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สวนที่ 1 
สภาพการจัดการศึกษา 

 
1.1 ความเปนมา 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 เปนหนวยงานทางการศึกษา     
ท่ีเกิดข้ึนตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2553 เรื่อง การจัดระเบียบบริหารราชการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา กําหนดใหการบริหารและ
การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหยึดเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โดยคํานึงถึงระดับของการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จํานวน
สถานศึกษา จํานวนประชากร วัฒนธรรม และความเหมาะสมดานอ่ืนดวย และใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา เพ่ือทําหนาท่ีในการดําเนินการใหเปนไปตามอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการตามท่ีกําหนดไว 
และใหมีอํานาจหนาท่ีเก่ียวกับการบริหารและการจัดการศึกษา ตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายนี้หรือกฎหมายอ่ืน 
โดยสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเปนหนวยงานท่ีอยูใตการกํากับดูแลของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ีเกิดข้ึนตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนดใหมีเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา เม่ือวันท่ี 7 กรกฎาคม 2546 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกําหนดและแกไข
เปลี่ยนแปลงเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเปนเขตพ้ืนท่ีประถมศึกษา  

ท้ังนี้  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุราษฎรธานี ไดถูกประกาศเปลี่ยนแปลงเปนสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ประกอบดวยทองท่ี อําเภอเมืองสุราษฎรธานี อําเภอกาญจนดิษฐ  
อําเภอดอนสัก  อําเภอเกาะพะงัน และอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี ตั้งอยูท่ีอําเภอเมืองสุราษฎรธานี  
(ราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี 127 ตอนพิเศษ 98ง หนา57 ประกาศ ณ วันท่ี 18 สิงหาคม 2553) 

 

1.2 อํานาจหนาที่     
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1  มีภารกิจและอํานาจหนาท่ี ดังนี้  
1.  จัดทํานโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา    

ใหสอดคลองกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ     
ความตองการทองถ่ิน  

2.  วิเคราะหการจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนท่ัวไปของสถานศึกษา และแจงการจัดสรร
งบประมาณท่ีไดรับใหหนวยงานขางตนรับทราบ รวมท้ังกํากับ ตรวจสอบ ติดตามการใชจายงบประมาณ
ของหนวยงานดังกลาว  

3.  ประสาน สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา      

4.  กํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผล สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา  
5.  ศึกษา วิเคราะห วิจัย และรวบรวมขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา      
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6.  ประสานการระดมทรัพยากรดานตาง ๆ รวมท้ังทรัพยากรบุคคล เพ่ือสงเสริม สนับสนุน   
การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

7.  จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา     

8.  ประสาน สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษา องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
รวมท้ัง บุคคล องคกรชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืน              
ท่ีจัดการศึกษารูปแบบท่ีหลากหลายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

9. ดําเนินการและประสาน สงเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา  

10.  ประสาน สงเสริม การดําเนินงานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและคณะทํางาน  
ดานการศึกษา 

11.  ประสานการปฏิบัติราชการท่ัวไปกับองคกรหรือหนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐ เอกชนและ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

12. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับ
มอบหมาย 
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1.3 บริบททั่วไป 
 

1.3.1 ท่ีตั้ง 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ตั้งอยูท่ีเลขท่ี 389/5 หมู 4            

ถนนดอนนก  ตําบลมะขามเตี้ย อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี รหัสไปรษณีย 84000โทรศัพท                  
0-7727-3298 โทรสาร    0-7727-3071 เว็บไซด www.surat1.go.th อีเมล: surat1@surat.go.th 

 

1.3.2 อาณาเขตติดตอ 

ทิศเหนือ ติดชายฝงทะเลอาวไทย 
ทิศตะวันออก ติดอําเภอขนอม อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช  
ทิศตะวันตก ติดอําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎรธานี  
ทิศใต  ติดอําเภอบานนาสาร และอําเภอบานนาเดิม จังหวัดสุราษฎรธานี  
                      และอําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1  แผนท่ีเขตบริการเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 
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1.4 โครงสรางการบริหาร            

 1.4.1 แผนภูมิโครงสรางการบริหาร 

 

ภาพท่ี 2 แผนภูมิโครงสรางการบริหาร 
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1.5 ขอมูลพ้ืนฐาน 
 

  1.5.1 ขอมูลพ้ืนฐานทางการศึกษา  
  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 กํากับดูแลและบริหารจัดการศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด ตั้งอยูในพ้ืนท่ี  5 อําเภอ  ไดแก  1. อําเภอเมืองสุราษฎรธานี  2. อําเภอกาญจนดิษฐ    
3.อําเภอดอนสัก 4. อําเภอเกาะสมุย  5. อําเภอเกาะพะงัน   
 
ตารางท่ี 1   จํานวนสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1  
               จําแนกตามสังกัด อําเภอและเครือขายสถานศึกษา ปการศึกษา 2562 

อําเภอ เครือขายสถานศึกษา 
จํานวนสถานศึกษา 

(สพฐ.) 

เมืองสุราษฎรธานี 23 

 
1)  ขุนทะเล 10 

  2)  บางกุง 13 

กาญจนดิษฐ 51 

  3)   กาญจนดิษฐ 13 

  4)   ชางคู 14 

  5)   ทาทองอุแท 13 

  6)   กรูด ปารอน คลองสระ 11 

ดอนสัก 20 

  7)   ดอนสัก 9 

  8)   ปากแพรก 11 

เกาะสมุย 18 

  9)    สมุย 1 10 

  10)  สมุย 2 8 

เกาะพะงัน 9 

  11)   เกาะพะงัน 9 

รวม 121 

ท่ีมา  :  งานขอมูลสารสนเทศ กลุมนโยบายและแผน  
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ตารางท่ี 2    จํานวนหองเรียน นักเรียน จําแนกตามชั้นเรียน และเพศ ของโรงเรียนในสังกัด 
               ขอมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2562 
 

ระดับชั้น จํานวนหองเรียน จํานวนนักเรียน รวม 

ชาย หญิง 

อนุบาล 1 44 359 347 706 

อนุบาล 2 130 1193 1142 2335 

อนุบาล 3 130 1222 1166 2388 

รวมกอนประถมศึกษา 304 2774 2655 5429 

ประถมศึกษาปท่ี 1 157 1775 1530 3305 

ประถมศึกษาปท่ี 2 155 1707 1554 3261 

ประถมศึกษาปท่ี 3 149 1550 1429 2979 

ประถมศึกษาปท่ี 4 148 1650 1466 3116 

ประถมศึกษาปท่ี 5 150 1669 1458 3127 

ประถมศึกษาปท่ี 6 150 1612 1503 3115 

รวมประถมศึกษา 909 9963 8940 18903 

มัธยมศึกษาปท่ี 1 34 457 379 836 

มัธยมศึกษาปท่ี 2 35 444 359 803 

มัธยมศึกษาปท่ี 3 32 337 322 659 

รวมมัธยมศึกษาตอนตน 101 1238 1060 2298 

มัธยมศึกษาปท่ี 4 1 5 5 10 

มัธยมศึกษาปท่ี 5 1 3 4 7 

มัธยมศึกษาปท่ี 6 1 1 0 1 

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 3 9 9 18 

รวมทุกระดับ 1317 14,257 12,762 27,019 

 

ท่ีมา :  งานขอมูลสารสนเทศ กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
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ตารางท่ี 3 จํานวนโรงเรียนจําแนกตามขนาดโรงเรียน ขอมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2562 

 

ขนาดโรงเรียน จํานวนโรงเรียน 
1. โรงเรียนขนาดเล็ก 
   - จํานวนนักเรียน ต่ํากวา 60 คนลงมา 
   - จํานวนนักเรียนตั้งแต 61-120 คน 

 
20 
26 

2. โรงเรียนขนาดกลาง 
   - จํานวนนักเรียน ตั้งแต 121-600 คน 

 
68 

3. โรงเรียนขนาดใหญ  
   - จํานวนนักเรียน ตั้งแต 601-1500 คน 

 
6 

4. โรงเรียนขนาดใหญพิเศษ 
   - จํานวนนักเรียน ตั้งแต 1,500 คนข้ึนไป 

 
1 

รวม 121 

ท่ีมา :  งานขอมูลสารสนเทศ กลุมนโยบายและแผน   

ตารางท่ี 4  ขอมูลอัตรากําลังครูท่ีปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา  ขอมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2562 

ตําแหนง จํานวน(คน) 

ผูบริหารสถานศึกษา 113 

คร ู 1,276 

พนักงานราชการ 36 

ครข้ัูนวิกฤต 51 

บุคลากรวิทย+คณิต 17 

พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 40 

ลูกจางประจํา 48 

ธุรการโรงเรียน 119 

นักการภารโรงแผน+นักการภารโรง sp 2 50 

รวม 1,750 

ท่ีมา :  ขอมูลจากกลุมบริหารงานบุคคล   
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ตารางท่ี 5 จํานวนบุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1  
   ขอมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2562 

ตําแหนง/ประเภท จํานวน(คน) 

ผูบริหารการศึกษา 4 

ศึกษานิเทศก 9 

บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38ค(2) 35 

ลูกจางประจํา 5 

พนักงานราชการ 1 

ลูกจางช่ัวคราว 17 

รวม 71 

ท่ีมา :  ขอมูลจากกลุมบริหารงานบุคคล  
 
 

ตารางท่ี 6  เปรียบเทียบผลการสอบวัดความสามารถพ้ืนฐานของผูเรียนระดับชาติ (National Test : NT) 
 ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 จําแนกตามปการศึกษา ปการศึกษา 2559 – 2561 
 

ความสามารถ 
คาเฉลี่ย 

 ปการศึกษา  
2559 

คาเฉลี่ย 
 ปการศึกษา  

2560  

คาเฉลี่ย 
 ปการศึกษา  

2561 

เปรียบเทียบ  
ปการศึกษา 2559 

กับปการศึกษา 2560 

เปรียบเทียบ  
ปการศึกษา 2560 
กับปการศึกษา 

2561 
ดานภาษา 58.26 55.92 55.66 -2.34 -+0.26 
ดานคํานวณ 40.19 39.27 47.34 -0.92 8.07 
ดานเหตผุล 60.85 48.35 50.22 -12.5 1.87 

รวมทุกดาน 53.09 47.84 51.07 -5.25 3.23 

ท่ีมา :  รายงานผลการสอบวัดความสามารถพ้ืนฐานของผูเรยีนระดับชาติ (National Test : NT)  ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 
 ปการศึกษา 2561 งานวัดและประเมินผล  กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจดัการศึกษา  
 ณ วันท่ี 15 พฤษภาคม 2562 
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ตารางท่ี 7  คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน(O-Net) ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6  
              ปการศึกษา 2559 – 2561 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กลุมสาระ 
การเรียนรู 

คาคะแนนเฉลี่ย  
ปการศึกษา 2559 

คาคะแนนเฉลี่ย  
ปการศึกษา 2560 

คาคะแนนเฉลี่ย  
ปการศึกษา 2561 

ระดับ
เขต
พ้ืนท่ี 

ระดับ 
สพฐ. 

ระดับ 
ประเทศ 

ระดับ   
เขต
พ้ืนท่ี 

ระดับ 
สพฐ. 

ระดับ 
ประเทศ 

ระดับ   
เขต
พ้ืนท่ี 

ระดับ 
สพฐ. 

ระดับ 
ประเทศ 

ภาษาไทย 57.25 51.88 52.98 49.84 45.29 46.58 57.53 54.61 55.90 

คณิตศาสตร 42.59 38.76 40.47 38.17 35.55 37.12 37.12 35.65 37.50 

วิทยาศาสตร 42.88 40.27 41.22 40.01 38.13 39.12 40.84 38.83 39.93 

อังกฤษ 32.78 31.11 34.59 34.76 32.73 36.34 36.40 35.47 39.24 

สังคม 49.93 45.08 46.68       

รวมเฉลี่ย 45.09 41.42 43.19 40.70 37.93 39.79 42.97 41.14 43.14 

 
ท่ีมา :  รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2561 
 งานวัดและประเมินผล  กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมนิผลการจัดการศึกษา ณ วันท่ี 19 เมษายน  2562 

 
ตารางท่ี 8  คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน(O–Net) ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3  
               ปการศึกษา 2559 – 2561 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กลุมสาระ 

คาคะแนนเฉลี่ย  
ปการศึกษา 2559 

คาคะแนนเฉลี่ย  
ปการศึกษา 2560 

คาคะแนนเฉลี่ย  
ปการศึกษา 2561 

ระดับ
เขต
พ้ืนท่ี 

ระดับ 
สพฐ. 

ระดับ 
ประเทศ 

ระดับ   
เขต
พ้ืนท่ี 

ระดับ 
สพฐ. 

ระดับ 
ประเทศ 

ระดับ   
เขต
พ้ืนท่ี 

ระดับ 
สพฐ. 

ระดับ 
ประเทศ 

ภาษาไทย 46.82 46.81 46.36 48.74 48.77 48.29 53.07 55.04 54.42 

คณิตศาสตร 25.34 29.53 29.31 21.93 26.55 26.30 26.36 30.28 30.04 

วิทยาศาสตร 34.37 35.12 34.99 31.16 32.47 32.28 35.53 36.43 36.10 

อังกฤษ 28.71 31.39 31.80 27.67 30.14 30.45 26.76 29.10 29.45 

สังคม 47.83 49.34 49.00       

รวมเฉลี่ย 36.61 38.44 38.29 32.38 34.48 34.33 35.43 37.71 37.50 
 

ท่ีมา :  รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2561 
 งานวัดและประเมินผล  กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ณ วันท่ี 19 เมษายน  2562 
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ตารางท่ี 9  ขอมูลสรุปการใชจายงบประมาณ ปงบประมาณ 2561 
  งบประมาณท่ี

จัดสรร 
งบประมาณ
ท่ีจายจริง 

  

ก. คาใชจายพ้ืนฐาน (คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ)     
1 คาสาธารณูปโภค 1,170,000 1,100,000   
2 คาวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น 310,000 200,000   
3 วัสดุสาํนักงาน 350,000 250,000   
4 คาจางถายเอกสาร /จดัทําเอกสาร 130,000 160,000   
5 คาซอมแซมยานพาหนะขนสง 50,000 230,000   
6 คาเบ้ียเลี้ยง คาตอบแทน คาท่ีพักและยานพาหนะ 1,150,000 1,270,000   
7 คาวัสดุคอมพิวเตอรและอุปกรณบํารุงสวน 20,750 30,750   
8 คาปรับปรุงซอมแซมสิ่งกอสรางของสํานักงาน 260,000 200,000   
 รวม (ก) 3,440,750 3,440,750   

ข. คาใชจายตามแผนงาน     
1 คาจาง/คาตอบแทนบุคลากรปฏิบัติงานให

สํานักงาน  
วุฒิป.ตรี 4อัตราเดิม 12 เดือน  
(เดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2561) 

756,000 756,000   

2 คาจาง/คาตอบแทนบุคลากรปฏิบัติงานให
สํานักงาน 7 อัตราตั้งใหม 10 เดือน  
(เดือนธันวาคม 2560 – กันยายน 2561) 
 

803,250 803,250   

 รวม (ข) 1,559,250 1,559,250   

ค คาใชจายตามโครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพ
การศึกษา (คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ) 

    

1 โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณพ.ศ. 2561 หรือภารกิจของหนวยงาน 
(พิจารณาหลังไดรับงบประมาณท้ังปจากสพฐ.) 

5,000,000 2,974,240   

2 โครงการตามคําของบประมาณแลกเปา
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

6,888,580 768,430   

 รวม (ค) 11,888,580 3,742,670   
 รวมท้ังสิ้น(ก+ข+ค) 16,888,580 8,742,670   

 

ท่ีมา : ขอมูลจากกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย 
 



สวนที่ 2  
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

2.1 ยุทธศาสตรชาติ  (พ.ศ. 2561-2580) 

   คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติไดดําเนินการยกรางกรอบยุทธศาสตรแหงชาติ ระยะ 20 ป    
(พ.ศ.2561-2580) เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ 20 ป โดยกําหนดวิสัยทัศน 
เปาหมายและยุทธศาสตร ดังนี้  

   วิสัยทัศน  
    “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลวดวยการพัฒนาตาม       
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และเปนคติพจนประจําชาติวา “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” 
 
           1. ความม่ันคง 
      1.1 การมีความม่ันคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงท้ังภายในประเทศและ
ภายนอก ประเทศในทุกระดับ ท้ังระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปจเจกบุคคล และมีความ
ม่ันคงในทุกมิติ ท้ังมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และการเมือง    
  1.2 ประเทศมีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ  ศาสนา และ
พระมหากษัตริยท่ีเขมแข็ง เปนศูนยกลางและท่ียึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองมีความม่ันคง 
เปนกลไกท่ีนําไปสูการบริหารประเทศท่ีตอเนื่องและโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล     
    1.3 สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกําลังเพ่ือพัฒนาประเทศ 
ชุมชนมีความเขมแข็ง ครอบครัวมีความอบอุน    
    1.4 ประชาชนมีความม่ันคงในชีวิต มีงานและรายไดท่ีม่ันคงพอเพียงกับการดํารงชีวิต มีท่ีอยู
อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน     
     2. ความม่ังค่ัง    
    2.1 ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยางตอเนื่องและมีความยั่งยืนจนเขาสูกลุม
ประเทศรายไดสูง ความเหลื่อมล้ําของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยูดีมีสุขไดรับผลประโยชน      
จากการพัฒนาอยางเทาเทียมกันมากข้ึน 
  2.2 ความสามารถในการแขงขันกับประเทศตาง ๆ ท้ังในตลาดโลกและตลาด
ภายในประเทศเพ่ือใหสามารถสรางรายไดท้ังจากภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนมีการสราง
ฐานเศรษฐกิจและสังคมแหงอนาคตเพ่ือใหสอดรับกับบริบทการพัฒนา ท่ีเปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทย 
มีบทบาทท่ีสําคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธทางเศรษฐกิจ และการคาอยางแนนแฟนกับประเทศ      
ในภูมิภาคเอเชียเปนจุดสําคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ท้ังการคมนาคมขนสง การผลิต การคา การลงทุน 
และการทําธุรกิจ เพ่ือใหเปนพลังในการพัฒนา 
  2.3 ความสมบูรณในทุนท่ีจะสามารถสรางการพัฒนาตอเนื่องไปได ไดแก ทุนมนุษย    
ทุนทางปญญา  ทุนทางการเงิน ทุนท่ีเปนเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม     
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  3. ความยั่งยืน    
      3.1 การพัฒนาท่ีสามารถสรางความเจริญ รายได และคุณภาพชีวิตของประชาชน      
ใหเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง ซ่ึงเปนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจท่ีอยูบนหลักการใชการรักษาและการฟนฟู  
ฐานทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน ไมใชทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี  ไมสรางมลภาวะตอสิ่งแวดลอม
จนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ  
    3.2 การผลิตและการบริโภคเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และสอดคลองกับเปาหมาย      
การพัฒนาท่ียั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณมากข้ึน และสิ่งแวดลอมมีคุณภาพดีข้ึน          
คนมีความรับผิดชอบตอสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชนสวนรวม  
    3.3 ประชาชนทุกภาคสวนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือการพัฒนาอยางสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 

 ประเด็นยุทธศาสตร 

 เพ่ือใหประเทศไทยสามารถยกระดับการพัฒนาใหบรรลุตามวิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความ
ม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” และ
เปาหมายการพัฒนาประเทศขางตน จึงจําเปนตองกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศระยะยาวท่ีจะทํา
ใหประเทศไทยมีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย มีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงจากปจจัยภายในและ
ภายนอกประเทศในทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ 
ของประเทศไดรับการพัฒนายกระดับไปสูการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสรางมูลคาเพ่ิมและพัฒนา
กลไกท่ีสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหมท่ีจะสรางและเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันของประเทศ เพ่ือ
ยกระดับฐานรายไดของประชาชนในภาพรวมและการกระจายผลประโยชนไปสูภาคสวนตางๆ ไดอยาง
เหมาะสม คนไทยไดรับการพัฒนาใหเปนคนดี เกง มีวินัย คํานงึถึงผลประโยชนสวนรวมและมีศักยภาพใน
การคิดวิเคราะหสามารถ “รู รับ ปรับใช” เทคโนโลยีใหมไดอยางตอเนื่อง สามารถเขาถึงบริการพ้ืนฐาน 
ระบบสวัสดิการและกระบวนการยุติธรรมไดอยางเทาเทียมกัน โดยไมมีใครถูกท้ิงไวขางหลัง 

การพัฒนาประเทศในชวงระยะเวลาของยุทธศาสตรชาติ จะมุงเนนการสรางสมดุลระหวางการ
พัฒนาความม่ันคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในรูปแบบ 
“ประชารัฐ” โดยประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร ไดแก  

1) ยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง  
2) ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน  
3) ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย  
4) ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   
5) ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
6) ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
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 โดยแตละยุทธศาสตรมีเปาหมายและประเด็นการพัฒนา ดังนี้ 

 1. ยุทธศาสตรดานความม่ันคง 
 ยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง มีเปาหมายการพัฒนาท่ีสําคัญ คือ ประเทศชาติม่ันคง ประชาชน 
มีความสุข เนนการบริหารจัดการสภาวะแวดลอมของประเทศใหมีความม่ันคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย 
และมีความสงบเรียบรอยในทุกระดับ ตั้งแตระดับชาติสังคม ชุมชน มุงเนนการพัฒนาคน เครื่องมือ 
เทคโนโลยีและระบบฐานขอมูลขนาดใหญใหมีความพรอมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม และภัยพิบัติ 
ไดทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคูไปกับการปองกันและแกไขปญหา ดานความม่ันคงท่ีมีอยู 
ในปจจุบัน และท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต ใชกลไกการแกไขปญหาแบบบูรณาการ ท้ังกับสวนราชการ 
ภาคเอกชน ประชาสังคม และองคกรท่ีไมใชรัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบาน และมิตรประเทศท่ัวโลก 
บนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล เพ่ือเอ้ืออํานวยประโยชนตอการดําเนินการ ของยุทธศาสตรชาติดานอ่ืนๆ 
ใหสามารถขับเคลื่อนไปไดตามทิศทางและเปาหมายท่ีกําหนด 

2. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
มีเปาหมายการพัฒนา ท่ีมุงเนนการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพ้ืนฐาน 

แนวคิด 3 ประการ ไดแก (1) “ตอยอดอดีต” โดยมองกลับไปท่ีรากเหงาทางเศรษฐกิจ อัตลักษณวัฒนธรรม 
ประเพณีวิถีชีวิต และจุดเดนทางทรัพยากรธรรมชาติท่ีหลากหลาย รวมท้ังความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ 
ของประเทศ ในดานอ่ืนๆ นํามาประยุกตผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือใหสอดรับกับบริบท 
ของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม (2) “ปรับปจจุบัน” เพ่ือปูทางสูอนาคต ผานการพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐานของประเทศในมิติตางๆ ท้ังโครงขายระบบคมนาคมและขนสง โครงสรางพ้ืนฐานวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและดิจิทัล และการปรับสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต 
และ (3) “สรางคุณคาใหมในอนาคต” ดวยการเพ่ิมศักยภาพของผูประกอบการ พัฒนาคนรุนใหม 
รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองตอความตองการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตรท่ีรองรับ
อนาคตบนพ้ืนฐานของการตอยอดอดีตและปรับปจจุบัน พรอมท้ังการสงเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ 
ใหประเทศไทยสามารถสรางฐานรายไดและการจางงานใหมขยายโอกาสทางการคาและการลงทุน 
ในเวทีโลก ควบคูไปกับการยกระดับรายไดและการกินดีอยูดีรวมถึงการเพ่ิมข้ึนของคนชั้นกลาง 
และลดความเหลื่อมล้ําของคนในประเทศไดในคราวเดียวกัน 
 3. ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
 มีเปาหมาย การพัฒนาท่ีสําคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดีเกง 
และมีคุณภาพ โดยคนไทย มีความพรอมท้ังกาย ใจ สติปญญา มีพัฒนาการท่ีดีรอบดานและมีสุขภาวะท่ีดี 
ในทุกชวงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสังคมและผูอ่ืน มัธยัสถอดออม โอบออมอํารีมีวินัย 
รักษาศีลธรรม และเปนพลเมืองดีของชาติมีหลักคิดท่ีถูกตอง มีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะ 
สื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาท่ีสาม และอนุรักษภาษาทองถ่ิน มีนิสัยรักการเรียนรูและการพัฒนาตนเอง 
อยางตอเนื่องตลอดชีวิต สูการเปนคนไทยท่ีมีทักษะสูง เปนนวัตกร นักคิด ผูประกอบการ เกษตรกรยุคใหม 
และอ่ืนๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 
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 4. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 มีเปาหมาย การพัฒนาท่ีใหความสําคัญกับการดึงเอาพลังของภาคสวนตางๆ ท้ังภาคเอกชน ประชา
สังคม ชุมชน ทองถ่ิน มารวมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชําชนในการรวมคิดรวมทํา 
เพ่ือสวนรวม การกระจายอํานาจและความรับผิดชอบไปสูกลไกบริหารราชการแผนดินในระดับทองถ่ิน การ
เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพรอมของประชํากรไทย ท้ังใน
มิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดลอมใหเปนประชากรท่ีมีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเอง และทํา
ประโยชนแกครอบครัว ชุมชน และสังคมใหนานท่ีสุด โดยรฐัใหหลักประกันการเขาถึงบริการและสวัสดิการ
ท่ีมีคุณภาพอยางเปนธรรมและท่ัวถึง 

5. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
มีเปาหมายการพัฒนาท่ีสําคัญเพ่ือนําไปสูการบรรลุเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนในทุกมิติ 

ท้ังดานสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม ธรรมาภิบาล และความเปนหุนสวนความรวมมือระหวางกัน ท้ังภายใน 
และภายนอกประเทศอยางบูรณาการ ใชพ้ืนท่ีเปนตัวตั้งในการกําหนดกลยุทธและแผนงาน และการให 
ทุกฝายท่ีเก่ียวของไดเขามามีสวนรวมในแบบทางตรงใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปไดโดยเปนการดําเนินการ 
บนพ้ืนฐานการเติบโตรวมกัน ไมวาจะเปนทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิต โดยใหความสําคัญ 
กับกํารสรางสมดุลท้ัง 3 ดาน อันจะนําไปสูความยั่งยืนเพ่ือคนรุนตอไปอยางแทจริง 

6. ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 มีเปาหมายการพัฒนาท่ีสําคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐท่ียึดหลัก “ภาครัฐของประชาชน 
เพ่ือประชาชน และประโยชนสวนรวม” โดยภาครัฐตองมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะ 
บทบาท หนวยงานของรัฐท่ีทําหนาท่ีในการกํากับหรือในการใหบริการในระบบเศรษฐกิจท่ีมีการแขงขัน 
มีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทํางานใหมุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม 
มีความทันสมัย และพรอมท่ีจะปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
การนานวัตกรรม เทคโนโลยีขอมูลขนาดใหญระบบการทํางานท่ีเปนดิจิทัลเขามาประยุกตใชอยางคุมคา 
และปฏิบัติงานเทียบไดกับมาตรฐานสากล รวมท้ังมีลักษณะเปดกวาง เชื่อมโยงถึงกันและเปดโอกาสให 
ทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมเพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว 
และโปรงใส โดยทุกภาคสวนในสงัคมตองรวมกันปลูกฝงคํ่านิยมความซ่ือสัตยสุจริต ความมัธยัสถ 
และสรางจิตสํานึกในการปฏิเสธไมยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอยางสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมาย 
ตองมีความชัดเจน มีเพียงเทาท่ีจําเปน มีความทันสมัย มีความเปนสากล มีประสิทธิภาพ และนําไปสู 
การลดความเหลื่อมล้ําและเอ้ือตอการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ 
เปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติและการอํานวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 
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2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) สําหรับใชเปนแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ 5 ป     
ซ่ึงเปนการแปลงยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป สูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม เพ่ือเตรียมความพรอมและ
วางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยใหเปนประเทศท่ีพัฒนาแลว มีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน ดวยการ
พัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) มีหลักการท่ีสําคัญ คือ  
  1) ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”เพ่ือใหเกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิต ิ     
อยางสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุมกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีดี         
ซ่ึงเปนเง่ือนไขท่ีจําเปนสําหรับการพัฒนาท่ียั่งยืน ซ่ึงมุงเนนการพัฒนาคนมีความเปนคนท่ีสมบูรณ สังคมไทย
เปนสังคมคุณภาพ มีท่ียืนและเปดโอกาสใหกับทุกคนในสังคมไดดําเนินชีวิตท่ีดีมีความสุข และอยูรวมกัน
อยางสมานฉันท  
  2) ยึด “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” มุงสรางคุณภาพชีวิต และสุขภาวะท่ีดี สําหรับคนไทย 
พัฒนาคนใหมีความเปนคนท่ีสมบูรณ มีวินัย ใฝรู มีความรู มีทักษะ มีความคิดสรางสรรค มีทัศนคติท่ีด ี
รับผิดชอบตอสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกชวงวัยและเตรียมความพรอมเขาสูสังคมผูสูงอายุ
อยางมีคุณภาพ รวมถึงการสรางคนใหใชประโยชนและอยูกับสิ่งแวดลอมอยางเก้ือกูล อนุรักษ ฟนฟู        
ใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางเหมาะสม  
  3) ยึด “วิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป” มาเปนกรอบของวิสัยทัศนประเทศไทย   
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 วิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน 
เปนประเทศพัฒนาแลวดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเปนคติพจนประจําชาติวา 
“ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” 
  4) ยึด “เปาหมายอนาคตประเทศไทย ป 2579” ท่ีเปนเปาหมายในยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป 
มาเปนกรอบในการกําหนดเปาหมายท่ีจะบรรลุใน 5 ปแรกและเปาหมายในระดับยอยลงมา ควบคูกับ  
กรอบเปาหมายท่ียั่งยืน (SDGs)  
  5) ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีลดความเหลื่อมล้ําและขับเคลื่อนการเจริญเติบโต 
จากการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใชภูมิปญญาและนวัตกรรม” 
  6) ยึด “หลักการนําไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางจริงจังใน 5 ปท่ีตอยอดไปสู
ผลสัมฤทธิ์ท่ีเปนเปาหมายระยะยาว”  
 วัตถุประสงค 
  1. เพ่ือวางรากฐานใหคนไทยเปนคนท่ีสมบูรณ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย คานิยมท่ีดี 
มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพท่ีดี ครอบครัวอบอุน ตลอดจนเปนคนเกง          
ท่ีมีทักษะความรูความสามารถและพัฒนาตนเองไดตอเนื่องตลอดชีวิต 
  2. เพ่ือใหคนไทยมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม ไดรับความเปนธรรมในการเขาถึง
ทรัพยากรและบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพ ผูดอยโอกาสไดรับการพัฒนาศักยภาพ รวมท้ังชุมชน             
มีความเขมแข็งพ่ึงพาตนเองได 
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  3. เพ่ือใหเศรษฐกิจเขมแข็ง แขงขันได มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สรางความเขมแข็ง  
ของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหมโดยการใชนวัตกรรมท่ีเขมขนมากข้ึน สรางความเขมแข็ง
ของเศรษฐกิจฐานราก และสรางความม่ันคงทางพลังงาน อาหาร และน้ํา 
  4. เพ่ือรักษาและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมใหสามารถสนับสนุน 
การเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน 
 5. เพ่ือใหการบริหารราชการแผนดินมีประสิทธิภาพ โปรงใส ทันสมัย และมีการทํางาน 
เชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา 
 6. เพ่ือใหมีการกระจายความเจริญไปสูภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพ่ือรองรับ 
การพัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม 
 7. เพ่ือผลักดันใหประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศตางๆ ท้ังในระดับ
อนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติไดอยางสมบูรณและมีประสิทธิภาพ รวมท้ังใหประเทศไทยมีบทบาทนํา
และสรางสรรคในดานการคา การบริการ และการลงทุนภายใตกรอบความรวมมือตางๆ ท้ังในระดับ       
อนุภูมิภาคภูมิภาค และโลก 

 ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ  ประกอบดวย 10 ยุทธศาสตร ซ่ึงเก่ียวของกับสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1  6 ยุทธศาสตร ดังนี้  

 1.ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ใหความสําคัญกับการวางรากฐาน 
การพัฒนาคนใหมีความสมบูรณ เริ่มตั้งแตกลุมเด็กปฐมวัยท่ีตองพัฒนาใหมีสุขภาพกายและใจท่ีดี มีทักษะ
ทางสมอง ทักษะการเรียนรู และทักษะชีวิต เพ่ือใหเติบโตอยางมีคุณภาพ ควบคูกับการพัฒนาคนไทยในทุก
ชวงวัยใหเปนคนดี มีสุขภาวะท่ีดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตสํานึกท่ีดีตอสังคมสวนรวม       
มีทักษะความรู และความสามารถปรับตัวเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงรอบตัวท่ีรวดเร็วบนพ้ืนฐานของ      
การมีสถาบันทางสังคมท่ีเขมแข็งท้ังสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันชุมชน และ
ภาคเอกชนท่ีรวมกันพัฒนาทุนมนุษยใหมีคุณภาพสูง อีกท้ังยังเปนทุนทางสังคมสําคัญ ในการขับเคลื่อน   
การพัฒนาประเทศ 

  1. วัตถุประสงค  
   1.1 เพ่ือปรับเปลี่ยนใหคนในสังคมไทยมีคานิยมตามบรรทัดฐานท่ีดีทางสังคม 
   1.2 เพ่ือเตรียมคนในสังคมไทยใหมีทักษะในการดํารงชีวิตสําหรับโลกศตวรรษท่ี 21 

  2. เปาหมายและตัวช้ีวัด 
   2.1 เปาหมายการพัฒนา  
    2.1.1 คนไทยสวนใหญมีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานท่ีดีของสังคมเพ่ิมข้ึน 
    2.1.2 คนในสังคมไทยทุกชวงวัยมีทักษะ ความรู และความสามารถเพ่ิมข้ึน  
    2.1.3 คนไทยไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู    
ดวยตนเองอยางตอเนื่อง 
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   2.2 ตัวชี้วัด  

    เปาหมายการพัฒนาท่ี 1 คนไทยสวนใหญมีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานท่ี
ดีของสังคม 
      ตัวชี้วัด 1.1 ประชากรอายุ 13 ปข้ึนไป มีกิจกรรมการปฏิบัติตนท่ีสะทอน          
การมีคุณธรรม จริยธรรมเพ่ิมข้ึน 

    เปาหมายการพัฒนาท่ี 2 คนในสังคมไทยทุกชวงวัยมีทักษะ ความรู  และ
ความสามารถเพ่ิมข้ึน 
     2.1 เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ  
      ตัวชี้วัด 1 เด็กมีพัฒนาการสมวัยไมนอยกวารอยละ 90 
     2.2 เด็กวัยเรียนและวัยรุนมีสติปญญาและความฉลาดทางอารมณเพ่ิมข้ึน  
      ตัวชี้วัด 2 คะแนน IQ เฉลี่ยไมต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน  
      ตัวชี้วัด 3 เด็กรอยละ 70 มีคะแนน EQ ไมต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน 

    เปาหมายการพัฒนาท่ี 3 คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และ                
มีความสามารถ เรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง 
      ตัวชี้วัด 3.1 ผลคะแนนสอบ PISA ในแตละวิชาไมต่ํากวา 500  
      ตัวชี้วัด 3.2 การใชอินเทอรเน็ตเพ่ือการอานหาความรูเพ่ิมข้ึน  
      ตัวชี้วัด 3.3 การอานของคนไทยเพ่ิมข้ึนเปนรอยละ 85  

   3. แนวทางการพัฒนา  
    3.1 ปรับเปล่ียนคานิยมคนไทยใหมีคุณธรรม จริยธรรม  มีวินัย จิตสาธารณะ 
และพฤติกรรมที่พึงประสงค สงเสริมใหมีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกหองเรียนท่ี
สอดแทรก คุณธรรมจริยธรรม ความมีวินัย จิตสาธารณะ รวมทั้งเรงสรางสภาพแวดลอมภายในและ
โดยรอบสถานศึกษาใหปลอดจากอบายมุขอยางจริงจัง 
    3.2 พัฒนาศักยภาพคนใหมีทักษะความรูและความสามารถในการดํารงชีวิตอยางมีคุณคา  
     3.2.1 สงเสริมใหเด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคมท่ีเหมาะสม  
     3.2.2 พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุนใหมีทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ      
มีความคิด สรางสรรค มีทักษะการทํางาน และการใชชีวิตท่ีพรอมเขาสูตลาดงาน  
      1) ปรับกระบวนการเรียนรูท่ีสงเสริมใหเด็กมีการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง
สอดคลองกับพัฒนาการของสมองแตละชวงวัย และเนนพัฒนาทักษะพ้ืนฐานดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี       
ดานวิศวกรรมศาสตร ดานคณิตศาสตร ดานศิลปะ และดานภาษาตางประเทศ 
      2) สนับสนุนใหเด็กเขารวมกิจกรรมท้ังในและนอกหองเรียนท่ีเอ้ือตอ      
การพัฒนา ทักษะชีวิตและทักษะการเรียนรูอยางตอเนื่อง อาทิ การอาน การบําเพ็ญประโยชนทางสังคม 
การดูแลสุขภาพ การทํางานรวมกันเปนกลุม การวางแผนชีวิต  
      3) สรางแรงจูงใจใหเด็กเขาสูการศึกษาในระบบทวิภาคีและสหกิจศึกษา     
ท่ีมุงการฝกทักษะอาชีพใหพรอมเขาสูตลาดงาน 
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    3.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต  
     3.3.1 ปรับหลักสูตรการผลิตครูท่ีเนนสมรรถนะ มีจิตวิญญาณความเปนครู    
เปนผูแนะนํา และสามารถกระตุนการเรียนรูของผูเรียน สรางมาตรการจูงใจใหผูมีศักยภาพสูงเขามาเปนครู
ปรับระบบประเมินวิทยฐานะทางวิชาชีพใหเชื่อมโยงกับพัฒนาการของผูเรียน และสรางเครือขาย
แลกเปลี่ยนเรียนรูในการจัดการเรียนการสอนท่ีเปนการพัฒนาสมรรถนะของครูอยางตอเนื่อง  
     3.3.2 สงเสริมมาตรการสรางแรงจูงใจใหสถานประกอบการขนาดกลาง         
ท่ีมีศักยภาพเขารวมระบบทวิภาคีหรือสหกิจศึกษา สรางความรูความเขาใจใหกับผูประกอบการ ครูฝกหรือ
ครูพ่ีเลี้ยงใหรวมวางแผนการจัดการเรียนการสอน การฝกปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลผูเรียน 
     3.3.3 จัดทําสื่อการเรียนรูท่ีเปนสื่ออิเล็กทรอนิกสและสามารถใชงานผานระบบ
อุปกรณสื่อสารเคลื่อนท่ีใหคนทุกกลุมสามารถเขาถึงไดงาย สะดวก ท่ัวถึง ไมจํากัดเวลาและสถานท่ี และ   
ใชมาตรการทางภาษีจูงใจใหภาคเอกชนผลิตหนังสือ สื่อการอานและการเรียนรูท่ีมีคุณภาพและราคาถูก  
     3.3.4 ปรับปรุงแหลงเรียนรูในชุมชนใหเปนแหลงเรียนรูเชิงสรางสรรคและมีชีวิต 
อาทิ พิพิธภัณฑ หองสมุด โบราณสถาน อุทยานประวัติศาสตร โรงเรียนผูสูงอายุ รวมท้ังสงเสริมใหมีระบบ
การจัดการความรูท่ีเปนภูมิปญญาทองถ่ิน 
    3.5 ผลักดันใหสถาบันทางสังคมมีสวนรวมพัฒนาประเทศอยางเขมแข็ง  
     3.5.1 สงเสริมสถาบันการศึกษาใหเปนแหลงบริการความรูทางวิชาการท่ีทุกคน
สามารถเขาถึงได รวมท้ังสนับสนุนใหมีการทําวิจัยรวมกับชุมชนในการแกปญหาและตอบโจทยการพัฒนา 
ในพ้ืนท่ี 

  2. ยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางความเปนธรรมลดความเหล่ือมลํ้าในสังคม ใหความสําคัญ
กับการดําเนินการยกระดับคุณภาพบริการทางสังคมใหท่ัวถึงโดยเฉพาะอยางยิ่งดานการศึกษาและ 
สาธารณสุข รวมท้ังการปดชองวางการคุมครองทางสังคมในประเทศไทย  ซ่ึงเปนการดําเนินงานตอเนื่อง
จากท่ีไดขับเคลื่อนและผลักดันในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 และมุงเนนมากข้ึนในเรื่องการเพ่ิมทักษะ
แรงงานและการใชนโยบายแรงงานท่ีสนับสนุนการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานและเสริมสรางรายไดสูงข้ึน และ
การสรางโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม  โดยเฉพาะอยางยิ่งการสนับสนุนในเรื่องการสรางอาชีพ รายได 
และใหความชวยเหลือท่ีเชื่อมโยงการเพ่ิมผลิตภาพสําหรับประชากรกลุมรอยละ 40 รายไดต่ําสุด 
ผูดอยโอกาสสตรี และผูสูงอายุ อาทิ การสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดยอม วิสาหกิจ
ชุมชนและวิสาหกิจ เพ่ือสังคมการพัฒนาองคกรการเงิน ฐานราก และการเขาถึงเงินทุนเพ่ือสรางอาชีพ และ
การสนับสนุนการเขาถึงปจจัยการผลิตคุณภาพดีท่ีราคาเปนธรรม เปนตน และในขณะเดียวกันก็ตองเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใชงบประมาณเชิงพ้ืนท่ีและบูรณาการเพ่ือการลดความเหลื่อมล้ํา 

   1. วัตถุประสงค 
    เพ่ือใหคนไทยทุกคนเขาถึงบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพไดอยางท่ัวถึง 

   2. เปาหมายและตัวช้ีวัด 
     เปาหมายท่ี 2 เพ่ิมโอกาสการเขาถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมของภาครัฐ  
     ตัวชี้วัด 2.1 อัตราการเขาเรียนสุทธิ (ท่ีปรับปรุง) ในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
เทากับรอยละ 90 โดยไมมีความแตกตางระหวางกลุมนักเรียน/นักศึกษาท่ีครอบครัวมีฐานะทางเศรษฐกิจ
สังคมและระหวางพ้ืนท่ี  
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     ตัวชี้วัด 2.2 สัดสวนนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทุกระดับชั้นผานเกณฑ
คะแนน รอยละ 50 มีจํานวนเพ่ิมข้ึน และความแตกตางของคะแนนผลสัมฤทธิ์ระหวางพ้ืนท่ี และภูมิภาคลดลง 

   3. แนวทางการพัฒนา 
    3.1 การเพ่ิมโอกาสใหกับกลุมเปาหมายประชากรรอยละ 40 ท่ีมีรายไดต่ําสุดให
สามารถเขาถึงบริการท่ีมีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ ท้ังในดานการศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึน การไดรับขยาย
การคุมครองทางสังคม (Social Protection) และสวัสดิการ (Welfare) ที่เหมาะสมอยางทั่วถึงและ      
เปนธรรม และการพัฒนาทักษะฝมือเพ่ือประกอบอาชีพและยกระดับรายได โดย   
     3.1.1  ขยายโอกาสการเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพใหแกเด็กและเยาวชน           
ท่ีดอยโอกาสทางการศึกษาอยางตอเนื่องโดยไมถูกจํากัดศักยภาพจากสภาพครอบครัว พ้ืนท่ี และสภาพ
รางกาย การดูแลนักเรียนยากจนท่ีอาศัยในพ้ืนท่ีหางไกลท่ีครอบคลุมตั้งแตการสรางรายไดของครัวเรือน    
การสนับสนุนคาเดินทางไปยังสถานศึกษา การปรับปรุงระบบคัดกรองและการใหเงินอุดหนุนปจจัยพ้ืนฐาน
นักเรียนยากจนของ สพฐ. ใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน และการใหทุนการศึกษาตอระดับสูง เพ่ือปองกันไมให
เด็กนักเรียนออกจากโรงเรียนกลางคัน 
    3.2 การกระจายการใหบริการภาครัฐท้ังดานการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการ
ท่ีมีคุณภาพใหครอบคลุมและท่ัวถึง 
     3.2.1 สงเสริมใหมีการกระจายการบริการดานการศึกษาท่ีมีคุณภาพใหมีความ
เทาเทียมกันมากข้ึนระหวางพ้ืนท่ี โดย 1) กําหนดมาตรการสรางแรงจูงใจใหบุคลากรครูมีการกระจาย
ตัวอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน ท้ังมาตรการท่ีเปนตัวเงินและไมใชตัวเงิน อาทิ สวัสดิการบานพักครู เสนทาง 
ความกาวหนาทางอาชีพท่ีชัดเจน เ พ่ิมโอกาสในการพัฒนาครู  2) สรางระบบความรับผิดชอบ                        
(Accountability) ของการจัดการศึกษา โดยนําผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษามาประกอบการประเมินผลครู  
และโรงเรียน 3) ขยายการจัดการศึกษาทางไกลโดยใชโครงขายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร      
เพ่ือชวยเหลือโรงเรียนท่ีอยูหางไกลและขาดแคลนครูผูสอน  
     3.2.2 สงเสริมใหประชากรกลุมตางๆ โดยเฉพาะกลุมเด็ก เยาวชน สตรี ผูพิการ 
ผูสูงอายุ และผูดอยโอกาสทางสังคม สามารถเขาถึงบริการของรัฐ และโอกาสทางสังคมไดอยางเทาเทียม 
พรอมท้ังสงเสริมบทบาทของกลุมขางตนในระดับการบริหารและการตัดสินใจท้ังในระดับชาติและ        
ระดับทองถ่ินเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 

  3. ยุทธศาสตรท่ี 4 การเติบโตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน 
ประเด็นทาทายท่ีตองเรงดําเนินการในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ไดแก การสรางความม่ันคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับคุณภาพสิ่งแวดลอม เพ่ือสนับสนุนการเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและ
คุณภาพชีวิตของประชาชน เรงแกไขปญหาวิกฤติสิ่งแวดลอมเพ่ือลดมลพิษท่ีเกิดจากการผลิตและ         
การบริโภค พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีโปรงใสเปนธรรม สงเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเปนมิตร     
กับสิ่งแวดลอมเปนวงกวางมากข้ึน ตองเรงเตรียมความพรอมในลดการปลอยกาซเรือนกระจกและ         
เพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมท้ังบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยง
ดานภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
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   1. วัตถุประสงค 
    บริหารจัดการสิ่งแวดลอม และลดมลพิษใหมีคุณภาพดีข้ึน 

   2. เปาหมายและตัวช้ีวัด 
    เปาหมายท่ี 3 สรางคุณภาพส่ิงแวดลอมท่ีดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบตอ
สุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ โดยใหความสําคัญเปนลําดับแรกกับการจัดการขยะมูลฝอยและ  
ของเสียอันตรายฟนฟูคุณภาพแหลงน้ําสําคัญของประเทศและแกไขปญหาวิกฤตหมอกควัน 

  ตัวชี้วัด 3.1 สัดสวนของขยะมูลฝอยชุมชนไดรับการจัดการอยางถูกตองและ
นําไปใชประโยชนไมนอยกวารอยละ 75 สัดสวนของเสียอันตรายชุมชนท่ีไดรับการกําจัดอยางถูกตอง      
ไมนอยกวารอยละ 30 และกากอุตสาหกรรมอันตรายท้ังหมดเขาสูระบบการจัดการท่ีถูกตอง 

 3. แนวทางการพัฒนา 
  3.1 แกไขปญหาวิกฤตสิ่งแวดลอมดวยการเรงรัดการควบคุมมลพิษท้ังทางอากาศ 

ขยะน้ําเสียและของเสียอันตรายท่ีเกิดจากการผลิตและบริโภค สรางเมืองท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมหรือ 
เมืองสีเขียวเพ่ือสรางคุณภาพสิ่งแวดลอมท่ีดีใหกับประชาชน โดยมีแนวทางดําเนินงาน ดังนี้ 

   3.1.1 เรงรัดแกไขปญหาการจัดการขยะตกคางสะสมในพื้นที่วิกฤต ผลักดัน
กฎหมายและกลไกเพ่ือการคัดแยกขยะ สนับสนุนการแปรรูปเปนพลังงาน ใชมาตรการทางเศรษฐศาสตร
เพ่ือใหเกิดการลดปริมาณขยะ รวมท้ังสรางวินัยคนในชาติเพ่ือการจัดการขยะอยางยั่งยืน  

4. ยุทธศาสตรท่ี 5 การเสริมสรางความม่ันคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูความม่ัง
คั่งและย่ังยืน ใหความสําคัญตอการฟนฟูพ้ืนฐานดานความมั่นคงที่เปนปจจัยสําคัญตอการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยเฉพาะการอยูรวมกันในสังคมอยางสันติของผูมีความเห็นตาง
ทางความคิดและอุดมการณบนพ้ืนฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย       
เปนประมุขและการเตรียมการรับมือกับภัยคุกคามขามชาติซ่ึงจะสงผลกระทบอยางมีนัยยะสําคัญตอการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะ 20 ปขางหนา 

 1. วัตถุประสงค  
  1.1 เพ่ือปกปองสถาบันพระมหากษัตริยและเสริมสรางความม่ันคงภายใน รวมท้ัง

ปองกันปญหาภัยคุกคามท่ีเปนอุปสรรคตอการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของชาติ 
  1.2 เพ่ือสรางความพรอมและผนึกกําลังของทุกภาคสวน ใหมีขีดความสามารถ    

ในการบริหารจัดการดานความม่ันคง และมีศักยภาพในการปองกันและแกไขสถานการณท่ีเกิดจาก        
ภัยคุกคามท้ังภัยทางทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ 

  1.3 เพ่ือเสริมสรางความรวมมือดานความม่ันคงกับมิตรประเทศในการสนับสนุน     
การรักษาความสงบสุขและผลประโยชนของชาติ 

 2. เปาหมายและตัวช้ีวัด  
  เปาหมายภาพรวมคือผลประโยชนของชาติวาดวยความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน 
   เปาหมายท่ี 1 ปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริยใหเปนสถาบันหลักของประเทศ 
    ตัวชี้วัด 1.1 จํานวนกิจกรรมเทิดพระเกียรติและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริยเพ่ิมข้ึน 
    ตัวชี้วัด 1.2 จํานวนกิจกรรมท่ีมีความเก่ียวของกับโครงการพระราชดําริเพ่ิมข้ึน 
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   เปาหมายท่ี 3 ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใตมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินมีโอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพท่ีสรางรายไดเพ่ิมข้ึน 

    ตัวชี้วัด 3.2 รายไดครัวเรือนเฉลี่ยตอคนและจํานวนปการศึกษาเฉลี่ยในพ้ืนท่ี 
3 จังหวัดชายแดนภาคใตเพ่ิมข้ึน 

   เปาหมายท่ี 4 ประเทศไทยมีความสัมพันธและความรวมมือดานความมั่นคง     
ในกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ และนานาประเทศในการปองกันภัยคุกคามในรูปแบบตางๆ 
ควบคูไปกับการรักษาผลประโยชนของชาติ 

    ตัวชี้วัด 4.4 จํานวนคดีท่ีเก่ียวของกับยาเสพติดลดลง 

 3. แนวทางการพัฒนา 
  3.1 การรักษาความม่ันคงภายใน เพ่ือใหเกิดความสงบในสังคมและธํารงไวซ่ึงสถาบัน

หลักของชาติ  
   3.1.1 สรางจิตสํานึกของคนในชาติใหมีความหวงแหน และธํารงรักษาสถาบัน

ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย  โดยปลูกฝงและสรางความตระหนักถึงความสําคัญ พรอมท้ังกําหนด
มาตรการเพ่ือปองกันการกระทําท่ีมีแนวโนมท่ีจะสงผลกระทบตอสถาบันหลักของชาติ  

   3.1.2 เสริมสรางความปรองดองของคนในชาติและมีกลไกในการตรวจสอบและ
พัฒนาภาคการเมือง โดยปลูกฝงคานิยมและเสริมสรางความรูความเขาใจของการอยูรวมกันบนพ้ืนฐาน
ความแตกตางทางความคิดและอุดมการณทางการเมือง ภายใตสิทธิและหนาท่ีตามระบอบประชาธิปไตย
และคํานึงถึงความม่ันคงและผลประโยชนของชาติอยางแทจริง  

   3.1.3 ปองกันและแก ไขปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต          
โดยกระบวนการสันติสุขแนวทางสันติวิธี และกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในพ้ืนท่ี บนพ้ืนฐาน
ความแตกตางทางอัตลักษณและชาติพันธุ เพ่ือขจัดความขัดแยง ลดความรุนแรงตามแนวทาง “เขาใจ 
เขาถึง พัฒนา” พรอมท้ังสรางโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจและความเปนธรรมทางสังคมในพ้ืนท่ี 

  3.2 การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการปองกันประเทศ เพ่ือเตรียมความพรอม    
ในการรับมือภัยคุกคามท้ังการทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ 

   3.2.7 ดําเนินบทบาทเชิงรุก และใชกรอบความรวมมือระหวางประเทศท้ังระดับ
ภูมิภาค และพหุภาคี เพ่ือปกปองและรักษาผลประโยชนของไทย ตลอดจนเสริมสรางขีดความสามารถ
แลกเปลี่ยนและเรียนรูแนวปฏิบัติท่ีเปนเลิศและรวมมือในการรับมือกับภัยคุกคามดานความม่ันคงระหวาง
ประเทศ อาทิ ปญหายาเสพติด การกอการราย การโยกยายถ่ินฐาน การลักลอบเขาเมือง การคามนุษย 
ความม่ันคงดานไซเบอร ภัยพิบัติ โรคระบาด โรคติดตอรายแรง โรคอุบัติใหม โรคอุบัติซํ้า และสถานการณ
ฉุกเฉินทางสาธารณสุขอ่ืนๆ 

5. ยุทธศาสตรท่ี 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ        
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย เปนชวงเวลาสําคัญท่ีตองเรงปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐใหเกิดผลสัมฤทธิ์
อยางจริงจัง เพ่ือใหเปนปจจัยสนับสนุนสําคัญท่ีจะชวยสงเสริมการพัฒนาประเทศในทุกดานใหประสบ
ผลสําเร็จบรรลุเปาหมาย ท้ังการบริหารจัดการภาครัฐใหโปรงใส มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ ตรวจสอบได
อยางเปนธรรม และประชาชนมีสวนรวม มีการกระจายอํานาจ และแบงภารกิจรับผิดชอบท่ีเหมาะสม 
ระหวางสวนกลาง ภูมิภาค และทองถ่ิน และวางพ้ืนฐานเพ่ือใหบรรลุตามกรอบเปาหมายอนาคตในป 2579 
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 1. วัตถุประสงค 
  1.1 เพ่ือใหภาครัฐมีขนาดเล็ก มีการบริหารจัดการท่ีดี และไดมาตรฐานสากล 
  1.3 เพ่ือลดปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ 
  1.4 เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการทางกฎหมายใหสามารถอํานวยความสะดวก

ดวยความรวดเร็วและเปนธรรมแกประชาชน 

 2. เปาหมายและตัวช้ีวัด 
  เปาหมายท่ี 3 เพ่ิมคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริตใหสูงข้ึน 
   ตัวชี้วัด 3.1 ระดับคะแนนของดัชนีการรับรูการทุจริตสูงกวารอยละ 50 เม่ือ

สิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 

 3. แนวทางการพัฒนา  
  3.1 ปรับปรุงโครงสรางหนวยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ใหมี

ความโปรงใส ทันสมัย คลองตัว มีขนาดท่ีเหมาะสม เกิดความคุมคา  
   3.1.1 กําหนดภารกิจ ขอบเขตอํานาจหนาท่ีของราชการบริหารสวนกลาง           

สวนภูมิภาค และทองถ่ินใหชัดเจนและไมซํ้าซอน   
  3.5 ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   3.5.1 ปลูกฝงใหคนไทยไมโกง 
    1) สงเสริม สนับสนุนใหทุกภาคสวนมุงสรางจิตสํานึกในการรักษาประโยชน

สาธารณะ ทัศนคติเชิงบวก รวมท้ังคุณธรรม จริยธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหกับทุกกลุม
ในสังคม ผานกลไกครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สื่อมวลชน และเครือขายทางสังคม ควบคู
กับการปลูกฝงจิตสํานึกความซ่ือสัตยสุจริต คานิยมท่ีถูกตอง สรางความตระหนักถึงภัยรายแรง            
ของการทุจริตและการรู เทาทันการทุจริตของสังคมไทย โดยอาศัยกลไกทางสังคมเปนมาตรการ             
ในการลงโทษผูกระทําผิดหรือ ผูกระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

    2) พัฒนากลไกและระบบการดําเนินงานท่ีทําใหเจาหนาท่ีของรัฐและผูดํารง
ตําแหนงทางการเมืองปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและมาตรฐานจริยธรรมอยางเครงครัด โดยการรณรงค
ประชาสัมพันธใหประชาชน ภาคเอกชน และสื่อมวลชนมีสวนรวมในการเฝาระวังพฤติกรรมของขาราชการ
และผูดํารงตําแหนงทางการเมืองในการใชตําแหนงหนาท่ีในทางมิชอบ และกําหนดข้ันตอนการลงโทษ      
ผูไมปฏิบัติตามหรือฝาฝนประมวลจริยธรรมตามความรายแรงแหงการกระทําอยางจริงจัง 

    7) พัฒนาสรางเครือขายและคุมครองการแจงเบาะแสการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในกลุมประชาชน 

   3.5.2 ปองกันการทุจริต 
    3) เรงรัดหนวยงานภาครัฐใหมีการดําเนินงานในการกําหนดมาตรการ

ปองกัน และแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบอยางเครงครัด โดยติดตามผลการดําเนินงาน      
ตามมาตรการปองกัน และแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของทุกหนวยงานของรัฐอยางตอเนื่อง 

    4) เสริมสรางศักยภาพและความเขมแข็งใหแกศูนยปฏิบัติการตอตาน     
การทุจริตใหสามารถเปนหนวยงานหลักของภาครัฐในการเฝาระวัง ปองกัน และปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบท่ีบูรณาการการทํางานรวมกันอยางมีกลยุทธ 
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7. ยุทธศาสตร ท่ี 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม             
ใหความสําคัญกับการใชองคความรูทางวิทยาศาสตร ผลงานวิจัยและพัฒนา ความกาวหนาทางเทคโนโลยี 
นวัตกรรมและความคิดสรางสรรคอยางเขมขนท้ังในภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคประชาสังคม รวมท้ัง        
ใหความสําคัญกับการพัฒนาสภาวะแวดลอมหรือปจจัยพ้ืนฐานท่ีเอ้ืออํานวยท้ังการลงทุนดานการวิจัยและ
พัฒนา การพัฒนาบุคลากรวิจัย โครงสรางพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และการบริหารจัดการ 
เพ่ือชวยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศใหกาวสูเปาหมายดังกลาว 

 1. วัตถุประสงค  
  1.1 เพ่ือสรางความเขมแข็งและยกระดับความสามารถดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีข้ันกาวหนา ใหสนับสนุนการสรางมูลคาของสาขาการผลิตและบริการเปาหมาย 

 2. เปาหมายและตัวช้ีวัด 

  เปาหมายท่ี 1 เพ่ิมความเขมแข็งดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ 
   ตัวชี้วัด 1.3 สัดสวนการลงทุนวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมยุทธศาสตรและ

เปาหมายของประเทศ : งานวิจัยพ้ืนฐานเพ่ือสราง/สะสมองคความรู: ระบบโครงสรางพื้นฐาน บุคลากร 
และระบบมาตรฐาน 

   ตัวชี้วัด 1.4 จํานวนบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนาเพ่ิมเปน 25 คนตอประชากร 
10,000 คน 

 3. แนวทางการพัฒนา 
  3.1 เรงสงเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสูการใชประโยชนในเชิงพาณิชย

และเชิงสังคม  
    3.1.3 ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสังคมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ํา     

และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน อาทิ เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เทคโนโลยีเพ่ือผูพิการ เทคโนโลยีเพ่ือผูสูงอายุ เทคโนโลยีทางการแพทย (ยาและวัคซีน) โดยอาศัยกลไก          
การดําเนินงานอยางเปนเครือขายระหวางสถาบันการศึกษา สถาบันการวิจัย ภาครัฐ ภาคเอกชน และ            
ภาค ประชาชนหรือชุมชน 

 
  3.3 พัฒนาสภาวะแวดลอมของการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
   3.3.1 ดานบุคลากรวิจัย  

           1) เรงการผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพและ 
สอดคลองกับความตองการโดยเฉพาะในสาขา STEM (วิทยาศาสตร (Science : S) เทคโนโลยี (Technology :T) 
วิศวกรรมศาสตร (Engineer : E) และคณิตศาสตร (Mathematics : M)  

          2) เรงสรางนักวิจัยมืออาชีพ  
          3) พัฒนาศักยภาพนักวิจัยใหมีท้ังความรูและความเขาใจในเทคโนโลยี 
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2.3 แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579 

 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาไดจัดทําแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579 เพ่ือใชเปนแผน
ยุทธศาสตรระยะยาวสําหรับหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการศึกษาของประเทศ ไดนําไปใชเปนกรอบและแนวทางการ
พัฒนาการศึกษาและเรียนรูสําหรับพลเมืองทุกชวงวัยตั้งแตแรกเกิดจนตลอดชีวิต โดยจุดมุงหมายท่ีสําคัญ
ของแผน คือ การมุงเนนการประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา และการศึกษาเพ่ือการมีงานทํา
และสรางงานได ภายใตบริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรมและ
ความคิดสรางสรรค รวมท้ังความเปนพลวัตร เพ่ือใหประเทศไทยสามารถกาวขามกับดักประเทศท่ีมีรายได
ปานกลาง ไปสูประเทศท่ีพัฒนาแลว ซ่ึงภายใตกรอบแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579 ไดกําหนด
สาระสําคัญสําหรับบรรลุเปาหมายของการพัฒนาการศึกษาใน 5 ประการ ไดแก การเขาถึงโอกาสทางการศึกษา 
(Access) ความเทาเทียมทางการศึกษา (Equity) คุณภาพการศึกษา (Quality)  ประสิทธิภาพ (Efficiency) และ
ตอบโจทยบริบทท่ีเปลี่ยนแปลง (Relevancy) ในระยะ 15 ปขางหนา ดังนี้ 

 วิสัยทัศน 
  คนไทยทุกคนไดรับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ดํารงชีวิตอยางเปนสุข 
สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21 

 วัตถุประสงค 
  1. เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
  2. เพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะท่ีสอดคลองกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ และยุทธศาสตรชาติ 
  3. เพ่ือพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู และคุณธรรมจริยธรรม รูจักสามัคคี และ
รวมมือผนึกกําลังมุงสูการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
  4. เพ่ือนําประเทศไทยกาวขามกับดักประเทศท่ีมีรายไดปานกลาง และความเหลื่อมล้ํา
ภายในประเทศลดลง 

 ยุทธศาสตร     
  1. การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
  2. การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสรางขีดความสามารถใน 
การแขงขันของประเทศ 
  3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
  4. การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมทางการศึกษา 
  5. การจัดการศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
  6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
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 ปจจัยและเง่ือนไขความสําเร็จ 
  การดําเนินการตามวัตถุประสงค เปาหมายของแตละยุทธศาสตรตามท่ีกําหนดไวใน   
แผนการศึกษาแหงชาติจะประสบผลสําเร็จตามท่ีระบุไวในแตละยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา 
หนวยงานท้ังระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ ท้ังในสวนกลาง สวนภูมิภาค จังหวัด เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
และสถานศึกษาตองยึดถือเปนแนวทางในการดําเนินงาน และมีการทบทวน ปรับปรุงมาตรการ เปาหมาย
ความสําเร็จใหทันตอการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในแตละพ้ืนท่ีเพ่ือการพัฒนาศักยภาพผูเรียนในทุกชวงวัย    
ตองดําเนินการ ดังนี้ 
    1. การสรางการรับรู ความเขาใจและการยอมรับจากผูมีสวนไดสวนเสียและประชาสังคม       
ในการสนับสนุนสงเสริมการพัฒนาการศึกษาในลักษณะตางๆ อยางกวางขวาง มุงเนนที่การจัดระบบ
การศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได และมุงเนนการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนในทุกระดับ 
    2. การสรางความเขาใจในเปาหมายและยุทธศาสตรการดําเนินงานของแผนฯ        
ของผูปฏิบัติทุกหนวยงานทุกระดับ เพ่ือใหการขับเคลื่อนแผนฯ ไปสูการปฏิบัติ มีการบริหารจัดการและ 
การเชื่อมโยงยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาใหบรรลุเปาหมายและวิสัยทัศนของการจัดการศึกษา  
มีคณะกรรมการกํากับดูแลแตละยุทธศาสตรใหเกิดการนําไปปฏิบัติ โดยมีระบบงบประมาณเปนกลไก
สนับสนุนใหบรรลุผลอยางเปนรูปธรรม 
    3. การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนของการจัดการศึกษา จากการเปนผูจัดการศึกษา
โดยรัฐมาเปนการจัดการศึกษาโดยทุกภาคสวนของสังคม ท่ีมุงการจัดการศึกษาเพ่ือความเทาเทียมและท่ัวถึง 
(Inclusive Education) ตลอดจนการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตสําหรับทุกคน ซ่ึงสอดคลองกับเปาหมาย
การพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals) 
    4. การจัดใหแผนการศึกษาแหงชาติเปนเสมือนแผนงบประมาณดานการจัดการศึกษา
ของรัฐ ระบบการจัดสรรงบประมาณประจําปใหยึดแผนงาน โครงการและเปาหมายการพัฒนาท่ีกําหนดไว
ในยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาของแผนฯ เปนหลักในการพิจารณา เพ่ือใหการดําเนินงานพัฒนา
การศึกษาเปนไปในทิศทางและเปาหมายการพัฒนาผูเรียนแตละชวงวัย และการพัฒนากําลังคนตามความ
ตองการของตลาดงานและประเทศ เพ่ือการจัดการศึกษาบรรลุผลตามยุทธศาสตร ตัวชี้วัดในชวงเวลาท่ีกําหนด 
    5. การปรับระบบการบริหารจัดการภาครัฐใหเกิดประสิทธิภาพ โดยปรับโครงสราง      
การบริหารงานใหมีความชัดเจนในดานบทบาท หนาท่ี และการกระจายอํานาจและการตัดสินใจจากสวนกลาง  
สูระดับภูมิภาคและสถานศึกษา รวมท้ังการปรับระบบการบริหารจัดการ และการบริหารงานบุคคลในแตละ
ระดับใหสงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในสถานศึกษาใหเปนไปอยางมีคุณภาพ ผูเรียนไดรับบริการ
การศึกษาท่ีมีมาตรฐานอยางเสมอภาคและเทาเทียม 
    6. การสรางระบบขอมูลและสารสนเทศท่ีบูรณาการและเชื่อมโยงกับระบบการประกัน
คุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการรายงานตอ
สาธารณชนจะเปนกลไกในการสรางการรับรูของผูจัดการศึกษาและผูเรียน เพื่อการปรับประสิทธิภาพ    
การบริหารจัดการ และความรับผิดชอบตอผูเรียน ผานระบบการกํากับ ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล 
  7. การปฏิรูประบบทรัพยากรและการเงินเพ่ือการศึกษา เพ่ือใหรัฐสามารถใชเครื่องมือทาง
การเงินในการกํากับการดําเนินงานของสถานศึกษาใหเปนไปตามแผนการศึกษาแหงชาติและนโยบายรัฐบาล 
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2.4 นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

   สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดกําหนดนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมท่ีจะเขาสูยุคของการเปลี่ยนแปลงการ

จัดการศึกษาของประเทศครั้งสําคัญท่ีจะพัฒนาประชากรในวัยเรียนทุกคนและทุกกลุมเปาหมายใหมีความ

พรอมท้ังกาย ใจ สติปญญา มีสุขภาวะท่ีดีในทุกชวงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสังคมและผูอ่ืน มัธยัสถ 

อดออม โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเปนพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีหลักคิดท่ี

ถูกตอง มีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษภาษา

ทองถ่ิน มีนิสัยรักการเรียนรูและการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต สูการเปนคนไทยและพลโลกท่ีมี

ทักษะการคิดข้ันสูง เปนนวัตกร นักคิด ผูประกอบการ เกษตรกรยุคใหม  โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของ

ตนเอง โดยไดกําหนดนโยบาย วิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธ เปาประสงค และแนวทางในการดําเนินการ ดังนี้ 

    วิสัยทัศน 

 สรางคุณภาพทุนมนุษย สูสังคมอนาคตท่ียั่งยืน 

พันธกิจ 
 1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

 2. พัฒนาศักยภาพผูเรียนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันโดยพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมี

ความรู ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 

 3. สงเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนมืออาชีพ 

 4. สรางโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ํา ใหผูเรียนทุกคนไดรับบริการทางการศึกษา  

อยางท่ัวถึงและเทาเทียม 

 5. สงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ยึดหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง และเปาหมายโลกเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) 

 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
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 เปาหมาย 

 1. ผูเรียน เปนบุคคลแหงการเรียนรู คิดริเริ่มและสรางสรรคนวัตกรรม มีความรู มีทักษะและ

คุณลักษณะของผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง 

และปรับตัวตอการเปนพลเมืองและพลโลกท่ีดี  

 2. ผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ กลุมชาติพันธุ กลุมผูดอยโอกาส และกลุมท่ีอยูในพ้ืนท่ี

หางไกลทุรกันดารไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึง เทาเทียม และมีคุณภาพ พรอมกาวสูสากล ตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 

 3. ครูเปนผูเรียนรู มีจิตวิญญาณความเปนครู มีความแมนยําทางวิชาการ และมีทักษะการจัดการ

เรียนรูท่ีหลากหลายตอบสนองผูเรียนเปนรายบุคคล เปนผูสรางสรรคนวัตกรรม และทักษะในการใชเทคโนโลยี 

 4. ผูบริหารสถานศึกษามีความเปนเลิศสวนบุคคล คิดเชิงกลยุทธและนวัตกรรม มีภาวะผูนํา    

ทางวิชาการ มีสํานึกความรับผิดชอบ (Accountability) และการบริหารแบบรวมมือ 

 5. สถานศึกษามีความเปนอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู รวมมือกับชุมชน ภาคเอกชน 

และผูเก่ียวของในการจัดการศึกษาระดับพ้ืนท่ี จัดสภาพแวดลอมในสถานศึกษาเพื่อการเรียนรูในทุก

มิติ เปนโรงเรียนนํารองในพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา 

 6. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มีการบริหารงานเชิงบูรณาการ เปนสํานักงานแหงนวัตกรรมยุคใหม 

ใชขอมูลสารสนเทศและการวิจัยและพัฒนาในการขับเคลื่อนคุณภาพ กํากับ ติดตาม ประเมินและรายงาน

ผลอยางเปนระบบ 

 7. สํานักงานสวนกลางปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทํางาน โดย กระจายอํานาจการบริหารงานและ

การจัดการศึกษาใหสถานศึกษา บริหารเชิงบูรณาการ มีระบบขอมูลสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ กํากับ 

ติดตาม ประเมินผล และการรายงานผลอยางเปนระบบ  ใชวิจัยและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพ   

 นโยบาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
นโยบายท่ี 1 จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
นโยบายท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียน 
นโยบายท่ี 3  พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
นโยบายท่ี 4  สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ

  เหลื่อมล้ําทางการศึกษา 
นโยบายท่ี 5  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
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 กลยุทธเชิงนโยบาย 
 นโยบายท่ี 1 จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 

     1.1 เปาประสงค 
  1. ผู เรียนทุกคนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ  และยึดม่ันการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติท่ีถูกตองตอบานเมือง มีหลักคิดท่ีถูกตอง และ
เปนพลเมืองดีของชาติ และการพลเมืองโลกท่ีดี (Global Citizen) 
 2. ผูเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยมท่ีพึงประสงค มีจิตาธารณะ รับผิดชอบตอ

สังคมและผูอ่ืน มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม  

 ๓. ผูเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตและเขตพ้ืนท่ีพิเศษเฉพาะ ไดรับ
การบริการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีมีคุณภาพเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม 
 ๔. เสริมสรางคุณภาพประชากรวัยเรียนกลุมชาติพันธุ กลุมท่ีดอยโอกาส และกลุมท่ีอยูในพ้ืนท่ี
หางไกล   

 1.2 ประเด็นกลยุทธ 
  1.2.1 ผูเรียนทุกคนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดม่ันการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติท่ีถูกตองตอบานเมือง มีหลักคิดท่ีถูกตอง 
และเปนพลเมืองดีของชาติ และการพลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรมและจริยธรรม 
  1.2.1.1 ตัวช้ีวัด 
   (1) รอยละของผูเรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของ
ชาติ ยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
   (2) รอยละของผูเรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการมีทัศนคติท่ีดีตอบานเมือง 
มีหลักคิดท่ีถูกตอง เปนพลเมืองดีของชาติมีคุณธรรม จริยธรรม 
   (3) รอยละของสถานศึกษาท่ีปรับปรุงหลักสูตรจัดบรรยากาศสิ่งแวดลอม และจัด
กิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดม่ันการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติท่ีดีตอบานเมือง มีหลักคิดท่ีถูกตองเปน
พลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 
   (4) รอยละของสถานศึกษาท่ีนอมนําพระบรมราโชบายดานการศึกษาของใน
หลวงรัชกาลท่ี 10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค
ตามท่ีกําหนดไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 1.2.2 พัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต 
  1.2.2.1 ตัวช้ีวัด 
   (1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูของผูเรียนสูงข้ึน 
   (2) รอยละของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต 
จัดการเรียนรูใหแกผูเรียนโดยการบูรณาการหลักสูตรใหสอดคลองกับสังคม วัฒนธรรม และภาษาของทองถ่ิน 
   (3) ผูเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตไดรับบริการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีมีคุณภาพ 
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 1.2.3 สงเสริมและสนับสนุนใหผูเรียนในเขตพ้ืนท่ีเฉพาะกลุมชาติพันธุ กลุมท่ีดอยโอกาส 
และกลุมท่ีอยูในพ้ืนท่ีหางไกลทุรกันดาร เชน พ้ืนท่ีสูง ชายแดน ชายฝงทะเล และเกาะแกง ไดรับการ
บริการดานการศึกษา ข้ันพ้ืนฐาน ท่ีมีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความตองการ 
  1.2.3.1 ตัวช้ีวัด 
  (1) จํานวนผูเรียนบานไกลไดรับโอกาสทางการศึกษาจากการไดเขาพักในโรงเรียน
ท่ีมีหอพักนอน หรือการสนับสนุนการเดินทางจากบานถึงโรงเรียนอยางปลอดภัย 
   (2) จํานวนสถานศึกษาไดรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือใชในการประกอบ
อาหาร การพัฒนาทักษะชีวิต และการพัฒนาสภาพหอพักนอนใหมีคุณภาพท่ีดีอยางเหมาะสม 
   (3) จํานวนผูเรียนไดรับการพัฒนาคุณภาพท้ังดานทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต และ
ทักษะอาชีพ ท่ีเหมาะสมกับบริบท 
   (4) จํานวนผูบริหาร ครู ในสถานศึกษา/หองเรียนสาขา และท่ีดูแลหอพักนอนท่ีมี
นักเรียนกลุมชาติพันธุ กลุมท่ีดอยโอกาส กลุมท่ีอยูในพ้ืนท่ีหางไกลทุรกันดาร ไดรับการพัฒนาและสวัสดิการ
ท่ีเหมาะสมกับบริบท 
   (5) จํานวนผูเรียนกลุมชาติพันธุ กลุมท่ีดอยโอกาสและกลุมท่ีอยูในพ้ืนท่ีหางไกล
ทุรกันดาร ไดรับการสงเสริมการเรียนรูท่ีมีคุณภาพและเกิดจิตสํานึกรักในสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย 
   (6) การบริหารจัดการศึกษาในสถานศึกษาท่ีมีผูเรียนกลุมชาติพันธุ กลุมท่ีดอย
โอกาส และกลุมท่ีอยูในพ้ืนท่ีหางไกลทุรกันดารไดรับการปรับปรุงและมีรูปแบบท่ีมีประสิทธิภาพ 
   (7) ผูเรียนกลุมชาติพันธุ กลุมท่ีดอยโอกาส และกลุมท่ีอยูในพ้ืนท่ีหางไกล
ทุรกันดาร มีผลสัมฤทธิ์สูงข้ึน 

 นโยบายท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียน 
 2.1 เปาประสงค 
  1. ผูเรียนทุกคนไดรับการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพในแตละชวงวัยอยางมีคุณภาพ มีทักษะ
ท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 มีความเปนเลิศทางดานวชิาการ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3 มีนิสัยรักการ
เรียนรูและการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวติ และมีทักษะอาชีพตามความตองการและความถนัด 
  2. ผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ มีพัฒนาการตามศักยภาพของแตละบุคคล ท้ังใน
ดานท่ีมีพัฒนาการปกติและดานท่ีมีความบกพรองหรือความแตกตางทางการเรียนรูหรือความสามารถพิเศษ 
ตามท่ีระบุไวในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือแผนการใหบริการชวยเหลือเฉพาะครอบครัว ซ่ึง
จัดทําข้ึนบนพ้ืนฐานความตองการจําเปนเฉพาะของผูเรียน 
  3. ผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ มีความพรอมสามารถเขาสูบริการชวงเชื่อมตอ 
(Transitional Services) หรอืการสงตอ (Referral)เขาสูการศึกษาในระดับเดียวกันและระดับท่ีสูงข้ึน หรือ
การอาชีพหรือการดําเนินชีวิตในสังคมไดตามศักยภาพของแตละบุคคล 
  4. ผูเรียนทุกคนมีทักษะชีวิต มีสุขภาวะท่ีเหมาะสมตามวัยมีความเขมแข็ง อดทน และ
สามารถพ่ึงตนเองไดในสังคมอนาคตท่ีซับซอนและการปองกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม สามารถ
ปองกันตนเองจากปญหายาเสพติดได 
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 2.2. ประเด็นกลยุทธ 
 2.2.1 ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา ใหเอ้ือตอการพัฒนาสมรรถนะ
ผูเรียนเปนรายบุคคล มีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี ๒๑ นําไปสูการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทํา 
(Career Education) 
  2.2.1.1 ตัวช้ีวัด 
 (1) รอยละของสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ใหสอดคลองกับ
ทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี ๒๑ โดยเนนการพัฒนาสมรรถนะผูเรียนเปนรายบุคคล เพ่ือสงเสริมใหผูเรียน
มีหลักคิดท่ีถูกตองรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เปนพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกท่ีดี มีความเปนเลิศทางดาน
วิชาการ มีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพตามความตองการ และมีทักษะในการปองกันตนเองจากภัยคุกคาม
รูปแบบใหม 
 (2) รอยละของสถานศึกษาท่ีมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับ
ความตองการของผูเรียนและพ้ืนท่ี 
 1.2.3 พัฒนาคุณภาพของผูเรียน ใหมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี ๒๑ มีความเปนเลิศ 
ดานวิชาการ นําไปสูการสรางขีดความสามารถในการแขงขัน 
 1.2.3.1 ตัวช้ีวัด 
             (1) ดานผูเรียน 
                         1) รอยละของผูเรียนระดับปฐมวัย ไดรับการพัฒนารางกาย จิตใจ วินัย 
อารมณ สังคม และสติปญญา และมีความพรอมท่ีจะเขารับการศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึน 
      2) รอยละของผูเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดรับการพัฒนารางกาย จิตใจ 
วินัย อารมณ สังคม และสติปญญา มีพัฒนาการท่ีดีรอบดาน 
      3) รอยละของผูเรียนท่ีอานออกเขียนไดคิดเลขเปน และมีนิสัยรักการอาน 
      4) รอยละของผูเรียนท่ีมีทักษะการคิด วิเคราะห 
      5) รอยละของผูเรียนท่ีผานการประเมินสมรรถนะท่ีจําเปนดานการรูเรื่องการ
อาน (Reading Literacy) 
 6) รอยละของผูเรียนท่ีผานการประเมินสมรรถนะท่ีจําเปนดานการรูเรื่อง
คณิตศาสตร (Mathematical Literacy) 
 7) รอยละของผูเรียนท่ีผานการประเมินสมรรถนะท่ีจําเปนดานการรูเรื่อง
วิทยาศาสตร (Scientific Literacy) 
 8) รอยละของผูเรียนท่ีมีทักษะสื่อสารอังกฤษและสื่อสารภาษาท่ี 3 ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 9) รอยละของผูเรียนท่ีมีทักษะดาน Digital Literacy ในการเรียนรูไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 10) รอยละของผูเรียนท่ีมีความรู และทักษะในการปองกันตนเองจากภัย
คุกคามรูปแบบใหม 
 11) รอยละของผูเรียนท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ัน
พ้ืนฐาน (O-NET) มากกวารอยละ 50 ในแตละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปการศึกษาท่ีผานมา 
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 12) รอยละ 60 ของผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนมีสมรรถนะการเรียนรู
เรื่องการอานตั้งแตระดับข้ันพ้ืนฐานข้ึนไป (ระดับ 2) ตามแนวทางการประเมิน PISA 
 13) รอยละ 80 ของผูเรียนท้ังหมดไดรับการประเมินทักษะการคิดแกปญหา
ตามแนวทางการประเมิน PISA 
  (2) ดานสถานศึกษา 
 1) รอยละของสถานศึกษาจัดการเรียนรูท่ีใหผูเรียนไดเรียนรูผานกิจกรรม การ
ปฏิบัติจริง (Active Learning) 
       2) รอยละของสถานศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนรูใหผูเรียนในลักษณะของ 
STEM ศึกษา 
 3) รอยละของสถานศึกษาท่ีการจัดการเรียนรู ตามกระบวนการ ๕ ข้ันตอน 
หรือบันได ๕ ข้ัน (Independent Study : IS) 
 4) รอยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรู และบรรยากาศสิ่งแวดลอมท่ี
สงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนไดเรียนรูและฝกทักษะดานภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3 ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 1.2.4 พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะอาชีพและทักษะชีวิต มีสุขภาวะท่ีดี สามารถดํารงชีวิตอยูใน
สังคมไดอยางมีความสุข 
  1.2.4.1 ตัวช้ีวัด 
   (1) รอยละของผูเรียน มี ID plan และ Portfolio เพ่ือการศึกษาตอและการ
ประกอบอาชีพ 
   (2) รอยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรูและบรรยากาศสิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอ
การพัฒนาทักษะอาชีพตามความถนัด 
   (3) รอยละของผูเรียนท่ีมีสุขภาวะท่ีดีทุกชวงวัย 
   (4) รอยละของสถานศึกษาท่ีมีระบบปองกันและแกไขปญหาในสถานศึกษา 
 1.2.5 การจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเปาหมายการพัฒนาอยางย่ังยืน (SDGs) เพ่ือสราง
เสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 1.2.5.1 ตัวช้ีวัด 
  (1) รอยละของผูเรียนท่ีมีพฤติกรรมแสดงออกถึงการดําเนินชีวิตท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม และการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   (2) รอยละของสถานศึกษาท่ีมีการจัดสภาพแวดลอมท่ีสอดคลองกับมาตรฐาน
สิ่งแวดลอม สังคม และเศรษฐกิจ เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน (Environmental Education Sustainable 
Development : EESD) 
   (3) ทุกสถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือใหบรรลุเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals : SDGs,2030) 

 1.2.6 พัฒนาคุณภาพผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ 
  1.2.6.1 ตัวช้ีวัด 
  (1) รอยละของผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของแตละระดับ 
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   (2) รอยละของผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษไดรับการพัฒนาดานทักษะ
อาชีพ ทักษะการดํารงชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสาธารณะ 
   (3) รอยละของผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษไดรับการสงเสริมใหมี
ความสามารถดานตางๆ  อาทิ ดนตรี กีฬา ศิลปะ และเทคโนโลย ีเปนตน 
 1.2.7 สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษา นํา Digital Technology มาใชในการจัดการ
เรียนรูใหแกผูเรียนเปนรายบุคคลตามสมรรถนะ ความตองการและความถนัด สรางสังคมฐานความรู 
(Knowledge-Based Society)เพ่ือการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 
  1.2.7.1 ตัวช้ีวัด 
   (1) รอยละของผูเรียนท่ีเรียนรูผาน Digital Platform 
   (2) รอยละของสถานศึกษาท่ีจดัการเรียนรูเพ่ือใหพัฒนาตนเองผาน Digital Platform 

 นโยบายท่ี 3 พัฒนาผูบริหาร คร ูและบุคลากรทางการศึกษา 
  3.1. เปาประสงค 
  ผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท เปนบุคลากรท่ีมีคุณภาพ มี
ประสิทธิภาพ เปนมืออาชีพ และมีทักษะวิชาชีพข้ันสูง 
 3.2 ประเด็นกลยุทธ 
  3.2.1สรางเครือขายความรวมมือกับสถาบันทางการศึกษาท่ีผลิตครู ในการผลิตและพัฒนา
ครูใหตรงกับสาขาวิชา และสอดคลองกับการพัฒนาในศตวรรษท่ี 21 
  3.2.1 ตัวช้ีวัด 
   (1) สถานศึกษามีแผนความตองการครูระยะ 20 ป 
  (2) สถานศึกษามีกรอบสมรรถนะครูท่ีสอดคลองกับการพัฒนาในศตวรรษท่ี ๒๑ 
และสอดคลองกับบริบทของพ้ืนท่ี 
   (3) สถานศึกษาทุกแหงมีจํานวนครูอยางเหมาะสมและพอเพียงตอการพัฒนา
คุณภาพของผูเรียน 
 3.2.2 พัฒนาผูบริหาร คร ูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทใหมีสมรรถนะตาม
มาตรฐานวิชาชีพ มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
  3.2.1 ตัวช้ีวัด 
  (1) ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท มีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานครบตามความจําเปน ในการจัดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ 
   (2) ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
การจัดการเรียนรู และการวัดประเมินผลอยางมีคุณภาพในรูปแบบท่ีหลากหลาย ตามศักยภาพของผูเรียน
แตละบุคคล 
 3.2.3 นํา Digital Technology มาใชในการพัฒนาผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกประเภทท้ังระบบ 
  3.2.3.1 ตัวช้ีวัด 
   (1) สถานศึกษา และหนวยงานในสังกัดทุกแหงมีระบบฐานขอมูลผูบริหาร ครู 
และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือวางแผนการผลิตและพัฒนาครูท้ังระบบ 
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   (2) รอยละของบุคลากรในสังกัดท่ีพัฒนาตนเองผานระบบ Digital Technology 
   (3) รอยละของ Digital Content เก่ียวกับองคความรูในสาขาท่ีขาดแคลน 

 นโยบายท่ี 4 สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหล่ือมลํ้า
ทางการศึกษา 
  4.1. เปาประสงค 
 ประชากรวัยเรียนทุกคนเขาถึงการบริการการเรียนรูท่ีมีคุณภาพมีมาตรฐานเสมอกัน และเขาถึง
บริการการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพ 
 4.2. ประเด็นกลยุทธ 
 4.2.1 รวมมือกับองคกรปกครองระดับพ้ืนท่ี ภาคเอกชนหนวยงานท่ีเกี่ยวของในการจัด
การศึกษาใหสอดคลองกับบริบทของพ้ืนท่ี 
  3.1.1 ตัวช้ีวัด 
  (1) รอยละของเด็กวัยเรียนท่ีเขารับการศึกษาในแตละระดับการศึกษา 
   (2) รอยละของนักเรียนออกกลางคัน 
   (3) รอยละของสถานศึกษาท่ีมีระบบการดูแลชวยเหลือและคุมครองนักเรียนและ
การแนะแนวท่ีมีประสิทธิภาพ 
   (4) รอยละของสถานศึกษาท่ีมีระบบฐานขอมูลประชากรวัยเรียนและสามารถ
นํามาใชในการวางแผนจัดการเรียนรูใหแกผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  
 4.2..2 ยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับ และทุกประเภทใหมีมาตรฐานตามบริบท
ของพ้ืนท่ี เพ่ือใหพัฒนาผูเรียน มีคุณภาพ มีมาตรฐานเสมอกัน 
 4.2.2.1 ตัวช้ีวัด 
  (1) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีกรอบมาตรฐานสถานศึกษา 
   (2) รอยละของสถานศึกษาท่ีผานการประเมินมาตรฐานสถานศึกษาตามท่ีกําหนด 
 4.2.3 สรางความเขมแข็งในการบริหารจัดการศึกษาสําหรับผูเรียนท่ีมีความตองการ
จําเปนพิเศษ 
  4.2.3.1 ตัวช้ีวัด 
   (1) มีขอมูลสารสนเทศของการจัดการศึกษาพิเศษท่ีเชื่อมโยงกับหนวยงานท่ี
เก่ียวของทุกระดับ 
   (2) สํานักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษมียุทธศาสตร แผนการดําเนินงาน และ
แผนปฏิบัติการท่ีตอบสนองสําหรับผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ ตามศักยภาพของผูเรียนแตละ
บุคคล และตามสภาพและประเภทของความพิการ 
   (3) ทุกสถานศึกษาในสังกัดมีความพรอมท้ังระบบเพ่ือสามารถจัดการศึกษา
แบบเรียนรวม 
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 4.2.4 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผูเรียน และสถานศึกษาอยางเหมาะสม เพียงพอ 
  4.2.4.1 ตัวช้ีวัด 
   (1) มีรูปแบบหรือแนวทางในการจัดสรรงบประมาณใหกับผูเรียน และ
สถานศึกษาโดยตรงอยางเหมาะสม 
   (2) ผูเรียนทุกคน และสถานศึกษาไดรับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการ
เรียนรูอยางเหมาะสมและเพียงพอตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
   (3) จํานวนโครงการหรือกิจกรรมท่ีไดรับความรวมมือจากกองทุนความเสมอภาค
ทางการศึกษา 
 4.2.5 สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษา หนวยงานทุกระดับนํา Digital Technology มา
ใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน 
  4.2.5.1 ตัวช้ีวัด 
   (1) สถานศึกษาทุกแหงมีระบบโครงขายสื่อสารโทรคมนาคมท่ีสามารถเชื่อมตอ
กับโครงขายอินเทอรเน็ตไดอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย 
   (2) สถานศึกษามี Digital Device เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการเรียนรูของผูเรียน 
และเปนเครื่องมือในการจัดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 นโยบายท่ี 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 5.1 เปาประสงค 
  สถานศึกษา และหนวยงานระดับภูมิภาคมีความอิสระในการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนา
ผูเรียนใหมีคุณภาพ มีมาตรฐานสอดคลองกับบริบทของพ้ืนท่ี 
 5.2. ประเด็นกลยุทธ 
 5.2.1 เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการศกึษา
ข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 
 5.2.1.1 ตัวช้ีวัด 
  (1) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีผลการดําเนินงานผานเกณฑ
การประเมินสวนราชการท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกําหนด 
   (2) รอยละของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาผานเกณฑการประเมินคุณภาพ
มาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
   (3) รอยละของสถานศึกษาท่ีมีผลการประเมินภายนอก ในระดับดีข้ึนไป 
   (4) รอยละของหนวยงานผานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) 
 5.2.2 สรางเครือขายความรวมมือและสงเสริมใหทุกภาคสวนของสังคมเขามามีสวนรวม
บริหารจัดการศึกษา 
  5.2.2.1 ตัวช้ีวัด 
   รอยละของสถานศึกษาหนวยงานมีการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม 
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 5.2.3 ยกระดับการบริหารงานของสถานศึกษาใหมีอิสระนําไปสูการกระจายอํานาจ 4 ดาน 
ใหสถานศึกษาเปนศูนยกลางในการจัดการศึกษาตามบริบทของพ้ืนท่ี 
  5.2.3.1 ตัวช้ีวัด 
   (1) มีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการของสถานศึกษาใหเกิดคุณภาพ 
   (2) มีขอเสนอเชิงนโยบายในการกระจายอํานาจท้ังระบบ 
   (3) มีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กใหเกิดคุณภาพ 
   (4) รอยละของสถานศึกษามีคุณภาพ และมาตรฐาน (มาตรฐานการศึกษาระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน/ปฐมวัย/ศูนยการศึกษาพิเศษ) และพัฒนาสูระดับสากล 
   (5) จํานวนโรงเรียนขนาดเล็กลดลง 
   (6) รอยละของผูเรียนท่ีอยูในโรงเรียนขนาดเล็กมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน 
 5.2.4 ปรับเปล่ียนระบบงบประมาณเพ่ือสนับสนุนผูเรียนและสถานศึกษาอยางเหมาะสม 
เพียงพอ 
 5.2.4.1 ตัวช้ีวัด 
   (1) มีรูปแบบหรือแนวทางในการจัดสรรงบประมาณใหกับผูเรียนและสถานศึกษา
โดยตรงอยางเหมาะสม 
   (2) ผูเรียนทุกคนและสถานศึกษาไดรับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการ
เรียนรูอยางเหมาะสมและเพียงพอตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
   (3) จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีไดรับความรวมมือจากกองทุนเพ่ือความเสมอภาค
ทางการศึกษา 
 5.2.5 สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษา หนวยงานทุกระดับนํา Digital Technology มา
ใชในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารอยางเปนระบบนําไปสูการนําเทคโนโลยี Big Data เพ่ือเช่ือมโยง
ขอมูลดานตาง ๆ ตั้งแตขอมูลผูเรียน ขอมูลครู ขอมูลสถานศึกษา ขอมูลงบประมาณ และขอมูลอ่ืน ๆ ท่ี
จําเปนมาวิเคราะหเพ่ือใหสถานศึกษา สามารถจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคลตาม
สมรรถนะ และความถนัด สามารถวิเคราะหเปนขอมูลในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของ
ประเทศตอไป 
  3.5.1 ตัวช้ีวัด 
  (1) สถานศึกษาทุกแหงมีระบบขอมูลสารสนเทศท่ีสามารถใชในการวางแผนการ
จัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
   (2) สถานศึกษาทุกแหงมีขอมูลผูเรียนรายบุคคลท่ีสามารถเชื่อมโยงกับขอมูลตาง ๆ 
นําไปสูการวิเคราะหเพ่ือวางแผนการจัดการเรียนรูใหผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 



 

  
36 

 



 

  
37 

2.5 ทิศทางการพัฒนาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 

 วิสัยทัศน  (Vision) 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 เปนองคกรคุณภาพ

สถานศึกษาเขมแข็ง สูมาตรฐานสากล บนพ้ืนฐานของความเปนไทย 

 พันธกิจ  (Mission)  
1. สงเสริม สนับสนุนใหประชากรวัยเรียนทุกคน ไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ

สงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค ตามหลักสูตร และคานิยมหลักของคนไทย 
12 ประการ 

2. สงเสริมสนับสนุนใหผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะในการจัดการศึกษา 
3. ประสานความรวมมือระหวางภาครัฐกับภาคเอกชนในการจัดการศึกษา 
4. ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล กระทรวง และหนวยงานตนสังกัดเก่ียวกับการจัดการศึกษา 
5. พัฒนาการบริหารจัดการท้ังระบบท่ีเนนการมีสวนรวมเพ่ือเสริมสรางความรับผิดชอบ

ตอคุณภาพการศึกษา และบูรณาการการจัดการศึกษา 

 เปาประสงค  (Goal) 
1.  นักเรียนไดรับการศึกษาและพัฒนาเต็มตามศักยภาพมีคุณภาพตามหลักสูตร 
2.  ประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับสิทธิและโอกาสในการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยางเทาเทียม

และท่ัวถึง 
3.  ผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะกระบวนการทํางานท่ีมุงผลสัมฤทธิ์  
4.  ผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และความเปนไทย 
5.  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐาน  

 กลยุทธ  (Strategy) 
1.  การพัฒนาคุณภาพผูเรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
2.  การเพ่ิมโอกาสการเขาถึงบริการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหครอบคลุมผูเรียนใหรับโอกาส

ในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ  
3. การพัฒนาคุณภาพผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
5. พัฒนาคุณภาพการศึกษาในพ้ืนท่ีท่ีมีลักษณะพิเศษ 

 จุดเนน (Focus)  
1. จุดเนนดานผูเรียน  
2. จุดเนนดานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3. จุดเนนดานการบริหารจัดการ 

 คานิยมองคการ  
  มุงม่ันตอหนาท่ี  สามัคคีสรางสรรค  รวมใจบริการ  ผลงานคุณภาพ 
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2.6 นโยบายสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประจําปการศึกษา 2562 

1. สถานศึกษามีการจัดการอาคารสถานท่ีใหใชประโยชนสูงสุด เหมาะสม กับบริบท 
สภาพแวดลอมทางดานกายภาพ และวิชาการ ปลอดภัย ถูกตองตามหลักสุขลักษณะ เสริมสรางบรรยากาศ
ใหผูเรียน และบุคลากรอยูอยางมีความสุข และเอ้ือตอการเรียนรู 

2.  สถานศึกษามีการวิเคราะหหลักสูตร มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด/ตัวบงชี้ ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 
2560 เพ่ือพัฒนา และประยุกตใชหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการจําเปนของสถานศึกษา และ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มีการประเมินผล และปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาทุกปการศึกษา 

3. สถานศึกษามีการวิเคราะห คัดกรองผูเรียน และจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
(Individualized Education Program : IEP) บนพ้ืนฐานความสามารถตามศักยภาพความแตกตาง
ระหวางบุคคลของผูเรียนท่ีมีความจําเปนพิเศษ ตามกระบวนการจัดการเรียนรวม กอนนําขอมูลลงในระบบ
บริหารจัดการ     เรียนรวม (Special Education Technology : SET) และระบบการจัดสอบทุกประเภท 

4. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอม และกิจกรรมใหสอดคลองกับแนวคิดโรงเรียนปลอด
ขยะ (Zero Waste School) และมาตรฐานสิ่งแวดลอมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน (Environmental 
Education Sustainable Development: EESD)  

5. สถานศึกษามีการจัดทํา และดําเนินการตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ตาม
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ใหเปนระบบ เหมาะสมกับบริบท และนําผลการ
ประเมินมาปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง  

6. สถานศึกษาใชระบบการบริหารจัดการที่มุงเนนคุณธรรม และความโปรงใสในการ
ทํางาน        ตามหลักการประเมินคุณธรรม และความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
(Integrity & Transparency Assessment : ITA) 

7.  สถานศึกษามีการศึกษา วิเคราะห วิจัย และนําผลไปใชในการพัฒนางาน สถานศึกษา และ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

8.  สถานศึกษามีแผนยกระดับคุณภาพการศึกษาท่ีสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสนองนโยบายของหนวยงานตนสังกัด  

9. การประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย เปนไปตามสภาพท่ีพึงประสงค ไดมาตรฐานตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 

9.1 รอยละ 90 ของผูเรียนระดับปฐมวัย มีพัฒนาการดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม                   
และสติปญญา ตามมาตรฐาน และสภาพท่ีพึงประสงคในระดับพอใชข้ึนไป 
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แนวทางการดําเนินการ 
1. สถานศึกษาวิเคราะหหลักสูตร ตัวบงชี้ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  
2. สถานศึกษาพัฒนา ปรับปรุง หลักสูตรปฐมวัยเพ่ือใหเด็กไดรับการพัฒนาท้ัง 4 ดาน  

ปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการเรียนรูใหตอบสนองความตองการผูเรียน บริบทพ้ืนท่ี และสอดคลองทักษะ
การเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

3. สถานศึกษาพัฒนาผูเรียนระดับปฐมวัยใหมีความพรอมดานรางกาย อารมณ จิตใจ 
สังคม และสติปญญา เพ่ือท่ีจะเขารับการพัฒนาการเรียนรูในระดับท่ีสูงข้ึน 

4. สถานศึกษาจัดบรรยากาศสภาพแวดลอมท้ังใน และนอกหองเรียนใหเอ้ือตอการ
พัฒนาการเรียนรูของเด็กปฐมวัย          

5. สถานศึกษาจัดการเรียนรูระดับปฐมวัยในรูปแบบท่ีหลากหลาย เชน แนวคิดไฮสโคป                      
สะเต็มศึกษา บานนักวิทยาศาสตรนอย ฯลฯ 

6. สถานศึกษาสรางความรูความเขาใจแกพอแมผูปกครองเก่ียวกับการเลี้ยงดูเด็ก
ปฐมวัย      ท่ีถูกตองตามหลักจิตวิทยาพัฒนาการ 

7. สถานศึกษาจัดการศึกษาปฐมวัยท่ีสามารถพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมีความพรอม เพ่ือ
เตรียมตัว                สูการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

 

10. การประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถม 
ศึกษาศึกษาปท่ี  1 

10.1 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบความสามารถดานการอานของผูเรียน (Reading Test)                
ชั้นประถมศึกษาศึกษาปท่ี 1 เพ่ิมข้ึนกวาปท่ีผานมา หรือสูงกวาระดับประเทศ 

แนวทางการดําเนินการ 
1. สถานศึกษาวิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู และตัวชี้วัดกลุมสาระการเรียนรู

ภาษาไทย  
2. ครูวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคลตามผลการประเมินความสามารถในการอาน และ

การเขียน เพ่ือวางแผนและพัฒนาผูเรียน 
3. ครูใชสื่อ เทคนิค วิธีการ จัดการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับผูเรียน เชน การใชคําศัพทใน

บัญชีคําพ้ืนฐาน ชุดฝก การสอนแบบแจกลูกสะกดคํา การจัดการเรียนรูท่ีสอดคลองกับการพัฒนาสมอง 
(BBL) หรือ การใชสื่อ DLTV, DLIT เปนตน 

 

11. การทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู เรียนระดับชาติ (National Test : NT)  
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3  

11.1 คะแนนเฉลี่ยของผูเรียนท่ีมีคะแนนผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผูเรียน
ระดับชาติ (NT) เพ่ิมข้ึนกวาปท่ีผานมา หรือสูงกวาระดับประเทศ 
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แนวทางการดําเนินการ 
1. สถานศึกษาวิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู และตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
2. สถานศึกษามี/ใชคลังขอสอบมาตรฐานตามแนวทางของสํานักทดสอบทางการศึกษา 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หรือขอสอบท่ีมีมาตรฐานของหนวยงานอ่ืนๆ 
3. ครูวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคลตามผลการประเมินเพ่ือวางแผน และพัฒนาผูเรียน 
4. ครูใชสื่อ เทคนิค วิธีการ จัดการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับผูเรียน เชน การใชคําศัพทใน

บัญชีคําพ้ืนฐาน ชุดฝก การสอนแบบแจกลูกสะกดคํา การจัดการเรียนรูท่ีสอดคลองกับการพัฒนาสมอง 
(BBL) การจัดกิจกรรมท่ีสอดแทรกการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหใหนักเรียน บูรณาการการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนโดยใชสื่อ DLTV, DLIT เปนตน 

 

12.  การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O–NET) ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6                           
และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 

12.1 คะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 
เพ่ิมข้ึนกวาปท่ีผานมา หรือสูงกวาระดับประเทศ 

แนวทางการดําเนินการ 
1. สถานศึกษาวิเคราะหผลการประเมินคุณภาพผูเรียนเพ่ือจัดทําแผนยกระดับ

คุณภาพการศึกษา 
1.1 ผลการทดสอบ O-NET 3 ปยอนหลัง 
1.2 ผลการประเมินคุณภาพผูเรียนโดยใชขอสอบมาตรฐานปลายปของผูเรียนท่ี

พัฒนาโดย สพฐ. หรือจากหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีไดมาตรฐาน  
1.3 ผลการประเมินคุณภาพผูเรียนของสถานศึกษา 

2. ครูพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามมาตรฐานการเรียนรู และตัวชี้วัด
ท่ีตองพัฒนา 

3. สถานศึกษา ศึกษารูปแบบและจํานวนขอสอบ (Test Blueprint) ตามท่ีสถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) กําหนด พรอมท้ังจัดสอบ Pre O-NET และนําผลมาจัด
กิจกรรมพัฒนาอยางเขม เพ่ือเตรียมความพรอมในการสอบ O-NET 

 

 13.  การวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนทุกระดับชั้น ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  

13.1 รอยละ 60 ของผูเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน       
ทุกกลุมสาระการเรียนรูระดับคุณภาพ 3 ข้ึนไป 

13.2 รอยละ 80 ของผูเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณอันพึงประสงค ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับดีข้ึนไป 

13.3 รอยละ 80 ของผูเรียนมีผลการประเมินความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห   
และเขียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ในระดับดีข้ึนไป 

13.4 รอยละ 80 ของผูเรียนมีผลการประเมินสมรรถนะสําคัญในการเรียนรูตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ผานเกณฑของแตละสมรรถนะ 
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แนวทางการดําเนินการ 
1. สถานศึกษาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา สอดคลองกับหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กรอบหลักสูตรระดับทองถ่ิน การเรียนรูในศตวรรษท่ี 21     
โดยเนนพัฒนาสมรรถนะผูเรียนเปนรายบุคคล และปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรูใหตอบสนองความตองการ
ผูเรียนและบริบทพ้ืนท่ี 

2. สถานศึกษาวิเคราะหสภาพปจจุบัน จุดเดน จุดดอย จากผลการประเมินตาง ๆ    
เพ่ือกําหนดเปาหมาย และแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา เชน 

2.1 ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผูเรียนระดับชาติ (National 
Test : NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 

2.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O–NET)ระดับชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 6 และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3  

2.3 ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกระดับชั้น 
2.4 ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญในการเรียนรู  
2.5 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค  
2.6 ผลการประเมินความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห และเขียน  

3. ครูผูสอนวิเคราะหมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด ระดับพฤติกรรมดานความรู 
(K) ทักษะกระบวนการ (P) เจตคติ (A) และสมรรถนะ (C) 

4. ครูผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนรูผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 
และสอดคลองกับระดับพฤติกรรมตามหลักสูตร 

5. สถานศึกษาผลิต จัดหา พัฒนาสื่อ เครื่องมือ อุปกรณในการเรียนรู ท่ี
หลากหลายของผูเรียนและทันตอการเปลี่ยนแปลง  

6. สถานศึกษาวัดผล ประเมินผล และนําผลไปใชในการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา  

7. สถานศึกษาทําวิจัย และนําผลการวิจัยไปใชพัฒนางานวิชาการ 
8. สถานศึกษากํากับ ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามระบบการ

ประกันคุณภาพการศึกษา 
9. สถานศึกษาตองประสาน สงเสริมใหบุคคล ครอบครัว เอกชน องคกรชุมชน 

องคกรเอกชน องคกรปกครองทองถ่ิน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคม
อ่ืน มีสวนรวมในการจัดการศึกษา รวมท้ังเปนเครือขาย และแหลงเรียนรูเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

10. สถานศึกษามีการประเมินและรายงานการใชหลักสูตรตามแนวทางการ
บริหารจัดการหลักสูตรและนําผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนา 

 

 14. จํานวนนักเรียน ครู และสถานศึกษา ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติในดานตาง ๆ 

14.1 นักเรียนรอยละ 3 ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติในดานตาง ๆ ระดับสํานักงาน       
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาข้ึนไป 

14.2 ครูรอยละ 25 ในโรงเรียนไดรับการยกยอง เชิดชูเกียรติ ในดานตาง ๆ ระดับ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาข้ึนไป 
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14.3 สถานศึกษาไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติประเภทตาง ๆ อยางนอย 1 รายการ
จากหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานอ่ืน 

แนวทางการดําเนินการ 
สถานศึกษาสนับสนุน สงเสริม ความเปนเลิศทางวิชาการของนักเรียน ครู และการ

บริหารจัดการของสถานศึกษา  เพ่ือขอรับรางวัลตางๆ จากหนวยงานตนสังกัด หรือหนวยงานอ่ืน เชน 
ผลท่ีเกิดกับนักเรียน เชน 
 -  รางวัลพระราชทาน ประเภทนักเรียน 
 - เกียรติบัตรนักเรียนท่ีไดคะแนนเต็ม  100  จากการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน 

(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และการสอบวัดความสามารถพ้ืนฐานของผูเรียน
ระดับชาติ  (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 

 - รางวัลสวดมนตหมูสรรเสริญพระรัตนตรัย ทํานองสรภัญญะ 
 - เกียรติบัตรนักเรียนท่ีไดรับรางวัลจากการแขงขันงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ 
    - ฯลฯ 

ผลท่ีเกิดกับครูและบุคลากรทางการศึกษา เชน 

 - รางวัลคุรุสดุดี 
 - รางวัลทรงคุณคา สพฐ. OBEC AWARDS 
 - รางวัล MOE AWARDS 
 - รางวัลเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานสงเสริมความประพฤตินักเรียนดีเดน 
 - รางวัลผูบังคับบัญชาลูกเสือดีเดน 
 - การยกยองเชิดชูเกียรติใหเปนแบบอยางท่ีดีแกสังคม ดานคุรุชนคน คุณธรรม 
 - คุรุชนคนคุณธรรม 
 - รางวัลเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานสงเสริมความประพฤตินักเรียนดีเดน 
 - ครูผูสอนดีเดน จากหนวยงานตางๆ 
 - รางวัลครูดีในดวงใจ 

   - ฯลฯ 

ผลท่ีเกิดกับสถานศึกษา เชน 

 - รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา 
 - รางวัลดีเดน ประเภทโรงเรียนขนาดเล็ก ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
 - รางวัลโรงเรียนตนแบบสภานักเรียน 
 - รางวัลโรงเรียนตนแบบอาหารกลางวัน 
 - รางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS ประเภทสถานศึกษา 
 - รางวัลเชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส.  
 - รางวัลโรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ 
 - รางวัลโรงเรียนตนแบบสถานศึกษารักษาศีล 5 
 - รางวัลการประกวดศาสนพิธีกรนอย 



 

  
43 

 - รางวัลสถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี 
 - รางวัลโรงเรียนตนแบบโครงการนักเรียนไทยสุขภาพดี 
 - รางวัล อย.นอย 
 - รางวัลโรงเรียนท่ีมีวิธีปฏิบัติท่ีดีหรือเปนแบบอยาง 
 - รางวัลสถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพ อนามัยดี 
 - รางวัลสถานศึกษาพอเพียง 
 - รางวัลบานนักวิทยาศาสตรนอย 
 - รางวัลโรงเรียน สพฐ. ใสสะอาดปราศจากคอรัปชั่น   
   - ฯลฯ 

15. ความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดเสียในการบริหารจัดการ และการ
ใหบริการของสถานศึกษา ดานวิชาการ  งบประมาณ  การบริหารงานบุคคล  และการบริหารท่ัวไป 

15.1 รอยละ 80 ของครู กรรมการสถานศึกษา และผูปกครอง มีความพึงพอใจตอ
การบริหารจัดการ และการใหบริการของสถานศึกษาในระดับดีข้ึนไป 

แนวทางการดําเนินการ 

1. สถานศึกษาประเมินความพึงพอใจผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียในการบริหาร
จัดการ และการใหบริการของสถานศึกษา ประกอบดวย ครู คณะกรรมการสถานศึกษาและผูปกครอง 

 

 
 



สวนที่ 3 

รายละเอียดของแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

3.1 การจัดสรรแผนการบริหารงบประมาณปงบประมาณ พ.ศ. 2562   

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ไดกําหนดกรอบแนวทาง วิธีการ
ดําเนินงานมุงสูเปาหมายความสําเร็จ ภายในปงบประมาณ พ.ศ.2562 และไดดําเนินการบริหารงบประมาณ
ตามแนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยไดการจัดสรรงบประมาณตามแผนบริหารงบประมาณ 
ปงบประมาณ พ.ศ.2562  

ตารางท่ี 10 บัญชีจัดสรรแผนการบริหารงบประมาณปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ท่ี รายการงบประมาณ 
งบประมาณ 

หมายเหตุ 
(บาท) 

ก. คาใชจายพ้ืนฐาน (คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ)     

1 คาสาธารณูปโภค  1,200,000    

2 คาวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น  300,000    

3 วัสดุสาํนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร  70,000    

4 คาจางถายเอกสาร /จัดทําเอกสาร  80,000    

5 คาซอมแซมยานพาหนะขนสง  70,000    

6 คาเบ้ียเลี้ยง คาตอบแทน คาท่ีพักและยานพาหนะ  1,239,300    

7 คาวัสดุอุปกรณในการตกแตงและบํารุงสวน  20,800    
8 คาซอมแซมอาคารและสิ่งกอสรางของสํานักงานและโรงเรียนประสบภัย

ธรรมชาติและคาใชจายตามภารกิจเรงดวน (อนุมัติตามความจําเปน)  300,000    

  รวม (ก)  3,280,100    

ข คาใชจายตามแผนงาน (คาตอบแทน)     
1 คาจาง/คาตอบแทนบุคลากรปฏิบัติงานใหสํานักงาน  รวม 11 อัตราเดิม  12 

เดือน  
 1,719,900  

  

  

 - เจาหนาท่ีธุรการประจํากลุม วุฒิ ป.ตรี 5 อัตรา เดือนละ 15,000 บาท 
และเงินสมทบประกันสังคม 5% 

  

  

  

 - เจาหนาท่ีธุรการประจํากลุม วุฒิ ปวส. 3 อัตรา เดือนละ 11,500 บาท 
และเงินสมทบประกันสังคม 5% 

  

  

  

 - พนักงานบริการ 1 อัตรา และพนักงานขับรถ 2 อัตรา วุฒิการศึกษาภาค
บังคับ เดือนละ 9,000 บาท และเงินสมทบประกันสังคม 5% 

  

  

  รวม (ข)  1,719,900    
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ท่ี รายการงบประมาณ 
งบประมาณ 

หมายเหตุ 
(บาท) 

ค 
คาใชจายตามโครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา 
(คาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ)     

1 โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจําป พ.ศ.2562 หรือ ภารกิจของ
หนวยงาน (พิจารณาหลังไดรับงบประมาณท้ังปจาก สพฐ.)  

5,550,000  
  

2 โครงการตามงบประมาณนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 

2,903,630 
 

  รวม (ค) 8,453,630   

  รวมท้ังสิ้น (ก + ข + ค) 13,453,630   

 

3.2 รายละเอียดโครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา   

 สนองยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579 และนโยบาย
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ตารางท่ี 11 รายละเอียดโครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา 

ท่ี นโยบาย/ชื่อโครงการ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
โครงการ 

หมายเหตุ 

นโยบายท่ี 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
1 การพัฒนาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาคุณธรรม

(องคกรคุณธรรม) ตนแบบโดยใชกระบวนการพัฒนา
องคกรคุณธรรม ตามแนวทางของมูลนิธิยุวสถิรคณุ 

595,280 น.ส.จิราวรรณ ศรี
วิเวก 

 

2 การอบรมลูกเสือตานภยัยาเสพติด 216,000 1.นายมนตชัย วุฒิ
พงศ 
2. ส.ต.ต.ยุทธนา 
บุณยะตุลานนท 

 

นโยบายท่ี 2  พัฒนาคุณภาพผูเรียน 

3 การอบรมครูพ่ีเลีย้งดวยระบบทางไกล โครงการ
บูรณาการสะเตม็ศึกษา ปงบประมาณ พ.ศ.2562 

37,050 นายสุรชัย ชวยเกิด  

4 บานนักวิทยาศาสตรนอยประเทศไทย ปงบประมาณ 
2562 

122,600 นางอรุณศรี จงจิตต  

5 คายเยาวชน...รักษพงไพร เฉลมิพระเกียรติ 60 
พรรษา สมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ประจําป 2562 

381,800 นายสุรชัย ชวยเกิด  

6 เสรมิสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (โครงการ
โรงเรียนสุจริต) 

223,850 นางอรัญญา มูสี
สุทธ์ิ 

 

7 คายเสริมสรางทักษะชีวิต “ปลุกพลัง KID พิชิต
ปญหา” เพ่ือปองกันปญหายาเสพติดและพฤติกรรม
ท่ีไมพึงประสงค 

106,400 น.ส.เพ็ญรัตน สุทธิ
รักษ 
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ท่ี นโยบาย/ชื่อโครงการ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
โครงการ 

หมายเหตุ 

8 บานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา 12,680 นายสุรชัย ชวยเกิด  
9 พัฒนาโรงเรียนหองสมุดเครือขายและกิจกรรม

สงเสริมการอาน 
18,200 น.ส.นิภาพร ทิพย

แกว 
 

10 อบรมเชิงปฏบัิติการพัฒนาการอาน การเขียน สู
ทักษะการคิดข้ันสูง 

364,230 น.ส.นิภาพร ทิพย
แกว 

 

11 พัฒนาประสิทธิภาพการจดัการศึกษาทางไกลผาน
ดาวเทียม (DLTV) 

101,830 1.น.ส.นลิน เล็กมาก 
2. นายชาญชัย ชื่น
พระแสง 

 

12 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจาํปการศึกษา 
2562 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

681,200 1.ส.ต.ต.ยุทธนา 
บุณยะตุลานนท 
2.น.ส.เพ็ญรัตน 
สุทธิรักษ 
3.นางนัยนา เกิดศรี 

 

13 การจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ัน
พ้ืนฐาน (Ordinary National Education Test:  
O-NET) ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 และมัธยมศึกษาปท่ี 
3 ปการศึกษา 2561 

1,071,380 1.น.ส.ณฐกร รักษ
ธรรม 
2.น.ส.นลิน เล็กมาก 
3. นายชัย ชื่นพระ
แสง  

 

14 การจัดการทดสอบทางการศึกษาดานอิสลามศึกษา 
(I-NET) ระดับกลางและระดับปลาย  ปการศึกษา 
2561 
 

15,050 1. น.ส.นลิน เล็ก
มาก 
2. น.ส.ณฐกร รักษ
ธรรม 

 

นโยบายท่ี 3 พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
15 การนิเทศบูรณาการโดยใชพ้ืนท่ีเปนฐานเพ่ือพัฒนา

คุณภาพการศึกษา 
473,085 1.น.ส.จิราวรรณ ศรี

วิเวก 
2.นายชาญชัย ชื่น
พระแสง 

 

นโยบายท่ี 4 สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลือ่มล้ําทางการ
ศึกษา 

16 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรยีนรวมอยางมีคุณภาพ
และยั่งยืน 

319,640 นางณธาอร  
ทองปรีชา 

 

นโยบายท่ี 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
17 พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศของสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษา (Big data) 
174,750 1.นายมนตชัย วุฒิ

พงศ 
2.นายชาญชัย ชื่น
พระแสง 
3.น.ส.สุจารี  
ชัยประดิษฐ 
4.น.ส.นลิน  
เล็กมาก 
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ท่ี นโยบาย/ชื่อโครงการ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
โครงการ 

หมายเหตุ 

18 เตรียมความพรอมสถานศึกษารับการประเมิน
คุณภาพภายนอก รอบสี ่

18,100 1.นายสุรชัย  
ชวยเกิด 
2.นางณธาอร ทอง
ปรีชา 
3.น.ส.ณฐกร รักษ
ธรรม 

 

19 พัฒนาระบบนิเทศภายในสถานศึกษาเพ่ือเสรมิสราง
ความเขมแข็งของการดําเนินงานประกันคณุภาพ
ภายในสถานศึกษา 

204,250 1.น.ส.ณฐกร รักษ
ธรรม 

 

20 ปรับฐานความคดิบุคลากรใหสามารถแยกแยะ
ระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชน
สวนรวมและสรางจิตสํานึก คานิยมการตอตานและ
ไมทนตอการทุจริต 

260,000 1.นายสมชาย
สําอางกาย 
2.นายพิชัย 
ภัทธิยธนี 
3.นายเจด็จ  
หนูแกลว 
4.นายสิงหนาถ คง
ทรัพย 
5. นางดวงมณี 
ฉิมพลี 

 

21 การจัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2561 และแผนปฏิบัติการประจาํป
งบประมาณ พ.ศ.2562 

376,500 นายชูศักด์ิ  
แกวนุน 

ใชงบประมาณ ป 
พ.ศ.2561 

22 ประชุมสมัมนาเพ่ือพัฒนาศักยภาพและ
ประสิทธิภาพผูบริหารการศึกษา ผูบริหาร
สถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา 

408,900 นางดวงมณี ฉิมพลี  

รวม 5,806,275 
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รายละเอียดโครงการ 
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1. โครงการ  การพัฒนาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาคุณธรรม (องคกรคุณธรรม) ตนแบบ  
   โดยใชกระบวนการพัฒนาองคกรคุณธรรม ตามแนวทางของมูลนิธิยุวสถิรคุณ 
สนองนโยบาย สพฐ.    นโยบายท่ี 1 จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง       

    นโยบายท่ี 3 พัฒนาผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธท่ี 3.2   พัฒนาผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ใหมีสมรรถนะตาม
มาตรฐาน  วิชาชีพ มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
กิจกรรมหลัก   สงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงคและคานิยมของชาติ  
สํานัก    สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (สนก.) 
ผูรับผิดชอบ/กลุม 1. นายชูศักดิ์ ชูชวย ผูอานวยการสานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา  
   สุราษฎรธาน ีเขต 1  
   2. นางสาวจิราวรรณ ศรีวิเวก กลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
   สพป. สุราษฎรธาน ีเขต 1 
ลักษณะโครงการ       โครงการตอเนื่อง 
งบประมาณท้ังส้ิน 595,280  บาท 
ระยะเวลาการดําเนินการ ตุลาคม 2561-กันยายน 2562 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 

  ศาสตรพระราชา หรือศาสตรแหงองคพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระบรม
นาถบพิตร ท่ีไดพระราชทานผานวิธีการตาง ๆ เพ่ือพัฒนา ปองกัน แกไข โดยมุงประโยชนสุขแกเหลาพสก
นิกร มนุษยชาติ ใหสามารถดํารงชีวิตไดอยางม่ันคง สันติสุข ยั่งยืน ทรงใหขอคิดในการประพฤติปฏิบัติตน
ของประชาชนทุกคนในการปฏิบัติตนเปน “คนดี” ท้ังคิดดี พูดดี ทําดี ยึดม่ันในคุณธรรมจริยธรรม สุจริต มี
วินัยมีความสามัคคี การออนนอมถอมตน การเปนสุภาพชน ความขยันหม่ันเพียร ความซ่ือสัตยสุจริต และมี
พระบรมราโชวาทเก่ียวกับการปฏิบัติงาน “ในการทํางานใดๆ ไมวาเล็กหรือใหญ งาย ยาก ถายอหยอน จาก
ความเพียรแลว ยากท่ีทําใหสําเร็จเรียบรอยทันเวลา และเม่ือไดพลังความเพียรนี้เกิดแลว เม่ือนั้นการงาน
ท้ังหลาย ก็สําเร็จไดโดยงาย และรวดเร็ว” “เม่ือโอกาสและมีงานท่ีทํา ควรเต็มใจทําโดยไมจําเปนตองมีขอแม
หรือเง่ือนไขอันใดไวใหเปนเครื่องกีดขวางคนทํางานไดจริง ๆ นั้นไมวาจะจับงานสิ่งใดยอมทําไดเสมอ ถายิ่งมี
ความเอาใจใส มีความขยันซ่ือสัตยสุจริต  ก็ยิ่งชวยใหประสบความสําเร็จในงานท่ีทําสูงข้ึน” ประกอบกับโลก
สังคมการทํางานปจจุบันเปนลักษณะของการแขงขัน กระตุนก่ึงบังคับใหคนทํางาน ตามกระแสของการ
เปลี่ยนแปลง ความกาวหนาของเทคโนโลยี นวัตกรรมใหมๆ และการสื่อสารดวยระบบดิจิทัล มีผลทําใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงภายในองคกรซ่ึงคนทํางานสวนใหญมักคุนเคยและรูสึกสบายกับงานแบบเดิมๆ เบื่อหนาย
การเปลี่ยนวิธีการหรือข้ันตอนการปฏิบัติงานใหมๆ เม่ือประสบกับสถานการณของการเปลี่ยนแปลง ท่ีทาให
คนทํางานสวนใหญลําบากใจ ไมสบายใจ ผนวกกับปริมาณงานท่ีมากและผลผลิตของงานยังไมดีเพียงพอ จึง
ทําใหคนทํางานเกิดความเครียด หงุดหงิด วิตกกังวล ไมพรอมคิดงานอยางสรางสรรคไมไวใจคนอ่ืน ไมอยาก
มีเพ่ือน สัมพันธภาพท่ีดีในท่ีทํางานลดลง ความสามารถในการรับมือกับสถานการณประจําวันจึงลดลง
ตามลําดับความรูสึกเหลานี้ลวนทําใหผลผลิตขององคกรลดลง  
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 เปนองคกรทางการศึกษา มีบท
หนาท่ีบริหารจัดการการจัดการศึกษาของหนวยงานและสถานศึกษาในสังกัดท้ังดานการบริหารจัดการงาน
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วิชาการการบริหารงานบุคคล การบริหารงานการเงิน การบริหารงานท่ัวไป และงานนโยบาย ซ่ึงแตละกลุม
มีบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบตางกันไป ตามมาตรฐานตําแหนง มาตรฐานวิชาชีพ และมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน  

 สมรรถนะประจําสายงานรวมถึงลักษณะงานท่ีปฏิบัติของบุคลกรในแตละกลุม จากผลการ
ปฏิบัติงานผลการดําเนินงาน ผลการดําเนินการของเขตพ้ืนท่ีสงผลตอการประเมินตนเองในการประเมิน
มาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท้ัง 3 มาตรฐาน พบวาผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพดีเยี่ยม แต
มีบางตัวบงชี้และบางประเด็นพิจารณาตองมีการพัฒนา สงเสริม ปองกัน และแกไขเพ่ือใหการดําเนินงานมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตอไป ผลการประเมินความพึงพอใจตอการบริหารจัดการและการ
ใหบริการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2561 
พบวาผูรับบริการและผูมีสวนไดเสียมีความพึงพอใจตอการบริหารจัดการและการใหบริการของสํานักงานเขต
พ้ืนท่ี มีความพึงพอใจอยูระดับมาก ท้ัง 4 ดาน และผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวน
ไดเสียท่ีมีตอการใหบริการของเจาหนาท่ีหรือบุคลากรผูใหบริการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 แยกตามกลุมท้ัง 10 กลุมตามโครงสรางการบริหารงานในสํานักงาน 
พบวาผูรับบริการมีความพึงพอใจทุกกลุมอยูในระดับมาก มีประเด็น  การใหบริการดวยความสุภาพยิ้มแยม
แจมใส รับฟงปญหา ขอซักถามดวยความเต็มใจ ใหบริการดวยความเอาใจใส มุงม่ัน กระตือรือรน ให
คําอธิบาย ตอบขอสงสัยไดอยางชัดเจนตรงประเด็น การใหคําแนะนําและตอบขอซักถามไดอยางถูกตอง
และชัดเจนใหบริการดวยความสุภาพ ออนโยน และมนุษยสัมพันธของผูใหบริการ ความโปรงใส ซ่ือสัตย 
สุจริต ความพรอมของผูใหบริการ ณ จุดรับบริการ มีระบบการใหบริการเปนข้ันตอน คลองตัว รวดเร็วไม
ซับซอน การแจงผลสําเร็จของการใหบริการตอผูขอรับบริการ ผูรับบริการมีความพึงพอใจระดับนอย และ
จากผลการดําเนินงานการโครงการพัฒนาองคกรคุณธรรมและผูนําคุณธรรมโดยใชกระบวนการพัฒนา
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ พบวา การดําเนินงานยังไมเปนไปตามแผนท่ีตั้งไว 
ขาดความตอเนื่อง และขาดการมีสวนรวมของผูมีสวนเก่ียวของในองคกร นอกจากนี้สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ไดรับการคัดเลือกเปนสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาคุณธรรม (องคกร
คุณธรรม) ตนแบบ และบุคลากรไดรับการคัดเลือกเปนวิทยากรแกนนําสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
คุณธรรม (องคกรคุณธรรม) จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พรอมท้ังการเขารับการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรแกนนําการประชุมเชิงปฏิบัติการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาคุณธรรม 
และนําผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการมาพัฒนา เพ่ือดําเนินการขับเคลื่อนขยายผล ในสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ใหเปนองคกรคุณธรรมตนแบบ ท่ีมีการบริหารจัดการองคกรท่ีมีสมรรถนะสูงและมีประสิทธิภาพ 
เกิดการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในองคกร ผูบริหาร บุคลากรในสํานักงานปฏิบัติตามหนาท่ีความ
รับผิดชอบ มีสัมพันธภาพท่ีดีของบุคลากรในองคกร บุคลากรมีความสุขในการปฏิบัติงาน สภาพแวดลอม
องคกรมีบรรยากาศในการทํางาน มีองคความรู นวัตกรรมดานการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม เปนแหลง
เรียนรูและการสรางเครือขายขยายผลใหกับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอ่ืน ๆ จึงไดจัดทําโครงการนี้ข้ึน 
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2. วัตถุประสงค 
 เพ่ือดําเนินการขับเคลื่อนขยายผลในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ใหเปนองคกรคุณธรรมตนแบบ 

ท่ีมีการบริหารจัดการองคกรท่ีมีสมรรถนะสูงและมีประสิทธิภาพ เกิดการมีสวนรวมของทุกภาคสวนใน

องคกร ผูบริหาร บุคลากรในสํานักงานปฏิบัติตามหนาท่ีความรับผิดชอบ มีสัมพันธภาพท่ีดีของบุคลากรใน

องคกร บุคลากรมีความสุขในการปฏิบัติงาน สภาพแวดลอมองคกรมีบรรยากาศในการทํางาน มีองคความรู 

นวัตกรรมดานการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม เปนแหลงเรียนรูและการสรางเครือขายขยายผลใหกับ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอ่ืน ๆ 

3. กลุมเปาหมาย  
 ขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษา พนักงานประจํา ลูกจางในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธาน ีเขต 1 จานวน 76 คน ประกอบดวย  
 3.1.1 ผูอํานวยการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จํานวน 1 คน  
 3.1.2 รองผูอํานวยการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จํานวน 3 คน  
 3.1.3 ศึกษานิเทศก จํานวน 9 คน  
 3.1.4 บุคลากรทางการศึกษา จํานวน 64 คน  
 3.1.5 พนักงานราชการ ลูกจาง นักการ จํานวน 22 คน 

4. กิจกรรม/ตัวช้ีวัด/คาเปาหมาย 

กิจกรรม ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

1.การพัฒนาสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาคุณธรรม (องคกร
คุณธรรม) ตนแบบ โดยใช
ก ร ะ บว น ก า ร พัฒ น า อ ง ค ก ร
คุณธรรม ตามแนวทางของมูลนิธิ
ยุวสถิรคุณ  
เน้ือหาสาระประกอบดวย  
- การสรางการรับรูและยอมรับจาก
ทุกภาคสวนในองคกร  
- ระดมความคิดเห็นจากทุกคน ทุก
ภาคสวน เพ่ือจัดทําบัญชี
พฤติกรรม 2 บัญชี  
- รวมระดมความคดิเพ่ือกําหนด
คุณธรรมหลัก  
- แปลงคุณธรรมหลักเปนนโยบาย
หรือแนวปฏิบัต ิ 
- การลงมือปฏิบัต ิ 
- การประเมินผล  
 
 

1. ระดับการรับรู การยอมรับจากทุกภาคสวนในองคกร และ
ความพึงพอใจเก่ียวกับการขับเคลือ่นสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาคุณธรรม (องคกรคุณธรรม) ตาม
กระบวนการพัฒนาองคกรคณุธรรมของบุคลากรใน
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีรอยละ 80  
2. ระดับความสําเร็จและความพึงพอใจตอกิจกรรม Rally 
คุณธรรม การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการจัดทํา
แผนพัฒนาองคกรคุณธรรม/คูมือปฏิบัติงานขององคกรตาม
กระบวนการพัฒนาองคกรคณุธรรม ของบุคลากรใน
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี รอยละ 80  
3. ระดับความสําเร็จและความพึงพอใจตอการลงมือปฏิบัต ิ
ตามกระบวนการพัฒนาองคกรคณุธรรม ของบุคลากรใน
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี รอยละ 80  
4. ระดับความสําเร็จและความพึงพอใจตอการประเมินผล
ตามกระบวนการพัฒนาองคกรคณุธรรม ของบุคลากรใน
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี รอยละ 80  

รอยละ 80 
รอยละ 80 
รอยละ 80 
รอยละ 80 
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กิจกรรม ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

2. การวิจัยการพัฒนาสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาคุณธรรม 
(องคกรคุณธรรม) ตนแบบ  
โดยใชกระบวนการพัฒนาองคกร
คุณธรรม ตามแนวทางของมูลนธิิ
ยุวสถิรคุณ  
1. เขียนเคาโครงการวิจัย  
2. เสนอเคาโครงการวิจัย  
3. ดําเนินการวิจัย โดยพัฒนาเครื่องมือ
วิจัย เก็บขอมูล วิเคราะหขอมูล  
4. สรุปผลและเขียนรายงานการวิจัย  
5. เผยแพรผลการวิจยัไปยังผูท่ีเก่ียวของ  

5.ระดับคณุภาพของการดําเนินวิจยัการพัฒนาสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาคุณธรรม (องคกรคุณธรรม) ตนแบบ โดยใช
กระบวนการพัฒนาองคกรคุณธรรม ตามแนวทางของมลูนิธิ
ยุวสถิรคณุ  
เกณฑ  
ระดับคณุภาพ 4 หมายถึง ดีเยี่ยม  
ระดับคณุภาพ 3 หมายถึง ดีมาก  
ระดับคณุภาพ 2 หมายถึง พอใช  
ระดับคณุภาพ 1 หมายถึง ปรับปรงุ  

ระดับคณุภาพ 3  

5. กิจกรรม/ระยะเวลาดําเนินการ 

กิจกรรม 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

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

1.การพัฒนา
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาคุณธรรม 
(องคกรคุณธรรม) 
ตนแบบ โดยใช
กระบวนการพัฒนา
องคกรคุณธรรม ตาม
แนวทางของมูลนิธิ
ยุวสถิรคณุ  

             

2. การวิจัยการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม
ของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
โดยใช
กระบวนการพัฒนา
องคกรคุณธรรมของ
มูลนิธิยุวสถิรคุณ  
1. เขียนเคา
โครงการวิจัย  
2. เสนอเคา
โครงการวิจัย  
3. ดําเนินการวิจัย 
โดยพัฒนาเครื่องมือ
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กิจกรรม 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

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

วิจัย เก็บขอมูล 
วิเคราะหขอมูล  
4. สรุปผลและเขียน
รายงานการวิจัย  
5. เผยแพรผลการวิจัย
ไปยังผูท่ีเก่ียวของ  

 

6. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณท่ีใช   จํานวน  595,680 บาท (ถัวจายทุกรายการ) 

กิจกรรม ลักษณะรายจายงบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1.การพัฒนาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
คุณธรรม (องคกรคุณธรรม) ตนแบบ โดยใช
กระบวนการ พัฒนาองคกรคุณธรรม ตาม
แนวทางของมูลนิธิยุวสถิรคุณ  
โดยการ 
การสรางการรับรูและการยอมรับจากทุกภาค
สวนในองคกร  
1. การประชุมวางแผนการดําเนินงาน
ขับเคลื่อนสํานักงานเขตของคณะทํางาน และ
แตงตั้งคณะทํางานขับเคลื่อนและออกแบบ
กิจกรรม  
2.ประชุมช้ีแจงทําความเขาใจแกบุคลากรใน
สํานักงานทุกคน  
ระดมความคิดเห็นจากทุกคน ทุกภาคสวน 
เพ่ือจัดทําบัญชีพฤติกรรม 2 บัญช ีรวม
ระดมความคิดเพ่ือกําหนดคุณธรรมหลัก 
แปลงคุณธรรมหลักเปนนโยบายหรือแนว
ปฏิบัติ  
โดยการดําเนินการดังน้ี  
1. Rally คุณธรรม  
2. การประชุมเชิงปฏิบัติการ  
- ระดมความคิดจดัทําบัญชี 2 บัญชี  
- ระดมความคิดเพ่ือกําหนดคณุธรรมหลัก  
3. แปลงคุณธรรมเปนนโยบายหรอืแนวปฏิบัต ิ 
4.การจัดทําแผนพัฒนาองคกรคุณธรรม/คูมือ
ปฏิบัติงานขององคกร  
การลงมือปฏิบัติ  

 
 

 
 
-  
 
 
 
 
 
 
 
-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 

 
 
 
 

15,150  
 
 
 
 
 
 
 

246,550  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

244,600 
 
 

 
 
 
 

500  
 
 
 
 
 
 
 

12,000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8,080  
 
 

1. ผูอํานวยการเขตพื้นที ่ 
2. รองผูอํานวยการเขตทุกคน  
3. ผูอํานวยการกลุม  
4. วิทยากรแกนนาํ  
5. บุคลากรในสํานกังานทกุคน  
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กิจกรรม ลักษณะรายจายงบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

โดยการดําเนินการดังน้ี  
1. ประชุมการประกาศขอตกลง/เจตนารมณท่ี
ปฏิบัติตามนโยบายของทุกกลุม  
2. ทุกกลุมปฏิบัตติามนโยบายและกิจกรรม

สงเสริมความดีตามท่ีตกลงไว  

3.ศึกษาดูงานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
คุณธรรม(องคกรคุณธรรม)ตนแบบ  
4.การประชุมสรุปผลการดําเนิน ( AAR/ 
PLC/KM )ของทุกกลุม ๆ 2 เดือนและสรุปผล
การดําเนินงานเปนระยะ และสรุปผลเปน
ภาพรวมขององคกร  
5.การประชุมภายในกลุมเปนระยะ และ
สรุปผลการดําเนินงานเปนระยะ  
6.การนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 
และชวยเหลือการดําเนินงาน  
7.การสรางขวัญกาลังใจ  
การประเมินผล  
โดยการดําเนินการดังน้ี  
1. สรุปผลการดําเนินจากการประเมินของทุก
กลุม ตามบัญชี 1 และบัญชี 2 และการ
ประเมินตนเองตามบัญชี 1 และบัญชี 2  
2.การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู และถอด
บทเรียนองคกรคณุธรรม  
3.การสรางเครือขาย ขยายผล  
4.สรุปประเมินผลการดาํเนินงานและวาง
แผนการดาํเนินในปถัดไป  
โดยการดําเนินการกับบุคลากรในสํานักงานจํานวน 

76 คน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

36,400  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,400  
 

รวม 1 - 542,700  22,980   

2. การวิจัยการพัฒนาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาคุณธรรม (องคกรคุณธรรม) ตนแบบ โดยใช
กระบวนการพัฒนาองคกรคุณธรรม ตามแนวทางของมูลนิธิยุวสถิรคุณ  
1) เขียนเคาโครงการวิจัย  
2) เสนอเคาโครงการวิจัย  
3) ดําเนินการวิจัย โดยพัฒนาเครือ่งมือวิจัย 
เก็บขอมูล วิเคราะหขอมลู  
4) สรุปผลและเขียนรายงานการวิจัย  
5) เผยแพรผลการวิจัยไปยังผูท่ีเก่ียวของ  

- 25,000  5,000  1.นายไพจิตร รักษาสรณ  
2.นายชาญชัย ชื่นพระแสง  
3.นางสาวจิราวรรณ ศรีวิเวก  
4.นางสาวณฐกร รักษธรรม  

รวม 2 -  25,000  5,000   
รวม1+2 -  567,700  27,980   
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7.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช 

1. ระดับการรับรูการยอมรับจากทุกภาคสวนในองคกรและความพึงพอใจ
เก่ียวกับการขับเคลื่อนสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาคุณธรรม (องคกร
คุณธรรม) ตามกระบวนการพัฒนาองคกรคุณธรรม ของบุคลากรใน
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี  

การสอบถามสําเร็จ 
และการประเมินความ
พึงพอใจ  

แบบสอบถาม 

2. ระดับความสําเร็จและความพึงพอใจตอกิจกรรม Rally คุณธรรม  
การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการจัดทําแผนพัฒนาองคกร
คุณธรรม/คูมือปฏิบัติงานขององคกรตามกระบวนการพัฒนาองคกร
คุณธรรม ของบุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ี  

การสอบถามสําเร็จ 
และการประเมินความ
พึงพอใจการสัมภาษณ  

แบบสอบถาม 
แบบสัมภาษณ 

3. ระดับความสําเร็จและความพึงพอใจตอการลงมือปฏิบัต ิตาม
กระบวนการพัฒนาองคกรคณุธรรม ของบุคลากรในสํานักงานเขต
พ้ืนท่ี  

การสอบถามสําเร็จ 
และการประเมินความ
พึงพอใจการสัมภาษณ 

แบบสอบถาม 
แบบสัมภาษณ 

4. ระดับความสําเร็จและความพึงพอใจตอการประเมินผล การจัด
กิจกรรมการแลกเปลีย่นเรยีนรู การสรางขวัญกาลังใจ การสราง
เครือขาย ตามกระบวนการพัฒนาองคกรคุณธรรม ของบุคลากรใน
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี  

การสอบถามสําเร็จ 
และการประเมินความ
พึงพอใจ  
การสัมภาษณ  
การตรวจสอบผลการ
ดําเนินงาน  

แบบสอบถาม 
แบบสัมภาษณ 
แบบตรวจสอบ 

5.ระดับคณุภาพของการดําเนินการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยใชกระบวนการพัฒนา
องคกรคุณธรรมของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุ
ราษฎรธานี เขต 1 (องคกรคุณธรรม)  

การตรวจสอบคณุภาพ 
Rubric  

แบบตรวจสอบ
คุณภาพ 

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 เปนองคกรคุณธรรมตนแบบ ขององคกรท่ีมี 
การ บริหารจัดการองคกรท่ีมีสมรรถนะสูงและมีประสิทธิภาพ เกิดการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในองคกร 
ผูบริหาร บุคลากรในสํานักงานปฏิบัติตามหนาท่ีความรับผิดชอบ มีสัมพันธภาพท่ีดีของบุคลากรในองคกร 
บุคลากรมีความสุขในการปฏิบัติงาน สภาพแวดลอมองคกรมีบรรยากาศในการทํางาน มีองคความรู นวัตกรรม
ดานการ เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม เปนแหลงเรียนรูและการสรางเครือขายขยายผลใหกับสํานักงานเขต
พ้ืนท่ี การศึกษาอ่ืน ๆ 
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2. โครงการ การอบรมลูกเสือตานภัยยาเสพติด  
สนองนโยบาย สพฐ.    นโยบายท่ี 1 จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง     
ผูรับผิดชอบ/กลุม นายมนตชัย  วุฒิพงศ และ ส.ต.ต.ยุทธนา  บุณยะตุลานนท /  
 กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ        ตอเนื่อง 
งบประมาณท้ังส้ิน 216,000 บาท 
ระยะเวลาการดําเนินการ กรกฎาคม 2562 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 

 ดวยกระทรวงศึกษาธิการ  ไดกําหนดนโยบายในการเสริมสรางทักษะชีวิตของผูเรียนใหมีคุณลักษณะ
ท่ีพึงประสงค ๓ ดาน คือ ยึดม่ันประชาธิปไตย มีคุณธรรมความเปนไทย และหางไกลยาเสพติด โดยมุงเนนให
สถานศึกษาจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมการพัฒนาผูเรียน เนนผลสัมฤทธิ์ท่ีทําใหผูเรียนเกิดมโนสํานึก รูผิดชอบชั่วดี มี
วิถีปฏิบัติอันดีงามในชีวิตจริง และมีสวนรวมในกิจกรรม  ประกอบกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานไดกําหนดแนวทางการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา ตามยุทธศาสตรชาติ 
๒๐ ป ยุทธศาสตรท่ี ๑ ความม่ันคงใหหนวยงานท่ีเก่ียวของรวมกันดําเนินการบูรณาการปฏิบัติงาน เพ่ือเรงรัด
แกไขปญหายาเสพติดใหครอบคลุมในมิติตาง ๆ อยางเขมงวด  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุ
ราษฎรธานี เขต 1 ถือเปนหนวยงานทางการศึกษาซ่ึงอยูภายใตการบริหารของกระทรวงศึกษาธิการและ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จึงมีหนาท่ีและภารกิจในการกํากับ ดูแล ปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดในสถานศึกษาใหเปนไปตามนโยบายดังกลาว 

โดยในปงบประมาณ 2561 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ได
ขับเคลื่อนโครงการอบรมลูกเสือตานภัยยาเสพติด ซ่ึงเปนการอบรมและสรางแกนนํานักเรียนในโรงเรียนโดย
ผานกิจกรรมลูกเสือ ซ่ึงถือกิจกรรมอันเหมาะสมท่ีจะชวยใหนักเรียนมีระเบียบวินัย มีความซ่ือสัตย สุจริต และ
มีทักษะในการปองกันตนเองไมใหยุงเก่ียวกับยาเสพติด โดยผลการดําเนินงานในปท่ีผานมา พบวา สํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 มีนักเรียนแกนนําจํานวน  216 คน 27 โรงเรียน โดยผู
ผานการอบรมมีความรูเก่ียวกับยาเสพติด มีความตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด มีทักษะชีวิตในการ
ปองกันตนเองใหหางไกลจากยาเสพติด และสามารถเปนแกนนําในการจัดกิจกรรมในโรงเรียนไดเปนอยางดี 
ดั งนั้ น เ พ่ือการสงเสริม สนับสนุนให โครงการดังกลาว มีความยั่ งยืนสอดคลองกับนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการและสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อีกท้ังยังเปนการสรางนักเรียนแกนนํา
ในโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 

           สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี  เขต ๑  จึงไดจัดทําโครงการอบรมลูกเสือ
ตานภัยยาเสพติดข้ึน เพ่ือใหการสรางและพัฒนานักเรียนแกนนํามีความยั่งยืน มีทักษะในการอยูรวมกับผูอ่ืน 
และเปนแบบอยางในโรงเรียนไดอยางแทจริง 
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2. วัตถุประสงค 

 1.เพ่ือใหผูเขารับการอบรมไดรับรูเก่ียวกับยาเสพติด มีความตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพ
ติดมีทักษะชีวิตในการปองกันตนเองใหหางไกลยาเสพติด 
 2.เพ่ือใหผูเขารับการอบกรมเปนแกนนําในการจัดกิจรรมในการรณรงคและปองกันยาเสพติด 

3. กลุมเปาหมาย  
 3. ลูกเสือ เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2-3   
                จํานวน 27 โรง ๆ ละ 8 คน      รวม  216 คน 
 3.2 ผูบังคับบัญชาลูกเสือ/ครูผูควบคุมดูแล โรงเรียนละ ๑ คน  รวม    27 คน 
 3.3 วิทยากรและเจาหนาท่ี     รวม    41 คน 
           รวมท้ังสิ้น   284 คน 

4. กิจกรรม/ตัวช้ีวัด/คาเปาหมาย 

ชื่อกิจกรรม ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
การอบรมลูกเสือตานภยัยาเสพ
ติดในสถานศึกษา   

รอยละของผูเขาอบรมไดรับรูเก่ียวกับยาเสพตดิ โทษและ
พิษภัยของยาเสพตดิ มีทักษะชีวิตในการปองกันตนเองให
หางไกลจากยาเสพติด  
รอยละของผูเขาอบรมมีทักษะและสามารถเปนนักเรียน
แกนนําในโรงเรียน 

รอยละ ๙๐ 
 
 

รอยละ 100 

5. กิจกรรม/ระยะเวลาดําเนินการ 

กิจกรรม 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

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

การอบรมลูกเสือตานภยั
ยาเสพตดิในสถานศึกษา 

             

 
6. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณท่ีใช   จํานวน  216,000  บาท (ถัวจายทุกรายการ) 

กิจกรรม ลักษณะรายจายงบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

การอบรมลูกเสือตานภยัยาเสพติดในสถานศึกษา
รายละเอียดกิจกรรม ดังน้ี 
-ลูกเสือกับการอยูรวมกันอยางมีความสุขในการ 
 ตานภัยยาเสพตดิ 
-ลูกเสือกับการเรยีนรูเรื่องยาเสพตดิ 
-ลูกเสือกับการสรางอุดมการณตานภัยยาเสพตดิ 
-ลูกเสือกับทักษะชีวิตปองกันยาเสพติด 
-ลูกเสือกับการดูแลเยียวยา ชวยเหลือผูเก่ียวของ 
 กับยาเสพตดิ 

28,000 173,900 14,100 1.นายมนตชัย  วฒิพงศ 
2.ส.ต.ต.ยุทธนา   
บุณยะตุลานนท 
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กิจกรรม ลักษณะรายจายงบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

-ลูกเสือกับการปองกันภัยยาเสพตดิ (ฐานตานภัย 
 ยาเสพตดิ) 
-ลูกเสือกับการชุมนุมรอบกองไฟ   
ผูเขารวมประกอบดวย ลูกเสือ เนตรนารี 
ผูบังคับบัญชาลูกเสือ/ครูควบคมุดแูล  วิทยากร
และเจาหนาท่ี จํานวน 284 คน 
ระหวางวันท่ี 12 – 14  กรกฎาคม  2562 
ณ คายลูกเสือช่ัวคราวโรงเรียนวมนิทรวิทยา 
(ฮัวเหมิง)  อําเภอเมืองสุราษฎรธานี 

รวม 28,000 173,900 14,100  

7.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช 

รอยละของผูรับการอบรมไดรบัรูเก่ียวกับยาเสพติด โทษและพิษ
ภัยของยาเสพติด มีทักษะชีวิตในการปองกันตนเองใหหางไกลจาก
ยาเสพตดิ  

แบบทดสอบ 

 

แบบทดสอบ 

รอยละของผูเขาอบรมมีทักษะและสามารถเปนนักเรียนแกนนําใน
โรงเรียน 

สังเกตพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม 

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. นักเรียนทุกคนในโรงเรียนท่ีเปดสอนในระดับขยายโอกาสมีทักษะและไมยุงเก่ียวกับยาเสพติด  

2. โรงเรียนท่ีเปดสอนในระดับขยายโอกาสทุกโรงเรียนมีนักเรียนแกนนําและสามารถเปนแบบอยาง
ใหกับนักเรียนในโรงเรียนได 

   3. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 มีนักเรียนแกนนําตนแบบใน
การปองกันยาเสพติดในโรงเรียน 
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3. โครงการ  การอบรมครูพ่ีเล้ียงดวยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา  
   ปงบประมาณ 2562 
สนองนโยบาย สพฐ.     2 พัฒนาคุณภาพผูเรียน 
กลยุทธท่ี    3.3 พัฒนาคุณภาพผูเรียน ใหมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  

มีความเปนเลิศดานวิชาการ นําไปสูการสรางขีดความสามารถในการแขงขัน 
ผูรับผิดชอบ/กลุม นายสุรชัย  ชวยเกิด / กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ       โครงการตอเนื่อง 
งบประมาณท้ังส้ิน 37,050 บาท 
ระยะเวลาการดําเนินการ มกราคม 2562 – กันยายน 2562 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 

ดวยสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ดําเนินโครงการบูรณาการสะเต็ม
ศึกษา ประจําปงบประมาณ 2562 เพ่ือขับเคลื่อนการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษาสูสถานศึกษาใหครอบคลุม
ทุกจังหวัด ทุกเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และทุกสังกัด โดยระบบทางไกลผานสถานีโทรทัศนเพ่ือการศึกษา DLTV 
และ internet  โดยจัดอบรม 4 หลักสูตร คือ ระดับประถมศึกษาปท่ี 1-3  ระดับประถมศึกษาปท่ี 4-6  

ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 1-3   และระดับมัธยมศึกษาปท่ี 4-6 ซ่ึง สสวท. จะจัดใหมีการอบรมสะเต็มศึกษาแกครู
พ่ีเลี้ยงของโรงเรียนท่ีเปนศูนยอบรมครูสะเต็มศึกษาดวยระบบทางไกล ท้ัง 4 ระดับ กอนการอบรมครูใน
โรงเรียนท่ัวไป โดยขอความอนุเคราะหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา เขต 1 ของทุกจังหวัด 
เปนศูนยปลายทางในการอบรมครูพ่ีเลี้ยงฯ ดวยระบบทางไกลผานสถานีโทรทัศนเพ่ือการศึกษา DLTV และ 
internet มี สสวท. เปนวิทยากรใหการอบรม ณ ตนทาง 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 จัดทําโครงการนี้ข้ึน เพ่ือเปน
สถานท่ีอบรมครูพ่ีเลี้ยงดวยระบบทางไกล ใหกับโรงเรียนท่ีเปนศูนยสะเต็มศึกษาในจังหวัดสุราษฎรธานี 
จํานวน 7 ศูนย ไดแก โรงเรียนบานโพหวาย โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย โรงเรียนบานหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217 
(สพป.สฎ.1,2,3)  โรงเรียนสุราษฏรพิทยา (สพม.11)  โรงเรียนเทพมิตรศึกษา (สช.)  โรงเรียนองคการ
บริหารสวนจังหวัดสุราษฎรธานี 3 และโรงเรียนเทศบาล 5 (อปท.) 

2. วัตถุประสงค 
เพ่ืออบรมครูพ่ีเลี้ยงของโรงเรียนท่ีเปนศูนยในการอบรมครูสะเต็มศึกษาดวยระบบทางไกล ระดับ

ประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ใหมีความรูความเขาใจสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูสะเต็มศึกษา 
 
3. กลุมเปาหมาย 
 ครูพ่ีเลี้ยงของโรงเรียนท่ีเปนศูนยการอบรมครูสะเต็มศึกษาในจังหวัดสุราษฎรธานี 7 ศูนย เปนครู
ระดับประถมศึกษาตอนตน 18 คน ระดับประถมศึกษาตอนปลาย 18 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 21 คน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 6 คน และคณะทํางาน 10 คน รวมท้ังหมด 73 คน 
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4. กิจกรรม/ตัวช้ีวัด/คาเปาหมาย 

กิจกรรม ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

อบรมสะเตม็ศึกษาครูพ่ีเลี้ยงดวย

ระบบทางไกลผานสถานีโทรทัศน

เพ่ือการศึกษา DLTV และ 

internet โดยมี สสวท. เปน

วิทยากรใหการอบรม ณ ตนทาง 

รอยละของครูพ่ีเลี้ยงแตละระดับท่ีลงทะเบียนในระบบเขารบั

การอบรมสะเต็มศึกษาดวยระบบทางไกล 

 

รอยละ 100 

5. กิจกรรม/ระยะเวลาดําเนินการ 

ช่ือกิจกรรม 
ปงบประมาณ 2562 

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

อบรมสะเตม็ศึกษาครูพ่ีเลี้ยง

ดวยระบบทางไกลผาน

สถานีโทรทัศนเพ่ือ

การศึกษา DLTV และ 

internet โดยมี สสวท. เปน

วิทยากรใหการอบรม ณ ตนทาง 

            

6. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณท่ีใช   จํานวน  37,050 บาท (ถัวจายทุกรายการ) 

กิจกรรม ลักษณะรายจายงบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

อบรมสะเตม็ศึกษาครูพ่ีเลี้ยงดวยระบบทางไกลผาน
สถานีโทรทัศนเพ่ือการศึกษา DLTV และ internet 
โดยมี สสวท. เปนวิทยากรใหการอบรม ณ ตนทาง 
จัดอบรม 4 ระดับ 4 หลักสตูร ดังน้ี 
   - วันท่ี 7-10 มีนาคม 2562 ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย เรื่อง ตรวจพันธุทันดวน ประกอบดวยครู
พ่ีเลี้ยงและคณะทํางาน 10 คน 
   - วันท่ี 28-30 มีนาคม 2562 ระดับประถมศึกษา

ตอนตน เรื่อง หนูหนูกับ zoo ใหม ประกอบดวยครู

พ่ีเลี้ยงและคณะทํางาน 22 คน 

- วันท่ี 4-6 เมษายน 2562 ระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน เรือ่ง ขนสงทันใจ ลื่นไถลก็ไมกลัว 
ประกอบดวยครูพ่ีเลี้ยงและคณะทํางาน 25 คน 
   - วันท่ี 19-21 เมษายน 2562 ระดับประถมศึกษา

ตอนปลาย เรื่อง เก็บดาวมาฝากเธอ ประกอบดวยครูพ่ี

เลี้ยงและคณะทํางาน 22 คน 

 37,050  นายสุรชัย ชวย
เกิด 

รวม  37,050   
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7.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช 

รอยละของครูพ่ีเลี้ยงแตละระดับท่ีลงทะเบียนในระบบเขารบัการอบรม

สะเต็มศึกษาดวยระบบทางไกล 

ตรวจสอบการเช็คอิน 

เขาอบรม 

ระบบเช็คอินของ 

สสวท. 

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1  สามารถอํานวยความสะดวกและ

ใชเปนสถานท่ีอบรมครูพ่ีเลี้ยงดวยระบบทางไกล ใหกับโรงเรียนท่ีเปนศูนยสะเต็มศึกษาในจังหวัดสุราษฎร
ธานี จํานวน 7 ศูนย ใหมีความรูความเขาใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรูสะเต็มศึกษา และสงเสริมใหแตละ
ศูนยสามารถนําไปขยายผลในการอบรมครูในชวงเวลาถัดไป 
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4. โครงการ  โครงการบานนักวิทยาศาสตรนอยประเทศไทย  ปงบประมาณ 2562 

สนองนโยบาย สพฐ    2 ดานการพัฒนาคุณภาพผูเรียน  

กลยุทธท่ี 3.2   พัฒนาคุณภาพของผูเรียน ใหมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 มีความเปนเลิศ  
   ดานวิชาการ นําไปสูการสรางขีดความสามารถในการแขงขัน 
ผูรับผิดชอบ/กลุม นางอรุณศรี  จงจิตต /กลุมนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ       ตอเนื่อง 
งบประมาณท้ังส้ิน 122,600 บาท 
ระยะเวลาการดําเนินการ มกราคม –กรกฎาคม 2562 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  รวมกับมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ได
ดําเนินงานโครงการบานนักวิทยาศาสตรประเทศไทย มาอยางตอเนื่อง  โดยไดสนับสนุนงบประมาณเพ่ือ
เปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการกิจกรรมบานนักวิทยาศาสตรนอย  ซ่ึงเปนกระบวนการสําคัญท่ี
สงเสริมพัฒนาใหนักเรียนปฐมวัยไดสัมผัสกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในชีวิตประจําวันระดับพ้ืนฐานท่ีมี
ประสิทธิภาพ   สามารถปลูกฝงนิสัยรักวิทยาศาสตรใหแกเด็กเปนกิจกรรมท่ีเชื่อมโยงใหผูปกครองเขามามี
สวนรวมสนับสนุน ความอยากรู  อยากเรียน เนนกระบวนการทดลองท่ีจําลองเหตุการณในชีวิตประจําวัน
ของเด็กและความสัมพันธ ของสิ่งตาง ๆ รอบตัว  เนนกิจกรรมท่ีเด็กสามารถทําการทดลองไดดวยตนเอง  
และเรียนรูไดดวยประสาทสัมผัส เม่ือสิ้นสุดการทดลองเด็กจะไดเรียนรูเก่ียวกับสิ่งแวดลอมรอบตัว  นํา
ประสบการณไปประยุกตใชกับเหตุการณใหมได ทําใหเด็กท่ีมีความสุขและสนุกกับการเรียนรู   โดยครูจัด
กิจกรรมตอยอดดวยการทําโครงงานตามความสนใจ หรือสิ่งท่ีเด็กอยากรูสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1  มีโรงเรียนในโครงการจํานวน 108 โรงเรียน  ประกอบดวยรุนท่ี 1 จํานวน  
10  โรงเรียน รุนท่ี 2 จํานวน  20 โรงเรียน  รุนท่ี 3 จํานวน  20  โรงเรียน  รุนท่ี 4 จํานวน 10 โรงเรียน รุน
ท่ี 5 จํานวน - โรงเรียน  รุนท่ี  6 จํานวน  10 โรงเรียน  และรุนท่ี 7  จํานวน  13  โรงเรียน  รุนท่ี 8  จํานวน  
11  โรงเรียน รุนท่ี 9 จํานวน  14 โรงเรียน  ประกอบกับผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนท่ี  จบหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย ปการศึกษา 2560  ของโรงเรียนในโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอยในภาพรวม   มีผล
การประเมินพัฒนาการ ระดับดีข้ึนไป  (ระดับดี ระดับพอใช  และระดับปรับปรุง )  จําแนกเปนพัฒนาการ
ดานรางกายรอยละ  99.38  ดานสังคม รอยละ 99.04  ดานอารมณ จิตใจ รอยละ 99.36  และดาน
สติปญญา 99.16 รวมท้ัง 4 ดาน รอยละ  98.92  ซ่ึงสรุปไดวานักเรียนมีพัฒนาการทุกดานเต็มตาม
ศักยภาพ  
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี  เขต 1 จึงเล็งเห็นความสําคัญจําเปนใน
การสงเสริม สนับสนุนใหโรงเรียนในโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทยสามารถขับเคลื่อนการ
ดําเนินงาน โครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย ท่ีมีประสิทธิภาพ  จึงกําหนดใหมีโครงการนี้ข้ึน  
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2. วัตถุประสงค  
            1. เพ่ือพัฒนาครูผูรับผิดชอบในการเตรียมเสนอขอรับตราพระราชทานบานนักวิทยาศาสตรนอย  
ประเทศไทย การเสนอขอรับการประเมินใหม และการประเมินคงสภาพครั้งท่ี 1 , 2  
  2.  เพ่ือตรวจ ประเมินเอกสาร รายงานผลการทดลอง  ผลงานนักเรียนโครงงานบานนักวิทยาสตร
นอยประเทศไทย ระดับปฐมวัย   
                   2.1 เสนอขอรับตราพระราชทานคงสภาพครั้งท่ี 2  ของโรงเรียนในโครงการรุนท่ี 1 และ 2 

                   2.2 เสนอการประเมินคงสภาพครั้งท่ี 1 ของโรงเรียนในโครงการ รุนท่ี  3 และ  4  
                   2.3 เสนอขอประเมินครั้งแรกของโรงเรียนขนาดเล็ก  และโรงเรียนในโครงการรุนท่ี 8  
  3.  เพ่ือพัฒนาครูผูรับผิดชอบโรงเรียนในโครงการใหมีความรู ความเขาใจ ในการทดลองเบื้องตน
และและความรูเฉพาะทาง การจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณ โครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย    

3. กลุมเปาหมาย 

           กลุมเปาหมาย คือ ครูผูสอนปฐมวัย โรงเรียนในโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย                                       
ปการศึกษา 2554 – 2561  จํานวน  122  คน  ดังนี้ 

1. รุนท่ี 1 – 4  ปการศึกษา 2554 – 2557 จํานวน 60  โรงเรียน  ๆ  ละ 1 คน   60  คน  
2. รุนท่ี 6  ปการศึกษา 2558   จํานวน  10  โรงเรียน  ๆ ละ 1 คน   10 คน  
3. รุนท่ี 7  ปการศึกษา 2559  (โรงเรียนขนาดเล็ก) จํานวน  13 โรงเรียน ๆ ละ 1 คน  13  คน  
4. รุนท่ี 8 ปการศึกษา 2561 (โรงเรียนท่ัวไป และขนาดเล็ก) จํานวน 11 โรงเรียน ๆ ละ 1 คน 

11 คน 

5. รุนท่ี 9 ปการศึกษา 2562  (โรงเรียนท่ัวไป และขนาดเล็ก) จํานวน 14 โรงเรียน ๆ ละ 2คน 
28 คน 

4. กิจกรรม/ตัวช้ีวัด/คาเปาหมาย 

กิจกรรม ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

1. ประชุมช้ีแจงเตรียมการเสนอ
ขอรับตราพระราชทาน บาน
นักวิทยาศาสตรนอย  ประเทศ
ไทย  การประเมินคงสภาพ และ
การประเมินใหม   

1. รอยละของผูรับการพัฒนามีการรับรูเก่ียวกับการเสนอ
ขอรับตราพระราชทาน ระดับมากข้ึนไป  
เกณฑคณุภาพ 
มากท่ีสุด     หมายถึง  คาเฉลีย่ 4.51 -5.00 
มาก           หมายถึง คาเฉลี่ย 3.51 - 4.50 
ปานกลาง    หมายถึง คาเฉลี่ย  2.51 - 3.50 
นอย          หมายถึง คาเฉลี่ย   1.51 - 2.50 
นอยท่ีสุด     หมายถึง คาเฉลีย่ 1.00 -1.50 

รอยละ 80  

2. ตรวจ ประเมิน 
เอกสารรายงานผล            การ
ทดลอง และโครงงานนักวิทยา
สตรระดับปฐมวัยเสนอขอรับตรา
พระราชทาน  

2. รอยละของโรงเรียนท่ีมีเอกสารรายงานผล   การทดลอง 
และโครงงานวิทยาสตร ผานการประเมินระดับ สพฐ. ไดรับ
ตราพระราชทานตามเกณฑท่ี สพฐ.กําหนด 
2.1 เกณฑคุณภาพรายงานผลการทดลอง 
     มี ครบ สอดคลอง        1  คะแนน 
     ไมมี ไมสอดคลอง        0  คะแนน 
     เกณฑการผาน  70 คะแนนข้ึนไป จาก 100 คะแนน 

รอยละ 80 
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กิจกรรม ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

2.2.  เกณฑคุณภาพโครงงานวิทยาศาสตร 
       ดีเยี่ยม             26 - 30  คะแนน 
       ดีมาก              21 - 25  คะแนน 
       ดี                   16 - 20  คะแนน 
       พอใช              11 -15   คะแนน 
       ปรับปรุง          10  คะแนนลงมา 

3. อบรมเชิงปฏิบัติการความรู
เฉพาะทาง 
การจัดการเรยีนรูวิทยาการ
คํานวณ ระดับปฐมวัย 

รอยละของผูเขารับการพัฒนา มีทักษะการเรยีนรูเฉพาะทาง 
การจัดการเรยีนรูวิทยาการคํานวณ ระดับปฐมวัยระดับมาก 
ข้ึนไป 
มากท่ีสุด     หมายถึง    คาเฉลี่ย 4.51 -5.00  
มาก           หมายถึง    คาเฉลี่ย 3.51 - 4.50 
ปานกลาง    หมายถึง    คาเฉลี่ย  2.51 - 3.50 
นอย          หมายถึง    คาเฉลี่ย  1.51 - 2.50 

รอยละ 80 

4. อบรมเชิงปฏิบัติการความรู
และการทดลอง ข้ันพ้ืนฐาน ข้ันท่ี 
1 การทดลองเรื่องนํ้า และ  ข้ันท่ี 
2 การทดลองเรื่องอากาศ 

รอยละของผูเขารับการพัฒนา มีทักษะการทดลองทาง
วิทยาศาสตรข้ันพ้ืนฐาน ข้ันท่ี 1 - 2 
ระดับมากข้ึนไป 
มากท่ีสุด     หมายถึง   คาเฉลี่ย  4.51 - 5.00  
มาก          หมายถึง    คาเฉลี่ย  3.51 - 4.50 
ปานกลาง    หมายถึง   คาเฉลี่ย  2.51 - 3.50 
นอย          หมายถึง    คาเฉลี่ย  1.51 - 2.50 

รอยละ 80 

5. กิจกรรม/ระยะเวลาดําเนินการ 

ชื่อกิจกรรม 
ปงบประมาณ 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ประชุมช้ีแจงเตรียมการ
เสนอขอรับตราพระราชทาน 
บานนักวิทยาศาสตรนอย  
ประเทศไทย  การประเมินคง
สภาพ และการประเมินใหม   

            

2. ตรวจ ประเมิน เอกสาร 
รายงานผล การทดลอง และ
โครงงานนักวิทยาสตร  ระดับ
ปฐมวัยเสนอขอรับตรา
พระราชทาน 

            

3. อบรมเชิงปฏิบัติการความรู
เฉพาะทาง  เรื่อง การจัดการ
เรียนรูวิทยาการคํานวณ                 
ระดับปฐมวัย             

            

4. อบรมเชิงปฏิบัติการความรู
และการทดลอง               
ข้ันพ้ืนฐาน  
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ชื่อกิจกรรม 
ปงบประมาณ 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ข้ันท่ี 1 นํ้า 5 กิจกรรม 
  - เนินนํ้า 
  - หมุดลอยนํ้า 
  - หลอดดํานํ้า 
  - สนุกกับฟองสบู 
  - การละลายของนํ้าตาล 
ข้ันท่ี 2 อากาศ 5 กิจกรรม 
  - ลูกโปงพองโต 
  - ภูเขาไฟระเบิด 
  - ผงลึกลบั 
  - เมลด็พืชเตนระบํา 
  - จรวดกลองฟลม 

 

6. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณท่ีใช   จํานวน  122,600  บาท (ถัวจายทุกรายการ) 

กิจกรรม ลักษณะรายจายงบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1. ประชุมช้ีแจงเตรียมการเสนอขอรับตรา
พระราชทาน บานนักวิทยาศาสตรนอย  
ประเทศไทย  การประเมินคงสภาพ และ
การประเมินใหม  1 วัน  โดยวิธีการช้ีแจง  
อธิบาย สรางความเขาใจ  แบงกลุม
แลกเปลีย่นเรยีนรู  ใหคําแนะนําเพ่ิมเติม
เปนรายกลุม /รายบุคคล สาระสําคัญการ
ประชุม คือ 
     1. การสรุปรายงานผลการทดลอง 20 

กิจกรรม         

     2. การจัดทําโครงงาน และการเขียน

รายงานโครงงานวิทยาศาสตรระดบัปฐมวัย 

    ผูเขารวมประชุม ประกอบดวยครูผูสอน
ปฐมวัยโรงเรียน ในโครงการ จํานวน  58 
คน ดังน้ี 
     รุนท่ี 1,2 ขอประเมินคงสภาพ  ครั้งท่ี 2 
จํานวน 22 คน  
     รุนท่ี 3,4,6 ขอประเมินคงสภาพ ครั้งท่ี 
1 จํานวน 10 คน      
     รุนท่ี 8 และโรงเรียนขนาดเลก็ ขอ

ประเมินครั้งแรก   จํานวน 26 คน 

 

- - - นางอรุณศรี จงจติต 
และคณะทํางาน 
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กิจกรรม ลักษณะรายจายงบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

2. ตรวจ ประเมิน เอกสารรายงานผล การ
ทดลอง และโครงงานนักวิทยาสตรระดับ
ปฐมวัยเสนอขอรับตราพระราชทาน โดย
วิธีการ ตรวจประเมิน ดวยเครื่องมอืและ
เกณฑการประเมิน ของ สพฐ. ใชเวลา 4 วัน  
    1. รายงานผลการทดลอง 20 กิจกรรม  
    2. การจัดทําโครงงาน และการเขียน
รายงานโครงงานวิทยาศาสตรระดบัปฐมวัย 
    คณะกรรมการประเมิน ตามคาํสั่ง สพป. 
สุราษฎรธานี เขต 1 จํานวน 5 คน   

- 14,800 -  

3. อบรมเชิงปฏิบัติการความรูเฉพาะ
ทางการทดลองเรื่อง การจดัการเรยีนรู
วิทยาการคํานวณ ระดบัปฐมวัย 
     ผูเขารวมปฏิบัติการ ประกอบดวย
ครูผูสอนปฐมวัยโรงเรยีนในโครงการรุนท่ี 1 
- 8  จํานวน  94 คน                   และ
คณะทํางาน 16  คน รวม 110  คน   
      จัดซื้อวัสดุฝกปฏิบัติการทดลอง  
จํานวน  20 ชุด  
      จัดทําเอกสารประกอบการอบรม  
จํานวน 115 ชุด  

- 39,400 8,450  

4. อบรมเชิงปฏิบัติการความรูและการ
ทดลอง               ข้ันพ้ืนฐาน ข้ันท่ี 1 และ 
ข้ันท่ี 2  โดยการช้ีแจงสรางความเขาใจถึง
ความสําคญัของกิจกรรมบาน
นักวิทยาศาสตรนอยเทคนิคกระบวนการ
การจัดกิจกรรมการทดลอง และ                
ฝกปฏิบัติการทดลอง ข้ันการทดลองละ 1 วัน  
     การทดลองเรื่อง นํ้า 5 การทดลอง 
      1. การกรองนํ้า 
      2. การละลายของนํ้าตาล 
      3. ความลับของสีดํา 
      4. ไหลแรงไหลคอย 
      5. สนุกกับฟองสบู   
     การทดลองเรื่อง อากาศ  5 การทดลอง 
      1. สถานีเติมลม 
      2. ระฆังดํานํ้าจากขวด 
      3. ทอรนาโดในขวด 
      4. ลมออน ๆ พัดผานหอง 
      5. เรือสะเทินนํ้าสะเทินบก 

- 26,400 33,550  
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กิจกรรม ลักษณะรายจายงบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

ผูเขารวมปฏิบัติการ ประกอบดวยครูผูสอน
ปฐมวัยโรงเรียน ในโครงการรุนท่ี 9 จํานวน 
13 โรงเรียนๆ ละ 2 คน จํานวน 55 คน  
และคณะทํางาน   รวม  60   คน           
       
       จัดซื้อวัสดุฝกปฏิบัติการทดลอง  
จํานวน  10 ชุด  
      จัดทําเอกสารบันทึกการทดลอง  
จํานวน 55 ชุด    
      จัดสรรคาสื่ออุปกรณการทดลอง รุนท่ี 
9  จํานวน 13 โรงเรียน ๆ   2,000 บาท     

รวม  80,600 42,000  

 
7.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช 

1.  รอยละของผูรับผิดชอบโครงการมีความรูความเขาใจ
เก่ียวกับการเสนอขอรับตราพระราชทาน ระดับมากข้ึนไป 

สอบถาม แบบสอบถาม 

2. รอยละของโรงเรียนท่ีมผีลงานผานการประเมินระดับ สพฐ. 
ไดรับตราพระราชทาน 

การตรวจผลงาน 
1. ประเมินผลงาน 
2. ประเมินโครงงาน 

1. แบบประเมินผลงาน  
2. แบบประเมินโครงงาน 

3. รอยละของผูผานการอบรมเชิงปฏิบัติ มีทักษะการทดลอง
เฉพาะทาง เรื่อง ไฟฟา และแมเหล็ก ระดบัมากข้ึนไป 

ตรวจสอบรายการ แบบตรวจสอบรายการ 

4. รอยละของผูผานการอบรมเชิงปฏิบัติ มีทักษะการทดลอง
ข้ันพ้ืนฐาน ข้ันท่ี 1 การทดลองเรื่องนํ้า  และข้ันท่ี 2 การ
ทดลองเรื่องอากาศ ระดับมากข้ึนไป 

ตรวจสอบรายการ แบบตรวจสอบรายการ 
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5. โครงการ      คายเยาวชน…รักษพงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี ประจําป 2562 

สนองนโยบาย สพฐ.    ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียน 
ประเด็นกลยุทธ  ท่ี 5 การจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเปาหมายการพัฒนาอยางย่ังยืน (SDGs)  

 เพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมตามหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง 

ผูรับผิดชอบ/กลุม นายสุรชัย  ชวยเกิด / กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ       โครงการตอเนื่อง 
งบประมาณท้ังส้ิน 381,800 บาท 
ระยะเวลาการดําเนินการ มกราคม – กันยายน 2562 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 

 โครงการคาย “เยาวชน...รักษพงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี” ดําเนินงานมาตั้งแตป 2558  ภายใตการบูรณาการความรวมมือภาคีเครือขาย 12 หนวยงาน 
ไดแก มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ฯ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กรมอุทยานแหงชาติ 
สัตวปา และพันธุพืช กรมปาไม กรมตรวจบัญชีสหกรณ กรมพัฒนาท่ีดิน กรมสงเสริมการเกษตร กรมสงเสริม
สหกรณ กรมหมอนไหม องคการสวนสัตวในพระบรมราชูปถัมภ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร และเครือ
เจริญโภคภัณฑ/ทรู คอรปอเรชั่น  ซ่ึงการดําเนินงานในปท่ีผานมาและในปตอไป สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.)  และภาคีเครือขาย ไดรวมมือกันบูรณาการใหเขมแข็งมากยิ่งข้ึน ในการขับเคลื่อน
โครงการ คาย “เยาวชน...รักษพงไพรฯ โดยมุงเนนขยายผลการพัฒนาใหเกิดประโยชนสูงสุดแกนักเรียนและ
เกิดการพัฒนาท่ียั่งยืนตามวิสัยทัศนรัฐบาลท่ีไดกําหนดใหการอนุรักษแหลงเรียนรูทางทรัพยากรธรรมชาติใน
ชุมชนและทองถ่ิน เปนรากฐานสําคัญในการพัฒนาประเทศไปสูความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน ตาม
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป ท่ีตองอาศัยการปลูกฝงจิตสํานึกและพัฒนาในระยะยาว มุงเนนความเขมแข็งตาม
บริบทของทองถ่ินและชุมชน มีกลไกการพัฒนาท่ีสําคัญ คือ การปลูกจิตสํานึกใหเด็กและเยาวชนเห็นถึง
คุณคาทรัพยากรธรรมชาติ เกิดความรักความหวงแหน และรวมกันอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ผานกิจกรรมคายท่ีบูรณาการสหวิชาการท่ีเก่ียวของบนฐานทักษะการเรียนรูสังคมและอารมณ 
(Social and Emotional Learning Skills) ดวยกระบวนการเรียนรูแบบ Active Learning ผนวกเขากับ
การเรียนรูผานประสบการณตรงจากแหลงศึกษาธรรมชาติ พืชพรรณ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
ของปาท่ีกระจายอยูจริงในพ้ืนท่ี กอใหเกิดประโยชนสูงสุดในการพัฒนาผูเรียน สนองยุทธศาสตรชาติและ
ยุทธศาสตรของ สพฐ. ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม พรอมท้ังเปนไป
ตามพระราโชบายของสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9  

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 เปนหนวยงานในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ และตระหนักถึงความสําคัญดังกลาว
ภายใตเจตนารมณขางตน ท่ีจะไดรวมกันสรางความตระหนัก ความรู ทักษะ ความรับผิดชอบ คุณธรรม
จริ ยธรรม คุณลั กษณะอันพึงประสงคและค านิ ยม ท่ีดี  ในด านการอนุ รั กษ แหล ง เ รี ยนรู ทา ง
ทรัพยากรธรรมชาติของนักเรียน พรอมท้ังเสริมสรางใหครูและผูเก่ียวของมีความรู ความเขาใจในการจัดการ
เรียนการสอนแบบบูรณาการดานการอนุรักษแหลงเรียนรูทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ิน รวมถึงการนําไปตอ
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ยอดขยายผลในโรงเรียน ชุมชน และทองถ่ิน ไดอยางเขมแข็ง จึงจัดใหมีโครงการ “คายเยาวชน…รักษพง
ไพร” เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจําป 2562 ข้ึน 

2.  วัตถุประสงค  
1. เพ่ือสรางความตระหนัก ความรู ทักษะ ความรับผิดชอบ คุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึง

ประสงคและคานิยมท่ีดี ในดานการอนุรักษแหลงเรียนรูทางทรัพยากรธรรมชาติของนักเรียน 
2. เพ่ือเสริมสรางครูและผูเก่ียวของใหมีความรู ความเขาใจในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณา

การดานการอนุรักษแหลงเรียนรูทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ิน 
3. เพ่ือสงเสริมการตอยอดขยายผลกิจกรรมดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติในโรงเรียนชุมชน และ

ทองถ่ิน  

3.  เปาหมาย 
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4-5 จํานวน 60 คน ครูวิทยากร/แกนนํา 10 คน ตอคาย รวม 4 คาย 
เปนนักเรียน 240 คน ครูวิทยากร/แกนนํา 40 คน และคณะทํางาน 15 คน  

4. กิจกรรม/ตัวช้ีวัด/คาเปาหมาย 

ชื่อกิจกรรม ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

1. การอบรมพัฒนาครูวิทยากร/แกน

นํา ของเครือขายเชิงพ้ืนท่ี 

(Rakpongprai Network : RN) 

1. รอยละของครูและผูเก่ียวของรบัรูเก่ียวกับการจัดการ
เรียนการสอนแบบบูรณาการดานการอนุรักษแหลงเรียนรู
ทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ิน ในระดับมากข้ึนไป 
เกณฑ  
   มากท่ีสุด หมายถึง คาเฉลี่ย 4.51 - 5.00  
   มาก หมายถึง คาเฉลี่ย 3.51 - 4.50  
   ปานกลาง หมายถึง คาเฉลี่ย 2.51 - 3.50  
   นอย หมายถึง คาเฉลี่ย 1.51 - 2.50  
   นอยท่ีสุด หมายถึง คาเฉลีย่ 1.00 - 1.50 

รอยละ 80 

2. จัดกิจกรรมคาย “เยาวชน…รักษ
พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี” ประจําป 2562 

1. รอยละของนักเรียนท่ีเขาคาย มีความตระหนัก ความ
รับผิดชอบ คุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงคและ
คานิยมท่ีดี ในดานการอนุรักษแหลงเรียนรูทาง
ทรัพยากรธรรมชาติ ตามพฤติกรรมท่ีแสดงออกแตละรายการ
เกินครึ่งหน่ึง 

รอยละ 80 

 2. รอยละของนักเรียนท่ีเขาคายมกีารเรยีนรูจากกิจกรรม
คาย และดานการอนุรักษแหลงเรยีนรูทาง
ทรัพยากรธรรมชาติ ในระดับกลางข้ึนไป 

เกณฑ 

   สีเขียว (3) ระดับมาก  
   สีสม (2) ระดับกลาง      
   สีชมพู (1) ระดับนอย 
 

รอยละ 80 
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ชื่อกิจกรรม ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

 3. การตอยอดขยายผลกิจกรรม

ตามโครงการคาย “เยาวชน...รักษ

พงไพร” 

1. รอยละของโรงเรียน (คร/ูนักเรยีน) มีการ  ตอยอดขยาย
ผลตามแนวกิจกรรมคายเยาวชน...รักษพงไพร ผานเกณฑท่ี
กําหนด 
เกณฑ 
   - สรางปา สรางรายได  
   - พลังสหกรณ   
   - บัญชี นําวิถีสูความพอเพียง     
   - ทรัพยากรเดนในทองถ่ิน 
   - พืชทองถ่ินและการแปรรูป  
   - การจัดการขยะเพ่ือโลกสวย 
   - สูตรปุยพระราชทาน   
   - ตนไมท่ีหนูปลูก  
   - เรียนรูคุณคาพรรณไมดวยเทคโนโลย ี
   - สวนพฤกษศาสตร 
ปฏิบัติไดอยางนอย 1 รายการ ถือวาผานเกณฑ 

รอยละ 80 

5. กิจกรรม/ระยะเวลาดําเนินการ 

ชื่อกิจกรรม 
ปงบประมาณ 2561 

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

1. การอบรมพัฒนาครูวิทยากร/

แกนนํา ของเครือขายเชิงพ้ืนท่ี 

(Rakpongprai Network : RN) 

            

2. จัดกิจกรรมคาย “เยาวชน…
รักษพงไพร เฉลมิพระเกียรติ 60 
พรรษา สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี” ประจําป 2562 

            

3. การตอยอดขยายผลกิจกรรม
ตามโครงการคาย “เยาวชน...รักษ
พงไพร 
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6. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณท่ีใช   จํานวน  381,800  บาท (ถัวจายทุกรายการ) 

กิจกรรม ลักษณะรายจายงบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1. การอบรมพัฒนาครูวิทยากร/แกนนํา ของ
เครือขายเชิงพ้ืนท่ี (Rakpongprai Network : 
RN)  
ประกอบดวย ครูวิทยากรและศึกษานิเทศก 14 
คน ณ อุทยานแหงชาติสิรินาถ อําเภอถลาง 
จังหวัดภูเก็ต 

 17,360  นายสุรชัย ชวยเกิด  
และคณะ 

2. จัดกิจกรรมคาย “เยาวชน…รักษพงไพร 
เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร”ี ประจําป 
2562 
   2.1 ประชุมเตรียมความพรอม ครูวิทยากร 
คณะทํางานและภาคีเครือขาย จัดกิจกรรม
คาย “เยาวชน...รักษพงไพร” ณ ศูนยศึกษา
ธรรมชาติและสัตวปาเขาทาเพชร จํานวน 50 
คน 
   2.2 เขาคาย“เยาวชน…รกัษพงไพร” 
หลักสตูร 3 วัน 2 คืน จํานวน 4 รุนๆ ละ 76 
คน เปนนักเรียนรุนละ 60 คน ครู วิทยากร
และคณะทํางาน 16 คน ณ ศูนยศกึษา
ธรรมชาติและสัตวปาเขาทาเพชร 

  
 
 
 

11,100 
 
 
 

337,200 

 
 
 
 
 
 
 
 

3,140 

นายสุรชัย ชวยเกิด 
และคณะ 

3. การตอยอดขยายผลกิจกรรมตามโครงการ
คาย “เยาวชน...รักษพงไพร” ของโรงเรียนท่ีเขารวม 

 13,000  นายสุรชัย ชวยเกิด  
และคณะ 

รวม  378,660 3,140  

7.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช 

1. รอยละของนักเรียนท่ีเขาคาย มีความตระหนัก ความ
รับผิดชอบ คณุธรรมจรยิธรรม คณุลักษณะอันพึงประสงคและ
คานิยมท่ีดี ในดานการอนุรักษแหลงเรียนรูทาง
ทรัพยากรธรรมชาติ ตามพฤติกรรมท่ีแสดงออกแตละรายการ
เกินครึ่งหน่ึงของนักเรียนท้ังหมด 

สังเกตพฤติกรรม 

 

 

แบบสังเกตพฤติกรรม 

2. รอยละของนักเรียนท่ีเขาคายมกีารเรยีนรูจากกิจกรรมคาย 
และดานการอนุรักษแหลงเรยีนรูทางทรัพยากรธรรมชาติ ใน
ระดับกลางข้ึนไป 

สังเกตพฤติกรรม แบบประเมินระดับการ

เรียนรู 

3. รอยละของครูและผูเก่ียวของรบัรูเก่ียวกับการจัดการเรยีน

การสอนแบบบูรณาการดานการอนุรักษแหลงเรยีนรู

ทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ิน ในระดับมากข้ึนไป 

สอบถาม แบบสอบถาม 
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8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 และหนวยงานภาคีเครือขาย        
มีความรวมมือและรวมกันจัดกิจกรรมคาย “เยาวชน...รักษพงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” สงเสริม สรางความตระหนัก ความรู ทักษะ ความรับผิดชอบ 
คุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงคและคานิยมท่ีดี ในดานการอนุรักษแหลงเรียนรูทาง
ทรัพยากรธรรมชาติของนักเรียน เสริมสรางใหครูและผูเก่ียวของมีความรู ความเขาใจในการจัดการเรียน
การสอนแบบบูรณาการดานการอนุรักษแหลงเรียนรูทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ิน ผานกิจกรรมคายท่ี
บูรณาการสหวิชาการท่ีเก่ียวของบนฐานทักษะการเรียนรูสังคมและอารมณ ออกแบบเปนกระบวนการ
เรียนรูท่ีจะทําใหเด็กและเยาวชนไดเรียนรูแบบ Active Learning และเรียนรูจากแหลงเรียนรูโดยตรงจาก
แหลงศึกษาธรรมชาติ รวมถึงการนําไปตอยอดขยายผลในโรงเรียน ชุมชน และทองถ่ิน โดยมีกลไกการ
พัฒนา คือ การปลูกจิตสํานึกใหเด็กและเยาวชนเห็นถึงคุณคาทรัพยากรธรรมชาติ เกิดความรักความหวง
แหน และรวมกันอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนไปตามพระราโชบายของสมเด็จพระนาง
เจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9 ตอไป    
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6. ช่ือโครงการ  เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  
   ปงบประมาณ พ.ศ 2562 (โครงการโรงเรียนสุจริต)  
สนองนโยบาย สพฐ.    2 พัฒนาคุณภาพผูเรียน  
ผูรับผิดชอบ/กลุม นางอรัญญา มูสีสุทธิ์ /กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ       ตอเนื่อง 
งบประมาณท้ังส้ิน 223,850  บาท 
ระยะเวลาการดําเนินการ เมษายน – สิงหาคม 2562 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 

ดวยยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560-2564)       
ไดกําหนดวิสัยทัศนวา  “ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยท้ังชาติตานทุจริต ( Zero tolerance  &  Clean) ”  
มีพันธกิจในการสรางวัฒนธรรม  ตอตานการทุจริต  ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคสวน
แบบบูรณาการ  ปฏิรูปกระบวนการปองกัน  และปราบปรามการทุจริตท้ังระบบใหมีมาตรฐานสากลโดยมี
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร  คือ  ประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต  (Corruption  
Perceptions  Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ  50  นอกจากนี้  ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตรชาติวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3  ยังมีความสอดคลองกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคมแหงชาติ  ฉบับที่   12 (ยุทธศาสตรท่ี 6  ดานการเพ่ิมประสิทธิภาพ  และธรรมมาภิบาลในภาครัฐ)  
และทิศทางยุทธศาสตรชาติ  20  ป  (ยุทธศาสตรการปลูกฝง  “คนไทยไมโกง”  และยุทธศาสตรการปองกัน
ดวยการเสริมสรางสังคมธรรมาภิบาล)  และขณะเดียวกัน สํานักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหง  (สํานักงาน  ป.ป.ช.) ไดทําขอตกลงความรวมมือตอตานการทุจริตรวมกับ
กระทรวงศึกษาธิการ ในปงบประมาณ  พ.ศ.2556 เพื่อประสานความรวมมือในการตอตานการ
ทุจริตคอรรัปชันโดยอาศัยกลไกทางการศึกษาเปนเครื่องมือในการปลูกฝงจิตสํานึกใหแกเยาวชน  ถือ
เปนจุดเริ่มตนของการดําเนินโครงการเสริมสรางคุณธรรม  จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  ของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  โดยใหความสําคัญกับการเตรียมการดานการปองกัน และ
การปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษาเพ่ือวางรากฐานการปลูกจิตสํานึกซ่ึงเปนกลไกสําคัญในการ
ปองกัน  และปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติมาอยางตอเนื่อง 
 จากขอมูลฐานโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ในป 

พ.ศ.2556 เขารวมโครงการโรงเรียนสุจริตตนแบบจํานวน 1 โรงเรียน ป พ.ศ. 2557 เขารวมโครงการโรงเรียนสุจริตรอย

ละ 10 จํานวน 14 โรงเรียน ปพ.ศ. 2558 เขารวมโครงการโรงเรียนสุจริตรอยละ 20 จํานวน 26 โรงเรียน ปพ.ศ. 2560 

เขารวมโครงการโรงเรียนสุจริตรอยละ 30 จํานวน 36 โรงเรียน และปพ.ศ. 2561 เขารวมโครงการโรงเรียนสุจริตรอยละ 

40 จํานวน 43 โรงเรียน และโรงเรียนไดดําเนินงานอยางตอเนื่องตามแนวทางของโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม  

และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ดังนั้น เพ่ือใหโรงเรียนสุจริตมีความเขมแข็งในการดําเนินงานงาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสุราษฏรธานี เขต 1  จึงไดจัดทําโครงการนี้ข้ึน เพ่ือใหผูบริหารและครูในสังกัดมีความรู

ความเขาใจการดําเนินงานตามโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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2. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือพัฒนาใหผูบริหาร และครู มีความรูความเขาใจการดําเนินงานตามโครงการเสริมสราง
คุณธรรม จริยธรรม  และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาไดอยางเปนระบบและตอเนื่อง 

3. กลุมเปาหมาย 
 ผูบริหารโรงเรียนจํานวน 120 คน  ครูและบุคลากรโรงเรียนสุจริตจํานวน 185 คน และคณะทํางาน 

24 คน  รวมท้ังสิ้น  330  คน 

4. กิจกรรม/ตัวช้ีวัด/คาเปาหมาย 

ชื่อกิจกรรม ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เสรมิสรางคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  

 

รอยละของผูบริหาร และครูท่ีเขารบัการพัฒนา มีความรูความ
เขาใจในการนําหลักสูตรตานทุจรติ บริษัทสรางการดี การถอด
บทเรียน ไปปรับใชในการจัดการเรียนการสอนไดในระดับดีข้ึน
ไป 
เกณฑ 
ดีเยี่ยม           หมายถึง  8  คะแนนข้ึนไป 
ดีมาก           หมายถึง  6–7  คะแนน 
ดี          หมายถึง  4–5  คะแนน 
พอใช           หมายถึง  2–3  คะแนน 
ปรับปรุง           หมายถึง ต่ํากวา  2  คะแนน 

รอยละ 80 

 

 

 

 

 

 

2. ทบทวน การดําเนินงานการ
สรางสํานึกพลเมืองของโรงเรียน
สุจรติตนแบบ 

ระดับความสําเร็จการดําเนินกิจกรรมสรางสํานึกพลเมืองของ
โรงเรียนสุจริตตนแบบ  
เกณฑ 
     1 =  ปฏิบัติขอ 1 – 3 
     2 =  ปฏิบัติขอ 1 – 5 
     3 =  ปฏิบัติขอ 1 – 7 
     4  =  ปฏิบัติทุกขอ 

ระดับ 4 

3. ประชุมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อ
ภาพยนตรสั้นรณรงคการสราง
สังคมท่ีไมทนตอการทุจรติ 

รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเขารับการพัฒนา มี
ความรูความเขาใจในการผลติสื่อภาพยนตรสั้น ไดในระดับดีข้ึน
ไป 
เกณฑ 
ดีเยี่ยม     หมายถึง  8  คะแนนข้ึนไป 
ดีมาก           หมายถึง  6–7  คะแนน 
ดี          หมายถึง  4–5  คะแนน 
พอใช           หมายถึง  2–3  คะแนน 
ปรับปรุง           หมายถึง ต่ํากวา  2  คะแนน 
 

รอยละ 80 

4. ประเมินโรงเรยีนสุจริต
ตนแบบและเครือขายโรงเรียน
สุจรติท่ีเขารับการประเมิน
โรงเรียนสุจริตพระราชทาน 

รอยละของโรงเรียนสุจรติตนแบบและเครือขายโรงเรียนสุจริต
เขารับการประเมินโรงเรียนสุจรติพระราชทาน  

 

รอยละ 100 
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5. กิจกรรม/ระยะเวลาดําเนินการ 

ชื่อกิจกรรม 
ปงบประมาณ 2562 

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

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ 

เสรมิสรางคุณธรรม 

จริยธรรมและธรรมาภิ

บาลในสถานศึกษา 

            

2. ทบทวน การ

ดําเนินงานการสรางสํานึก

พลเมืองของโรงเรยีน

สุจรติตนแบบ 

            

3. ประชุมเชิงปฏิบัติการ

ผลิตสื่อภาพยนตรสั้น

รณรงคการสรางสังคมท่ี

ไมทนตอการทุจริต 

            

4. ประเมินโรงเรยีนสุจริต

ตนแบบและเครือขาย

โรงเรียนสุจริตท่ีเขารับ

การประเมินโรงเรียน

สุจรติพระราชทาน 

            

 
6. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณท่ีใช   จํานวน  223,850 บาท (ถัวจายทุกรายการ) 

กิจกรรม 
ลักษณะรายจายงบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 
1.ประชุมเชิงปฏบัิติการ เสริมสราง

คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน

สถานศึกษา เน้ือหาประกอบดวย หลักสตูร

ตานทุจริตศึกษา  บริษัทสรางการดี  การ

ถอดบทเรียน  ผูเขารวมประกอบดวย 

ผูบริหารโรงเรียน 119 คน ครูวิชาการ 119 

คน วิทยากร 2 คน คณะทํางาน 10 คนรวม

ท้ังสิ้น 250 คน จํานวน 2 วัน  

 

 

900 192,500 - นางอรัญญา  มสูีสุทธ์ิ 
นางสาวนลิน เล็กมาก   
นางสาว สุจารี ชัย
ประดิษฐ 
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กิจกรรม 
ลักษณะรายจายงบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 
2. ทบทวน การดําเนินงานการสรางสํานึก

พลเมืองของโรงเรียนสุจริตตนแบบ 

    ผูเขารวมทบทวน ประกอบดวย
ผูรับผิดชอบโครงการ 2 คน ผูบริหาร
โรงเรียนสุจริตตนแบบ 1 คน และครู
โรงเรียนสุจริตตนแบบจํานวน 32 คน  รวม
ทบทวน แลกเปลี่ยนเรียนรู การดาํเนิน
กิจกรรมสรางสํานึกพลเมือง จํานวน 1 วัน  

- 5,250 - นางอรัญญา มสูีสุทธ์ิ  
นางสาวนลิน เล็กมาก  

3. ประชุมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อภาพยนตร

สั้น รณรงคสรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 

      ผูเขารวมประกอบดวย ผูท่ีสมัครเขา
รวมปฏิบัติการผลติสื่อจํานวน 35 คน 
วิทยากร 2 คนและคณะทํางาน 3 คน 
จํานวน 1 วัน และคัดเลือกตัวแทนของเขต
พ้ืนท่ีเพ่ือเขารวมแลกเปลี่ยนเรียนรูการทํา
ภาพยนตรสั้นในระดับ สพฐ. 

2,000 16,000  นางอรัญญา  มสูีสุทธ์ิ 
นางสาวนลิน  เล็กมาก 
นางสาวสุจารี ชัยประดิษฐ 
 

 

4. ประเมินโรงเรียนสุจริตตนแบบและ
เครือขายโรงเรียนสุจริตท่ีเขารับการ
ประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทาน  
    ผูเขารวมประเมินเปนคณะกรรมการท่ี
ไดรับการแตงตั้งรวมประชุมเตรียมการ
จํานวน 5 คน และประเมิน พรอมรายงาน
ผลการประเมินระดับเขตพ้ืนท่ีเพ่ือสงตอใน
ระดับภูมิภาค 

 7,200  นางอรัญญา  มสูีสุทธ์ิ 

น.ส นลิน เล็กมาก 

รวม 2,900 220,950 -  

7.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช 

รอยละของผูบริหาร และครูท่ีเขารบัการพัฒนา มีความรูความเขาใจใน
การนําหลักสูตรตานทุจริต บริษัทสรางการดี การถอดบทเรียน ไปปรับ
ใชในการจัดการเรียนการสอนได  ในระดับดีข้ึนไป 

ทดสอบ 
 

แบบทดสอบ 
 

ระดับความสําเร็จการดําเนินงานกิจกรรมสรางสํานึกพลเมืองของ
โรงเรียนสุจริตตนแบบ 

ตรวจสอบรายการ แบบตรวจสอบรายการ 

รอยละของผูครูและบุคลากรทางการท่ีเขารับการพัฒนา มีความรู
ความเขาใจผลิตสื่อภาพยนตรสั้นรณรงคสรางสังคมท่ีไมทนตอการ
ทุจริตได ในระดบัดีข้ึนไป 

ทดสอบ แบบทดสอบ 

รอยละของโรงเรียนสุจรติตนแบบและเครือขายโรงเรียนสุจริตเขารับ
การประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทาน  

สํารวจ แบบสํารวจ 
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8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ผูบริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียนสุจริต มีความรู ความเขาใจ การดําเนินงานตามโครงการ
เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาไดอยางเขมแข็ง มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลบรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการ  
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7. ช่ือโครงการ  โครงการคายเสริมสรางทักษะชีวิต “ปลุกพลัง KID พิชิตปญหา”  
   เพ่ือปองกันปญหายาเสพติด และพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค 
สนองนโยบาย สพฐ.    2  พัฒนาคุณภาพผูเรียน  
ประเด็นกลยุทธท่ี  4 พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะอาชีพและทักษะชีวิต มีสุขภาวะสามารถดํารงชีวิต
   อยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
ผูรับผิดชอบ/กลุม นางสาวเพ็ญรัตน  สุทธิรักษ/กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ       ตอเนื่อง 
งบประมาณท้ังส้ิน 106,400 บาท 
ระยะเวลาการดําเนินการ พฤษภาคม – กรกฎาคม   2562 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551 ไดกําหนดทักษะชีวิต เปนสมรรถนะ
สําคัญท่ีผูเรียนทุกคนพึงไดรับการพัฒนา ท้ังดานความรู ความรูสึกนึกคิด ใหรูจักสัมพันธภาพอันดีระหวาง
บุคคลรูจักการจัดการปญหาและความขัดแยงตางๆ อยางเหมาะสม ปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม
และสภาพแวดลอม รูจักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงคท่ีสงผลกระทบตอตนเองและผูอ่ื รวมถึงมีทักษะ
ในการปองกันตนเองในภาวะคับขัน  การถูกลวงละเมิดทางเพศ และภัยสังคมตางๆ และการจัดการกับชีวิต
อยางมีประสิทธิภาพสอดคลองกับวัฒนธรรมและสังคม และ ปงบประมาณ 2562  สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กําหนดนโยบายและจุดเนน การพัฒนาศักยภาพของผูเรียนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแขงขันโดยพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีความรู ทักษะวิชาการ  ทักษะชีวิต  ทักษะวิชาชีพ   ทักษะการ
แกปญหา เพ่ือใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคานิยมหลักของคนไทย  12 ประการ รวมท้ังมีจิตสํานึก
ในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และหางไกลยาเสพติด  

 จากการดําเนินการในปท่ีผานมา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1  
ไดมีการพัฒนานักเรียนแกนนําระดับมัธยมศึกษาตอนตน ซ่ึงมีบทบาทและหนาท่ีในการเปนผูนําในการทํา
กิจกรรมตางๆ  ในสถานศึกษา  เชนแกนนําการรณรงคตอตานยาเสพติด  สภานักเรียน  ซ่ึงสงผลให
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1  ไมพบนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค
แตอยางใด  จึงเห็นไดวาการเสริมสรางทักษะชีวิตนักเรียนถือเปนสิ่งสําคัญและจําเปนอยางยิ่งใน
สภาพแวดลอมและบริบทปจจุบันโดยเฉพาะอยางยิ่ง การเสริมสรางทักษะชีวิตนักเรียนแกนนําถือเปน
กิจกรรมท่ีจะสรางและพัฒนานักเรียนแกนนําในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนตนใหเปนกําลังสําคัญใน
สถานศึกษาเพ่ือปองกันและการขจัดปญหาและความขัดแยงตางๆ ในสถานศึกษา ดังนั้น  สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1  จึงไดจัดทําโครงการคายเสริมสรางทักษะชีวิต “ปลุกพลัง 
KID  พิชิตปญหา”เพ่ือปองกันปญหายาเสพติดและพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงคข้ึน 

2. วัตถุประสงค 

 เพ่ือพัฒนานักเรียนแกนนําในสถานศึกษาใหมีความรูความเขาใจและสามารถเปนแกนนําใน
สถานศึกษา ในการเสริมสรางทักษะชีวิตการปองกันปญหายาเสพติดและพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค 
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3.กลุมเปาหมาย  
 1) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2-3  ในสังกัด สพป.สุราษฎรธานี เขต 1  จํานวน 100 คน  
 2) คณะวิทยากร  จํานวน 14  คน 
 3) คณะทํางาน  จํานวน     6  คน   
4. กิจกรรม/ตัวช้ีวัด/คาเปาหมาย 

ชื่อกิจกรรม ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
การจัดคายเสริมสราง ทักษะชีวิตแก
นักเรียนแกนนํา       

  1. รอยละของนักเรียนท่ีเขารับการอบรมรับรูการ
เสรมิสรางทักษะชีวิต 
  2.รอยละของนักเรียนท่ีเขาอบรมสามารถเปนแกนนําใน   
สถานศึกษาในการเสรมิสรางทักษะชีวิตการปองกันปญหา     
ยาเสพตดิและพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค 

รอยละ 100 
 
รอยละ  90 
 
 

5. กิจกรรม/ระยะเวลาดําเนินการ 

กิจกรรม 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
การจดัคายเสริมสราง
ทักษะชีวิตแกนักเรียน
แกนนํา      

             

6. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณท่ีใช   จํานวน  106,400 บาท (ถัวจายทุกรายการ) 
กิจกรรม ลักษณะรายจายงบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 
การจัดคายเสริมสรางทักษะชีวิตแกนักเรยีนแกนนํา 
โดยวิทยากรใหความรู ผานกิจกรรม ดังน้ี  กิจกรรม
ปลุกพลัง KID พิชิตปญหา, ทักษะชีวิตกับการจัดการ
กับอารมณ, การบรรยายหัวขอ คนหาตัวตน พบคนท่ี
ใช , ความรูดาน NLP กับการใชชีวิต ,การสราง
อุดมการณตานภัยยาเสพติด การจดัทําโครงการตอตาน
ยาเสพตดิ กิจกรรมนันทนาการ  และ การจดัทํา  Big-
book  ผูเขารวมกิจกรรม ประกอบดวย นักเรียน
ระดับช้ัน ม. 2-3  จํานวน 100  คน  คณะวิทยากร
จํานวน  14 คน คณะทํางาน 6 คน   ระยะเวลาใน
การอบรม  3 วัน  2 คืน    
- จัดทําเอกสาร และวัสดุอุปกรณการจัดคาย 

12,000 92,400 2,000 นางสาวเพ็ญ

รัตน สุทธิรักษ 

รวม 12,000 92,400 2,000  
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7.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช 

1. รอยละของนักเรียนท่ีเขารับการอบรม 
มีความรูความเขาใจการเสริมสรางทักษะชีวิต 

ทดสอบ 
 

แบบทดสอบ 
 

2. รอยละของนักเรียนท่ีเขาอบรมสามารถเปนแกนนําในสถานศกึษา
ในการเสริมสรางทักษะชีวิตการปองกันปญหายาเสพติดและ
พฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค 

สังเกต แบบสังเกต ุ

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 นักเรียนมีทักษะชีวิตและสามารถเปนแกนนําในสถานศึกษาท่ีจะปองกันปญหายาเสพติดและ
พฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค 
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8. ช่ือโครงการ  บานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา  
สนองนโยบาย สพฐ.    ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียน  
ประเด็นกลยุทธ  ท่ี 3 พัฒนาคุณภาพผูเรียน ใหมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  

มีความเปนเลิศดานวิชาการ นําไปสูการสรางขีดความสามารถในการแขงขัน 
ผูรับผิดชอบ/กลุม นายสุรชัย  ชวยเกิด / กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ       ใหม 
งบประมาณท้ังส้ิน 12,680 บาท 
ระยะเวลาการดําเนินการ เมษายน – กันยายน 2562 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 

 มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สถาบันสงเสริม
การสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ องคการ
พิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ กลุมบริษัท บี.กริม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และบริษัทนานมีบุคส 
จํากัด ไดริเริ่มโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย เพ่ือปลูกฝกนิสัยรักวิทยาศาสตรใหกับเด็ก
ปฐมวัย ซ่ึงเปนโครงการท่ีมูลนิธิฯ รวมมือกับมูลนิธิ Haus der kleinen Forscher ประเทศเยอรมนี ในการ
จัดการเรียนรูใหกับโรงเรียนระดับปฐมวัย จากผลการวิจัยโดยศูนยวิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ พบวา การจัดการเรียนรูตามแนวทางบานวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย สามารถชวยสงเสริม
กระบวนการคิดใหกับเด็กไดเปนอยางดี  ดวยความสําเร็จดังกลาวประกอบกับโครงการบานนักวิทยาศาสตร
นอย ประเทศเยอรมนี ไดจัดทํากิจกรรม คูมือโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย ระดับ
ประถมศึกษา และสามารถนํามาบูรณาการกับการจัดการเรียนรูในระดับประถมศึกษา ศูนยพัฒนาโรงเรียน
วิทยาศาสตร สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน รวมกับโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย 
ประเทศไทย ไดทําการศึกษาและพบวา การเรียนรูตามแนวทางของโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย 
ประเทศไทย เปนการสรางกระบวนการเรียนรูรวมกัน (co-construction) การรูกระบวนการคิด 
(metacognition) และการเรียนรูผานโครงงาน (project approach) สามารถชวยสงเสริมกระบวนการคิด
ใหกับนักเรียนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับประถมศึกษาไดเปนอยางดี และเห็นควรขยายผล
โครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา โดยใชรูปแบบการบริหารโครงการ
เชนเดียวกับโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย และมีนโยบายใหนํากิจกรรม 
Unplugged Computer Science มาขยายผลโรงเรียนในโครงการ เพ่ือใหสอดคลองกับรายวิชาพ้ืนฐาน
วิทยาศาสตรเทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 จัดทําโครงการนี้ข้ึน เพ่ือสงเสริม 
สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพครูผูสอนระดับประถมศึกษาใหสามารถจัดการเรียนรูโดยบูรณาการกิจกรรม
บานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา เขากับการจัดการเรียนการสอนท่ีสอดคลองกับ
มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ตามแนวทางการขยายผลโครงการบาน
นักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา 
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2. วัตถุประสงค  
 2.1 เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูผูสอนระดับประถมศึกษาใหสามารถจัดการเรียนรูโดยการบูรณาการ

กิจกรรมบานนักวิทยาศาสตร ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา เขากับการจัดการเรียนการสอนท่ีสอดคลอง
กับมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
 2.2 เพ่ือสงเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนรูตามแนวทางบานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย 
ระดับประถมศึกษา ใหกับโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการ 
 
3. กลุมเปาหมาย 
 โรงเรียนและครูผูสอนในโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการบานนักวิทยาศาสตร ประเทศไทย ระดับ
ประถมศึกษา 
จํานวน 6 โรงๆ ละ 2 คน รวม 12 คน และคณะทํางาน 10 คน รวม 20 คน 

4. กิจกรรม/ตัวช้ีวัด/คาเปาหมาย 

ชื่อกิจกรรม ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรแกนนํา 
โครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย โดย
โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราช
วิทยาลัย 

รอยละของบุคลากรแกนนําท่ีเขารบัการพัฒนา
ศักยภาพโดยโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราช
วิทยาลัย 

รอยละ 100 

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพครผููสอนโรงเรยีนในโครงการ
บานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย 
ระดับประถมศึกษา 

รอยละของครผููสอนท่ีเขารับการพัฒนาศักยภาพ มี
ความรูความเขาใจ เก่ียวกับการจดัการเรียนรูตาม
แนวทางบานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย 
ระดับประถมศึกษา ในระดับดีข้ึนไป  

เกณฑ 

   คะแนน 13-15 ขอ หมายถึง ดีเยี่ยม 
   คะแนน 11-12 ขอ หมายถึง ดมีาก 
   คะแนน 9-10 ขอ หมายถึง ด ี
   คะแนน 7-8 ขอ หมายถึง พอใช 
   คะแนนต่ํากวา 7 ขอ หมายถึง ปรับปรุง 

รอยละ 80 
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5. กิจกรรม/ระยะเวลาดําเนินการ 

ช่ือกิจกรรม 
ปงบประมาณ 2562 

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

1. พัฒนาศักยภาพบุคลากร

แกนนํา โครงการบาน

นักวิทยาศาสตรนอย โดย

โรงเรียนวิทยาศาสตร 

จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

            

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา

ศักยภาพครผููสอนโรงเรยีนใน

โครงการบานนักวิทยาศาสตร

นอย ประเทศไทย ระดับ

ประถมศึกษา 

            

6. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณท่ีใช   จํานวน  12,680 บาท (ถัวจายทุกรายการ) 
กิจกรรม ลักษณะรายจายงบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 
1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรแกนนํา โครงการบาน
นักวิทยาศาสตรนอย โดยโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬา
ภรณราชวิทยาลยั ประกอบดวยผูนําเครือขายทองถ่ิน 
(Local Network : LN) และวิทยากรทองถ่ิน (Local 
Trainer : LT) ซึ่งเปนศึกษานิเทศก 1 คน และ
ครูผูสอน 1 คน เขารับการพัฒนากับโรงเรยีน
วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช    

 1,500  นายสุรชัย ชวยเกิด  

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครผููสอน
โรงเรียนในโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศ
ไทย ระดับประถมศึกษา  โดยการขยายผลการจดั
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรแกนนํา โครงการ
บานนักวิทยาศาสตรนอย จากโรงเรียนวิทยาศาสตร
จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช รายละเอียด
ประกอบดวย  
   1. กลวิธีการสอนตามแนวทางโครงการบาน
นักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย 
   2. ปฏิบัติการการจดัการเรียนรู 13 หนวยกิจกรรม 
   3. แนวทางการจัดการเรียนการสอนวิทยาการ
คํานวณ 
   4. กิจกรรมโครงงานตามแนวทางบาน
นักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย 

 8,400 2,780 นายสุรชัย ชวยเกิด  
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กิจกรรม ลักษณะรายจายงบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

   ผูเขารวมประกอบดวยครูผูสอน จํานวน 6 
โรงเรียนๆ ละ 2 คน รวม 12 คน และคณะทํางาน 8 
คน รวมท้ังหมด 20 คน  

รวม - 9,900 2,780  

7.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช 

1. รอยละของบุคลากรแกนนําท่ีเขารับการพัฒนาศักยภาพโดย
โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย 

ตรวจสอบการเขารับ
การพัฒนา 

หนังสือแจง/แบบตอบ
รับเขารวมกิจกรรม 

2. รอยละของครผููสอนท่ีเขารับการพัฒนาศักยภาพ มีความรูความ
เขาใจ เก่ียวกับการจดัการเรียนรูตามแนวทางบานนักวิทยาศาสตร
นอย ประเทศไทย ระดับประถมศกึษา ในระดับดีข้ึนไป  

ทดสอบ แบบทดสอบ 

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
บุคลากรแกนนําและครูผูสอนโรงเรียนในโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย ระดับ

ประถมศึกษา ไดรับความรูความเขาใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวทางบานนักวิทยาศาสตรนอย 
ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ครูผูสอนสามารถบูรณาการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับ
มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 สามารถจัดกิจกรรมใหผู เรียนไดลงมือปฏิบัติจริงดวยตนเอง (Active 
Learning) ผูเรียนและครูชวยกันสรางกระบวนการเรียนรูรวมกัน (co-construction) ผูเรียนมีวิธีการ
เรียนรูของตนเอง (metacognition) และผูเรียนไดเรียนรูผานโครงงาน (project approach) ซ่ึงสามารถ
ชวยสงเสริมกระบวนการคิดข้ันสูงอยางเปนระบบ และชวยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนไดดีข้ึน 
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9. ช่ือโครงการ  พัฒนาโรงเรียนหองสมุดเครือขายและกิจกรรมสงเสริมการอาน  
สนองนโยบาย สพฐ.    ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพผูเรยีน 
กลยุทธ    ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพของผูเรียน ใหมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  
   มีความเปนเลิศดานวิชาการ นําไปสูการสรางขีดความสามารถในการแขงขัน  
ผูรับผิดชอบ/กลุม นางสาวนิภาพร  ทิพยแกว /กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ       ตอเนื่อง 
งบประมาณท้ังส้ิน 18,200  บาท 
ระยะเวลาการดําเนินการ ธันวาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู ให
สถานศึกษาและหนวยงานท่ีเก่ียวของจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความ
ถนัดของผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญ
สถานการณ และการประยุกตความรูมาใชเพ่ือปองกันและแกไขปญหา จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจาก
ประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง และ
มาตรา 25 รัฐตองสงเสริมการดําเนินงานและจัดตั้งแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบ สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตระหนักถึงความสําคัญดังกลาว ไดสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัด
กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน และยกระดับความสามารถในการอาน รวมท้ังพัฒนาแหลงการเรียนรูท้ัง
ในและนอกสถานศึกษา รวมถึงยุทธศาสตรชาติ 20 ป  
( พ.ศ. 2560 – 2579 ) ในสวนของกระทรวง ศึกษาธิการ มีจุดเนนสําคัญ นโยบาย แนวทางหลักการ
ดําเนินงานและโครงการสําคัญดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน โดยกําหนดแนวทางหลักในการ
พัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร การเรียนการสอน ท่ีมุงแกไขปญหาอานไมออกเขียนไมได เนนกิจกรรมการอาน
โดยเฉพาะการอานใหเด็กอนุบาลฟงและการปรับปรุงหองสมุด  

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาไดมีการดําเนินงานโครงการสงเสริมนิสัยรักการอานมาอยาง
ตอเนื่องโดยแบงเปน 2 กิจกรรมหลัก คือ การจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน เพ่ือมุงพัฒนาใหเด็กและเยาวชน
ไทยมีนิสัยรักการอาน  สามารถใชการอานเพ่ือศึกษาหาความรูดวยตนเอง และการพัฒนาหองสมุด ตาม
เกณฑมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ
ไดประกาศเจตนารมณ “๒๕๔๙ ใหเปนปแหงการปฏิรูปการเรียนการสอน” เพ่ือเปนแรงจูงใจและแรง
กระตุนใหเห็นความสําคัญของการอาน  การปลูกฝงการอานหนังสือจนเกิดเปนนิสัย จึงจําเปนตองทําอยาง
จริงจังและตอเนื่องเพ่ือใหเด็กและเยาวชนมีความสามารถและมีทักษะในการคิดวิเคราะห ทักษะการใช
ภาษาท้ังภาษาไทยและภาษาตางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาหองสมุดใหไดมาตรฐานและการจัด
กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน  ซ่ึงจะเปนสวนสําคัญท่ีจะชวยขับเคลื่อนการปฏิรูปการเรียนการสอนไปสู
การปฏิบัติใหเกิดผลเปนรูปธรรมเร็วข้ึน และทําใหการดําเนินการตามเจตนารมณของกระทรวงศึกษาธิการ
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

ปจจุบันสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 มีโรงเรียนตนแบบหองสมุด 
3 ดี จํานวน 2 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนวัดทาไทร (ดิตถานุเคราะห) และโรงเรียนบานน้ําฉา  โรงเรียน
เครือขายหองสมุด 3 ดี จํานวน 4 โรงเรียน (โรงเรียนบานบอผุด โรงเรียนบานบางใหญ โรงเรียนบาน
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โฉลกหลํา และโรงเรียนวัดคีรีวง  คิดเปนรอยละ 5.04  จากจํานวนโรงเรียนในสังกัดท้ังสิ้น 119 โรงเรียน  
ซ่ึงจะเห็นวาโรงเรียนท่ีดําเนินการพัฒนาหองสมุดและกิจกรรมสงเสริมการอานอยางจริงจังและเกิดผลเปนท่ี
ประจักษยังมีจํานวนนอย   
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ไดตระหนักถึงความสําคัญของการ
พัฒนาหองสมุดและการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน จึงไดจัดทําโครงการพัฒนาโรงเรียนหองสมุดเครือขาย
และกิจกรรมสงเสริมการอาน เพ่ือพัฒนาครูในโรงเรียนหองสมุดเครือขาย  เครือขายละ 2 โรงเรียน รวม  
22 โรงเรียน ใหมีความรูความเขาใจในการดําเนินการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานและพัฒนาโรงเรียน
หองสมุดเครือขาย รวมถึงใหมีวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practice) กิจกรรมสงเสริมการอาน ของสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
สุราษฎรธานี เขต 1  

2. วัตถุประสงค           
 1. เพ่ือพัฒนาครูในโรงเรียนหองสมุดเครือขาย ใหมีความรูความเขาใจในการดําเนินการจัดกิจกรรม
สงเสริมการอาน 

2. เพ่ือใหโรงเรียนหองสมุดเครือขายมีวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practice) ของกิจกรรมสงเสริม
การอาน  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 

3. กลุมเปาหมาย 
   ผูบริหาร และครูบรรณารักษ/เจาหนาท่ีหองสมุดโรงเรียนหองสมุดเครือขาย จํานวน  22 
โรงเรียน โรงเรียนละ 3 คน รวม  66 คน และคณะวิทยากร/คณะทํางาน 17 คน   รวมท้ังสิ้น 83 คน 

4. กิจกรรม/ตัวช้ีวัด/คาเปาหมาย 

ชื่อกิจกรรม ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
ประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียน
หองสมุดเครือขายและการจัด
กิจกรรมสงเสริมการอาน 

1. รอยละของผูเขาประชุมมีความรูความเขาใจในการ
พัฒนาหองสมุดโรงเรียนใหเปนแหลงเรียนรูและการจัด
กิจกรรมสงเสริมการอานผานเกณฑท่ีกําหนด      

- เกณฑผาน 80%  ข้ึนไป 

รอยละ 100 

รณรงค ติดตาม และประเมิน
โรงเรียนหองสมุดเครือขาย
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถม ศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1  

2. รอยละของโรงเรียนหองสมุดเครือขายวิธีปฏิบัติท่ีเปน
เลิศ      (Best Practice) ผานเกณฑการประเมินในระดับ
ดีเดน  
3. รอยละของนักเรียนพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมสงเสริมการ
อ านโดยใชหนังสื อพระราชนิพนธ ในสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี มีคะแนนเฉลี่ยในระดับมาก
ข้ึนไป 
เกณฑการแปลความหมายคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ 
คะแนนเฉลีย่        ระดับคุณภาพ 
4.51 – 5.00        มากท่ีสุด 
3.51 – 4.50        มาก 
2.51 – 3.50        ปานกลาง 
1.51 – 2.40        นอย 
1.00 – 1.50        นอยท่ีสุด 

รอยละ 30 

รอยละ 100 
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5. กิจกรรม/ระยะเวลาดําเนินการ 

 

ชื่อกิจกรรม 

 

ปงบประมาณ 2561 

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

ประชุมเชิงปฏิบัติการ
โรงเรียนหองสมุดเครือขาย
และการจัดกิจกรรมสงเสริม
การอาน 

            

รณรงค ติดตาม และ
ประเมินโรงเรียนหองสมุด
เครือขายสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา สุราษฎรธานี 
เขต 1 

            

 
6. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณท่ีใช   จํานวน  18,200 บาท (ถัวจายทุกรายการ) 

กิจกรรม ลักษณะรายจายงบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

ประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนหองสมุดเครือขายและ
การจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน  ผูเขารวมประชุม 
ประกอบดวย ครูบรรณารักษ/เจาหนาท่ีหองสมุด
โรงเรียน จากโรงเรียนหองสมุดเครือขาย โรงเรียนละ 2 
คน ผูบริหาร 1 คน จํานวน 22 โรง รวม  66 คน 
วิทยากรและคณะทํางาน จํานวน 17 คน รวมท้ังสิ้น 
83 คน  ระยะเวลา 1 วัน โดยการฝกปฏิบัติกิจกรรม
สงเสริมการอาน 

 12,450 5,000 นางสาวนิภาพร  

ทิพยแกว 

 

รณรงค ติดตาม และประเมินโรงเรียนหองสมดุ
เครือขายสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา  
สุราษฎรธานี เขต 1 
- คณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งรณรงค ติดตาม 
และประเมินโรงเรียนหองสมดุเครอืขาย  
-  คณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตัง้คัดเลือกวิธีปฏิบัติท่ี
เปนเลศิ (Best Practice)  การจดักิจกรรมสงเสรมิการอาน
ของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 
- ประกาศผลการคดัเลือกวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลศิ (Best 
Practice)  การจัดกิจกรรมสงเสรมิการอานของเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสรุาษฎรธานี เขต 1 

  

- 

 

750 

 

- 

 นางสาวนิภาพร  

ทิพยแกว 

 

รวม  13,200 5,000  
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7.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช 

1. รอยละของผูเขาประชุมมีความรูความเขาใจในการพัฒนาหองสมดุ
โรงเรียนใหเปนแหลงเรียนรูและการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานผาน
เกณฑท่ีกําหนด     

- เกณฑผาน 80% ข้ึนไป 

ทดสอบ แบบทดสอบ 

2. รอยละของนักเรียนพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน
โดยใชหนังสือพระราชนิพนธในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยาม
บรมราชกุมารี มีคะแนนเฉลีย่ในระดับมากข้ึนไป 

เกณฑการแปลความหมายคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ 

คะแนนเฉลีย่          ระดับคุณภาพ 
4.51 – 5.00        มากท่ีสุด 
3.51 – 4.50        มาก 
2.51 – 3.50        ปานกลาง 
1.51 – 2.40        นอย 
1.00 – 1.50        นอยท่ีสุด 

สอบถาม แบบสอบถามความ
พึงพอใจ 

3. รอยละของวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ ( Best Practice ) ผานเกณฑการ

ประเมินในระดับดีเดนข้ึนไป 

ประเมิน แบบประเมินวิธี

ปฏิบัติท่ีเปนเลิศ 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 มีครูบรรณารักษ/ ครูผูรับผิดชอบ
หองสมุดท่ีมีความรูความเขาใจในการดําเนินการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานและพัฒนาโรงเรียนหองสมุด
เครือขาย  และมีวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ ( Best Practice ) ในกิจกรรมสงเสริมการอาน  
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10. ช่ือโครงการ  อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการอาน การเขียน สูทักษะการคิดข้ันสูง  
สนองนโยบาย สพฐ.    ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
กลยุทธ    ท่ี  3 พัฒนาคุณภาพของผูเรียน ใหมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  
   มีความเปนเลิศดานวิชาการ นําไปสูการสรางขีดความสามารถในการแขงขัน  
ผูรับผิดชอบ/กลุม นางสาวนิภาพร  ทิพยแกว/ กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ       ใหม 
งบประมาณท้ังส้ิน 364,230 บาท 
ระยะเวลาการดําเนินการ กรกฎาคม 2562 –  30 กันยายน 2562 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 

 พระบรมราโชบายดานการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 10 ซ่ึงเสด็จข้ึน
ครองราชยเม่ือวันท่ี 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และเม่ือวันท่ี 23 มกราคม พ.ศ. 2560 พระองคทานไดรับสั่งให
รัฐมนตรีเขาเฝาและมีพระราชประสงคท่ีจะเห็นลูกหลานของไทยมีการศึกษาท่ีสรางพ้ืนฐานท่ีดีใหผูเรียน 4 
ดาน คือ 1)ทัศนะคติ ท่ีถูกตองตอบานเมือง 2)มีพ้ืนฐานชีวิตท่ีม่ันคงมีคุณธรรม 3)มีงานทํา มีอาชีพ และ4)
เปนพลเมืองดีของชาติ  ซ่ึงสามารถขยายความไดวาควรมีทัศนะคติท่ีถูกตองตอบานเมือง มีความรูความ
เขาใจตอชาติ บานเมือง ภูมิลําเนาของตน ม่ันคงในสถาบันพระมหากษัตริย  ปฏิบัติตามหลักธรรมคําสอน 
ยึดม่ันในพระศาสนา มีความเอ้ืออาทรตอครอบครัวและชุมชนของตนเอง  มีพ้ืนฐานชีวิตท่ีม่ันคง มีคุณธรรม 
รูจักแยกแยะความผิดชอบชั่วดี อะไรชอบ อะไรดี ตองปฏิบัติ อะไรไมดี อะไรผิด ตองปฏิเสธ ชวยกันสราง
คนดีใหกับบานเมือง มีงานทํามีอาชีพ และการเปนพลเมืองดีมีน้ําใจ มีความเอ้ืออาทรตอกัน ซ่ึงถาเกงอยาง
เดียวแตไมมีความรับผิดชอบชั่วดี ไมรูจักใชวิจารณญาณของตนในการพิจารณาสิ่งตางๆได ก็ไมเกิด
ประโยชนอันใดตอบานเมือง ซ่ึงมีความสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู ท่ีระบุไววาใหสถานศึกษาและหนวยงานท่ีเก่ียวของจัดเนื้อหาสาระ
และกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล  
ฝกทักษะ กระบวนการคิด วิเคราะห การจัดการ การเผชิญสถานการณ และการประยุกตความรูมาใชเพ่ือ
ปองกันและแกไขปญหา จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน 
ทําเปน รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดลอม สื่อการเรียนและอํานวยความสะดวกเพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรู ไดทุกเวลาทุกสถานท่ี มี
การประสานความรวมมือกับบิดามารดา ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพ่ือรวมกันพัฒนาผูเรียน
ตามศักยภาพ โดยผสมผสานสาระความรูดานตางๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกัน รวมท้ังปลูกฝงคุณธรรม 
จริยธรรมคานิยมท่ีดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา และทักษะการเรียนรูสําหรับนักเรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 นั้น ผูสอนจะตองจัดการเรียนรูใหผูเรียนไดเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง มิใชการ
จดจําเนื้อหาวิชา แตตองสามารถคนควา ใฝหาความรูจากทรัพยากรการเรียนรูและแหลงเรียนรู ท่ี
หลากหลายผาน การอานออกเขียนได การคิดคํานวณ การใชเหตุผลทางวิทยาศาสตร ในการวิเคราะหและ
สังเคราะห ประเมินคา คิดสรางสรรค ตัดสินใจและแกปญหาไดอยางดี 
 



 

  
90 

จากผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา สุราษฎรธานี เขต 1 ปการศึกษา 2561 พบวายังมีผลสัมฤทธิ์อยูในระดับท่ีต่ํามาก เชน การ
ทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผูเรียนระดับชาติ (National Test: NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 
3 ซ่ึงมีการทดสอบความสามารถของผูเรียนใน 3 ดาน คือ ดานภาษา ดานคํานวณ และดานเหตุผล และ
เม่ือพิจารณาผลการทดสอบในแตละดาน พบวา ความสามารถดานภาษาผูเรียนอยูในระดับพอใชและ
ปรับปรุงรอยละ 57.98  ความสามารถดานคํานวณอยูในระดับพอใชและปรับปรุงรอยละ 73.95  และ
ความสามารถดานเหตุผล อยูในระดับพอใชและปรับปรุงรอยละ 73.11 เม่ือพิจารณาความสามารถโดยรวม
ท้ัง 3 ดาน พบวาความสามารถของผูเรียนอยูในระดับพอใชถึงรอยละ 75.63 และผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ซ่ึงมีการทดสอบในกลุมสาระ
การเรียนรูหลัก 4 กลุมสาระ และเม่ือพิจารณาผลการทดสอบในภาพรวมของเขตพ้ืนท่ี พบวายังมีโรงเรียน
อีกจํานวนมากท่ียังมีผลการทดสอบต่ํากวาระดับประเทศ จําแนกเปนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ต่ํา
กวารอยละ 37.60 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ต่ํากวารอยละ 34.13  ซ่ึงการทดสอบของ NTและ  

O-net นี้จะเปนขอสอบในเชิงของการอาน จับใจความ การวิเคราะหโจทย การแกปญหาและการนําไปใช 
จึงเห็นไดวานักเรียนทําขอสอบเกี่ยวกับการความสามารถในการคิดวิเคราะห  การแกปญหาและการให
เหตุผลรวมถึงการเช่ือมโยง และการคิดคํานวณไมถูกตองเปนสวนใหญ ซ่ึงอาจเปนผลสะทอนใหเห็นวา
การจัดกระบวนการเรียนรูของครูในโรงเรียนยังไมไดเนนถึงทักษะการอาน การเขียน ในเชิงของการคิด
วิเคราะห สรุปความ หรือกระตุนใหเกิดพัฒนากระบวนการคิด ขาดการฝกการสังเกต การตั้งสมมติฐาน 
และการผสมผสานขอมูลเพ่ือสรางองคความรูใหมดวยตนเอง ขาดการสงเสริมใหนักเรียนไดแสดงความ
คิดเห็นอยางสรางสรรคทางความคิด  ทําใหนักเรียนไมกลาแสดงความคิดเห็น ขาดความม่ันใจตนเอง  ขาด
การแยกแยะสิ่งท่ีจริงกับไมจริง ใหนักเรียนรูจักคิดเปน แกปญหาเปน และสามารถนําความรูไปประยุกตใช
ในชีวิตประจําวันได  
 ดังนั้นสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ไดเห็นถึงความสําคัญและ

ความจําเปนจึงไดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการอาน การเขียน สูทักษะการคิดข้ันสูง เพ่ือสงเสริม 

สนับสนุนใหครูผูสอนในโรงเรียน ไดมีความรูความเขาใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนา

ทักษะการอาน การเขียน คิดวิเคราะห และกระบวนการแกปญหาใหมากข้ึน โดยมีความเชื่อวาหาก

นักเรียนไดรับการพัฒนาทักษะและความสามารถท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพแลว นักเรียนจะสามารถ

นําทักษะ ความรู ไปใชไดอยางถูกตองและมีผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติท่ีสูงข้ึน และท่ีสําคัญ

นักเรียนจะสามารถปรับตัวใหรูเทาทันสถานการณ มีความเหมาะสม เพียงพอ และดํารงชีวิตไดอยางมี

ความสุข 

2. วัตถุประสงค 
 เพ่ือพัฒนาครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ใหมีความรูความเขาใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรวมถึงการ

สรางหรือพัฒนาขอสอบเพ่ือพัฒนาทักษะการอาน การเขียน คิดวิเคราะห และกระบวนการแกปญหาตาม

แนวทางการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน   
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3. กลุมเปาหมาย 

   ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา     สุราษฎรธานี เขต 1  จํานวน 119 โรง  จําแนกเปน โรงเรียนประถมศึกษา 92 โรงๆละ 2 
คน จํานวน 184 คนและโรงเรียนขยายโอกาส 27 โรงละ 3 คน  จํานวน 81 คน รวมท้ังสิ้น 265  
คณะทํางาน 12 คน รวมท้ังสิ้น 277 คน 

4. กิจกรรม/ตัวช้ีวัด/คาเปาหมาย 

ชื่อกิจกรรม ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการอาน 

การเขียน  สูทักษะการคิดข้ันสูง 

 

 

รอยละของผูเขาประชุมมีความรูความเขาใจในการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนรวมถึงการสรางหรือพัฒนาขอสอบ
เพ่ือพัฒนาทักษะการอาน การเขียน คิดวิเคราะห และ
กระบวนการแกปญหาตามแนวทางการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน      

  - เกณฑผาน 80%  ข้ึนไป  

รอยละ 90 

5. กิจกรรม/ระยะเวลาดําเนินการ 
 

ชื่อกิจกรรม 

ปงบประมาณ 2562 

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

อบรมเชิงปฏิบัตกิารพัฒนาการอาน 
การเขียน สูทักษะการคิดข้ันสูง 

            

6. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณท่ีใช   จํานวน  364,230 บาท (ถัวจายทุกรายการ) 
กิจกรรม ลักษณะรายจายงบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการอานการเขียนสูทักษะ
การคิดข้ันสูง  ซึ่งมีรายละเอียดของกิจกรรม ดังน้ี 
  - เทคนิคการจดักิจกรรมการเรยีนรูเนนผูเรียนเปน
สําคัญ เพ่ือพัฒนาทักษะการอาน การเขียน คิด
วิเคราะห และกระบวนการแกปญหา  
.  – การสรางหรือพัฒนาขอสอบตามแนวทางการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน 
   โดยผูเขารวมประชุม  ประกอบดวย ครูผูสอนกลุม
สาระการเรียนรูภาษาไทย จํานวน 119 โรง    จําแนก
เปน โรงเรยีนประถมศึกษา 92 โรงๆละ 2 คน  คน 
จํานวน 184 คน  โรงเรียนขยายโอกาส 27 โรงๆละ 3 
คน  จํานวน 81 คน  และคณะทํางาน 12 คน รวม
ท้ังสิ้น 277 คน ระยะเวลาในการอบรม  3 วัน   

21,600 342,630 - นางสาวนิภาพร  
ทิพยแกว 
 

รวม 21,600 342,630 -  
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7.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช 

รอยละของผูเขาประชุมมีความรูความเขาใจในการจดักิจกรรมการเรยีน
การสอนเพ่ือพัฒนาทักษะการอาน การเขียน คิดวิเคราะห และ
กระบวนการแกปญหารวมถึงการสรางหรือพัฒนาขอสอบตามแนว
ทางการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติข้ันพ้ืนฐาน     
    - เกณฑผาน 80%  ข้ึนไป  

ทดสอบ แบบทดสอบ 

รอยละของผูเขาประชุมมีความรูความเขาใจในการจดักิจกรรมการเรยีน
การสอนเพ่ือพัฒนาทักษะการอาน การเขียน คิดวิเคราะห และ
กระบวนการแกปญหารวมถึงการสรางหรือพัฒนาขอสอบตามแนว
ทางการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติข้ันพ้ืนฐาน       

    - เกณฑผาน 80%  ข้ึนไป  

ทดสอบ แบบทดสอบ 

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สุราษฎรธานี เขต 1 มีความรู ความเขาใจ สามารถจัดกิจกรรมการเรียนสอนเพ่ือพัฒนาทักษะการอาน การ

เขียน คิดวิเคราะห กระบวนการแกปญหา และสามารถสรางหรือพัฒนาขอสอบตามแนวทางของการ

ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐานของผูเรียนได อันจะสงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงข้ึน 
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11. ช่ือโครงการ  โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV)  
   ในโรงเรียนขนาดเล็ก 
สนองนโยบาย สพฐ.    ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพผูเรยีน 
ประเด็นกลยุทธ  ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพของผูเรียน ใหมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  
   มีความเปนเลิศดานวิชาการ นําไปสูการสรางขีดความสามารถในการแขงขัน  
ผูรับผิดชอบ/กลุม นางสาวนลิน  เล็กมาก  นายชาญชัย  ช่ืนพระแสง  
   กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ       ใหม 
งบประมาณท้ังส้ิน 101,830  บาท   
ระยะเวลาการดําเนินการ  มิถุนายน 2562 – 30 มีนาคม 2563 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนขนาดเล็กเปนปรากฏการณทางการศึกษาท่ีทาทายผูบริหารการศึกษาในทุกยุคทุกสมัย
กระทรวงศึกษาธิการไดพยายามแกปญหาโรงเรียนขนาดเล็กตั้งแตอดีตท่ีผานมาอยางตอเนื่อง ปจจุบัน
อัตราการเกิดของประชากรไดลดลงตามลําดับสงผลใหจํานวนประชากรในวัยประถมศึกษา (6-12 ป) ลดลง 
ดังนั้น จึงทําใหนักเรียนท่ีเปนตัวปอนใหแกโรงเรียนประถมศึกษาท่ีกระจายอยูท่ัวประเทศถึง 30,000 กวา
โรง จึงลดลงตามลําดับดวยความตระหนักวาการท่ีมีโรงเรียนขนาดเล็กเปนจํานวนมากยอมสงผลถึง
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโดยเฉพาะอยางยิ่งการบริหารอัตรากําลังครู กระทรวงศึกษาธิการได
ดําเนินการมาตรการท่ียุบรวม และรวมโรงเรียนขนาดเล็กอยางตอเนื่อง อยางไรก็ดีมาตรการยุบและรวม
โรงเรียนมิใชแนวทางแกไขปญหาท่ีจะประสบความสําเร็จในทุกกรณี    

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 
และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2553 มาตรา 37 ขอ 4 การจัดการศึกษาทางไกลและการจัดการศึกษาท่ีใหบริการใน
หลายเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และหมวด 9 มาตรา 63 ถึงมาตรา 69 ท่ีระบุถึงการใชเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
การพัฒนาทางเทคโนโลยีในยุคปจจุบันกาวหนาข้ึนเปนลําดับ โดยเฉพาะการสื่อสารผานดาวเทียมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทําใหทุกคนทุกสถานท่ีสามารถติดตอสื่อสารขอมูลและขาวสารตาง ๆ ถึงกันไดใน
ระยะเวลาอันรวดเร็ว ดวยสาเหตุนี้การจัดการศึกษาจึงจําเปนตองปรับใหทันสภาวะปจจุบันและกระแสการ
เปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็ว  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจึง รวมกับมูลนิธิการศึกษาทางไกล
ผานดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ ไดพัฒนาและประยุกตการจัดการเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียม 
DLTV ดวยระบบการถายทอดจากโรงเรียนตนทางและโรงเรียนปลายทางท่ีรับสัญญาณ ถายทอดสดการ
เรียนการสอนและวิชาชีพผานทางโทรทัศน 15 ชองสัญญาณ ตลอด 24 ชั่วโมง จากสถานีวิทยุโทรทัศน
การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ซ่ึงมูลนิธิการศึกษาทางไกลผาน
ดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ ไดมีการปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม 
โดยไดปรับผังรายการให NEW DLTV สามารถครอบคลุมการเรียนรูตลอดชีวิต การจัดการเรียนการสอน
ตามแผนการจัดการเรียนรูใหมแบบ Active Learning ตั้งแตปการศึกษา 2561 เปนตนไป 

ปจจุบันสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 มีโรงเรียนขนาดเล็กจํานวน  
46 โรงเรียน  ซ่ึงทุกโรงเรียนเขารวมโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) ไดรับ
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การจัดสรรสื่อ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  และแผนการจัด
ประสบการณระดับปฐมวัย เพ่ือใชประกอบกับการจัดการเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียมและการ
จัดการเรียนการสอนตามบริบทของโรงเรียน   โดยในปการศึกษา 2561 ผลการประเมินคุณภาพการจัด
การศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กบางโรงเรียนยังมีคาเฉลี่ยรอยละต่ํากวาระดับประเทศ โดยผลการทดสอบ
ความสามารถพ้ืนฐานของผูเรียนระดับชาติ ( National Test : NT) ต่ํากวาระดับประเทศ จํานวน 24  โรง  
และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับประถมศึกษาปท่ี 6 ต่ํากวา
ระดับประเทศ จํานวน 26 โรง ซ่ึงเม่ือศึกษาผลการประเมินโดยละเอียดแลวพบวามีโรงเรียนขนาดเล็ก
จํานวนถึง 4 โรง ใน 10 อันดับแรก ของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับ
ประถมศึกษาปท่ี 6 และ 5  โรง ใน 10 อันดับแรก ของการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผูเรียน
ระดับชาติ ( National Test : NT)  แสดงใหเห็นวาในจํานวนโรงเรียนขนาดเล็กท้ังหมดมีโรงเรียนสวนหนึ่ง
ท่ีประสบความสําเร็จในการบริหารจัดการเรียนการสอน และมีบางสวนท่ียังไมประสบความสําเร็จเทาท่ีควร 
ซ่ึงจากการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนพบวา โรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีคาเฉลี่ยรอยละของผลการ
ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาต่ํากวาระดับประเทศโดยสวนใหญยังประสบปญหาในการจัดการเรียน
การสอนทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) ท้ังทางดานการใช  การซอมแซมวัสดุอุปกรณ   และการนําแนว
ทางการจัดการเรียนการสอนลงสูการปฏิบัติ   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 
1 เห็นความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กจึงไดจัดทําโครงการ
พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) ในโรงเรียนขนาดเล็ก  เพ่ือพัฒนา
ผูบริหารและครูในโรงเรียนขนาดเล็กใหมีความตระหนักและเห็นความสําคัญของการศึกษาทางไกลผาน
ดาวเทียม  ตลอดจนมีความรูความเขาใจในการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) และสามารถ
จัดการศึกษาไดตามมาตรฐาน DLTV  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยการถอดบทเรียนจากโรงเรียนขนาดเล็ก
ท่ีจัดการเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียมไดเปนท่ียอมรับ รวมถึงการพัฒนาใหมีโรงเรียนตนแบบ DLTV 
ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 

2. วัตถุประสงค 
1. เพ่ือใหผูบริหารและครูในโรงเรียนขนาดเล็กตระหนัก เห็นความสําคัญ และมีความรูความเขาใจ

ในการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) 
2. เพ่ือใหโรงเรียนขนาดเล็กสามารถจัดการศึกษาไดตามมาตรฐาน DLTV  และมีโรงเรียนตนแบบ 

DLTV  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 

3. กลุมเปาหมาย 

 1. ผูบริหารและครูโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี 

เขต 1 46 โรงเรียน   จํานวน  261 คน  คณะทํางาน 21 คน   รวมท้ังสิ้น  282 คน 
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4. กิจกรรม/ตัวช้ีวัด/คาเปาหมาย 

ชื่อกิจกรรม ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ประสิทธิภาพการจดัการศึกษา
ทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) ใน
โรงเรียนขนาดเล็ก 
 

1. รอยละของผูเขาประชุมมีความรูความเขาใจในการจัด
การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) ผานเกณฑท่ีกําหนด     
- เกณฑผาน 80% ข้ึนไป   
2. รอยละของโรงเรียนขนาดเล็กจดัการเรียนการสอนไดตาม
มาตรฐาน DLTV  ระดับ ดีข้ึนไป 
เกณฑการประเมิน 
3.50 - 4.00 หมายถึง ดีมาก  
2.75 - 3.49 หมายถึง ด ี 
2.00 - 2.74 หมายถึง พอใช 
1.00 - 1.99 หมายถึง ควรปรับปรงุ 

รอยละ 100 
 
 
รอยละ 80 
 
 
 
 

การประเมินโรงเรียนตนแบบ 
DLTV  

3. รอยละของโรงเรียนท่ีจัดการศกึษาทางไกลผานดาวเทียม      
( DLTV)  เขารับการประเมินโรงเรยีนตนแบบ DLTV   

รอยละ 80 

5. กิจกรรม/ระยะเวลาดําเนินการ 

 

ชื่อกิจกรรม 

 

ปงบประมาณ 2561 

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

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา

ประสิทธิภาพการจดัการศึกษา

ทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) 

ในโรงเรียนขนาดเล็ก 

            

การประเมินโรงเรียนตนแบบ 

DLTV 

            

 
6. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณท่ีใช   จํานวน  101,830 บาท (ถัวจายทุกรายการ) 

กิจกรรม ลักษณะรายจายงบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการจดั
การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) ในโรงเรียน
ขนาดเล็ก  โดยการช้ีแจงแนวดําเนินการการจดั
การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV)  และถอด
บทเรียนการจัดการเรยีนการสอนโดยใชการศึกษา
ทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) ผูเขารวมประกอบดวย
ผูบริหารและครโูรงเรียนขนาดเล็ก 46 โรงเรียน รวม  
261 คน คณะทํางาน 21 คน รวมท้ังสิ้น 282 คน   

 93,060  นางสาวนลิน  
เล็กมาก 
นายชาญชัย ช่ืน
พระแสง 
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กิจกรรม ลักษณะรายจายงบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

การประเมินโรงเรียนตนแบบ DLTV  
- คณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งประเมินการจดัการ
เรียนการสอนโดยใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม 
(DLTV)  
-  คณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตัง้คัดเลือกโรงเรียน
ตนแบบ DLTV ของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุ
ราษฎรธานี เขต 1 
- ประกาศผลการคดัเลือกโรงเรียนตนแบบ DLTVของ
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสรุาษฎรธานี เขต 1 

 8,770  นางสาวนลิน  
เล็กมาก 
นายชาญชัย ช่ืน
พระแสง 

 

รวม  101,830   

7.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช 

1. รอยละของผูเขาประชุมมีความรูความเขาใจในการจัดการศึกษา
ทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) ผานเกณฑท่ีกําหนด     
- เกณฑผาน 80% ข้ึนไป    

ทดสอบ แบบทดสอบ 

2. รอยละของโรงเรียนขนาดเล็กจดัการเรียนการสอนไดตาม
มาตรฐาน DLTV ระดับดีข้ึนไป 

ประเมิน แบบประเมิน  

3. รอยละของโรงเรียนท่ีจัดการศกึษาทางไกลผานดาวเทียม                    
( DLTV)  เขารับการประเมินโรงเรยีนตนแบบ DLTV   

สํารวจ แบบสํารวจ 

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ผูบริหาร และครูในโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี 
เขต 1 มีความรูความเขาใจ  ตระหนักและเห็นความสําคัญของการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม 
(DLTV) รวมถึงสามารถจัดการศึกษาไดตามมาตรฐาน DLTV  และมีโรงเรียนตนแบบ DLTV  สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 
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12. ช่ือโครงการ  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนประจําปการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา    
สนองนโยบาย สพฐ.    ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียน 
ประเด็นกลยุทธ  ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียน ใหมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 มีความเปน
เลิศ    ดานวิชาการ นําไปสูการสรางขีดความสามารถในการแขงขัน 
ผูรับผิดชอบ/กลุม ส.ต.ต.ยุทธนา  บุณยะตุลานนท นางสาวเพ็ญรัตน  สุทธิรักษ  
   และนางนัยนา เกิดศรี/ กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ       ตอเนื่อง 
งบประมาณท้ังส้ิน 681,200 บาท 
ระยะเวลาการดําเนินการ สิงหาคม    -   กันยายน   2562 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีนโยบายใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาทุกแหง  ไดมีการสงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาทุกสังกัดท่ีจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดพัฒนา
ผูเรียนในทุกระดับการศึกษา  ทุกกลุมสาระการเรียนรู  การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย  การศึกษาพิเศษ
เรียนรวมเปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงออกทางดานความรู  ความสามารถ อยางเต็มศักยภาพ พรอมดวย
คุณลักษณะท่ีพึงประสงคสอดคลองตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติโดยยึดม่ันในหลัก
พระราชปณิธานของลนเกลารัชกาลท่ี 6 ทรงริเริ่มการจัดงานศิลปหัตถกรรมสืบสานถายทอดสูอนุชนรุนหลัง 
“ท่ีมีจุดมุงหมายเพ่ือจะแนะนําชักจูงใหเด็กชายหญิงในสมัยนั้น ไดเอาใจใสฝกหัดศิลปหัตถกรรมซ่ึงเปนทาง
เลี้ยงอาชีพตางๆ เพ่ือจะกันการท่ีเด็กท้ังหลายพากันนิยมในการเปนเสมียน หรือเขาทําราชการใหนอยลง” 
และ   สานตอเจตนารมณของการจัดการศึกษาท่ีมุงหวังให การจัดงานศิลปหัตถกรรมของนักเรียนเปนเวที
ใหนักเรียนไดแสดงออกถึงความรูความสามารถ ผลสําเร็จของการจัดการศึกษาของครูผูสอน การเผยแพร
ผลงานดานการจัดการศึกษาสูสายตาสาธารณชน โดยการจัดงาน ไดปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการจัดการ
แขงขันเพ่ือสอดรับนโยบายและบริบทการจัดการศึกษาท่ีเปลี่ยนไป  

 ดังนั้นเพ่ือใหการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งท่ี 69 ปการศึกษา 2562  เปนไป
ตามเจตนารมณดังกลาวขางตน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 จึงไดจัด
โครงการจัดการประกวดและแขงขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ปการศึกษา 2562 ท้ังนี้ เพ่ือเปนการสงเสริม สนับสนุน และพัฒนานักเรียนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาไปสูเวที
การประกวดและแขงขัน ในระดับชาติ อีกท้ังยังเปนการพัฒนาศักยภาพและความสามารถของนักเรียนและ
ครูใหมีการพัฒนาท้ังดานทักษะและความรู ใหเปนไปอยางตอเนื่องและยั่งยืน 

2. วัตถุประสงค  

 เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหครู และนักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา   

สุราษฎรธานี เขต 1 ไดแสดงออกถึงทักษะและความสามารถทางดานวิชาการไดอยางเต็มศักยภาพ    
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3.  กลุมเปาหมาย  

 นักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 จํานวน 
119 โรง  สํานักบริหารสถานศึกษาเอกชน จํานวน 41 โรง  อบท. จํานวน 13 โรง  อบต. จํานวน 1 โรง  อบจ.
จํานวน 1 โรง และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห จํานวน 1 โรง รวมทุกสังกัด  จํานวน  176  โรงเรียน ไดเขารวม
การประกวดและแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี 
เขต 1 จํานวน 6,548 คน 

4. กิจกรรม/ตัวช้ีวัด/คาเปาหมาย 

ชื่อกิจกรรม ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
การประกวดและแขงขันทักษะวิชาการ รอยละของผูเขาแขงขันและผูมสีวนเก่ียวของ มีความพึง

พอใจในการจัดการแขงขันอยู ในระดับมากข้ึนไป 

รอยละ  80 

5. กิจกรรม/ระยะเวลาดําเนินการ 

กิจกรรม 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

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

การประกวดแขงขัน
ทักษะวิชาการ 

             

 
6. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณท่ีใช   จํานวน  681,200  บาท (ถัวจายทุกรายการ) 

กิจกรรม ลักษณะรายจายงบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

     การประกวดแขงขันทักษะวิชาการ โดยมี
ผูเขารวมในการแขงขัน ประกอบดวย นักเรียนใน
สังกัด สพป.     สุราษฎรธานี เขต 1 จํานวน  119 
โรงเรียน สังกัดสาํนักบริหารสถานศึกษาเอกชน 
จํานวน 41  โรงเรียนสังกัดอปท. จํานวน 13  โรง  
สังกัด อบต. จํานวน 1โรง  สังกัด อบจ.จังหวัด    
สุราษฎรธานี  จํานวน 1 โรง  และโรงเรียนศึกษา
สงเคราะห จํานวน  1 โรง รวมทุกสังกัด จํานวน  
176  โรงเรียน จํานวนนักเรียน  6,548  คน ครู
ควบคุม  5,213 คน คณะกรรมการตัดสิน  748  
คน 

 โดยจัดเปนศูนยการแขงขัน จํานวน 6 ศูนยการ
แขง  ประกอบดวย     
- ศูนยการแขงขันโรงเรียนบานโพหวาย 
- ศูนยการแขงขันโรงเรียนวัดทาไทร (ดิตถานุ

268,500 257,700  155,000 น.ส.เพ็ญรัตน สุทธิ

รักษ และคณะ 
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กิจกรรม ลักษณะรายจายงบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

เคราะห)     
-ศูนยการแขงขันโรงเรียนบานบางใหญ 
- ศูนยการแขงขันโรงเรียนนิคมสรางตนเอง 
- ศูนยการแขงขันโรงเรียนอนุบาลสุราษฎรธานี 
- ศูนยการแขงขัน สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

รวม 268,500 257,700 155,000  

7.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช 

-รอยละของผูเขาแขงขันและผูมีสวนเก่ียวของ มีความพึงพอใจในการ

จัดการแขงขันอยู ในระดับมากข้ึนไป 

สอบถาม แบบสอบถาม 

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 8.1 ครูและนักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมการแขงขันทักษะวิชาการ ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ไดมีเวที
เพ่ือแสดงออกถึงความสามารถและศักยภาพของตนเอง 
 8.2  นักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมการแขงขันทักษะวิชาการ  ไดรับการสงเสริมและสนับสนุน 
ความสามารถและศักยภาพเพ่ือไปสูการประกวดและแขงขันในระดับภาค/ระดับชาติ  
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13. ช่ือโครงการ  การจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน  
(Ordinary  National Educational Test : O-NET)  ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  
และมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2561 

แผนงาน    การทดสอบทางการศึกษาแหงชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 
สนองนโยบาย สพฐ.    2 พัฒนาคุณภาพผูเรียน 
ประเด็นกลยุทธ  ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพของผูเรียน ใหมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  
   มีความเปนเลิศ ดานวิชาการ นําไปสูการสรางขีดความสามารถในการแขงขัน
ผูรับผิดชอบ/กลุม นางสาวณฐกร  รักษธรรม  นางสาวนลิน เล็กมาก   
   นายชาญชัย  ช่ืนพระแสง / นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ       ตอเนื่อง 
งบประมาณท้ังส้ิน 1,071,380  บาท 
ระยะเวลาการดําเนินการ 1 ตุลาคม 2561 -30  กันยายน  2562 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 

 การประเมินระดับชาติเปนการประเมินคุณภาพผูเรียนในระดับชาติตามมาตรฐานการเรียนรู
ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สถานศึกษาตองจัดใหผูเรียนทุกคนท่ีเรียนในชั้นประถมศึกษาป
ท่ี 3 ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3  และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6  เขารับการประเมิน ผลจาก
การประเมินใชเปนขอมูลในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาในระดับตาง ๆ  เพ่ือนําไปใชในการวางแผน
ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา  ตลอดจนเปนขอมูลสนับสนุนการตัดสินใจในระดับนโยบายของประเทศ  
ขอมูลการประเมินในระดับตางๆ ขางตน  จะเปนประโยชนตอสถานศึกษาในการตรวจสอบ  ทบทวน  และ
พัฒนาคุณภาพผูเรียน  จึงเปนภาระความรับผิดชอบของสถานศึกษาท่ีจะตองจัดระบบดูแลชวยเหลือ  
ปรับปรุงแกไข สงเสริมสนับสนุน  เพ่ือใหผูเรียนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพบนพ้ืนฐานความแตกตางระหวาง
บุคคล  ขอมูลจากการประเมินจึงเปนหัวใจของสถานศึกษาในการดําเนินการชวยเหลือผูเรียนไดทันทวงทีอัน
เปนโอกาสใหผูเรียนไดรับการพัฒนาและประสบความสําเร็จในการเรียน  ประกอบกับนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดใหใชผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (Ordinary  
National Educational Test : O-NET) เปนองคประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผูเรียนท่ีจบ
การศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551  รอยละ 30 ใชเปนองคประกอบ
คะแนนสําหรับการศึกษาตอในระดับสูงข้ึน  และใชเปนขอมูลในการประกันคุณภาพของสถานศึกษา  
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ  (องคการมหาชน)  หรือ  สทศ.  มอบหมายใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1  ทําหนาท่ีเปนศูนยสอบ  เพ่ือดําเนินการจัดสอบใหกับหนวยงาน
ทางการศึกษาทุกโรงเรียน  ทุกสังกัด  ท่ีเปดสอนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี  6  และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  3  ท่ีมีท่ี
ตั้งอยูในพ้ืนท่ีรับผิดชอบจํานวน  5  อําเภอ  ไดแก  อําเภอเมือง  กาญจนดิษฐ  ดอนสัก  เกาะสมุย  และเกาะพะงัน 
 จากการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (Ordinary  National Educational Test 
: O-NET)  ในปท่ีผานมา  พบวา  คณะกรรมการระดับสนามสอบของศูนยสอบสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1  สามารถดําเนินงานการจัดสอบไดตามแนวปฏิบัติข้ันตอนการดําเนินงาน
การจัดสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ  (องคการมหาชน)  แตยังพบปญหาอยูบางบาง
ประการ  เชน  การแตงตั้งคณะกรรมการระดับสนามสอบไมครบตามสัดสวนท่ีกําหนด  หองสอบในบางสนาม
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สอบไมไดเอากระดาษมาปดปายนิเทศ  ไมมีปายชื่อคณะกรรมการฝายตางๆ  เปนตน นอกจากนี้  การ
แตงตั้งคณะกรรมการในระดับสนามสอบในแตละปจะมีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรในแตละตําแหนง  อีกท้ัง
แนวปฏิบัติเพ่ือความโปรงใสในการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (Ordinary  National 
Educational Test : O-NET)  ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ  (องคการมหาชน)  อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงในแตละป   
 ดังนั้นเพ่ือใหการบริหารการจัดทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐานเปนไปตามระเบียบสถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแหงชาติ  (องคการมหาชน)  วาดวยแนวปฏิบัติเก่ียวกับการดําเนินการทดสอบ พ.ศ.2557  
ดวยความโปรงใส บริสุทธิ์  ยุติธรรม และสามารถจัดทํารายงานฐานขอมูลผลการทดสอบสําหรับใชในการ
บริหารจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  จากเหตุผลดังกลาวสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1  จึงไดจัดทําโครงการนี้ข้ึน 
 
2.  วัตถุประสงค 
 2.1 เพ่ือใหการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (Ordinary  National 
Educational Test : O-NET)  ปการศึกษา  2561  แกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี  6 และ ชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี  3  ทุกโรงเรียน  ทุกสนามสอบ ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 
เปนไปตามแนวปฏิบัติดวยความโปรงใส บริสุทธิ์  ยุติธรรม 
 2.2 เพ่ือใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 มีฐานขอมูล                  
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (Ordinary  National Educational Test : O-NET)  
สําหรับการบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
3.  กลุมเปาหมาย 
      คณะกรรมการดําเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (Ordinary  
National Educational Test : O-NET)  ปการศึกษา  2561  ระดับศูนยสอบและระดับสนามสอบ  
จํานวน  1,098 คน 

4. กิจกรรม/ตัวช้ีวัด/คาเปาหมาย 

ชื่อกิจกรรม ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

     1  ประชุมช้ีแจงประธานเครือขาย
ทุกเครือขาย  ผูอํานวยการโรงเรียนท่ี
เปนสนามสอบ และคณะกรรมการ
อํานวยการบริหารการจัดสอบและ
คณะทํางานในการดําเนินการจัดสอบ
ทางการศึกษาระดบัชาติข้ันพ้ืนฐาน 
(O-NET) 
 

รอยละของผูเขารวมประชุมช้ีแจง มีการรับรูเก่ียวกับการ
ดําเนินการจัดสอบระดับมากข้ึนไป 
เกณฑ  
มากท่ีสุด     หมายถึง    คาเฉลี่ย 4.51 - 5.00 
มาก           หมายถึง    คาเฉลี่ย 3.51 - 4.50 
พอใช         หมายถึง    คาเฉลี่ย 2.51 - 3.50 
นอย          หมายถึง    คาเฉลี่ย 1.51 - 2.50 
นอยท่ีสุด     หมายถึง    คาเฉลี่ย 1.00 - 1.50 
 
 
 

รอยละ 80 
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ชื่อกิจกรรม ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

     2. ประชุมช้ีแจงตัวแทนศูนยสอบ  
และตัวแทนสนามสอบในการ
ดําเนินการจัดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (Ordinary  
National 
 Educational Test : O-NET) 

รอยละของตัวแทนกรรมการดําเนินการจัดสอบ มีการรับรู
เก่ียวกับการดาํเนินการจัดสอบระดับมากข้ึนไป 
เกณฑ  
มากท่ีสุด     หมายถึง    คาเฉลี่ย 4.51 - 5.00 
มาก           หมายถึง    คาเฉลี่ย 3.51 - 4.50 
พอใช         หมายถึง    คาเฉลี่ย 2.51 - 3.50 
นอย          หมายถึง    คาเฉลี่ย 1.51 - 2.50 
นอยท่ีสุด     หมายถึง    คาเฉลี่ย 1.00 - 1.50 

รอยละ 80 
 

     3 .  ดํ า เ นิ น ก า ร ท ด ส อ บ ท า ง
การศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน  
(O-NET) ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 และ
มัธยมศึกษาปท่ี 3   

รอยละของสนามสอบท่ีสามารถปฏิบัติตามข้ันตอนการการ
ดําเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน  
(O-NET) ของ สทศ. ทุกรายการ 

รอยละ 100 
 

     4. การจัดทํารายงานฐานขอมลูผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ข้ันพ้ืนฐาน (Ordinary  National 
Educational Test : O-NET) เพ่ือ
การบริหารจัดการพัฒนาคณุภาพ
การศึกษา 

ระดับคณุภาพของรายงานฐานขอมูล O-NET เพ่ือการ
บริหารจดัการพัฒนาคณุภาพการศึกษา 
ดีเยี่ยม หมายถึง     17 คะแนนข้ึนไป 
ดีมาก หมายถึง     14 – 16 คะแนน 
ดี หมายถึง     11 – 13 คะแนน 
พอใช หมายถึง      8 – 10 คะแนน 
ปรับปรุง หมายถึง      ต่ํากวา 8 คะแนน 

ระดับด ี

5. กิจกรรม/ระยะเวลาดําเนินการ 

กิจกรรม 
ปงบประมาณ 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
     1  ประชุมช้ีแจงประธาน
เครือขายทุกเครือขาย  
ผูอํานวยการโรงเรยีนท่ีเปนสนาม
สอบ และคณะกรรมการ
อํานวยการบริหารการจัดสอบและ
คณะทํางานในการดําเนินการจัด
สอบทางการศึกษาระดับชาติข้ัน
พ้ืนฐาน (O-NET) 
     2. ประชุมช้ีแจงตัวแทนศูนย
สอบ  และตัวแทนสนามสอบใน
การดําเนินการจัดสอบทางการ
ศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน 
(Ordinary  National 
Educational Test : O-NET) 
     3. ดําเนินการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน 
(O-NET) ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 
และมัธยมศึกษาปท่ี 3   
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กิจกรรม 
ปงบประมาณ 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
     4. การจัดทํารายงาน
ฐานขอมูลผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน 
(Ordinary  National 
Educational Test : O-NET) 
เพ่ือการบริหารจัดการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

 
6. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณท่ีใช   จํานวน  1,071,380 บาท (ถัวจายทุกรายการ) 

กิจกรรม ลักษณะรายจายงบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

     1. ประชุมช้ีแจงประธานเครือขายทุกเครือขาย  
ผู อํ า นวยกา ร โ ร ง เ รี ย น ท่ี เ ป น สนามสอบ และ
คณะกรรมการอํานวยการบริหารการจัดสอบและ
คณะทํางานในการดําเนินการจัดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ ข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ผู เขารวมประชุม
ประกอบดวย  ประธานศูนยสอบจํานวน 1 คน 
คณะทํางานประจําศูนยสอบจํานวน 14 คน  ประธาน
เครือขาย ผูอํานวยการโรงเรียนท่ีเปนสนามสอบ และ
คณะกรรมการอํานวยการบริหารการจัดสอบจํานวน  
39 คน  รวมท้ังสิ้น 53  คน   
     โดยการประชุมช้ีแจงการดําเนินการจัดสอบ
ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) พรอมมอบหมายหนาท่ี
ใหประสานงานเก่ียวกับการเลือกคณะกรรมการระดับ
สนามสอบตามแนวทางท่ี สทศ.กําหนด 

- - - นายชาญชัย  
ช่ืนพระแสง
นางสาวณฐกร 
รักษธรรม 
นางสาวนลิน 
เล็กมาก 

 

     2. ประชุมช้ีแจงตัวแทนศูนยสอบ  และตัวแทน
สนามสอบในการดําเนินการจัดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ ข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ผู เขารวมประชุม
ประกอบดวย  ประธานประจําศูนยสอบ จํานวน 1 คน  
คณะทํางานประจําศูนยสอบจํานวน 21 คน  ตัวแทน
ศูนยสอบจํานวน  56 คน  ตัวแทนสนามสอบจํานวน  
84  คน  คนละ  200  บาท   เปนเงิน  รวมท้ังสิ้น 
162  คน  โดยการประชุมช้ีแจงตัวแทนศูนยสอบและ
ตัวแทนสนามสอบ  ในการดํ า เ นินการ จัดสอบ
ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) พรอมมอบเอกสารการ
ช้ีแจงและวัสดุประจําสนามสอบตามแนวทางท่ี สทศ.
กําหนด 
 
 

29,600 82,500 10,500 นายชาญชัย  
ช่ืนพระแสง
นางสาวณฐกร 
รักษธรรม 
นางสาวนลิน 
เล็กมาก 
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กิจกรรม ลักษณะรายจายงบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

     3. ดําเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ัน
พ้ืนฐาน (O-NET) ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 และ
มัธยมศึกษาปท่ี 3  คณะกรรมการประกอบดวย 
หัวหนาสนามสอบ  กรรมการกลาง กรรมการคุมสอบ 
ผูประสานการจัดสอบ เจาหนาท่ีประชาสัมพันธประจํา
สนามสอบ เจาหนาท่ีบริการจัดหองสอบ เจาหนาท่ี
ตํารวจ  ครูรับ-สงนักเรียนประธานสนามสอบและ
ตัวแทนศูนยสอบจํานวน  1,098 คน 

634,350 251,130 30,000 นายชาญชัย  
ช่ืนพระแสง
นางสาวณฐกร 
รักษธรรม 
นางสาวนลิน 
เล็กมาก 

 

     4. การจัดทํารายงานผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) เพ่ือการบริหารจัดการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา  คณะทํางานประกอบดวย 
ผอ.สพป.สฎ.1, รอง ผอ.สพป.สฎ.1 และศึกษานิเทศก  
จํานวน  13  คน  และจัดทําเอกสารรายงานผลการ
ทดสอบปการศึกษา 2561  จํานวน  150  เลม   

- 5,850 27,450 นายชาญชัย  
ช่ืนพระแสง
นางสาวณฐกร 
รักษธรรม 
นางสาวนลิน 
เล็กมาก 

 

รวม 663,950 339,480 67,950  

7.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช 

1. รอยละของคณะกรรมการบริหารการจดัสอบมคีวามรู ความ
เขาใจในการดําเนินการจัดสอบ ระดับมากข้ึนไป 

สอบถาม 
 

แบบสอบถาม 
 

2. รอยละของตัวแทนกรรมการดําเนินการสอบ มคีวามรู ความ
เขาใจในการดําเนินการจัดสอบ  ระดับมากข้ึนไป 

สอบถาม 
 

แบบสอบถาม 
 

3. รอยละของสนามสอบท่ีสามารถปฏิบัติตามข้ันตอนการการ
ดําเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน  
(O-NET) ของ สทศ. ทุกรายการ 

ตรวจสอบรายการ แบบตรวจสอบรายการ 

4. ระดับคณุภาพของรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ช้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  

การตรวจผลงาน แบบประเมินผลงาน 

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต  1 สามารถบริหารจัดการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐานข้ันพ้ืนฐาน  (O-NET)  เปนไปตามระเบียบ สทศ.วาดวยแนวปฏิบัติเก่ียวกับ
การดําเนินการทดสอบ พ.ศ.2557  ดวยความโปรงใส บริสุทธิ์  ยุติธรรม  และมีฐานขอมูลผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (Ordinary  National Educational Test : O-NET) เพ่ือใชในการ
บริหารจัดการพัฒนาคุณภาพ  ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1  ตอไป 
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14. ช่ือโครงการ    การจัดการทดสอบทางการศึกษาดานอิสลามศึกษา (I-NET)  
ระดับกลางและระดับปลาย  ปการศึกษา 2561 

แผนงาน    การจัดการทดสอบทางการศึกษาดานอิสลามศึกษา (I-NET) 
สนองนโยบาย สพฐ.    ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียน  
ผูรับผิดชอบ/กลุม นางสาวนลิน  เล็กมาก   นางสาวณฐกร  รักษธรรม/ 
   นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ       ตอเนื่อง 
งบประมาณท้ังส้ิน 15,050  บาท 
ระยะเวลาการดําเนินการ  1 ตุลาคม  2561 – 31  มีนาคม  2562 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1. หลักการและเหตุผล 

 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอิสลามศึกษา  (Islamic  National  Educational 
Test : I-NET)  เปนการทดสอบเพ่ือวัดความรูและความคิดของนักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูในปสุดทายของ
หลักสูตรอิสลามศึกษาตอนตน  ตอนกลาง  และตอนปลาย  ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคูวิชา
สามัญ  โรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  และศูนยตาดีกา  โดยจัดสอบ
ครอบคลุมเนื้อหา  8  กลุมสาระการเรียนรู  14  มาตรฐานการเรียนรู  ผลจากการประเมินจะใชเปนขอมูล
ในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาในระดับตาง ๆ เพ่ือนําไปใชในการวางแผนยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษา ตลอดจนเปนขอมูลสนับสนุนการตัดสินใจในระดับนโยบายของประเทศ  ขอมูลการประเมินใน
ระดับตาง ๆ ขางตน เปนประโยชนตอสถานศึกษาในการตรวจสอบ ทบทวน พัฒนาคุณภาพผูเรียน  ซ่ึงถือ
เปนภาระความรับผิดชอบของสถานศึกษาท่ีจะตองจัดระบบดูแลชวยเหลือ ปรับปรุงแกไข สงเสริมสนับสนุน 
เพ่ือใหผูเรียนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพบนพ้ืนฐานความแตกตางระหวางบุคคล ขอมูลจากการประเมินจึง
เปนหัวใจของสถานศึกษาในการดําเนินการชวยเหลือผูเรียนไดทันทวงทีอันเปนโอกาสใหผูเรียนไดรับการ
พัฒนาและประสบความสําเร็จในการเรียน ประกอบกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดใหใชผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอิสลามศึกษาประกอบคะแนนสําหรับการศึกษาตอในระดับสูง  
และใชในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา   
 จากการจัดสอบท่ีผานมาพบวา  สามารถดําเนินงานการจัดสอบไดตามแนวปฏิบัติข้ันตอนการ
ดําเนินงานการจัดสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ  (องคการมหาชน)  สามารถดําเนินการ
สําเร็จตามวัตถุประสงคท่ีวางไว  ดังนั้นเพ่ือใหการบริหารการจัดทดสอบในครั้งนี้เปนไปตามระเบียบสถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ  (องคการมหาชน)  วาดวยแนวปฏิบัติเก่ียวกับการดําเนินการทดสอบ พ.ศ.
2557  ดวยความโปรงใส บริสุทธิ์  ยุติธรรม สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1  
จึงไดจัดทําโครงการนี้ข้ึน 
 
2.  วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหการจัดการทดสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอิสลามศึกษา  (Islamic  
National  Educational Test : I-NET)  ปการศึกษา 2561  ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานีเขต  1  ใหเปนไปตามแนวปฏิบัติดวยความโปรงใส บริสุทธิ์  ยุติธรรม 
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3.  กลุมเปาหมาย 
      คณะกรรมการดําเนินการจัดการทดสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอิสลามศึกษา  
(Islamic  National  Educational Test : I-NET)  ระดับศูนยสอบและระดับสนามสอบ  จํานวน  15  คน 

4. กิจกรรม/ตัวช้ีวัด/คาเปาหมาย 

ชื่อกิจกรรม ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

1. ประชุมช้ีแจงคณะกรรมการ
ดําเนินการจัดการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติดานอิสลามศกึษา  
(Islamic  National  Educational 
Test : I-NET) 

รอยละของกรรมการดําเนินการจดัสอบ มีการรับรู
เก่ียวกับการดาํเนินการจัดสอบระดับมากข้ึนไป 
เกณฑ  
มากท่ีสุด หมายถึง คาเฉลี่ย   4.51-5.00 
มาก      หมายถึง คาเฉลี่ย   3.51-4.50 
พอใช     หมายถึง คาเฉลี่ย   2.51-3.50 
นอย      หมายถึง คาเฉลี่ย   1.51-2.50 
นอยท่ีสุด หมายถึง คาเฉลี่ย   1.00-1.50 

รอยละ 80 
 

 

2. จัดการทดสอบการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติดานอิสลามศกึษา  
(Islamic  National  Educational 
Test  : I-NET)  ตอนกลางและตอนปลาย 

รอยละของสนามสอบท่ีสามารถปฏิบัติตามข้ันตอนการ
จัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอิสลามศึกษา  
(Islamic  National  Educational Test  : I-NET) ของ 
สทศ.         ทุกรายการ 

รอยละ 100 
 

5. กิจกรรม/ระยะเวลาดําเนินการ 

กิจกรรม 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

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

1. ประชุมช้ีแจง
คณะกรรมการ
ดําเนินการจัดการ
ทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาตดิานอิสลาม
ศึกษา  (Islamic  
National  
Educational Test :  
I-NET)  
2. จัดการทดสอบการ
ทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติดานอิสลาม
ศึกษา  (Islamic  
National  Educational 
Test  : I-NET)  ตอนกลาง
และตอนปลาย 
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6. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณท่ีใช   จํานวน  15,050  บาท (ถัวจายทุกรายการ) 

กิจกรรม ลักษณะรายจายงบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

 1. ประชุมช้ีแจงคณะกรรมการดําเนินการจัดการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอิสลามศึกษา  
(Islamic  National  Educational Test : I-NET)  
โดยการช้ีแจงกระบวนการดําเนินการจัดสอบและ
สอบถามการรับรู ตามแนวทางท่ี  สทศ.กําหนด 
ประกอบดวย คณะกรรมการระดับศูนยสอบและ
ตัวแทนกรรมการระดับสนามสอบจํานวน  6  คน 

 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
- 

นางสาวนลิน 
เล็กมาก 
นางสาวณฐกร 
รักษธรรม 

2. ดําเนินการจัดการทดสอบการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติดานอิสลามศึกษา  ( Islamic  
National  Educational Test  : I-NET)  ตอนกลาง
และตอนปลาย  ประกอบดวยหัวหนาสนามสอบ  
กรรมการกลาง กรรมการคุมสอบตัวแทนศูนยสอบ
จํานวน 14 คน 

 
 
 
 
 

11,600 

 
 
 
 
 

3,900 

 
 
 
 
 
- 

นางสาวนลิน 
เล็กมาก 
นางสาวณฐกร 
รักษธรรม 

7.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช 

1. รอยละของคณะกรรมการดําเนินการสอบ มีความรู ความเขาใจใน
การดําเนินการจัดสอบ  ระดับมากข้ึนไป 

สอบถาม 
 

แบบสอบถาม 
 

2. รอยละของสนามสอบท่ีสามารถปฏิบัติตามข้ันตอนการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติดานอิสลามศกึษา  (Islamic National 
Educational Test : I-NET) ของ สทศ. ทุกรายการ 

ตรวจสอบรายการ แบบตรวจสอบ
รายการ 

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต  1 สามารถบริหารจัดการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติดานอิสลามศึกษา  (Islamic National Educational Test : I-NET) เปนไปตาม
ระเบียบ สทศ.วาดวยแนวปฏิบัติเก่ียวกับการดําเนินการทดสอบ พ.ศ.2557  ดวยความโปรงใส บริสุทธิ์  
ยุติธรรม 
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15. ช่ือโครงการ  การนิเทศบูรณาการโดยใชพ้ืนท่ีเปนฐานเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
สนองนโยบาย สพฐ.    ท่ี 3 พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
   ท่ี 4 สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน  
   และลดความเหล่ือมลํ้าทางการศึกษา  
   ท่ี 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
ผูรับผิดชอบ/กลุม นางสาวจิราวรรณ ศรีวิเวก / กลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ       ตอเนื่อง 
งบประมาณท้ังส้ิน 473,085 บาท 
ระยะเวลาการดําเนินการ กันยายน 2562 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 

พระบรมราโชบายดานการศึกษาของในหลวงรัชกาลท่ี 10 ท่ีตองการมุงสรางพ้ืนฐานในแกผูเรียน 4 
ดานคือ มีทัศนคติท่ีถูกตองตอบานเมือง  มีพ้ืนฐานชีวิตท่ีม่ันคง มีคุณธรรม มีงานทํามีอาชีพ เปนพลเมืองดี 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 54 ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561-2580 แผน
แมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561- 2580) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 4 มาตรา 6 มาตรา 7 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวน
ราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา พ.ศ. 2560 นโยบายของรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และนโยบายสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ไดให
ความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย จิตใจ 
สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยาง
มีความสุข การจัดกระบวนการเรียนรูเพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม  มุงปลูกฝงจิตสํานักท่ี
ถูกตองเก่ียวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รูจัก
รักษาและสงเสริมสิทธิ หนาท่ี เสรีภาพ  ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 
มีความภาคภูมิใจในความเปนไทย รูจักรักษาผลประโยชนสวนรวมและของประเทศชาติ รวมท้ังสงเสริม
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทย และความรูอันเปนสากล 
ตลอดจนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  มีความสามารถในการประกอบอาชีพรูจักพ่ึงตนเอง  
สํานักงานสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดมีการกําหนดทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน นโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เนนการมอบอํานาจ 
กระจายอํานาจ สรางความรวมมือ และสรางเครือขายการทํางาน ดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดย
ยึดโรงเรียนและนักเรียนเปนฐานในการพัฒนา ซ่ึงจะตองประสานอยางใกลชิดแกผูบริหารสถานศึกษาในการ
ทําความเขาใจในเนื้อหาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยเนนผูเรียนเปน
สําคัญ และใหครูจัดการเรียนรูใหแกผูเรียน ตามจุดเนนในการจัดการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ใน
ระดับชั้นปฐมวัย เนนการพัฒนาการครบทุกดาน ระดับประถมศึกษา เนนใหอานออก เขียนได คิดเลขเปน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน เนนการคนพบตนเอง และในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนนในเรื่องทักษะ
พ้ืนฐานอาชีพ และการมีงานทํา       มีคุณภาพดานเกง ดี สุข สูสมรรถนะสําคัญผูเรียน 5 สมรรถนะ   คือ 
ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแกปญหา ความสามารถในการใช
ทักษะชีวิต ความสามารถในการใชเทคโนโลยี ซ่ึงเปาหมายใหระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ
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และประสิทธิผล สงผลตอคุณภาพการจัดการศึกษา หนวยงานทางการศึกษา และสถานศึกษามีกระบวนการ
บริหารจัดการ กระบวนการจัดการเรียนรู และกระบวนการนิเทศท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่อง  
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 เปนหนวยงานทางการศึกษามี
บทบาทหนาท่ีบริหารจัดการศึกษา สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของหนวยงานและสถานศึกษาใน
สังกัด ซ่ึงในดําเนินการ ปงบประมาณท่ีผานมาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 
1 ไดรวมกันวางแผน วิเคราะหงานภารกิจ งานนโยบายตาง ๆ มาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
ออกแบบสรางเครื่องมือการดําเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาภาคสนาม การ
นิเทศการศึกษาของโรงเรียนในกลุมเปาหมายของสถานศึกษาในสังกัด พบวา ขอมูลสารสนเทศพ้ืนฐาน
ดังกลาวยังไมครอบคลุมงานภารกิจหลักท้ัง 4 ดานของสถานศึกษา ท้ังดานการบริหารงานวิชาการ ดานการ
บริหารงานงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารงานท่ัวไป รวมถึงการนํานโยบายสู
การปฏิบัติ นอกจากนี้ยังพบวาผูใชเครื่องมือยังขาดความเขาใจในวัตถุประสงคของเครื่องมือท่ีแทจริง ทําให
ไดขอมูลจากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาคลาดเคลื่อนไปสภาพความเปนจริง  
สงผลใหการนําขอมูลไปใชการวางแผนใหคําแนะนํา ชวยเหลือ และจัดทําแผนนิเทศการศึกษา ไมสอดคลอง
กับสภาพปญหาและความตองการของสถานศึกษาไดอยางแทจริง ดังนั้น เพ่ือใหมีขอมูลการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา รวมท้ัง ขอมูลการนํานโยบายสูการปฏิบัติ มีความถูกตอง นา
เชื่อเถือ เปนระบบ ตอเนื่อง และสามารถนําขอมูลไปใชวางแผนในการชวยเหลือ แนะนํา และนิเทศ
การศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดจัดทําโครงการนี้ข้ึน 
 
2.วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือชี้แจงการใชเครื่องมือติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 2. เพ่ือวิเคราะหผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษาสําหรับเปนขอมูลในการ
ชวยเหลือ แนะนํา และนิเทศการศึกษา 
 3. เพ่ือจัดทําแผนใหการชวยเหลือ แนะนํา และแผนนิเทศการศึกษา ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1  
 
3.กลุมเปาหมาย  
 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุ
ราษฎรธานี ประกอบดวยผูบริหารสถานศึกษา ผูอํานวยการกลุม ศึกษานิเทศก และบุคลากรในสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1  จํานวน 186 คน 
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4. กิจกรรม/ตัวช้ีวัด/คาเปาหมาย 

ชื่อกิจกรรม ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

1. ประชุมช้ีแจงการใชเครื่องมือ
ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการจดัการศึกษา 

1. ระดับการรับรูการใชเครื่องมือตดิตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการจดัการศึกษาของสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎรธานีเขต 1 อยูในระดับดีข้ึนไป 

ระดับด ี
 

2. การดําเนินการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการจัด
การศึกษา (ภาคสนาม) 

2. ระดับความสําเร็จในการดําเนินการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลการจัดการศึกษา ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎรธานีเขต 1  

ระดับ 4 
 

3. ประชุมปฏิบัติการวิเคราะห
ขอมูล และจัดทําแผนการ
ชวยเหลือ แนะนํา และนิเทศ
การศึกษา   

3. ระดับความสําเร็จของการวิเคราะหขอมูลเพ่ือวางแผน
ชวยเหลือ แนะนํา และนิเทศการศึกษา  ของสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานีเขต 1 

ระดับ 4 
 

 4. ระดับคุณภาพของแผนนิเทศการศึกษา และแผนการใหการ
ช วย เหลื อแนะ นําของสํ า นัก งาน เขต พ้ืน ท่ีการศึ กษา
ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 

ดีมาก 
 

5. กิจกรรม/ระยะเวลาดําเนินการ 

กิจกรรม 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

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

1. ประชุมช้ีแจงการใช
เครื่องมือติดตาม 
ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการจดั
การศึกษา 

             

2. การดําเนินการ
ติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลการจดั
การศึกษา (ภาคสนาม) 

            

3. ประชุมปฏิบัติการ
วิเคราะหขอมูล และ
จัดทําแผนการชวยเหลือ 
แนะนํา และนิเทศ
การศึกษา   
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6. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณท่ีใช   จํานวน  473,085  บาท (ถัวจายทุกรายการ) 

กิจกรรม ลักษณะรายจายงบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1. การประชุมชี้แจงการใชเคร่ืองมือติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการจดัการศึกษา 
 ผูเขารวมการประชุมปฏิบัติการ
ประกอบดวย ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ศกึษานิเทศก 
คณะทํางาน จํานวน 145 คน จํานวน 1 วัน และ
จัดทําเอกสารประกอบการประชุม 

- 47,850 6,625 นายชาญชัย ช่ืน
พระแสง 
นางสาวจิราวรรณ 
ศรีวิเวก 

2. การดําเนินการติดตามตรวจสอบและประเมินผล
การจัดการศึกษา (ภาคสนาม) 
 โดยมีคณะทํางานในการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการจดัการศึกษา  จํานวน  18  ชุด  ชุดละ  
5  คน  รวม 90 คน  (สามารถตดิตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลคณะละ  3  คน  เทาน้ัน)      ตาม
รายละเอียดท่ีแนบเพ่ิมเติม 

- 187,470 - นางสาวณฐกร 
รักษธรรม 

3. ประชุมปฏิบัติการวิเคราะหขอมูล และจัดทํา
แผนการชวยเหลือ แนะนํา และนิเทศการศึกษา  
โดยการวิเคราะหรายผลการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินจัดทําแผนการนิเทศการศกึษาและ แผนการ
ชวยเหลือ แนะนํา ผูเขารวมการประชุมปฏิบัติการ
ประกอบดวย ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา              รองผูอํานวยการสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาผูอํานวยการกลุมทุกกลุม ศึกษานิเทศก 
บุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
สุราษฎรธานี เขต 1 จํานวน 66 คน จํานวน 3 วัน 2 คืน 

- 231,140 - นายชาญชัย ช่ืน
พระแสง 
นางสาวจิราวรรณ 
ศรีวิเวก 

รวม  466,460 6,625  
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7.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช 

1. ระดับการรูการใชเครื่องมือติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการจดัการศึกษาของสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 อยูในระดับดีข้ึนไป 

การสอบถาม แบบสอบถาม 

2. ระดับความสําเร็จในการดําเนินการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลการจดัการศึกษา ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 

การตรวจสอบข้ันตอน

(Milestone) 

แบบตรวจสอบ 

3. ระดับความสําเร็จของการวิเคราะหขอมูลเพ่ือการวางแผน 
ชวยเหลือ แนะนํา และนิเทศการศึกษา ของสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสรุาษฎรธานี เขต 1  

การตรวจสอบข้ันตอน

(Milestone) 

แบบตรวจสอบ 

4. ระดับคณุภาพของแผนนิเทศการศึกษา และแผนการใหการ
ชวยเหลือแนะนะของสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1  

ตรวจสอบผลงาน แบบตรวจสอบผลงานและ

เกณฑการประเมินคณุภาพ 

(Rubric) 

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 มีขอมูลสารสนเทศพ้ืนฐานจากผล
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษา สามารถใชสําหรับวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาในสังกัด และมีแผนการนิเทศการศึกษา แผนการใหความชวยเหลือ แนะนํา ครอบคลุมภารกิจ
หลัก 4 ดาน งานนโยบายสูการปฏิบัติ มีความถูกตอง นาเชื่อถือ และเปนระบบ 
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16. ช่ือโครงการ  พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวมอยางมีคุณภาพและย่ังยืน 
สนองยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียนและสงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสรางขีดความสามารถ

ในการแขงขัน 
สนองนโยบาย สพฐ.ท่ี 4  สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มาตรฐาน และลดความ
 เหล่ือมลํ้าทางการศึกษา 
ผูรับผิดชอบ / กลุม นางณธาอร  ทองปรีชา  กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ โครงการใหม 
งบประมาณ 319,640 บาท  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ มาตรา 10 ระบุ
วา การจัดการศึกษา ตองจัดใหบุคคลท่ีมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไมนอยกวา
สิบสองปท่ีรัฐตองจัดการใหอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย ในการจัดการศึกษาสําหรับบุคคล
ซ่ึงมีความบกพรองทางรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ สังคม การสื่อสาร การเรียนรูหรือมีรางกายพิการ 
หรือทุพพลภาพหรือบุคคลท่ีไมสามารถพ่ึงพาตนเองไดหรือไมมีผูดูแลหรือดวยโอกาส ตองจัดใหบุคคล
ดังกลาวมีสิทธิและโอกาสไดรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเปนพิเศษและสามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข
ตามศักยภาพของแตละบุคคล โดยจัดใหต้ังแตแรกเกิดหรือพบความพิการ และมีสิทธิ์ไดรับสิ่งอํานวยความ
สะดวก สื่อ บริการ และความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง พระราชบัญญัติการศึกษาการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง 2556) 
มาตรา 5 ท่ีกลาวถึงสิทธิทางการศึกษา โดยไมตองเสียคาใชจายตั้งแตแรกเกิด หรือพบความพิการ พรอมท้ัง
ไดรับสื่อ สิ่งอํานวยความสะดวก บริการ และความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ไดรับการศึกษาท่ีมี
มาตรฐานและประกันคุณภาพทางการศึกษารวมท้ังการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู การทดสอบทาง
การศึกษา ท่ีเหมาะสมสอดคลองกับความตองการพิเศษของแตละประเภทความบกพรองและบุคคล มาตรา 
8 กําหนดใหสถานศึกษาในสังกัดจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล โดยใหสอดคลองกับความ
ตองการจําเปนพิเศษของผูเรียน และตองมีการปรับปรุงแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล อยางนอยปละ
หนึ่งครั้ง โดยในการจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล สอดคลองกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่องหลักเกณฑและวิธีการจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2552 
ไดกลาวถึงสิทธิทางการศึกษาของคนพิการใหไดรับโอกาสและการบริการทางการศึกษา ในทุกระบบและทุก
รูปแบบท่ีหลากหลาย รวมท้ังไดรับสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการทางการศึกษาอยางท่ัวถึง เปนธรรม 
ไมเลือกปฏิบัติ นําไปสูการตราอนุบัญญัติ ท่ีเปนกฎกระทรวง มีการแตงตั้งคณะกรรมการจัดการศึกษาคน
พิการในระดับประเทศและคณะอนุกรรมการฯในระดับจังหวัด ไดออกประกาศในการสงเสริมพัฒนาการจัด
การศึกษาสําหรับคนพิการ ใหหนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษานําไปเปนแนวทางในการปฏิบัติ แรก
เกิด หรือพบความพิการ พรอมท้ังไดรับสื่อ สิ่งอํานวยความสะดวก บริการ และความชวยเหลืออ่ืนใดทาง
การศึกษา ไดรับการศึกษาท่ีมีมาตรฐานและประกันคุณภาพทางการศึกษา มาตรา 19 ใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา มีหนาท่ีดําเนินการจัดการศึกษาโดยเฉพาะการจัดการศึกษาเรียนรวม การนิเทศ กํากับ ติดตาม 
เพ่ือใหคนพิการไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึง และมีคุณภาพตามท่ีกฎหมายกําหนด 
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 การจัดการเรียนรวมจึงเปนการจัดการศึกษาใหนักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษทุกคนใหไดรับสิทธิ
และโอกาสเขาถึงบริการทางการศึกษาพิเศษอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพเทาเทียมกัน ฉะนั้นสถานศึกษาทุกแหง
ตองจัดการศึกษาเปนพิเศษ สําหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองตางๆ อันเปนการประกันโอกาสและความ
เสมอภาคในการไดรับการศึกษาพิเศษ ไดแก การคัดกรอง การจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล การ
จัดทํา/จัดหา สื่อ วัสดุอุปกรณ เทคนิควิธีการในการพัฒนาผูเรียนเพ่ือผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักเรียนเปน
รายบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพ โดยสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จะตองสงเสริมโรงเรียนจัดการเรียนรวมให
ดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ ไดแก พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหมีความรูความสามารถ
และทักษะในการจัดการศึกษาสําหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองประเภทตางๆ เพ่ือเปนไปตามมาตรฐานท่ี
กําหนดรวมท้ังขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติใหเปนรูปธรรม มีการกํากับติดตามนิเทศ ชวยเหลือ และ
รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบาย 
 ปจจุบันโรงเรียนตนแบบการจัดการศึกษาพิเศษ ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สุราษฎรธานี เขต 1 (ขอมูลการนิเทศ ปงบประมาณ 2561) ยังขาดความเขาใจในการบวนการจัดการศึกษา
พิเศษ และมีความเขาใจท่ีคาดเคลื่อน มีผลไมสามารถจัดการเรียนรูการสอนใหนักเรียนเรียนรวมไดอยาง
เหมาะสม ขาดคุณภาพ และไมสามารถจะใหคําปรึกษา การชวยเหลือแนะนําวิชาการหรือเรื่องท่ีเก่ียวของ
กับการศึกษาพิเศษใหกับโรงเรียนใกลเคียงได อีกท้ังจากขอมูลระบบบริหารจัดหารขอมูลเรียนรวม 
(โปรแกรม SET) พบวาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ในปการศึกษา 2562 
(ขอมูล 10 พ.ย. 60) มีนักเรียนเรียนรวม จํานวน 3,396 คน ไมไดจัดทําแผน IEP จํานวน 3,217 คน คิด
เปนรอยละ 94.72 ปการศึกษา 2561 (ขอมูล 10 พ.ย. 61) มีนักเรียนเรียนรวม จํานวน 3,176 คน ไมได
จัดทําแผน IEP จํานวน 3,047 คน คิดเปนรอยละ 95.93 สอดคลองกับศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดสุ
ราษฎรธานี (ฐานขอมูล IEP ออนไลน) ท่ีวาโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา     
สุราษฎรธานี เขต 1 ไมไดจัดทําแผนจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (แผนIEP) คิดเปนรอยละ 94.80 โดยเฉลี่ย
ยอนหลัง 3 ปการศึกษา อันเนื่องจากครูขาดความรูความเขาใจในการจัดทําแผนการจัดการศึกษาโดยเฉพาะ
บุคคล (แผนIEP) รวมถึงขาดความเขาใจในข้ันตอนการขอรับสื่อการบริการอุดหนุนตางๆ กับหนวยงาน
ภายนอกท่ีเปนศูนยการใหบริการ อยางเปนระบบ อีกท้ังครูขาดความรูความเขาใจการศึกษาพิเศษ จึงทําให
ไมสามารถสรางสื่อนวัตกรรมในการพัฒนานักเรียนเรียนรวมไดตรงตามความตองการ ของลักษณะการรับรู
ของนักเรียนเรียนรวม ไดตรงตามความตองการ ของลักษณะการรับรูของนักเรียนเรียนรวม ประกอบกับ
โรงเรียนไดรับการนิเทศโดยตรงจากผูรับผิดชอบดูแลการศึกษาพิเศษประจําเขตพ้ืนท่ีการศึกษานอย และ
การศึกษานิเทศกยังขาดองคความรูเรื่องการศึกษาพิเศษ อันเปนเรื่องเฉพาะเจาะจงท่ีเก่ียวของกับขอ
กฎหมาย กฎกติกา ระเบียบ ประกาศตางๆ สงผลตอสมรรถนะในการนิเทศ ชวยเหลือ ติดตาม แนะนําการ
จัดการศึกษาพิเศษใหกับโรงเรียน มีผลกระทบกับโรงเรียนท่ีมีปญหาไมเขาใจสับสนในองคความรูและ
กระบวนการดําเนินงานตามนโยบายการจัดการศึกษาพิเศษ ทําใหนักเรียนเรียนรวมไมไดรับการพัฒนา เกิด
ภาวะถดถอยในการเรียนรูของนักเรียนเรียนรวม เพ่ิมข้ึน กอใหเกิดปญหาพฤติกรรมและปญหาอ่ืนๆ ตามมา 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเล็งเห็นความสําคัญของปญหาอุปสรรคนี้ จึงไดจัดทําโครงการนี้ข้ึน
เพ่ือพัฒนาเสริมสรางความเขมแข็งใหโรงเรียนตนแบบการศึกษาพิเศษของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ให
สามารถขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแนวนโยบายไดอยางมีคุณภาพเปนรูปธรรม และพัฒนาใหครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนท่ัวไปให มีความรู ความเขาใจ สามารถจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคลไดอยางถูกตองครบถวนทุกองคประกอบตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการรวมท้ังพัฒนาศึกษานิเทศก
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ใหมีองคความรู เฉพาะทางในการนิเทศการศึกษาพิเศษ เรียนรวม พรอมใหการนิเทศโรงเรียนไดอยางเต็ม
รูปแบบในการใหความชวยเหลือโรงเรียนตนแบบจัดการศึกษาพิเศษและโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาพิเศษเรียน
รวมท่ัวไป ภายใตโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวมอยางมีคุณภาพและยั่งยืน 
2. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือพัฒนาโรงเรียนตนแบบการศึกษาพิเศษ ของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ใหสามารถขับเคลื่อนการ
จัดการเรียนรวมไดอยางเปนรูปธรรม 
 2. เพ่ือพัฒนาครูใหมีความรูความเขาใจและสามารถจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลได
ถูกตองครบถวนทุกองคประกอบ 
 3. เพ่ือพัฒนาศึกษานิเทศก ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาใหมีองคความรูเฉพาะทางในการ
นิเทศการจัดการศึกษาพิเศษเรียนรวม 
 
3. กลุมเปาหมาย 
 3.1 ผูอํานวยการโรงเรียน ครูวิชาการ และครูผูรับผิดชอบโครงการ โรงเรียนตนแบบการศึกษา
พิเศษ ท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จํานวน 5 โรง โรงละ 3 คน จํานวน 15 คน 
 3.2 ขาราชการครูในโรงเรียนท่ีสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 
โรงละ 1 คน จํานวน 119 คน 
 3.3 ศึกษานิเทศก ผูอํานวยการกลุมและคณะทํางาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุ
ราษฎรธานี เขต 1 จํานวน 26 คน 
 
4. กิจกรรม ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย   

ชื่อกิจกรรม ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

1 .  พัฒนาโ รง เ รี ยน
ต น แ บบ ก า รศึ ก ษ า
พิเศษ 

1. รอยละของโรงเรียนตนแบบการศึกษาพิเศษ สามารถดําเนินงาน
การศึกษาพิเศษได ตามเกณฑ ท่ีกําหนด 
เกณฑ 
1. ดําเนินการคัดกรองได 
2. จัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลไดครบทุกองคประกอบ 
3. ดําเนินการขอรับสื่ออุดหนุนจากศูนยการศึกษาพิเศษฯได 
4. สามารถดําเนินการวัดและประเมินผลนักเรียนเรียนรวมได 
5. รายงานผลความกาวหนาผลการจัดการศึกษาพิเศษเรียนรวมได 
6. สามารถใหคําช้ีแนะชวยเหลือโรงเรียนอ่ืนท่ีจัดการศึกษาพิเศษ 
    เรียนรวมท่ัวไปได 
7. ดําเนินการกําหนดเปาหมาย วิสัยทัศน ทาวงการศึกษาพิเศษได 
8. สารถผลิตสื่อการสอนท่ีเหมาะกับประเภทความบกพรองของ 
    นักเรียนเรียนรวมได 
9. สามารถนิเทศภายใน ทางการศึกษาพิเศษได 
10. สามารถพัฒนานวัตกรรมขยายผลเปนตนแบบได 
 
***ปฏิบัติได 8 ขอถือวาผานเกณฑ*** 
 

รอยละ 80 
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ชื่อกิจกรรม ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

2. อบรมเชิง
ปฏิบัติการการจดัทํา
แผนการจดัการศึกษา
เฉพาะบุคคล (แผน 
IEP) 

1. รอยละของผูเขารับการพัฒนา สามารถจัดทําแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล (แผน IEP) ไดครบถวนถูกตองทุกองคประกอบตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ ผานตามเกณฑท่ีกําหนด 
เกณฑ 
1. สามารถรวบรวมขอมูลพ้ืนฐานของผูเรียนได 
2. สามารถระบุขอมูลดานการแพทยของผูเรียนลงในแผน IEP ได 
3. สามารถกรอกขอมูลทางการศึกษาของผูเรียนไดถูกตองตรงตาม 
   ความเปนจริง 
4.  กําหนดแนวทางการศึกษาและการวางแผนการจัดการศึกษา 
   ของผูเรียนได  
5. ระบุวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมในแผน IEP ไดสอดคลองกับ 
   สภาพปญหาของผูเรียน 
6. สามารถใชเกณฑการวัดประเมินผลไดเหมาะสมตรงตามสภาพ 
   จริง 
7. พิจารณาเลือกและขอสิ่ งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการและ 
   ความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาพิเศษใหกับผูเรียนได 
8. สามรถระบุชวงเวลาในการเริ่มใชแผน IEP และวันสิ้นสุดแผน  
   IEP ได 
9. ระบุบุคคลท่ีเก่ียวของสําคัญในการลงลายมือช่ือในแผน IEP ได 
10. เขียนขอมูลอ่ืนๆท่ีจําเปนของนักเรียนเรียนรวมได 
 
***ปฏิบัติได 8 ขอถือวาผานเกณฑ*** 
 

รอยละ 80 

3. พัฒนา
ศึกษานิเทศก 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ใหมีองค
ความรูการนิเทศทาง
การศึกษาพิเศษ โดย
ใชรูปแบบ Coaching 
 

รอยละของศึกษานิเทศก มีองคความรูการนิเทศทางการศึกษาพิเศษ  
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5. กิจกรรม/ระยะเวลาดําเนินการ 
 
6. รายละเอียดกิจกรรม/และงบประมาณท่ีใช จํานวน 319,640 บาท (ถัวเฉล่ียจายทุกรายการ) 

ชื่อกิจกรรม 
ลักษณะรายจายงบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
ตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1. พัฒนาโรงเรียนตนแบบการศึกษาพิเศษ 
โดยการประชุมช้ีแจงทําความเขาใจแนวทางการ
ขับเคลื่อนการดําเนินงาน และการสนมนาของกลุม
โรงเรียนตนแบบการศึกษาพิเศษ ผูเขารวมอบรม
ประกอบดวย ผูอํานวยการโรงเรยีน จํานวน 5 คน 
ครูวิชาการ 5 คน ครูผูรับผดิชอบโครงการนักเรียน
เรียนรวม 5 คน และคณะทํางาน 15 คน รวม 30 คน 
  เอกสารประกอบคําช้ีแจงฯ จํานวน 20 เลม เลม
ละ 100 บาท 

- 8,850 2,000 ณธาอร ทองปรีชา 
และคณะ
ศึกษานิเทศก 

2. อบรมเชิงปฏิบัติการการจดัทําแผนการจดั
การศึกษาเฉพาะบุคคล (แผน IEP) 
  2.1 ประชุมวางแผนเตรยีมความพรอมการ 
       ดําเนินงานของคณะทํางาน จํานวน 26 คน  
       ณ หองประชุมศึกษานิเทศก 
  2.2 ดําเนินงานอบรมเชิงปฏิบัตกิารฯ ครู
ผูรับผิดชอบ  
       โครงการนักเรียนเรยีนรวมของโรงเรียนทุกโรง 
โรงเรียนทุกโรง โรงละ 1 คน จํานวน 119 คน 

8,400 242,000 4,320 ณธาอร ทองปรีชา 
และคณะ
ศึกษานิเทศก 

3. พัฒนาศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ใหมีองคความรูการนิเทศทางการศึกษาพิเศษ โดยใช
รูปแบบ Coaching ผูเขารวมอบรมประกอบดวย 
ศึกษานิเทศก จํานวน 9 คน ผูอํานวยการกลุม 9 คน 
วิทยากร 1 คน และคณะทํางาน 3 คน 

20,000 34,070 - ณธาอร ทองปรีชา 
และคณะ
ศึกษานิเทศก 

รวม 28,400 284,920 6,320  

 
 

ชื่อกิจกรรม 
ปงบประมาณ 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. พัฒนาโรงเรียนตนแบบ
การศึกษาพิเศษ 
2. อบรมเชิงปฏิบัติการการ
จัดทําแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล (แผน IEP) 
3. พัฒนาศึกษานิเทศก 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ใหมีองคความรู
การนิเทศทางการศึกษา
พิเศษ โดยใชรูปแบบ 
Coaching 
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7. การประเมินผล 
ตัวชี้วัด วิธีประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช 
รอยละของโรงเรียนตนแบบการศึกษาพิเศษ สามารถดําเนินงาน
การศึกษาพิเศษได ตามเกณฑ ท่ีกําหนด 

ตรวจสอบรายการ/
สัมภาษณ/สังเกต 

แบบตรวจสอบรายการ 

รอยละของผูเขารับการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล (แผน IEP) ไดครบถวนถูกตองทุก
องคประกอบตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ผานตามเกณฑท่ี
กําหนด 

ตรวจสอบรายการ แบบตรวจสอบรายการ 

รอยละของศึกษานิเทศก มีองคความรูการนิเทศทางการศึกษา
พิเศษ ผานตามเกณฑท่ีกําหนด 
 

ทดสอบ บททดสอบวัดการรับรู 

 
8. ผลประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. ครูและบุคลากรโรงเรียนตนแบบการจัดการศึกษาพิเศษในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามี
ความเขาใจในกระบวนการจัดการศึกษาพิเศษ สงผลใหสามารถจัดการเรียนรูการสอนใหนักเรียนเรียนรวม
ไดอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ สามารถเปนแบบอยางในการใหความชวยเหลือแนะนําวิชาการหรือ
เรื่องท่ีเก่ียวของกับการศึกษาพิเศษใหกับโรงเรียนอ่ืนได 
 2. เขารับการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (แผน IEP) ในสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 มีความรูความเขาใจสามารถจัดทําแผนการ
จัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (แผน IEP) ไดถูกตองครบทุกองคประกอบ และสามารถขอรับสื่อ สิ่งอํานวยความ
สะดวก บริการ และความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา จากศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัด ใหกับ
นักเรียนเรียนรวมได 
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17. ช่ือโครงการ  พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศทางการศึกษาใหเปนคลังขอมูล Big Data 
 สนองนโยบาย สพฐ.    ท่ี 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  
ผูรับผิดชอบ/กลุม 1. นายมนตชัย  วุฒิพงศ  2. นายชาญชัย ช่ืนพระแสง   
    3. นางสาวสุจารี ชัยประดิษฐ  4.  นางสาวนลิน เล็กมาก  
    กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
ลักษณะโครงการ       ใหม 
งบประมาณท้ังส้ิน 174,750 บาท 
ระยะเวลาการดําเนินการ มิถุนายน - กันยายน 2562 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 

 ตามนโยบาย “ทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน” ของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กําหนดใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีระบุระยะเวลาในแตและกิจกรรม และโครงการสําคัญ (Flagship Project)              
โดยกําหนดการปฏิบัติงานในการดําเนินการใหบรรลุผลตามนโยบายทิศทางการพัฒนา คุณภาพการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน เปน 4 ระยะ ซ่ึงโครงการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (Big 
Data)   เปนโครงการสําคัญท่ีกําหนดการปฏิบัติงานในระยะท่ี 2 (มิถุนายน – กรกฎาคม)  ซ่ึงสอดคลองกับ
การเก็บขอมูลตางๆ ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษามีอยูจํานวนมาก แตขอมูลกระจัด
กระจาย และขาดการเชื่อมโยงระหวางกลุมงานในระดับเขตพ้ืนท่ีและสถานศึกษา การเขาถึงแหลงขอมูล
ยุงยากซับซอน สงผลใหการใชขอมูลเพ่ือบริหารจัดการไมมีประสิทธิภาพ 
 ดังนั้น เพ่ือใหขอมูลตางๆ มีแหลงจัดเก็บและสามารถเขาถึงไดสะดวก  ถูกตองและเปนปจจุบัน  
สามารถเชื่อมโยงกับฐานขอมูลสวนกลางได  และเปนสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาท่ีมี
คลังขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาครอบคลุมทุกงาน เพ่ือสนับสนุนการบริหารและการจัดการศึกษาอยางมี
ประสิทธิภาพ จึงไดจัดทําโครงการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศทางการศึกษาเปนคลังขอมูล Big Data 
ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 

2. วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหมีระบบคลังขอมูล Big Data ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษา และ
สามารถ เชื่อมโยงกับฐานขอมูลสวนกลาง  

3.  กลุมเปาหมาย 
  คณะทํางานประกอบดวย 
  1. ผอ.สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 และรอง ผอ.สพป. สุราษฎรธานี เขต 1 จํานวน 4 คน 
  2. ผูอํานวยการกลุม จํานวน 10 คน 
  3. ศึกษานิเทศก จํานวน  8 คน 
  4. ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน  11 คน 
  5. ครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 15 คน 
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4. กิจกรรม/ตัวช้ีวัด/คาเปาหมาย 

ชื่อกิจกรรม ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห 
ขอมูล เพ่ือจัดทําระบบสารสนเทศ 

จํานวนขอมูลสารสนเทศครอบคลมุภารกิจงาน 4 งาน 

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําคลังขอมูล
สารสนเทศทางการศึกษา 

ระยะท่ี 1 
         ครั้งท่ี 1 จัดทําคลังขอมูลสารสนเ
จากฐานขอมูลท่ีมีอยูในระบบ Data Cen  
สพฐ. 
         ครั้งท่ี 2 จัดทําคลังขอมูลสารสนเ
ตามมาตรฐาน ความตองการของสํานักงา
เขตพ้ืนท่ี และผลตดิตาม ตรวจสอบประเ   

ระยะท่ี 2 ทดลองใชงาน อัพเดตฐานขอมู
ใหสมบูรณ เผยแพรประชาสมัพันธผาน
เว็บไซต   

ระดับความสําเร็จในการจัดทําคลังขอมลู  
Big Data ประกอบดวย 
1. การกําหนดรูปแบบ 
2. การออกแบบฐานขอมูล 
3. การกําหนดรายละเอียดของขอมูล 
4. การออกแบบสวนแสดงผลรายงานขอมูล 
5. การออกแบบสวนนําขอมูลเขาขอมูล 
6. การกําหนดวิธีการนําเขาฐานขอมูล  
7. การออกแบบการสืบคนขอมลู 
8. การปรับปรุงแกไขฐานขอมูล 
9. การจัดทําเว็บเพจ 
10. การนําเขาขอมูลสูเว็บไซตและ 
     เผยแพรประชาสัมพันธ   
เกณฑการประเมินตัวชี้วัด 
ระดับ  1  หมายถึง  ควรปรับปรุง 
(ปฏิบัติไดขอ 1-3) 
ระดับ  2  หมายถึง  พอใช 
(ปฏิบัติไดขอ 1-3 และ 4-5) 
ระดับ  3  หมายถึง  ด ี
(ปฏิบัติไดขอ 1-5 และ 6-8) 
ระดับ  4  หมายถึง  ดีมาก 
(ปฏิบัติได ขอ 1-8 และ 9-10) 

ระดับ 4 

5. กิจกรรม/ระยะเวลาดําเนินการ 

ระยะเวลาดําเนินการ  ตั้งแต 20 มิถุนายน – 10 กันยายน 2562   

กิจกรรม 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

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

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ
วิเคราะหขอมูล เพ่ือจัดทํา
ระบบสารสนเทศ 

             

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
จัดทําคลังขอมลูสารสนเทศ
ทางการศึกษา  
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6. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณท่ีใช   จํานวน  174,750 บาท (ถัวจายทุกรายการ) 

กิจกรรม ลักษณะรายจายงบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

     ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะหขอมูล เพ่ือจัดทํา
ระบบสารสนเทศ โดย ประชุมวิเคราะหขอมลู เพ่ือ
จัดทําระบบสารสนเทศเพ่ือ จําแนกประเภท สรุป
ลักษณะของขอมูลท่ีตองการจัดเก็บ กําหนด
รายละเอียดท่ีจะนําไปใชและเผยแพรประชาสมัพันธ   
     คณะทํางานประกอบดวย ผอ. รอง ผอ.สพป.สฎ.1 
ผอ.กลุมทุกกลุม ศึกษานิเทศกทุกคน บุคลากรในเขต 
รวมท้ังสิ้น 33 คน 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

10,890 

 

 

 

 

- 

นายมนตชัย วุฒิ
พงศ 
นายชาญชัย ช่ืน
พระแสง 
นางสาวสุจารี 
ชัยประดิษฐ 
นางสาวนลิน 
เล็กมาก 

     ประชุมเชิงปฏิบัติการจดัทําคลังขอมูลสารสนเทศ
ทางการศึกษา   โดยการกําหนดรปูแบบ การออกแบบ
ฐานขอมูล กําหนดรายละเอียด การออกแบบสวน
แสดงผล การออกแบบสวนนําขอมูลเขา เพ่ือกําหนด
รูปแบบการจดัเก็บขอมลูแตละรายการ  กําหนด
วิธีการนําเขาฐานขอมลู ออกแบบการสืบคน การ
ปรับปรุงแกไขฐานขอมลู  จัดทํา 
เว็บเพจ “คลังขอมูล surat1” การนําเขาขอมลูสู
เว็บไซตและเผยแพรประชาสัมพันธ  กําหนดการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเปน 2 ระยะ ดังน้ี 

ระยะท่ี 1   

 ครั้งท่ี 1 จัดทําคลังขอมูลสารสนเทศจากฐานขอมู
ท่ีมีอยูในระบบ Data Center สพฐ. 
         ครั้งท่ี 2 จัดทําคลังขอมูลสารสนเทศตามมาตรฐา  
ความตองการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี และผลติดตาม 
ตรวจสอบประเมิน  
ผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ ประกอบดวย รอง ผอ.

สพป. 1 คน ศึกษานิเทศก 2 คน ผูอํานวยการโรงเรยีน 

3 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 15 คน รวม

ท้ังสิ้น 20 คน กําหนด 3 วัน 

ระยะท่ี 2 ทดลองใชงาน อัพเดตฐานขอมูลใหสมบูรณ 

เผยแพรประชาสัมพันธผานเว็บไซต    

 ผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ ประกอบดวย รอง 

ผอ.สพป. 1 คน ศึกษานิเทศก 1 คน ครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 12 คน รวมท้ังสิ้น 14 คน กําหนด 2 

วัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60,320 

61,000 

 

 

 

 

27,540 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15,000 

 

 

นายมนตชัย วุฒิ
พงศ 
นายชาญชัย ช่ืน
พระแสง 
นางสาวสุจารี 
ชัยประดิษฐ 
นางสาวนลิน 
เล็กมาก 

รวม - 159,750 15,000  
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7.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช 

จํานวนขอมูลสารสนเทศครอบคลมุภารกิจงาน การสํารวจ แบบสํารวจ 
ระดับความสําเร็จในการจัดทําคลงัขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา การตรวจสอบรายการ แบบตรวจสอบรายการ 
จํานวนขอมูลสารสนเทศครอบคลมุภารกิจงาน การสํารวจ แบบสํารวจ 

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 มีคลังขอมูลสารสนเทศทางการศึกษาครอบคลุม
ทุกงาน ถูกตองเปนปจจุบัน และเช่ือมโยงกับฐานขอมูลสวนกลาง สะดวกในการสืบคน และนําขอมูลสารสนเทศทาง
การศึกษาไปใชเพ่ือสนับสนุนการบริหารและการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 
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18. ช่ือโครงการ  เตรียมความพรอมสถานศึกษารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบส่ี 
สนองนโยบาย สพฐ.    ท่ี 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
ประเด็นกลยุทธ  ท่ี 3.1 เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษา 
ผูรับผิดชอบ/กลุม นายสุรชัย  ชวยเกิด  นางณธาอร  ทองปรีชา และนางสาวณฐกร  รักษธรรม 
   กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ       ใหม 
งบประมาณท้ังส้ิน 18,100  บาท 
ระยะเวลาการดําเนินการ สิงหาคม 2562 – กันยายน 2562 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 

 กระทรวงศึกษาธิการไดมีการปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาโดยมี
นโยบายปรับปรุงมาตรฐานและตัวชี้วัดใหสะทอนถึงคุณภาพอยางแทจริง กําหนดเกณฑและการประเมิน
แบบองครวม (holistic) เนนการประเมินตามสภาพจริง ลดภาระการจัดทําเอกสาร ปรับกระบวนทัศนใน
การประเมินท่ีมีเปาหมายเพ่ือการพัฒนาบนพ้ืนฐานบริบทของสถานศึกษา มีการประกาศใชกฎกระทรวงการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ในการปรับปรุงระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา เพ่ือใหมีกลไกการปฏิบัติท่ีเอ้ือตอการดําเนินการตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานศูนยการศึกษาพิเศษ เปนหลักเทียบเคียงสําหรับ
สถานศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ในการพัฒนา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล และติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ดังนั้น เพ่ือใหการปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา
บรรลุวัตุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ และนําไปสูการปฏิบัติไดในทิศทางเดียวกัน อีกท้ังเปนการเตรียมความ
พรอมใหกับสถานศึกษาท่ีจะเขารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสี่ จากสํานักงานมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) แกผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ไดจัดทําโครงการนี้ข้ึนเพ่ือเตรียม
ความพรอมศึกษานิเทศก เก่ียวกับแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ การนิเทศติดตามชวยเหลือ
เปนพ่ีเลี้ยงดานการประกันคุณภาพการศึกษาใหกับสถานศึกษา และซักซอมการประเมิน (Mock 
Assessment) คุณภาพภายนอกรอบสี่แกสถานท่ีสมัครใจและมีความพรอมในการเขารับการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสี่ จากสํานักงานมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)  

 
2. วัตถุประสงค  
 1. เพ่ือสรางความรูความเขาใจใหกับศึกษานิเทศก เก่ียวกับแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสี่ การนิเทศติดตามชวยเหลือเปนพ่ีเลี้ยงดานการประกันคุณภาพการศึกษาใหกับสถานศึกษา 
 2. เพ่ือเตรียมความพรอมและซักซอมการประเมินใหกับสถานศึกษาท่ีสมัครใจและมีความพรอมรับ
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 
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3. กลุมเปาหมาย 
 1. ศึกษานิเทศก วิทยากร และคณะทํางาน จํานวน 13 คน 
 2. ผูบริหารสถานศึกษา และครูผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนท่ีสมัครใจและมี
ความพรอมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ จํานวน 17 โรงๆ ละ 2 คน รวม 34 คน 

4. กิจกรรม/ตัวช้ีวัด/คาเปาหมาย 

ชื่อกิจกรรม ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความ
พรอมศึกษานิเทศก เก่ียวกับแนวทาง
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 
การนิเทศติดตามชวยเหลือเปนพ่ีเลี้ยง
ดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ใหกับสถานศึกษา 

1. รอยละของศึกษานิเทศกมีความรูและเขาใจ 
เก่ียวกับแนวทางการประเมินคณุภาพภายนอกรอบสี่ การ
นิเทศติดตามชวยเหลือเปนพ่ีเลี้ยงดานการประกันคณุภาพ
การศึกษาใหกับสถานศึกษา ในระดับดีข้ึนไป  
เกณฑ 
   คะแนน 13-15 ขอ หมายถึง ดีเยี่ยม 
   คะแนน 11-12 ขอ หมายถึง ดมีาก 
   คะแนน 9-10 ขอ หมายถึง ด ี
   คะแนน 7-8 ขอ หมายถึง พอใช 
   คะแนนต่ํากวา 7 ขอ หมายถึง ปรับปรุง 

รอยละ 80 

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความ
พรอมและซักซอมการประเมินใหกับ
สถานศึกษาท่ีสมัครใจและมีความ
พรอมรับการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสี ่

2. รอยละของผูบริหารและครูท่ีเขารวมประชุม รับรูเก่ียวกับ
การเตรียมความพรอมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ
สี่ ในระดับมากข้ึนไป 
เกณฑ  
   มากท่ีสุด หมายถึง คาเฉลี่ย 4.51 - 5.00  
   มาก หมายถึง คาเฉลี่ย 3.51 - 4.50  
   ปานกลาง หมายถึง คาเฉลี่ย 2.51 - 3.50  
   นอย หมายถึง คาเฉลี่ย 1.51 - 2.50  
   นอยท่ีสุด หมายถึง คาเฉลีย่ 1.00 - 1.50 

รอยละ 80 

5. กิจกรรม/ระยะเวลาดําเนินการ 

กิจกรรม 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

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

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ

เตรียมความพรอม

ศึกษานิเทศก เก่ียวกับ

แนวทางการประเมิน

คุณภาพภายนอกรอบสี่ 

การนิเทศตดิตาม

ชวยเหลือเปนพ่ีเลี้ยงดาน

การประกันคณุภาพ

การศึกษาใหกับ
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กิจกรรม 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

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

สถานศึกษา 

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ

เตรียมความพรอมและ

ซักซอมการประเมิน

ใหกับสถานศึกษาท่ี

สมัครใจและมีความ

พรอมรับการประเมิน

คุณภาพภายนอกรอบสี ่

            

 
6. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณท่ีใช   จํานวน  18,100  บาท (ถัวจายทุกรายการ) 

กิจกรรม ลักษณะรายจายงบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความ
พรอมศึกษานิเทศก เก่ียวกับแนวทางการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ การนิเทศ
ติดตามชวยเหลือเปนพ่ีเลี้ยงดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาใหกับ
สถานศึกษา โดยการสรางความรูความ
เขาใจ เก่ียวกับ 
   - แนวทางการจัดทํา SAR แนวใหมและ
การจัดระดับคุณภาพสถานศึกษา  
   - แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสี่ ตามกฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561  
   - บทบาทของศึกษานิเทศกกับการนิเทศ
ติดตามดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ใหกับสถานศึกษา 
   ผูเขารวมประชุมประกอบดวย 
ศึกษานิเทศก จํานวน 9 คน วิทยากรและ
คณะทํางาน 4 คน รวม 13 คน 

3,600 4,650 500 นายสุรชัย ชวยเกิด 
และคณะ 

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความ
พรอมและซักซอมการประเมินใหกับ
สถานศึกษาท่ีสมัครใจและมีความพรอมรับ

1,800 7,050 500 นายสุรชัย ชวยเกิด 
และคณะ 
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กิจกรรม ลักษณะรายจายงบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 
เก่ียวกับ 
   - แนวทางการจัดทํา SAR แนวใหมและ
การจัดระดับคุณภาพสถานศึกษา  
   - แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสี่ ตามกฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 
   - ซักซอมการประเมิน (mock 
assessment) คุณภาพภายนอกภายนอก
รอบสี่ จากผูผานการเปนผูประเมิน
ภายนอกของ สมศ.  
   - การเตรียมความพรอมของ
สถานศึกษากอนรับการประเมิน ดานผูนํา
เสนอ ผูใหขอมูล รองรอยหลักฐาน ผูตอบ
คําถาม 
   ผูเขารวมประชุมประกอบดวย ผูบริหาร
และครูผูรับผิดชอบงานประกันโรงเรียนท่ี
สมัครใจและมีความพรอมรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสี่ จํานวน 17 โรงๆ 
ละ 2 คน รวม 34 คนศึกษานิเทศก 
วิทยากรและคณะทํางาน 13 คน รวม
ท้ังหมด 47 คน 

รวม 5,400 11,700 1,000  

7.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช 

1. รอยละของศึกษานิเทศกมีความรูและเขาใจ 
เก่ียวกับแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ การนิเทศ
ติดตามชวยเหลือเปนพ่ีเลี้ยงดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ใหกับสถานศึกษา ในระดับดีข้ึนไป  

ทดสอบ แบบทดสอบ 

2. รอยละของผูบริหารและครูท่ีเขารวมประชุม รับรูเก่ียวกับการ
เตรียมความพรอมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ในระดับ
มากข้ึนไป 

สอบถาม แบบสอบถาม 
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8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 มีศึกษานิเทศกท่ีมีความรู

เก่ียวกับการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม สามารถใหคําปรึกษา แนะนํา ชวยเหลือ 
การดําเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. สถานศึกษามีความพรอมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ จากสํานักงานมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) สามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดอยางตอเนื่อง 
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19. ช่ือโครงการ   การพัฒนาระบบนิเทศภายในสถานศึกษาเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็ง 
    ของการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
สนองนโยบาย สพฐ.    ท่ี 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
ประเด็นกลยุทธ  ท่ี 1 เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการ
   การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 
ผูรับผิดชอบ/กลุม นางสาวณฐกร รักษธรรม/ กลุมนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจดัการศึกษา 
ลักษณะโครงการ       ใหม 
งบประมาณท้ังส้ิน 204,250 บาท 
ระยะเวลาการดําเนินการ  มิถุนายน – กันยายน 2562 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 

 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553  มาตรา 22 การจัดการศึกษาตองยึดหลัก
วาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด กระบวนการ
จัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนา และมาตรา 23 การจัดการศึกษา ท้ังการศึกษาในระบบ 
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ตองเนนความสําคัญท้ังความรู คุณธรรม กระบวนการ
เรียนรูและบูรณาการตามความเหมาะสม  โดยเนนความรูและทักษะดานคณิตศาสตร และดานภาษา เนน
การใชภาษาไทยอยางถูกตอง สอดคลองกับมาตรฐานท่ี 5 ตัวบงชี้ท่ี 6 สถานศึกษานิเทศติดตามผลการจัด
กิจกรรมการเรียนรู อยางเปนระบบ  ภารกิจหลักของโรงเรียน คือ การจัดกระบวนการเรียนการสอนให
นักเรียน  เกิดการเรียนรูเต็มตามศักยภาพ เปนการเรียนรูตามความตองการ ตามความสนใจของผูเรียนและ
เรียนรูอยางมีความสุข กระบวนการเรียนการสอนตองยึดผูเรียนเปนสําคัญ โดยครูตองปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการเรียนการสอนใหม ซ่ึงการดําเนินการดังกลาวจะสําเร็จตามเปาหมายท่ีวางไวนั้น โรงเรียนตอง
มีกระบวนการนิเทศ ติดตามอยางตอเนื่องและเปนระบบ สามารถใหคําแนะนํา คําปรึกษาหารือและ
ชวยเหลือครูในการแกปญหาการเรียนการสอน ตลอดจนสงเสริมใหครูไดชวยเหลือซ่ึงกันและกัน มีการ
แลกเปลี่ยนประสบการณและวางแผนการสอนรวมกันจนสามารถ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหนักเรียน
เกิดการเรียนรูอยางตอเนื่อง เปนการเรียนรูดวยตนเองสรางองคความรูและเปนการเรียนรูตลอดชีวิต 
 การศึกษามีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพการณ ไมวาจะเปนวิธีการสอน หลักสูตร 
เทคโนโลยี ตลอดจนบุคลากร ซ่ึงสิ่งเหลานี้ยอมมีผลกระทบตอการเรียนการสอนของสถานศึกษา ภารกิจ
สําคัญของการดําเนินงานในโรงเรียน คือการพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพ ตามจุดหมายของหลักสูตร การ
จัดการศึกษาเพ่ือใหผูเรียนบรรลุผลสําเร็จตามจุดหมายของหลักสูตรดังกลาวอยางมีคุณภาพ และเปนไปตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 นั้น จะตองอาศัยกระบวนการ 3 อยาง คือ กระบวนการ
บริหารจัดการ กระบวนการจัดการเรียนรู และกระบวนการนิเทศภายในซ่ึงจะตองดําเนินการเปนภารกิจ
ตอเนื่อง นอกจากนี้พระบรมราโชบายของพระเจาอยูหัวรัชกาลท่ี  10  ดานการศึกษา  กําหนดใหการศึกษา
ตองสรางคนไทยใหมีคุณสมบัติ 4 ประการ คือ มีทัศนะคติท่ีดีและถูกตอง  มีพ้ืนฐานชีวิตท่ีม่ันคงเขมแข็ง  มี
อาชีพ มีงานทํา และเปนพลเมืองท่ีดี  มีระเบียบวินัย  กอรปกับนโยบายการปฏิรูประบบการประเมินและ
ประกันคุณภาพการศึกษา  ไดมีการปรับจํานวนมาตรฐานและตัวบงชี้ท่ีสะทอนคุณภาพ  ลดภาระการ
ประเมินท่ียุงยากกับสถานศึกษา  ลดการจัดทําเอกสารเพ่ือการประเมิน    มีการปรับปรุงกระบวนการ
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ประเมินท่ีสรางภาระแกสถานศึกษา  และมีการปรับมาตรฐานผูประเมินใหไดมาตรฐาน  เพ่ือใหการประกัน
คุณภาพการศึกษา  เปนการประเมินและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาแตละระดับและประเภทการศึกษา  โดยมีกลไปในการควบคุมตรวจสอบระบบการบริหาร
คุณภาพการศึกษาท่ีสถานศึกษาจัดข้ึน  เพ่ือใหเกิดการพัฒนาและสรางความเชื่อม่ันใหแกผูมีสวนเก่ียวของ
และสาธารณชนวาสถานศึกษานั้นสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  และ
บรรลุเปาประสงคของหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแล 
 การพัฒนาผูเรียนใหมีสมบูรณท้ังทางรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม จริยธรรม 
ในการดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับผู อ่ืนไดอยางมีความสุขหรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือ จัดการศึกษาใหนักเรียน
เปนคนดี คนเกง และมีความสุขไดนั้นกระบวนการนิเทศเปนกระบวนการหนึ่งท่ีมีความสําคัญตอการจัด
การศึกษาของโรงเรียนและพัฒนาโรงเรียนใหมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานการศึกษา การนิเทศภายใน
โรงเรียนเปนกระบวนการหนึ่งของการนิเทศท่ีมีความสําคัญตอการพัฒนาโรงเรียน 2 ประการ คือ สงเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนและใหความชวยเหลือครู ในการปรับปรุงพัฒนากระบวนการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนใหมีประสิทธิสูงข้ึน ผลการสอบของผูเรียนท่ีผานมาพบวา  สถานศึกษาสวนใหญ
ยังมีผลการสอบท่ีต่ํากวาเกณฑมาตรฐานการศึกษา ในหลายดาน ผูเรียนยังตองไดรับการพัฒนาดานความรู
ความสามารถตามมาตรฐานของหลักสูตรเพ่ิมข้ึน ผลการสอบระดับชาติยังตองมีการพัฒนาอยางตอเนื่องท้ัง
ดานการจัดการเรียนการสอน  ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและดานการบริหารจัดการ และจากผลการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 เม่ือปท่ีผานมา  พบวา  รอยละ  60  ของสถานศึกษายังไมมีความรูความ
เขาในเก่ียวกับการนิเทศภายในสถานศึกษา  มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษา  และยังไมสามารถรายงานผลการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาท่ีกําหนดได  
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 เปนหนวยงานทางการศึกษามีหนาท่ีในการ
สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา และจัดใหมีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ตาม
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัด
การศึกษา พ.ศ.2560 โดยมีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  (ก.ต.ป.น.) มี
อํานาจหนาท่ีในการสงเสริมสนับสนุน กําหนดแนวทาง และแตงตั้งอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลการจัดการศึกษาตามความจําเปน ประกอบกับใหการดําเนินการภารกิจการดําเนินงานติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาเปนไปอยางตอเนื่อง จึงไดจัดทําโครงการนี้ข้ึน  เพ่ือ
สงเสริมใหสถานศึกษามีความเขมแข็งในการดําเนินงานตามภารกิจหลักครอบคลุมทุกงาน พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาใหเปนท่ีพึงพอใจของผูมีสวนเก่ียวของ ผูบริหารสถานศึกษาและครู  มีความรูความเขาใจ และ
ทักษะในการนิเทศภายในสถานศึกษาใหมีความเขมแข็ง  สามารถนํานโยบายสูการปฏิบัติโดยทุกฝายมีสวน
รวม  สามารถจัดทําแผนนิเทศภายในสถานศึกษาและรวมกันปฏิบัติการนิเทศภายในสถานศึกษาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ   

2.  วัตถุประสงค 
 2.1 เพ่ือให ผูบริหารสถานศึกษาและครู  มีความรูความเขาใจ และทักษะในการนิเทศภายใน
สถานศึกษาเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งของการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 2.2 สถานศึกษาสามารถจัดทําแผนนิเทศภายในสถานศึกษาเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งของ
การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ   
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3.  กลุมเปาหมาย 
 3.1 ผูบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา                          
สุราษฎรธานี เขต 1 จํานวน  119   คน 
 3.2 ครูท่ีมีความรูความเชี่ยวชาญเรื่องการนิเทศภายในสถานศึกษา  จํานวน  119  คน 
 3.3 ศึกษานิเทศก และเจาหนาท่ี จํานวน  12  คน 

4. กิจกรรม/ตัวช้ีวัด/คาเปาหมาย 

ชื่อกิจกรรม ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ  
การพัฒนาระบบนิเทศภายใน
สถานศึกษาเพ่ือเสริมสรางความ
เขมแข็งของการดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 
 

รอยละของผูเขารวมการพัฒนา มกีารรับรูเก่ียวกับการนิเทศ
ภายในสถานศึกษาระดับมากข้ึนไป 
เกณฑ  
มากท่ีสุด     หมายถึง    คาเฉลี่ย 4.51 - 5.00 
มาก           หมายถึง    คาเฉลี่ย 3.51 - 4.50 
พอใช         หมายถึง    คาเฉลี่ย 2.51 - 3.50 
นอย          หมายถึง    คาเฉลี่ย 1.51 - 2.50 
นอยท่ีสุด     หมายถึง    คาเฉลี่ย 1.00 - 1.50 
ระดับคณุภาพของแผนการนิเทศภายในสถานศึกษา 

รอยละ 80 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ 4 

5. กิจกรรม/ระยะเวลาดําเนินการ 

กิจกรรม 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

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

ก า ร ป ร ะ ชุ ม เ ชิ ง
ปฏิบัติการ  
การพัฒนาระบบ
นิเทศภายใน
สถานศึกษาเพ่ือ
เสริมสรางความ
เขมแข็งของการ
ดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 
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6. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณท่ีใช   จํานวน  204,250 บาท (ถัวจายทุกรายการ) 

กิจกรรม ลักษณะรายจายงบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา
ระบบนิ เทศภายในสถานศึกษาเ พ่ือ
เ ส ริ มส ร า งคว าม เข มแ ข็ งของกา ร
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  
โดยการ  เสริมสรางความรูความเขาใจ
เก่ียวกับการนิเทศภายในสถานศึกษา  
และการจัดทําแผนการนิ เทศภายใน
สถานศึกษา 
ผูเขารวมประกอบดวย   
    - วิทยากรภายนอกจํานวน 1 คน 
    - ผูบริหารสถานศึกษาและครูโรงเรียน
ละ 2  คน  จํานวน  119  โรงเรียน  
จํานวน  238  คน 
    - วิทยากร  ศึกษานิ เทศก   และ
คณะทํางานจํานวน  11  คน  รวมท้ังสิ้น 
250  คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6,250 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

198,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชาญชัย ชื่นพระแสง 
สุรชัย ชวยเกิด 
ณธาอร ทองปรีชา 
ณฐกร  รักษธรรม 

รวม 6,250 198,000   

7.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช 

รอยละของผูเขารวมการพัฒนามีการรับรูเก่ียวกับการ
นิเทศภายในสถานศึกษาระดับมากข้ึนไป 

การสอบถาม แบบสอบถาม 

ระดับคุณภาพของแผนการนิเทศภายในสถานศึกษา การตรวจผลงาน แบบประเมินผลงาน 

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 สถานศึกษามีความเขมแข็งในการดําเนินงานตามภารกิจหลักครอบคลุมทุกงาน พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาใหเปนท่ีพึงพอใจของผูมีสวนเก่ียวของ ผูบริหารสถานศึกษาและครู  มีความรูความเขาใจ และ
ทักษะในการนิเทศภายในสถานศึกษาใหมีความเขมแข็ง  สามารถนํานโยบายสูการปฏิบัติโดยทุกฝายมีสวน
รวม  สามารถจัดทําแผนนิเทศภายในสถานศึกษาและรวมกันปฏิบัติการนิเทศภายในสถานศึกษาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ   
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20. ช่ือโครงการ  โครงการปรับฐานความคิดบุคลากรใหสามารถแยกระหวางผลประโยชนสวนตัว 
   และผลประโยชนสวนรวมปลูกฝงและสรางจติสํานึก คานิยมการตอตานและไมทน 
   ตอการทุจริต 
สนองนโยบาย สพฐ.    ท่ี 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
ประเด็นกลยุทธ  ท่ี 1  เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของสํานักงาน
คณะกรรมการ  การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา  
ผูรับผิดชอบ/กลุม นายสมชาย สําอางคกาย  นายพิชัย ภัทธิยธนี   นายเจดจ็ หนูแกลว 
   นายสิงหนาท คงทรัพย นางดวงมณี ฉิมพลี/ กลุมอํานวยการ 
ลักษณะโครงการ       ตอเนื่อง 
งบประมาณท้ังส้ิน 260,000 บาท 
ระยะเวลาการดําเนินการ  มีนาคม 2562 - 30 กันยายน 2562 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 

 รัฐบาลไดตระหนักในสถานการณการทุจริตท้ังในภาครัฐและในระดับชาติ พลเอกประยุทธ จันทร
โอชา นายกรัฐมนตรี ไดประกาศนโยบายในการปองกันและปราบปรามการทุจริต ปรากฏในดานการ
สงเสริม การบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ ขอ 10.5 ใชมาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝงคานิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตสํานึกใน
การรักษาศักดิ์ศรีของความเปนขาราชการและความซ่ือสัตยสุจริตควบคูกับการบริหารจัดการภาครัฐท่ีมี
ประสิทธิภาพเพ่ือปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีของรัฐทุกระดับอยาง
เครงครัด ประกอบกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (2560 – 
2564) ซ่ึงเปนกรอบทิศทางการดําเนินการของทุกภาคสวนในการปองกันและปราบปรามการทุจริต และ
นโยบายปราบปรามการทุจริตของรัฐบาลท่ีมุงสงเสริมปลูกจิตสํานึกใหสังคมไทยมีวินัยและยึดม่ัน ใน
คุณธรรม จริยธรรมควบคูกับการพัฒนาเครือขายปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางบูรณาการโดยให
ประชาชนมีบทบาทสําคัญในกระบวนการดาเนินงานอยางมีสวนรวม โปรงใส เสมอภาคและเปนธรรม สราง
ระบบและกลไกท่ีมีอิสระอยางแทจริงในการตรวจสอบ ควบคุม กระจาย ถวงดุลอํานาจ ควบคูกับการพัฒนา
กฎหมาย กฎระเบียบตลอดจนพัฒนาทรัพยากรมนุษย ระบบขอมูลสารสนเทศ รวมท้ังพัฒนาและเผยแพร
องคความรู ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางมีจรรยาบรรณและตอเนื่อง ซ่ึงคณะรัฐมนตรี มี
มติเม่ือวันท่ี 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ
ท่ี 3 (พ.ศ.2560-2564) ซ่ึงกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทย ใสสะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต (Zero 
Tolerance and Clean Thailand)” กําหนดพันธกิจหลักเพ่ือสรางวัฒนธรรมการตอตานการทุจริต 
ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคสวน และปฏิรูปกระบวนการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตท้ังระบบ ใหมีมาตรฐานเทียบเทาสากล 
 ท้ังนี้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดกําหนดยุทธศาสตรวาดวยการปองกันการ
ทุจริตตามโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาท้ังในระดับโรงเรียนและ
ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โดยกําหนดใหผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา 
มีสวนรวมในกิจกรรมดานการปองกันการทุจริตดวยการผานกระบวนการพัฒนาระบบงาน เพ่ือใหบุคลากรมี
คุณลักษณะดานทักษะกระบวนการคิด ซ่ือสัตยสุจริต มีวินัย อยูอยางพอเพียงและจิตสาธารณะ เสริมสราง
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กิจกรรมทําความดีเพ่ือสาธารณะ รูจักเสียสละเพ่ือสวนรวม มีจิตสาธารณะและเตรียมความพรอมรับการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี
เขต 1 จึงไดจัดทําโครงการปรับฐานความคิดบุคลากรใหสามารถแยกระหวางผลประโยชนสวนตัวและ
ผลประโยชนสวนรวมปลูกฝงและสรางจิตสํานึกคานิยมการตอตานและไมทนตอการทุจริต ดังกลาวข้ึน 

2. วัตถุประสงค 
 2.1 เพ่ือสรางความรูในการปองกันและปราบปรามการทุจริต ใหมีคานิยมรวมตานทุจริตมีจิตสํานึก 
สาธารณะ และสามารถแยกระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม 
 2.2 เพ่ือเสริมสรางภาพลักษณท่ีดีในองคกร รูจักเสียสละเพ่ือสวนรวม มีจิตสาธารณะ 
 2.3 เพ่ือเตรียมความพรอมในการรับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษาออนไลน (ITA Online) 
 2.4 เพ่ือใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธาน ีเขต 1 มีสื่อประชาสัมพันธ
รณรงคตอตานการทุจริต 
 2.5 เพ่ือจัดทําฐานขอมูลโรงเรียนในโครงการโรงเรียนสุจริต เพ่ือรับการประเมินคุณธรรมและ 
ความโปรงใสในการดําเนินงานของสถานศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

3. กลุมเปาหมาย 
 3.1 ขาราชการและบุคลากรของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 
จํานวน 67 คน 
 3.2 ผูบริหารสถานศึกษาและขาราชการครูในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
สุราษฎรธานี เขต 1 จํานวน 374 คน 

4. กิจกรรม/ตัวช้ีวัด/คาเปาหมาย 

ชื่อกิจกรรม ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

ประชุมเชิงปฏิบัติการปรบัฐาน
ความคิดบุคลากรใหสามารถแยก
ระหวางผลประโยชนสวนตัวและ
ผลประโยชนสวนรวม 

รอยละของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ท่ีเขา
รวมประชุมรับรูการปองกันการทุจริต การมีคานิยมรวมตาน
ทุจริต จิตสํานึกสาธารณะและสามารถแยกระหวาง
ผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชนสวนรวม ในระดับมาก
ข้ึนไป 
เกณฑ 
 มากท่ีสุด  หมายถึง  คาเฉลี่ย  4.5 – 5.00 
 มาก  หมายถึง  คาเฉลี่ย  3.5 – 4.49 
 ปานกลาง หมายถึง คาเฉลี่ย  2.5 – 3.49 
 นอย  หมายถึง  คาเฉลี่ย  1.5 – 2.49 
 นอยท่ีสุด หมายถึง  คาเฉลี่ย  1.0 – 1.49 

รอยละ 85 

การทําความดเีพ่ือสาธารณะแบงปน
ลดความเห็นแกตัว โดยยดึการทํา
ความดีเพ่ือสาธารณะ แบงปนลด
ความเห็นแกตัว โดยยดึหลักพอเพียง 

รอยละของขาราชการและบุคลากรทางการศึกษา ท่ีเขารวม
กิจกรรมมีความพึงพอใจในระดับมากข้ึนไป 
 
 

รอยละ 90 
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ชื่อกิจกรรม ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

มีวินัย สุจรติ  
จิตสาธารณะ 

เกณฑ 
 มากท่ีสุด หมายถึง  คาเฉลี่ย  4.5 – 5.00 
 มาก  หมายถึง  คาเฉลี่ย  3.5 – 4.49 
 ปานกลาง หมายถึง คาเฉลี่ย  2.5 – 3.49 
 นอย  หมายถึง  คาเฉลี่ย  1.5 – 2.49 
 นอยท่ีสุด หมายถึง  คาเฉลี่ย  1.0 – 1.49 

ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความ
พรอมการตอบแบบสํารวจหลักฐานเชิง
ประจักษการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสออนไลน 

รอยละของผูเขารวมประชุม สามารถใชเครื่องมือในการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงสาํนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาออนไลน และโรงเรยีนคณุภาพตาํบล 

รอยละ 100 

จัดทําสื่อประชาสัมพันธรณรงคตอตาน
การทุจริต 

จํานวนสื่อประชาสัมพันธ ท่ีเปนสื่อสิ่งพิมพ และสื่อออนไลน จํานวน 
3 ช้ิน 

ประชุมเชิงปฏิบัติการจดัทําฐานขอมูล
โรงเรียนในโครงการโรงเรียนสจุริต 
เพ่ือเตรียมรับการประเมินคณุธรรม
และความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของสถานศึกษา 

จํานวนโรงเรยีนในโครงการโรงเรียนสุจรติมีฐานขอมลู เพ่ือ
เตรียมรับการประเมิน ITAครบทุกโรง 

119 
โรงเรียน 

5. กิจกรรม/ระยะเวลาดําเนินการ 

กิจกรรม 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

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

ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ปรับฐานความคดิ
บุคลากร 
ใหสามารถแยกระหวาง
ผลประโยชนสวนตัวและ 
ผลประโยชนสวนรวม 

             

การทําความดเีพ่ือ
สาธารณะ แบงปน 
ลดความเห็นแกตัว โดย
ยึดหลักพอเพียง 
มีวินัย สุจรติ จิต
สาธารณะ 

   

 

 

 

         

ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เตรียมความพรอมการ
ตอบแบบสํารวจหลักฐาน
เชิงประจักษการประเมิน 
คุณธรรมและความ
โปรงใส ออนไลน 
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กิจกรรม 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

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

จัดทําสื่อประชาสัมพันธ
รณรงคตอตานการทุจริต 

            

ประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดทําฐานขอมูลโรงเรยีน 
ในโครงการโรงเรียน
สุจรติ เพ่ือเตรยีมรบัการ
ประเมิน 
คุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงาน
ของ 
สถานศึกษา 

            

 
6. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณท่ีใช   จํานวน  254,590 บาท (ถัวจายทุกรายการ) 

กิจกรรม ลักษณะรายจายงบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

     ประชุมเชิงปฏิบัติการปรบัฐานความคิดบุคลากร
ใหสามารถแยกระหวางผลประโยชนสวนตัวและ
ผลประโยชนสวนรวม โดยใชกระบวนการกลุม 
ในการแยกระหวางผลประโยชนสวนตัว 
และผลประโยชนสวนรวม จํานวน 1 วัน 
     ผูเขารวม จํานวน 448 คน ประกอบดวย 
     1) บุคลากรใน สพป.สฎ.1 67 คน 
     2) ผอ.รร. 119 คน 
     3) ครผููชวย 255 คน 
     4) วิทยากร 7 คน 

6,600 147,840 5,000  

กิจกรรมทําความดีเพ่ือสาธารณะ แบงปน 
ลดความเห็นแกตัว โดยยดึหลักพอเพียง 
มีวินัย สุจรติ จิตสาธารณะ ประกอบดวย 
บุคลากรใน สพป.สฎ.1 จํานวน 1 วัน 67 คน 

 10,050 5,000  

ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพรอม       การตอบ
แบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ 
การประเมินคณุธรรมและความโปรงใสออนไลน โดย
การ 
     - จัดทําแผนการปองกันการทุจริตของ สพป.สฎ.1 
     - จัดทําขอมูลตอบแบบ IIT, OIT 
     - จัดทําฐานขอมูลและปรับปรงุเว็บไซต 
www.surat1.go.th จํานวน 1 วัน 
     ผูเขาประชุม ประกอบดวย 

10,000 16,650   
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กิจกรรม ลักษณะรายจายงบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

     1) บุคลากรในสพป.สฎ.1 67 คน 
     2) โรงเรียนคณุภาพตาํบล 36 โรง 
จัดทําสื่อประชาสัมพันธรณรงคตอตาน 
การทุจริต โดยผลติสื่อสิ่งพิมพ, จัดทําปาย 
ประชาสมัพันธหนาสํานักงาน และจัดทํา 
วารสารประชาสัมพันธ 1,000 เลม  

  35,000  

ประชุมเชิงปฏิบัติการจดัทําฐานขอมูล 
โรงเรียนในโครงการโรงเรียนสจุริต 
เพ่ือเตรียมรับการประเมินคณุธรรมและ 
ความโปรงใสในการดําเนินงานของ 
สถานศึกษา จํานวน 1 วัน 121 คน 
     1) จนท.สพป.สฎ.1 2 คน 
     2) โรงเรียน 119 โรง 

 18,450   

รวม 16,600 192,990 45,000  

7.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัด 
วิธีการ

ประเมินผล 
เคร่ืองมือท่ีใช 

1. รอยละของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเขารวมประชุมรับรูการ
ปองกันการทุจริต การมีคานิยม รวมตานทุจรติ จิตสาํนึกสาธารณะและสามารถ
แยกระหวางผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชนสวนรวม 

สอบถาม แบบสอบถาม 

2. รอยละของขาราชการและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรมมีความพึง
พอใจ ในระดับดีข้ึนไป 

สอบถาม แบบสอบถาม 

3. รอยละของผูเขารวมประชุม สามารถใชเครื่องมือในการประเมินคณุธรรมและ
ความโปรง สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาออนไลน และโรงเรียนคณุภาพตําบล 

ตรวจสอบราชการ แบบตรวจสอบ

ราชการ 

4. จํานวนสื่อประชาสมัพันธ ท่ีเปนสื่อสิ่งพิมพและสื่อออนไลน สํารวจ แบบสํารวจ 

5. จํานวนโรงเรียนในโครงการโรงเรียนสุจริต มีฐานขอมูลเพ่ือเตรียมรับการ
ประเมิน ITA ครบทุกโรง 

สํารวจ แบบสํารวจ 

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 8.1 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุ
ราษฎรธานี เขต 1 และในโรงเรียนท่ีเขารับการประชุม มีคุณลักษณะดานทักษะ ตามมาตรฐานคุณธรรม 
จริยธรรม สามารถแยกและคํานึงถึงผลประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตัว มีจิตสาธารณะ รูจัก
เสียสละเพ่ือสวนรวม และสรางภาพลักษณท่ีดีใหกับองคกร 
 8.2 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 และโรงเรียนในโครงการ
โรงเรียนสุจริต มีฐานขอมูลและพรอมรับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
ป พ.ศ.2562 
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21. ช่ือโครงการ  การจัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  
   และแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา  ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 
สนองนโยบาย สพฐ.    ท่ี 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  
ผูรับผิดชอบ/กลุม กลุมนโยบายและแผน 
ลักษณะโครงการ       ตอเนื่อง 
งบประมาณท้ังส้ิน 482,000  บาท 
ระยะเวลาการดําเนินการ กันยายน -ตุลาคม 2561 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 

 ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2561-2580)  เปนเปาหมายการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ตามหลักธรร

มาภิบาล   เพ่ือใชเปนกรอบในการจัดทําแผนตาง ๆ ใหสอดคลองและบูรณการกันเพ่ือใหเกิดเปนพลัง

ผลักดันรวมกันไปสูเปาหมายดังกลาว และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับ

ท่ี) พ.ศ.2545 และ     (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553  ไดระบุความมุงหมายและหลักการจัดการศึกษาไววาการจัด

การศึกษาตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณทางรางกาย จิตใจ  สติปญญา  ความรู และ

คุณธรรม ใหมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการมีดํารงชีวิต  สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข โดยยึด

หลักการมีสวนรวม และการพัฒนาสาระ กระบวนการเรียนรูอยางตอเนื่อง โดยกระจายอํานาจไปสู

หนวยงานทางการศึกษา และใหสถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ  และดวย

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 การบริหารราชการ

เพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐใหสวนราชการปฏิบัติ (1) กอนจะดําเนินการตามภารกิจใด สวน

ราชการตองจัดทําแผนปฏิบัติราชการไวเปนการลวงหนา (2) การกําหนดแผนปฏิบัติราชการของสวน

ราชการตาม (1) ตองมีรายละเอียดข้ันตอน  ระยะเวลา และงบประมาณท่ีจะตองใชในการดําเนินการของ

แตละข้ันตอน  เปาหมายของภารกิจ  ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัดความสําเร็จของภารกิจ  (3) สวน

ราชการตองจัดใหมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑและวิธีการ

ท่ีสวนราชการกําหนดข้ึน  ซ่ึงตองสอดคลองกับมาตรฐานท่ี ก.พร.กําหนด (4) ในกรณีท่ีการปฏิบัติภารกิจ

หรือการปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติราชการเกิดผลกระทบตอประชาชน  ใหเปนหนาท่ีของสวนราชการท่ี

จะตองดําเนินการแกไขหรือบรรเทาผลกระทบนั้น หรือเปลี่ยนแผนปฏิบัติราชการท่ีเหมาะสม นั้น 

 เพ่ือใหสอดคลองกับกรอบยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.

2560-2579 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) นโยบายรัฐบาล 

นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และบริบทตางๆท่ี

เก่ียวของกับสํานักงานเขตพ้ืนท่ี จึงไดจัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร

ธานี เขต 1 เพ่ือเสริมสรางความรู ความเขาใจเก่ียวกับการเขียนรายงานผลการดําเนินงานตามภารกิจงาน

ประจํา ยุทธศาสตรของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและการเสนอโครงการแกบุคลากรของ
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สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 สําหรับใชเปนกรอบแนวทางในการบริหารจัด

การศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลและเปนแบบอยางท่ีดีใหแกสถานศึกษาในสังกัด 

2. วัตถุประสงค 
 2.1 เพ่ือเสริมสรางความรู ความเขาใจเก่ียวกับการเขียนรายงานผลการดําเนินงานตามภารกิจงาน
ประจํา ยุทธศาสตรของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และการเสนอโครงการแกบุคลากร
ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 
 2.2 เพ่ือจัดทําขอมูลรายงานผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 
 2.3 เพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 
 

3.กลุมเปาหมาย  
 ผูบริหารการศึกษา ผูอํานวยการ สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 จํานวน 1 คน รองผูอํานวยการ จํานวน 3 คน 
ศึกษานิเทศก จํานวน 9 คน บุคลากรทางการศึกษา จํานวน 33 คน พนักงานราชการ จํานวน 1 คน 
ลูกจางประจํา จํานวน 4 คน ลูกจางชั่วคราว จํานวน 15 คน ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 15 คน รวมจํานวน 81 คน 

4. กิจกรรม/ตัวช้ีวัด/คาเปาหมาย 
ชื่อกิจกรรม ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
“เทคนิคการเขียน
รายงานผลการดําเนิน
ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 และ 
หลักการ และแนวคิดการ
เสนอโครงการท่ีดี” 

1. รอยละของบุคลากรมคีวามรู ความเขาใจเก่ียวกับการเขียนรายงานผลการ
ดําเนินงานตามภารกิจงานประจํา ยทุธศาสตรของสาํนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และการเสนอโครงการ ในระดบัมากข้ึนไป 
เกณฑ 
มากท่ีสุด  หมายถึง คาเฉลี่ย 4.51 - 5.00 
มาก   หมายถึง คาเฉลี่ย 3.51 – 4.50 
ปานกลาง หมายถึง คาเฉลี่ย 2.51 – 3.50 
นอย    หมายถึง คาเฉลี่ย 1.51 - 2.50 
นอยท่ีสุด  หมายถึง คาเฉลี่ย 1.00 – 1.50 

รอยละ 80 

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงานประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2561 
และจัดทําแผนปฏบัิติ
การประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2562 

2. ระดับคณุภาพของรายงานผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2561 ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 
เกณฑ  
ระดับคณุภาพ 4 (ดีมาก)   4 คะแนน 
ระดับคณุภาพ 3 (ดี)   3 คะแนน 
ระดับคณุภาพ 2 (พอใช)   2 คะแนน 
ระดับคณุภาพ 1 (ควรปรับปรุง)1 คะแนน 

ดีมาก 

 3. ระดับคณุภาพของแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ของ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 
เกณฑ  
ระดับคณุภาพ 4 (ดีมาก)   4 คะแนน 
ระดับคณุภาพ 3 (ดี)   3 คะแนน 
ระดับคณุภาพ 2 (พอใช)   2 คะแนน 
ระดับคณุภาพ 1 (ควรปรับปรุง)1 คะแนน 

ดีมาก 
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5. กิจกรรม/ระยะเวลาดําเนินการ 

ชื่อกิจกรรม 
ปงบประมาณ  

พ.ศ. 2561 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย 
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิค
การเขียนรายงานผลการดําเนิน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
และ หลักการและแนวคิดการเสนอ
โครงการท่ีดี” 

            

2. ประชุมเชิงปฏิบัตกิารจดัทํา
รายงานผลการดําเนินงาน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2561 และจดัทํา
แผนปฏิบัติการประจาํปงบประมาณ 
พ.ศ.2562 

            

 
6. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณท่ีใช   จํานวน  482,000 บาท (ถัวจายทุกรายการ) 

กิจกรรม ลักษณะรายจายงบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียน
รายงานผลการดําเนินประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2561 และ หลักการและแนวคิดการเสนอโครงการ
ท่ีดี” 
   โดยมีการศึกษาขอมลู จัดเตรยีมเอกสาร และ
รวบรวมขอมลูรายงานผลการดําเนินงานตาม
ภารกิจงาน ตามยุทธศาสตร สพฐ. และหลักการ
เสนอโครงการ โดยนําหลักการบริหารมุงผลสมัฤทธ์ิ 
(Result Based Management) และ วงจรเดมิ่ง PDCA 
(Plan Do Check Act) มาประยุกตใช 
   ผูเขารวมประชุม ประกอบดวย ผอ. สพป.สุราษฎรธานี 
เขต1 จํานวน 1 คน  รอง ผอ. จํานวน 3 คน  ผูบริหาร
สถานศึกษา 4 คน ศึกษานิเทศก 9 คน บุคลากรทางการ
ศึกษา จํานวน 33 คน พนักงานราชการ 1 คน  
ลูกจางประจํา 4 คน และลูกจางช่ัวคราว 15 คน รวม 
70 คน พรอมท้ังจัดทําเอกสารประกอบการประชุม 
จํานวน 70 ชุด 
 
 
 
 
 
 

   นายชูศักดิ์ แกวนุน 
นายเจด็จ หนูแกลว 
น.ส.พวงทอง ศิริพันธุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

235,200 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35,000 

น.ส.สุจารี ชัยประดิษฐ 
น.ส.วัลภรณ เอตะนาม
น.ส.พิมลศิริ รักษาเพ็ชร 
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กิจกรรม ลักษณะรายจายงบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 และ
จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2562 

   นายชูศักดิ์ แกวนุน 
นายเจด็จ หนูแกลว 
น.ส.พวงทอง ศิริพันธุ 
น.ส.สุจารี ชัยประดิษฐ 
น.ส.วัลภรณ เอตะนาม
น.ส.พิมลศิริ รักษาเพ็ชร 

   โดยมีการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลรายงาน
ผลการดําเนินงาน การจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 การจัดทํา
กรอบคําเสนอของบประมาณโครงการ  การจัดทํา
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
การตรวจสอบและแกไขแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562  โดยนําหลกัธรรมาภิบาล 
หลักการมีสวนรวมและหลักการจัดการความรู
(Knowledge Management)เขามาประยุกตใช 
   ผูเขารวมประชุม ประกอบดวย ผอ. สพป.สรุาษฎร
ธานี เขต1 จํานวน 1 คน  รอง ผอ. จาํนวน 3 คน 
ประธานเครือขาย จํานวน 11 คน ผูอํานวยการกลุม 
10 คน ศึกษานิเทศก  8 คน บุคลากรทางการศึกษา 13 
คน รวม 46 คน พรอมจดัทําเอกสารเลมรายงานผลการ
ดําเนินงานประจําป จํานวน 80 เลม และแผนปฏิบัติ
การประจําป จํานวน 20 เลม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
160,600 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

51,200 

7.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช 

1. รอยละของบุคลากรมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับการเขียนรายงานผล
การดําเนินงานตามภารกิจงานประจํา ยุทธศาสตรของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และการเสนอโครงการ 

สอบถาม แบบสอบถาม 

2. ระดับคณุภาพของรายงานผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสรุาษฎรธานี 
เขต 1 

การตรวจผลงาน แบบประเมินผล
งาน 

3. ระดับคณุภาพของแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 
ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
สุราษฎรธานี เขต 1 

การตรวจผลงาน แบบประเมินผล
งาน 

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 บุคลากรสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 มีความรูความเขาใจเก่ียวกับ
การเขียนรายงานผลตามภารกิจงาน และยุทธศาสตรของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน รวมท้ัง
การเสนอโครงการอยางถูกตองและชัดเจน สามารถจัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําป พ.ศ. 2561 เพ่ือ
ใชขอมูลดังกลาวเปนกรอบทิศแนวทางในการบริหารจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎรธานีใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
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22. ช่ือโครงการ  ประชุมสัมมนาเพ่ือพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพ 
สําหรับผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา 
ในสังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 

สนองนโยบาย สพฐ.    เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  
ผูรับผิดชอบ/กลุม นางดวงมณี  ฉิมพลี / กลุมอํานวยการ 
ลักษณะโครงการ       ตอเนื่อง 
งบประมาณท้ังส้ิน 408,900 บาท 
ระยะเวลาการดําเนินการ  ตุลาคม 2561- กันยายน 2562 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

 การบริหารงานราชการตามระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ.2546 ตามมาตรา 39 สถานศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มีอํานาจหนาท่ีบริหารกิจการของ
สถานศึกษาหรือสวนราชการใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับของทางราชการและของ
สถานศึกษาหรือ              สวนราชการ รวมท้ังนโยบายและวัตถุประสงคของสถานศึกษาหรือสวนราชการ  
โดยใหสอดคลองกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2565) ไดกําหนด
ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในระยะ 5 ป ดานการศึกษาไวดังนี้  1)  ใหมีการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียมและท่ัวถึง  2) การพัฒนาศักยภาพคนในทุ
กชวงวัยใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ  และ 3)  การพัฒนาผลิตภาพแรงงานเปนการสรางความ
รวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชน ในการพัฒนากําลังคนและแรงงาน  นโยบายความม่ังคงแหงชาติ 
(พ.ศ.2558-2564) นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา) 11 ดาน นโยบายของรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ และบริบทตาง ๆท่ีเก่ียวของของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดย
อาศัยหลักธรรมาภิบาล ท้ัง 6 หลักในการบริหารจัดการ ดังนั้น ผูบริหารการศึกษา  ผูบริหารสถานศึกษา  
และบุคลากรทาง  การศึกษาท่ีมีสวนเก่ียวของและรับผิดชอบจะตองบริหารจัดการ สงเสริม/สนับสนุนใน
การระดมความรู  ประสบการณ  และพัฒนาเพ่ิมทักษะในดานการบริหารการศึกษาในหนวยงานไดอยาง
ทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ตลอดจนใหบริการความรูแกสาธารณะและองคกรเอกชน ผูปกครอง และ
ประชานท่ัวไป  ดวยการนําเทคโนโลยีสมัยใหมผสานเครือขายการเรียนรูในรูปแบบตาง ๆ มาเปนกลไก
สําคัญในการบริหารจัดการสถานศึกษา ไดอยางเทาเทียมท่ัวถึงและเปนท่ีพึงพอใจแกผูรับบริการ 

เพ่ือใหการบริหารจัดการ สงเสริม สนับสนุน  ขับเคลื่อน และยกระดับคุณภาพการศึกษาของ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึง
จําเปนตองมีวางแผน  สรางความรูความเขาใจท่ีตรงกัน  มีการรับรู ท่ีทันตอเหตุการณ รวมท้ังการติดตาม
ผลการดําเนินงานอยางตอเนื่องระหวางผูบริหารการศึกษา  ผูบริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศกและบุคลากร
ทางการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โดยมุงหวังเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งใหผูบริหาร
สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 จึงไดจัดทําโครงการนี้ข้ึน 
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2. วัตถุประสงค 
เพ่ือใหผูบริหารการศึกษา  ผูบริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก  และบุคลากรทางการศึกษา                     

ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ไดรับทราบนโยบาย  แนวทาง              
การปฏิบัติงานในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา  รวมท้ังงานยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน                    
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในยุคไทยแลนด 4.0 

3.  กลุมเปาหมาย    
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี 

เขต 1  จํานวน  145 คน ประกอบดวย   
1) ผูบริหารการศึกษา (ผอ.สพป./รอง ผอ.สพป.)      4  คน 
2)  ผูบริหารสถานศึกษา             119  คน 
3)  ผอ.กลุม  และเจาหนาท่ี สพป.สฎ.1   14  คน 
4)  ศึกษานิเทศก        8  คน 

 4. กิจกรรม/ตัวช้ีวัด/คาเปาหมาย 

ชื่อกิจกรรม ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

ประชุมสมัมนาเพ่ือพัฒนา

ศักยภาพ และประสิทธิภาพ

สําหรับผูบรหิารการศึกษา 

ผูบริหารสถานศึกษา            

และบุคลากรทางการศึกษา                    

ในสังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษา 

สุราษฎรธานี เขต 1 

รอยละของผูเขาประชุมสัมมนารับรู แนวทางการปฏิบัติงาน
และนํานโยบาย สูการปฏิบัติ  ในระดับมากข้ึน 

เกณฑ 

มากท่ีสุด     หมายถึง คาเฉลี่ย 4.5 – 5.00    
มาก           หมายถึง คาเฉลี่ย 3.5 – 4.49    
ปานกลาง    หมายถึง คาเฉลี่ย 2.5 – 3.49    
นอย          หมายถึง  คาเฉลี่ย 1.5 – 2.49    
นอยท่ีสุด    หมายถึง  คาเฉลีย่ 1.0 – 1.49    

รอยละ 90 

 รอยละของผูบริหารสถานศึกษาท่ีเขาประชุมสมัมนา มีความ
พึงพอใจ ในระดับมากข้ึนไป 

เกณฑ 

ระดับคณุภาพ 5 (มากท่ีสุด)      5 คะแนน 
ระดับคณุภาพ 4 (มาก)           4 คะแนน 
ระดับคณุภาพ 3 (ปานกลาง)     3 คะแนน 
ระดับคณุภาพ 2 (นอย)           2 คะแนน 
ระดับคณุภาพ 1 (นอยท่ีสุด)     1 คะแนน 

มาก 
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5. กิจกรรม/ระยะเวลาดําเนินการ 

ชื่อกิจกรรม 
2561 2562 

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย พค. มิย. กค. สค. กย. 

ประชุมสมัมนาเพ่ือพัฒนาศักยภาพ และ

ประสิทธิภาพสําหรับผูบริหารการศึกษา 

ผูบริหารสถานศึกษา            และ

บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 

            

6. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณท่ีใช   จํานวน  408,900 บาท (ถัวจายทุกรายการ) 

กิจกรรม ลักษณะรายจายงบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

ประชุมสมัมนาเพ่ือพัฒนาศักยภาพ   และ

ประสิทธิภาพฯ ผูเขารวมประชุม ประกอบดวย 

ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก 

และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสรุาษฎรธานี เขต 1 จํานวน 

145 คน 

- 365,400 43,500 ดวงมณี  ฉิมพล ี

รวม - 365,400 43,500  

7.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช 

รอยละของผูเขาประชุมสัมมนารับรู แนวทางการปฏิบัติงานและนํา

นโยบาย สูการปฏิบัติ ในระดับมากข้ึนไป 

สอบถาม แบบสอบถาม                       

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1  สามารถบริหารจัดการและ

ขับเคลื่อนนโยบาย แนวทางการปฏิบัติงานในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาตามเปาหมายได

อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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สวนที่ 4 
การบริหารแผนสูการปฏิบัติ 

  

 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ไดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สูการปฏิบัติตามยุทธศาสตรสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 6 
ยุทธศาสตร เพ่ือเปนเครื่องมือและกรอบทิศทางสําคัญในการปฏิบัติงานของหนวยงานในสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 เพ่ือสงมอบผลผลิตการใหบริการการศึกษาท่ีเชื่อมโยง
สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 
(พ.ศ.2560 - 2564) แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2560-2579 แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือการนํานโยบาย 5 นโยบาย ของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายอยางแทจริง เพ่ือเกิดประโยชนสูงสุดตอผูเรียน  

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1ไดกําหนดแนวทางการบริหาร
จัดการตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สูการปฏิบัติตามนโยบาย 5 นโยบายของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานปงบประมาณ พ.ศ. 2562  ดังตอไปนี้  

แนวทางการบริหารงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562  
1. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ไดดําเนินการในภาพรวมท้ัง

การบริหารจัดการ และการพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาตามบริบทของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
2. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตองแตงตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาและบูรณาการการ

ดําเนินงานและการจัดสรรงบประมาณตามนโยบาย 5 นโยบาย โดยใหผลการดําเนินงานสอดคลองกับ
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษาและความตองการจําเปนตามบริบทของเขตพ้ืนท่ี
เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

3. สรางความรูและความเขาใจในสาระสําคัญของการจัดสรรงบประมาณตามกลยุทธ จุดเนน 
และนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานปงบประมาณ พ.ศ.2562  ใหบุคลากรใน
หนวยงานปฏิบัติไดรับทราบและมีความรูความเขาใจในเนื้อหาอยางถูกตองชัดเจนเพ่ือการมีสวนรวมและ
สนับสนุนใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

4. ดําเนินการจัดทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ีสอดคลองกับกลยุทธ จุดเนน และนโยบาย 5  
นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานปงบประมาณ พ.ศ.2562  ตามบริบทของสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา โดยการวิเคราะห สังเคราะห และจัดลําดับความสําคัญตามความจําเปนของปญหาท่ี
ตองไดรับการแกไข  

5. กําหนดตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม ท่ีสอดคลองกับประเด็นกลยุทธภายใตนโยบาย 5 
นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานปงบประมาณ พ.ศ.2562 เพ่ือการขับเคลื่อนสูการ
ปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมเพ่ือเกิดประโยชนสูงสุดตอผูเรียน  
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6. ดําเนินการบูรณาการโครงการ/กิจกรรม งบประมาณและการใชทรัพยากรรวมกัน การกําหนด
กลุมเปาหมายตองมีความชัดเจน ไมซํ้าซอน โดยคํานึงถึงการบริหารงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ คุมคา 
และเกิดประโยชนสูงสุด  

7. สรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานเพ่ือเปนกลไกสําคัญ ในการดําเนินการแปลงนโยบาย 
ประเด็นกลยุทธ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม โดยกําหนดโครงการ/
กิจกรรม/งบประมาณ ท่ีจะนําไปสูผลสัมฤทธิ์ของเปาประสงคท่ีชัดเจน  

8. ผูบริหารหนวยงานตองใหความสําคัญในการดําเนินงานตามกลยุทธ จุดเนน และนโยบาย 5 
นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานปงบประมาณ พ.ศ.2562 เพ่ือเปนกรอบในการ
บริหารการดําเนินงานและการใชงบประมาณของหนวยงาน  

9. กําหนดใหมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามกลยุทธจุดเนน และนโยบาย 5 
นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานปงบประมาณ พ.ศ.2562 เพ่ือติดตามความกาวหนา
ในแตละยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา การประเมินผลสําเร็จและ
ผลกระทบของการดําเนินงานอยางจริงจังและตอเนื่อง  

10. กําหนดใหมีการวิเคราะหประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ รวมท้ัง
มีระบบการกํากับดูแลใหโปรงใส และเรงรัดการเบิกจายงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพเปนไปตามเปาหมายท่ี
กําหนด  

เง่ือนไขความสําเร็จ  

1.  ผูบริหารหนวยงานตองใหความสําคัญในการบริหารจัดการ กํากับ ดูแล โดยมุงหวังผลสําเร็จ
ของภารกิจงาน และการทํางานแบบมีสวนรวม เพ่ือใหมีการระดมความคิดและวิธีการปฏิบัติงานหลากหลาย
ท่ีเอ้ือตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

2. การขับเคลื่อนการดําเนินงานตามกลยุทธ จุดเนน และนโยบาย 5 นโยบายของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตองยึดหลักธรรมาภิบาล ยึดถือการปฏิบัติงาน
ตามปฏิทินปฏิบัติงานอยางเครงครัด การบริหารจัดการงบประมาณใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงการ
บริหารงบประมาณตองคํานึงถึงความคุมคา ประหยัด และเกิดประโยชนสูงสุดตอผูเรียน มีระบบการ
ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือใหการขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติเปนรูปธรรม โดย
ติดตามความกาวหนาเพ่ือทราบปญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนเพ่ือนํามาปรับปรุงแกไขและพัฒนาตอไป  

3. ดําเนินการในรูปของคณะกรรมการโดยเปดโอกาสใหสถานศึกษาและผูมีสวนเก่ียวของ ไดมี
สวนรวมในการดําเนินการพิจารณาจัดทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ีสอดคลองกับกลยุทธ จุดเนน และ
นโยบาย 5 นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานปงบประมาณ พ.ศ. 2562 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปฏิทินการบริหารแผนสูการปฏิบัต ิ

ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 

ลําดับ แนวปฏิบัติ ระยะเวลา หมายเหต ุ
1 สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 แจงนโยบาย ทิศทางการ

ดําเนินงานปงบประมาณ พ.ศ.2562 
15 กันยายน –  
28 กันยายน 2561 

 

2 ประชุมเพื่อวิเคราะห และสรางความเขาใจแนว
ทางการจัดทาํแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2562 

2 ตุลาคม 2561   

3 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “แนวคิดการเสนอ
โครงการที่ด”ี 

10-12 ตุลาคม 2561  

4 วิเคราะหนโยบายสาํหรับการจัดทํากรอบคําเสนอ
งบประมาณโครงการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

13 – 26 ตุลาคม 2561   

5 วิเคราะหความสอดคลองโครงการกับมาตรฐานเขต
พื้นที่และนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ.2562 

30 ตุลาคม – 22 
พฤศจิกายน 2561  

 

6 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2562 

27-29 ตุลาคม 2561  

7 ประชุมเพื่อพิจารณาจัดเรียงลําดับความสาํคัญ
โครงการตามแผนปฏิบตัิการประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2562 

23 พฤศจิกายน 2561   

8 จัดทํารางแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2562  

15 ธันวาคม 2561  

9 เสนอรางแผนตอคณะกรรมการศกึษาธิการจังหวัด         
สุราษฎรธานี 

15 มกราคม 2562  

10 ติดตาม และรายงานผลการใชจายงบประมาณการ
ดําเนินโครงการ รอบ 6 เดือน  
(ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2562) 

19 เมษายน 2562   

11 พิจารณาและปรับแผนปฏิบัติการประจําป คร้ังที่ 1 17 มิถุนายน 2562  
12 ติดตาม และรายงานผลการใชจายงบประมาณการ

ดําเนินโครงการ รอบ 9 เดือน  
(ตุลาคม 2562 – มิถุนายน 2562) 

15 กรกฎาคม 2562   

13 พิจารณาและปรับแผนปฏิบัติการประจําป คร้ังที่ 2 17 กรกฎาคม 2562  
14 ติดตาม และรายงานผลการใชจายงบประมาณการ

ดําเนินโครงการ รอบ 12 เดือน  
(ตุลาคม 2562 – กันยายน 2562) 

15 กันยายน 2562   

15 จัดทํารายงานผลการดําเนนิงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

25-30 กันยายน 2562  

 



f11Gt.:~.hun-:m.JL"ll(;l~'IJ~nT;ifiin~1tl':i~f:l11fiin~1~·nl;-!J1o1il L"ll(;l 1 

~ -SOlt /2561 

L~eJ.:~ LL~.:~~.:~I"lru~'Vl1.:~1'1J~~v11':i1cm'IJ~~n1':i~1bii'IJ-:~1'1J(;l111LL~'Utl~tmm':i 
U':i~'<ii1U.:I'UU':i~111f:l.l VU'l. 2561 bb~~~~vl1bb~'Utl~tmfl1':ith~'<ii'1U.:i'U'lh~111f:l.l '1''1.1"1. 2562 

.J o u J' .J ~ ol ~ ~ ci o "" u 
(;l111'Vl6'11'1Jfl.:I1'1Jb"ll(;l'I"''IJ'Vlfl1':il'lfl~1 u':i:::f:l111'1fl~1~':i1~-!J':ii51'1J b "111'1 1 ~1 b 'IJ 'IJ fl1 ':i"ii ~ bb~::: 

G1.:~ b6'1~11 G'ltJ'UG'I'IJ 'IJ fl1 'j~ ~ fl1 'j fii fl~1 ~'IJ ~'IJ ;i1 'IJ (;11 11 fl 'j eJ'U'IJ bt.I'U 1 tJ bb~::: bb 'IJ1 '1'11.:1 fl1 ':ioH'U bl"l ~ eJ'IJ fl1 'j . ~ 

~1 b il'IJ-:~1'1J(;l111 b u1VI111 v ~~~~I'! VI~ n~ b u'IJ1 ~ci .:~~~if.:~~ b ~ t.I'IJ b u'U611I"Yqj bb~ dl b u1VI111 v'll eJ-:1 n1':i 

1 ~u~n1':i#l1 'IJ ~'Vl51eJ n16'1'Vl1.:~ n1 ':ifln~1 #I 1'1J n1 ':i v n ':i::: ~u ~"~ run1 w n1 ':i fi n~1 #I1'1J n1 ':i L ~·11 • 
tl':i ~ ~V16n1 w n1 ':i'U~VI1 ':i~~ n1 ':i'll eJ.:~a1 'li'n-:~1 'IJ~"~ ru::: n ':i':i11 n1 ':ifl1':ifln ~1.ff'IJ.yf'U;i1 'IJ LL~~ fl1':i 

tl~u~n'Un1 v11Ji''IJ 1vu 1 v 611 fi'qj L 1 .:~ ~h 'IJ (;! ~ eJ ~ "il'IJ1 ~ n1 ':i~1 L i!'U-:~1 'IJ'll eJ .:~ 611 '1!:.:~1 'U L 'll ~vf'IJ~ 
fl1 'j fi fl ~ 1 tl 'j::: f:l11 ~ fl ~ 1 "l':i 1 ~ -!J { 151 i1 b 'lJ (;! 1 'U 'j 'j '\ fl1 'j fi li1 bb ~ ::: b U1 Vl11 1 tJ Vi'1 ~ ri 1 VI 'IJ ~ 111. 'IJ 

Lb~'Utl ~u~ n1 ':itl ':i::: '<i11u .:~utl ':i::: 111 ru w .1"1. 25 61 1 ~ Ln ~tl ':i::: ~'1'15 n1w Lb~ :::tl ':i::: ~'1'15 ~ ~ Gj-:!61 ~ ~ eJ 
., .. 
~b':it.I'IJ 

1'1Jn1':iif 611'll'n-:~1'1Jb'lJ(;lvf'IJ~n1':ifin~1tl':i:::f:l11fin~1'1':i1~-!J1o1il b'lJ~ 1 ~.:~bb~Hr.:~ 
!"lru~v11.:~1'1J~~'Vl1':i1 v-:~1'U~ ~ n1':i~1 L il'IJ-:~1'1J (;1111 LL~'Utl~u~n1':i tl':i::: '<ii'1tl.:~utl':i:::111ru w .1"1. 2561 

tl':i:::fleJ'U~1t.l 
11 0 0 "" ..f .J ~ • I ~ ~ "' .J. I"" 1. ~eJ1'1J1t.lfl1':i6'11'1Jfl.:I1'1Jb'lJ(;lW'IJ'Vlfl1':il'lfl~1u':i:::f:l111'1fl~1~':i1~-!J':ii51'U b'lJ(;l 1 'Vlu':ifl~1 

2. 'IJ1t.I11'1J~-a'v 1\9liw.:~PI ':ieJ-:1 ~eJ.G'Iw'\.J.G'I':i1~n1o1il L'lJ(;l 1 tl':i~o1'1J!"lru~v11.:~1'U • • ':.I 

3. 'IJ1t.I~'IJ VleJ11bfl(;l ':ieJ.:i ~eJ.G'IWU.G'I':i1~n1o1il b'lJ(;l 1 ':ieJ.:!U':i~o1'1Jflru~'Vl1.:!1'U • • ':.I 

4. 'IJ1t.~1w~~':i 1'n~1G'I':i'W ':ieJ-:1 ~eJ.G'IWU.~':i1~-!J1o1il L"ll(;l 1 ':ieJ.:I'\.J':i:::o1'1Jflru:::v11.:~1'1J 

s. tJ':i:::n1'1Jbfl~eJ"ti1vu1-:~n.:~VI~m~'ll1'1Jm':i Rru:::'Vl1.:~1'1J • • 
6. '\.J':i:::n1'1Jbfl~eJ"ti1 t.l'll'IJ'Vl::: L~VI~eJ L~'ll1'1Jfl1':i • • 
7. tl':i~n1'1J Ll"l~eJ"ti1 v m fll"iJ'IJ~~~VI~eJ L~'ll1'1Jfl1':i •t: .. • 

8. tJ':i:::51'1Jbl"l~eJ"ti1UVh'VleJ.:IeJbb'VIVI~eJb~"ll1'1Jfl1':i • • 
9. tl':i:::n1'Ubfl~eJ"ti1voH1.:i~VI~m~'ll1'4fl1':i 

10. tl':i:::n1'1JLI"l~eJ"ti1vm~th'ieJ'IJFl~eJ.:~G'I':i~VI~eJL~'ll1'Ufl1':i 
~ . 

11. tl':i:::n1'1Jbfl~eJ"ti1v~eJ'UanVI~m~'ll1'4fl1':i 

12. tl':i~n1'1Jbfl~eJ"ti1t.IU1flbbW':iflVI~m~'lJ1'1Jfl1':i • 

15. tl':i~n1'1JLFl~eJ"ti1mm:::w:::r'IJVI~eJL~'ll1'1Jfl1':i • 
... d 

16. 'IJ1t.l'll1qj'lft.l "li'UW':i~bbG'I-:1 

17. 'IJ1t.l6'111"111t.l 611m.:~fimv 

18. 'IJ1.:!6'111m':iwm tl':i:::G'I.:~I"i~'IJ~1 n~11'U~V11':i.:i1'U'l.JF1F1~ 

19. G'l.(;l,(;l,CJ'Vlil'IJ1 'Uf:l.lt.I~~1'1J'Uvl • • • 
20. 'U1-:~m~6 ilmeJn 

fl~11ci.:l b6'1~11 fl1'j~~ fl1 'jflfl~1 

n~11'U~VI1':i.:I1'1Jfl1':ib~'Ubb~~i'!'IJ'Vl-rw6 • 
I ci 

nj~n~~muua~~~ 

Flf:l.l~vl1.:11'1J 

l"lf:l.l:::vl1.:11'1J 

l"lf:l.l:::vl1.:11'1J 

Flf:l.l:::vl1.:11'1J 

Flf:l.l:::vl1.:11'U 

l"lf:l.l~vl1.:11'1J 

Flf:l.l:::vl1.:11'1J 

Flf:l.l:::vl1.:11'1J 

Flf:l.l:::vl1.:11'1J 

Flf:l.l:::vl1.:11'1J 

l"lf:l.l:::vl1.:11'1J 

Flf:l.l:::vl1.:11'1J 

Flf:l.I:::Vl1.:11'U 

Flf:l.l~vl1.:11'1J 

Flf:l.l~vl1.:11'1J 
0 

!01W~VI1~1tl 



22. 'U1t~~-a't~ Ji''Vlt5mi'u 

23. 'U1-:J?I11?!:U1~ -a'm .. h~~'t!t~ ' .. 
24. 'U1-:~ilm.n·H11 '\.l':i~~'Ucr 

25. 'U1-:Iel':iWI"l~ \!.:!~~~ 
' 

26. 'U1CJG1':i-n'CJ 'll1mfi~ 

27.'1..11-:JW~~':i 'Vl~.:J'\.1~~1 .. 
"' . 

28. 'U1-:J~'!~qj1 ~?!G1'Vlt5 

29. 'U1-:J?!11ru~m 'ln~li':i':i~ .. 
30. 'U1-:J?I11~':i11':i':iru 1"1~1b1n 

31. 'U1-:J?I11'U~'U b~n~1n 

32. 'U1-:J?!11il.nTV'I':i Viw6bbrb 

33. 'U1-:JtJ'U'Vl1~11 bbn~'Vl~.:~ 

34. '1..11.:1?!11~~~~1~1 b~~.:J'li'CJ 
' 

35. '1..11.:!~1-:~~ru o~w~ 
"' 

36. 'U1-:J':i~11':i':iW ~~G11':i':iW 
"' ... ... 

37. '1..11.:1~1" 'V'I'Ub?l-:1 
~ CV tf .c=t.CV tf 

38. 'U1-:J?!11b'V'I~':i~'U '1'Vlli':in't!t 

39. 'U1-:J?!11G1tJ'UViil 'll~n'llm 
cv ~ II t 

40. 'U1CJ"lll"ln~ bbn1'U'U 
'U ' 

~ "' 
41. 'U1CJL:U~\I Vl~bbn"1 

42. 'U1-:~?t11Yl1-:~'Vl~.:~ fi~~'Ucr 
' • 

43. '1..11-:J'U~'U ~a'1'Vlt5 
44. 'U1CJli1tJ'Vl li'U~b~"ll~?!il'Vl 

45. 'U1-:J?!111"mcl b~~~'U1~ 

46. 'U1-:J?I11~~"fi~ 'ln't!t1bVi~':i 

- 2 -

n~~~~'U11"l':ibb"~u~m1mvmm':i~mn !"lru~\-11.:~1'1..1 " " ... 

n~~~.:~ b?!~~m':i~n't!t1'Vl1-:J 1n" !"lru~\-11.:~1'1..1 
' 

b 'VII"l 1 'U 1"V?!1':i?I'Ub'Vll"lbb"~m':i~~?!1':i 
Vlti1CJ~':i1\l?!~umv 1 'U !"lru~\-11.:~1'1..1 

~n't!t1ilb'Vll"ln l"lru~\'11.:~1'U 

~n't!t1ilb'Vll"ln l"lru~\-11.:~1'1..1 

~n't!t1ilb'Vll"ln l"lru~\-11.:~1'1..1 

~n't!t1ilb'Vll"ln l"lru~\-11.:~1'1..1 

~n't!t1ilb'Vll"ln !"lru~\-11.:~1'1..1 

~n't!t1ilb'Vll"ln l"lru~\-11.:~1'1..1 

Pln't!t1ilb'Vll"ln l"lru~\-11.:~1'1..1 

Pln't!t1ilb'Vll"ln 

ti'n1~1m':i~?!~ 
' 

'li'n'\.l':i~~1a~~'Ucr 

'li'n~~m':i.:J1'U~11 '\.1 

'li'n'VI'l'Ylmmul"ll"l" 
' 

'li'n1"1!1m':i~n't!t1 

'li'n1~1m':i~n't!t1 

l"lru~\-11.:~1'1..1 

1"lru~\'11.:~1'U 

!"lru~\-11.:~1'1..1 

!"lru~\-11.:~1'1..1 

l"lru~\-11.:~1'1..1 

!"lru~\-11.:~1'1..1 

!"lru~\-11.:~1'1..1 

!"lru~\-11.:~1'1..1 

n~~'U 'l:e.~u1 mb"~ bbe.J'U !"lru~\'11.:~1'Ubb"~b"'IJ1'Un1':i 
' ' 

'li'n1 bl"l':i1~~'U 1t~u1mb"~ bbe.J'U l"l~m'l.lb~~'ll1e.Jbffii1'Um':i 
'U ' 

'li'n1bl"l':i1~~'UbtJU1tJbb"~bbe.J'U l"l~1.:J1'Ub~~·~bt~~m':i 

'li'n1bl"l':i1~~'UbCJU1CJLb"~bbe.J'U l"l~m'l.lb~~'ll1t~bffii1'Um':i 
'U ' 

1 ~l"lru~\'11.:~1'UvTl~'lum':i bb~.:~~-:~~1~fl'1i.:~'ll~u11VI'li'1~~.:~d 
1. tl1VI'U~m~ubb 'U1fi~ 1 bl"l':i1~~-if~~" ?!':i'\.1 b U'U':i1CJ.:J1'Ue.J"m':i~1b il'U.:J1'Ubb"~ bbe.J'U'\.Ifilliim':i 

'U ' ~ 
• I o :'1 o "' ,N d ~ • I ~ < "' 
u':i~lil1 u'IJ~-:!?!1'Un.:J1'Ub'IJ~'Vl'U'Vln1':irln't!t1u':i~f:l~rln't!t1'1':i1't!t~)':ili1'U b'IJ~ 1 

2. 'll~u1l-:~1'U~'U "1 ~b~m-il~.:~bb"~VI~~~1~m~-ru~~u'VI~1t~~1e.~l"l11l.l1'u~~"ll~ub~~ 
l"l11~?!1~1':if:l bb"~ bfi~'ll':i~ bCJ"llti?!.:J?!~'IJ~.:J'Vl1-:l':i1~n1':i 

'U ' 

~.:~d ~.:~bb~u~tlbU'U~'U1'll 

i.:~ ru 1'1..1~ 1.9 ~"11"1~ 'Vl.\"1.2561 
' 

- c _____ :o=:> ~ 
· ('U1~~~n~ ~~~a~ 

~il1U1CJnT~ri11!nnut-vl'l~u~ms~n1!11tl"i~Cl~Plm~1~11~~1151~ ~"11~ (i... 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 


	01 ปก
	02 คำนำ
	03 สารบัญ
	04. ส่วนที่ 1สภาพการจัดการศึกษา
	05 ส่วนที่ 2 ทิศทางการพัฒนา
	2.4 นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
	พันธกิจ
	นโยบาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
	นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
	นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
	นโยบายที่ 3  พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
	นโยบายที่ 4  สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ  เหลื่อมล้ำทางการศึกษา
	นโยบายที่ 5  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
	กลยุทธ์เชิงนโยบาย
	1. ผู้เรียนทุกคนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของชาติ และการพลเมืองโลกที่ดี (Global Citizen)
	นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
	นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
	นโยบายที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ



	06.1 ส่วนที 3 รายละเอียดของแผนปฏิบัติการ
	06.2 ส่วนที 3 รายละเอียดของแผนปฏิบัติการ ส่วนที่ 2.doc
	07 ส่วนที่ 4 การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ
	08 ภาคผนวก
	08.1 ปฏิทินการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
	08.2 คำสั่งคณะทำงานจัดทำรายงานผลและแผน62
	09 ปกหลัง

