะโครงการ   ใหม ่   ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1 ) (หลัก)นายรัชพล  บูรณสรรพสิทธิ์ 2) (รอง) นางเอื้ออารีย์  ศรีมาลา 
                                และนางสาวศิริพร เจิมภักด ี
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้ดูแล  
       1. นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์            2. นางเจือศรี  พูนพิพัฒน์               3. นางดวงใจ ชัยสิทธิ์        
 

 ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคลอ้งกับแผนแมบ่ทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ                  : 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) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่   
(๙) เขตเศรษฐกิจพิเศษ  (๑๐) การปรับเปลี ่ยนค่านิยม 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) นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
           ด้านความปลอดภัย     ด้านโอกาส      ด้านคุณภาพ            ด้านประสิทธิภาพ 
(รอง) แนวทางพัฒนาคณุภาพการศึกษาของ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 
             Quality office  :  สำนักงานคุณภาพ             Quality school : โรงเรียนคุณภาพ 

        Quality Teacher : ครูคุณภาพ                   Quality Network : เครือข่ายคุณภาพ 
         Quality Student : นักเรียนคุณภาพ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   

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

177



 
 

 
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            
ซ ึ ่ งนว ัตกรรมใหม ่ท ี ่คร ูจะต ้องทราบค ือ Professional Learning Community (PLC) โดยท ี ่  PLC ย ่อมา                           
จาก Professional Learning Community ซึ ่งหมายถึง Community of Practice (CoP) ในการทำหน้าที ่ครู
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.  วัตถุประสงค ์
    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 ครูผู ้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ได้เข้าร่วม PLC เพื ่อพูดคุยและปรึกษาด้านการสอนวิชา

ภาษาอังกฤษ 
3.2.2 ครผูู้สอนวิชาภาษาอังกฤษได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
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3.2.3 ครูผู ้สอนวิชาภาษาอังกฤษได้ร่วมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ และ

แลกเปลี่ยนสื่อและแผนการสอน 
3.2.4 ครูผู้สอนสาระวิทยาการคำนวณ ได้เข้าร่วม PLC เพื่อพูดคุย ปรึกษา และแลกเปลี่ยนสื่อและ

แผนการสอนด้านการสอนวิชาวิทยาการคำนวณ 
3.2.5 ครูผู้สอนสาระวิทยาการคำนวณ เข้าใจในวิชาวิทยาการคำนวณและนำไปใช้ในการจัดการ

เรียนการสอนได้อย่างถูกต้อง 
3.2.6 ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษและวิทยาการคำนวณ ได้รับการนับช่ัวโมง 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 ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1. กลุ่มครูต้นแบบวิชาภาษาอังกฤษ และวทิยาการคำนวณ         
ร่วมกันประชุมวางแผนการจัดการ PLC และจัดทำเครื่องมือ 
PLC 

พฤศจิกายน  2564 นายรัชพล บูรณสรรพ
สิทธิ์ และคณะ 

2. ประชาสัมพันธ์รับสมัครครูกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ และ
วิทยาการคำนวณที่สนใจ  เพือ่เข้าร่วม PLC Online 

พฤศจิกายน – 
ธันวาคม 
2564 

นายรัชพล บูรณสรรพ
สิทธิ์ และคณะ 

3. ดำเนินการ PLC Online 4 วงรอบ  ธันวาคม - มีนาคม 
2565 

นายรัชพล บูรณสรรพ
สิทธิ์ และคณะ 

4. สรุปผลการดำเนินงาน และรายงานผล มีนาคม 2565 นายรัชพล บูรณสรรพ
สิทธิ์ และคณะ 

6. งบประมาณ 
    งบประมาณ 34,920 บาท  (สามหมื่นสี่พันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) 
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กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ 
งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 
๑. ประชุมคณะทำงานวางแผนการดำเนินงานโครงการ 
-ค่าอาหารกลางวัน (18 คน x  90บาท x 1 วัน) 
-ค่าอาหารว่าง (18 คน x 25 บาท x 2 มื้อ x 1 วัน) 

  
1,620 

900 

 2,520 

๒. ดำเนินการจัด PLC Online - - - - 

3. สรุปผลการดำเนินงาน และรายงานผล 
   - ค่าพาหนะ 18 คน x 500 บาท 

 
 

 
9,000 

 
 

 
9,000 

   - ค่าที่พัก 18 คน x 2 วัน x 300 บาท   10,800  10,800 
   - ค่าอาหารกลางวัน 18 คน x 2 มื้อ x 150 บาท  5,400  5,400 

   - ค่าอาหารเย็น 18 คน x 2 มื้อ x 150 บาท  5,400  5,400 

   - อาหารว่างและเครื่องด่ืม 18 คน x 4 มื้อ x 25 บาท  1,800  1,800 

รวม                   34,920  34,920 

 
7.  เครื่องมือ/วิธีการติดตามและประเมินผล 

ตัวชี้วัด วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือ 
- ครูผู้สอนภาษาอังกฤษและ

วิทยาการคำนวนมีแผนการจดัการ
เรียนการสอน ร้อยละ 100 

- การสอบถาม - แบบสอบถาม 

- ครูผู้สอนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่าน
การPLC ร้อยละ 100 

- การสัมภาษณ ์
- การสังเกตการสอน 
- การประเมินตนเอง 
- การสอบถาม 

- แบบสัมภาษณ ์
- แบบสังเกตการสอน 
- แบบประเมินตนเอง 
- แบบสอบถาม 

 
 
8.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สูงขึ้น 
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โครงการที่ 26  พัฒนาศักยภาพบุคลากรและการแนะแนวเพ่ือเตรียมความพร้อมด้านทักษะอาชีพแก่นักเรียน 

หน่วยงาน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  

ลักษณะโครงการ            ใหม ่   ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1 ) (หลัก)  นางสาวสินีย ์ หรุม่วิสยั      2) (รอง)   นางสาวจินต์จุฑา เหลืองอ่อน 
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้ดูแล  
       1. นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์             2. นางเจือศรี  พูนพิพัฒน์             3. นางดวงใจ ชัยสิทธิ์        
   
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ                                    : M1 
(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) 

    1. ด้านความมั่นคง    2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน   3.ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
    4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   5.ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
    6.ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 
 (หลัก) แผนแม่บทภายใต้ย ุทธศาสตร์ รวม ๒๓ ฉบับ ประกอบด้วย ข้อ (๑) ความมั ่นคง (๒) การต่างประเทศ                        
(๓) การเกษตร (๔) อุตสาหกรรรมและบริการแห่งอนาคต (๕) การท่องเที ่ยว (๖) พื ้นที ่และเมืองน่าอยู ่อ ัจฉริยะ                         
(๗) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล (๘) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่                     
(๙) เขตเศรษฐกิจพิเศษ  (๑๐) การปรับเปลี ่ยนค่าน ิยม และวัฒนธรรม  (๑๑) ศ ักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต                               
(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) นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
           ด้านความปลอดภัย     ด้านโอกาส      ด้านคุณภาพ         ด้านประสิทธิภาพ 
(รอง) แนวทางพัฒนาคณุภาพการศึกษาของ 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 ตัดสินใจ คิดแก้ปัญหา กำหนดเป้าหมายวางแผนชีวิตทั้งด้าน
การเรียน และด้านอาชีพ สามารถปรับตนได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจผู้เรียน ทั้งยั งเป็นกิจกรรม    
ที ่ช่วยเหลือและให้คำปรึกษาแก่ผู ้ปกครองในการมีส่วนร่วมพัฒนาผู ้เรียนซึ ่งการเรียนในระดับมัธยมศึกษาต้องการ                   
ผู้ที่ให้คำแนะนำ และให้การปรึกษาเพื่อช่วยเหลือนักเรียน  แก้ไขปัญหาต่างๆ การปรับตัว การเรียน การพัฒนาตนเอง       
พร้อมทัง้ให้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ อันจะนำไปสู่การประกอบอาชีพตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน 
ครูแนะแนว จึงเป็นหนึ่งในบุคคลสำคัญของโรงเรียนที่ทำหน้าที่คอยให้คำปรึกษาแก่นักเรียน  ที่จะเป็นกำลังสำคัญของ
ประเทศชาติในอนาคต  จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ครูแนะแนวต้องได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มสรรถนะในการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ  นอกจากนั้นกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายด้านการแนะแนวอาชีพในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่อาชีพ
และการมีงานทำ 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวข้างต้น        
จึงดำเนินการพัฒนาสมรรถนะครูแนะแนวในโรงเรียน “ทักษะครูแนะแนวในวิถี New normal” สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการแนะแนว เพื่อเตรียมความพร้อม
ด้านทักษะอาชีพแก่นักเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่เส้นทางการศึกษาอาชีพและการมีงานทำ ด้วยการจัดอบรมให้ความรู้เพื่อ
พัฒนา “ทักษะครูแนะแนวในวิถี New normal” 
 

2. วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อให้ครูแนะแนวในโรงเรียนมีความรู้ ความเข้าใจทักษะครูในวิถี New normal 
  2. เพื่อให้ครูแนะแนวแต่ละโรงเรียนนำความรู้ความเข้าใจการจัดกิจกรรมและการแนะแนวเพื่อส่งเสริม          
ให้นักเรียนได้ค้นพบตนเองในการเลือกเส้นทางการศึกษาและอาชีพ 
  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. คร ูแนะแนวในโรงเร ียนม ีความร ู ้   ความเข้ าใจ  “ทักษะคร ูแนะแนวในว ิถ ี  New normal”                    
นำความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมและการแนะแนวเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ค้นพบตนเองในการเลือกเส้นทาง
การศึกษาอาชีพ และสามารถบริหารจัดการงานแนะแนวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. นักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1           
มีความรู้ ความเข้าใจ ความถนัดและสนใจศึกษาต่อสายอาชีพของตนเอง 

 
 

 
                                                                                                       . 

182



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

 

4. กิจกรรมและการดำเนินงาน 
ที่ กิจกรรม ระยะเวลา

ดำเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

1 
2 
3 
 
 

4 
 

5 
 

6 

เสนอขออนุมัติโครงการฯ 
แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ 
ประสานสำนักงานจัดหางานเพื่อขอแบบประเมิน
ความถนัดของนักเรียนในการศึกษาต่อสายอาชีพ
ตามแบบ Online และ Offline  
อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรแนะแนว“ทกัษะ
ครูแนะแนวในวิถี New normal”  
นำความรู้และประสบการณ์ ไปขยายผล 
ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน 
สรุปรายงานผลเสนอผู้บังคับบญัชาตามลำดับขั้น 

พ.ย  25๖๔ 
ธ.ค  25๖๔ 
ม.ค  2565 

 
 

มี.ค  2565 
 

พ.ค  25๖5 
 

ก.ย  2565 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 
 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 
ครูแนะแนวที่เข้าร่วมโครงการ 
 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา + ศูนย์แนะแนว 

 
5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 5.1 งบประมาณ (สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1)  6๐,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) 
 5.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ   

ที่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

หมายเหตุ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1 
 

2 
 
 
 

3 
 
 

4 
 

 
5 

 

ค่าวิทยากร จำนวน 4 คน  
(๑,๒00บาท/6 ชั่วโมง)  
ค่าเอกสารแบบประเมินตนเองด้านความ
สนใจในการเรียนต่อสายอาชีพ         
(ของสำนักงานจัดหางาน) เล่มละ 50 
บาท จำนวน ๔๒ เลม่  
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้า
รับการอบรมและผู้ดำเนินการ จำนวน 
100 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 30 บาท 
ค่าอาหารสำหรับผู้เข้ารับการอบรมและ
ผู้ดำเนินการ จำนวน 100 คน ๆ ละ     
2 มื้อ ๆ ละ 70 บาท 
ค่าวัสดุในการพัฒนาศูนย์แนะแนวประจำ
เขตพ้ืนที่  

28,8๐0 
 
- 
 
- 

 
 

2,100 
 
 
 

6,000 
 
 

7,000 

- 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

16,100 

28,8๐0 
 

2,100 
 
 
 

6,000 
 
 

7,000 
 
 

16,100 

 

รวมทั้งสิ้น 28,8๐0 15,100 16,100 60,000  
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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6. การประเมนิผล 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ เครื่องมือ/วิธีการประเมิน 

1. ครูแนะแนวในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 มีความรู ้  ความเข้าใจ   
“ทักษะครูแนะแนวในวิถี New normal”  จัดกิจกรรมและ
การแนะแนวเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ค้นพบตนเองในการ
เลือกเส้นทางการศึกษา อาชีพ และสามารถบริหารจัดการ    
งานแนะแนวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ครูแนะแนวนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาช่วยเหลือนักเรียน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
3. ครูแนะแนวสามารถบริหารจัดการงานแนะแนวได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ 

- แบบประเมิน 
- รายงานผลการจัดการอบรม 

7. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
 1. ครูแนะแนวในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 มีความรู้  “ทักษะครู
แนะแนวในวิถี New normal” จัดกิจกรรมและการแนะแนวเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ค้นพบตนเองในการเลือกเส้นทาง
การศึกษา อาชีพ และสามารถบริหารจัดการงานแนะแนวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ครูแนะแนวมีทักษะการใหค้ำปรึกษา นำไปพัฒนาช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
3. ครูแนะแนวสามารถบริหารจัดการงานแนะแนวได้อย่างมีประสิทธิภาพสนองจุดหมายของหลักสูตรและสอดคล้อง

กับนโยบายการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทำ 
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โครงการที่ 27  การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ปีการศึกษา 2565 
 

หน่วยงาน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  
 

ลักษณะโครงการ                    ใหม ่   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) นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
           ด้านความปลอดภัย     ด้านโอกาส      ด้านคุณภาพ         ด้านประสิทธิภาพ 
(รอง) แนวทางพัฒนาคณุภาพการศึกษาของ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 
             Quality office  :  สำนักงานคุณภาพ        Quality school : โรงเรียนคุณภาพ 

         Quality Teacher : ครูคุณภาพ               Quality Network : เครอืข่ายคุณภาพ 
         Quality Student : นักเรียนคุณภาพ 
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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 โดยใช้ทฤษฎีพหุปัญญา ซึ่งแบ่งความสามารถทางปัญญาของบุคคล     
เป็น 8 ประการ คือ ด้านภาษา ด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ ด้านมิติสัมพันธ์ ด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว 
ด้านดนตรี ด้านมนุษย์สัมพันธ์ ด้านความเข้าใจตนเอง และด้านธรรมชาติวิทยา เพื่อพัฒนาสุขภาพสุนทรียภาพ 
บุคลิกภาพ การแสดงออกซึ่งความสามารถ รวมทั้งทักษะทางด้านการจัดการ  และเพื่อให้สังคมได้ประจักษ์        
ในความสามารถของนักเรียน 

2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพื ่อส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพทางด้านวิชาการ                       
ตามความสามารถของบุคคลและเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

2.2 เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสได้แสดงออกซึ่งความสามารถในด้านศิลปะและหัตถกรรม กิจกรรม     
การงานพ้ืนฐานอาชีพที่สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดเพื่อประกอบอาชีพได้ 

2.3 เพื่อจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้   นำเสนอศักยภาพในการแข่งขันของนักเรียนในด้านศิลปะ 
และหัตถกรรม กิจกรรมการงานพ้ืนฐานอาชีพ 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 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  และระดับชาติ  (ภูมิภาค ภาคกลางและภาคตะวันออก) 
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4. วิธีการดำเนินงาน 

 

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา 
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 การแข่งขนัระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
ขั้นตอนการดำเนนิงาน 

1. แจ้งสถานศึกษาเตรียมความพร้อมการจัดงาน 
2. ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน 
3. จัดประกวด/แข่งขันระดับกลุ่มโรงเรียน 
4. รับโอนข้อมูลจากกลุ่มโรงเรียน 
5. แต่งต้ังคณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขัน 
6. จัดประกวด/แข่งขันระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 

 
 
   ส.ค.2565 
   ส.ค.2565 
ก.ย. - ต.ค.2565 
   ต.ค. 2565 
ก.ย. - ต.ค.2565 
   ต.ค.2565 

 
 
- กลุ่มโรงเรียนทุกกลุ่ม 
- สถานศึกษาที่เป็นตัวแทน 
- กลุ่มส่งเสริม 
  การจัดการศกึษา 
- กลุ่มนิเทศ ตดิตามและ   
  ประเมินผลการจัดการศึกษา 

กิจกรรมที่ 2 การแข่งขนัระดับชาติ  
(ภูมิภาค ภาคกลางและภาคตะวันออก) 
ขั้นตอนการดำเนนิงาน 

1. โอนข้อมูลระดับเขตพื้นที่การศึกษาสู่ระดับชาติ 
2. แจ้งสถานศึกษาที่เป็นตัวแทนระดับเขตพ้ืนที่ 

การศึกษาเข้าร่วมการประกวด/แข่งขันระดับชาติ 
แก้ไขเปลี่ยนตวัและตรวจสอบรายช่ือนักเรียนและครู 

3. แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน 
4. ส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวด/แข่งขัน

ระดับชาติ 
 

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

 
5. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนนิการ 
 ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 

6. งบประมาณ 
 6.1 งบประมาณ จำนวน  400,000 บาท 
 6.2 รายละเอยีดการใช้งบประมาณ 
                                         กิจกรรม        งบประมาณ 
กิจกรรมการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
ค่าใช้จ่าย 
   1. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดการแข่งขันฯ ระดับกลุ่มโรงเรียน 
กลุ่มโรงเรียนละ 5,000 บาท จำนวน 12 กลุ่ม 
   2. ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืมสำหรับการประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันฯ 
   3. ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืมสำหรับการประชุมปฏิบัติการระบบการลงทะเบียน 

 
 
           60,000 
 
            1,000 
            1,500 
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                                         กิจกรรม        งบประมาณ 
การแข่งขันฯ 
   4. ค่าอาหารกลางวันสำหรับการประชุมปฏิบัติการระบบการลงทะเบียน 
การแข่งขันฯ 
   5. ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืมสำหรับการประชุมคณะกรรมการตัดสิน 
   6. ค่าอาหารกลางวันสำหรับการประชุมคณะกรรมการตัดสิน 
   7. ค่าตอบแทนกรรมการตดัสินภายนอก 
   8. ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืมสำหรับคณะกรรมการตัดสินและคณะกรรมการ 
ดำเนินงาน 
   9. ค่าอาหารกลางวันสำหรบัคณะกรรมการตัดสินและคณะกรรมการดำเนินงาน 
 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 

            2,100 
       
           17,500 
           14,000 
           80,000 
           45,000 
          
           63,000 
           35,000 
           20,000 
           12,500 
           15,000 
           20,000 
 
 
 
 
           13,400 
   

                               รวมงบประมาณทั้งสิน้          400,000 
7. ตัวชี้วัดและค่าเปา้หมาย 

 

                                ตัวชี้วัด          ค่าเป้าหมาย 
1. ร้อยละของโรงเรียนที่จัดกิจกรรมส่งเสรมิและพัฒนานักเรียนตามศักยภาพ 
2. ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมการประกวด/แข่งขันศักยภาพทางด้านวิชาการ 
 

         ร้อยละ 90 
         ร้อยละ 80 

8. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
  8.1 นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาศักยภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

8.2 นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้แสดงผลงานให้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์ 
แก่สาธารณชน 

8.3 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  จัดกิจกรรมและจัดเวที 
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ บรรลุวัตถุประสงค์ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80 
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โครงการที่ 28 แหล่งเรียนรู ้รอบรั้ว สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 
 
หน่วยงาน...สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
ลักษณะโครงการ   ใหม ่   ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1 ) (หลัก)  นางประไพจิตร์ เสียงสุวรรณ์  2)   (รอง) นางสาวศศิธร พุ่มมูล 
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้ดูแล  
       1. นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์            2. นางเจือศรี  พูนพิพัฒน์               3. นางดวงใจ ชัยสิทธิ์        
 

 ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคลอ้งกับแผนแมบ่ทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ                  : 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) 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) นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

           ด้านความปลอดภัย     ด้านโอกาส       ด้านคุณภาพ         ด้านประสิทธิภาพ 
(รอง) แนวทางพัฒนาคณุภาพการศึกษาของ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 

              Quality office  :  สำนักงานคุณภาพ             Quality school : โรงเรียนคุณภาพ 

        Quality Teacher : ครูคุณภาพ                      Quality Network : เครือข่ายคุณภาพ 

         Quality Student : นักเรียนคุณภาพ  

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดของสำนักงาน                 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 น้ัน ได้มุ่งเน้นผู้เรียนรูเ้ป็นสำคัญ โดยให้ข้าราชการและบุคลากร
ทางการศึกษาได้มีส่วนร่วมในแหล่งเรียนรู ้เพื ่อให้เกิดประสบการณ์ตรงจากสื ่อการเรียนรู ้แ ละสถานที ่จริง                       
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. วัตถุประสงค ์
2.1 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา อำเภอ และกลุ่มโรงเรียน 
2.2 เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีใหก้ับข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่

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  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 มีแหล่งเรียนรู้สำหรับกลุ่ม
โรงเรียน และโรงเรียนแนวทางในการใช้แหล่งเรียนรูใ้นการจัดการจัดการเรียนการสอน 
       3.2.2  ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 มีวัฒนธรรมองค์กรที่ดี เช่น ความรัก ความสามัคคี การทำงานเป็นทีม และความศรัทธา 
ในองค์กร เป็นต้น  

4. วิธีการดำเนินงาน 
 จัดกิจกรรมตามแหล่งเรียนรูข้องอำเภอต่างๆ ได้แก่ 
  - อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
  - อำเภอบางน้ำเปร้ียว 
  - อำเภอบางปะกง 
  - อำเภอบ้านโพธ์ิ 

5. ระยะเวลาในการดำเนินการ 
 เดือนกันยายน – เดือนตุลาคม 2564 
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6. สถานที่ดำเนินการ 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

๗. งบประมาณ 
7.1 งบประมาณ ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  

จำนวน  20,00๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 
7.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

งบประมาณทีใช้ตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสด ุ

๑. ค่าอาหาร  - 10,5๐๐ - 

๒. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  - 9,0๐๐ - 

3. ค่าป้ายไวนิล  -  500 

รวมทั้งสิ้น 20,00๐ - 19,500 500 

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
๘. การประเมินผล  

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช ้
1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีแหล่งเรยีนรู้ที่เพื่อใช้ใน

การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดจำนวน 4 อำเภอ 
การประเมินผลงาน แบบประเมินผลงาน 

2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 มีวัฒนธรรม
องค์กรที่ดี เช่น ความรัก ความสามัคคี การทำงานเป็นทีม และ
ความศรัทธาในองค์กร เป็นต้น  

การสำรวจ แบบประเมิน                  
ความพึงพอใจ 

9. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
 1. เกิดความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อำเภอ และกลุ่มโรงเรียน 

2. เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่ดีกับข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
 3. เกิดการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ให้โรงเรียน
ในสังกัดใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ร่วมกัน 
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โครงการที่ 29 เงินพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 

หน่วยงาน...สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
ลักษณะโครงการ   ใหม ่   ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1 ) (หลัก)  นางปราณี บัวทอง  2)   (รอง)   - 
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้ดูแล  
       1. นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์              2. นางเจือศรี  พูนพิพัฒน์              3. นางดวงใจ ชัยสิทธิ์        
 

 ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคลอ้งกับแผนแมบ่ทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ                  : 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) 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) นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

           ด้านความปลอดภัย     ด้านโอกาส      ด้านคุณภาพ         ด้านประสิทธิภาพ 
(รอง) แนวทางพัฒนาคณุภาพการศึกษาของ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 

           Quality office  :  สำนักงานคณุภาพ             Quality school : โรงเรียนคุณภาพ 

        Quality Teacher : ครูคุณภาพ                    Quality Network : เครือข่ายคุณภาพ 

          Quality Student : นักเรียนคณุภาพ  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   :   สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1  
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1.หลักการและเหตุผล 
                         ด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู ่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทาน          
เงินส่วนพระองค์ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564 เพื่อให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ      
ที่ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆปรับสถานศึกษาเป็นโรงพยาบาลสนาม หรือสถานที่กักตัว หรือศูนย์พักคอยให้แก่ผู้ป่วย
โควิด – 19 ซึ่งหลังจากภารกิจเป็นโรงพยาบาลสนาม หรือสถานที่กักตัว หรือศูนย์พักคอยแล้วเสร็จและเมื่อ         
มีการส่งคืนพื ้นที ่และอาคารสถานที ่ให้แก่สถานศึกษาแล้ว สถานศึกษาแต่ละแห่งอาจมีภาระ ต้องชำระ                
ค่าสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายซ่อมแซม ปรับปรุงอาคารให้คืนสู่สภาพเดิมเพ่ือจัดการเรียนการสอน 
   
2.วัตถุประสงค์ของโครงการ 
                     2.1 เพื่อจดัสรรเงินพระราชทานให้กับสถานศึกษาในสังกัด ที่จัดเป็นศูนย์พักคอย 

2.2 เพื่อดำเนินพิธีการรับเงินพระราชทานให้สมพระเกียรติ 
2.3 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย ์
  

  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 

ดำเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 
 

1 แต่งต้ังคณะทำงาน   
 
เดือน
ตุลาคม – 
พฤศจิกายน 
2564 

 
 

 
 
 

 
 

 
กลุ่ม

อำนวยการ 

2 กำหนดกิจกรรม 
2.1 การเตรียมสถานทีใ่นห้องประชุมและเวที การจัดโต๊ะหมู่พระฉายาลกัษณ์ 
      สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

     2.2 การเตรียมซักซ้อมความพร้อม กำหนดขั้นตอน พิธีการรับเงิน 
           พระราชทาน             

3 ประชุมคณะทำงานชี้แจงและกำหนดรายละเอียดในแต่ละกิจกรรม  
ประชุมคณะทำงานซักซ้อมความพร้อม 

4 พิธีการรับเงินพระราชทาน 
5 สรุปผลการดำเนินการและรายงานผล 

                                                                                                                 /5.ระยะเวลา... 
5.  ระยะเวลาในการดำเนินการ 
 การดำเนนิกิจกรรม กำหนดให้มีขึ้นในช่วงเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน  2564  
 
6.  สถานที่ดำเนนิการ  
          สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
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๓ 

 

 

7. งบประมาณ 
 7.1  งบประมาณ ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
                  จำนวน    33,000  บาท ( สามหมื่นสามพันบาทถ้วน ) 
 7.2  รายละเอยีดการใช้งบประมาณ 
 

กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
1.ค่าอาหารกลางวัน  จำนวน 50 คน คนละ 70 บาท 1 วัน 
  

    3,500 

2.ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม ประชุมคณะทำงานช้ีแจงและกำหนดรายละเอียดในแต่ละ
กิจกรรม 
   จำนวน  50 คน คนละ 30 บาท 1 วัน  

    1,500 

3.ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม ประชุมคณะทำงานซักซ้อมความพร้อม 
   จำนวน  50 คน คนละ 30 บาท  1 วัน 

    1,500 

4. ค่าป้าย                                                       จำนวน   2   ปา้ย     4,000 
5 พานดอกไม้สด                                               จำนวน   5   พาน     2,500 
6 วัสดุ                                                                                20,000 
                                                                     รวมทั้งสิ้น   33,000 

 
หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
8.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1. บุคลากรสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

 ที่เข้าร่วมกิจกรรม 
มากกว่าร้อยละ 80 ของ
บุคลากร 

 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อให้บุคลากรและสถานศึกษาในสังกัดได้แสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

  2.  สถานศึกษาในสังกัดที่จัดเป็นศูนย์พักคอย ได้รับเงินพระราชทานครบทุกโรงเรียน 
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โครงการที ่ 30  ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประธานกลุ่มโรงเรียน ทีป่รึกษา ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 
                      รอง ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสังกัด  
                       สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 
 

หน่วยงาน...สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
ลักษณะโครงการ     ใหม ่   ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1 ) (หลัก)  นางสาวอังคณา  รัตนมังคละ 2)   (รอง) บุคลากรกลุ่มอำนวยการ 
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้ดูแล  
       1. นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์             2. นางเจือศรี  พูนพิพัฒน์                 3. นางดวงใจ ชัยสิทธิ์        
 

 ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคลอ้งกับแผนแมบ่ทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ                        : M1 
(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) 
 1. ด้านความมั่นคง    2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน    3.ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์     4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   5.ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม      6.ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 (หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์รวม ๒๓ ฉบับ ประกอบด้วย ข้อ (๑) ความมั ่นคง (๒) การต่างประเทศ                        
(๓) การเกษตร (๔) อุตสาหกรรรมและบริการแห่งอนาคต (๕) การท่องเที่ยว (๖) พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ                         
(๗) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล (๘) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่   
(๙) เขตเศรษฐกิจพิเศษ  (๑๐) การปรับเปลี ่ยนค่านิยม และวัฒนธรรม (๑๑) ศักยภาพคนตลอดช่วงช ีวิต                                
(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) นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
           ด้านความปลอดภัย     ด้านโอกาส      ด้านคุณภาพ         ด้านประสิทธิภาพ 
(รอง) แนวทางพัฒนาคณุภาพการศึกษาของ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 
           Quality office  :  สำนักงานคณุภาพ             Quality school : โรงเรียนคุณภาพ 

        Quality Teacher : ครูคุณภาพ                   Quality Network : เครือข่ายคุณภาพ 
         Quality Student : นักเรียนคุณภาพ  

 
 
 
 
 
 
 

แบบเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   :   สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1  
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๑. หลักการและเหตุผล 
   ด้วย กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑              
ม ีภารก ิจงานที ่ เก ี ่ยวข ้องก ับการประสานงานนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข ั ้นพ ื ้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งการให้บริการ สนับสนุน ส่งเสริม ภารกิจและงานต่าง ๆ ของแต่ละกลุ่ม นำสู่โรงเรียน ครู 
นักเรียน และบุคลากรทุกคนในสังกัด เพื่อให้สามารถบริหารจัดการและดำเนินการตามบทบาทภารกิจ อำนาจ หน้าที่  
ได้อย่างครบถ้วน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบนพื้นฐานของความถูกต้อง ยุติธรรมและโปร่งใส ดังนั้น จึงต้องมีการ
ประชมุผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีการนำข้อมูลข่าวสาร ความรู้ความเข้าใจในภารกิจงานต่าง ๆ นำสู่การปฏิบัติหน้าที่ได้ถูกต้อง
และเหมาะสมกับงานทีไ่ด้รับมอบหมาย สามารถพัฒนาโรงเรียนและบุคลากรได้อย่างตรงเป้าหมายและสนองนโยบายที่ตั้งไว้ 
    สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ จึงกำหนดให้มีโครงการประชุมผู ้บริหาร
สถานศึกษา ประธานกลุ่มโรงเรียน ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 
เขต ๑ ในครั้งนี ้
 
๒. วัตถุประสงค ์
 ๑. เพื่อชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ 
 ๒. เพื่อชี้แจงและรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ 
 ๓. เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แลกเปลี่ยนและหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน 
 
๓. เป้าหมาย 
  ๓.๑ เชิงปริมาณ 
 ๑. ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียน  
 ๒. ประชุมประธานกลุ่มโรงเรียน 12 กลุ่มโรงเรียน  
 ๓. ประชุมผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย  
 ๔. ประชุมข้าราชการและบุคลากรในสำนักงานฯ  
  5. ประชุมพุธเช้า ข่าว สพฐ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง (ทุกวันพุธ)  
  6. ประชุม Morning Talk ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (เฉพาะวันอังคาร 
สัปดาห์เว้นสัปดาห์) 
 
    ๓.๒ เชิงคุณภาพ  
 ๑. ผู้เข้าร่วมประชุมมีความเข้าใจในนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ 
 ๒. ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ 
 ๓. ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แลกเปลี่ยนและหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน 
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๔. วิธีดำเนินการ/ขัน้ตอนการดำเนินงาน 

ที่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑ 
๒ 
 

๓ 
 

๔ 
๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖ 

แจ้งกำหนดการให้ผู้เข้าประชุมทราบ 
แจ้งทุกกลุ่ม/หน่วย ส่งข้อมูล/เนื้อหาสาระที่จะประชุม 
เพื่อจัดทำระเบียบวาระการประชุม 
ประสานห้องประชุม, อาหารว่างและเครื่องดื่ม, 
อาหารกลางวัน 
จัดทำเอกสารประกอบการประชุม 
ดำเนินการประชุม 
-ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา รอง ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา  
เขต ๑ และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบคุลากร 
ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๗๐ คน 
-ประชุมที่ปรึกษาฯ จำนวน 6 คน ประธานกลุ่ม
โรงเรียน จำนวน ๑๒ คน และบุคลากรที่เกีย่วข้อง 
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. และบุคลากรที่เกีย่วข้อง 
จำนวน 30 คน 
-ประชุม Morning Talk ผอ.สพท. รองผอ.สพท. 
จัดทำรายงานการประชุม 

-ทุกเดือนก่อนการประชุม 
๗ วัน 
-ก่อนจัดทำระเบียบวาระ 
การประชุม 
-ก่อนการประชุม ๓ วัน 
 
-ก่อนการประชุม ๓ วัน 
 
-ประชุมทุกเดือน 
 
 
-ประชุมทุกเดือน 
 
-ประชุมทุกเดือน 
 
 
-ประชุมทุกวันพุธ 
 
-เฉพาะวันอังคาร  
 สัปดาห์เว้นสัปดาห์ 
-ทุกครั้งที่มกีารประชุม 

นางสาวอังคณา 
รัตนมังคละ 
และบุคลากร 
กลุ่มอำนวยการ 

 
๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนนิการ 
 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 งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ในการใช้งบประมาณ ที่ใช้ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ดำเนินการ 
๑. ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา รอง ผอ.สพป.
ฉะเชิงเทรา เขต ๑  ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๗๐ คน 

 
102,000 

  
102,000 
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กิจกรรมและรายละเอียด งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ในการใช้งบประมาณ ที่ใช้ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

๒. ประชุมที่ปรึกษาฯ จำนวน 6 คน ประธานกลุ่ม
โรงเรียน จำนวน ๑๒ คน และบุคลากรที่เกีย่วข้อง 
จำนวน 10 คน รวม 28 คน 

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. ค่าวัสด ุ 1,000   1,000 

รวม 171,200  170,200 1,000 

หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
๗. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ไม่มีนัยสำคญั 
 
    ตัวชี้วัดและค่าเปา้หมาย  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑  สามารถจัดการประชุมได้ร้อยละ ๙๐ 4 กิจกรรม 

 
๘. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
 สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ ได้ให้ผู ้เข้าร่วมประชุมรับทราบและเข้าใจ 
ในนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน นำสู่การปฏิบัติให้ครบถ้วน ถูกต้อง สามารถพัฒนาโรงเรียน และบุคลากร         ได้
อย่างเข้าใจ เข้าถึง และส่งเสริมการศึกษาครบทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามนโยบายของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระทรวงศึกษาธิการ 
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โครงการที่ 31 งานพิธีถวายราชสักการะ และกิจกรรมวันสำคัญ 
 

หน่วยงาน...สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
ลักษณะโครงการ   ใหม ่   ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1 ) (หลัก)  นางเจือศรี  พูนพิพัฒน์   2)   (รอง) นางสาวศุภากร  เตโชชัยวุธ 
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้ดูแล  
       1. นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์                 2. นางเจือศรี  พูนพิพัฒน์             3. นางดวงใจ ชัยสิทธิ์        
 

 ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคลอ้งกับแผนแมบ่ทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ                  : 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) 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) นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
           ด้านความปลอดภัย     ด้านโอกาส         ด้านคุณภาพ         ด้านประสิทธิภาพ 
(รอง) แนวทางพัฒนาคณุภาพการศึกษาของ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 
            Quality office  :  สำนักงานคุณภาพ             Quality school : โรงเรียนคุณภาพ 

        Quality Teacher : ครูคุณภาพ                    Quality Network : เครือข่ายคุณภาพ 
         Quality Student : นักเรียนคุณภาพ  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

แบบเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   :   สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1  
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๑. หลักการและเหตุผล 
 ตามที ่ จังหวัดฉะเชิงเทรา กำหนดจัดงานพิธีถวายราชสักการะ เนื ่องในวันสำคัญต่าง ๆ เพื ่อแสดง                   
ความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ แสดงถึงความกตัญญูกตเวทิตา ตลอดจนสร้างความรัก    
ความสามัคคีในหมู่คณะ ดังนั้น เพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของบูรพมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ และ
แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งมีส่วนร่วมในกิจกรรมวันสำคัญกับจังหวัดฉะเชิงเทรา 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ จึงได้จัดทำโครงการในครั้งนี้ 
 
๒. วัตถุประสงค ์
 ๑. เพื่อร่วมงานพิธีถวายราชสักการะ และกิจกรรมวันสำคัญกับจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 ๒. เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดตี่อสถาบันพระมหากษัตริย ์
 ๓. เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร และสร้างความรัก ความสามัคคใีนหมู่คณะ 
 
๓. เป้าหมาย 
    ๓.๑ เชิงปริมาณ 
 ๑. บุคลากรในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาฉะเชิงเทรา เขต ๑  จำนวน 65 คน 
    ๓.๒ เชิงคุณภาพ – 
 ๑. บุคลากรในสังกัด มีความสามัคคี สร้างคุณค่าแก่ตนเอง และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร 
 
๔. วิธีดำเนินการ/ขัน้ตอนการดำเนินงาน 

ที่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑ 
๒ 
 

๓ 

จัดบุคลากรเข้าร่วมพิธีวันสำคัญต่าง ๆ 
จัดพานพุ่ม พานดอกไม้สด พวงมาลา เครื่องตักบาตร
เพื่อร่วมพิธี 
ร่วมงานพิธีถวายสักการะ และกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ
กับจังหวัดฉะเชิงเทรา  

๑ ตุลาคม ๒๕๖4 – 
๓๐ กันยายน ๒๕๖5 

นางสาวอังคณา 
รัตนมังคละ 

 
๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนนิการ 
 วันที ่ 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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กิจกรรมและรายละเอียด งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ในการใช้งบประมาณ ที่ใช้ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ดำเนินการ 
-สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑ ร่วมพิธีถวายราชสักการะ 
เนื่องในวันสำคัญต่าง ๆ ร่วมกบัจังหวัดฉะเชิงเทรา 
-ค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่าตักบาตร ค่าเทียน ค่าขาตั้งพวง
มาลา ค่าพานพุ่มดอกไม้สด ค่าพวงมาลา  
พระบรมฉายาลักษณ์ (รายละเอียดดังแนบ) 

 
 
 
50,000.- 

 
 

 
 
 

50,000.- 

 
 
 
 

รวม 50,000.-  50,000.-  
 
รายละเอียดกจิกรรมวันสำคัญต่าง ๆ ดังนี ้

เดือน รายการ หมายเหตุ 
มกราคม ๑. วันที่ ๑ มกราคม – วันขึ้นปีใหม่ ๑. ตักบาตร 1,5๐๐.-บาท 

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 

มีนาคม 1. วันที่ 2 มีนาคม – วันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย  1. วางพานพุ่มดอกไม้สด 1,000.- บาท 

2. วันที่ ๓๑ มีนาคม – วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 
                            พระมหาเจษฎาราชเจ้า 

1. ตักบาตร 1,500.-บาท 
2. วางพานพุ่มดอกไม้สด 1,000.-บาท 

เมษายน ๑. วันที่ ๑ เมษายน – วันข้าราชการพลเรือน ๑. – 

๒. วันที่ ๒ เมษายน – วันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
                            สยามบรมราชกุมารี 

1. ตักบาตร 1,5๐๐.-บาท 
2. วางพานพุ่มทอง พุ่มเงิน  
3. จุดเทียนชัยถวายพระพร 

๓. วันที่ ๖ เมษายน – วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก 
                            มหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 

1. ตักบาตร 1,500.-บาท 
2. วางพานพุ่มดอกไม้สด 1,0๐๐.-บาท 

๔. วันที่ ๑๓ เมษายน – วันมหาสงกรานต์ 1. ตักบาตร 1,500.-บาท 

๕. วันที่ ๒๕ เมษายน – วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 1. ตักบาตร 1,5๐๐.-บาท 
2. วางพวงมาลา ๑,5๐๐.-บาท 

มิถุนายน 1. วันที่ 3 มิถุนายน  – วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี 1. ตักบาตร 1,5๐๐.-บาท 
2. วางพานพุ่มเงิน พุ่มทอง 

กรกฎาคม ๑. วันที่ ๕ กรกฎาคม – วันสักการะพระยาศรีสุนทรโวหาร ๑. วางพวงมาลัยดอกไม้สด 5๐๐.- บาท 

๒. วันที่ ๒๘ กรกฎาคม – วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
                                มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

1. ตักบาตร 1,5๐๐.-บาท 
2. วางพานพุ่มทอง พุ่มเงิน  
3. จุดเทียนชัยถวายพระพร 
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เดือน 
รายการ 

 
หมายเหตุ 

สิงหาคม ๑. วันที่ ๑๒ สิงหาคม – วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า 
                             สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ 

๑. ตักบาตร 1,5๐๐.-บาท  
2. วางพานพุ่มทอง พุ่มเงิน 
3. จุดเทียนชัยถวายพระพร 

ตุลาคม ๑. วันที่ ๑ ตุลาคม – วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า 
                          เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ 

1. ตักบาตร 1,500.-บาท 
2. วางพานพุ่มดอกไม้สด 1,0๐๐.-บาท 

ตุลาคม ๒. วันที่ ๑๓ ตุลาคม – วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
                            มหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ 

1. ตักบาตร 1,500.-บาท 
2. วางพวงมาลา 1,500.-บาท 

 ๓. วันที่ ๒๑ ตุลาคม – วันคล้ายวันราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทรา 
                            บรมราชชนนี ในรัชกาลที่ ๙ 

1. ตักบาตร 1,500.-บาท 
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 

                           วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 
๑. ตักบาตร 1,5๐๐.-บาท 
2. วางพานพุ่มดอกไม้สด 1,0๐๐.-บาท 

 

๗. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ไม่มีนัยสำคญั     
    ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑  เข้าร่วมกิจกรรมพธิีวันสำคัญต่าง ๆ ครบทุกกิจกรรม 20 กิจกรรม 

 

 
๘. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑  ได้เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ เพ่ือน้อม
รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดตี่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และไดป้ระชาสัมพันธ์กิจกรรม   
วันสำคัญต่างๆร่วมกับจังหวัดฉะเชิงเทราได้อย่างครบถ้วน สมบูรณ ์
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โครงการที่ 32 กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ 
                    พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564 
 

หน่วยงาน...สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
 

ลักษณะโครงการ   ใหม ่   ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1 ) (หลัก)  นางเจือศรี  พูนพิพัฒน์   2)   (รอง) นางสาวศุภากร  เตโชชัยวุธ 
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้ดูแล  
       1. นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์                  2. นางเจือศรี  พูนพิพัฒน์                3. นางดวงใจ ชัยสิทธิ์        
 

 ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคลอ้งกับแผนแมบ่ทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ                        : M1 
(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) 
  1. ด้านความมั่นคง   2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน    3.ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์     4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม    5.ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม    6.ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 (หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์รวม ๒๓ ฉบับ ประกอบด้วย ข้อ (๑) ความมั ่นคง (๒) การต่างประเทศ                        
(๓) การเกษตร (๔) อุตสาหกรรรมและบริการแห่งอนาคต (๕) การท่องเที่ยว (๖) พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ                          
(๗) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล (๘) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่   
(๙) เขตเศรษฐกิจพิเศษ  (๑๐) การปรับเปลี ่ยนค่านิยม และวัฒนธรรม (๑๑) ศักยภาพคนตลอดช่วงช ีวิต                                
(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) นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 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     
ในครั้งนี ้
๒ วัตถุประสงค ์
 ๑. เพื่อปกป้องและเชิดชูสถาบันสำคัญของชาติ โดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 2. เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
  3. เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร และสร้างความรัก ความสามัคคีในหมูค่ณะ 
๓. เป้าหมาย 
    ๓.๑ เชิงปริมาณ 
 - ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑  จำนวน 60 คน 
    ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
 - บุคลากรในสังกัด มีความสามัคคี สร้างคุณค่าแก่ตนเอง และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร 
 
๔. วิธีดำเนินการ/ขัน้ตอนการดำเนินงาน 
  4.1 จัดทำบันทึกข้อความขออนุมัตเิสนอโครงการ 
  4.2 กำหนดวัน เวลาและสถานที่ในการดำเนินกิจกรรม 
  4.2 จัดทำบันทึกข้อความเชิญผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง        
ร่วมโครงการและรับทราบ วัน เวลา และสถานทีท่ี่ดำเนินการ 
  4.4 จัดเตรียมพวงมาลาที่ใช้ในการดำเนินการโครงการ 
  4.5 ดำเนินกิจกรรมและจัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินกิจกรรม 
 
๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนนิการ 
 - วันที ่ 13  เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖4  
 - ห้องประชุมเมืองฉะเชิงเทรา ชั้น 3 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑  
 
๖. งบประมาณ 
 ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 จำนวน 4,000 บาท เปน็ค่าใช้จ่ายในโครงการ ดังนี ้
  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 
 ไม่มีนัยสำคญั 
    ตัวชี้วัดและค่าเปา้หมาย  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานราชการ เข้าร่วมกิจกรรม 100 

 

๘. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
     1. ผู้บริหารการศึกษา ผูบ้ริหารโรงเรียน ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง มีความตระหนักในการร่วมกัน           
เชิดชูสถาบันสำคัญของชาติ รู้รักสามัคค ีมีความปรองดองสมานฉันท์และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย     
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข 
        2. ผู้บรหิารการศกึษา ผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง เกิดจิตสำนกึในพระมหา
กรุณาธิคณุเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช              
บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564  และในทุกๆป ี

205



 
 
 

โครงการที่ 33 ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรในสังกัด ประจำปี ๒๕๖5 
 

หน่วยงาน...สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
 

ลักษณะโครงการ   ใหม ่   ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1 ) (หลัก) นางสาวศศิธร พุ่มมลู 2)   (รอง) - 
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้ดูแล  
       1. นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์                  2. นางเจือศรี  พูนพิพัฒน์                3. นางดวงใจ ชัยสิทธิ์        
 

 ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคลอ้งกับแผนแมบ่ทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ                  : 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) การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ (๒๐) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
(๒๑) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (๒๒) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และ  (๒๓) การวิจัย
และพัฒนานวัตกรรม   
(รอง) นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
           ด้านความปลอดภัย     ด้านโอกาส        ด้านคุณภาพ         ด้านประสิทธิภาพ 
(รอง) แนวทางพัฒนาคณุภาพการศึกษาของ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 
             Quality office  :  สำนักงานคุณภาพ             Quality school : โรงเรียนคุณภาพ 

          Quality Teacher : ครูคุณภาพ                   Quality Network : เครือข่ายคุณภาพ 
         Quality Student : นักเรียนคุณภาพ  
 
 
 
 
 

 
 
 

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

206



 

1. หลักการและเหตุผล 
ด้วยการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1           

ที่ผ่านมามีบุคลากรในสังกัดที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ มีความเสียสละ ตลอดจนมีความรับผิดชอบ 
มีผลงาน  เป็นที่ประจักษ์ เห็นควรมีการประชุมเผยแพร่ผลงาน และการดำเนินงานให้ทราบเป็นแนวทาง เพื่อ
นำไปปฏิบัติและยกย่องเชิดชูเกียรต ิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ตระหนักถึงความสำคัญในการ                
ยกย่องเชิดชูเกียรติ และถือเป็นภาระหน้าที่ที่สำคัญอย่างหนึ่งที่จะต้องยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้แก่ข้าราชการครู                  
และบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที ่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ มีความเสียสละ จึงจัดทำโครงการ
ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรในสังกัด ประจำปี 2565 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรตินี้ขึ้น 
โดยมีการแบ่งจำนวนบุคลากรที่มาร่วมประชุมให้เป็นไปตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  

2. วัตถุประสงค ์
2.1 เพื่อประชุมสัมมนาผู้บรหิารสถานศึกษา ครูในสังกัด 
2.2 เพื่อประชุมสัมมนาข้าราชการและบุคลากรในสำนักงาน 
2.3 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ระลึกถึงคุณงามความดีของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา   ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ มีความเสียสละ ตลอดจนมีความรับผดิชอบ มีผลงานเป็นที่
ประจักษ ์

3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 
      ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรในสังกัดสำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 จำนวน 140 คน 
๓.๒ เชิงคุณภาพ 

              ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต ๑  ได้รับความรู้ความเข้าใจในสิทธิประโยชน์ของแต่ละบุคคล 

๔. วิธีดำเนินการ/ขัน้ตอนการดำเนินงาน 
 

ที่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑ ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูและ

บุคลากรในสำนักงาน ประจำปี ๒๕๖5 
กันยายน ๒๕๖5 

 
กลุ่มอำนวยการ 

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

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

งบประมาณทีใช้ตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสด ุ

๑. ค่าอาหาร  - 34,900 - 

๒. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  - 16,600 - 

๓. ค่าจ้างจัดทำกรอบใบประกาศเกียรติคุณ  - - 19,400 

๔. ค่าจัดทำของที่ระลึก  - - 29,100 

รวมทั้งสิ้น 63,00๐ - 51,50๐  48,500 

๗. การประเมนิผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เกณฑ์การประเมิน เครื่องมือที่ใช ้

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

การตรวจสอบ     -จำนวนผู้เข้ารับการ
ประชุม คิดเป็น     
ร้อยละ ๑๐๐ 

การสัมภาษณ ์    

- ร้อยละ ๙๕ ของผู้ร่วมประชุม
เกิดความพึงพอใจ 

สัมภาษณ ์ -ผู้เข้ารับการประชุม   
มีความพึงพอใจ        
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕ 

 การสัมภาษณ ์

๘. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
          ๘.๑ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรในสังกัดร่วมประชุมสัมมนาตามเป้าหมายที่กำหนด 
 ๘.๒ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรในสังกัดได้นำนโยบายของผู้บริหารไปปฏิบัติในแนวทาง
เดียวกัน 
 ๘.๓ มีความสามัคคีในหมู่คณะ เสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีและดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงาม 
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โครงการที่ 34  บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา 
หน่วยงาน...สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
ลักษณะโครงการ   ใหม ่  ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1 ) (หลัก)  นางสาวศุภากร  เตโชชัยวุธ 2) (รอง) นางสาวจารุณี  สถิตย์ 
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้ดูแล  
       1. นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์            2. นางเจือศรี  พูนพิพัฒน์               3. นางดวงใจ ชัยสิทธิ์        
 

 ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคลอ้งกับแผนแมบ่ทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ                        : 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) 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) การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ (๒๐) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ (๒๑) การต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ (๒๒) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และ  (๒๓) การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม  (ให้  หน้าหัวข้อ) 
(รอง) นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
           ด้านความปลอดภัย     ด้านโอกาส ข้อ 2.2 ...ส่งเสริมพฒันาผู้เรียนที่มคีวามสามารถพิเศษสู่ความ
เป็นเลิศ ...      ด้านคุณภาพ ข้อ 3.1  ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรยีนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะ
ที่จำเป็น ของโลกศตวรรษที่ 21..,3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทกัษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง 
นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทลั ...         ด้านประสิทธิภาพ 
(รอง) แนวทางพัฒนาคณุภาพการศึกษาของ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 
             Quality office  :  สำนักงานคุณภาพ        Quality school : โรงเรียนคุณภาพ 

        Quality Teacher : ครูคุณภาพ              Quality Network : เครือข่ายคุณภาพ 
         Quality Student : นักเรียนคณุภาพ  

 

 

 

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

 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และสถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การ
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กลุ่มบริษัท บีกริม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และบริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด ได้
ริเริ่มโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” เพื่อปลูกฝังนิสัยวิทยาศาสตร์ 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 ประกอบกับปัจจุบันโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศเยอรมันนี ได้
จัดทำใบกิจกรรมพร้อมคู่มือโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา เสร็จเรียบร้อยแล้ว
จำนวน 15 หน่วยการเรียนรู้ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวสามารถนำมาบูรณาการกับการจัดการเรียนรู้ระดับประถมศึกษา
ได้เป็นอย่างดี จึงเห็นควรให้ขยายผลโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา โดยใช้
รูปแบบเดียวกับโครงการบ่านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับปฐมวัย และให้นำกิจกรรม มาขยายผลใน
โรงเรียนของโครงการ เพื่อให้สดอคล้องกับรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ตาม
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด โดยมีโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ทั้ง 12 แห่ง ทำหน้าที่เป็นที่
วิทยากรหลัก (Core Trainer : CT ) ของโครงการฝึกอบรมขยายผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในชั้น
เรียนระดับประถมศึกษาให้กับผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น  (Local Network : LN)และวิทยากรท้องถิ่น  (Local 
Trainer : LT)   โดยผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น  (Local Network : LN)และวิทยากรท้องถิ่น  (Local Trainer : LT)   
จะจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับ
ประถมศึกษา เพื่อให้สามารถจัดการเรียนรู้ให้เด็กรู้วิธีคิด วิธีตั้งคำถาม การค้นหาคำตอบได้ สามารถสื่อสารความคิด
ต่างๆ ออกมาเป็นถ้อยคำที่ผู้อื่นสามารถเข้าใจและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 -
2562 และในปีงบประมาณ2564 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการอบรมจาก สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ดำเนินการต่อเนื่อง 

 
2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับประถมศึกษาบูรณาการกิจกรรมบ้านนกัวิทยาศาสตร์น้อย 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 (สายเสรมิวิทย์)  
 ๓.๒  ครูผู้สอนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ รุ่นที่ ๑ – 2  โรงเรียนละ ๒ - 3 คน  
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๔.  กิจกรรมทีด่ำเนนิงาน 
4.1 แจ้งผู้รับผิดชอบ ระดับเขตพื้นที่และวิทยากรแกนนำเข้าประชุมอบรม 
4.2 ดำเนินการขยายผลใหค้รูผู้สอนโรงเรียนเครือข่าย 
4.3 จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนเครือข่ายเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
4.4 นิเทศติดตาม สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการ 
4.5 ปรับปรุงการดำเนินงานตามแนวทางการขยายผลโครงการ 

5. ระยะเวลา  กุตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 
6. งบประมาณ  

ใช้งบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จากแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน  ผลผลิตผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา กิจกรรมการจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา 
ปีงบประมาณ  ๒๕๖5  จำนวน  36,16๐  บาท (สามหมืน่หกพันหน่ึงร้อยหกสิบบาทถ้วน) 

ที่ กิจกรรม 
เงินงบประมาณ รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม  
1 บุคลากรเข้ารับการอบรมพัฒนา 2,160 - - 2,160 2,160 
2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การทดลองวิทยาศาสตร์ 

สำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมอบรมพัฒนา
ครูผู้สอน ให้โรงเรียนที่เข้าโครงการ  

- - 27,0๐๐ 27,0๐๐ 27,0๐๐ 

3 อบรมขยายผลพัฒนาครูโรงเรียนเครือข่าย - 4,000 - 4,000 4,0๐๐ 
4 นิเทศติดตามการดำเนินงานโครงการและ

รายงานผล   
- 3,000 - 3,000 3,000 

รวมทั้งสิ้น 36,16๐ 

              หมายเหตุ  สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ 
7. แผนการดำเนนิงาน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา
ดำเนนิการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1 บุคลากรเข้ารับการอบรมพัฒนา กุมภาพันธ์ -
มีนาคม ๒๕๖5 

LN และ LT 

2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การทดลองวิทยาศาสตร์ สำหรับ
ใช้ในการจัดกิจกรรมอบรมพฒันาครูผู้สอน ให้
โรงเรียนที่เข้าโครงการ 

มีนาคม ๒๕๖5 ศุภากร เตโชชัยวุธ   

3 อบรมขยายผลพัฒนาครูโรงเรียนเครือข่ายและ
โรงเรียนอื่น ๆ  

เมษายน ๒๕๖5 ศุภากร เตโชชัยวุธ  และคณะ 

๔ นิเทศติดตามการดำเนินงานโครงการและรายงานผล   สิงหาคม ๒๕๖๕ ศุภากร เตโชชัยวุธ  และคณะ 
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8. ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 8.1 มีเครือข่ายความร่วมมือ 6 โรงเรียนครบ ทั้ง 4 อำเภอ 
 8.2 มีหน่วยการเรียนรู้บูรณาการกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดบัประถมศึกษาที่
สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ มาตรฐาน และตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 สำหรับ
นักเรียนระดับประถมศกึษา 
9. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
 9.๑  บุคลากรแกนนำและครผูู้สอนมีความรูค้วามเข้าใจและสามารถจัดการเรียนรู้ตามแนวทางบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 9.๒  นักเรียนมีความสามารถในการคิดข้ันสูงอย่างเป็นระบบ  

9.3  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนเพิ่มขึ้น 
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โครงการที่ 35  ส่งเสรมิเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา (รองบ สพฐ.) 
หน่วยงาน...สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
ลักษณะโครงการ      ใหม ่      ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1 ) (หลัก)  นางสาวศุภากร  เตโชชัยวุธ 2) (รอง)นางสุนทรี  ดรุณเนตร 
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้ดูแล  
       1. นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์            2. นางเจือศรี  พูนพิพัฒน์               3. นางดวงใจ ชัยสิทธิ์        
 

 ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคลอ้งกับแผนแมบ่ทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ                : 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) การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ (๒๐) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
(๒๑) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (๒๒) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และ  (๒๓) การ
วิจัยและพัฒนานวัตกรรม  (ให้ หน้าหัวข้อ) 
(รอง) นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
           ด้านความปลอดภัย     ด้านโอกาส      ด้านคุณภาพ         ด้านประสิทธิภาพข้อ 4.1 
พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกลหลักในการขับเคลื่อน  ... 
(รอง) แนวทางพัฒนาคณุภาพการศึกษาของ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 
             Quality office  :  สำนักงานคุณภาพ        Quality school : โรงเรียนคุณภาพ 

        Quality Teacher : ครูคุณภาพ              Quality Network : เครือข่ายคุณภาพ 
         Quality Student : นักเรียนคุณภาพ  
 
 
 
 
 
 

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

213



 
 

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
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เพื่อปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที ่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งกลไกการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ดำเนินการโดย พิจารณาคัดเลือก
สถานศึกษาทุกประเภทการจัดการศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศกึษา
บนบริบทของตนเองได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตามองค์ประกอบ ๕ องค์ประกอบ ได้แก่ 
องค์ประกอบที่ ๑ การกำหนดเป้าหมายมาตรฐานคุณภาพของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา 
องค์ประกอบที่ ๒ การขับเคลื่อนคุณภาพสู่มาตรฐานของสถานศึกษา องค์ประกอบที่ ๓ การประเมินความสำเร็จ
ตามมาตรฐานของสถานศึกษา องค์ประกอบที่ ๔ การนำการเปลี่ยนแปลงสู่สถานศึกษาและการสร้างคุณค่าแก่วง
วิชาการ   และ รองค์ป ะกอบที่ 5 การเกิดวัฒนธรรมคุณภาพที่สะท้อนการพัฒนาที่ยั่งยืน 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
คุณภาพสถานศึกษาให้สอดคล้องตามแนวนโยบายตามโครงการนี ้
 
2. วัตถุประสงค ์
  2.๑ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา และสถานศึกษาใน
เครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
  2.๒ เพื ่อให้สถานศึกษาร่วมพัฒนามีระบบการประกันคุณภาพโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน เป็นไปตาม
กฎกระทรวง   
     2.๓ เพื่อใหส้ถานศึกษาร่วมพัฒนามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่สถานศึกษากำหนดไว้ 
  2.๔ เพื่อให้สถานศึกษาร่วมพัฒนาพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก จาก สํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) หรือ หน่วยงานภายนอก 
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3. เป้าหมาย 
   3.1 เชิงปริมาณ 
     (1)  สถานศึกษาแกนนำ 1 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวทิย์) 
     (2)  สถานศึกษาเครือข่ายร่วมพัฒนา 3 โรงเรียนคือ โรงเรียนวัดเขาดิน โรงเรียนวัดสองคลอง 
โรงเรียนวัดบางผึ้ง 
     (3)  ระยะเวลา 3 ปี ปีการศกึษา 2563-2565     
   3.2 เชิงคุณภาพ 
     (1)  ผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานตามนโยบาย การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและระบบการประเมิน
ภายใน ภายนอก  
     (2)  สถานศึกษาร่วมพัฒนามีระบบการประกันคุณภาพโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน เป็นไปตาม
กฎกระทรวง มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาตามที่สถานศึกษากำหนด  
     (3)  สถานศึกษาร่วมพัฒนาพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก จาก สํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) หรือ หน่วยงานภายนอก 
  

4. วิธีการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
 

ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมที่ 1 ตรวจสอบข้อมูลผู้ปฏิบัติงานให้เป็น
ปัจจุบัน  
   1. แจ้งแก้ไขรายช่ือให้ สพฐ.ทราบ 
   2. การประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจคณะทำงาน 
   3. ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานของ
เครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษาและส่งไฟล์    

 
  

ต.ค.64-ก.ย.65 
 

-เขตพ้ืนที ่
-สถานศึกษาแกนนำ 
-สถานศึกษา
เครือข่าย 

2 
กิจกรรมที่ 2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวดำเนินงาน 
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

- ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สถานศึกษาแกนนำและสถานศึกษาเครือข่าย 

- นำเสนอนวัตกรรม 

 
 

พ.ย-ธ.ค 64/ มี.ค.-
เม.ย.65 

 

-เขตพ้ืนที ่
-สถานศึกษาแกนนำ 
-สถานศึกษา
เครือข่าย 
  

3 
กิจกรรมที่ 3  นิเทศติดตามและประเมินผล 
   คณะกรรมการ ประกอบด้วย ผอ.เขต รองผอ.เขต 
ศึกษานิเทศก ์ดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม 
ประเมินผลการดำเนินงานสรุป จัดทำรายงานผล 
ครั้งที่ 1 
ครั้งที่ 2 

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

-เขตพ้ืนที ่
-สถานศึกษาแกนนำ 
-สถานศึกษา
เครือข่าย 
 

4 
กิจกรรมที่ 4 สรุปรายงานผล สค.-ก.ย. 2565 -เขตพ้ืนที ่

-สถานศึกษาแกนนำ 

215



 
 

5. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนนิการ 
 5.1  ระยะเวลา  ตุลาคม 2564  สิ้นสุด  กนัยายน  2565 
 5.2  สถานที่   
   (1)  ห้องประชุม สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1    
   (2)  โรงเรียนแกนำและเครือข่าย 4 โรงเรียน 
6. งบประมาณ 
   6.1 งบประมาณ จำนวน 15,000 บาท    (หนึ่งหมื่อนห้าพันบาทถ้วน)    (ขอถัวจ่ายทกุรายการ) 
   6.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

 ที ่ กิจกรรม/รายการ เงินงบประมาณ  (บาท) รวม 
(บาท) ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ

1 กิจกรรมที่ 1 การปรับปรุงข้อมูลการ
ดำเนินงาน    

- -  - 

2 กิจกรรมที่ 2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
แนวดำเนินงาน 
ระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
- ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้สถานศกึษาแกนนำและ
สถานศึกษาเครือข่าย 
- นำเสนอนวัตกรรม 

- - 
10,000  

10,000 

3 กิจกรรมที่ 3  นิเทศติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานสถานศึกษา
เครือข่าย 2 รอบ 

- 3,000  3,000 

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)  ใชง้บประมาณแบบบูรณาการกิจกรรม 
(2)  ปรับกิจกรรมตามสถานการณ์โดยยึดเป้าหมาย 
(3)  บูรณาการกิจกรรมร่วมกับงาน โครงการอื่น ๆ ในบางช่วงเวลา 
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8. ตัวชี้วัดและค่าเปา้หมาย 
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1. ผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ และผูบ้ริหารโรงเรียน มีความรู้ ความเข้าใจ 
การดำเนินงานโครงการส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา 

เพิ่มขึ้นจากเดิม 

2. สถานศึกษาในโครงการส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษามี
ระบบการประกันคุณภาพโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ที่สถานศึกษากำหนดไว้ 

ทุกแห่ง 

3. สถานศึกษาร่วมพัฒนาพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก ทุกแห่ง 

9. ผลทีค่าดวา่จะได้รับ 
  1.  สถานศึกษาที่ร่วมโครงการทุกแห่งดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได่อย่างมี
ประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
      2.  สถานศึกษาในโครงการมีผลการดำเนินงานเผยแพร่แก่สถานศึกษาอื่นและหน่วยงานอ่ืน ๆ ได ้
   3. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่ดีเป็นวัฒนธรรมองค์กร 
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โครงการที่ 36  การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ  
           สถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน  ระยะที่ ๒ การเรียนรู้ใน

สภาพจริง 
หน่วยงาน...สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
ลักษณะโครงการ   ใหม ่   ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1 ) (หลัก)  นางเจือศรี  พูนพิพัฒน์   2)   (รอง) นางสาวศุภากร  เตโชชัยวุธ 
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้ดูแล  
       1. นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์            2. นางเจือศรี  พูนพิพัฒน์               3. นางดวงใจ ชัยสิทธิ์        
 

 ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคลอ้งกับแผนแมบ่ทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ                  : 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) 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) นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

           ด้านความปลอดภัย     ด้านโอกาส      ด้านคุณภาพ         ด้านประสิทธิภาพ 
(รอง) แนวทางพัฒนาคณุภาพการศึกษาของ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 

             Quality office  :  สำนักงานคุณภาพ             Quality school : โรงเรียนคุณภาพ 

        Quality Teacher : ครูคุณภาพ                   Quality Network : เครือข่ายคุณภาพ 

         Quality Student : นักเรียนคุณภาพ  

 

 

 

 

 

 

                   

 

แบบเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   :   สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1  
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๑. หลักการและเหตุผล 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้กำหนดให้มีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา) โดยมอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นหน่วยพัฒนา และดำเนินการพัฒนาฯ 
ในรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  โดยต้องดำเนินการพัฒนาให้ได้มาตรฐานในด้านการบริหารจัดการ 
วิทยากรและวิทยากรประจำกลุ่ม สื่อและนวัตกรรมในการพัฒนา สถานที่ที่ใช้ในการพัฒนาและประเมินผลการพัฒนา 
เพื่อให้บรรลุผลตามหลักการและวัตถุประสงค์ของการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้
ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน              
จึงกำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ เป็นสถานที่การพัฒนาฯ ระยะที่ ๒             
การเรียนรู้ในสภาพจริง   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑  จึงได้จัดทำโครงการการพัฒนาข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะที่ ๒ การเรียนรู้ในสภาพจริง เพื่อให้การดำเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา  ระยะที่ ๒ การเรียนรู้ในสภาพจริง เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ   
๒. วัตถุประสงค ์

๑) เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนา ได้เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพที่เหมาะสม ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ   

๒) เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้ ความสามารถในการช่วยเหลือผู้อำนวยการสถานศึกษา พัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน แปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ เป็นนักบริหารจัดการ
เชิงกลยุทธ์ ที่ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
๓. เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
๑) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผา่นการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

ผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน ๓๐ คน 
๒) วิทยากรและวิทยากรพ่ีเลี้ยง  จำนวน ๒๐ คน 
๓) คณะทำงาน  จำนวน  ๓๐  คน 
เชิงคุณภาพ 

           ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตรได้ เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ             
เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสมในอันที่จะทำให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการ         
เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล และความก้าวหน้าแก่ราชการ มีอุดมการณ์ วิสัยทัศน์ บุคลิกภาพ สามารถนำ               
การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้อย่างเหมาะสม และร่วมบริหารจัดการสถานศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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๔. วิธีการดำเนินงาน 

 
๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ 

- ธันวาคม   ๒๕๖๔ 
- ห้องประชุมสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑  

๖. งบประมาณ 
๑) งบประมาณ  จำนวน   ๔๐,๐๐๐  บาท 
๒) รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม 
เงินงบประมาณ 

เงินนอก 
งบประมาณ 

รวม ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสด ุ รวม 

๑ การประชุมเตรียมการ  - - - - - - 
๒ การพัฒนาตามกระบวนการและ

ขั้นตอนให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม
หลักสูตรที่กำหนด 

- ๔๐,๐๐๐ - ๔๐,๐๐๐ - ๔๐,๐๐๐ 

๓ สรุปและรายงานโครงการ - - - - - - 

รวม - ๔๐,๐๐๐ - ๔๐,๐๐๐ - ๔๐,๐๐๐ 

รวมทั้งสิ้น ๔๐,๐๐๐ 

        หมายเหตุ  สามารถถวัจ่ายได้ทุกรายการ 
 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ระยะเวลา
ดำเนนิงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

๑ ขออนุมัติงบประมาณดำเนินงานตามโครงการ ๑๗ ธันวาคม 
๒๕๖๔ 

นางเจือศรี   
พูนพิพัฒน์ และคณะ 

๒ แต่งตั้ งคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
สถานศึกษา 

๑๗ ธันวาคม 
๒๕๖๔ 

นางเจือศรี   
พูนพิพัฒน์ และคณะ 

๓ ประสานงานกับสถานศึกษาที่มีนวัตกรรม มีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
มีการบริหารจัดการที่ดี เพื่อเป็นสถานที่ให้ผู้เข้ารับการพัฒนาได้
เรียนรูส้ภาพจริง 

๑๗ ธันวาคม 
๒๕๖๔ 

นางเจือศรี   
พูนพิพัฒน์ และคณะ 

๔ ดำเนินการพัฒนาตามกระบวนการและขั้นตอนให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามหลักสูตรที่กำหนด 

17 - ๒๙  
ธันวาคม ๒๕๖๔ 

นางเจือศรี   
พูนพิพัฒน์ และคณะ 

๕ สรุปและรายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาก่อนแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 

มกราคม  
๒๕๖๕ 

นางเจือศรี   
พูนพิพัฒน์ และคณะ 
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๗. การประเมินผลการดำเนินงาน 

วิธีการวัดและประเมนิผล เครื่องมือทีใ่ช้ในการวัดและประเมนิผล 
 - สอบถามความพึงพอใจ 

- ประเมินพฤตกิรรมการเรียนรู้และการพัฒนา 

- รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 

- แบบประเมินผลความพึงพอใจ 

- แบบประเมินพฤติกรรมและการพัฒนา 

- แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ 

 
๘. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

๑) ผู้เข้ารับการพัฒนา ได้เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพที่เหมาะสม ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 

๒) ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้ตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน แปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ เป็นนักบริหารจัดการที่ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
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โครงการที่ 37  “พัฒนาศักยภาพด้านการวางแผนของบุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

                        ฉะเชิงเทรา เขต 1” 
หน่วยงาน ..............ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
ลักษณะโครงการ    ใหม ่     ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1 ) (หลัก) นางวราภรณ์ คุรุเวชสมบูรณ์) (รอง)  -. 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาผู้ดูแล  
    1. นายชัยนรินท์ วสอ้ืนรัมย์            2. นางเจือศรี  พูนพิพัฒน์          3. นางดวงใจ ชัยสิทธิ์        
   
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                         : 
M1 
(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) 

       1. ด้านความมั่นคง    2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน   
    3.ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
      4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
     5.ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชวีิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม    
      6.ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 

 (หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์รวม ๒๓ ฉบับ ประกอบดว้ย ขอ้ (๑) ความมั่นคง (๒) การ
ตา่งประเทศ   (๓) การเกษตร (๔) อตุสาหกรรรมและบริการแหง่อนาคต (๕) การทอ่งเท่ียว (๖) พืน้ท่ีและ
เมืองนา่อยูอ่จัฉรยิะ   (๗) โครงสรา้งพืน้ฐาน ระบบโลจิสตกิส ์และดจิิทลั (๘) ผูป้ระกอบการและวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่  (๙) เขตเศรษฐกิจพิเศษ  (๑๐) การปรับเปล่ียนค่านิยม และ
วฒันธรรม (๑๑) ศกัยภาพคนตลอดช่วงชีวิต    (๑๒) การพฒันาการเรียนรู ้ (๑๓) การเสริมสรา้งให้
คนไทยมีสุขภาวะท่ีดี (๑๔) ศกัยภาพการกีฬา   (๑๕) พลังทางสังคม (๑๖) เศรษฐกิจฐานราก (๑๗) 
ความเสมอภาคและหลกัประกันทางสงัคม (๑๘) การเติบโตอย่างยั่งยืน (๑๙) การบริหารจดัการน า้ทัง้
ระบบ (๒๐) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครฐั (๒๑) การตอ่ตา้นการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ (๒๒) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และ (๒๓) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม                     
(ให้  ทับหัวข้อ) 
(รอง) นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
           ด้านความปลอดภัย     ด้านโอกาส      ด้านคุณภาพ         ด้านประสิทธิภาพ 
(รอง) แนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 
              Quality office  :  ส านักงานคุณภาพ     Quality school : โรงเรียนคุณภาพ 

         Quality Teacher : ครูคุณภาพ              Quality Network : เครือข่ายคุณภาพ 
          Quality Student : นักเรียนคุณภาพ 
 

แบบเสนอโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   :   สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1  
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1.*หลักการและเหตุผล 

  การวางแผน เป็นหัวใจของการบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ การบริหารองค์กรให้ไปสู่ 
ความส าเร็จได้นั้น ผู้บริหารองค์กรควรให้ความส าคัญกับการวางแผนเป็นอย่างยิ่ง การวางแผน
เปรียบเสมือนแบบพิมพเ์ขียวท่ีก าหนดการจดัสรรทรพัยากร ตารางการปฏิบตัิงานและกิจกรรมท่ีส าคญั
อ่ืน ๆ เพ่ือมุ่งไปสู่การบรรลุเป้าหมาย ความส าเร็จขององคก์ร การวางแผนเป็นกระบวนการพิจารณา

ตัดสินใจในปัจจุบันว่าจะท าอะไร ท าโดยใคร ท า ณ สถานที่ใด จะท าเมื่อใด ท าอย่างไร และผลของการท า
จะเป็นอย่างไร  

            ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  ประกอบด้วยสถานศึกษาในสังกัด 
จ านวน 138 โรงเรียน และแบ่งส่วนราชการเป็น 9 กลุ่มงาน และ 1 หน่วยงาน ได้แก่ กลุ่มอ านวยการ 
กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มบริหาร
การเงินและสินทรัพย์ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มกฎหมายและ
คดี กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และหน่วยตรวจสอบ
ภายใน ซึ่งผู้อ านวยการสถานศึกษา และผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วยทุกท่าน ควรมีความรู้ความสามารถ           
ในการจัดท าแผนงาน โครงการเป็นอย่างดิยิ่ง เพ่ือให้สามารถน าองค์กรไปสู่การพัฒนาการจัดการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล  ตามนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และ                    
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ส่งผลให้เกิดการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน              
ของนักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 1 ให้สูงขึ้นต่อไป  
 

2.วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนการด าเนินงานขององค์กรให้กับผู้เข้ารับการ

อบรม  
 2. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถจัดท าแผนงาน โครงการที่มีประสิทธิภาพ น าพาองค์กรไปสู่

ความส าเร็จตามนโยบายที่ก าหนดไว้ 
 3. โรงเรียนมีแผนงาน โครงการที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดไว้          
 
 

    ๓. เป้าหมาย 

            ๓.๑ เชิงปริมาณ 

     ๓.๑.๑  ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1  จ านวน 138 โรงเรียน 
                 3.1.2  รองผอ.สพท. ผู้อ านวยการกลุ่ม/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 เป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้บรรลุผลส าเร็จตามนโยบายของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1** 
                  3.2.2 ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย มีแนวทางการท างานของกลุ่ม/หน่วยให้สนับสนุนภารกิจ             
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยมุ่งเน้นให้บุคลากร มีจิตส านึกในการ

223





 

ให้บริการ เพ่ือเป็นการสนับสนุนการด าเนินงานของสถานศึกษาในสังกัด  ส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา  และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
  

๔.วิธีด าเนินการ 
    จัดการอบรมเพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนการด าเนินงานขององค์กรให้กับ 

ผู้เข้ารับการอบรม ส่งผลให้สามารถจัดท าแผนงาน โครงการที่มีประสิทธิภาพ น าพาองค์กรไปสู่ความส าเร็จ
ตามนโยบายที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  และส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดไว้          
 

๕.  กิจกรรมและปฏิทินการด าเนินงาน 
 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา 

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

1. จัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรม ธ.ค.64 
 

นางวราภรณ์ 
คุรุเวช
สมบูรณ์ 2. อบรมเพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนการด าเนินงาน

ขององค์กรให้กับผู้เข้ารับการอบรม ส่งผลให้สามารถจัดท าแผนงาน 
โครงการที่มีประสิทธิภาพ น าพาองค์กรไปสู่ความส าเร็จตามนโยบาย           
ที่ก าหนดไว้  2  รุ่น ๆ ละ 2 วัน   

 ธ.ค. 64 
 

3 สรุปรายงานผลการอบรม   ภายใน 
ก.ย. ๖5 

 
๖.งบประมาณ  จ านวน   60,0๐๐  บาท (หกหมื่นบาทถ้วน )  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

    

       
 ที ่

              

           กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1 ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 
ส าหรับบุคลากรเขตพ้ืนที่และผู้อ านวยการ
โรงเรียนในอ าเภอบ้านโพธิ์ 
- ค่าอาหารกลางวัน 80 คน 2 มื้อๆ ละ 70 
บาท (2x70x80) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 4 มื้อๆ 2๕ บาท 
(2x25x2x80) 
- ค่าอาหารกลางวัน 80 คน 2 มื้อๆ ละ 70 
บาท (2x2x80) 
ส าหรับเจ้าหน้าที่อบรมออนไลน์ 3 อ าเภอ 

- 
 
 
- 

24,000 
 
 

8,000 
 

16,000 
 
 
 

1,400 
 

 
- 
 
 

24,000 
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 ที ่

              

           กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

(อ าเภอเมือง อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว และอ าเภอบางปะ
กง) 
- ค่าอาหารกลางวัน 10 คน 2 มื้อๆ ละ 70 
บาท (2x70x10) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 4 มื้อๆ        
 2๕ บาท (2x25x2x10) 

1,000 
 

2. ค่าวิทยากร 
-*1 คน 7 ชั่วโมง 4 วัน ( 7 x 600 x 4)       

16,800 
16,800 

 
- 

 
- 

16,800 

3. ค่าเดินทางไปราชการ (วิทยากร) 
-ค่ารถโดยสาร หรือ ค่ารถแท็กซ่ี 

- 13,200 
13,200 

 
- 

13,200 
 

4. ค่าท่ีพัก (วิทยากร) 
-2 คน 5 คืน   (5 x 1,200)                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 6,000 
6,000 

- 
- 

 6,000 
 

5 สรุปรายงาน -     - -   -  
 รวม 16,800 43,200  60,000 

ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
๗.การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน วิธีที่ใช้ 
เชิงปริมาณ 

๑. ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1  
 จ านวน 138   โรงเรียน 

  2. รอง ผอ.สพท. ผู้อ านวยการกลุ่ม/หนว่ย ในสังกัด สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 
1 จ านวน 11 คน  
  3. เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน จ านวน 6 คน    
 

 
-เอกสารที่
เกี่ยวข้องกับ
แผนการจัด
การศึกษามี
คุณภาพ 

 
-การสังเกต 
-การสอบถาม 
 

เชิงคุณภาพ 
1. โรงเรียนในสังกัด สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 ร้อยละ 100  มี
แผนงานโครงการที่มีประสิทธิภาพ เป็นแนวทางในการพัฒนาการจัด
การศึกษาของโรงเรียนให้บรรลุผลส าเร็จตามนโยบายของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1******* 
 2. ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย มีแนวทางการท างานของกลุ่ม/หน่วยให้
สนับสนุนภารกิจของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยมุ่งเน้นให้บุคลากร มีจิตส านึกในการให้บริการ 
เพ่ือเป็นการสนับสนุนการด าเนินงานของสถานศึกษาในสังกัด  ส่งผล
ให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  และยกระดับผลสัมฤทธิ์

 
-การประเมิน 
ร้อยละของ
เอกสารที่
เกี่ยวข้องกับ
แผนการจัด
การศึกษาของ
โรงเรียนมี
คุณภาพ 

 
-การสังเกต 
-การสอบถาม 
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ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน วิธีที่ใช้ 
ทางการเรียนของผู้เรียน ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

 
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
                  8.1 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 มี
แผนงาน โครงการที่มีประสิทธิภาพ เป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้บรรลุผล
ส าเร็จตามนโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1**** 
                  8.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 มีการพัฒนาคุณภาพ                   
การจัดการศึกษา  และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในสังกัดให้สูงขึ้นต่อไป 
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โครงการที่ 38 ส่งเสริมทักษะอาชีพด้านการออกแบบ สื่อ สิ่งพิมพ ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร ์(IT Art) ” 

หน่วยงาน ..............สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาฉะเชิงเทรา เขต 1................................................................ 

ลักษณะโครงการ   ใหม ่   ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1 ) (หลัก) นางสาวศุภากร เตโชชัยวุธ 2) (รอง).................. 
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้ดูแล  
       1. นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์        2. นางเจือศรี  พูนพิพัฒน์               3. นางดวงใจ ชัยสิทธิ์        
   
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ  : M1 
(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) 

    1. ด้านความมั่นคง    2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
    4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   5.ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
    6.ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 
 (หลัก) แผนแม่บทภายใต้ย ุทธศาสตร์ รวม ๒๓ ฉบับ ประกอบด้วย ข้อ (๑) ความมั ่นคง (๒) การต่างประเทศ                        
(๓) การเกษตร (๔) อุตสาหกรรรมและบริการแห่งอนาคต (๕) การท่องเที ่ยว (๖) พื ้นที ่และเมืองน่าอยู ่อ ัจฉริยะ                          
(๗) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล (๘) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุ คใหม่                     
(๙) เขตเศรษฐก ิจพ ิ เศษ  (๑๐) การปร ับเปล ี ่ยนค ่าน ิยม และว ัฒนธรรม (๑๑) ศ ักยภาพคนตลอดช ่วงช ีวิต                               
(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) นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
           ด้านความปลอดภัย     ด้านโอกาส      ด้านคุณภาพ         ด้านประสิทธิภาพ 
(รอง) แนวทางพัฒนาคณุภาพการศึกษาของ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 
             Quality office  :  สำนักงานคุณภาพ        Quality school : โรงเรียนคุณภาพ 

        Quality Teacher : ครูคณุภาพ              Quality Network : เครือข่ายคุณภาพ 
          Quality Student : นักเรียนคุณภาพ 
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2-หลักการและเหตุผล  

       ปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น โดยเฉพาะโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา
ต่างๆ ได้นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการเป็นสื่อการเรียน การสอน เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น นอกจาก
การนำมาใช้ในการศึกษาแล้ว ยังสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ อีกมากมาย เช่น การทำงานเกี่ยวกับ
การพิมพ์ข้อมูล การจัดทำเอกสารหรือการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ซึ่งมีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะใน
ด้านการศึกษา ดังนั้นเพื่อให้ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนและการ
ใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น โรงเรียนตลาดคลอง 16 (เอื้อสุนทรวัฒนาอุทิศ) จึงได้จัดทำโครงการ

ส่งเสริมทักษะอาชีพด้านการออกแบบ สื่อ สิ่งพิมพ์ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (IT Art) ให้กับนักเรียนเพื่อ
พัฒนาความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีด้านการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์และพัฒนา
เป็นทักษะด้านอาชีพต่อไป      

1. วัตถุประสงค ์
๒.๑ เพื่อส่งเสริมทักษะในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับออกแบบสิ่งพิมพ์ ให้กับนักเรียน 
๒.๒ เพื่อส่งเสริมทักษะการออกแบบและการพิมพ์ภาพลงบนวัสดุ เช่น แก้ว ผ้า และ วัสดุอื่นๆ ให้กับนักเรียน 
๒.๓ เพื่อส่งเสริมทักษะด้านอาชีพ และสร้างรายได ้ให้กับผู้เรียน 

          3.  เป้าหมาย 
         3.1 เชิงปริมาณ 

    -     คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ทุกระดับช้ัน จำนวน 2๒ คน 
    -     นกัเรียน ชั้น ป.1-6 โรงเรียนตลาดคลอง 16 (เอื้อสนุทรวัฒนาอุทิศ) จำนวน ๔๙๒ คน 

3.2 เชิงคุณภาพ 

- ครูสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ ผลิตสื่อและบูรณาการกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได ้
- นักเรียนมีความรู้และทักษะใช้งานเทคโนโลยีด้านการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
- นักเรียนมีสามารถนำความรู้และทักษะใช้งานเทคโนโลยีด้านการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยโปรแกรม

คอมพิวเตอร ์สร้างช้ินงานหรือผลิตภัณฑ์ เพื่อพัฒนาเป็นทักษะอาชีพได ้

     ๔. วิธีการดำเนินงาน 

๑. ขออนุมัติโครงการ 
๒. แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินโครงการ 
๓. กำหนดแนวทางการดำเนินโครงการ  
   ส่งเสริมทักษะอาชีพด้านการออกแบบ สื่อ สิ่งพิมพ์ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (IT Art) ให้กับครู

และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนตลาดคลอง 16 (เอื้อสุนทรวัฒนาอุทิศ) ครูผู้สอนทุกระดับชั้น จำนวน 
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25 คน เพื่อพัฒนาศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน มีความเข้าใจในเรื่องการออกแบบ
โปรแกรมคอมพิวเตอร ์สามารถผลิตสื่อ และบูรณาการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ 
Application เพื่อการศึกษาให้กับผู้เรียนได้ พัฒนาผู้เรียนที่มีความถนัดและสนใจเพื่อต่อยอดการเรียนรู้สู่
การพัฒนาทักษะวิชาชีพให้กับผู้เรียนต่อไป โดยมีการดำเนินกิจกรรม ดังนี้ 

๔. ดำเนินโครงการ 
ระยะที ่1 อบรมและพัฒนาบุคลากร 
- อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมตกแต่งภาพเพื่อตอบสนองการใช้งานในลักษณะต่าง ๆ ด้วย

โปรแกรม Adobe Photoshop (อบรมวนัที่ 1) 
- ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน โดยนำเสนอ 

Application ที่สามารถนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการ
สอน (อบรมวนัที่ 2) 

 

ระยะที ่2 บูรณาการสู่กิจกรรมการเรียนการสอน 

- ครูจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนโดยใช้สื่อ ที่ได้จากการออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
- ครูบูรณาการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร ์
- จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะความเป็นเลิศ อาทเิช่น การประกวดผลงาน,การแข่งขันวิชาการ,การจัด

นิทรรศการ ให้กับผู้เรียน 
 

ระยะที่ 3 สร้างการเรียนรู้สู่อาชีพ 

- นำเสนอผลงานของนักเรียน ที่ได้จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ต่อชุมชน เช่น วันวิชาการของ
โรงเรียน ,ร่วมกิจกรรมต่างๆในชุมชน 

- จัดกิจกรรมใหน้ักเรียนได้มีโอกาสออกร้านจำหน่าย ชิ้นงาน ผลิตภัณฑ์ และผลงานของตัวเอง 
๕. สรุปและประเมินผล/รายงานโครงการ 

  5. กิจกรรมและวิธีดำเนินการ 

รายละเอียดของกิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน งบประมาณ
ที่ใช ้

ผู้รับผิดชอบ 

1. ระยะที่ 1 อบรมและพัฒนาบุคลากร มิ.ย.๖๔ ๒,๐๐๐ นายพงษ์ศักด์ิ  บุญสุด 
2. ระยะที่ 2 บูรณาการสู่กิจกรรมการ
เรียนการสอน 

ตลอดปีการศึกษา ๓,๐๐๐ นายพงษ์ศักด์ิ  บุญสุด 

3.ระยะที่ 3 สร้างการเรียนรู้สู่วิชาชีพ ตลอดปีการศึกษา ๓๐,๐๐๐  
         

 

   6. งบประมาณ 

                    งบประมาณ ....๓๕,๐๐๐.....................บาท  
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  7. กิจกรรมและรายละเอยีดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ 
งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 
อบรมและพัฒนาบุคลากร 
จัดทำคู่มือการอบรม 
วัสดุสำหรับการฝึกอบรม 

 
- 

 
- 

 
๕๐๐ 

๑,๕๐๐ 

 
- 

๒,๐๐๐ 
๒. บูรณาการสู่กิจกรรมการเรียนการสอน 
     -  วัสดใุนการจัดทำสื่อการสอน (กระดาษการ์ด/
สติ๊กเกอร์/กรรไกร คัตเตอร์/เทปกาวทนความร้อน/
แผ่นรองตัด/ฯลฯ) 
     -  วัสดุสำหรับสาธิต (แก้ว/เสื้อ/ถุงผ้า/จาน/
นาฬิกาและวัสดุอื่นๆที่ใช้ประกอบการสาธิตการสอน) 

- -  
 
 

๕๐๐ 
 

๒,๕๐๐ 

- 
 
 

๕๐๐ 
 

๒,๕๐๐ 
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 
 

   
18,900 

2,000 
2,400 

900 
1,800 
1,000 
2,000 
1,000 

 
 
 
 
 
 
 
 

30,000 

รวม                    ๓๕,๐๐๐ 35,000 

       8.  เครื่องมือ/วิธีการติดตามและประเมินผล 

ตัวชี้วัด วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือ 
๑. ครูสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ ผลิตสื่อ
และบูรณาการกับการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนได ้ร้อยละ 100 

- การสังเกตการสอน 
- สื่อการสอน 
 

- แบบนิเทศ/สัมภาษณ ์
- แบบสังเกต 
- แบบสอบถาม/แบบบันทึก 

๒. นักเรียนมีความรู้และทักษะใช้งาน
เทคโนโลยีด้านการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  

- การสังเกตการณ์สอน 
- การวัดผลการเรียนรู้รายวิชาการ
งานอาชีพ/คอมพิวเตอร์ 

- แบบสังเกต 
- แบบทดสอบ 

๓. นักเรียนมสีามารถนำความรู้และทักษะ
ใช้งานเทคโนโลยีด้านการออกแบบสื่อ
สิ่งพิมพ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สร้าง

- ชิ้นงาน 
- ผลิตภัณฑ์หรือชิ้นงานที่สามารถ
จำหน่ายได้ 

- แบบประเมินชิ้นงาน 
- บันทึกรายรบั-รายจ่ายได้จาก
การดำเนินโครงการ 
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ตัวชี้วัด วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือ 
ชิ้นงานหรือผลิตภัณฑ์ เพื่อพัฒนาเป็น
ทักษะอาชีพได้ 

 

        9.  ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

๑. ต่อผู้เรียน 

- นักเรียนมีความรู้และทักษะการเทคโนโลยีสอดรับกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  

- นักเรียนได้รับโอกาสมากขึ้นจากสื่อนวัตกรรมใหม่ๆ และประสบการณ์ตรงจากการฝึกทักษะการใช้
เทคโนโลย ีการออกแบบสื่อ สิ่งพิมพ ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร ์

๒. ต่อครูผู้สอนและบุคลากรในโรงเรียน 

- ครูผู้สอนได้พัฒนาความรู้ ประสบการณ์และเทคนิคใหม่ๆ 

- ได้ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาใหม่ๆเพื่อมาประกอบการสอนให้กับนักเรียน 
๓. ต่อผู้ปกครองและชุมชน 
 ผู้ปกครองและชุมชนเกิดความพึงพอใจจากศักยภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่มีความพร้อม 
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แผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

 กลุ่มนโยบายและแผน  ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

  
ส่วนที่ 5 

เงื่อนไขความส าเร็จ 
 

การด าเนินงานตาม 4 นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของหน่วยงาน ให้ผลการด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ผู้เรียน ดังนั้น ผู้เกี่ยวข้องโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต้องให้ความส าคัญ 
ดังนี้ 

1. ผู้บริหารหน่วยงานต้องมีความเข้าใจในการบริหารงบประมาณ โดยยึดเป้าหมายและผลส าเร็จของงาน 
และใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 

2. การด าเนินงานต้องค านึงถึงเป้าหมาย วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด และผลลัพธ์ของโครงการเป็นส าคัญ  
3. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ ต้องไม่กระทบต่อการจัดการเรียนรู้ของครูในโรงเรียนหรือกระทบ

น้อยที่สุด และยึดถือการปฏิบัติงานตามปฏิทินปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด 
4. การบริหารงบประมาณต้องค านึงถึงความคุ้มค่า ประหยัด และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน 
5. เมื่อสิ้นสุดโครงการ ต้องท าการประเมิน และสรุปรายงานผลการด าเนินงานโครงการ 

 
อนึ่ง ในช่วงปีงบประมาณ โครงการบางโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการอาจปรับ ยืดหยุ่นโครงการได้

ตามนโยบายที่เปลี่ยนไป แต่ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาก่อนการด าเนินการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ภาคผนวก 
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