


 
   
อํานาจหน้าที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 
 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นองค์กรทางการศึกษาที่ต้ังขึ้น           
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 มาตรา 33 วรรค
สอง“ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคําแนะนําของสภาการศึกษา มีอํานาจประกาศใน               
ราชกิจจานุเบกษา กําหนด เขตพื้นที่การศึกษาเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานแบ่งเป็น          
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา”และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ.2553 ข้อ 4 ให้แบ่งส่วน
ราชการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ดังต่อไปน้ี 

1. กลุ่มอํานวยการ 
2. กลุ่มบริหารงานบุคคล 
3. กลุ่มนโยบายและแผน 
4. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
5. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
6. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
7. กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 
8. หน่วยตรวจสอบภายใน 

  
มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปน้ี 
 1. จัดทํานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้องกับ
นโยบายมาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และความต้องการของท้องถิ่น 
 2. วิเคราะห์การจัดต้ังงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหน่วยงานในเขตพ้ืนที่
การศึกษา แจ้งจัดสรรงบประมาณที่ได้รับใหห้น่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งกํากับ ตรวจสอบ ติดตามการ
ใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 
 3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษา  ในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 4. กํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูล สารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล        
เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษา ในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รวมท้ังบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอ่ืน            
ที่จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา 
 9. ดําเนินการประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 10. ประสาน ส่งเสริม การดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะทํางานด้านการศึกษา 

ส่วนที่ 1 
สภาพการจัดการศึกษา
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 11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กร หน่วยงาน ภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในฐานะสํานักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ ในเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา 
 12. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเก่ียวกับกิจการภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใด
โดยเฉพาะหรือปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  
 
 
โครงสร้างการบริหารงาน 

สพป.นค.1 

คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบประเมินผลและ 

นิเทศการศึกษา 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

กลุ่ม 
อํานวยการ 

กลุ่ม          
นโยบายและแผน

กลุ่ม             
บริหารงานบุคคล

กลุ่มส่งเสริม 
การจัดการศึกษา 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม        
และประเมินผล          
การจัดการศึกษา 

กลุ่มบริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย์ 

กลุ่มส่งเสริม 
สถานศึกษาเอกชน 
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เขตบริการการศึกษา 
 
         สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต1 รับผิดชอบเขตพ้ืนที่บริการ จํานวน 6 
อําเภอ ได้แก่ อําเภอเมืองหนองคาย อําเภอท่าบ่อ อําเภอศรีเชียงใหม่ อําเภอสังคม อําเภอโพธ์ิตาก และ
อําเภอสระใคร 
 

    ภาพแสดงเขตบริการการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 

 
ข้อมูลพืน้ฐานทางการศึกษา 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ที่ต้ังสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษา  
 
         สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ต้ังอยู่ที่บริเวณ ศูนย์ราชการ ตําบล
หนองกอมเกาะ อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000 โทร 0-4241-1332, 0-4241-2691,               
0-4246-5318 และโทรสาร 0-4241-1294 Email :  rueti.b@hotmail.com (webmaster) เว็บไซต์ 
www.nkedu1.go.th 
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ข้อมูลพืน้ฐานทางการศึกษา  
 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มีพ้ืนที่ในความรับผิดชอบในการจัด
การศึกษา จํานวน  6  อําเภอ ได้แก่ อําเภอเมืองหนองคาย อําเภอท่าบ่อ อําเภอศรีเชียงใหม่ อําเภอสังคม 
อําเภอโพธ์ิตาก และอําเภอสระใคร มีจํานวนโรงเรียน จํานวนนักเรียน จํานวนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ดังน้ี 

 
          ข้อมูลทางการศึกษาเชิงปริมาณ ปีการศึกษา 2559 
 
ตารางที่ 1  จํานวนโรงเรียน ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 
              จําแนกตามระดับที่เปิดสอน  

 

ระดับทีเ่ปิดสอน จํานวนโรงเรียน (โรง) 
อนุบาล - ประถมศึกษา 123 
อนุบาล - มัธยมศึกษาตอนต้น 26 
ประถมศึกษา 8 
ประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น 1 
อนุบาล - มัธยมศึกษาตอนปลาย 1 

รวมทั้งสิน้ 159 
 

ตารางที่ 2  จํานวนโรงเรียนเอกชนในกํากับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
              หนองคาย เขต 1 จําแนกตามระดับที่เปิดสอน  
 

ระดับทีเ่ปิดสอน จํานวนโรงเรียน (โรง) 
อนุบาล 9 
อนุบาล - ประถม 3 
อนุบาล - มัธยมศึกษาตอนต้น 3 
มัธยมศึกษาตอนต้น - มัธยมศึกษาตอนปลาย 1 

รวมทั้งสิน้ 16 
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ตารางที่ 3  จํานวนนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 
              จําแนกตามระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2559 
 

ระดับการศึกษา จํานวนนักเรียน (คน) 
ก่อนประถมศึกษา 4,185 
ประถมศึกษา 16,652 
มัธยมศึกษาตอนต้น 2,165 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 71 

รวมท้ังสิ้น 23,073 
 
ตารางที่ 4  จํานวนนักเรียนโรงเรียนเอกชนในกํากับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
              หนองคาย เขต 1  จําแนกตามระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2559 
 

ระดับการศึกษา จํานวนนักเรียน (คน) 
ก่อนประถมศึกษา 2,261 
ประถมศึกษา 3,218 
มัธยมศึกษาตอนต้น 624 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 28 

รวมทั้งสิน้ 6,131 
 

ตารางที่ 5  จํานวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน 
              ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาหนองคาย เขต 1   

 

ตําแหน่ง จํานวน (คน) 
ผู้อํานวยการโรงเรียน 137 
รองผู้อํานวยการ 16 
ข้าราชการครู 1,371 
พนักงานราชการ 29 
ลูกจ้างประจํา 65 
ลูกจ้างช่ัวคราว 208 

รวมทั้งสิน้ 1,826 
 

 
 



6 

  

 
ตารางที่ 6  จํานวนบุคลากรของโรงเรียนเอกชนในกํากับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
              ประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 
 

ตําแหน่ง จํานวน (คน) 
ผู้รับใบอนุญาต 16 
ผู้จัดการ 10 
ผู้อํานวยการ 10 
ครู 254 
บุคลากรทางการศึกษา 7 
พ่ีเลี้ยง 48 
ครูที่ยังไม่ได้บรรจุ 71 
เจ้าหน้าที่อ่ืน ๆ  123 

รวมทั้งสิน้ 539 
 
ตารางที่ 7  จํานวนบุคลากรสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 
 

ตําแหน่ง จํานวน (คน) 
ผู้อํานวยการ - 
รองผู้อํานวยการ 7 
ศึกษานิเทศก์ 17 
บุคลากรทางการศึกษา 38 ค. (2) 48 
ลูกจ้างประจํา 13 
ลูกจ้างช่ัวคราว 7 
แม่บ้าน 1 
ยาม 2 

รวมทั้งสิน้ 95 
 
 



 

ตารางที่ 8  จํานวนเด็กพิการ จําแนกตามประเภทความพิการ 

ระดับ
ชั้น 

 ประเภทความพิการ  

 รวมทั้งสิ้น  
 1. บกพร่องทางการเห็น  2. บกพร่องทางการได้

ยิน   3. บกพร่อง
ทาง

สติปัญญา  

 4. บกพร่อง
ทางร่างกาย 
หรือการ

เคลื่อนไหว 
หรือสุขภาพ  

 5. บกพร่อง
ทางการเรียนรู ้ 

 6. บกพร่อง
ทางการพูด
และภาษา  

 7. บกพร่อง
ทาง

พฤติกรรม
หรืออารมณ์ 

 8. ออทิสติก  9. ความ
พิการซ้อน  

 10. ไม่
ระบุ

ประเภท
ความ
พิการ   บอด   เลือนราง  หูหนวก   หูตึง  

 ช   ญ   ช  ญ  ช  ญ   ช   ญ   ช   ญ   ช   ญ   ช   ญ   ช   ญ   ช   ญ   ช   ญ   ช   ญ   ช  ญ  ช   ญ  รวม 
อ. - - 1 1 - 1 - - 3 3 2 2 9 5 5 - 5 3 4 1 3 1 - - 32 17 49 
ป.1 - - - 1 - - - 1 1 3 2 2 227 89 5 - 1 1 15 1 1 5 - - 252 103 355 
ป.2 - - - - 1 - - - 8 - 3 4 296 109 1 - 2 - 2 1 2 1 - - 315 115 430 
ป.3 - - 1 2 - - - - 7 7 3 1 385 155 3 2 6 1 3 - 2 3 - - 410 171 581 
ป.4 - - - - - - - - 7 3 1 2 323 146 - - 4 1 4 - 6 1 - - 345 153 498 
ป.5 - - - - 1 1 - - 10 5 2 3 394 124 2 1 8 - 6 - 1 - - - 424 134 558 
ป.6 - - - - - - - 1 12 8 2 5 464 141 4 - 3 - - 1 4 4 - - 489 160 649 
ม.1 - - - - - - - - 5 2 2 - 91 15 - - - - - - 2 1 - - 100 18 118 
ม.2 - - - - - - - - 1 1 4 - 84 11 - - - - - 1 - - - - 89 13 102 
ม.3 - - - - - - 1 5 2 4 1 62 10 - - - - - - - 1 - - - 15 71 86 
ม.4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
ม.5 - - - - - - - - - - - - 2 1 - - - - - - - - - - 2 1 3 
ม.6 - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - 1 - 1 
รวม - - 2 4 2 2 1 7 56 36 22 81 2,286 796 20 3 29 6 34 5 22 16 - - 2,474 956 3,430 
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       ข้อมูลทางการศึกษาเชิงคุณภาพ 
 

ผลการทดสอบระดับชาติขัน้พืน้ฐาน (O-Net)  ช่วงชัน้ที่ 2  
(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6)  เปรียบเทียบปีการศึกษา 2558-2559 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
คะแนนเฉลี่ย (ร้อยละ) 

ปี 2558 ปี 2559 ค่าพัฒนาการ 
ภาษาไทย 48.03 52.19 4.16 
คณิตศาสตร์ 41.10 37.91 -3.19 
วิทยาศาสตร์ 41.74 40.21 -1.53 
สังคมฯ 47.76 45.6 -2.16 
ภาษาอังกฤษ 36.54 30.79 -5.75 

เฉลี่ยรวม 43.03 41.34 -1.69 
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ผลการทดสอบระดับชาติขัน้พืน้ฐาน (O-Net)  ช่วงชัน้ที่ 3  
(ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3)  เปรียบเทียบปีการศึกษา 2558-2559 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
คะแนนเฉลี่ย (ร้อยละ) 

ปี 2558 ปี 2559 ค่าพัฒนาการ 
ภาษาไทย 41.91 41.97 0.06 
คณิตศาสตร์ 27.41 23.81 -3.60 
วิทยาศาสตร์ 34.19 31.70 -2.49 
สังคมศึกษา 43.40 44.21 0.81 
ภาษาอังกฤษ 26.46 26.57 0.11 

เฉลี่ยรวม 34.67 33.65 -1.02 
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ผลการทดสอบระดับชาติขัน้พืน้ฐาน (O-Net)  ช่วงชัน้ที่ 4  
(ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6)  เปรียบเทียบปีการศึกษา 2558-2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้ คะแนนเฉลี่ย (ร้อยละ) 
ปี 2558 ปี 2559 ค่าพัฒนาการ 

ภาษาไทย 43.07 43.84 0.77 
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 38.07 32.00 -6.07 
ภาษาอังกฤษ 19.62 21.34 1.72 
คณิตศาสตร์ 21.90 19.05 -2.85 
วิทยาศาสตร์ 31.07 28.28 -2.79 

รวมเฉลี่ย 30.75 28.90 -1.85 
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ผลการดําเนนิงาน 
 
 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มีภารกิจหลักและความมุ่งมั่น          
ที่จะพัฒนาการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและยกระดับคุณภาพการศึกษาและการบริหาร เพ่ือผู้เรียน           
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่สูงขึ้น  โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้ดําเนินการบริหารจัดการ             
ในระดับเขตพ้ืนที่  และมีผลการดําเนินงาน ดังน้ี 
 
กลยุทธ์ที่ 1  การพัฒนาคณุภาพผูเ้รียนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
จุดเนน้ด้านผูเ้รียน 
 1. ผลการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 
 

ระดับช้ัน 
จํานวนผู้เรียน 
ที่เข้ารับการ
ประเมิน 

จํานวนผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินพัฒนาการของเด็ก
ปฐมวัย (คน) 

ด้าน
ร่างกาย 

ด้านอารมณ์
และจิตใจ ด้านสังคม ด้านสติ 

ปัญญา 
อนุบาล 1 2,004 1,855 1,906 1,909 1,794 
อนุบาล 2 2,154 2,048 2,068 2,089 1,955 

รวม 4,158 3,903 3,974 3,998 3,749 
 
 ในปีการศึกษา 2558  ผลการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย  ดังน้ี 
  (1)  ผู้เรียนที่ผา่นเกณฑ์การประเมิน 4 ด้าน จํานวน.  3,636  คน 
  (2)  ผู้เรียนที่ผา่นเกณฑ์การประเมิน 3 ด้าน จํานวน     263  คน 
  (3)  ผู้เรียนที่ผา่นเกณฑ์การประเมิน 2 ด้าน จํานวน     128  คน  
  (4)  ผู้เรียนที่ผา่นเกณฑ์การประเมิน 1 ด้าน จํานวน      84  คน  
 2. ผลการทดสอบระดับชาติ (NT) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3   
 
 
 
 
 
 
  

  ผลการทดสอบระดับชาติ (NT) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โดยมีผลการประเมิน
ทักษะที่ได้ค่าเฉลี่ยร้อยละสูงที่สุดไปหาตํ่าที่สุด คือ ด้านการใช้เหตุผล ค่าเฉล่ียร้อยละ 52.99 ด้าน
ความสามารถทางภาษา ค่าเฉล่ียร้อยละ 51.73 และด้านคํานวณ ค่าเฉล่ียร้อยละ 45.71  

ทักษะที่ประเมนิ 

ค่าเฉล่ียรอ้ยละ 
ของผลการทดสอบระดับชาติ (NT)  
ปี

การศึกษา
2558 

ปี
การศึกษา

2557 

ผลต่าง 
+/- 

ด้านความสามารถทางภาษา 51.73 54.60 -2.87 
ด้านคํานวณ 45.71 45.91 -0.20 
ด้านการใช้เหตุผล 52.99 52.00 +0.99 
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 3. ผลการทดสอบระดับชาติขัน้พ้ืนฐาน (O-NET)    
     3.1 ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
 

ผลการประเมนิ 
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ค่าเฉล่ียร้อยละ 
ปี

การศึกษา 
2558  

ปี
การศึกษา 

2557 

ผลต่าง 
+/- 

รายการที่ 1 ภาษาไทย 48.03 43.86 +4.17 
รายการที่ 2 คณิตศาสตร์ 41.10 34.21 +6.86 
รายการที่ 3 วิทยาศาสตร์ 41.74 40.14 +1.60 
รายการที่ 4 สงัคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 47.76 48.61 -0.85 
รายการที่ 5 ภาษาอังกฤษ 36.54 31.19 +5.35 

 

  ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีค่าเฉล่ียสูงกว่าผลการทดสอบระดับสังกัด ได้แก่  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (47.76) และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
(41.74) และทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าผลการทดสอบระดับจังหวัด โดยมีผลทดสอบกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ที่สูงที่สุดไปหาตํ่าที่สุด คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (48.03) กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (47.76) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (41.74) กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ (41.10) และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (36.54) 
 
      3.2 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  
 

ผลการประเมนิ 
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ค่าเฉล่ียร้อยละ 
ปี

การศึกษา 
2558 

ปี
การศึกษา 

2557 
ผลต่าง+/- 

รายการที่ 1 ภาษาไทย 41.91 33.13 +8.78 
รายการที่ 2 คณิตศาสตร์ 27.41 25.76 +1.65 
รายการที่ 3 วิทยาศาสตร์ 34.19 35.02 -0.83 
รายการที่ 4 สงัคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 43.40 43.60 -0.20 
รายการที่ 5 ภาษาอังกฤษ 26.46 24.86 +1.60 

 

  ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีค่าเฉล่ียตํ่ากว่าผลการทดสอบระดับประเทศและระดับ
สังกัด โดยมีผลทดสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สูงที่สุด ไปหาตํ่าที่สุด คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม (43.40) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (41.91) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
(34.19) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (27.41) และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (26.46) 
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         3.3 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6    
 

ผลการประเมนิ 
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ค่าเฉล่ียร้อยละ 
ปี

การศึกษา 
2558  

ปี
การศึกษา 

2557 
ผลต่าง +/- 

รายการที่ 1 ภาษาไทย 43.07 42.91 +0.16 
รายการที่ 2 คณิตศาสตร์ 21.90 18.15 +3.75 
รายการที่ 3 วิทยาศาสตร์ 31.07 29.15 +1.92 
รายการที่ 4 สงัคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 38.07 32.15 +5.92 
รายการที่ 5 ภาษาอังกฤษ 19.62 20.85 -1.23 

 

    ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558
พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดไปหาตํ่าสุด คือ กลุ่มสาระการเรียนรูภาษาไทย (43.07) 
เมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2557 มีพัฒนาการเพ่ิมขึ้น 0.16  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม (38.07) เมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2557 มีพัฒนาการเพ่ิมขึ้น 5.92 กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ (31.07) เมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2557 มีพัฒนาการเพ่ิมขึ้น 1.92 กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ (21.90) เมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2557 มีพัฒนาการเพ่ิมขึ้น 3.75 และกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ (19.62) เมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2557 มีพัฒนาการลดลง 1.23 
 
กลยุทธ์ที่ 2  การเพิ่มโอกาส การเข้าถึงบริการการศึกษาข้ันพื้นฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนใหไ้ด้รับ

โอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ 
 

1.  ประชากรวัยเรียนในเขตพืน้ที่บริการได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาข้ันพื้นฐาน และศึกษาต่อในระดับ ที่
สูงขึ้น 
      1.1 ประชากรวัยเรียนในเขตพ้ืนที่บริการเข้าเรียนในระดับปฐมวัย 
  ตารางท่ี 1.1 จํานวนและรอ้ยละของประชากรวัยเรียนตาม ทร.14 ที่เกิดปี พ.ศ.2552 – 2555                   
          เข้าเรียนช้ันอนุบาลในปีการศึกษา 2558  

เด็กท่ีเกิด 
ปี พ.ศ. 

 

จํานวน 
ประชา
กรวัย
เรียน 
ตาม 
ทร.14 
(คน) 

เข้าเรียนชั้นอนุบาล ปีการศึกษา 2558 (คน) 
รวมประชากร     

วัยเรียนเข้าเรียน
ชั้นอนุบาล 

เข้าเรียน
ชั้นอ่ืน 
รวมทุก
สังกัด 
(คน) 

สพฐ. 

เอกชน อปท. อ่ืนๆ รวม จํานวน ร้อยละ สพป. สศศ. 

2555  2995 344 0 153 1199 1200 2896 2896 96.69 12 
2554 3344 1084 0 211 368 1515 3178 3178 95.04 166 
2553 3460 1954 3 190 762 352 3261 3261 94.25 199 
2552         3696 2177 1 275 364 475 3292 3292 89.01 404 
รวมทั้งสิ้น 13495 5559 4 829 2693 3542 12627 12627 93.57 781 
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  ในปีการศึกษา 2558 มีจํานวนประชากรวัยเรียนตาม ทร.14 ที่เกิดปี พ.ศ.2552– 2555   
เข้าเรียนช้ันอนุบาลในปีการศึกษา 2558  มีจํานวน 12,627 คน คิดเป็นร้อยละ 93.57 

1.2 ประชากรวัยเรียนในเขตพ้ืนที่บริการได้เข้าเรียนในช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 
  ในปีการศึกษา 2558 ประชากรวัยเรียนตาม ทร.14 ที่เกิดในปี พ.ศ.2551 เข้าเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2558 มีจํานวน 3,422 คน คิดเป็นร้อยละ100 
 

ตารางที่ 1.2 จํานวนและร้อยละของประชากรวัยเรียนตาม ทร.14 ที่เกิดในปี พ.ศ.2551                               
        เข้าเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2558  

จํานวน
ประชากร
วัยเรียนที่
เกิดในปี 
พ.ศ.2551 

(คน) 

เข้าเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1           
ปีการศึกษา 2558 เข้าเรียน  

ช้ันอ่ืน 
 (รวมทุก
สังกัด) 
(คน) 

รวมประชากร 
วัยเรียนเข้าเรียน 

สพฐ. (คน) สังกัด
อ่ืนๆ 
(คน) 

รวม 
รวม 
(คน) ร้อยละ สพป. สศศ. รวม 

(คน) ร้อยละ

3422 1939 2 713 2654 77.56 768 3422 100 
 

   หมายเหตุ  จํานวนประชากรวัยเรียนที่เกิดในปี พ.ศ.2551 ใช้ข้อมูลจากการคัดสําเนา ทร.14 ที่สํานัก
ทะเบียนอําเภอ/ท้องถิ่น 
 

  ในปีการศึกษา 2558 ประชากรวัยเรียนตาม ทร.14 ที่เกิดในปี พ.ศ.2551 เข้าเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2558 มีจํานวน 3,422 คน คิดเป็นร้อยละ100 
 
2.  ผู้เรียนจบตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ในระดับชั้นที่สถานศกึษาเปิดทําการสอน 
       2.1 ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนจบตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพ้ืนฐาน 
 

ตารางที่ 2.1 จาํนวนและร้อยละของผู้เรยีนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรยีนจบและเรยีนต่อ                                 
         ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1  
ผู้เรียนที่
จบ ช้ัน 
ป.6 

ทั้งหมด   
ปีการ 
ศึกษา 
2557 
(คน) 

ผู้เรียนช้ันป.6  
ที่เรียนจบ

ภายในเวลาที่
หลักสูตร
กําหนด  

ปี กศ.2557  

ผู้เรียน ช้ัน ป.6   
ที่ใช้เวลาในการ
เรียนจบเกินกว่า

ที่หลักสูตร
กําหนด 

ผู้เรยีนที่จบช้ัน 
ป.6 

 ที่ไม่ได้       
เรียนต่อ 

ในปี กศ.2558 

ผู้เรียนที่จบช้ัน ป.6  
ที่เข้าเรียนต่อ ม.1  
ในปี กศ.2558 

จํานวน ร้อย
ละ จํานวน ร้อย

ละ จํานวน ร้อย
ละ 

สังกัด 
สพฐ. 

สังกัด
อื่น รวม ร้อย

ละ 
3060 3060 100 3060 100 0 0 2886 174 3060 100 

 

  ในปีการศึกษา 2558  ผู้เรียนที่จบช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เข้าเรียนต่อช้ันมัธยมศึกษา         
ปีที่ 1  มีจํานวน 3,060 คน คิดเป็นร้อยละ 100 



15 

  

  2.2  ผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนจบตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551    
และศึกษาต่อในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือเทียบเท่า  
 

ตารางที่ 2.2 จาํนวนและร้อยละของผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนจบและเรียนต่อช้ันมัธยมศึกษา         
ปีที่ 4  

 

ผู้เรียนท่ี
จบชั้น     
ม.3      
ปี  

การศึกษา 
2557
ท้ังหมด 
(28 โรง) 

 

ผู้เรียนชั้นม.3   
ท่ีเรียนจบ

ภายในเวลาท่ี
หลักสูตร
กําหนด  

ปี กศ.2557  

ผู้เรียนชั้น ม.3 
ท่ีใช้เวลาใน
การเรียน 

จบเกินกว่าท่ี
หลักสูตร
กําหนด 

  

ผู้เรียน       
ท่ีจบชั้นม.3  
ท่ีไม่ได้เรียน

ต่อ 
ในปี กศ.2558 

ผู้เรียนท่ีจบชั้นม.3 ท่ีเข้าเรียนต่อ ม.4  
หรือเทียบเท่า ในปี กศ.2558 

จํานวน ร้อย
ละ จํานวน ร้อย

ละ จํานวน ร้อย
ละ 

สังกัด 
สพฐ. 

สังกัด
อาชีวะ สังกัดอ่ืน เทียบ 

เท่า รวม ร้อยละ 

667 667 100 0 0 52 7.80 190 377 0 48 615 92.20 
 

  ในปีการศึกษา 2558  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทั้ งหมดจํานวน 705 คน                  
จบการศึกษา จํานวน 667 คน  คิดเป็นร้อยละ 94.61 และเข้าเรียนต่อช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือเทียบเท่า 
จํานวน 615 คน คิดเป็นร้อยละ 92.20 
      2.3  ผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนจบตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551       
และศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น (ข้อมูล ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2559)  
             2.3.1  ผู้เรียนที่จบตามหลักสูตรฯ จํานวน  22 คน 
             2.3.2  ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น   จํานวน  22  คน คิดเป็นร้อยละ 100 
 

3.  ผู้เรียนพิการ ด้อยโอกาส และผู้ที่มีความสามารถพิเศษได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมให้    
ได้รับการศึกษาตามศักยภาพ 
 

เด็กพิการ 
ที่ได้รับการ
พัฒนา โดย 
สพท. (คน) 

ประเภทความพิการ (คน) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

        3,499     6    7 103 53 3,162    33 44 35 56 
 

หมายเหตุ  เด็กพิการ หมายถึง เด็กซึ่งมีข้อจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือการมีส่วนร่วม
ในสังคมเน่ืองจากความบกพร่องตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนด  มี 9 ประเภท ได้แก่ 1) พิการทางการ
เห็น 2) พิการทางการได้ยิน 3) พิการทางสติปัญญา 4) พิการทางร่างกายหรือสุขภาพ 5) พิการทางการ
เรียนรู้ 6) พิการทางการพูดและภาษา 7) พิการทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ 8) ออทิสติก และ 9) พิการ
ซ้ําซ้อน 
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       3.1  ผู้เรยีนพิการ 
              3.1.1  ผู้เรียนพิการในเขตพ้ืนที่บริการ จํานวนทั้งหมด  3,499  คน  
              3.1.2  ผู้พิการที่ได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมให้ได้รบัการศึกษาเต็มตามศักยภาพ จํานวน  
3,499 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
       3.2  เด็กด้อยโอกาส 

ประเภทเด็กด้อยโอกาส 

รวมท้ังสิ้น เด็ก
เร่ร่อน 

เด็กที่
อยู่
ใน

ธุรกิจ
ทาง
เพศ 

เด็กถูก
ทอดทิ้ง/
กําพร้า 

เด็ก
ถูกทํา
ร้าย

ทารุณ 

เด็ก
ยากจน

เด็ก
ใน
ชน
กลุ่ม
น้อย

เก่ียวกับ
ยาเสพ
ติด 

เด็กที่
ได้รับ

ผลกระทบ
จากโรค
เอดส์ฯ 

เด็ก
ใน

สถาน
พินิจ
ฯ 

3 1 47 74 16,544 2 4 4 23 16,702 
 

            3.2.1  จํานวนเด็กด้อยโอกาสในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปีการศึกษา 2558  จํานวน
ทั้งหมด 16,702 คน 
            3.2.2  จํานวนเด็กด้อยโอกาสท่ีได้รับการดูแลช่วยเหลือและสง่เสริมให้ได้รับการศึกษา               
เต็มตามศักยภาพ 16,702 คน คิดเป็นร้อยละ 100  
 
กลยุทธ์ที่ 3  การพัฒนาครแูละบุคลากรทางการศึกษา 
 

จุดเนน้ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดภารกิจและพ้ืนที่ปฏิบั ติงานเป็นฐาน                   
ด้วยระบบออนไลน์ (Teachers and Education Enhancement Based on mission Functional 
Areas as Major) 
     สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได้ดําเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
โดยยึดถือภารกิจและพ้ืนที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE Online และได้จัดต้ังศูนย์พัฒนาข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ TEPE Online ระดับภาค 9 ศูนย์ โดยมีจังหวัดหนองคายเป็นศูนย์
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอีกศูนย์หน่ึง ซึ่งครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถพัฒนา
ตนเองได้จากแหล่งเรียนรู้ ด้วยระบบ TEPE Online ระดับภาค 
            1. โรงเรียนที่สมัครเรียนระบบพัฒนาตนเอง จํานวน 107 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 67.72 ของ
โรงเรียนทั้งหมด 158 โรงเรียน 
            2. ผู้สมัครเรียนระบบพัฒนาตนในหน้าที่ จํานวน 999 คน คิดเป็นร้อยละ 62.76 ของจํานวน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด 1,592 คน       
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กลยุทธ์ที่ 4 พฒันาระบบการบริหารจัดการ 
จุดเนน้ด้านการบริหารจัดการ 

1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  ได้ดําเนินโครงการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา โดยได้พัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 โดยมีระบบ Server ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เว็บไซต์ 
www.nkedu1.go.th  เว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (AOC) และระบบ e-office 
ให้บริการแก่ครูและบุคลากรในสังกัดให้สามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มีการควบคุมการใช้ งบประมาณ
อย่างเป็นระบบ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา เบิกจ่าย
งบประมาณในภาพรวมได้ร้อยละ 99 และงบลงทุนร้อยละ 98 
 

งบประมาณภาพรวม(บาท) งบลงทุน(บาท) 
ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย ร้อยละ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย ร้อยละ

100,130,844.45 99,549,313.30 99.00 29,698,479.45 29,121,555.06 98.00 
 

3. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 และโรงเรียนในสังกัด ได้ออก
ติดตามนักเรียนที่ออกจากระบบการศึกษา ในปีการศึกษา ปี 2557 จํานวนทั้งหมด 7 ราย และปีการศึกษา 
2558 จํานวน 36 ราย 
           สรุปสาเหตุที่เด็กออกกลางคัน  
             1) นักเรียนทีมมีารดา เป็นคนลาว เด็กไม่มีสญัชาติไทย กลบัไปอยู่กับมารดาที่           
ประเทศลาว 
             2) สมรส/ท้องก่อนวัยเรียน 
             3) อพยพตามครอบครัวไปอยู่ที่อ่ืนโดยไม่ได้แจ้งย้ายออกจาก ทร.14 
             4) ครอบครัวยากจน/ออกไปทํางานช่วยครอบครัว 
             5) ปัญหาครอบครัว บิดามารดาหย่าร้าง 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
 การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นการศึกษาเร่ิมแรกของคนในชาติ ดังน้ัน เพ่ือให้การศึกษาของประเทศไทย 
มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล บนพ้ืนฐานของความเป็นไทย ให้นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพสูงสุดในตน 
มีความรู้และทักษะที่แข็งแกร่งและเหมาะสม เป็นพ้ืนฐานสําคัญในการเรียนรู้ระดับสูงขึ้นไป และการดํารงชีวิต
ในอนาคต สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษา          
ขั้นพ้ืนฐาน จึงกําหนดนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
ดังน้ี 
 1. เร่งรัดปฎิรูปการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบ และกระบวนการการ
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย ทันเหตุการณ์ ทันโลก ให้สําเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 
 2. เร่งพัฒนาความแข็งแกร่งทางการศึกษา  ให้ผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท รวมถึงเด็กพิการ  
และด้อยโอกาส  มีความรู้ และทักษะแห่งโลกยุคใหม่ควบคู่กันไป โดยเฉพาะทักษะการอ่าน เขียน และการคิด  
เพ่ือให้มีความพร้อมเข้าสู่การศึกษาระดับสูง  และโลกของการทํางาน 
 3. เร่งปรับระบบสนับสนุนการจัดการศึกษา ที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันมีการประสาน
สัมพันธ์กับเน้ือหา ทักษะ และกระบวนการเรียนการสอน ประกอบไปด้วย มาตรฐานและการประเมิน  
หลักสูตรและการสอน การพัฒนาทางวิชาชีพ สภาพแวดล้อม การเรียนรู้ 
 4. ยกระดับความแข็งแกร่งมาตรฐานวิชาชีพครูและผู้บริหารสถานศึกษา ให้ครูเป็นผู้ที่มี
ความสามารถและทักษะที่เหมาะสมกับการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถ
ในการบริหารจัดการ และเป็นผู้นําทางวิชาการ ครูและผู้บริหารสถานศึกษาประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่
ผู้เรียน สร้างความมั่นใจและไว้วางใจ ส่งเสริมให้รับผิดชอบต่อผลท่ีเกิดกับนักเรียน ที่สอดคล้องกับวิชาชีพ 
 5. เร่งสร้างระบบให้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นองค์กรคุณภาพท่ีแข็งแกร่ง และมี
ประสิทธิภาพ มีความสามารถรับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ และมาตรฐานได้เป็นอย่างดี 
 6. เร่งรัดปรับปรุงโรงเรียนให้เป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็ง มีแรงบันดาลใจ และมีวิสัยทัศน์ในการ
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ชัดเจน เป็นสถานศึกษาคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ ที่สามารถจัดการเรียนการสอน
ได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล  
 7. สร้างระบบการควบคุมการจัดการการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา ที่มีข้อมูล สารสนเทศ  
และข่าวสาร เก่ียวกับกระบวนการเรียนการสอนอย่างพร้อมบริบูรณ์ และมีนโยบายการประเมินผลอย่างเป็น
รูปธรรม 
 8. สร้างวัฒนธรรมใหม่ในการทํางาน เร่งรัดการกระจายอํานาจและความรับผิดชอบ ปรับปรุง
ระบบของโรงเรียน ให้เป็นแบบร่วมคิดร่วมทํา การมีส่วนร่วม และการประสานงาน สามารถใช้เครือข่าย       
การพัฒนาการศึกษาระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ กลุ่มบุคคล 
องคก์รเอกชน องค์กรชุมชน และองค์กรสังคมอ่ืน  

ส่วนที่ 2
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน
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 9. เร่งปรับระบบการบริหารงานบุคคลมุ่งเน้นความถูกต้อง เหมาะสม และเป็นธรรมให้เป็นปัจจัย
หนุนในการเสริมสร้างคุณภาพและประสิทธิภาพ ขวัญและกําลังใจ สร้างภาวะจูงใจ แรงบันดาลใจ  
และความรับผิดชอบในความสําเร็จตามภาระหน้าที่ 
 10. มุ่งสร้างพลเมืองดี ที่ต่ืนตัว และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมพหุวัฒนธรรมได้ และทําให้การศึกษา
นําการแก้ปัญหาสําคัญของสังคม 
 11. ทุ่มเทมาตรการเพ่ือยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่พัฒนาล้าหลัง และโรงเรียนขนาดเล็ก 
ที่ไม่ได้คุณภาพ เพ่ือไม่ให้ผู้เรียนต้องเสียโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ 
 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 
 
วิสัยทัศน ์

ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้อย่างมีคุณภาพ และมาตรฐานระดับสากลบน
พ้ืนฐานของความเป็นไทยโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา บุคลากรในสังกัดได้รับการพัฒนาให้
เป็นมืออาชีพ 
 
พันธกิจ 

1. ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ประชากรวัยเรียนทุกกลุ่มอายุได้รับการศึกษาอย่าง
ทั่วถึง และมีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 

2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ 

3. พัฒนาบุคลากรในสังกัด ให้มีทักษะที่เหมาะสม และมีวัฒนธรรมการทํางานที่มุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
4. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาที่ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้

และผู้รับบริการ 
5. บริหารจัดการองค์กรตามมาตรฐานการบริหารการจัดการภาครัฐ โดยเน้นการมีส่วนร่วม                

เพ่ือเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา 
 
เป้าประสงค ์

1.  ผู้เรียนในเขตบริการทุกคนได้เข้ารับการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างมีคุณภาพ
ทั่วถึง เสมอภาค และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 

2.  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทุกคนได้รับการพัฒนา ให้มีทักษะที่เหมาะสม 
และมีวัฒนธรรมการทํางานที่มุ่งผลสัมฤทธ์ิ 

3.  สถานศึกษาทุกแห่งมีและใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาที่ทันสมัยและสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้และผู้รับบริการ 

4.  หน่วยงานในสังกัดมีระบบการพัฒนาบุคคลและองค์กรที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานการ
บริหารจัดการภาครัฐทุกองค์กร 
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ค่านิยมองค์กร 
 

 ย้ิมง่าย  ไหว้สวย  แต่งกายดี  วจีไพเราะ 
 
กลยุทธ์ 
 จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 จึง
กําหนดกลยุทธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จํานวน 4 กลยุทธ์ ดังต่อไปน้ี 
 กลยุทธ์ที่ 1   การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กลยุทธ์ที่ 2   การเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับ  
                โอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 3   การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 กลยุทธ์ที่ 4   การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
 
 
กลยุทธ์ที่ 1  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

มาตรการ 
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ 

1.1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
1.1.1 ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมของคนไทย 12 ประการ 
1.1.2 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวและการบริการแนะแนวเพ่ือการศึกษาต่อ

และการประกอบอาชีพให้แก่นักเรียนต้ังแต่ระดับประถมศึกษาอย่างเข้มแข็ง ต่อเน่ือง และเป็นรูปธรรม เพ่ือให้
ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง สามารถวางแผนชีวิตด้านการเรียน การประกอบอาชีพในอนาคต รวมทั้งสามารถ
ปรับตัวได้อย่างเหมาะสม และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

1.1.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ตามวัย 
1.1.4 ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร และภาษาอาเซียนอย่างน้อย          

1 ภาษา เพ่ือให้นักเรียนสามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติได้ รองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนและเทียบเคียงสู่
มาตรฐานสากล 
  1.2  พัฒนาระบบส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพการจัดการศึกษา 
   1.2.1  ส่งเสริมการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศที่เก่ียวข้องกับคุณภาพของผู้เรียนทุกระดับ          
ทุกประเภท ให้มีประสิทธิภาพ 
   1.2.2  สนับสนุนการจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทและความต้องการ 
ในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดคุณภาพ 
   1.2.3  ส่งเสริมการนําหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาหลักสูตร
ให้สอดคล้องกับความจําเป็นและความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม 
   1.2.4  ส่งเสริมสนับสนุนการใช้สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยีและนวัตกรรม และสิ่งอํานวย
ความสะดวกท่ีหลากหลาย การมีศูนย์รวมสื่อให้ครูสามารถยืมสื่อไปใช้ในการการจัดการเรียนรู้ได้ เพ่ือส่งเสริม
การเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 
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   1.2.5  ส่งเสริมสนับสนุนการนําการทดสอบ NT O-NET การประเมินของ PISA และระบบ
การทดสอบกลางของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มาใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ให้เกิด
คุณภาพแก่ผู้เรียน 
   1.2.6  ส่งเสริมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ให้มีความเข้มแข็ง 
   1.2.7  ส่งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพควบคู่ไปกับวิชาสามัญในระดับมัธยมศึกษา 
   1.2.8  จัดระบบนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลหลากหลายมิติให้มีความเข้มแข็ง
และต่อเน่ือง เป็นรูปธรรม ให้มีข้อมูลป้อนกลับ และสามารถสะท้อนคุณภาพของผู้เรียน 
 2. สร้างแนวร่วมการกํากับดูแล พัฒนาคุณภาพนักเรียน 
  2.1  สร้างความเข้าใจและความตระหนักในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้แก่ผู้ปกครอง ชุมชน 
สังคม และสาธารณชน 
  2.2  ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทุกภาคส่วน            
เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
  2.3  ประสานสถาบันที่รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อให้คัดเลือกอย่างหลากหลาย สอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
กลยุทธ์ที่ 2  การเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน ให้ได้รับโอกาส      

ในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ 
 

มาตรการ 
1. เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 

1.1  สนับสนุนโรงเรียนดีมีคุณภาพตามความต้องการจําเป็นของผู้เรียน ชุมชน และบริบทของ
พ้ืนที่ ทั้งในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ให้เป็นโรงเรียนที่มีรูปแบบการเรียนการสอนที่สอดคล้อง
กับบริบทของพ้ืนที่ และมุ่งสู่มาตรฐานสากล บนพ้ืนฐานของความเป็นไทย ให้ครอบคลุมทุกตําบล 

1.2  ส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนจัดการศึกษาวิชาชีพ ทั้งที่จัดเองและสร้างความร่วมมือ 
กับหน่วยงานอ่ืน เพ่ือเป็นการส่งเสริมการมีงานทําของผู้เรียน โดยเฉพาะโรงเรียนที่จัดการศึกษามัธยมศึกษา
ตอนปลาย ให้สร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการเพ่ือเป็นช่องทางในการเลือกประกอบอาชีพของผู้เรียน 

1.3  ส่งเสริมการจัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งในรูปแบบปกติ รูปแบบเพ่ือความเป็น
เลิศ รูปแบบเพ่ือเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส และรูปแบบการศึกษาทางเลือก ให้เหมาะสมกับความต้องการ
จําเป็นของผู้เรียนแต่ละคน และมีคุณภาพตามมาตรฐาน โดยมีความเช่ือมโยงระหว่างรูปแบบต่าง ๆ 

2. เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบที่เก่ียวข้อง เพ่ือลดความเสี่ยงในการออกกลางคัน และดูแล
ช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสและเด็กที่ไม่อยู่ในทะเบียนราษฎร์อย่างเหมาะสม 

 2.1  พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ นักเรียนเป็นรายบุคคล ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพให้มี
ประสิทธิภาพและต่อเน่ืองเช่ือมโยงกัน โดยเฉพาะเมื่อเกิดการส่งต่อนักเรียน 

 2.2  สนับสนุนการบริหารงบประมาณ ประเภทงบเงินอุดหนุนรายหัวให้ผู้เรียน เพ่ือพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้แบบตามตัวผู้เรียน (Demand-side Financing) มีการเช่ือมโยงกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
และหน่วยงานที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เน้นการบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ 

 2.3  สร้างความเข้มแข็งของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
และระบบคุ้มครองนักเรียน รวมท้ังเช่ือมโยงทุกระดับกับงานที่สัมพันธ์ 
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 2.4  ประสานหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือจัดทําระบบดูแลช่วยเหลือ และจัดการศึกษาที่เหมาะสม
สําหรับเด็กด้อยโอกาสที่มีอยู่ในทะเบียนราษฎร์ เช่น เด็กไร้สัญชาติ เด็กพลัดถิ่น เด็กต่างด้าว เด็กไทยที่มีเลข
ประจําตัวประชาชน บุตรหลานของแรงงานต่างด้าว เป็นต้น 
 
กลยุทธ์ที่ 3  การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

มาตรการ 
1. ลดภาระงานอ่ืน นอกเหนือจากงานที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนรู้ของครู 

1.1 ขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมโครงการในช่วงเปิดภาคเรียน 
1.2 ส่งเสริมการบริหารจัดการในลักษณะกลุ่มโรงเรียน โดยเฉพาะโรงเรียนที่มีจํานวนครู 

ไม่เพียงพอ 
1.3  ประสานความเป็นไปได้ในการกําหนดให้ผู้บริหารสถานศึกษาสอนอย่างน้อย 1 รายวิชา           

ในโรงเรียนของตน และบุคลากรทางเลือกในเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มีคุณวุฒิที่เหมาะสมช่วยสอนในโรงเรียนที่ครู 
ไม่เพียงพอ 

1.4  ประสานและส่งเสริมการทํางานของจิตอาสาหรือความสนับสนุนจากองค์กรต่าง ๆ เพ่ือ
จัดหาผู้มาช่วยเหลือการทํางานต่าง ๆ ภายในโรงเรียน 

2.  ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ โดยเฉพาะด้านการวัดและประเมินผล และทักษะในการ
สื่อสารของครู ให้มีสมรรถนะในการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 

 2.1  เผยแพร่องค์ความรู้และแหล่งเรียนรู้เก่ียวกับนวัตกรรม วิธีการจัดการเรียนการสอน การ
สอนคิดแบบต่าง ๆ และการวัดประเมินผล ให้สามารถพัฒนาและประเมินผลนักเรียนให้มีคุณภาพตาม
ศักยภาพเป็นรายบุคคล 

 2.2 พัฒนาครูให้สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาตามศักยภาพของแต่ละบุคคล โดยการ
ประยุกต์ใช้สื่อ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม 

 2.3  ส่งเสริมระบบการนิเทศแบบกัลยาณมิตร โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษา และครู ทั้งในโรงเรียน ระหว่างโรงเรียน หรือภาคส่วนต่าง ๆ ตามความพร้อมของโรงเรียน 

 2.4  ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเก่ียวข้องและทุกภาคส่วน 
ให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

 2.5  ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอน ให้สอดรับกับการเป็นประชาคมอาเซียน 
3. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ให้มีความสามารถทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพ

และเกิดประสิทธิผล โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิของนักเรียน 
4. เสริมสร้างระบบแรงจูงใจ เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญกําลังใจในการทํางาน 

4.1  ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นมืออาชีพมีผลงานเชิงประจักษ์ 
4.2   ส่งเสริมความก้าวหน้าของครู ให้มีวิทยฐานะที่สอดคล้องกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ

นักเรียน 
5. สนับสนุนกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณของความเป็นครู การ

เป็นครูมืออาชีพ และยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
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6.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กร คณะบุคคล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้อง วางแผน สรรหา
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการและจําเป็นของโรงเรียนและสังคม 

  6.1  สร้างความตระหนักกับองค์กร คณะบุคคล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการสรรหา ย้ายโอน          
บุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่ และมีการวางแผนประชาสัมพันธ์ 

  6.2  ประสานสถาบันอุดมศึกษาผลิตครูที่มีวิชาเอกตรงกับความต้องการ สามารถจัดการเรียนรู้
เพ่ือผู้เรียนที่มีความแตกต่างหลากหลายได้ และสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนที่มีความแตกต่างกัน 
 
กลยุทธ์ที่ 4  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
 

มาตรการ 
1. กระจายอํานาจและความรับผิดชอบ 

1.1  ส่งเสริมสนับสนุนให้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา มีความสามารถและมี
ความเข้มแข็งในการบริหารจัดการด้วยตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.2  บูรณาการการทํางานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระหว่างสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพตามบริบทได้เพ่ิมขึ้น 

1.3  พัฒนาระบบช่วยเหลือ กํากับ ติดตาม และตรวจสอบการบริหารจัดการงบประมาณที่มี       
ประสิทธิภาพ 

1.4  แก้ไขปัญหาการบริหารจัดการงบประมาณที่ไม่เหมาะสม ถูกต้อง ตามหลักธรรมาภิบาลได้
อย่างรวดเร็ว 

2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
2.1  เร่งสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ถึงความจําเป็นและประโยชน์ของการ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการพัฒนาการศึกษา 
2.2  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  2.2.1  ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนทราบถึงความต้องการได้รับความช่วยเหลือของ

โรงเรียน โดยเฉพาะโรงเรียนที่ขาดแคลน อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล ทุรกันดาร 
  2.2.2  ประสานหน่วยงานทุกภาคส่วน ให้เข้ามาช่วยเหลือโรงเรียนที่มีความมุ่งมั่นพัฒนา

คุณภาพการศึกษาแต่มีความขาดแคลนมาก 
2.3  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 3.  ส่งเสริมการใช้การวิจัยเป็นฐานในการพัฒนาการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา 
 4.  ส่งเสริมให้สถานศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และองค์คณะบุคคล มีความรับผิดชอบต่อผล
การดําเนินงาน 
 4.1  ส่งเสริมให้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และองค์คณะ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่นักเรียนในพ้ืนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น อัตราการออกกลางคันลดลง มีพฤติกรรม
เสี่ยงลดลง 
 4.2  สร้างช่องทางรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เรื่องร้องเรียนที่เก่ียวข้องกับองค์กร องค์
คณะบุคคลที่เก่ียวข้อง และติดตามตรวจสอบอย่างต่อเน่ือง 
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จุดเน้น  
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 กําหนด 6 จุดเน้นการดําเนินงาน 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ที่สอดคล้องกับ 6 ยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังน้ี  

จุดเน้นที่ 1  ด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  
จุดเน้นที่ 2  ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา  
จุดเน้นที่ 3  ด้านการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
จุดเน้นที่ 4  ด้านพัฒนากําลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ  
จุดเน้นที่ 5  ด้าน ICT เพ่ือการศึกษา  
จุดเน้นที่ 6  ด้านการบริหารจัดการ  
 

จุดเน้นที่ 1  ด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
1. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้มีการปรับปรุงตามความเหมาะสม ดังต่อไปน้ี  

1.1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับผู้เรียน  
1.2 โครงสร้างเวลาเรียนมีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับผู้เรียน  
1.3 สถานศึกษาทุกแห่งมีการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในแต่ละช่วงช้ัน  
1.4 สถานศึกษาใช้ STEM Education BBL DLTV  

2. ผู้เรียนมีสมรรถนะที่สําคัญ สู่มาตรฐานสากล ดังต่อไปน้ี  
2.1 ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการด้าน ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาที่

สมดุล เหมาะสมกับสังคม วัย และเรียนรู้อย่างมีความสุข  
2.2 ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 อ่านออก เขียนได้  
2.3 ผู้เรียนต้ังแต่ช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 ขึ้นไป อ่านคล่องเขียนคล่อง  
2.4 ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 มีความสามารถด้านภาษา ด้านคํานวณ และด้านเหตุผล ผ่านเกณฑ์

มาตรฐานที่กําหนดเพ่ิมขึ้น  
2.5 ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียน จากการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) กลุ่มสาระหลักเพ่ิมขึ้น  
2.6 ผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาได้รับการส่งเสริมให้มีแรงจูงใจสู่อาชีพ ด้วยการแนะแนว และได้รับ 

การพัฒนาความรู้ทักษะที่เหมาะสมเพ่ือการมีงานทําในอนาคต  
2.7 ผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสาร ทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะชีวิต และทักษะการใช้

เทคโนโลยี ที่เหมาะสมตามช่วงวัย  
2.8 ผู้เรียนได้รับการวัดและประเมินผลที่หลากหลายเหมาะสมตามศักยภาพเป็นรายบุคคล  
 

3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ รวมทั้งมีจิตสํานึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด  

3.1 ผู้เรียนระดับประถมศึกษา ใฝ่เรียนรู้ ใฝ่ดี และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้  
3.2 ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีทักษะการแก้ปัญหา และอยู่อย่างพอเพียง  
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3.3 ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความมุ่งมั่นในการศึกษาและการทํางาน สามารถปรับตัวเข้า
กับพหุวัฒนธรรม บนพ้ืนฐานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย 
4. ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา เต็มตามศักยภาพ เป็นรายบุคคล 
ได้แก่  

4.1 ผู้พิการ  
4.2 ผู้ด้อยโอกาสและผู้เรียนในพ้ืนที่พิเศษ  
4.3 ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ  
4.4 ผู้เรียนภายใต้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว สถานประกอบการ และศูนย์การเรียน  
4.5 ผู้เรียนที่ต้องการความคุ้มครองและช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ  

ตัวชี้วัดด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  
1. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้มีการปรับปรุงตามความเหมาะสม  

- หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับผู้เรียน  
- โครงสร้างเวลาเรียนได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับผู้เรียน  
- สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในแต่ละช่วงช้ัน  
- ร้อยละ 90 ของสถานศึกษา ใช้ STEM Education BBL DLTV  

2. ผู้เรียนมีสมรรถนะที่สําคัญสู่มาตรฐานสากล  
- ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษาทุกคนได้รับการเตรียมความพร้อมตามช่วงวัย  
- ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกคนอ่านออกเขียนได้  
- ผู้เรียนต้ังแต่ช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 ขึ้นไปทุกคน อ่านคล่องเขียนคล่อง  
- ค่าเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ของการสอบประเมินคุณภาพการศึกษา               

ขั้นพ้ืนฐาน (NT) เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3  
- ค่าเฉล่ียร้อยละของผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 และช้ันมัธยมศึกษา              

ปีที่ 6 ของผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) กลุ่มสาระหลัก 5 วิชา โดยรวมเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 3  

- ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคนมีแรงจูงใจสู่อาชีพและการมีงานทําในอนาคต  
- ผู้เรียนทุกคนมีทักษะในการสื่อสาร ทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะชีวิตและทักษะการใช้

เทคโนโลยี  
- ร้อยละ 50 ของผู้เรียนที่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเรียนต่อสายอาชีพ  
- ผู้เรียนทุกคนได้รับการวัดและประเมินผลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (E-testing)  

 

3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ รวมทั้งมีจิตสํานึก ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด  

- ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ สอดคล้องตามช่วงวัย  
- ผู้เรียนทุกคนมีจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
- ผู้เรียนทุกคนป้องกันตนเองให้ห่างไกลยาเสพติดและการแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน  
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4. ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเต็มตามศักยภาพเป็นรายบุคคลไม่น้อยกว่า          
ร้อยละ 80 

จุดเน้นที่ 2  ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา  
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ ตรงตามความต้องการของบุคคล และ
สถานศึกษา  

1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาวิธีจัดการเรียนรู้ ที่ใช้ทักษะกระบวนการคิด 
รวมทั้งการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  

1.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่
ทันสมัย  

1.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการนิเทศแบบกัลยาณมิตร จากสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ผู้บริหารสถานศึกษา และครู ทั้งในโรงเรียน ระหว่างโรงเรียน หรือภาคส่วนอ่ืน ๆ ตามความพร้อมของโรงเรียน  

1.4 ครูและบุคลากรทางการศึกษา สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเก่ียวข้อง และ
ทุกภาคส่วนให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้  

1.5 ครูจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน  
1.6 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณของความเป็นครู การเป็นครูมืออาชีพ และยึดมั่น 

ในจรรยาบรรณวิชาชีพ  
2. ผู้บริหารสถานศึกษา สามารถบริหารงานทุกด้านให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล  
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญกําลังใจในการทํางาน และมีผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์  
4. องค์กร องค์คณะบุคคล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียวางแผนสรรหา ย้าย โอน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนและชุมชน  
 
ตัวชี้วัดด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา  
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ ตรงตามความต้องการของบุคคล และ
สถานศึกษา  

- ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนผ่านการประเมินการพัฒนาวิธีการจัดการเรียนรู้ที่มีทักษะ
กระบวนการคิด การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร  

- ศึกษานิเทศก์ทุกคน สามารถนิเทศและช่วยเหลือครูให้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

- ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มี ID-Plan และนําไปใช้ในการพัฒนาตนเอง 
  

2. ผู้บริหารสถานศึกษา สามารถบริหารงานทุกด้านให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล  
- ผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรง (โรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนในฝัน และโรงเรียนดี ประจําตําบล 

โรงเรียนประชารัฐ) มีความสามารถบริหารสถานศึกษา ในศตวรรษที่ 21 ในระดับดีขึ้นไป  
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญกําลังใจในการทํางาน และมีผลการปฏิบัติงาน  

- ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนที่มีผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ได้รับการยกย่องเชิดชู
เกียรติ  
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4. องค์กร องค์คณะบุคคล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียวางแผนสรรหา ย้าย โอน ครู และบุคลากร ทางการศึกษา 
ให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนและชุมชน 
 - คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพ้ืนที่การศึกษา และคณะกรรมการ
สถานศึกษา มีการบริหารงานบุคคลเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  
 
จุดเน้นที่ 3  ด้านการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  

1. ระบบการประเมินสถานศึกษาและผู้เรียนมีการพัฒนาให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน  
2. ระบบทดสอบเพ่ือประเมินผ่าน หรือซ้ําช้ัน มีการพัฒนาให้เหมาะสมในการจบการศึกษา ช้ัน

ประถมศึกษาปีที่ 6 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6  
3. ผู้ประเมินคุณภาพสถานศึกษามีการพัฒนาตามมาตรฐานผู้ประเมิน  

ตัวชี้วัดด้านการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
1. ระบบการประเมินสถานศึกษาและผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน  
2. ระบบทดสอบเพ่ือประเมินผ่าน หรือซ้ําช้ัน ได้รับการพัฒนาให้เหมาะสมในการจบการศึกษา ช้ัน

ประถมศึกษาปีที่ 6 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6  
3. ผู้ประเมินคุณภาพสถานศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานผู้ประเมิน  

จุดเน้นที่ 4  ด้านพัฒนากําลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ  
1. สถานศึกษาสร้างค่านิยมเชิงบวกในการเรียนสายอาชีพ เพ่ือลดสัดส่วนการเรียนสายสามัญ  
2. หน่วยงานทุกระดับมีการวิจัยที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้  
 

ตัวชี้วัดด้านพัฒนากําลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ  
1. สถานศึกษาทุกแห่งสร้างค่านิยมเชิงบวกในการเรียนสายอาชีพ เพ่ือลดสัดส่วนการเรียน สายสามัญ  
2. ร้อยละ 80 ของหน่วยงานทุกระดับมีการวิจัยที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้  

 
จุดเน้นที่ 5  ด้าน ICT เพื่อการศึกษา  

1. หน่วยงานทุกระดับพัฒนาระบบ ICT เพ่ือการศึกษาให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน  
2. หน่วยงานทุกระดับพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้เป็นฐานเดียวกันในเร่ืองข้อมูลนักเรียน ข้อมูล

ครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อมูลสถานศึกษาและข้อมูลข้าราชการและบุคลากรอ่ืน ในการใช้ข้อมูลร่วมกัน
อย่างมีประสิทธิภาพ  

3. หน่วยงานทุกระดับพัฒนา DLTV DLIT ให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน  
4. ผู้เรียนมีคอมพิวเตอร์ใช้ในการเรียนรู้  

 

ตัวชี้วัดด้าน ICT เพื่อการศึกษา  
1. หน่วยงานทุกระดับได้รับการพัฒนาระบบ ICT เพ่ือการศึกษาให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและ

ผู้เรียน  



28 
 

2. หน่วยงานทุกระดับได้รับการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้เป็นฐานเดียวกันในเรื่องข้อมูล
นักเรียน ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อมูลสถานศึกษาและข้อมูลข้าราชการและบุคลากรอ่ืน ในการ
ใช้ข้อมูลร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ  

3. หน่วยงานทุกระดับได้รับการพัฒนา DLTV DLIT ให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน  
4. ผู้เรียนทุกคนมีคอมพิวเตอร์ใช้ในการเรียนรู้  

 

จุดเน้นที่ 6  ด้านการบริหารจัดการ  
1. หน่วยงานทุกระดับบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นการกระจายอํานาจ การสร้างเครือข่าย และรับผิดชอบต่อผลการ
ดําเนินงาน  

1.1 สถานศึกษาที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพภายนอกตามที่กําหนดได้รับการแก้ไข ช่วยเหลือ นิเทศ 
ติดตาม และประเมินผล  

1.2 สถานศึกษาขนาดเล็กได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพการจัดการศึกษา  
1.3 สถานศึกษาที่มีความพร้อมรับการกระจายอํานาจ มีรูปแบบการบริหารจัดการได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  
1.4 สถานศึกษาบริหารจัดการร่วมกันโดยใช้การวางแผนพัฒนาการศึกษาระดับตําบล (Educational 

Maps)  
1.5 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบริหารร่วมกันในรูปแบบ cluster อย่างมีประสิทธิภาพ  
1.6 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ โดยใช้มาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา  
1.7 หน่วยงานทุกระดับพัฒนาคุณภาพการศึกษา สร้างระบบสวัสดิการ สวัสดิภาพ และความ

ปลอดภัยให้เหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่พิเศษ  
1.8 หน่วยงานทุกระดับพัฒนาระบบ กํากับ ติดตาม และประเมินผล เพ่ือการบริหารจัดการ 

ที่มีประสิทธิภาพและต่อเน่ือง  
1.9 หน่วยงานทุกระดับปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาณ และเกณฑ์การจัดสรรงบเงินอุดหนุน

ค่าใช้จ่ายรายหัว ให้มีความเหมาะสมและเพียงพอ  
1.10 หน่วยงานทุกระดับ ยกย่องเชิดชูเกียรติ หน่วยงาน องค์คณะบุคคลและบุคลากรที่มีผลงานเชิง

ประจักษ์  
1.11 หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมให้มีการวิจัยเพ่ือพัฒนานโยบายและพัฒนาการจัดการศึกษาของ 

เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา  
1.12 หน่วยงานทุกระดับ มีการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  

2. หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
2.1 หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม ในการจัด

การศึกษา  
2.2 หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมการระดมทรัพยากรในการจัดการศึกษา  
2.3 หน่วยงานทุกระดับ รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย 

เพ่ือปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษา 
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ตัวชี้วัดด้านการบริหารจัดการ  
1. หน่วยงานทุกระดับบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นการกระจายอํานาจ การสร้างเครือข่าย และรับผิดชอบต่อผล
การดําเนินงาน  

- สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบประกันคุณภาพภายในท่ีเข้มแข็งตามกฎกระทรวงว่าด้วย หลักเกณฑ์และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 มุ่งเน้นการกระจายอํานาจ การสร้างเครือข่าย การมีส่วนร่วม 
และมีความรับผิดชอบต่อผลการดําเนินงาน  

- สถานศึกษาทุกแห่งที่เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก ผ่านการรับรองคุณภาพภายนอกตามที่
กําหนด  

- ร้อยละ 60 ของสถานศึกษาขนาดเล็กบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  
- ร้อยละ 60 ของสถานศึกษาระดับตําบลมีการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
- เครือข่าย cluster ทุกแห่ง บริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
- สถานศึกษาทุกแห่งมีการจัดทําแผนเผชิญเหตุภัยพิบัติต่างๆ และบูรณาการในการจัดการเรียนรู้  
- ร้อยละ 80 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาผ่านการประเมินมาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาระดับดีมากขึ้นไป  
- เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สํานักงาน            

เขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา เบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 96 และงบลงทุน         
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 87  

- ร้อยละ 1 ของสถานศึกษา ได้รับการพัฒนาให้เป็นหน่วยเบิกจ่ายตรง  
- สถานศึกษาทุกแห่ง สามารถพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนและดําเนินการ ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  
- สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาผ่านการประเมินตามโครงการคุณธรรม และ ความโปร่งใสในการ

ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
- หน่วยงานทุกระดับมีผลงานเชิงประจักษ์ ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ  
- ร้อยละ 80 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศกึษา มีงานวิจัยและนําผลการวิจัย ใช้

พัฒนาการบริหารและการจดัการศึกษา  
2. หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  

- สํานักเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษาทุกแห่ง ได้รับความร่วมมือ ส่งเสริมและสนับสนุนทรัพยากร
เพ่ือการจัดการศึกษา  

- สถานศึกษาทุกแห่งในโครงการโรงเรียนประชารัฐ สามารถพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจาก สพฐ.
แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิตที่ 2  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
กิจกรรมหลัก  การจัดการศึกษาประถมศึกษาสําหรับโรงเรียนปกติ

1 การพัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพ
โรงเรียนในโครงการ "บ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย"

206,000    -            87,600 118,400    นิเทศ

2 ส่งเสริมสนับสนุนสร้างความ
เข้มแข็งการจัดการศึกษาปฐมวัย 
ปีงบประมาณ 2560

131,700    -            122,600 9,100       นิเทศ

3 ส่งเสริมสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์สําหรับเด็กปฐมวัย 
ตามแนวคิดมอนเตสซอรี่

60,000     -            - 60,000     นิเทศ

4 ค่าใช้จ่ายการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานโรงเรียน

1,858,500 -            1,858,500 -              แผน

5 ประชุมปฏิบัติการส่งเสริมองค์
ความรู้การประเมินแนวใหม่เพื่อ
การพัฒนาระบบประเมินและการ
ประกันคุณภาพการศึกษา

168,620    6,270      147,350 15,000     นิเทศ

6 ติดตามและตรวจสอบคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาโดยต้นสังกัด

72,000     -            72,000 -              นิเทศ

7 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่การ
ประเมินระดับชาติและนานาชาติ

203,000    -            131,000 72,000     นิเทศ

8 พัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่ความ
เป็นเลิศ กลุ่มสาระการเรียนรู้

ไ

199,000    -            170,600 28,400     นิเทศ

ส่วนท่ี 3
สรุปรายละเอียดโครงการและงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1

ที่ แผนงาน/โครงการ
งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย กลุ่มที่

รับผิดชอบ
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รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
ที่ แผนงาน/โครงการ

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย กลุ่มที่
รับผิดชอบ

9 การยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อ
การทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ (NT/O-NET) ปี

ึ

365,000    12,000    224,000 129,000    นิเทศ

10 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ)

475,000    54,000    308,000 113,000    นิเทศ

11 พัฒนาทักษะการคิดคํานวณ
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี
ที่ 1-3 ปีงบประมาณ 2560

30,000     -            17,400 12,600     นิเทศ

12 ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนา
เครือข่ายโรงเรียนห้องสมุดมีชีวิต
ต้นแบบ/โรงเรียนอ่านสร้างสุข

130,000    -            125,500 4,500       นิเทศ

13 การประกวดส่ือ นวัตกรรม และ
การยกย่องเชิดชูเกียรติครูสังคม
ศึกษา

63,000     -            39,650 23,350     นิเทศ

กิจกรรมหลัก  การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสําหรับโรงเรียนปกติ
14 การพัฒนาโรงเรียนต้นแบบ 280,000    -            260,000 20,000     แผน
15 การพัฒนาระบบนิเทศตาม

นโยบายของ สพฐ.
15,000     -            15,000 -              นิเทศ

16 ประเมินผลงานทางวิชาการ
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเพื่อให้มีหรือเล่ือน
เป็นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ 
และวิทยฐานะเช่ียวชาญ

185,050    124,875 60,175       -              บุคคล

กิจกรรมหลัก  การช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายทางสังคม
17 ขับเคล่ือนระบบแนะแนวและ

ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
30,000     -            27,000 3,000       นิเทศ
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รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
ที่ แผนงาน/โครงการ

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย กลุ่มที่
รับผิดชอบ

ผลผลิตที่ 3  ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
กิจกรรมหลัก  การส่งเสริมศักยภาพในการเรียนระดับมัธยมศึกษา

18 ส่งเสริมการผลิตและจัดหาส่ือการ
เรียนรู้ เศรษฐศาสตร์อาเซียน

56,000     -            24,500 31,500     นิเทศ

19 การจัดการศึกษาสู่ประชาคม 130,000    -            67,500 62,500     นิเทศ

โครงการ  พัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน
กิจกรรมหลัก  โรงเรียนในฝันสู่มาตรฐานสากล

20 พัฒนาคุณภาพโรงเรียนในฝัน 271,000    -            86,000 185,000    นิเทศ

แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
โครงการ  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
กิจกรรมหลัก  การยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

21 พัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ Boot Camp

180,000    12,600    150,000 17,400     นิเทศ

22 พัฒนาคุณภาพการอ่าน เขียน คิด
วิเคราะห์และการส่ือสาร (อ่าน

177,000    -            149,600 27,400     นิเทศ

กิจกรรมหลัก  การพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ
23 พัฒนาและส่งเสริมการจัดการ

เรียนการสอนระดับปฐมวัย 
ปีงบประมาณ 2560

245,400    -            164,500 80,900     นิเทศ

กิจกรรมหลัก  ยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้านศักยภาพการเรียนรู้เชิงกระบวนการสู่ความทัดเทียมนานาชาติ
24 ขับเคล่ือนการจัดการเรียนรู้สะเต็ม

ศึกษา (STEM Education)
272,100    -            103,000 169,100    นิเทศ

25 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ครู
นักพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21

233,800    16,800    201,744 15,256     นิเทศ

กิจกรรมหลัก  การจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทํา
26 พัฒนาอาชีพสู่ไทยแลนด์ 4.0 เพื่อ

การมีงานทํา
50,000     3,000      18,100 28,900     นิเทศ
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รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
ที่ แผนงาน/โครงการ

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย กลุ่มที่
รับผิดชอบ

กิจกรรมหลัก  ขับเคลื่อนและสนับสนุนการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
27 ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 80,000     -            69,000 11,000     นิเทศ

โครงการ  พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา
กิจกรรมหลัก  การพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับการศึกษาภาคบังคับท่ีมีมาตรฐานเทียบเท่านานาชาติ

28 ประเมินคุณภาพการศึกษาขั้น
พื้นฐาน เพื่อประกันคุณภาพผู้เรียน
 (NT) ปีการศึกษา 2559

104,848    72,200    32,648 -              นิเทศ

29 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อการ
ประกันคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา

120,410    -            23,000 97,410     นิเทศ

โครงการ  พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
กิจกรรมหลัก  การส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล

30 ส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล 67,000     -            54,500 12,500     นิเทศ

แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
โครงการ  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิจัย บุคลากรทางวิจัยและระบบมาตรฐานการวิจัย ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
กิจกรรมหลัก  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานวิจัยบุคลากรและระบบมาตรฐานการวิจัย

31 วิจัยและพัฒนาการจัด
กระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้
ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ 
(Professional Learning 
Community: PLC) เพื่อส่งเสริม
สมรรถภาพการวิจัยในช้ันเรียน
ของครูในทศวรรษที่ 21    

35,500     14,400    12,000 9,100       นิเทศ

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
โครงการ  ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
กิจกรรมหลัก  ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

32 ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต "พลัง
เด็กไทยหยุดยั้งภัยยาเสพติด"

80,000     9,000      71,000 -              ส่งเสริม
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รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
ที่ แผนงาน/โครงการ

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย กลุ่มที่
รับผิดชอบ

33 การอบรมลูกเสือแกนนําป้องกัน
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

224,000    49,200    169,560 5,240       ส่งเสริม

แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
โครงการ  สร้างจิตสํานึกด้านการบริหารจัดการขยะ น้ําเสีย พลังงานและความหลากหลายทางชีวภาพ
กิจกรรมหลัก  สร้างจิตสํานึกด้านการบริหารจัดการขยะ น้ําเสีย พลังงานและความหลากหลายทางชีวภาพ

34 ส่งเสริมกิจกรรมสร้างจิตสํานึกใน
การจัดการพลังงาน ขยะ นํ้าเสีย 
มลพิษทางอากาศและความ
หลากหลายชีวภาพของส่ิงแวดล้อม

100,000    46,320    32,450 21,230     ส่งเสริม

แผนงานบูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โครงการ  เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
กิจกรรมหลัก  เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

35 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
"ป้องกันการทุจริต"

33,500     -            33,500 -              นิเทศ

6,932,428 420,665  5,128,977  ######รวมงบประมาณจาก สพฐ.
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หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ   กลุ่มนิเทศ ติดตามแลประเมินผลการจัดการศึกษา 
ชื่อโครงการ    การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพโรงเรียนโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 

ประเทศไทย” 
สอดคล้องกับนโยบาย จุดเน้นที่ 1  ด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศพัท ์

1. นายคึกฤทธ์ิ  วงศ์อารีย์  โทรศัพท์ 089-7116240 
2. นางทดทรง  ทนีาวัฒน์  โทรศัพท์ 085-225-2172 
3. นางมติภา  ชัยชิต   โทรศัพท์ 095-463-5944 

e-mail :  n199obecnk1@gmail.com 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  นําร่องโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อยประเทศไทย” ต้ังแต่ปีการศึกษา 2554  เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาการจัดประสบการณ์วิทยาศาสตร์
สําหรับเด็กปฐมวัย  โดยมีเป้าหมายการปลูกฝังให้เด็กๆ มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติ และ
เทคโนโลยีด้วยกิจกรรมที่สร้างความสนุก ความเพลิดเพลิน ตามความสนใจใคร่รู้และความกระตือรือร้น   
ฝึกทักษะการสังเกต รู้จักต้ังคําถาม พยายามหาคําตอบด้วยตนเองตั้งแต่ระดับปฐมวัย  เพ่ือเตรียมความ
พร้อมให้เด็กๆ เหล่าน้ีเติบโตข้ึนเป็นนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรหรือเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีจิตวิทยาศาสตร์  
จากการศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมของโครงการ พบว่า มีความสอดคล้องกับหลักการและแนวคิดของ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ครูผู้สอนสามารถนํากิจกรรมการสอนวิทยาศาสตร์มา         
บูรณาการผ่านการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ให้เด็กๆ ในห้องเรียนได้อย่างมีคุณภาพ ในปีการศึกษา 
2560  ได้กําหนดขยายโรงเรียนในโครงการฯ รุ่นที่ 7 และขยายให้โรงเรียนขนาดเล็กเข้าร่วมโครงการ             
อีกจํานวน 2,000 โรงเรียน 
 ปีงบประมาณ 2560  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑  มีโรงเรียนใน
โครงการ“บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” รุ่นที่ 1-6 จํานวน 74 โรงเรียน  และกําหนดให้ขยายเพ่ิม
อีก 5 โรงเรียนและโรงเรียนขนาดเล็กอีก 17 โรงเรียน จึงกําหนดจัดกิจกรรมเพ่ือขับเคลื่อนการจัดกิจกรรม
โครงการให้มีความเข้มแข็ง ได้แก่ การพัฒนา LN และ LT ให้มีความรู้และสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่
ครูผู้สอนในโครงการให้สามารถจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ได้  พัฒนาครูผู้สอนในโครงการให้มีความรู้ความ
เข้าใจสามารถจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ได้  สนับสนุนงบประมาณเพ่ือจัดซื้อสื่อสําหรับทําการทดลอง
วิทยาศาสตร์  และการจัดสัปดาห์“วิทยาศาสตร์น้อย สพฐ.” 

2. วัตถุประสงค ์
2.1 เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและขยายโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ“บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศ

ไทย” 
          2.2 เพ่ือพัฒนาครูให้มีความรู้ความเขา้ใจ และสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูวิ้ทยาศาสตร์สําหรับ
เด็กปฐมวัยได้ 

2.3 เพ่ือนิเทศการเตรียมความพร้อมเพ่ือขอประเมินเป็นโรงเรียน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย” 
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2.4 เพ่ือปลูกฝังเตรียมความพร้อมให้เด็กปฐมวัยให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะพ้ืนฐาน และเจต
คติที่ดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
3. เป้าหมาย 

1)  พัฒนา LN และ LT ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถจัด
กิจกรรมการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์สําหรับเด็กปฐมวัยได้ 
          2)  จดัอบรมครูผู้สอนในโครงการรุ่นที่ 1-6 และรุน่ที่ 7 จํานวน 79 โรงเรียน  และโรงเรียนขนาด
เล็ก ในโครงการ 17 โรงเรียน เพ่ือเตรียมการประเมินเป็นโรงเรียน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศ
ไทย” จํานวน 2 ครั้ง  เป็นเวลา 4 วัน  
 3)  จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนในโครงการฯ รุ่นที่ 7  จัดซื้อสื่อวัสดุสาํหรับจัดกิจกรรมการ
ทดลองวิทยาศาสตร์สําหรับเด็กปฐมวัย 
 4)  จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนในโครงการฯ จัดกิจกรรม “เทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อย 
สพฐ.” 
          5)  โรงเรียนในโครงการฯ ได้รับการนิเทศเพ่ือเตรียมความพร้อมการประเมินเป็นโรงเรียน “บ้าน 
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” 

4. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน 
กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรมที ่1 จดัสรรงบประมาณพัฒนา LN  และ LT ระดับเขต 
   พ้ืนที่การศึกษา 

 
เมษายน 2560 

มติภาและ
คณะ 

กิจกรรมที ่๒ จัดอบรมพัฒนาศึกษานิเทศก์โรงเรียนขนาดเล็กและ 
  ครผูู้สอนปฐมวัยในโครงการฯ 2 ครั้งๆ ละ 2 วัน        
   1) แต่งต้ังคณะกรรมการจัดประชุม/ประเมินผลงาน 
   2) จัดทําสื่อและเอกสารประกอบการประชุมช้ีแจง และ
เครื่องมือ 
      ประเมินผลการจัดกิจกรรมตามโครงการ 
   3) จัดอบรมการจัดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์และการทํา 
       โครงงานสําหรับเด็กปฐมวัย 
   4) รายงานผลการจัดกิจกรรมการทดลองและการทําโครงงาน 
   5) สรุปผลและรวบรวมผลงาน 

 
 

เมษายน 2560 
พฤษภาคม 2560 

 
มิถุนายน,กรกฎาคม 

2560 
สิงหาคม 2560 
กันยายน 2560 

 
 
 

มติภา และ
คณะ 

กิจกรรมที ่3 จดัสรรงบประมาณให้โรงเรียนในโครงการฯ รุ่นที่ 7  
   และโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนละ 5,000 บาท 

 
มิถุนายน 2560 

ทดทรง และ
คณะ 
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กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรมที ่4 โรงเรียนจัดกิจกรรมเทศกาล “วันนักวิทยาศาสตร์
น้อย สพฐ.”   

1) จัดสรรงบประมาณ 
2) โรงเรียนจัดกิจกรรม 

 
3) รายงานผลการจัดกิจกรรม 

 
 

มิถุนายน 2560 
มิถุนายน-สิงหาคม 

2560  
กันยายน 2560 

 
 

มติภา และ
คณะ 

กิจกรรมที ่5 นิเทศติดตามการเตรียมรับการประเมินเป็นโรงเรียน 
 “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”   

1) ประชุมคณะกรรมการประเมนิ 
2) ตัดสินผลการประเมิน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
3) ส่งผลและเอกสารให้ สพฐ. 

 
 

มีนาคม 2560 
เมษายน 2560  

25-30 เมษายน 2560 

 
 

มติภา และ
คณะ 

 
5. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนนิการ 
 วันที่ 1  เดือน เมษายน พ.ศ.2560 ถึงวันที ่30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 
 สถานที่ดําเนินการ  1) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 
      2) โรงเรียนในโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” 
6. งบประมาณ 
 จากแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพคน ผลผลิตที ่2 ผู้จบการศึกษา           
ภาคบังคับ กิจกรรมหลัก การจัดการศึกษาประถมศึกษาสาํหรับโรงเรียนปกติ จํานวน  206,000 บาท                 
(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) มีรายละเอียดดังน้ี : 

1) งบประมาณการพัฒนาโรงเรียนโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” รุ่นที ่1-7  
จํานวน 98,800  บาท  ดังน้ี 
 

 กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช ้

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที ่1 จัดสรรงบประมาณให้ LN และ LT 
  เข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนา 

 
7,800 

 
- 

 
7,800 

 
- 

รวมกิจกรรมที่ 1 7,800 - 7,800 - 
กิจกรรมที ่2 อบรมการจัดกิจกรรมโครงการ 
 ให้โรงเรียนรุ่นที่ 1-6 จํานวน 74 โรงเรียน  
 เป็นเวลา 1 ครั้ง 2 วัน 
  1) ค่าอาหารว่าง/เครื่องด่ืม (80x35x2x2) 
  2) ค่าอาหารกลางวัน (160x80x2) 
  3) ค่าพิธีการ (1x400) 
  4) ค่าเอกสารประกอบการประชุม (160x7) 

 
 

28,000 

  
 
 

11,200 
12,800 

400 
 

 
 
 
 
 
 

3,600 
รวมกิจกรรมที่ 2 28,000 - 24,400 3,600 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช ้

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที ่3 อบรมการจัดกิจกรรมโครงการ 
 ให้โรงเรียนรุ่นที่ 7 จํานวน 5 โรงเรียน เป็นเวลา 
 2 ครั้ง 2 วัน 
  1) ค่าอาหารว่าง/เครื่องด่ืม (12x35x4x2) 
  2) ค่าอาหารกลางวัน (12x80x2x2) 
  3) ค่าเอกสารประกอบการประชุม (160x7) 

 
 

8,000 

  
 
 

3,360 
3,840 

 

 
 
 
 
 

800 
รวมกิจกรรมที่ 3 8,000 - 7,200 800 

กิจกรรมที ่4 จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนใน 
  โครงการฯ รุน่ที่ 7 จัดซื้อวัสดุการทดลอง 5 
  โรงเรียนๆ ละ 5,000 บาท 

 
 
 

  
 
 

 
 

25,000 
รวมกิจกรรมที่ 4 25,000 - - 25,000 

กิจกรรมที ่5 จดัสรรงบประมาณให้โรงเรียน 
  จัดกิจกรรมเทศกาล “วันนักวิทยาศาสตร์น้อย 
  สพฐ. โรงเรียนละ 200 บาท 

 
 

30.000 

 
 
- 

 
 

30,000 

 
 
- 

รวมกิจกรรมที่ 5 30,000 - 30,000 - 
รวมกิจกรรมที่ 1-5 98,800 - 69,400 29,400 

 
2) งบประมาณการพัฒนาโรงเรียนโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ขนาดเล็ก 

จํานวน 17 โรงเรียน  เป็นเงิน 107,200 บาท  ดังน้ี 
 

 กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช ้

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที ่1 จัดสรรงบประมาณให้ศึกษานิเทศก์ 
โรงเรียนขนาดเล็กเข้ารับการอบรม 

 
800 

 
- 

 
800 

 
- 

รวมกิจกรรมที่ 1 800 - 800 - 
กิจกรรมที ่2 อบรมการจัดกิจกรรมโครงการ 
 ให้โรงเรียนขนาดเล็ก 17 โรงเรียน เป็นเวลา  
 2 ครั้ง 2 วัน 
  1) ค่าอาหารว่าง/เครื่องด่ืม (22x35x4x2) 
  2) ค่าอาหารกลางวัน (22x80x2x2) 
  3) ค่าพิธีการ 
  3) ค่าเอกสารประกอบการประชุม (160x7) 

 
 

17,700 

  
 
 

6,160 
7,040 
400 

 

 
 
 
 
 

 
4,000 

รวมกิจกรรมที่ 2 17,600 - 13,600 4,000 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช ้

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที ่3 จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียน 
  ขนาดเล็กในโครงการฯ 17 จัดซื้อวัสดุสําหรับ 
  ทําการทดลอง โรงเรียนๆ ละ 5,000 บาท 

 
 
 

  
 
 

 
 

85,000 
รวมกิจกรรมที่ 3 85,000 - - 85,000 

กิจกรรมที ่4 นิเทศ ติดตามการเตรียมการจัด 
  กิจกรรมเพ่ือรองรับการประเมินเพ่ือเป็น 
  โรงเรียน“บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศ 
  ไทย” ปีการศึกษา 2559 
   1) ค่าอาหารว่าง/เครื่องด่ืม (10x35x2x2) 
   2) ค่าอาหารกลางวัน (10x80x2) 
   3) ค่าพาหนะ  (5x160) 

 
 
 

3.800 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1,400 
1,600 
800 

 
 
- 

รวมกิจกรรมที่ 4 3,800 - 3,800 - 
รวมกิจกรรมที่ 1-4 107,200 - 18,200 89,000 

 
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
     ปัจจัยความเสีย่ง 
     1)  หลักการและวิธีการนําสื่อการเรียนรู้ที่ผลิตไปจัดประสบการณ์ 
     2)  ครูผูส้อนปฐมวัยที่ผ่านการอบรมแล้ว เปลี่ยนแปลงไปรบัผิดชอบระดับช้ันอ่ืน หรือย้ายไป
โรงเรียนอ่ืนๆ นอกเขตพ้ืนที่การศึกษา 
     3)  ครูผูส้อนปฐมวัย  ไม่นําจดักิจกรรมการทดลองอย่างต่อเน่ืองและสม่าํเสมอ 
     4)  โรงเรียนที่เข้าโครงการฯ  บางโรงเรียนขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ประกอบการทดลองวิทยาศาสตร์ 
และหาซื้อสารเคมีบางชนิดไม่ได้ 
      แนวทางการบริหารความเสี่ยง      

1) นิเทศ ติดตามอย่างต่อเน่ือง 
2) สร้างความร่วมมือในโรงเรียนระดับกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา 
3) แลกเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์และสารเคมีบางชนิดในโรงเรียนใกล้เคียงกัน 
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8. ตัวชี้วัดและค่าเปา้หมาย 
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
1. ศึกษานิเทศก์และครูแกนนาํปฐมวัย  ได้รบัการพัฒนาการทดลอง

ตามกิจกรรมโครงการ     

 
- จํานวนศึกษานิเทศก์และครแูกน
นําปฐมวัย 

2. ครูในโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”ได้รับการ 
   พัฒนาตามกิจกรรมในโครงการกําหนด อย่างน้อย 1 ครั้ง    

- ร้อยละ 90 ขึน้ไป 

3. โรงเรียนในโครงการฯ มีวัสดุประกอบการทดลองวิทยาศาสตร์ 
   

- จัดกิจกรรม 15 กลุ่มเครือขา่ย 
- มีความพึงพอใจมากกว่า 
  ร้อยละ 80 

4. นิเทศ ติดตามโรงเรียนในโครงการฯ  
 

- ร้อยละ 80 ขึน้ไป 
- อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปีการศึกษา 

เชิงคุณภาพ 
1. โรงเรียนจัดกิจกรรมเทศกาล “วันนักวิทยาศาสตร์น้อย สพฐ.” 

 
- จัดกิจกรรม 15 กลุ่มเครือขา่ย 
- มีความพึงพอใจมากกว่า 
  ร้อยละ 80 

2. โรงเรียนในโครงการผ่านการประเมินเป็นโรงเรียน “บ้าน 
   นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” 

- ร้อยละ 90 
 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    9.1  โรงเรียนในโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” มีความเข้มแข็ง ได้รับการ
พัฒนาและส่งเสริมให้เด็กมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์  
  9.2  โรงเรียนมีนวัตกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ ได้แก่ โครงการ “บ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”  
           9.3  เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการตามมาตรฐานหลักสตูรการศึกษาปฐมวัยอย่างเต็มตามศักยภาพ 
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หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ    กลุ่มนิเทศ ติดตามแลประเมนิผลการจัดการศึกษา 
ชื่อโครงการ     ส่งเสริมสนับสนุนสร้างความเข้มแข็งการจัดการศึกษาปฐมวัย  

ปีงบประมาณ 2560 
สอดคล้องกับนโยบาย จุดเน้นที่ 1  ด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศพัท ์

1. นางมติภา  ชัยชิต   โทรศัพท์ 095-463-5944 
2. นางทดทรง  ทนีาวัฒน์  โทรศัพท์ 085-225-2172 

e-mail :  n199obecnk1@gmail.com 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 เป็นที่ยอมรับว่าการจัดการศึกษาปฐมวัย เป็นการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับแรกเพ่ือ
วางรากฐานคุณภาพชีวิตของเด็กไทยให้เจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ มีพัฒนาการสมวัยอย่างสมดุล แต่จากผล
การดําเนินงานท่ีผ่านมาพบว่า การจัดการศึกษาปฐมวัยในชนบทยังขาดแคลนบุคลากร สื่อ อุปกรณ์ ทําให้
เกิดปัญหาคุณภาพการจัดการศึกษาที่แตกต่างกันระหว่างสถานศึกษาในเมือง  สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนในสังกัดที่เปิดสอนระดับปฐมวัยได้อย่าง
มีคุณภาพ  เพ่ือให้เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญาอย่าง
เต็มศักยภาพ มีความพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆ โดยการพัฒนาองค์ความรู้และกระบวนทัศน์ให้แก่ผู้บริหาร
โรงเรียน และครูที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาปฐมวัย มีการกําหนดหลักการ คุณภาพ ขอบข่ายการจัดการ
เรียนรู้และกลไกลที่จะกํากับดูแลส่งเสริมอย่างใกล้ชิด  มีการส่งเสริม สนับสนุนบทบาทของสถาบัน
ครอบครัวในการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยทุกคน 
 ปีงบประมาณ 2560  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑ กําหนดแนวทาง
การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนระดับปฐมวัย ให้สอดคล้องกับแนวดําเนินงานของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานซึ่งจะส่งผลต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ ได้แก่ 
การพัฒนาครูปฐมวัยโดยใช้โรงเรียนอนุบาลและโรงเรียนอนุบาลประจําเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นฐาน การ
พัฒนาศึกษานิเทศก์และครูแกนนําปฐมวัย ประชุมช้ีแจงแนวทางการพัฒนา และการนิเทศติดตาม  

2. วัตถุประสงค ์
2.1 เพ่ือส่งเสริมศึกษานิเทศก์และครูผูส้อนปฐมวัย มคีวามรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักการจัด

การศึกษาปฐมวัย 
2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งโรงเรียนอนุบาลประจําจังหวัดและโรงเรียนอบุบาลประจํา

เขตพ้ืนที่ 
          2.3 เพ่ือนิเทศ ติดตามผลการดําเนินงานการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนในสังกัด 
 
3. เป้าหมาย 
 การพัฒนาการเรียนการสอนสําหรับเด็กปฐมวัย  มีเป้าหมายตามกิจกรรมที่ดําเนินการโดย
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและโรงเรียน ดังน้ี 
 1. พัฒนาศึกษานิเทศก์และครูแกนนําปฐมวัย ให้มคีวามรู้ความเข้าใจการจัดการศึกษาสําหรับเด็ก
ปฐมวัย ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546  
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 2. ครูผู้สอนปฐมวัยได้รับการพัฒนาความรู้ความเข้าใจการพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย 
          3. โรงเรียนอนุบาลประจําจังหวัดและโรงเรียนอนุบาลประจําเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเครือข่าย 
          4. นิเทศ ติดตามและยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัย 
             4.1 ประชุมช้ีแจงคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลระดับการจัดการศึกษาปฐมวัย 
ระดับห้องเรียน ในแต่ละกลุม่เครือข่ายฯ  เป็นเวลา 1 วัน 
             4.2 นิเทศติดตามการจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัย ทุกโรงเรียน อย่างน้อยปีการศึกษาละ         
1 ครั้ง 

4. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน 
กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที ่1 พัฒนาศึกษานิเทศก์และครูแกนนําปฐมวัยให้มี
ความรู้ ความเข้าในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สําหรับเด็ก
ปฐมวัย              
  1) จัดสรรงบประมาณเข้าร่วมอบรมสัมมนาเก่ียวกับการจัด
การศึกษาปฐมวัย 
  2) กําหนดแนวทางการพัฒนาครูปฐมวัยในสังกัด ร่วมกับ 
โรงเรียนอนุบาลและโรงเรียนอนุบาลประจําเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา 

 
 

เมษายน 2560 
 

มิถุนายน–กรกฎาคม 
2560 

 

 
 

มติภา และ
คณะ 

กิจกรรมที ่2  จัดพัฒนาครูปฐมวัยในสังกัดทุกคนให้สามารถจัด 
  ประสบการณ์สําหรับเด็กปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
  1)  แต่งต้ังคณะกรรมการจัดอบรม/เครื่องมือนิเทศ 
  2)  จัดทําสื่อและเอกสารประกอบการอบรม และเคร่ืองมือ
นิเทศ 
  3)  จัดอบรมครูปฐมวัยในสงักัด 
  4)  นิเทศ ติดตาม 
  5)  สรุปผลและรวบรวมผลงานส่ง สพฐ 

 
 

เมษายน 2560 
พฤษภาคม 2560 
พฤษภาคม 2560 
กรกฎาคม 2560 
กันยายน 2560 

 
 

มติภา และ
คณะ 

กิจกรรมที ่3  จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
และโรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ สําหรับพัฒนาเครือข่าย 
  1)  จัดสรรงบประมาณ 
  2)  โรงเรียนจัดกิจกรรม 
  3)  รายงานผล 
  4)  นิเทศ ติดตาม 
  5)  สรุปผลและรวบรวมผลงานส่ง สพฐ 

 
พฤษภาคม 2560 
พฤษภาคม 2560 
มิถุนายน 2560 
สิงหาคม ๒๕๖o  
กันยายน ๒๕๖o 

 
ทดทรง และ

คณะ 
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กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที ่4  นิเทศ ติดตามฯ  ระดับปฐมวัย 
  1)  แต่งต้ังคณะกรรมการนิเทศ ติดตามระดับเครือข่ายฯ 
  2)  จัดทําสื่อ เอกสารประกอบการนิเทศ และเคร่ืองมือนิเทศ 
  3)  จัดประชุมช้ีแจงคณะกรรมการ 
  4)  ดําเนินการนิเทศ ติดตาม 
  5)  สรุปผลและรวบรวมผลงานส่ง สพฐ 

 
พฤษภาคม 2560 
พฤษภาคม 2560 
มิถุนายน 2560 
สิงหาคม ๒๕๖o  
กันยายน ๒๕๖o 

 
ทดทรง และ

คณะ 

 
5. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนนิการ 
 วันที่ 1  เดือน มกราคม พ.ศ.2560 ถึงวันที ่30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 
 สถานที่ดําเนินการ  1) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 
      2) โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนที่เปิดสอนระดับปฐมวัย 

3) โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ/ต้นแบบเครือข่าย 
6. งบประมาณ 
 จากแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพคน ผลผลิตที ่2 ผู้จบการศึกษา           
ภาคบังคับ กิจกรรมหลัก การจัดการศึกษาประถมศึกษาสาํหรับโรงเรียนปกติ จํานวน  131,700  บาท   
(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) มีรายละเอียดดังน้ี : 
 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช ้

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 จัดสรรงบประมาณให้ศึกษานิเทศก์
และครูแกนนําปฐมวัย  เข้ารบัการอบรมเกี่ยวกับ 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย 

7,800   
 

7,800 

 

รวมกิจกรรมที่ 1 7,800 - 7,800 - 
กิจกรรมที่ 2 อบรมการจัดประสบการณ์สําหรับ
เด็กปฐมวัย 
   (1) ค่าอาหารว่าง/เครื่องด่ืม (160x35x4) 
   (2) ค่าอาหารกลางวัน (160x80x2) 
   (3) ค่าพิธีการ 
   (4) ค่าพาหนะ (4x300x2) 
   (5) ค่าวัสดุ (160x40) 

   
22,400 
25,600 

400 
2,400 

 

 
 
 
 
 

8,200 

รวมกิจกรรมที่ 2 59,000 - 50,800 8,200 
กิจกรรมที่ 3  จัดสรรให้โรงเรยีนอนุบาลประจํา
จังหวัดและโรงเรียนอนุบาลประจําเขตพ้ืนที่
การศึกษาพัฒนาโรงเรียนในเครือข่าย  

 
 

55,000 

  
 

55,000 

 

รวมกิจกรรมที่ 3 55,000  55,000  
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กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช ้

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 4  นิเทศ ติดตามและประเมินผลการ
จัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย 15 โรงเรียน 
      (1) ค่าชดเชยนํ้ามัน (15x200x3) 
      (3) ค่าจัดทําแบบนิเทศ ติดตาม (15x20) 

   
 

9,000 
    

 
 
 

900 
รวมกิจกรรมที่ 4 9,900 - 9,000 900 

รวมกิจกรรมที่ 1-4 131,700 - 121,600 9,100 
 
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
     ปัจจัยความเสีย่ง 
     1) หลักการและวิธีการนําสื่อการเรียนรู้ที่ผลิตไปจัดประสบการณ์ 
     2) ครูผู้สอนปฐมวัยที่ผ่านการอบรมแล้ว เปลี่ยนแปลงไปรบัผิดชอบระดับช้ันอ่ืน หรือย้ายไป
โรงเรียนอ่ืนๆ นอกเขตพ้ืนที่การศึกษา 
     3) ครูผู้สอนปฐมวัย  ไม่นําผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
สําหรับเด็กปฐมวัยในปีการศึกษาต่อไป 
      แนวทางการบริหารความเสี่ยง      

1) นิเทศ ติดตามอย่างต่อเนื่อง 
2) สร้างความร่วมมือในระดับกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา 
3) พัฒนาโรงเรียนต้นแบบและครูแกนนําให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 

 
8. ตัวชี้วัดและค่าเปา้หมาย 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

1. ศึกษานิเทศก์และครูแกนนาํปฐมวัยเข้ารับการพัฒนาเก่ียวกับ
การจัดการศึกษาปฐมวัย      

 
- ศึกษานิเทศกแ์ละครูแกนนํา 
  ผ่านการอบรม 

2. นิเทศ ติดตามและยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัย ระดับ
โรงเรียน 

- ร้อยละ 80 ขึน้ไป 
- อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปีการศึกษา 

    3. จัดทํารายงานสรุปผลการนิเทศ ตรวจสอบและติดตามโครงการ - มีรายงานผลการดําเนินงาน 
เชิงคุณภาพ 
    1. ครูผู้สอนปฐมวัยได้รับการพัฒนาการจัดประสบการณ์สําหรับ
เด็กปฐมวัย 
    

 
- ครผูู้สอนปฐมวัย ร้อยละ 100 
  ได้รับการพัฒนาอย่างน้อย       
1 ครั้ง/ปีการศึกษา 

    2. โรงเรียนอนุบาลประจําจังหวัดและโรงเรียนอนุบาลประจํา          
เขตพ้ืนที่การศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาเครือข่าย 

- จัดกิจกรรมพัฒนาเครือข่าย 
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    9.1 โรงเรียนที่เปิดสอนระดับปฐมวัยมีความเข้มแข็ง ได้รบัการพัฒนาและส่งเสริมทางวิชาการและ
การบริหารจัดการที่มีคุณภาพ  
  9.2 ครูผูส้อนปฐมวัยได้รับการพัฒนาการจัดประสบการณ์สําหรับเด็กปฐมวัย อย่างน้อย 1 ครั้งต่อ 
ปีการศึกษา 

9.3 โรงเรียนอนุบาลประจําจังหวัดและโรงเรียนอนุบาลประจําเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดกิจกรรม
พัฒนาเด็กปฐมวัย 
            9.4 เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการตามมาตรฐานหลักสตูรการศึกษาปฐมวัยอย่างเต็มตามศักยภาพ 
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หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ    กลุ่มนิเทศ ติดตามแลประเมนิผลการจัดการศึกษา 
ชื่อโครงการ     ส่งเสริมสนับสนุนการจัดประสบการณ์สําหรบัเด็กปฐมวัย  

ตามแนวคิดมอนเตสซอรี ่
สอดคล้องกับนโยบาย จุดเน้นที่ 1  ด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศพัท ์

1. นางมติภา  ชัยชิต   โทรศัพท์ 095-463-5944 
2. นางทดทรง  ทนีาวัฒน์  โทรศัพท์ 085-225-2172 

e-mail :  n199obecnk1@gmail.com 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 เป็นที่ยอมรับว่าการจัดการศึกษาปฐมวัย เป็นการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับแรกเพ่ือ
วางรากฐานคุณภาพชีวิตของเด็กไทยให้เจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ มีพัฒนาการสมวัยอย่างสมดุล สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได้นํานวัตกรรมการสอนตามแนวคิดมอนเตสซอร่ี ระดับปฐมวัย มาใช้
เป็นนวัตกรรมหน่ึงในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กแบบองค์รวม เน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญ เด็กเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงตามความสนใจ ความต้องการ ความแตกต่างระหว่างบุคคลอย่างเต็ม
ตามศักยภาพอย่างอิสระจากสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์  ในบริบทของท้องถิ่นซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาแนวคิด
ของนักการศึกษาหลายคน รวมทั้งหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 

การพัฒนาให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ส่งครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับ
การอบรมการสอนตามแนวคิดมอนเตสซอร่ี ระดับปฐมวัย หลายหลักสูตร  จากการที่โรงเรียนได้นําไปใช้ 
พบว่า เด็กมีพัฒนาการทุกด้านสูงขึ้น มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทุกข้อ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานจึงจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนที่มีครูผู้สอนที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตร มาใช้ในการจัด
ประสบการณ์สําหรับเด็กปฐมวัย  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 จึงจัดทํา
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดประสบการณ์สําหรับเด็กปฐมวัย ตามแนวคิดมอนเตสซอรี่ และการนิเทศ
ติดตาม  

2. วัตถุประสงค ์
 2.1  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัดประสบการณ์สําหรับเด็กปฐมวัยในโรงเรียน 

           2.2  เพ่ือนิเทศ ติดตามผลการดําเนินงานการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย ตามแนวคิด             
มอนเตสซอร่ี 

3. เป้าหมาย 
3.1 จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนดงเว้นดงเจริญ  ซึ่งมีครผูู้สอนปฐมวัยผ่านการอบรมตาม

หลักสูตรการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย ตามแนวคิดมอนเตสซอรี่ ของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
          3.2  นิเทศติดตามการจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัย อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 

 



47 
 

4. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน 
กิจกรรมหลกั ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนดงเว้นดงเจริญ  
เพ่ือใช้พัฒนาการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย ตามแนวคิด 
มอนเตสซอร่ี  

1) จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียน 
   2) โรงเรียนรายงานผลการจัดกิจกรรม 

 
 

เมษายน 2560 
กันยายน 2560 

 

 
 

มติภา และ
คณะ 

กิจกรรมที่ 2  นิเทศ ติดตามฯ  การจัดประสบการณ์ระดับ
ปฐมวัย ตามแนวคิดมอนเตสซอรี ่
  1)  แต่งต้ังคณะกรรมการนิเทศ  
  2)  จัดทําสื่อ เอกสารประกอบการนิเทศ  
  3)  ดําเนินการนิเทศ ติดตาม 
 
  4)  สรุปผลและรวบรวมผลงานส่ง สพฐ 

 
 

พฤษภาคม 2560 
มิถุนายน 2560 

มิถุนายน-สิงหาคม 
๒๕๖o  

กันยายน ๒๕๖o 

 
 

ทดทรง และ
คณะ 

 
5. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนนิการ 
 วันที่ 1  เดือน  เมษายน พ.ศ.2560  ถึงวันที ่ 30  เดือน  กันยายน พ.ศ. 2560 
 สถานที่ดําเนินการ  1) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 

   2) โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา 
6. งบประมาณ 
 จากแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพคน ผลผลิตที ่2 ผู้จบการศึกษา           
ภาคบังคับ กิจกรรมหลัก การจัดการศึกษาประถมศึกษาสาํหรับโรงเรียนปกติ จาํนวน  60,000  บาท          
(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) มีรายละเอียดดังน้ี : 
 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช ้

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

 จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนดงเว้นดงเจริญ
วิทยา  เพ่ือจัดหาสื่อการจัดประสบการณ์ระดับ 
ปฐมวัย ตามแนวคิดมอนเตสซอรี ่

 
 

60,000 

  
 
- 

 
 

60,000 
รวมประมาณ 60,000 - - 60,000 

 
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
     ปัจจัยความเสีย่ง 

1) ครูผู้สอนปฐมวัยที่ผ่านการอบรมแล้ว เปลี่ยนแปลงไปรบัผิดชอบระดับช้ันอ่ืน หรือย้ายไป
โรงเรียนอ่ืนๆ นอกเขตพ้ืนที่การศึกษา 

2) การจัดซื้อจดัหาสื่อการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดมอนเตสซอรี่  ไมส่ามารถจัดทําครบ          
ทุกหมวดการเรียนรู้ 
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      แนวทางการบริหารความเสี่ยง      

1) สร้างความเข้าใจกับผู้บริหารสถานศึกษา 
2) การระดมทุนเพ่ือจัดซื้อหรือจดหาสื่อการเรียนรู้ที่ไม่ครบในแต่ละหมวดการเรียนรู้ รวมทั้งหาสิ่ง 

ที่มีอยู่ในท้องถิ่น  มาปรับใช้ในแต่ละหมวดการเรียนรู้ 
3) นิเทศ ติดตามอย่างต่อเน่ือง 

 
8. ตัวชี้วัดและค่าเปา้หมาย 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
   1. ห้องเรียนระดับปฐมวัย มีสื่อการเรียนรูต้ามแนวคิดมอนเตสซอรี่   

 
- มสีื่อการเรียนรู้ 

   2. นิเทศ ติดตามและยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัย ระดับ  
โรงเรียน 
 

- ร้อยละ 80 ขึน้ไป 
- อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปีการศึกษา 

เชิงคุณภาพ 
   1. โรงเรียนจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัย ตามแนวคิด 
มอนเตสซอร่ี      

 
- จัดประสบการณ์ 
- ผู้เก่ียวข้องมคีวามพึงพอใจ 
  มากกว่าร้อยละ 80 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    9.1  โรงเรียนมีสื่อการเรียนรูส้ําหรับจัดประสบการณ์สําหรบัเด็กปฐมวัย ตามแนวคิดมอนเตสซอรี ่
           9.2   เด็กปฐมวัยมพัีฒนาการตามมาตรฐานหลกัสูตรการศึกษาปฐมวัยอย่างเต็มตามศักยภาพ 
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หน่วยงานรับผิดชอบ  กลุ่มนโยบายและแผน 
ชื่อโครงการ    ค่าใช้จ่ายการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียน 
สอดคล้องกับนโยบาย     จุดเน้นที่ 6 ด้านการบริหารจัดการ 
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศพัท ์

นายพงกะพรรณ  ตะกลมทอง เบอร์โทรศัพท์  081-7998989 
นางภัทราพร  กองแก้ว  เบอร์โทรศัพท์  081-0506069 

e-mail 
 ppbiggie@hotmail.com 

nunim_pat@hotmail.com 
1. หลักการและเหตุผล 
         ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กําหนดให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาเพ่ือ
ส่งเสริม การจัดการศึกษา ดังน้ันเพ่ือให้การดําเนินการจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 จึงได้จัดทําโครงการนี้เพ่ือจัดสรร
งบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนเพ่ือวางแผนการจัด
การศึกษาร่วมกัน 
 

2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพ่ือให้การดําเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐานของโรงเรียน และสนับสนุน
การดําเนินกิจการของโรงเรียน ร่วมให้คําปรกึษา แนะนําช่วยเหลือและพัฒนาโรงเรียน 
 2.2 เพ่ือประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐานในโรงเรียน 
 

3. วัตถุประสงค ์
 เชิงปริมาณ 
     จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จํานวน 159 
โรงเรียน 
 เชิงคุณภาพ 

1. คณะกรรมการสถานศึกษาเขา้ใจบทบาทหน้าที่ของตนเองในการดําเนินงานในโรงเรียน 
2. สร้างเครือข่ายคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในโรงเรียน 
3. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในโรงเรียน สนับสนุนการดําเนินกิจการในโรงเรียน  

ร่วมให้คําปรึกษา แนะนํา ช่วยเหลือพัฒนาโรงเรียนและมปีฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
 

4. วิธีดําเนนิการ/ขัน้ตอนการดําเนินงาน 
ที่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา         

ขั้นพ้ืนฐาน 
พ.ค.60  

2. ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลโครงการ มิ.ย.-ก.ย.60  
 

5. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนนิการ 
 วันที่  1  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.2560 ถึง วันที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ.2560 
 สถานที่ดําเนินการ  โรงเรียนในสังกัด สพป.นค.1 
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6. งบประมาณ 
 จากแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพคน ผลผลิตที ่2 ผู้จบการศึกษา           
ภาคบังคับ กิจกรรมหลัก การจัดการศึกษาประถมศึกษาสาํหรับโรงเรียนปกติ จํานวน  1,858,500 บาท         
(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) รายละเอียดดังน้ี : 
 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช ้

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

จัดสรรงบประมาณสนับสนุนเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายใน
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ในโรงเรียน จํานวน 159 โรงเรียน  
โดยมีหลักเกณฑ์การจัดสรรดังน้ี 

1. โรงเรียนที่มีนักเรียน 1-300 คน มี
จํานวน 146 โรงเรียน ๆ ละ 11,100 บาท 

2. โรงเรียนที่มีนักเรียน 301 คนขึ้นไป 
จํานวน 13 โรงเรียน ๆ ละ 18,300 บาท 

1,858,500   
 
 
 
 

1,620,600 
 

237,900 

 

รวมงบประมาณ 1,858,500 - 1,858,500 - 
  
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ปัจจัยความเสี่ยง 
      - 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

- 
 

8. ตัวชี้วัดและค่าเปา้หมาย 

  ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
    ร้อยละของจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
ร้อยละ 100 

เชิงคุณภาพ 
   ร้อยละของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในโรงเรียน 
สนับสนุนการดําเนินกิจการในโรงเรียน ร่วมให้คําปรึกษา แนะนํา 
ช่วยเหลือพัฒนาโรงเรียนและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 

 
ร้อยละ 100 

 

9. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
 การพัฒนาโรงเรียน การส่งเสริมและสนับสนุนและช่วยเหลือโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตรงตามความต้องการ สอดคล้องกับสภาพปัญหาของโรงเรียน ทําให้การดําเนินกิจการของโรงเรียนและการ
จัดทําแผนพัฒนาโรงเรียนบรรลุผลสําเร็จตรงตามเป้าหมาย 
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หน่วยงานที่รบัผิดชอบ    งานวิชาการ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย 
ชื่อโครงการ    ประชุมปฏิบัติการส่งเสริมองค์ความรู้การประเมินแนวใหม่เพ่ือการพัฒนาระบบ 

ประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา 
สอดคล้องกับนโยบาย   จุดเน้นที่ 3 การทดสอบ การประเมินการประกันคุณภาพและการพัฒนา

มาตรฐานการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศพัท ์
 1.  ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย  (นายภัญญู  ภูริศร)ี 
 2.  นายอนันต์  พันนึก   รอง ผอ.สพป.นค.1   เบอร์โทรศัพท์   081-2616943 

3.  นายคึกฤทธ์ิ  วงศ์อารีย์     ศึกษานิเทศก ์สพป.นค.1 เบอร์โทรศัพท์   089-7116240 
4.  นายชาตรี  ราชบัณฑิต      ศึกษานิเทศก์ สพป.นค.1 เบอร์โทรศัพท์   089-8624279 

 
 

1. หลักการและเหตุผล 
การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา เป็นผลสืบเน่ืองมาจาก พระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 6 ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา กําหนดให้มีระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับ กอรปกับนโยบายการปฏิรูประบบ
การประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศการเปลี่ยนแปลงการ
ประเมินแนวใหม่ โดยการประเมินตามกรอบที่กําหนด มุ่งเน้นกระบวนการตัดสินคุณภาพของสถานศึกษา
โดยการใช้เกณฑ์ประเมินในภาพรวม (Holistic rubric) เป็นการประเมินที่กําหนดและตัดสินผลตาม
หลักเกณฑ์การตัดสินโดยอาศัยความเช่ียวชาญ (Expert Judgment) ซึ่งวิธีการประเมินที่กําหนดใน
องค์ประกอบการประเมินสถานศึกษาเป็นเกณฑ์การให้คะแนนผลงาน หรือกระบวนการที่ไม่แยกส่วน หรือ
แยกองค์ประกอบในการกําหนดคะแนนประเมินในภาพรวม ซึ่งเป็นผลดีต่อสถานศึกษาในการประเมิน
คุณภาพภายใน 

 จากการเปรียบเทียบบทบาทการประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด เป็นหน้าที่ในการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา ให้คําช้ีแนะ ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ที่จะนําไปสู่การปรับ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา หรือแผนปฏิบัติการประจําปี เพ่ือให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้แก่สถานศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ ให้สอดคล้องและตอบสนองตาม
นโยบายของรัฐดังกล่าว รวมถึงสอดคล้องกับจุดเน้นของการปฏิรูปการศึกษา และสภาวการณ์ ที่
เปลี่ยนแปลงไป สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย มีความจําเป็นเร่งด่วนที่จะสื่อสาร และสร้างความ
เข้าใจเก่ียวกับมาตรฐาน และระบบการประเมินแนวใหม่ให้แก่สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา และสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา จึงได้ดําเนินการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการข้ึน    

 
2. วัตถุประสงค์ 
          2.1  เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เก่ียวกับมาตรฐานการศึกษาและการประเมินคุณภาพ
ภายในแนวใหม่ให้ผู้อํานวยการโรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบระบบประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 

2.2  เพ่ือให้สถานศึกษาเตรียมการวางแผนการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ให้บรรลผุลอย่างมีประสิทธิภาพ 
          2.3  เพ่ือให้สถานศึกษาเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ (รุ่นแรก) 
3. เป้าหมาย 
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 3.1  เชิงปริมาณ   
  3.1.1  จัดทําเอกสารคู่มือ จาํนวน 300 เลม่ ครบทุกโรงเรียนในสังกัดสาํนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย   
  3.1.2  ผู้อํานวยการโรงเรียนและครูผูร้ับผิดชอบระบบประกันคุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษาเขา้ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ จํานวน  118  คน 
  3.1.3 วิทยากร ประกอบด้วย ศึกษาธิการจังหวัด ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา รองผู้อํานวยการสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ และบุคลากร  จํานวน  18  คน  

3.2  เชิงคุณภาพ 
  3.2.1  ได้ข้อมลูสารสนเทศจากการประเมินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ นํามาสู่การ
ปรับปรุงมาตรฐาน เกณฑ์และแนวทางการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานให้มีความสมบูรณแ์ละสอดคล้องย่ิงขึ้น  
  3.2.2  ผู้บริหารการศึกษา ผูบ้ริหารสถานศกึษา ศึกษานิเทศก์ ผูส้อนและบุคลากรมี
ความสามารถและประสบการณ์ในการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นอย่างดีย่ิง  
 
4. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน 
ที่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 

1 
2. 
 
3. 
4. 
5. 
6. 
 
7. 
8. 

จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
จัดทําคําสั่งคณะกรรมการดําเนินงาน และเชิญประชุม
มอบหมายหน้าที่ 
จัดทําเอกสาร สื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ 
จองสถานที่จัดประชุม /โรงแรม ติดต่อประสานงานสถานที่
แจ้งสถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย  
เชิญประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการและแขก
ผู้ร่วมงาน 
ดําเนินการจัดประชุม 
สรุปรายงานผล 

17-20 มี.ค. 2560 
21-22 มี.ค. 2560 
 
1 -2 พ.ค. 2560 
1 -2 พ.ค. 2560 
3  พ.ค. 2560 
3  พ.ค. 2560 
10 -11 พ.ค. 2560 
11  พ.ค. 2560 
15-31  พ.ค.60 

นายคึกฤทธ์ิ 
นายชาตรี 
 
คณะทํางาน 
คึกฤทธ์ิ/ชาตรี 
ศธจ.หนองคาย 
วิทยากร 
คณะประเมิน 

 
5. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนนิการ 
 วันที่ 17 เดือน  มีนาคม  พ.ศ.2560 ถึง วันที่  31  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.2560 
 สถานที่ดําเนินการ  โรงแรม 
 
6.  งบประมาณ   
 งบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จากแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตที ่2 ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมหลัก การจัดการประถมศึกษา
สําหรับโรงเรียนปกติ ชุดโครงการที่ 3  โครงการพัฒนามาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา จํานวน  
168,620 บาท (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) มีรายละเอียดดังน้ี  
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กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช ้

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

กิจกรรม  การประชุมปฏิบัติการส่งเสริมองค์
ความรู้การประเมินแนวใหม่เพ่ือการพัฒนาระบบ 
ประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา 
   (ผู้บริหาร,ครูและวิทยากร จํานวน 135  คน) 
- ค่าพาหนะเดินทาง   
- ค่าอาหารว่าง/เครื่องด่ืม (135X50X4) 
- ค่าค่าอาหารกลางวันและเย็น (135X150X3) 
- ค่าที่พัก (120X300) 
- ค่าเอกสาร (135X100) 
- ค่าสรุปรายงานผล  
- ค่าตอบแทนวิทยากร  (17X370) 

 
 
 

168,620 

 
 

 
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

 6,270 

 
 

 
 

23,600 
27,000 
60,750 
36,000 

- 
- 
- 

 
 

 
 

- 
- 
- 
- 

13,500 
1,500 

- 
รวมงบประมาณ 168,620  6,270 147,350 15,000 

 

 7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ปัจจัยความเสี่ยง 
      - 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
      - 
 

8. ตัวชี้วัดและค่าเปา้หมาย 
  ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
   1. ร้อยละของผู้เข้าประชุมมีความรู้ ความเข้าใจการประเมินคุณภาพ
การศึกษาแนวใหม่ตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
   2. ร้อยละของผู้บริหาร ครผูู้สอนสามารถจัดทําแบบรายงาน/โครงการการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได้ 

 
ร้อยละ 90 
 
 
ร้อยละ 90 

เชิงคุณภาพ 
   1. ร้อยละของสถานศึกษามีความพร้อมรบัการประเมินคุณภาพภายนอก      
รอบสี่ จาก สมศ.และมีผลการประเมินระดับดีขึ้นไป 

 
ร้อยละ 90 

 
9.  ผลทีค่าดวา่จะได้รับ 
 9.1  ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และบคุลากรทางการศึกษาในสังกัดศึกษาธิการจังหวัด
หนองคายได้รับการพัฒนาเติมเต็มองค์ความรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การประเมินแนวใหม่
และระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 9.2  ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ในสังกัดศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย สามารถนําความรู้ไป
ดําเนินงานตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับอย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้นและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 9.3  สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย มีโรงเรียนต้นแบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาทีส่ามารถใช้เป็นสถานที่ศึกษาดูงาน 
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หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ชื่อโครงการ  ติดตามและตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยต้นสังกัด 
สอดคล้องกับนโยบาย จุดเน้นที่ 3 การทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและพัฒนามาตรฐาน

การศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศพัท ์  

1. นายอนันต์  พันนึก   เบอร์โทรศัพท์  081-2616943 
รอง ผอ.สพป.นค.1  

2. นายคึกฤทธ์ิ  วงศ์อารีย์  เบอร์โทรศัพท์  089-7116240 
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ สพป.หนองคาย เขต 1  

3. นายชาตรี  ราชบัณฑิต  เบอร์โทรศัพท์  089-8624279 
ศึกษานิเทศก์ สพป.นค.1  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช  2542 มาตรา 48 กําหนดให้หน่วยงานต้นสังกัด   
จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้สถานศึกษาถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็น
ส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารที่ต้องทําอย่างต่อเน่ือง  แล้วรายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดและสาธารณชน 
ประกอบกับกฎกระทรวงฯ ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พุทธศักราช 
2553 ข้อ 14 ให้สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในตามหลักเกณฑ์ และแนว
ปฏิบัติเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ข้อ17ให้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
วิเคราะห์วิจัยและเผยแพร่นวัตกรรมเกี่ยวกับรูปแบบและเทคนิควิธีการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเน่ือง
รวมท้ังส่งเสริมสนับสนุนและร่วมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ข้อ18 ให้
หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดให้มีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอย่างน้อยปี
ละหน่ึงครั้ง และแจ้งผลให้สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานทราบ รวมทั้งให้เปิดเผยผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาต่อสาธารณชนซึ่งเป็นบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานต้นสังกัดที่จะต้องดําเนินการอย่างต่อเน่ืองและ
มีประสิทธิภาพ  ทั้งน้ีเพ่ือส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็ง พร้อมรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก และได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน)  
 จากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ปีการศึกษา 2559 สถานศึกษาในสังกัด 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 พบว่าสถานศึกษาที่เข้ารับการประเมินทั้งหมด 
157 แห่ง ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจํานวน 126 แห่ง และไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
การศึกษา จํานวน 32 แห่ง ซึ่งจากการวิเคราะห์ผลการประเมิน พบว่า สาเหตุที่ทําให้โรงเรียนไม่ได้รับการ
รับรองมาตรฐานการศึกษา เน่ืองจากการดําเนินการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่ไม่เข้มแข็ง 
โรงเรียนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการประเมินตนเองเพื่อรองรับการประเมินภายนอก การนําผลการ
ประเมินจากผู้ประเมิน ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
ไปใช้ในการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ดังน้ัน เพ่ือให้โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพ
ภายในที่เข้มแข็ง สามารถดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดทําโครงการ
ติดตามและตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยต้นสังกัด ตามกฎกระทรวง          
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ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พุทธศักราช 2553 เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง
ระบบประกันคุณภาพภายในเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกข้ึน 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้เข้มแข็ง เป็นระบบทั้ง
ในระดับโรงเรียน และกลุ่มเครือข่ายสถนศกึษา 
 2.2 เพ่ือยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนทุกโรงในสังกัดให้มีคุณภาพ พร้อมรับ 
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่และได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา 
 2.3 เพ่ือติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตาม
กฎกระทรวง          ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พุทธศักราช 2553 
 2.4 เพ่ือพัฒนาระบบข้อมูล สารสนเทศระบบประกันคุณภาพการศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ให้มีประสทิธิภาพ  
 

3. เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ  

1. โรงเรียนในสังกัดทุกโรง จํานวน 157 โรง มรีะบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็ง  
เป็นระบบครบองค์ประกอบตามกฎกระทรวงฯ ร้อยละ 100 

2. เพ่ือยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนทุกโรงในสังกัดให้มคีุณภาพมาตรฐาน  
ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอก ร้อยละ 100 ของโรงเรียนที่เข้ารับการประเมิน 

3. โรงเรียนในสังกัดทุกโรง จํานวน 157 โรง ได้รับการติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานระบบ 
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พุทธศักราช 2553 ร้อยละ 100 

4. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีระบบข้อมลูสารสนเทศทีเ่ป็นระบบและเป็นปัจจุบัน 
 ด้านคณุภาพ  

1. โรงเรียนสามารถดําเนินการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาใหม้ีคุณภาพตามเกณฑ์   
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและมาตรฐานการประเมินภายนอก 
โดยมีศูนย์เครือข่ายการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาประจํากลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา 

2. โรงเรียนมีคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานจากการประเมิน 
คุณภาพภายนอกรอบสี่ 

3. โรงเรียนได้รับการติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ตามกฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พุทธศักราช 2553 

4. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีระบบข้อมลูสารสนเทศทีเ่ป็นระบบและเป็นปัจจุบัน สามารถ 
นํามาใช้ในการวางแผนพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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4. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน 
 

ที่ กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 เสริมสร้างความเข้มแข็งศูนย์เครือข่ายการ

พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ประจํากลุ่มโรงเรียน 

1 – 30เมษายน  2560 1. นายอนันต์  พันนึก 
2. นายคึกฤทธ์ิ          
              วงศ์อารีย์ 
3. นายชาตรี           
             ราชบัณฑิต 
 

2 การนิเทศ ติดตามและประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาตาม กฎกระทรวงฯ 

15  พฤษภาคม – 
 15  มถิุนายน  2560 

3 การพัฒนาระบบข้อมูล สารสนเทศ ระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา สาํนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย   
เขต 1 

16 มิถุนายน – 
15 สิงหาคม 2560 

 
 

5. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนนิการ 
 วันที่  1  เดือน  เมษายน  พ.ศ.2560 ถึง วันที่  30  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.2560 
 สถานที่ดําเนินการ สถานศึกษาในสังกัด สพป.นค.1 
 
6. งบประมาณ   

จากแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพคน ผลผลิตที ่2 ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ  
กิจกรรมหลกั การจัดการศึกษาประถมศึกษาสําหรับโรงเรียนปกติ จํานวน 72,000 บาท (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)             
มีรายละเอียดดังน้ี 
 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช ้

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 เสริมสร้างความเข้มแข็งศูนย์
เครือข่ายการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาประจํากลุ่มโรงเรียน 
- ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมในการประชุม  
สัมมนาเพ่ือพัฒนาคณะกรรมการศูนย์เครอืข่าย
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ประจํากลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา จํานวน 15 
กลุ่ม ๆ ละ 1,500 บาท 

22,500   
 
 

22,500 

 

กิจกรรมที่ 2 ติดตาม ตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพสถานศึกษา จํานวน 157 แห่ง เพ่ือให้มี
การดําเนินงานระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาตามกฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ 
หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
พุทธศักราช 2553 

49,500    
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กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช ้

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

-ค่าเบ้ียเลี้ยง/พาหนะคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพฯ  
(15x3,200) 
-ค่าเคร่ืองมือและเอกสารประกอบ              
การประเมิน  
 

  48,000 
 
 

1,500 

 

รวมงบประมาณ 72,000 - 72,000 - 
 
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ปัจจัยความเสี่ยง 
      - 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

    - 
 

8. ตัวชี้วัดและค่าเปา้หมาย 
 

  ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
   1. ร้อยละของโรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในท่ีเข้มแข็ง ครบ
องค์ประกอบตามกฎกระทรวงฯ  
   2. โรงเรียนได้รับการประเมินคุณภาพภายในทั้งจากการประเมินตนเอง
และจากหน่วยงานต้นสังกัด 

 
ร้อยละ 100 
 
ร้อยละ 100 

เชิงคุณภาพ 
   1. โรงเรียนมีความพร้อมรบัการประเมินคุณภาพภายนอกและได้รับการ
รับรองคุณภาพมาตรฐาน 
   2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีระบบข้อมูลสารสนเทศระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาที่เป็นระบบ 

 
ร้อยละ 100 

 
9. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
            9.1   โรงเรียนมีคณุภาพมาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน 
            9.2   ผู้บริหารและคณะครูในสถานศึกษามีวัฒนธรรมการทํางานที่เป็นระบบ เน้นคุณภาพ 
            9.3   โรงเรียนได้รับการยอมรับและได้รับการสนับสนุนร่วมมอืจากผู้ปกครอง  กรรมการ
สถานศึกษา  ชุมชน  และองค์กรท้องถิ่นและหน่วยงานที่เก่ียวข้องมากข้ึน 
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หนว่ยงาน   กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   
ชื่อโครงการ  พัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่การประเมินระดับชาตแิละนานาชาต ิ
สอดคล้องกับนโยบาย จุดเน้นที ่3  ดา้นการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและ 

พัฒนามาตรฐานการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศพัท ์

1. นางอนงค์ คําแสงทอง    เบอร์โทรศัพท ์081 – 9752088 
2. นางกฤตชญา เที่ยงรัตน์    เบอร์โทรศัพท ์081 – 2802482 
3. นางทดทรง ทีนาวัฒน์    เบอร์โทรศัพท ์087 – 2252172 

 
 

1. หลกัการและเหตุผล 
 ตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ 2559 เพ่ือให้การศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานของประเทศไทย มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล บนพ้ืนฐานของความเป็นไทยให้นักเรียนได้รับการ
พัฒนาศักยภาพสูงสุดในตน มีความรู้และทักษะที่แข็งแกร่งและเหมาะสมเป็นพ้ืนฐานสําคัญในการเรียนรู้
ระดับสูงข้ึนไป และการดํารงชวีิตในอนาคต ในประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานเป้าประสงค์ที่ 1 นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา และระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทุกคน มี
พัฒนาการเหมาะสมตามวัย และมีคุณภาพ และส่งเสริมสนับสนุนการนําการทดสอบ NT, O-NET การประเมิน
ของPISAและระบบการทดสอบกลางของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาใช้ในการพัฒนาการ
เรียนรู้ให้เกิดคุณภาพแก่ผู้เรียน อีกทั้งได้มีประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่องแนว
ปฏิบัติในการยกระดับคุณภาพนักเรียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ลงวันที่ 18 เมษายน 2557 โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้สถานศึกษามีการดําเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมในการยกระดับคุณภาพนักเรียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้
สามารถคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาและเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเน่ือง มีทักษะที่จําเป็นในศตวรรษท่ี 21 รวมทั้ง
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้หลักเพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 3   

โครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ หรือ PISA (Programme for international Student 
Assessment)  กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียน อายุ 15 ปีซึ่งเป็นวัยท่ีจบการศึกษาภาคบังคับการประเมินของ PISA 
เน้นการประเมินของนักเรียนในการใช้ความรู้และทักษะเพ่ือแก้ปัญหาในชีวิตจริงหรือที่เรียกกันว่ารู้เรื่อง 
(Literacy) ได้แก่ การรู้เร่ืองการอ่าน (Reading Literacy) การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy ) 
และ การรู้เรื่อง วิทยาศาสตร์ ( scientific Literacy)ซึ่งการรู้ทั้งสามด้านน้ีถือว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งปี 2015 เป็นปีแรกที่จัดให้มีการสอบด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer-based assessment 
หรือ CBA) เต็มรูปแบบ   
 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ได้จัดทําโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่
การประเมินระดับชาติและนานาชาติ เพ่ือเพ่ือพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพของผู้เรียนให้ได้มาตรฐาน
ทัดเทียมระดับชาติ และระดับนานาชาติต่อไป 
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2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพ่ือให้ครูและโรงเรียนได้วิเคราะห์ผลประเมินระดับชาติและจัดฐานข้อมูลเพ่ือการพัฒนา

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนได้อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
2.2 เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูด้านการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนด้วยเครื่องมอืที่หลากหลาย 

          2.3 เพ่ือสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหา/กระบวนการคิด 
          2.4 เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูด้านการวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับรูปแบบการประเมิน PISAและ 
PISA-Like 
 
3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
      ครูในโรงเรียนสามารถวิเคราะห์ผลประเมินระดับชาตแิละจดัฐานข้อมูลเพ่ือการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนได้อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
 เชิงคุณภาพ 

ครูและโรงเรียนมีระบบการวัดผล ประเมินผลท่ีหลากหลายและเหมาะสมตามศักยภาพของผู้เรียน 
และนําผลการประเมินมาใชใ้นการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้บรรลมุาตรฐาน 
ตัวชี้วัดสําคัญในหลักสตูร และเน้นใหผู้้เรียนใช้ทกัษะการคดิข้ันสูง 
 
4. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน 
ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. กิจกรรมท่ี 1 การวิเคราะห์ผลการสอบ (O-Net) จัดทําฐานข้อมลูเพ่ือ

ยกระดับผลสัมฤทธ์ิ 
24 มี.ค.-15 
ก.พ.60 

 

 1.1 ชี้แจงประชาสัมพันธ์โครงการ   
 1.2 จดัทําสําเนาเอกสาร ประชุมชีแ้จง   
 1.3 ประชุมคณะทํางาน   
 1.4 คณะทํางานสรุปรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมลู   
 1.5 รายงานผลการวิเคราะหข้์อมลู   
2 กิจกรรมท่ี 2 พัฒนาศักยภาพครูด้านการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน เม.ย.-ก.ค.60  
 2.1 ประชุมคณะทํางาน    
 2.2 สร้างคู่มือเอกสารการประชุมเชิงปฏิบัตกิาร    
     2.3 ประชมุเชิงปฏิบัติการ   
3 กิจกรรมท่ี 3 การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการ

แก้ปัญหา/การะบวนการคิด 
เม.ย.-ก.ค.60  

 3.1 ประชุมคณะทํางาน    
 3.2 สร้างคู่มือเอกสารการประชุมเชิงปฏิบัตกิาร    
     3.3 ประชมุเชิงปฏิบัติการ   



60 
 

ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
4 กิจกรรมท่ี 4  การพัฒนาการวัดและประเมนิผลใหส้อดคลอ้งกับรูปแบบ

การประเมิน PISA 
เม.ย.-ส.ค.60  

 4.1 ประชุมคณะทํางาน   
 4.2 ประชุมชี้แจงสร้างความตระหนัก/ถึงความสําคัญของการประเมิน 

PISA 
  

 4.3 จัดสรรงบประมาณสนับสนุน   
 4.4 ขยายผลและสร้างเครือข่ายพัฒนา   
 4.5 สะทอ้นผลและรายงานผล   

 
5. ระยะเวลาและสถานท่ีดาํเนินการ 
 วันที่  24  เดอืน  มีนาคม  พ.ศ.2560  ถึง วันที่  30 เดอืน  สิงหาคม  พ.ศ.2560 
 สถานท่ีดําเนินการ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 
 

6. งบประมาณ 
 จากแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพคน ผลผลติที ่2 ผู้จบการศึกษา           
ภาคบังคับ กิจกรรมหลัก การจัดการศึกษาประถมศึกษาสาํหรับโรงเรียนปกติ จํานวน  203,000 บาท               
(ขอถัวจ่ายทุกรายการ)  รายละเอียดดังน้ี : 

 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ท่ีใช ้

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมท่ี 1 การวิเคราะห์ผลการสอบ (O-Net) 
จัดทําฐานข้อมลูเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ ์

-    

1.1 ชี้แจงประชาสัมพันธ์โครงการ   
1.2 จดัทําสําเนาเอกสาร ประชุมชีแ้จง    
1.3 ประชุมคณะทํางาน    
1.4 คณะทํางานสรุปรายงานผลการวิเคราะห์

ข้อมลู 
   

1.5 รายงานผลการวิเคราะหข้์อมลู   
กิจกรรมท่ี 2 พัฒนาศักยภาพครูด้านการวัดและ
ประเมินผลในชั้นเรียน 

45,000  

2.1 ประชุมคณะทํางาน     
2.2 สร้างคู่มือเอกสารการประชุมเชิง

ปฏิบัติการ จํานวน 180 เลม่ ๆ ละ 100 บาท 
   18,000
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กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ท่ีใช ้

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

2.3 ค่าอาหารว่าง 180 คน ๆ ละ 35 บาท 2 
มื้อ 

  12,600 

2.4 ค่าอาหารกลางวัน 180 คน ๆ ละ 80 
บาท จํานวน 1 มือ้ 

 14,400 

กิจกรรมท่ี 3 การพัฒนาการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหา/การะบวน
การคิด 

108,000  

3.1 ประชุมคณะทํางาน    
3.2 สร้างคู่มือเอกสารการประชุมเชิง

ปฏิบัติการ จํานวน 180 เลม่ ๆ ละ 200 บาท 
  36,000

3.3 ค่าอาหารว่าง 180 คน ๆ ละ 35 บาท 4 
มื้อ 

 25,200 

3.4 ค่าอาหารกลางวัน 180 คน ๆ ละ 80 
บาท จํานวน 2 มือ้ 

 28,800 

3.5 ค่าวัสดดุําเนินงาน 180 คน ๆ ละ 100 
บาท  

  18,000

กิจกรรมท่ี 4  การพัฒนาการวัดและประเมนิผล
ให้สอดคลอ้งกับรูปแบบการประเมิน PISA 

50,000  

4.1 ประชุมคณะทํางาน   
4.2 ประชุมชี้แจงสร้างความตระหนัก/ถึง

ความสําคัญของการประเมิน PISA 
  

4.3 จัดสรรงบประมาณสนับสนุน   
4.4 ขยายผลและสร้างเครือข่ายพัฒนา  50,000 
4.5 สะทอ้นผลและรายงานผล   
   

รวมงบประมาณ 203,000 - 131,000 72,000
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7. การวเิคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
  

ปัจจัยความเสี่ยง 
      1. การปรบัเปล่ียนบุคลากรด้านการวัดและประเมินผล 
      2. ครแูละบุคลากรทางการศึกษาขาดความตระหนักในเรื่องของการประเมินแบบ PISA และ PISA-
Like 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
      1. สร้างความตระหนักถึงความสําคัญของการประเมิน PISA          

     2. สร้างมาตรการเก่ียวกับการปรับเปล่ียนครูผู้สอน 
 
8. ตัวชีว้ัดและค่าเป้าหมาย    

ตัวชีว้ัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละของคร ูในโรงเรียนสามารถวิเคราะห์ผลประเมินระดับชาติและ

จัดฐานข้อมูลเพ่ือการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนได้อย่างมีคุณภาพและได้
มาตรฐาน 

2. ร้อยละของครผูู้สอน มคีวามรู้ความสามรถในการนําผลการทดสอบ
ของปีทีผ่านมาวางแผนยกระดับคุณภาพผู้เรียนได ้

3. ร้อยละของครแูละโรงเรียนมรีะบบการวัดผล ประเมินผลที่
หลากหลายและเหมาะสมตามศักยภาพของผู้เรียน 

 
ร้อยละ 100 
 
 
ร้อยละ 80 
 
ร้อยละ 100 

เชิงคุณภาพ 
     ครแูละโรงเรียนใช้เคร่ืองมือทีม่ีคุณภาพและมาตรฐานตามหลักสตูรในการ
ประเมิน และนําผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนให้บรรลมุาตรฐาน ตัวชีว้ัดสําคัญในหลกัสูตร และเน้นให้
ผู้เรียนใช้ทักษะการคดิข้ันสูง 

 
 

 
9. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
 9.1 คณุภาพผู้เรียนทั้งระดับชาติ (O-NET) และระดับนานาชาติ (PISA) สงูขึ้นตามเป้าหมายของชาติ 
ได้รับการพัฒนาคุณภาพ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน และผลการทดสอบระดับชาต ิสูงข้ึน 
 9.2 ผู้เรียนได้รบัการพัฒนาทักษะการคดิวิเคราะห์ การคดิแก้ปัญหา และสามารถนําความรู้และทักษะ
มาประยุกต์ใชใ้นชีวติประจําวันได้ 
 9.3 ครูมีระบบการวัดผล ประเมินผลทีห่ลากหลายและเหมาะสมตามศักยภาพของผู้เรียน 
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หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ชื่อโครงการ พัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
สอดคล้องกับนโยบาย จุดเน้นที่ 1  ด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศพัท ์

1.นางเสนาะจิต สิริเลิศธีรกุล   เบอร์โทรศัพท์ 081-9751977 
2.นางทดทรง  ทีนาวัฒน์  เบอร์โทรศัพท์ 087-2252172 

e-mail :  
  1.sanojitnk1@gmail.com 
  2.t_teenawat@hotmail.com  

 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
ด้วยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้กําหนดนโยบาย (1) จุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์

การปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  (2) 11 นโยบายสําคัญของกระทรวงศึกษาธิการ (3) นโยบาย
และจุดเน้นสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจําปี 2560 ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและ
ที่เกิดจากความต้องการของครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้ใช้ความสามารถและศักยภาพของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาได้สูงสุดในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

จากผลการสอบระดับชาติ (O-net) วิชาภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทยที่ผ่าน         
ในภาพรวมของเขตพ้ืนที่การศึกษาตํ่ากว่าระดับประเทศ นอกจากน้ีปัญหานักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ก็
ยังมีปรากฎอยู่ เช่น นักเรียนไม่รู้จัก สระ ไม่สามารถประสมคํา และไม่สามารถสะกดคําได้ เพ่ือให้เกิดความ
ต่อเน่ืองในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย 
และแก้ไขปัญหาการอ่านการเขียน สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาหนองคาย         
เขต 1 จึงจัดทําโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยข้ึนเพ่ือขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น          
6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จุดเน้นที่ 1 จุดเน้นด้านหลักสูตรและกระบวนการ
เรียนรู้ ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และแก้ไขปัญหาการอ่านการเขียนให้ลดน้อยลง เพ่ือให้นักเรียน
สามารถอ่านออก เขียนได้และ สามารถนําไปในชีวิตประจําวันและการศึกษาหาความรู้ในอนาคตต่อไป 

 
2.  วัตถุประสงค ์

2.1 เพ่ือให้นักเรียนช้ัน ป.1 อ่านออก เขียนได้  
2.2 เพ่ือให้นักเรียนช้ัน ป.2-4 อ่านคล่อง เขียนคล่อง  
2.3 เพ่ือให้นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 มผีลการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (NT) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเพ่ิมขึ้น 
2.4 เพ่ือให้นักเรียนช้ัน ป.6 ม.3 ม.6 มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) กลุม่สาระการ

เรียนรู้ภาษาไทยเพ่ิมขึ้น 
2.5 เพ่ือให้ครแูละบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้วยระบบ 

TEPE Online  
2.6 เพ่ือได้วีดีทัศน์"เทคนิคการสอนภาษาไทย"นําเสนอทาง TEPE ออนไลน์  
2.7 เพ่ือให้ครผูู้สอนภาษาไทยมีความรู้และมีเทคนิคการสอนภาษาไทย พิชิตข้อสอบอัตนัย          

O-NET 
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3. เป้าหมาย 
3.1  เชิงปริมาณ 

3.1.1 นักเรียนช้ัน ป.1 อ่านออก เขียนได้ รอ้ยละ 100  
3.1.2 นักเรียนช้ัน ป.2-4 อ่านคล่อง เขียนคล่อง ร้อยละ 100  
3.1.3 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ผลการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (NT)         

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 
3.1.4  นักเรียนช้ัน ป.6 ม.3 ม.6 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) กลุม่สาระการ

เรียนรู้ภาษาไทย เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 
3.1.5 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้วยระบบ 

TEPE Online ร้อยละ 100 
3.16 ได้วีดีทัศน์ "เทคนิคการสอนภาษาไทย" นําเสนอทาง TEPE ออนไลน์ จํานวน 30 ชุด     

    3.2  เชิงคณุภาพ 
3.2.1 ครูผูส้อนภาษาไทย มีความรู้ และมีเทคนิคการสอนภาษาไทย พิชิตข้อสอบอัตนัย O-NET            

ในระดับดีมาก 
3.2.3 ครูทีผ่่านการอบรมการตรวจข้อสอบอัตนัย วิชาภาษาไทยถอดบทเรียนได้ในระดับดีมาก     
3.1.7 นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับขวัญและกําลังใจ ระดับดีมาก 

 
4. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน   
ที่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. การประชุมปฏิบัติการถอดบทเรียนการตรวจข้อสอบ O-NET อัตนัย 

วิชาภาษาไทย   
เม.ย.60 

 
 

2. การประชุมปฏิบัติการครูสอนภาษาไทย ป.6 เรื่อง เทคนิคการสอน
ภาษาไทย พิชิตข้อสอบอัตนัย O-NET 

พ.ค.60 
 

 

3. จัดสรรงบประมาณ ใหค้รูพัฒนาผลงาน “เทคนิคการสอนภาษาไทย 
พิชิตข้อสอบอัตนัย O-NET” 

เม.ย.60 
 

 

4. วีดีทัศน์ TEPE ออนไลน์ "เทคนิคการสอนภาษาไทย พิชิตข้อสอบอัตนัย 
O-NET” 

ส.ค.60 
 

 

 
5. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนนิการ 
 วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2559  ถึง วันที ่30 เดือน กันยายน พ.ศ.2560 
 สถานที่ดําเนินการ โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 
 
6. งบประมาณ 

  จากแผนงานพ้ืนฐานการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตที ่2 ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 
กิจกรรมหลกั การจัดการศึกษาประถมศึกษาสําหรับโรงเรียนปกติ จํานวน  199,000 บาท  (โดยถวัจ่าย          
ทุกรายการตามจริง) มีรายละเอียดดังน้ี 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบ 
ประมาณ 

งบประมาณจําแนกตามหมวด 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

กิจกรรมที่ 1  การประชุมปฏิบัติการถอดบทเรียนการ
ตรวจข้อสอบO-NET อัตนัย วิชาภาษาไทย   

45,000 - 35,000 10,000 

-ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม เตรียมการและสรุปผลการ
ดําเนินงาน  
 50 คนๆละ  2 วันๆละ 35 บาท (4 มื้อ) (50 x 35 x 4) 

   
7,000 

 

-ค่าอาหารกลางวัน เตรียมการและสรุปผลการ
ดําเนินงาน  50 คนๆละ                   
 2 วันๆละ 80 บาท (2 มื้อ) (50 x 80 x 2) 

   
8,000 

 

-ค่าชดเชยนํ้ามัน  จํานวน 50 คนเดินทางไปประชุมฯ   20,000  
-ค่าเอกสารดําเนินงาน    10,000 
กิจกรรมที่ 2 การประชุมปฏิบัติการครสูอนภาษาไทย  
ป.6 เรื่อง “เทคนคิการสอนภาษาไทย พิชติข้อสอบ
อัตนัย O-NET” 

97,200 - 88,800 8,400 

-ค่าเบ้ียเลี้ยง วิทยากรจํานวน 10 คนๆละ 2 วันๆละ 
240 บาท  (10 x 2 x 240) 

   
4,800 

 

-ค่าชดเชยนํ้ามัน วิทยากร จํานวน 10 คนเดินทางไป
ประชุมฯ 

  9,000  

-ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ดําเนินการประชุมฯ  250 
คนๆละ 2 วันๆละ 35 บาท (4 มื้อ) (250 x 35 x 4) 

  35,000  

-ค่าอาหารกลางวันกรรมการ ดําเนินการประชุมฯ  250 
คนๆละ 2 วันๆละ 80 บาท (2 มื้อ) (250 x 80 x 2) 

  40,000  

-ค่าเอกสารดําเนินงาน    8,400 
กิจกรรมที่ 3  จัดสรรงบประมาณ ให้ครูพฒันาผลงาน 
“เทคนคิการสอนภาษาไทย พิชิตข้อสอบอัตนัย  
O-NET” 

30,000 - 30,000 - 

- จัดสรรให้ครทูี่มีผลงานฯกลุม่เครือข่ายละ 1 คน 
จํานวน 15 กลุม่เครือข่าย ๆ ละ 2000 บาท (15X2000)

  30,000  

กิจกรรมที่ 4  วีดีทัศนT์EPE ออนไลน์ "เทคนคิการ
สอนภาษาไทย พิชิตข้อสอบอัตนัย O-NET 

26,800 - 16,800 10,000 

-ค่าเบ้ียเลี้ยง คณะทํางานถ่ายทําวีดีทัศน์ จํานวน  
10 คน ๆ ละ 2 วันๆละ 240 บาท (10 x 2 x 240) 

   
4,800 

 

-ค่าชดเชยนํ้ามัน คณะทํางานถ่ายทําวีดีทัศน์ จํานวน  
10 คน  

  12,000  

-ค่าวัสดุอุปกรณ์และเอกสารดําเนินงาน    10,000 
รวมงบประมาณทั้งสิน้ 199,000 - 170,600 28,400 
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7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ปัจจัยความเสี่ยง 
      1.  สมาชิกทีมงานไม่เข้าใจในกิจกรรม 
      2.  ความล่าช้าในการดําเนินการจัดกิจกรรม 
      3.  การจัดสรรทรัพยากรไม่เพียงพอ 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
      1. ซักซ้อมทําความเข้าใจผู้ที่เก่ียวข้องก่อนเริ่มต้นโครงการ          

     2. กําหนดปฏิทินดําเนินการให้ชัดเจน 
     3. ศึกษารายละเอียด ขั้นตอนการจัดกิจกรรมให้ชัดเจน 
     4. ดําเนินการจัดกิจกรรมตามที่กําหนดปฏิทินไว้ 
     5. มีการบันทึกความก้าวหน้าและรายงานผลอย่างต่อเน่ือง 

 
8. ตัวชี้วัดและค่าเปา้หมาย    

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

1. นักเรียนช้ัน ป.1 อ่านออก เขียนได้  
2. นักเรียนช้ัน ป.2-4 อ่านคล่อง เขียนคล่อง  
3. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ผลการสอบประเมินคุณภาพการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน (NT) กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย เพ่ิมขึ้น 
4. นักเรียนช้ัน ป.6 ม.3 ม.6 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) กลุม่

สาระการเรียนรู้ภาษาไทย เพ่ิมขึ้น 
5. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนากลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย 

ด้วยระบบ TEPE Online  
6. วีดีทัศน์"เทคนิคการสอนภาษาไทย"นําเสนอทาง TEPE ออนไลน์  

 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 100 

 
ร้อยละ 3 

 
ร้อยละ 3 

 
ร้อยละ 100 

15 ชุด 
เชิงคุณภาพ 

1. ครูผูส้อนภาษาไทย มีความรู้ และมีเทคนิคการสอนภาษาไทย พิชิตข้อสอบ
อัตนัย O-NET  

2. ผู้บริหารสถานศึกษา สามารถบริหารจัดการ การจัดกระบวนการเรียนรู้
ภาษาไทยให้นักเรียนสามารถอ่านออก เขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดวิเคราะห์ 
และสื่อสารได้ด้วยตนเอง  

3. ครูทีผ่่านการอบรมการตรวจข้อสอบอัตนัย วิชาภาษาไทยถอดบทเรียนได้  

 
ระดับดีมาก 
 
 
ระดับดีมาก 
 
ระดับดีมาก 

 
9. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

9.1 ครผูู้สอนภาษาไทย ได้รับการพัฒนาการอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์ 
9.2 นักเรียนมทีักษะการอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์ 

    9.3 โรงเรียนและครูสอนภาษาไทยมีวิธีปฏิบัติที่ดีการจัดการเรียนรู้การอ่าน การเขียน การคิด
วิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
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หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ชื่อโครงการ     การยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพ่ือการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  
    (NT/ONET)  ปีการศึกษา 2560 
สอดคล้องกับนโยบาย  จุดเน้นที่ 3  ด้านการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและ 

 พัฒนามาตรฐานการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศพัท ์

1. นางอนงค์  คําแสงทอง                 เบอร์โทรศัพท์   081-9752088 
2. นางกฤตชญา เที่ยงรัตน์  เบอร์โทรศัพท์   081-2802482 
3. นางทดทรง  ทนีาวัฒน์   เบอร์โทรศัพท์   087-2252172 

e-mail 
1. Anong.l@esdc.go.th 

 
 

1 . หลักการและเหตุผล 
 การประเมินคุณภาพทางการศึกษาถือว่าเป็นกลไกที่สําคัญในการสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จของ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติของหน่วยงานต่างๆท่ี
เก่ียงข้องกับการจัดการศึกษารวมทั้งเป็นข้อมูลพ้ืนฐานประกอบการวางแผนและพัฒนาคุณภาพของ
หน่วยงานต่างๆ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดการศึกษา 
ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษาได้เล็งเห็นประโยชน์ของการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวมท้ังให้ความสําคัญของการนําผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการวางแผนเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ
และต่อเน่ือง  
   สํานักงานเขตพ้ืนทีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนแบบย่ังยืนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT/O-NET)  ในการพัฒนาศักยภาพ
สถานศึกษาในเรื่องการวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ( O-NET) ในปี
การศึกษาที่ผ่านมา  วิเคราะห์โครงสร้างข้อสอบ( test blueprint) และรูปแบบข้อสอบอัตนัยวิชาภาษาไทย 
และเกณฑ์การให้คะแนน รวมทั้งการทดสอบระดับชาติ ( NT)  จึงจําเป็นต้องดําเนินการยกระดับคุณภาพ
ผู้เรียนตามภาระหน้าที่ที่เก่ียวข้อง โดยดําเนินงานร่วมกับผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้อง เพ่ือวางแผนยกระดับคุณภาพ
ผู้เรียนให้พร้อมรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT/O-NET) เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 3  ในปีการศึกษา 
2559  ตามเป้าหมายที่สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1 ต้ังไว้ อันจะส่งผลต่อ
คุณภาพการศึกษาต่อไป 
 
2 . วัตถุประสงค์ 
        2.1 เพ่ือสร้างความตระหนักให้ ผู้บริหาร ครูผูส้อน  ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  
และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3มคีวามรู้ความเข้าใจสามารถนําผลการทดสอบระดับชาติ(NT/O-NET) ของปีที่ผ่าน
มาวิเคราะห์วางแผนพัฒนาได้ 

2.2 กํากับ ติดตาม ครูผู้สอน  ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 และช้ันมธัยมศึกษา         
ปีที่ 3 เก่ียวกับการวิเคราะห์โครงสร้างข้อสอบ ( test blueprint) และ รปูแบบข้อสอบอัตนัยวิชาภาษาไทย 
และเกณฑ์การให้คะแนน   
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 2.3 นิเทศ กํากับ ติดตามการทดสอบระดับชาติ (NT/O-NET)   
          2.4  รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 
3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
        3.1 ผู้บริหาร  ครูวิชาการ ครู ช้ัน ป.6 หรือครูภาษาไทย และครูช้ัน ม.3 โรงเรียนละ 1 คน รวม 
508 คน รับฟังนโยบาย และฟังคําช้ีแจงเกี่ยวกับรูปแบบข้อสอบแบบอัตนัย 
            3.2 ผู้บริหาร  ครูวิชาการ ครู ช้ัน ป.6 หรือครูภาษาไทย และครูช้ัน ม.3 โรงเรียนละ 1 คน รวม 
508 คน ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับรูปแบบข้อสอบแบบอัตนัยในกลุ่มสาระภาษาไทยและเกณฑ์การให้
คะแนนซึ่งมใีนปีแรก 
       เชิงคุณภาพ 
    1. ศึกษานิเทศก์ ผู้บรหิาร ครูวิชาการและครูผู้สอนร่วมกันวางแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีเพ่ือ
พร้อมรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT/O-NET) ได้อย่างเป็นระบบและย่ังยืน 
           2 . ผู้บิหาร ครูผู้สอน มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับรูปแบบข้อสอบแบบอัตนัยในกลุ่มสาระ
ภาษาไทยและเกณฑ์การให้คะแนนซึ่งมีในปีแรก 

   3.  ครูผู้สอนสามารถวิเคราะห์ผลการทดสอบของปีที่ผ่านมาเพ่ือวางแผนยกระดับผลสัมฤทธ์ิ           
ในปีต่อไป 

 
4. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน 
ที่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. กํากับ ติดตามเพ่ือ สร้างความตระหนักให้ ผูบ้ริหาร ครูวิชาการ ครูป.6 

ครู ม. 3  เพ่ือเตรียมความพร้อมการสอบระดับชาติ (NT/O-NET) 
 

5 ม.ค.60.-
10 มค.60 

 

2. นิเทศ กํากับ ติดตามการทดสอบระดับชาติ (NT/O-NET)   23 ม.ค. 60- 
3 กพ.60 

 

3. พัฒนาครูด้านการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลตามตัวช้ีวัด 1 เมย.60.-
30 พ.ค. 60 

 

 
5. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนนิการ 
 วันที่  4  เดือน  มกราคม   พ.ศ. 2560. ถึง วันที่  30  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2560 
 สถานที่ดําเนินการ โรงเรียนในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1 
 
6. งบประมาณ 
 จํานวน 365,000 บาท จาก 

1. แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตที ่2 ผู้จบการศึกษา             
ภาคบังคับ  กิจกรรมหลัก การจัดการศึกษาประถมศึกษาสําหรับโรงเรียนปกติ จํานวน  245,000  บาท 
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2. แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โครงการพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา กิจกรรมหลัก การพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับการศึกษา
ภาคบังคับที่มีมาตรฐานเทียบเท่านานาชาติ จํานวน 120,000 บาท  

รายละเอียดดังน้ี : (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)                
 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช ้

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่  1  กํากับ ติดตามเพื่อ สรา้งความ
ตระหนักให้ ผูบ้ริหาร ครูวิชาการ ครู ป.6 ครู 
ม. 3  เพื่อเตรยีมความพร้อมการสอบ
ระดับชาติ (NT/O-NET) 

61,000    

  1.1 ช้ีแจง/ประชาสัมพันธ์โครงการยกระดับทุก
กลุ่มเครือข่าย (อําเภอ) 

    
 

  1.2 จัดทําสําเนา เอกสาร ประชุมช้ีแจง   
(6 อําเภอ) 

   40,000 

  1.3 ค่าอาหารว่างเครื่องด่ืม 502 x25=12,550   12,550  
  1.4 ศึกษานิเทศก์รับผิดชอบกลุ่มเครือข่าย
(อําเภอ) นิเทศ ประชุมช้ีแจง ทุกกลุ่มเครือขา่ย  
ตามแผนยกระดับ 
- ค่าชดเชย นํ้ามัน 

   
 
 

8,450 

 

กิจกรรมทึ่ 2. นิเทศ กํากับ ติดตามการทดสอบ
ระดับชาติ (NT/O-NET)   

97,500    

  2.1 ประชาสมัพันธ์/ช้ีแจงโครงการ   -  
  2.2 นิเทศติดตาม การดําเนินงานการเตรียม
ความพร้อมการจัดสอบระดับชาติ (NT/O-NET)  
ของสถานศึกษา  

   
70,000 

 

 

        - ค่าชดเชยนํ้ามัน  ศึกษานิเทศก์      
   2.3 รายงานผลการดําเนินงาน 
        - ค่าจัดทํารูปเล่ม จํานวน 50 เล่ม ๆ ละ
150 บาท 
  2.4 ค่าวัสดุ ดําเนินงาน 

    
7,500 

 
20,000 

กิจกรรมที่ 3 พัฒนาครูด้านการสรา้งเครื่องมือ
วัดและประเมินผลตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

206,500    

3.1 ประชุมคณะทํางาน    จํานวน 10 คน  - - - 
3.2 สร้างคู่มือเอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการ  
จํานวน 190 เล่ม ๆ ละ 200 บาท เป็นเงิน 
38,000 บาท 

    
 

38,000 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช ้

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

3.3 ค่าวิทยากร  จํานวน 2 คน จํานวน 2 วัน       
วันละ 5 ช่ัวโมง ๆละ 600 บาท เป็นเงิน  
12,000 บาท 

  
12,000 

 
 

 

3.4 ค่าอาหารว่าง  100x190x2 = 38,000   38,000  
3.5 ค่าอาหารกลางวัน 250 x190x2 =95,000 
3.6 ค่าวัสดุดําเนินงาน 

  95,000  
23,500 

รวมงบประมาณ 365,000 12,000 224,000 129,000 
 
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ปัจจัยความเสี่ยง 
      1. ครู ไมค่รบเอก ไม่ครบช้ัน 
      2. ครูขาดการบูรณาการ การจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
      1. ผู้บริหาร ครูผู้สอนร่วมกันวางแผนพัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวม         

     2. นําผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานมาวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาในปีต่อไป 
 
8. ตัวชี้วัดและค่าเปา้หมาย 
   

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
   1.ผู้บริหาร  ครูวิชาการ ครู ช้ัน ป.6 หรือครูภาษาไทย และครูช้ัน ม.3 
โรงเรียนละ 1 คน รวม 502 คน รับฟังนโยบาย และฟังคําช้ีแจงเก่ียวกับ
รูปแบบข้อสอบแบบอัตนัย 
   2. ผู้บริหาร  ครูวิชาการ ครู ช้ัน ป.6 หรอืครูภาษาไทย และครูช้ัน ม.3 
โรงเรียนละ 1 คน รวม 502 คน ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับรูปแบบ
ข้อสอบแบบอัตนัยในกลุ่มสาระภาษาไทยและเกณฑ์การให้คะแนนซึ่งมใีน 
ปีแรก 

 
ผู้บริหาร และ
ครูผู้สอน จํานวน 
502 คน 
 

เชิงคุณภาพ 
   1. ศึกษานิเทศก์ ผู้บรหิาร ครูวิชาการและครูผู้สอนร่วมกันวางแผน
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีเพ่ือพร้อมรับ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ    
(NT/O-NET) ได้อย่างเป็นระบบและย่ังยืน 
   2. ผู้บิหาร ครูผู้สอน มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับรูปแบบข้อสอบแบบ
อัตนัยในกลุ่มสาระภาษาไทยและเกณฑ์การให้คะแนนซึ่งมใีนปีแรก 
   3. ครผูู้สอนสามารถวิเคราะห์ผลการทดสอบของปีที่ผ่านมาเพ่ือวางแผน
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิในปีต่อไป 

 
ค่าระดับคุณภาพ
ระดับดีเย่ียม 
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9. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
 9.1 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพ มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น และผลการทดสอบระดับชาติ 
(NT/O-NET) สูงขึ้น 
 9.2 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดแก้ปัญหา และสามารถนําความรู้และ
ทักษะมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ 
 9.3 ครผูู้สอนสามารถพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างเป็นระบบและย่ังยืน 
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หน่วยงานรับผิดชอบ  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ชื่อโครงการ   พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
สอดคล้องกับนโยบาย  จุดเน้นที่ 1  ด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์  

1. นายชาตรี  ราชบัณฑิต   เบอร์โทรศัพท์ 089-8624279 
2. นางทดทรง  ทนีาวัฒน์  เบอร์โทรศัพท์   087-2252172 
3. นางจิตราพร  ราชบัณฑิต เบอร์โทรศัพท์   087 -7745034  

 
 
1. หลักการและเหตุผล 

หลักสูตรสถานศึกษา  เป็นแม่บทสําคัญในการจัดการเรียนการสอน  เพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย
ที่กําหนด  การพัฒนาหลักสูตรเป็นภารกิจสําคัญของสถานศึกษาที่จะต้องมีการดําเนินงานเป็นระเบียบแบบ
แผนต่อเน่ืองกันไป  ซึ่งเริ่มจากการวางจุดมุ่งหมายในการดําเนินงานน้ีจะต้องคํานึงถึงหลักสูตรต่าง ๆ ที่สร้าง
ขึ้นมาใหม่ต้องมีประสิทธิภาพมากกว่าหลักสูตรเดิม  จะต้องสนองตอบความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น  
และนําไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  ครูและผู้เก่ียวข้องกับการ
พัฒนาหลักสูตรจึงจําเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจในเป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้พ้ืนฐานโดยคํานึงถึงประโยชน์ในด้านการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนในการ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาการดําเนินงานจึงต้องได้รับความร่วมมือจากผู้มีส่วนเก่ียวข้อง และต้องมีผู้
ที่มีความรู้ ความสามารถ ในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้  กิจกรรมการเรียนการสอนและการจัดทํา
เครื่องมือในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งทางสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาจะต้องดําเนินการพัฒนา ครูผู้สอน สื่อการสอน เครื่องมือการวัดผลประเมินผลและตามนิเทศ 
ติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน 

2. วัตถุประสงค ์
2.1 เพ่ือพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษโรงเรียนระดับประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาส 

 2.2 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาอังกฤษ 
2.3 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการประยุกต์ใช้สื่อ เทคโนโลยีกรอบอ้างอิงความสามารถในการ

จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา ( PEER Center) 
2.4 เพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษรูปแบบ EBE ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

          2.5 เพ่ือนิเทศ ติดตาม และประเมนิผลการศึกษาการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
 
3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

1. สถานศึกษาในสังกัดจํานวน 157โรงเรียน มีการจัดการเรียนการสอนกลุม่สาระการเรียนรู้ 
(ภาษาอังกฤษ) 

2. นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 จํานวน 157 โรงเรียนและช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 (โรงเรียน
ขยายโอกาส) จํานวน  28  โรงเรียน มีผลการสอบระดับชาติ O-NET สูงขึ้น 
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3. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการประยุกต์ใช้สื่อ เทคโนโลยีกรอบอ้างอิงความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา ( PEER Center) 

4. สถานศึกษาในสังกัดจํานวน 9 โรงเรียน สามารถจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษรูปแบบ EBE 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เชิงคุณภาพ 
          1. ร้อยละ 80 ของ สถานศึกษาในสังกัดจํานวน 157โรงเรียน มีการจัดการเรียนการสอนกลุม่สาระ 
การเรียนรู้(ภาษาอังกฤษ) 

2. ร้อยละ 80 ของ นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 จํานวน 157 โรงเรียน และช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 จํานวน  28  โรงเรียน มีผลการสอบระดับชาติ O - NET สูงขึ้น 
 3. ร้อยละ 80 ของ สถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ จํานวน 9 โรงเรียน สามารถจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษรูปแบบ EBE ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
4. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน 

ที่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดําเนนิงาน ระยะเวลา 
ดําเนนิงาน ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมที ่1 การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ 5 ช่ัวโมง ต่อ 1 สัปดาห์ 
การอบรมครูผูส้อนภาษาอังกฤษโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษาปีที่ 1- 3  

2 วัน นายชาตรี  ราชบัณฑิต 

2. กิจกรรมที ่2 การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

4วัน  นายชาตรี  ราชบัณฑิต 

3. กิจกรรมที ่3 การอบรมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ 
ใช้สื่อ เทคโนโลยีกรอบอ้างอิงความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ระดับ
ประถมศึกษา ( PEER Center) 

2 วัน นายชาตรี  ราชบัณฑิต  

4. กิจกรรมที ่4 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษรูปแบบ EBE 2 วัน นายชาตรี  ราชบัณฑิต  

5. กิจกรรมที ่5  การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษสําหรับ
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 1 วัน นายชาตรี  ราชบัณฑิต  

6 กิจกรรมที ่6 การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

5 วัน นายชาตรี  ราชบัณฑิต  

 
5. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ 
 วันที่  1   เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2560 ถึง วันที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ.2560 
 สถานที่ดําเนินการ  สพป.นค.1 
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6.  งบประมาณ 
    จากแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตที่ 2 ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 
กิจกรรมหลกั การจัดการศึกษาประถมศึกษาสําหรับโรงเรียนปกติ จํานวน 475,000 บาท (ขอถัวจ่าย 
ทุกกิจกรรม) มีรายละเอียดดังน้ี 
 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช ้

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ 5 ชั่วโมง ต่อ 1 สัปดาห ์
1.1 การอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษโรงเรียน
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1- 3    

83,200    

     - ค่าอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืมจํานวน 
160 คน (160คน X150บาท X2วัน) 

  48,000  

     - ค่าวิทยากร 6  คน   (300บาท X  6คน X 
12 ชม.) 

 21,600   

     - ค่าจัดจ้างเอกสารประกอบการอบรมจํานวน 
160 ชุดๆ ละ  50 บาท 

   5,000 

     - ค่าวัสดุ    8,000 
     - ค่าจ้างจัดทําป้ายไวนิล    600 
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนากิจกรรมการเรียนการ
สอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิท์าง 
การเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

115,200    

2.1 อบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการสอน
ภาษาอังกฤษ เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิ  
ครูระดับมัธยมขยายโอกาส  
     - ค่าอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จํานวน 
40 คน วันละ 150 บาท 2 วัน 
     - ค่าวิทยากร  3คน  ช่ัวโมงละ 300 บาท  
12 ช่ัวโมง 
     - ค่าจัดจ้างเอกสารประกอบการอบรม
จํานวน 30 ชุดๆ ละ 100 บาท 
     - ค่าวัสดุ 
     - ค่าจ้างจัดทําป้ายไวนิล   

  
 
 
 
 

10,800 

 
 
 

12,000 

 
 
 
 
 
 
 

3,000 
 

3,600 
600 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช ้

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

2.2 อบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการสอน
ภาษาอังกฤษ เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิ  
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ช้ัน ป.6 
     -  ค่าอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
จํานวน160 คน วันละ 150 บาท 2 วัน  
     -  ค่าวิทยากร  6  คน  ช่ัวโมงละ 300 บาท
12 ช่ัวโมง 
     -  ค่าจัดจ้างเอกสารประกอบการอบรม
จํานวน 160 ชุดๆละ  100 บาท 
     - ค่าวัสดุ 
     - ค่าจ้างจัดทําป้ายไวนิล   

  
 
 
 
 

21,600 

 
 
 

48,000 

 
 
 
 
 
 
 

10,000 
 

5,000 
600 

กิจกรรมที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการการ
ประยุกต์ใชส้ื่อ เทคโนโลยีกรอบอ้างอิง 
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา (PEER 
Center) 
จัดสรร ให้ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ  6 ศูนย์เพ่ือจัดทําโครงการดังน้ี 

1. ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  
เมืองหนองคาย 

2. ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  
ท่าบ่อ 

3. ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  
ศรีเชียงใหม่ 

4. ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  
สังคม 

5. ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  
สระใคร 

6. ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  
โพธ์ิตาก 

7.  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย เขต 1  

180,000   
 
 
 
 
 
 

30,000 
 

25,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

15,000 
 

50,000 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช ้

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 4 สนับสนุนโรงเรียนในการจัดซือ้สื่อ
การสอนภาษาอังกฤษรูปแบบ EBE 

- จํานวน 9 โรงเรียน ๆ ละ 5,000 บาท

45,000 
 
 

  
 
 

 
 

45,000 
กิจกรรมที่ 5การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ
สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา (ขยายโอกาสทางการศึกษา) ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

- ค่าตอบแทน ใช้สอยในการจัดการ
แข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ  

20,000   
 
 
 

20,000 

 

กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษโดยคณะกรรมการเครือข่ายนิเทศ 
ติดตาม และประเมินผล สพป.หนองคาย เขต 1  

- ค่าชดเชยนํ้ามันเช้ือเพลิง 

31,600    
 
 
 

31,600 
     

รวมงบประมาณ 475,000 54,000 308,000 113,000 
 
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 1. ปัจจัยความเสี่ยง 

- บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม 
- บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

 2. แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
- สร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนภาษาอังกฤษ 
- ส่งเสริมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายและตอบสนองความต้องการของผู้เรียน 
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8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
    1. ร้อยละ 80 ของ สถานศึกษาในสังกัดจํานวน 157
โรงเรียน มีการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
(ภาษาอังกฤษ) 
    2. ร้อยละ 80 ของ นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 จํานวน 157โรงเรียน มีผลการสอบ
ระดับชาติO - NET สูงขึ้น 
    3. ร้อยละ 80 ของ สถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ  
จํานวน 9โรงเรียน สามารถจดัการเรียนการสอนภาษา 
อังกฤษรูปแบบ EBE ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

-  ร้อยละของโรงเรียนทุกโรงในสังกัดมีการจัด
กิจกรรมการเรยีนการสอน กลุ่มสาระการเรยีนรู้ 
(ภาษาอังกฤษ) 
- ร้อยละของโรงเรียนทุกโรงในสังกัดมีผลมผีลการ 
สอบระดับชาติ O-NET สูงขึ้น 
- ร้อยละของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ สามารถ
ประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยีกรอบอ้างอิงความสามารถ
ในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ระดับ
ประถมศึกษา( PEER Center) 
- ร้อยละของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ที่เข้าร่วม
โครงการสามารถจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
รูปแบบ EBE 

เชิงคุณภาพ 
   1.สถานศึกษาในสังกัดจํานวน 157โรง มีการจัดการเรียน
การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ (ภาษาอังกฤษ) 
   2.นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 และช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 จํานวน 157โรง มผีลการสอบระดับชาติ 
O-NET สูงขึ้น 
    3.เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการประยุกต์ใช้สื่อ
เทคโนโลยีกรอบอ้างอิงความสามารถในการจัดการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา ( PEER Center) 
    4.สถานศึกษาในสังกัด จํานวน 9โรง สามารถจัดการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษรูปแบบ EBE ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
- โรงเรียนทุกโรงในสังกัดมีการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ (ภาษาอังกฤษ) 
- โรงเรียนทุกโรงในสังกัดมีผลมีผลการสอบ
ระดับชาติ O-NET สูงขึ้น 
- ครผูู้สอนภาษาอังกฤษ สามารถประยุกต์ใช้สื่อ
เทคโนโลยีกรอบอ้างอิงความสามารถในการจัดการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา( 
PEER Center) 
- ครผูู้สอนภาษาอังกฤษ ที่เข้าร่วมโครงการสามารถ
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษรูปแบบ EBE  

 

9. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
9.1 ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 

ได้รับการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
 9.2 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาอังกฤษ โรงเรียนในสังกัด สํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1สูงขึ้นจากปีการศึกษา 2559 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3  

9.3 ครูได้รับสง่เสริม สนับสนุน พัฒนาการประยุกต์ใช้สื่อ เทคโนโลยีตามกรอบอ้างอิง
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา (PEER Center) 

9.4 โรงเรียนในสังกัด สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1ส่งเสริมการ
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษรูปแบบ EBE ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
          9.5 ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ สังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  
ได้รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษอย่างทั่วถึง 
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หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ   กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมนิผลการจัดการศึกษา 
ชื่อโครงการ  พัฒนาทักษะการคิดคํานวณสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1-3  

ปีงบประมาณ  2560 
สอดคล้องกับนโยบาย จุดเน้นที่ 1  ด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศพัท ์

1. นางมติภา  ชัยชิต  เบอร์โทรศัพท์  095-463-5944 
2. นางฉวีวรรณ  โยคิน  เบอร์โทรศัพท์  088-573-3312  
3. นายวิวัฒน์  ผาวันดี  เบอร์โทรศัพท์  087-230-6333  
4. นางกฤตชญา  เที่ยงรัตน์ เบอร์โทรศัพท์  081-280-2482 

e-mail :  
n199obecnk1@gmail.com 

 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
 ด้วยความสําคัญของคณิตศาสตร์ที่มีบทบาทต่อการพัฒนาการคิดของมนุษย์ เป็นเคร่ืองมือการ    
ศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนศาสตร์อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการ
ดํารงชีวิต ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น  และช่วยพัฒนาคนสามารถคิดเป็น ทําเป็น แก้ปัญหาเป็นและ
สามารถอยู่ร่วมกับ  ผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

           ประเทศไทยให้ความสําคัญกับการเรียนคณิตศาสตร์ไม่น้อยไปกว่าวิชาอ่ืนๆ โดยมุ่งให้เยาวชนได้
เรียนรู้คณิตศาสตร์ อย่างต่อเน่ืองและตามศักยภาพ แต่เมื่อเปรียบเทียบกับต่างประเทศ พบว่า ยังอยู่ใน
อันดับท้ายๆ ซึ่งอาจเป็นเพราะยังให้ความสําคัญน้อยเกินไป ขณะที่ประเทศช้ันนําของโลกให้ความสําคัญต่อ
การเรียนคณิตศาสตร์เป็นอย่างย่ิง เช่น ไต้หวันหรือสิงคโปร์ จนสามารถพัฒนาเด็กให้เก่งคณิตศาสตร์ได้ถึง
ร้อยละ 40 
          สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ให้ความสําคัญในการพัฒนาผู้เรียนทุก
ระดับให้มีความสามารถทางคณิตศาสตร์ พบว่านักเรียนยังมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์อยู่ในระดับ
ไม่ดีนัก โดยปีการศึกษา 2558 มีผลการประเมินคุณภาพนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 (NT) ความ 
สามารถด้านการคิดคํานวณ มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 45.71 ผลการประเมินระดับชาติ (O-NET) ช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 6 (O-NET) มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 41.10 และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
27.41 ซึ่งทุกระดับช้ันมีคะแนนเฉล่ียร้อยละตํ่ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศและตํ่ากว่าร้อยละ 50  
ประกอบกับนโยบายของรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ให้จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องสูตรคูณและคิดเลขเร็ว  
ดังน้ันจึงจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะการคิดคํานวณสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1-3  
 

2. วัตถุประสงค ์
2.1 เพ่ือพัฒนาครูผู้สอนคณติศาสตร์ให้สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมผู้และพัฒนาทักษะการคิด

คํานวณ สําหรบันักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1-3 
2.2 เพ่ือนิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องสูตรคูณและคิดเลขเร็ว ระดับห้องเรียน 
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3.  เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
   1. คัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 10 โรงเรียน  ซึ่งมผีลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ ด้าน 
 การคิดคํานวณ ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ระดับตํ่า 
             2. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการคิดเลขเร็วและความสามารถด้านคิดคํานวณ  ระดับ
ประถมศึกษา ให้แก่ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 10 โรงเรียน      
แยกเป็น  4 ระยะๆ ละ 1 วัน  รวม 4 วัน 
    3. นิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการคิดคาํนวณในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย           
อย่างน้อยโรงเรียนละ 1 ครั้ง/ปีการศึกษา 
 เชิงคุณภาพ 

   1. นักเรียนมีความสามารถด้านทักษะการคิดคํานวณ 
   2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษาปีที่ 3 สูงขึ้น   

 

4.  วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1  การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดกิจกรรมส่งเสริม 
ทักษะการคิดคาํนวณ ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1-3 
  ขั้นตอนการดําเนินงาน 
  1) แต่งต้ังคณะกรรมการ 
  2) ประชุมกรรมการและกําหนดหลักสูตรการอบรม 
  3) จัดทําเอกสารและสื่อประกอบการอบรม  
  4) ดําเนินการจัดอบรม 4 ระยะๆ ละ 1 วัน 
 
 
  5) สรุปผล 

 
 
 

เมษายน 2560 
เมษายน 2560 
เมษายน 2560 

พฤษภาคม,มิถนุายน,
กรกฎาคม,สิงหาคม 

2560 
กันยายน 2560 

 
 
 

มติภา และคณะ 

กิจกรรมที ่2  นิเทศติดตามการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะ 
การคิดคํานวณในโรงเรียนกลุม่เป้าหมาย โรงเรียนละ 1 วัน 
  ขั้นตอนการดําเนินงาน 
  1) แต่งต้ังคณะกรรมการ 
  2) ประชุมกรรมการ 
  3) จัดทําเอกสารและสื่อประกอบการอบรม  
  4) ดําเนินการนิเทศติดตาม โรงเรียนละ 1 วัน 
 
  5) สรุปผล 

 
 
 

พฤษภาคม 2560 
มิถุนายน 2560 
มิถุนายน 2560 

มิถุนายน-สิงหาคม 
2560 

กันยายน 2560 

 
 
 

มติภา และคณะ 

 

5.  ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนนิการ 
วันที่  1  เมษายน 2560  ถึงวันที่  30 กันยายน  2560 

         สถานที่ดําเนินการ 1) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 
   2) โรงเรียนกลุม่เป้าหมาย 10 โรงเรียน 
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6. งบประมาณ 
 จากแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพคน ผลผลิตที ่2 ผู้จบการศึกษา           
ภาคบังคับ กิจกรรมหลัก การจัดการศึกษาประถมศึกษาสาํหรับโรงเรียนปกติ จํานวน 30,000 บาท         
(ขอถัวจ่ายทกุรายการ) มรีายละเอียดดังน้ี : 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช ้

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

   การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการคิด
คํานวณ ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1-3 
  1.  ค่าอาหารว่าง/เครื่องด่ืม (20x35x2x4) 
  2.  ค่าอาหารกลางวัน (20x80x4) 
  3.  ค่าวิทยากร 2 คน (1x600x9) 
  4.  ค่าวัสดุ (10x1300) 

   
 

5,600 
6,400 
5,400 

 

 
 
 
 
 

12,600 
รวมงบประมาณ 30,000 - 17,400 12,600 

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
       ปัจจัยความเสี่ยง 

1) ไม่สามารถจัดอบรมเชิงปฏิบัติการตามกําหนดเวลา 
      2)  โรงเรียนขนาดเล็กมีครูผูส้อนคณิตศาสตร์ต้องปฏิบัติการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ ด้วย 
ทําให้ไม่สามารถพัฒนาการจัดการเรียนรู้ได้เต็มที่ 
 3)  โรงเรียนขาดแคลนครูผู้สอนคณิตศาสตร์ 
        แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 1)  จัดหาสื่อเทคโนโลยี หรือสื่อการเรียนการสอนเผยแพร่ให้โรงเรียนนําไปใช้จัดการเรียนการสอน 
          2)  พัฒนาครูผู้สอนให้เผยแพร่ความรู้แก่โรงเรียนใกล้เคียง 
          3)  พัฒนาระบบนิเทศติดตามให้มีประสิทธิภาพ            
 
8. ตัวชี้วัดและค่าเปา้หมาย 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ :  ครูผูส้อนคณิตศาสตร์สามารถจัดกิจกรรมสง่เสริม
ผู้เรียนให้มคีวามสามารถด้านการคิดเลขเร็วและการคิดคํานวณ 
ระดับประถมศึกษา   

-ความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ 80 
 

เชิงคุณภาพ :  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ในระดับ
ประถมศึกษาปีที่ 3 สูงขึ้น   

-คะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการ
ประเมิน ความสามารถด้านคิด
คํานวณ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3 

 
9. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
 9.1 ครผูู้สอนคณิตศาสตร์ได้รับการนิเทศติดตามและข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอนคณิตศาสตร์ 
          9.2 นักเรียนมีความสามารถด้านทักษะการคิดคํานวณ 

9.3 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษาปีที่ 3 สูงขึ้น   
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หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ   กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   
ชื่อโครงการ      ส่งเสริมนิสัยรกัการอ่านและพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ/ 
                                โรงเรียนอ่านสร้างสุข 
สอดคล้องกับนโยบาย     จุดเน้นที่ 1  ด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศพัท ์
 1. นางทดทรง  ทีนาวัฒน์        เบอร์โทรศัพท์   087-2252172 

2. นางเสนาะจิต  สิริเลศิธีรกุล  เบอร์โทรศัพท์   081-9751977 
3. นายศิริวัฒน์  ลําพุทธา  เบอร์โทรศัพท์   081-2604849  

 

1.  หลักการและเหตุผล  
ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้กําหนดนโยบายปฏิรูปการศึกษาในศัตวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561 

โดยมีวิสัยทัศน์ให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ทั้งน้ีได้กําหนดเป้าหมายยุทธศาสตร์ 4 ประการ 
คือ 1) คนไทยและการศึกษาไทยมีคุณภาพและได้มาตรฐานระดับสากล 2) คนไทยใฝ่รู้ : สามารถเรียนรู้ได้
ด้วยตนเอง รักการอ่านและแสวงหาความรู้ได้อย่างต่อเนื่อง 3) คนไทยใฝ่ดี : มีคุณธรรมพ้ืนฐานมีจิตสํานึก
และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนร่วม มีจิตสาธารณะ มีวัฒนธรรมประชาธิปไตย 4) คนไทย
คิดเป็นทําเป็น แก้ปัญหาได้ : มีทักษะในการคิดและปฏิบัติ มีความสามารถในการแก้ปัญหา มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ มีความสามารถในการสื่อสาร ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2552 เห็นชอบให้
กาส่งเสริมการอ่านเป็นวาระแห่งชาติ โดยกําหนดให้วันที่ 2 เมษายนของทุกปีซึ่งเป็นวันพระราชสมภพของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นวันรักการอ่านและกําหนดให้ ปี 2552 – 2561 เป็น
ทศวรรษแห่งการอ่าน 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 จึงได้นําแนวทางนโยบายดังกล่าว มา
เป็นแนวทางในการจัดทําโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน เพ่ือให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งได้ดําเนินการ
พัฒนาส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้แก่นักเรียนอย่างเป็นระบบ และมีคุณภาพเล็งเห็นความสําคัญ ของการ
อ่านของนักเรียน เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาและยกผลสัมฤทธ์ิให้สูงขึ้น โดยให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วม
ในการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน จัดให้มีกิจกรรมบูรณาการสู่ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
ในรูปแบบต่าง ๆ พัฒนานักเรียนให้อ่านออกเขียนได้ และมีนิสัยรักการอ่าน พัฒนาครูบรรณารักษ์ให้จัด
ห้องสมุดมีชีวิตตามเกณฑ์ของ สพฐ. คัดเลือกโรงเรียน ผู้บริหาร ครู นักเรียนรักการอ่าน คัดเลือกห้องสมุดมี
ชีวิตที่ดีเย่ียม แข่งขันนักเรียนที่มีความสามารถด้านภาษาไทย และจัดพิธียกย่องเชิดชูเกียรติเพ่ือให้ขวัญ
กําลังใจโรงเรียน ผู้บริหาร ครู นักเรียนที่ประสบผลสําเร็จ 
2. วัตถุประสงค ์ 

2.1 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านในโรงเรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายการ
ส่งเสริมนิสัยรกัการอ่านและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน 

2.2 เพ่ือติดตามและประเมินความย่ังยืนโรงเรียนห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ 
2.3 เพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงานในรูปแบบเครือข่ายห้องสมุดโรงเรียน 
2.4 เพ่ือคัดเลอืกและส่งเสริมโรงเรียนที่จัดห้องสมุดมีชีวิตที่มีประสิทธิภาพ 
2.5 เพ่ือจัดเวทีการแข่งขันให้กับนักเรียนทีม่ีความสามารถด้านภาษาไทย 
2.6 เพ่ือสร้างขวัญกําลังใจใหกั้บ โรงเรียน ผูบ้ริหาร ครู นักเรียน ที่มีนิสัยรักการอ่าน   
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3. เป้าหมาย  
เชิงปริมาณ 
1. โรงเรียนห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ/โรงเรียนอ่านสร้างสุข จาํนวน 1 โรงเรียน 
2. โรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ/โรงเรียนอ่านสร้างสุข จํานวน 4 โรงเรียน 
3. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียนทุกคนในสังกัด 
เชิงคุณภาพ 
   โรงเรียน ผูบ้ริหาร ครู นักเรียนรักการอ่าน และห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบของกลุ่มเครอืข่าย 

 
4. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน 
ที่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ  เม.ย.60  
2. ประชุมคณะทํางาน/วิทยากร พ.ค.60  
3. พัฒนาครูบรรณารักษ์ประจํา พ.ค.-มิ.ย.60  
4. ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนในสังกัดจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการ

อ่าน ให้แก่นักเรียน ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง  
พ.ค.-ก.ย.60  

5. จัดงบประมาณให้โรงเรียนทีจ่ัด ส่งเสริมนิสยัรักการอ่าน จนได้รับ 
คัดเลือกเป็นห้องสมุดมีชีวิตของกลุ่มเครือข่าย และโรงเรียนห้องสมุด
ต้นแบบของ สพป. นค.1 

พ.ค.60  

6. จัดประกวดแข่งขันกิจกรรมสง่เสริมการอ่าน การเขียน ด้านภาษาไทย 
ตามโครงการรักษ์ภาษาไทยที่ สพฐ.กําหนด  

ก.ค.60  

7. รายงานผลการดําเนินงาน ก.ย.60  
 
5. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนนิการ 
 วันที่ 1  เดือน  เมษายน  พ.ศ.2560 ถึง วันที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ.2560 
 สถานที่ดําเนินการ โรงเรียนในสังกัด สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 
 

6. งบประมาณ 
จากแผนงานพ้ืนฐานการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตที ่2 ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 

กิจกรรมหลกั การจัดการศึกษาประถมศึกษาสําหรับโรงเรียนปกติ จํานวน  130,000 บาท  (โดยถัวจ่าย  
ทุกรายการตามจริง) มีรายละเอียดดังน้ี 

 
กิจกรรมและรายละเอียด 
 ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ งบประมาณจําแนกตามหมวด 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาครูบรรณารักษ์ประจํา
โรงเรียน จํานวน 150 คน คณะทํางาน 20คน
รวม 170 คนเป็น 1 วัน 
    1. ค่าอาหารกลางวัน  จํานวน  170 คน  
คนละ 80 บาท/มื้อ (170x80x1)   

28,900 
 
 
 

  
 
 

13,600 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
 ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ งบประมาณจําแนกตามหมวด 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

    2. ค่าอาหารว่าง จํานวน 170 คน  
มื้อละ 35 บาท 2 มื้อ (170x35x2)  
    3. ค่าเอกสารประกอบการอบรมฯ 
จํานวน 170 ชุด (170x20) 

  11,900 
 

 
 
 

3,400 
กิจกรรมที่ 2 
    1.จัดสรรงบประมาณปรับปรุงห้องสมุด
โรงเรียนห้องสมุดมีชีวิต/โรงเรียนอ่านสร้างสุข
1 โรงเรียน(โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ) 
    2.จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนเครือข่าย
ห้องสมุดโรงเรียน 4 โรงเรียนๆ ละ 10,000 
บาท  

70,000   
 

30,000 
 
 

40,000 

 

กิจกรรมที่ 3 การประกวดแข่งขันกิจกรรม
ด้านภาษาไทยตามที่ สพฐ. กําหนดใน
โครงการรักษ์ภาษาไทย  
   1. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
คณะกรรมการ /คณะทํางาน/ครู/นักเรียนเขา้
ประกวด 200 คน ๆ ละ 35 บาท/มื้อ 
(250x35x1) 
    2. ค่าอาหารกลางวันคณะกรรมการ/
คณะทํางาน/ครู/นักเรียนเข้าประกวด          
200 คน ๆ ละ 80 บาท/มื้อ (250x80x1) 
    3. ค่าสําเนาแบบทดสอบในการแข่งขัน
กิจกรรมและอื่นๆ   

31,100  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

14,000 
 
 
 

16,000 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,100 

กิจกรรมที่ 4 รายงานผลการดําเนินงาน 
ขออนุมัติใช้งบกลาง 

    

รวมงบประมาณ 130,000 - 125,500 4,500 
 
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ปัจจัยความเสี่ยง 
      - 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
      - 
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8. ตัวชี้วัดและค่าเปา้หมาย 
   

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1.ร้อยละของครูบรรณารักษ์ประจําโรงเรียน จัดกิจกรรมส่งเสริม  

นิสัยรักการอ่านและจัดห้องสมุดให้มีชีวิตได้ตาม เกณฑ์ของ สพฐ.  
2.มีโรงเรียน ผูบ้ริหาร ครู นักเรียนรักการอ่าน และห้องสมุด มีชีวิต

ต้นแบบของกลุ่มเครือข่าย 
3.รายงานผลการดําเนินงานส่ง สพฐ. 
 

 
ร้อยละ 100 
 
จํานวน 4 โรงเรียน 
 
เอกสารรายงาน 

เชิงคุณภาพ 
1.โรงเรียน ผู้บริหาร ครู นักเรียน ยกย่องเชิดชูเกียรติ ด้านส่งเสริม

นิสัยรักการอ่าน ห้องสมุดมีชีวิตและกิจกรรมด้านภาษาไทย  
 

 
รายช่ือผู้ได้รับ-
รางวัล 
 

 
9. ผลที่คาดวา่จะได้รับ  
 9.1 ครูบรรณารักษ์ประจําโรงเรียนมีความรู้ในการจัดห้องสมุดให้มีชีวิต ตามเกณฑ์ของสพฐ.  

9.2 ต้นแบบโรงเรียน ผู้บริหาร ครู นักเรียนที่รักการอ่าน และห้องสมุดมชีีวิตที่ดีเย่ียม 
9.3 ตัวแทนนักเรียนชนะการแข่งขันทักษะด้านภาษาไทย 
9.4 โรงเรียน ผู้บริหาร คร ูนักเรียนที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ด้านส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 

ห้องสมุดยอดเย่ียมและกิจกรรมด้านภาษาไทย  
 9.5 รายงานผลการดําเนินงานส่ง สพฐ. 
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หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ   กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมนิผลการจัดการศึกษา 
ชื่อโครงการ    การประกวดสื่อ นวัตกรรม  และการยกย่องเชิดชูเกียรติครูสังคมศึกษา 
สอดคล้องกับนโยบาย จุดเน้นที่ 1  ด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศพัท ์   

นายวุฒิพงศ์  บทมาตย์        เบอร์โทรศัพท์    081-5920849 
e-mail.  :  Vutipong44@gmail.com 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ และนวัตกรรม ด้วยการประกวดสื่อ นวัตกรรมและพิธีการยกย่องเชิดชู
เกียรติ  เป็นการส่งเสริมสนับสนุนขวัญกําลังใจ และจุดประกายกระตุ้นให้ครูการคิดค้น สร้างสรรค์สื่อการ
เรียนรู้ และนวัตกรรม หรือนํามาใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ทั้งสื่อธรรมชาติ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อ
เทคโนโลยี  อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้การจัดการเรียนการสอนมีคุณค่าน่าสนใจ ชวนคิดชวนสนติดตามส่งผล
ให้นักเรียนรู้จักแสวงหาความรู้ 
 
2. วัตถุประสงค ์
 2.1  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ครูคิดค้นสร้างสรรค์  ประดิษฐ์สื่อ และนวัตกรรมเรียนรู ้
 2.2  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการใช้สื่อประกอบการเรียนการสอนให้มีความน่าสนใจ 
 2.3  เพ่ือเป็นการเสริมสร้างขวัญกําลังใจใหกั้บครูผู้มีผลงาน 
 
3. เป้าหมาย 
   เชิงปริมาณ 
    1. ครูผู้สอนร้อยละ 80 ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 
     2. ครูผู้มีผลงานได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ  ร้อยละ  100  

  เชิงคณุภาพ 
           1. ครผูู้สอนสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรมทุกโรงเรียน  มีการสาธิต  และจัดหาสื่อ
ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
              2. ครูผู้สอนสังคมทุกโรงเรียน  ได้เข้าร่วมรับเกียรติบัตรการยกย่องเชิดชูเกียรติ  
 
4. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน 

ที่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. ประชุมช้ีแจง พ.ค. 2560  
2. นิเทศ  ติดตาม และประเมินผลงาน ต.ค. 2560  
3. ประธานพิธียกย่องเชิดชูเกียรติ 6 ธ.ค. 2560  
 
5. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนนิการ 
 วันที่  6  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2560  ถึง  วันที่  6  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2560 
 สถานที่ดําเนินการ   ห้องประชุมหินหมากเป้ง  สพป.หนองคาย 1 
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6. งบประมาณ 
 จากแผนงานพ้ืนฐานการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตที ่2 ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 
กิจกรรมหลกั การจัดการศึกษาประถมศึกษาสําหรับโรงเรียนปกติ  จํานวน  63,000  บาท  (ขอถัวจา่ย          
ทุกรายการ) มรีายละเอียดดังน้ี : 

 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช ้

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1  ประชุมช้ีแจง   
- ค่าอาหารว่าง – เครื่องด่ืม  
     จํานวน 170 คน คนละ 35 บาท 
- เอกสาร/วัสดุอุปกรณ์ 

จํานวน 170 คน คนละ 50 บาท 

5,950

2,500

5,950 

2,500

กิจกรรมที่ 2  นิเทศ  ติดตาม  ประเมินผลงาน  
-  เบ้ียเลี้ยง – ของคณะกรรมการ  
      จํานวน 45 คน คนละ 500 บาท 

22,500 22,500 

กิจกรรมที่ 3  พิธียกย่องเชิดชูเกียรติ  
-  ค่าอาหาร – เครื่องด่ืม 11,200 11,200 
      จํานวน 300 คน คนละ 35 บาท  
-  ค่าเกียรติบัตรพร้อมกรอบ 
      จํานวน 300 คน คนละ 49.50 บาท 

14,850  14,850

รวมงบประมาณ 63,000 39,650 23,350 
  

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ปัจจัยความเสี่ยง 
      - 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
      - 
 

8. ตัวชี้วัดและค่าเปา้หมาย 
  ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
     ครูผูส้อนสงัคม จํานวน 157 โรงเรียนในสังกัด มีการใช้สื่อประกอบการจัด
กิจกรรมการเรยีนรู้ทุกคน 

  
ร้อยละ 100 

เชิงคุณภาพ 
     ครูผู้มีผลงานได้รับเกียรติบัตร  เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติทุกคน 

 
ร้อยละ 100 

 
9. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
 9.1 ครูผู้สอนสังคมมีการผลิต และจัดหาสื่อประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 9.2 ครูผู้สอนมีขวัญกําลังใจในการทํางาน 
 9.3 ครูสามารถใช้สื่อและนวัตกรรมได้เหมาะสม  
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หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ  กลุ่มนโยบายและแผน 
ชื่อโครงการ    การพัฒนาโรงเรียนต้นแบบ 
สอดคล้องกับนโยบาย  จุดเน้นที่  6  ด้านการบริหารจัดการ 
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศพัท ์

  นายพงกะพรรณ  ตะกลมทอง เบอร์โทรศัพท์  081-7998989 
e-mail 
   ppbiggie@hotmail.com 
 

 

1. หลักการและเหตุผล 
 สืบเน่ืองจากการประชุมแนวทางการพัฒนาอัตลักษณ์ผู้เรียนการศึกษาภาคบังคับโดยใช้พ้ืนที่          
เป็นฐาน เมื่อวันที่ 6-8 มกราคม พ.ศ.2559 ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ กรุงเทพมหานคร โดยสํานักการศึกษา
ภาคบังคับ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภายหลังจากการประชุมดังกล่าวสํานักงาน         
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ได้จัดประชุมคัดเลือกโรงเรียนให้เป็นตัวแทนของ         
เขตพ้ืนที่การศึกษาเข้าร่วมโครงการและโรงเรียนเชือกหม้วยวิทยาได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ
ในการพัฒนาผู้เรียนการศึกษาภาคบังคับ เพ่ือให้การดําเนินงานในเรื่องดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์การ
ดําเนินงานและบังเกิดผลดีกับทางราชการ จึงได้จัดทําโครงการน้ีขึ้น  
 

2. วัตถุประสงค ์
           2.1 เพ่ือจัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียนเพ่ือใช้ในการดําเนินงาน 
  2.2 เพ่ือกํากับ ติดตามผลการดําเนินงานของโรงเรียน 
   

3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
          จัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียนเชือกหม้วยวิทยา จํานวน 200,000 บาท  

เชิงคุณภาพ 
1. โรงเรียนเชือกหม้วยวิทยาสามารถดําเนินงานตามโครงการ 
2. พัฒนาอัตลักษณ์ผู้เรียนการศึกษาภาคบังคับ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

4. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน 
ที่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. แจ้งโรงเรียนเสนอโครงการ มี.ค.60  
2. ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของโครงการ มี.ค.60  
3. อนุมัติโครงการ/แจ้งโรงเรียนดําเนินการ เม.ย.60  
4. ติดตาม ประเมินผลและสรุปรายงานผลการดําเนินงาน พ.ค.-ก.ย.60  
 
5. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนนิการ 
 วันที่ 1  เดือน  มีนาคม  พ.ศ.2560  ถึงวันที ่ 30  เดือน  กันยายน  พ.ศ.2560 
 สถานที่ดําเนินการ โรงเรียนเชือกหม้วยวิทยา 
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6. งบประมาณ 
 จากแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพคน ผลผลิตที ่2 ผู้จบการศึกษา       
ภาคบังคับ กิจกรรมหลัก การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสําหรับโรงเรียนปกติ จํานวน 280,000 บาท 
(ขอถัวจ่ายทกุรายการ) มีรายละเอียดดังน้ี : 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช ้

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. สร้างโรงเรือนสําหรับกบและกุ้งก้ามแดง 
จํานวน 1 หลัง 

133,400   
133,400 

 

2. ค่าพ่อ แม่พันธ์ุกบและกุ้งก้ามแดง 25,000  25,000  
3. ค่าอาหารกบและกุ้งก้ามแดง 41,600  41,600  
5. ติดตาม ประเมินผลและสรุปรายงานผลการ
ดําเนินงาน 

80,000   
60,000 

 
20,000 

รวมงบประมาณ 280,000 - 260,000 20,000 
 

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ปัจจัยความเสี่ยง 
      1. อัตราการอยู่รอดของกบและกุ้งก้ามแดง 
      2. ความย่ังยืนของโครงการ 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
      1. ให้มีที่ปรึกษาด้านการเลี้ยงกบและกุ้งก้ามแดงจากภาครัฐและเอกชน          

     2. ให้การตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานเป็นระยะ 
 

8. ตัวชี้วัดและค่าเปา้หมาย 
  ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
1. โรงเรียนมีโรงเรือนเลี้ยงกบ 
2. โรงเรียนมีโรงเรือนเลี้ยงกุ้งก้ามแดง 
 

 
จํานวน 1 หลัง 
จํานวน 1 หลัง 

เชิงคุณภาพ 
1. โรงเรียนได้รับการพัฒนาทักษะด้านวิชาการ ทักษะอาชีพ และทกัษะชีวิต 
2. โรงเรียนมีแหลง่วัตถุดิบและผลผลิตสนับสนุนอาหารกลางวัน 

 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 50 ของ
วัตถุดิบและผลติที่
ใช้ในโครงการ
อาหารกลางวัน 

 

9. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
 9.1  นักเรียนโรงเรียนเชือกหม้วยวิทยา ได้รับการพัฒนาทักษะด้านวิชาการ ทักษะชีวิต และทักษะ
อาชีพอย่างเหมาะสม 
 9.2  โรงเรียนเชือกหม้วยวิทยามีแหล่งวัตถุดิบและผลผลิตสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนอย่างย่ังยืน 
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หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ชื่อโครงการ  การพัฒนาระบบนิเทศตามนโยบายของ สพฐ. 
สอดคล้องกับนโยบาย จุดเน้นที่ 2  ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศพัท ์
 นายคึกฤทธ์ิ  วงศ์อารีย์  เบอร์โทรศัพท์   089-7116240 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีนโยบายปฏิรูปการศึกษา โดยการ

ยกระดับคุณภาพการศึกษาที่มุ่งเน้น คุณภาพผู้เรียนเป็นสําคัญ ซึ่งในการพัฒนาคุณภาพตามแผน
ยุทธศาสตร์ ระบบการนิเทศการศึกษาเป็นระบบสนับสนุนการเรียนรู้และบริหารการศึกษาที่มีความสําคัญ 
จึงได้กําหนดการพัฒนาระบบนิเทศแนวใหม่ให้ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาที่เน้นการพัฒนา 
ศึกษานิเทศก์ในสมรรถนะท่ีจาเป็นต่อการปฏิบัติงานนิเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ลักษณะการ ปฏิบัติงาน
เทคนิควิธีการ สื่อ เคร่ืองมือนิเทศ และกลไกสนับสนุนการนิเทศ ที่จะก่อให้เกิดผลต่อการ พัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ และการบริหารงานวิชาการอย่างเป็นระบบ ซึ่งต้องเช่ือมโยงกับการพัฒนา ระบบการเรียน
การสอนและระบบการบริหารการศึกษา การนิเทศ ติดตาม เป็นการปฏิบัติงานท่ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนา
คนพัฒนางานให้ทันต่อสภาพความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเป็นองค์ประกอบสําคัญที่ช่วยเหลือและสนับสนุน
ให้กระบวนการบริหารและกระบวนการเรียนการสอนมีคุณภาพถึงระดับที่พึงประสงค์  จึงได้กําหนด
แนวทางในการพัฒนาทั้งด้านการบริหารจัดการ  ด้านบุคลากรและด้านผู้เรียนให้สอดคล้องกับสภาพการ
ดําเนินงานและปัญหาของเขตพ้ืนที่การศึกษา  ตลอดจนจัดให้มีการนิเทศการศึกษาเพ่ือเป็นกลไกในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเน้นกระบวนการปฏิบัติร่วมกันระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศทุกระดับ 
ทั้งน้ีเพ่ือปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้รับการนิเทศในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ให้ได้มาตรฐานและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถและผลการทดสอบระดับชาติให้เป็นไป
ตามเป้าหมายที่กําหนด 

การบริหารงานวิชาการ ระดับลํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  ผู้อํานวยการกลุ่ม
นิเทศ และประเมินผลการจัดการศึกษา ต้องรับทราบนโยบายเพ่ือนําสู่เขตพ้ืนที่ และสถานศึกษาในสังกัด
จึงมีความจําเป็นต้องจัดทําโครงการพัฒนาระบบการนิเทศนโยบายของ สพฐ. ขึ้น 

 
2. วัตถุประสงค์  

เพ่ือพัฒนาระบบการกํากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการพัฒนาระบบนิเทศ             
ที่เน้นการปฏิบัติงานที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของครูและบริบทของสถานศึกษา 

 

3.  เป้าหมาย 
3.1  เชิงปริมาณ 

        3.1.1 ผูอํ้านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เข้ารับการประชุมฯ 
จํานวน  3  ครัง้ /ปี 
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       3.1.2 สื่อการประชุมผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศฯ นําไปขยายผลให้กับศึกษานิเทศก์ และบุคลากร
ทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา จํานวน  300  เล่ม 
         3.2  ด้านคุณภาพ 
      3.2.1  ผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศฯ ศึกษานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา 
ได้รับข้อมูล สารสนเทศการนิเทศตามนโยบาย สพฐ.อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 

4. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน 

ที่ กิจกกรม /ขั้นตอนการดําเนนิงาน ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 สพฐ. ดําเนินการจัดประชุมผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศ ฯ ประจําปี
งบประมาณ 2560  จํานวน 3 ครั้ง 
    ครั้งที่ 1 เดือนเมษายน 2560 
    ครั้งที่ 2 เดือนพฤษภาคม 2560 
    ครั้งที่ 3 เดือนสิงหาคม 2560 

 
 

เม.ย. 60 
พ.ค. 60 
ส.ค. 60 

คึกฤทธ์ิ 
 

 
 

5. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนนิการ 
 วันที่ 1  เดือน  เมษายน พ.ศ.2560  ถึงวันที ่ 31  เดือน  สงิหาคม  พ.ศ.2560 
 สถานที่ดําเนินการ โรงแรม 
 
6. งบประมาณ 
 จากแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพคน ผลผลิตที ่2 ผู้จบการศึกษา       
ภาคบังคับ กิจกรรมหลัก การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสําหรับโรงเรียนปกติ จํานวน 15,000 บาท 
(ขอถัวจ่ายทกุรายการ) มีรายละเอียดดังน้ี : 
 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ท่ีใช้ 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

ค่าเบ้ียเลี้ยงและพาหนะเดินทางเข้าร่วมประชุมฯ  
จาก จ.หนองคาย ถึง กรุงเทพฯจํานวน  3  ครั้ง 
 ครั้งละ  5,000  บาท  
 

15,000 - 15,000 - 

รวมงบประมาณ 15,000 - 15,000 - 
 
7.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
     7.1  ปัจจัยความเสี่ยง 

- การบริหารงานวิชาการ ระดับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศ 
ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ต้องทราบนโยบายของ สพฐ. เพ่ือนําสู่ไปขับเคลื่อนในเขตพ้ืนที่ 
และสถานศึกษาในสังกัดให้ทนัตามกําหนด 
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     7.2  แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 - ประชุมผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศ ฯ ทั่วประเทศพัฒนาระบบการกํากับติดตาม ประเมินผล และ

รายงานผลการพัฒนาระบบนิเทศ ที่เน้นการปฏิบัติงานที่เหมาะสมสอดคลอ้งกับความต้องการของครูและ
บริบทของสถานศึกษา 

 
8.  ตัวชี้วัดและค่าเปา้หมาย 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
    ผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศฯ เข้าร่วมประชุมฯ 

 
ร้อยละ 100 

 
เชิงคุณภาพ 
    มีข้อมลูสารสนเทศการนิเทศตามนโยบาย สพฐ. 

 
ร้อยละ 100 

 
 
9.  ผลทีค่าดวา่จะได้รับ 
 9.1  ศึกษานิเทศก์ทุกคนได้รบัองค์ความรู้การนิเทศได้ทันการณ์ 
 9.2  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาหนองคาย เขต 1 มีแนวทางการดําเนินงานทาง
วิชาการและการนิเทศเพ่ือยกผลสมัฤทธ์ิของนักเรียน 
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หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ชื่อโครงการ   ประเมินผลงานทางวิชาการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้ม ี
   หรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ และวิทยฐานะเช่ียวชาญ  
สอดคล้องกับนโยบาย จุดเน้นที่ 2  ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศพัท์ :   

นางสาวสุชัญญา  ลุนาวงค์  เบอร์โทรศัพท์  :  087-6429060 
 e-mail :  sulu03@hotmail.co.th 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นหัวใจของการพัฒนาการศึกษา เป็นผู้กําหนดคุณภาพ
ประชากรในสังคม และคุณภาพของประชากรสังคม คือ คือ ตัวกําหนดในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
การเมืองการปกครอง การศึกษา วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม วิชาชีพครูจึงควร
เป็นศูนย์รวมของคนเก่ง คนดี มีคุณภาพ สามารถเป็นต้นแบบทางคุณธรรม จริยธรรม การประพฤติปฏิบัติ
ตน การดํารงชีวิต และการช้ีนําสังคมไปในทางที่เหมาะสม แต่ในสภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน วิชาชีพครู
กําลังมีปัญหาหลายประการ ได้แก่ เงินเดือนครูตํ่าเมื่อเทียบกับวิชาชีพอ่ืน ๆ 
 การที่ครูได้รับการเลื่อนวิทยฐานะแล้ว ครูจะต้องมีการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาเพราะการพัฒนา
ตนเองจะเป็นการฝึกฝนหรือปรับปรุงตนเองให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น เพ่ือให้สามารถประกอบ
วิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพในด้านความรู้ การจัดการเรียนการสอน และดํารงตนอยู่ในสังคมที่ครูอาศัย
อยู่ได้อย่างมีความสุข ทั้งทางด้านร่างกาย และจิตใจ ตลอดจนเป็นที่ยอมรับในทางวิชาการหรือวิชาชีพ         
ที่เก่ียวข้อง สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ตระหนักถึงความสําคัญของ
บุคลากรดังกล่าว จึงได้จัดโครงการน้ีขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ : เพ่ือพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร ทกุสายงาน 
          2.1 เพ่ือพัฒนาครูสู่ความเป็นครูมืออาชีพและมีวิทยฐานะสูงขึ้น ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ ได้รับยกย่อง
เชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและความก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน
เป็นสําคัญ 
 2.2 เพ่ือสร้างขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
ส่งเสริมให้มีจิตบริการ มีจิตสาธารณะ มีคุณธรรม จริยธรรม และนําไปประพฤติและปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม 
 
3. เป้าหมาย 
      3.1 เชิงปริมาณ     

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 100 ที่ย่ืนขอรับการประเมินวิทยฐานะ 
ผ่านการประเมินและได้รับการแต่งต้ัง ให้มีวิทยฐานะสูงขึ้น 
      3.2 เชิงคุณภาพ 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน และมี
คุณภาพ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง มีจิตบริการ มีจิตสาธารณะ มีคุณธรรม จริยธรรม ส่งผลให้การ
ปฏิบัติงานมีคุณภาพตามมาตรฐานการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา 



93 
 

 
 

 
4. วิธีดําเนินการ 

ที่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดําเนนิงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. แต่งต้ังกรรมการชุดที่ 1 เพ่ือประเมินผลงานด้านที่ 1 

และด้านที่ 2 
พ.ย.59 - ก.พ.60 น.ส. สุชัญญา ลุนาวงค ์

นักทรัพยากรบุคคล 
ปฏิบัติการ 2. แต่งต้ังกรรมการชุดที่ 2 เพ่ือประเมินผลงานด้านที่ 3 

และส่งผลงานทางวิชาการให้กับคณะกรรมการ       
ชุดที่ 2 

มี.ค. – เม.ย. 60 

3. ประชุมสรุปผลงานทางวิชาการ และนําเสนอผลการ
ประเมินต่อ กศจ.หนองคาย เพ่ืออนุมัติผลการ
ประเมิน และออกคําสั่งแต่งต้ังให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ 

พ.ค. – ก.ค. 60 

4. สรุปผลการดําเนินงานและส่งเอกสารการล้างหน้ี ส.ค. - ก.ย. 60 
 
5. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนนิการ 
    (5.1)  ระยะเวลา วันที ่1 เดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึง วันที่  เดือน 30 กันยายน พ.ศ. 2560 
    (5.2)  สถานท่ีดําเนินการ  

   กิจกรรมที ่1,2 และ4 ดําเนินการที่สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 

   กิจกรรมที ่3 ดําเนินการจัดประชุมเพ่ือสรุปผลงานทางวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, 
    มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
 
6.  งบประมาณ 
 จากแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพคน ผลผลิตที ่2 ผู้จบการศึกษา       
ภาคบังคับ กิจกรรมหลัก การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสําหรับโรงเรียนปกติ จํานวน  185,050 บาท  
(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) มีรายละเอียดการใช้งบประมาณดังน้ี  
 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช ้

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 : ประเมินผลงานด้านที่ 1 และ 
ด้านที่ 2  
- ค่าตอบแทนกรรมการ 75 คน ๆ ละ 500 บาท  
  (75 x 500) 
(ผู้รับการประเมิน 1 คน ต่อกรรมการ 3 คน  
มีผู้ส่งผลงานทั้งหมดจํานวน 25 คน) 

37,500  
37,500 

 
- 

 
- 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช ้

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 2 : ประเมินผลงานด้านที่ 3 และ
ส่งผลงานทางวิชาการ 

3,705    

ค่าจัดทําเอกสารประกอบการประเมิน  - 3,705 - 
กิจกรรมที่ 3 : ประชุมสรุปผลงานทางวิชาการ  
3.1 ค่าตอบแทน รายละเอียด ดังน้ี 
  3.1.1 ค่าเบ้ียประชุมกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
     - ประธาน คนละ 625 บาท จํานวน 11 คน 
       (625 x 11) 
     - รองประธาน คนละ 500 จํานวน 11 คน 
       (500 x 11) 
  3.1.2 ค่าตอบแทนกรรมการ 75 คน  
         คนละ 1,000 บาท (75 x 1,000) 
(ผู้รับการประเมิน 1 คน ต่อกรรมการ 3 คน มีผู้
ส่งผลงานทั้งหมดจํานวน 30 คน) 
3.2 ค่าใช้สอย รายละเอียด ดังน้ี 
  3.2.1 ค่าเบ้ียเลี้ยง 240 บาท จํานวน 33 คน 
          (240 x 33) 
  3.2.2 ค่าที่พัก 1,000 บาท จํานวน 3 คน 
          (1,000 x 3) 
  3.2.3 ค่าชดเชยนํ้ามัน (คณะกรรมการ   
          ประเมิน) 
  3.2.4 ค่าห้องประชุมจัดที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
          ต่อครัง้ 500 บาท 11 วิชา (500 x 11) 
  3.2.5 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม หัวละ  
          50 บาท จํานวน 77 คน (50 x 77) 
  3.2.6 ค่านํ้ามันเช้ือเพลิง (คณะเลขานุการ) 
          เดินทางไปประชุม จํานวน 11 ครั้ง 
 

143,845  
 
 

6,875 
 

5,500 
 

75,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7,920 
 

3,000 
 

29,700 
 

5,500 
 

3,850 
 

6,500 

- 

รวมงบประมาณ 185,050 124,875 60,175 - 
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7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

ปัจจัยความเสี่ยง 
      การประเมนิไม่ตรงตามปฏิทินที่กําหนดไว้ เน่ืองจากคณะกรรมการผูป้ระเมินมีการ
เปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์ทีใ่ช้ในการติดต่อประสานงานแล้วไม่ได้แจ้งแก้ไขข้อมูล และมีเวลาว่างไม่ตรงกัน
ทําให้เกิดความล่าช้าในการประชุมสรุปผลงานทางวิชาการ (ด้านที่ 3)       
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
      ดําเนินการประสานงานกับคณะกรรมการเช็คข้อมูลที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ในการติดต่อ
ประสานงานและทําการนัดหมาย วัน เวลา และสถานท่ีที่ใช้ในการประชุมสรุปผลงานให้ชัดเจน ก่อนที่จะ
จัดส่งผลงานทางวิชาการเพ่ือเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาความล่าช้าในการดําเนินกิจกรรม 
 

8. ตัวชี้วัดและค่าเปา้หมาย 
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
   ร้อยละของระดับความพึงพอใจของข้าราชการครูและบคุลากรทางการ
ศึกษา ที่ย่ืนขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ  
และวิทยฐานะเช่ียวชาญ ที่ได้รับคําสั่งแต่งต้ังให้มีวิทยฐานะสูงขึ้น 
 

 
ร้อยละ 100 

เชิงคุณภาพ 
    คะแนนผลการแระเมินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอยู่
ในระดับที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กําหนด 
 

 
ร้อยละ 100 
 
 

 
 
9. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
    9.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังดักได้รับการเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น และ
สามารถนําผลงานไปใช้พัฒนาการจัดการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและผู้เรียน 

   9.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน และมีคุณภาพ 
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง มจีิตบริการ มีจติสาธารณะ มีคุณธรรม จริยธรรม ส่งผลใหก้ารปฏิบัติงานมี
คุณภาพตามมาตรฐานการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา 
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หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ชื่อโครงการ          ขับเคลื่อนระบบแนะแนวและระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
สอดคล้องกับนโยบาย  จุดเน้นที่ 1  ด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศพัท ์

1. นางฉวีวรรณ  โยคิน            เบอร์โทรศัพท ์ 088-5733312 
2. นายคึกฤทธ์ิ วงศ์อารีย์         เบอร์โทรศัพท ์  089-7116240 

 e-mail 
1. tim_crv@hotmail.com. 

 
 

1. หลักการและเหตุผล 
  

                   รัฐบาลมีนโยบายด้านการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ เพ่ือสร้างคุณภาพคนไทยให้สามารถ
เรียนรู้พัฒนาตนได้เต็มศักยภาพ  ประกอบอาชีพและดํารงชีวิตได้อย่างเหมาะสมโดยเป็นคนมีคุณธรรม  
ซึ่งการจัดการศึกษามีเป้าหมายส่งเสริมการพัฒนาการรอบด้านทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา โดย 
เฉพาะเน้นพัฒนากระบวนการคิด ทักษะชีวิต การปลูกฝั่งค่านิยม 12 ประการและประสบการณ์ฝึกปฏิบัติ  
ผ่านกิจกรรมอย่างเหมาะสมแต่ละช่วงวัย เพ่ือการวางพ้ืนฐานการศึกษาและอาชีพเพ่ือการมีงานทํา และ
เตรียมพร้อมเข้าสู่การศึกษาอย่างต่อเน่ืองระดับสูง โลกการงานและการอยู่ร่วมกันในสังคมโลก            
         สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1 ได้เห็นถึงความจําเป็นในการแนะแนว
การศึกษาและอาชีพเพ่ือการมีงานทํา และการให้คําปรึกษาทางจิตวิทยา ซึ่งต้องอาศัยบุคคลสําคัญทั้งระดับ
ปฏิบัติการให้บริการ ระดับบริหารจัดการและระดับการนิเทศ ติดตามกํากับดูแลให้เกิดประโยชน์ สูงสุดแก่
นักเรียน จึงจําเป็นอย่างย่ิงที่ครูแนะแนว และบุคลากรประจําศูนย์เครือข่ายการแนะแนว สํานักงาน               
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต1 ต้องมีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับงานบริการแนะแนวและ
การปรึกษาเชิงจิตวิทยา ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และมาตรฐานแนะแนวของสถานศึกษา แนวคิดพ้ืนฐาน
การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา การแนะแนวการศึกษาและอาชีพเพ่ือการมีงานทําและการนิเทศ 
ติดตาม การประเมินผลงานบริการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาในสถานศึกษา  
 

2. วัตถุประสงค ์
2.1 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนและขับเคลื่อนและพัฒนาความเข้มแข็งการแนะแนว ระบบช่วยเหลือ

คุ้มครองนักเรียนและเสริมสร้างทักษะชีวิตในโรงเรียน สังกัด สพป.นค.1 
          2.2  เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (ครูแนะแนว/ครูที่ปรกึษา/บุคลากรแกนนํา
ทางการแนะแนว/บุคลากรทางการศึกษาเครือข่ายศูนย์เฉพาะกิจดูแลคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน) 
          2.3  เพ่ือส่งเสริม พัฒนา เผยแพรส่ื่อและการใช้เครื่องมือทางการแนะแนวและสนับสนุน การ
พัฒนา  
           2.4  เพ่ือพัฒนานักเรียนให้รู้จักและเข้าใจตัวเองด้านการศึกษาต่อ การอาชีพ การมีทักษะชีวิต และ
ภูมิคุ้มกันที่ดี  
          2.5 เพ่ือนิเทศ  ติดตาม ผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการแนะแนว  การบริการแนะแนวเพ่ือ
การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพให้แก่นักเรียนในโรงเรียน สังกัด สพป.นค.1 
 
 

3. เป้าหมาย 
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              3.1 เชิงปริมาณ   
                  1) ครูแนะแนวและครูที่ปรึกษาได้รับการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมและ
บริการแนะแนวทั้งด้านการศึกษา อาชีพ และชีวิตส่วนตัวและสังคม และนําไปใช้ได้อย่างเป็นระบบ         
ร้อยละ70   
                   2) ครูประจําช้ัน/ครูที่ปรึกษาได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรม
และหรือจัดทํา/ใช้แผนการเรยีนรู้ที่มีการบูรณาการ การเสริมสร้างทักษะชีวิต ร้อยละ80 
                   3)  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลายสามารถกําหนดเส้นทางการศึกษาต่อ
สู่เส้นทางอาชีพด้วยกระบวนการแนะแนว  ตามมติครม. รอ้ยละ 100 

3.2 เชิงคุณภาพ 
             1) ครูแนะแนวและครูที่ปรึกษาได้รับการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมและ

บริการแนะแนวทั้งด้านการศึกษา อาชีพ และชีวิตส่วนตัวและสังคม และนําไปใช้ได้อย่างเป็นระบบระดับ
พอใช้ 

              2) ครูประจําช้ัน/ครูที่ปรึกษาได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรม
และหรือจัดทํา/ใช้แผนการเรยีนรู้ที่มีการบูรณาการ การเสริมสร้างทักษะชีวิต ระดับดี 

              3)  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลายสามารถกําหนดเส้นทางการศึกษาต่อ
สู่เส้นทางอาชีพด้วยกระบวนการแนะแนว  ตามมติครม. ทกุคน 

               
 
4.  วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน 
ที่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา

ดําเนนิงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมที่1  ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาความเข้มแข็งการแนะแนว 
และเสริมสร้างทักษะชีวิตในโรงเรียน 
ขั้นตอนการดําเนนิงาน  

1.1 ประชุมวางแผนสร้างความตระหนักและความเข้าใจในการพัฒนา
ความเข้มแข็งการดําเนินงานแนะแนวและระบบการดูแลช่วยเหลือ 
คุ้มครองนักเรียนและเสริมสร้างทักษะชีวิต 
   1.2 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (ครแูนะแนว/ครูที่
ปรึกษา/บุคลากรแกนนําทางการแนะแนว และจัดทําแนวทางการจัดการ
เรียนรู้ บูรณาการเสริมสร้างทักษะชีวิต     

มีนาคม 2560 นางฉวีวรรณ  
โยคิน 

นายคึกฤทธ์ิ 
วงศ์อารีย์  

2. กิจกรรมที่ 2   นิเทศ ติดตาม ระบบการแนะแนว ( ประชุมวางแผนการ
นิเทศ ติดตาม  สร้างและจัดทาํเคร่ืองมือ  ปฏิบัติการนิเทศ ติดตาม  สรุป
และรายงานผลการนิเทศ ติดตาม) 

กันยายน 
2560 

นางฉวีวรรณ  
โยคิน 
นายคึกฤทธ์ิ 
วงศ์อารีย์  
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5. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนนิการ 
 วันที่  1  เดือน มีนาคม   พ.ศ. 2560   ถึง  วันที่  30  เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 
 สถานที่ดําเนินการ  สพป.นค.1  
 

6. งบประมาณ 
 จากแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพคน ผลผลิตที ่2 ผู้จบการศึกษา       
ภาคบังคับ กิจกรรมหลัก การช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายทางสังคม จํานวน 30,000 บาท (ขอถัวจ่าย 
ทุกรายการ) มรีายละเอียดดังน้ี 
 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช ้

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่   ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาความ
เข้มแข็งการแนะแนว และเสริมสร้างทักษะชีวิต
ในโรงเรียน 

1.1  ขับเคลื่อนการแนะแนวและการพัฒนา
ทักษะชีวิตโดยการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้
บูรณาการทักษะชีวิต 

     - ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง 
(180x150= 27,000) 
         - ค่าเอกสาร (3,000)            

 
30,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

27,000 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3,000 
รวมงบประมาณ 30,000 - 27,000 3,000 

  
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ปัจจัยความเสี่ยง 
     1. ครูผู้สอน ขาดทักษะการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
ที่เน้นสมรรถนะสาขาวิชาชีพ ทําให้นักเรียนขาดโอกาส ไม่รู้จักตนเอง เลือกสาขาวิชาศึกษาต่อไม่ตรงกับ
ความสามารถ  เรียนไม่จบ หรือเรียนจบแต่ตกงาน แข่งขันการหางานทํา โอกาสแข่งขันสูง      
              2. นักเรียนไม่ได้รับการพัฒนาด้านทักษะชีวิต อาจจะก่อให้เกิดปัญหาในการดํารงชีวิต 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

1. พัฒนาขับเคลื่อนครูแนะแนว เรื่อง แผนการแนะแนวเพ่ือการมีงานทําตามแนวทางการจัด 
ทักษะการเรียนในศตวรรษที ่21  โรงเรียนในสังกัด สพป.นค.1 

2. ขับเคลื่อนการสร้างความตระหนักความเข้าใจในการพัฒนาทักษะชีวิตและการจัดทํา
แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
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8. ตัวชี้วัดและค่าเปา้หมาย 
   

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
   1) ร้อยละของครูแนะแนวและและครูที่ปรึกษาได้รับการพัฒนาความรู้
ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมและบริการแนะแนวทั้งด้านการศึกษา 
อาชีพ และชีวิตส่วนตัวและสังคม และนําไปใช้ได้อย่างเป็นระบบ 
   2) ร้อยละของครูประจําช้ัน/ครูที่ปรึกษาได้รับการพัฒนาให้มีความรู้
ความสามารถในการจัดกิจกรรมและหรือจัดทํา/ใช้แผนการเรียนรู้ที่มี
การบูรณาการการเสริมสร้างทักษะชีวิต 
   3) ร้อยละของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย
สามารถกําหนดเส้นทางการศึกษาต่อสู่เส้นทางอาชีพด้วยกระบวนการ
แนะแนว ตามมติครม. 
   4) ร้อยละของนักเรียนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม และได้รับการดูแล
ช่วยเหลือและคุ้มครอง 

 
ร้อยละ 80 
 
  
ร้อยละ 80 
 
 
ร้อยละ100 ของ
นักเรียนได้รับการ
แนะแนว 
ร้อยละ 100 

เชิงคุณภาพ   
   1) ครูแนะแนวและครูที่ปรกึษาได้รับการพัฒนาความรู้ความเข้าใจใน
การจัดกิจกรรมและบริการแนะแนวทั้งด้านการศึกษา อาชีพ และชีวิต
ส่วนตัวและสังคม และนําไปใช้ได้อย่างเป็นระบบระดับพอใช้    
   2) ครูประจาํช้ัน/ครูที่ปรึกษาได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถ
ในการจัดกิจกรรมและหรือจดัทํา/ใช้แผนการเรียนรู้ที่มีการบูรณาการ 
การเสริมสร้างทักษะชีวิต ระดับดี                     
   3) นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลายสามารถกําหนด
เส้นทางการศึกษาต่อสู่เส้นทางอาชีพด้วยกระบวนการแนะแนว ตามมติ
ครม. ทุกคน   
 

 
 

 
9. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
      9.1 ศูนย์เครือข่ายแนะแนว สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาหนองคาย เขต 1          
มีความเข้มแขง็และได้รับการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์และมาตรฐานการแนะแนว  
      9.2 ครูแนะแนว ในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย เขต 1 มีความรู้ ความเข้าใจ หลกัการ กระบวนการแนะแนวและการให้คําปรึกษาเชิงจิตวิทยา          
      9.3 โรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1   
มีผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการแนะแนว  
      9.4 นักเรียน ได้รับการแนะแนวการศึกษาและอาชีพเพ่ือการมีงานทํา และสามารถตัดสินใจเลือก
การศึกษาและการอาชีพเพ่ือการมีงานทําด้วยตนเอง 
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หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ   กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมนิผลการจัดการศึกษา 
ชื่อโครงการ    การส่งเสริมการผลิตและจัดหาสื่อการเรียนรู้  เศรษฐศาสตร์อาเซียน 
สอดคล้องกับนโยบาย จุดเน้นที่  1  ด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศพัท ์    

นายวุฒิพงศ์  บทมาตย์        เบอร์โทรศัพท์    081-5920849           
e-mail. :  Vutipong44@gmail.com 
 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 การจัดการศึกษาในปัจจุบัน  ครูคือผู้เอ้ืออํานวยให้เกิดการเรียนรู้  และเป็นผู้ทํางานร่วมกับ
นักเรียนในการแสวงหาและป้อนข้อมูลที่ถูกต้องให้กับผู้เรียน  สื่อการเรียนรู้หรือนวัตกรรมต่างๆ  ที่ครู
นํามาใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้หากมีความหลากหลายทั้งสื่อธรรมชาติสื่อสิ่งพิมพ์  สื่อเทคโนโลยี และสื่อ
อ่ืนๆ จะส่งเสริมให้กิจกรรมการเรียนรู้มีคุณค่าน่าสนใจ  ชวนคิด  ชวนติดตาม  เข้าใจง่าย  ช่วยกระตุ้น
ผู้เรียนรู้จักวิธีการแสวงหาความรู้  เกิดการเรียนรู้อย่างกว้างขวางลึกซึ้ง  และต่อเน่ืองตลอดเวลา 

2. วัตถุประสงค ์
 2.1  เพ่ือให้ครใูช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 
 2.2  เพ่ือส่งเสริมให้ครคูิดสรา้งสรรค์  ประดิษฐ์สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ 
 2.3  เพ่ือให้ครูประดิษฐ์และจัดหาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้  ที่มีคุณภาพและนําไปใช้ให้เกิด
ประสิทธิภาพ 

3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
           ครูผู้รับชอบเศรษฐศาสตร์อาเซียนในโรงเรียนเรียนขยายโอกาส 28 โรงเรียน มีการใช้สื่อ และ
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ที่หลายหลาย  
         เชิงคุณภาพ 
    1.   ครูผู้รับผิดชอบเศรษฐศาสตร์อาเซียนในการเรียน  สามารถประดิษฐ์จัดหา  และพัฒนาสื่อ
และนวัตกรรมการเรียนรู้ 
     2.   ครูสามารถใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้  

4. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน 

ที่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. นิเทศ ติดตาม และสํารวจความต้องการสื่อ  พ.ค. – มิ.ย. 2560 นายวุฒิพงศ์  บทมาตย์ 
2. ประชุมปฏิบัติการ  การผลิต  และจัดหาสื่อ ก.ค. 2560 นายวุฒิพงศ์  บทมาตย์ 
 
5. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนนิการ 
 วันที่  1  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2560  ถงึ วันที่  31  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2560 
 สถานที่ดําเนินการ   ห้องประชุมหินหมากเป้ง  สพป.หนองคาย  1    
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6. งบประมาณ 
 จากแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพคน ผลผลิตที ่3 ผู้จบการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมหลัก การส่งเสริมศักยภาพในการเรียนระดับมัธยมศึกษา จํานวน   
56,000 บาท  (ขอถัวจ่ายทกุรายการ)  รายละเอียดดังน้ี : 

 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช ้

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1  นิเทศ ติดตาม และสํารวจความ
ต้องการสื่อ 

    

- ค่าเบ้ียเลี้ยง  พาหนะ 14,000  14,000  
กิจกรรมที่ 2  ประชุมปฏิบัติการ การผลิต และ
จัดหาสื่อ 

    

-  ค่าอาหารว่าง/เครื่องด่ืม  
   จํานวน 35 คน คนละ 70 บาท 

4,900  4,900  

-  ค่าอาหารกลางวัน  
   จํานวน 35 คน คนละ 80 บาท  

5,600  5,600  

-  ค่าเอกสาร/วัสดุ อุปกรณ์  28 โรงเรียน  
   จํานวน 28 โรงเรียน ๆ ละ 1,125  บาท 

31,500   31,500 

รวมงบประมาณ 56,000 - 24,500 31,500 
  

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ปัจจัยความเสี่ยง 
      - 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
      - 
 

8. ตัวชี้วัดและค่าเปา้หมาย 
   

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
      โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด 28 โรงเรียน  มีการใช้สื่อประกอบการจัด
กิจกรรมการเรยีนรู้ 

  
ร้อยละ 100 

เชิงคุณภาพ 
      ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อประกอบเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและกระตุ้นผู้เรียน
ให้รู้จักวิธีการแสวงหาความรู้ 

 
ร้อยละ 100 

 
9. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
 9.1  ครูมีการใช้สื่อประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์ 
 9.2  ครูมีการผลิตและพัฒนาพร้อมจัดหาสื่อได้ได้เหมาะสม และประสิทธิภาพ 
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หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ    กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ชื่อโครงการ    การจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน 
สอดคล้องกับนโยบาย จุดเน้นที่ 1  ด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศพัท ์

1. นายวุฒิพงศ์  บทมาตย์          เบอร์โทรศัพท์    081-5920849 
2. นางเสนาะจิต  สิริเลิศธีระกุล   เบอร์โทรศัพท์    081-9751977 

e-mail. 
1. Vutipong44@gmail.com 
2. Sanorjitnk1@gmail.com 

 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 รัฐบาลไทยได้ร่วมมือกับอาเซียนในการเสริมสร้างความแข็งแกร่ง และความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาค
ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และความมั่นคง ตลอดจนสังคมและวัฒนธรรม เสริมสร้างความสัมพันธ์อัน
ดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน และกลุ่มประเทศอาเซียน โดยใช้การศึกษาเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการ
พัฒนา หรือเป็นรากฐานสําคัญในการเสริมสร้างความเจริญรุ่งเรือง 
 
2. วัตถุประสงค ์
 2.1  เพ่ือจัดทาํและพัฒนาแหล่งเรียนรู้สู่อาเซียน 
 2.2  เพ่ือพัฒนา และเตรียมความพร้อมด้านการสื่อสารนักเรียนสู่ประชาคมอาเซียน 
 2.3  เพ่ือศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เก่ียวกับสังคมอาเซียน 
 
3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
           1.  โรงเรียนต้นแบบพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน มีการขับเคลื่อนจัดทําและพัฒนาแหล่งเรียนรู้สู่
อาเซียน จํานวน 15 โรงเรียน 
     2.  ครู และบุคลากรในโรเรียนต้นแบบ และโรงเรียนขยายโอกาส 28 โรงเรียนได้รับการพัฒนา 
และศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จํานวน 50 คน 
        เชิงคุณภาพ 
       1.  โรเรียนในสังกัดมีการจัดทํา  และพัฒนาแหล่งเรียนรู้สู่อาเซียน 
              2.  ครู และบุคลากรในโรงเรียนต้นแบบอาเซียนในแต่ละเครือข่ายได้รับการพัฒนา  
 
4. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน 
ที่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. นิเทศ ติดตาม โรงเรียนต้นแบบ /แหล่งเรียนรู้ใน

โรงเรียน 
พ.ค. – มิ.ย. 2560 นายวุฒิพงศ์  บทมาตย์ 

2. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส.ค. 2560 นายวุฒิพงศ์  บทมาตย์ 
3. ศึกษาดูงาน ส.ค. 2560 นายวุฒิพงศ์  บทมาตย์ 
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5. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนนิการ 
 5.1  วันที ่ 16  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2560  ถึง วันที ่31  เดือน  มถิุนายน  พ.ศ. 2560 
 สถานทีดํ่าเนนิการ   โรงเรียนต้นแบบ 15 โรงเรียน และโรงเรียนขยายโอกาส  28  โรงเรียน 

5.2  วันที ่ 8  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2560  ถึง วันที่ 9  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2560 
 สถานท่ีดําเนนิการ   สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาหนองคาย เขต 1  
 
6. งบประมาณ 
 จากแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพคน ผลผลิตที ่3 ผู้จบการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมหลัก การส่งเสริมศักยภาพในการเรียนระดับมัธยมศึกษา จํานวน   
130,000  บาท  (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)  รายละเอียดดังน้ี : 

 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช ้

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1  โรงเรียนต้นแบบ สพฐ. 50,000   50,000 
- โรงเรียนโกมลวิทยาคาร     

กิจกรรมที่ 2  แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ จํานวน 
50 คน 

    

-  ค่าอาหารว่าง/เครื่องด่ืม  
   จํานวน 50 คน คนละ 70 บาท 

3,500  3,500  

-  ค่าอาหารกลางวัน  
   จํานวน 50 คน คนละ 80 บาท  

4,000  4,000  

-  ค่าเอกสาร/วัสดุ อุปกรณ์ 
   จํานวน 50 คน ๆ ละ 100 บาท 

5,000   5,000 

กิจกรรมที่ 3  ศึกษาดูงาน     
-  ค่าพาหนะ 18,000  18,000  
-  ค่าเบ้ียเลี้ยง 
   จํานวน 50 คน คนละ 240 บาท 

12,000  12,000  

-  ค่าเอกสารและวัสดุอุปกรณ์ 
   จํานวน 50 คน ๆ ละ 150 บาท 

7,500   7,500 

กิจกรรมที่ 4  นิเทศ ติดตามผล และจัด
ประกวดแหล่งเรียนรู้ 

30,000  30,000  

รวมงบประมาณ 130,000 - 67,500 62,500 
  

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ปัจจัยความเสี่ยง 
      - 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
      - 
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8. ตัวชี้วัดและค่าเปา้หมาย 
   

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
     ร้อยละของโรงเรียนในสังกัดมีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และกระบวนการ
เรียนรู้สู่อาเซียน 

  
ร้อยละ 100 

เชิงคุณภาพ 
     โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้เป็นต้นแบบให้โรงเรียนในเครือข่าย 

 
ร้อยละ 100 
 

 
9. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
 9.1  โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน จํานวน 15 โรงเรียน และโรงเรียน
ขยายโอกาส จํานวน 28 โรงเรียน มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และขับเคลื่อนการเรียนรู้สูอ่าเซียน 
 9.2  ครู และบคุลากรในโรงเรยีนต้นแบบได้รับการพัฒนา และเป็นต้นแบบให้โรงเรียนในเครือข่าย   
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หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
ชื่อโครงการ   พัฒนาคุณภาพโรงเรียนในฝัน 
สอดคล้องกับนโยบาย  จุดเน้นที่  6  ด้านการบริหารจัดการ 
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศพัท ์

1. นางกฤตชญา เที่ยงรัตน์       เบอร์โทรศัพท์ 081 – 2802482 
2. นางอนงค์ คําแสงทอง    เบอร์โทรศัพท์ 081 – 9752088 

 
 
1.   หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนในฝัน คือ โรงเรียนที่มุ่งจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานทางการศึกษาของชาติ           
และสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น เป็นที่ยอมรับของนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน เป็นแหล่ง
เรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับชุมชนและสังคม มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์และมี
ความเช่ียวชาญเป็นโรงเรียนต้นแบบในด้านการพัฒนาให้กับโรงเรียนอ่ืนได้ โดยการใช้การบริหารจัดการแนว
ใหม่ที่มุ่งพัฒนาโรงเรียนในทุก ๆ ด้าน ทั้งด้านวิชาการ กระบวนการเรียนรู้ สภาพแวดล้อมของโรงเรียน และ
การนําเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู้ และการ
บริหารจัดการ โดยมุ่งหวังให้เด็กไทยเป็นคนดี มีคุณภาพ และมีอนาคตที่สดใส สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข โครงการหน่ึงอําเภอ หน่ึงโรงเรียนในฝัน นับเป็นนโยบายสําคัญของรัฐบาลในการพัฒนาเยาวชนซึ่ง
เป็นทรัพยากรสําคัญของชาติให้มีคุณภาพ  

ในการดําเนินงานโครงการ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ได้กําหนด
กลยุทธ์หลักให้โรงเรียนใช้ดําเนินการ 5 กลยุทธ์ (ศูนย์บริหารโครงการ หน่ึงอําเภอ หน่ึงโรงเรียนในฝัน LSP 
0019, 2548) 

กลยุทธ์ที่ 1 สร้างพลังขับเคลื่อนให้โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่ดี คล่องตัว มีประสิทธิภาพ           
ส่งผลให้นักเรียนพัฒนาศักยภาพมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับของสังคม 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ ให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้ 
ความสามารถ คุณลักษณะ 

กลยุทธ์ที่ 3 สร้างเสริมศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้เป็นมืออาชีพ มีทักษะในการปฏิบัติงาน 
สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 4 เ พ่ิมสมรรถนะของโรงเรียนในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร                  
เพ่ือจัดกระบวนการเรียนรู้ และบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

กลยุทธ์ที่ 5 ระดมสรรพกําลังสร้างภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์ที่เข้มแข็ง อันเกิดจากพลังการมีส่วนร่วม
ของชุมชน องค์กร ประชาสังคมในรูปแบบของผู้อุปถัมภ์และผู้ร่วมคิดร่วมปฏิบัติ ร่วมพัฒนา 

สําหรับปีงบประมาณ 2560 โครงการโรงเรียนในฝัน ได้กําหนดกิจกรรมท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพ
โรงเรียนในฝันสู่มาตรฐานสากล มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาคุณภาพผู้เรียน คุณภาพ
วิชาการ  และยกระดับคุณภาพโรงเรียนในฝันและเขตพื้นที่การศึกษา กิจกรรมหลักที่ดําเนินการดังน้ี 

1. การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในฝันสู่มาตรฐานสากลอย่างย่ังยืน ประกอบด้วยการพัฒนาบุคลากร
ที่เก่ียวข้องการพัฒนาสื่อ การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในฝันให้คงสภาพและยั่งยืน การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมการบริหารคุณภาพระดับเขตพ้ืนที่/โรงเรียนการนิเทศติดตามการดําเนินงานและการประเมิน
โครงการ 
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2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ การบริหารจัดการและ 
การจัดกระบวนการเรียนรู้ใหกั้บผู้เรียนของโรงเรียนในฝัน 

2.2 เพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ 
สื่อสาร (ICT) ในการจัดการเรียนรู้  

2.3  เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในฝันให้เกิดความย่ังยืนโดยการนิเทศ  
กํากับ ติดตามและประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา 

2.4  เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับโรงเรียนในฝัน เพ่ือการยกระดับคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 
 
3 เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ  
โรงเรียนในฝันทั้ง 8 โรงได้รับการพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนากระบวนการคิด

วิเคราะห์ การบริหารจัดการและการจัดกระบวนการเรียนรู้ใหกั้บผู้เรียนตามวัตถุประสงค์ 
    เชิงคุณภาพ  

1. บุคลากรโรงเรียนในฝัน(ผู้บริหาร ครู นักเรียน) พัฒนานวัตกรรมของตนเองจนสามารถเป็น
แบบอย่างได้ 

      2. โรงเรียนในฝันทั้ง 8 โรงได้รับการประเมินเพ่ือเตรียมความพร้อมเพ่ือยกระดับคุณภาพสู่
มาตรฐานสากล 

 
4. วิธีดําเนนิการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน 
ที่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. เขียนโครงการเพ่ือขออนุมัติโครงการ 1-18 มี.ค. 2560  
2. ประชุมปฏิบัติการบุคลากรโรงเรียนในฝัน 26  เม.ย. 2560  
3. แจ้งโรงเรียนดําเนินการตามกิจกรรมที ่สพฐ.กําหนด 1 เม.ย. 2560 - 14 

มิ.ย. 2560 
 

4. ประเมินโรงเรียนในฝันทุกโรงเรียนเพ่ือยกระดับคุณภาพสู่
มาตรฐานสากล 

15 มิ.ย.2560 – 15 
ก.ค.2560 

 

5.  คัดเลือกแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ 16 ก.ค. 2560 – 
30 ก.ค.2560 

 

6.  เผยแพร่แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ 15 ส.ค. 2560  
 
5. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนนิการ 
 วันที่  1   เดือน  มีนาคม  พ.ศ.2560  ถึง วันที่  15  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.2560 
 สถานที่ดําเนินการ   สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาหนองคาย เขต 1 
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6. งบประมาณ 
จากแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพคน โครงการ พัฒนาคุณภาพโรงเรียน        

สู่มาตรฐาน กิจกรรมหลัก โรงเรียนในฝันสูม่าตรฐานสากล จํานวน  271,000 บาท (ขอถัวจ่ายทกุรายการ) 
รายละเอียดดังน้ี :    

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช ้

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1. โรงเรียนดําเนินการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามนโยบายของ สพฐ.  
(จัดสรรให้โรงเรียน) 
2.นิเทศติดตาม/ประเมินโรงเรียนในฝัน เพ่ือ
ความย่ังยืน/ประกวดเพ่ือคัดเลือกนวัตกรรม/
เผยแพร่นวัตกรรม/รายงานผลการดําเนินงาน

180,000 

91,000 

  
 
 

86,000 

180,000 
 
 

5,000 

     
รวมงบประมาณ 271,000 - 86,000 185,000 

 
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
  

ปัจจัยความเสี่ยง 
      - 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

- 
 
8. ตัวชี้วัดและค่าเปา้หมาย 
   

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
    ร้อยละของโรงเรียนได้รับการประเมินเพ่ือยกระดับคุณภาพสู่
มาตรฐานสากล 

 
ร้อยละ 100 

เชิงคุณภาพ 
1. ครูมีความตระหนักในการพัฒนาโรงเรียน 
2. นวัตกรรมของบุคลากรมีคุณภาพ 

 
 

 

 
9. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
 9.1  โรงเรียนในฝันทุกโรงสามารถพัฒนาตนเองเพ่ือยกระดับคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 
 9.2  บุคลากรพัฒนานวัตกรรมและสามารถเผยแพร่ได้ 
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หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ชื่อโครงการ  พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ Boot Camp 
สอดคล้องกับนโยบาย จุดเน้นที่ 1  ด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้    
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศพัท ์

1. นายชาตรี  ราชบัณฑิต   เบอร์โทรศัพท์ 089-8624279 
2. นางทดทรง  ทนีาวัฒน์  เบอร์โทรศัพท์   087-2252172 
3. นางจิตราพร  ราชบัณฑิต เบอร์โทรศัพท์   087 -7745034  

 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 การรวมตัวของประเทศสมาชิกอาเซียนเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 เพ่ือเป็นการ 

สร้างสังคมภูมิภาคให้พลเมืองของประเทศสมาชิกอยู่ร่วมกันอย่างฉันญาติมิตรเสมือนครอบครัวเดียวกัน 
ประชาคมก่อต้ังขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างประเทศในภูมิภาค ธํารงไว้
ซึ่งเสถียรภาพ และความมั่นคงทางการเมือง สร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม
และวัฒนธรรมการกินดีอยู่ดี และผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศสมาชิก  ได้แก่ ประเทศไทย อินโดนีเซีย 
มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ บรูไน พม่า ลาว เวียดนาม และกัมพูชา จะประสานร่วมมือกันในกิจกรรม
ต่างๆ สมาชิกของประชาสังคมของสมาชิกจะไปมาหาสู่กันแลกเปลี่ยนใกล้ชิดระหว่างบุคลากรด้าน
การศึกษา สถาบันต่างๆ และภาคธุรกิจภาคเอกชนในประเทศสมาชิก รวมทั้งการปฏิสัมพันธ์ของบุคคลช้ัน
มันสมอง มืออาชีพ ศิลปิน นักเขียนและสื่อสารมวลชนของทั้ง 10 ประเทศโดยจะต้องใช้ภาษากลางในการ
สื่อสารหลัก คือ ภาษาอังกฤษ 

กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในการสนับสนุนให้โรงเรียนเตรียมความพร้อมของคนไทยในการเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน โดยเร่งพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรู้และการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษาเป็นรูปธรรมและส่งผลต่อนักเรียนอย่าง
รวดเร็ว สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจึงเห็นความจําเป็นสําคัญในการสร้างศักยภาพให้แก่
สถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมในการเป็นประชาคมอาเซียน    
 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 จึงจัดทําโครงการพัฒนาการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษ Boot Camp ประจําปีงบประมาณ 2560 เพ่ือพัฒนาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารให้
ครอบคลุมทั้ง 4 ทักษะสําหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถยกระดับคุณภาพผู้เรียน
และมีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก โดยการเร่งพัฒนากลวิธีการสอนภาษาอังกฤษ
สําหรับนักเรียนสําหรับครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษทุกโรงเรียน ตลอดจนการเตรียมความพร้อมด้านภาษา 
สังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรมของประเทศอาเซียนเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน   
 

2.วัตถุประสงค ์
 2.1 เพ่ือพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสําหรับผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
 2.2 เพ่ือสร้างความตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้แก่
ผู้บริหาร ครแูละบุคลากรทางการศึกษา 
 2.3 เพ่ือพัฒนาวิธีการจัดการเรียนเรียนรู้ที่ใช้ทักษะกระบวนการคิด รวมท้ังการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ 
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 2.4 เพ่ือพัฒนาการนิเทศวิชาภาษาอังกฤษ  โดยกระบวนการนิเทศ 3 ระดับ และนิเทศโดยใช้การ
นิเทศรูปแบบกัลยาณมิตร  
 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ  
  (1) ผู้บริหารสถานศึกษาทุกคน ได้รับการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  
จํานวน 200 คน  
  (2) ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารและการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  จํานวน 300 คน  

3.2 เชิงคุณภาพ  
  (1) ผู้บริหารสถานศึกษาทุกคน เกิดความตระหนักและให้ความสาํคัญในการจัดการเรียนรู้
ในวิชาภาษาอังกฤษและใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารได้ 
  (2) ครูและบุคลากรทางการศึกษา ใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและจัดการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษได้ตามมาตรฐาน ตัวช้ีวัดของหลักสูตร 
  (3) นักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาหนองคาย เขต 1 สามารถ
ใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารได้เหมาะสมตามระดับช้ัน และมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนการสอนสูงขึ้นทุก
ระดับช้ัน 
 
4. วิธีดําเนนิการ 
ที่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดําเนนิงาน ระยะเวลา 

ดําเนนิงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

 กิจกรรมที่ 1 พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
สําหรับผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ขั้นตอนการดําเนินงาน 
  1.1 ประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการดําเนินงาน 
  1.2 ดําเนินการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ โดยทีม
วิทยากรภายนอกและวิทยากรจาก สพป.นค.1 
 
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับ
ประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสฯ 
  ขั้นตอนการดําเนินงาน 
  2.1 นําข้อมูลสารสนเทศมาวิเคราะห์ ความต้องการของครู 
  2.2 วิเคราะห์หลักสตูร ศึกษารายละเอียดมาตรฐาน ตัวช้ีวัด
หารูปแบบ วิธีการสอน ภาษาอังกฤษที่เหมาะสมตามบริบท
ของผู้เรียนและสถานศึกษา 
  2.3 วิธีการวัดและประเมินผลทีส่อดคล้องกับเน้ือหา 
กิจกรรมทีส่อน 
  2.4 สร้างเครือข่ายเพ่ือพัฒนาวิชาภาษาอังกฤษ 

เมษายน 2560 
 
 
 
 
 
 
เมษายน- 15 
พฤษภาคม 
2560 

นายชาตรีและ
คณะ 
 
 
 
 
 
นายชาตรีและ
คณะ 
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5. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนนิการ 

 ช่วงปิดภาคเรียน  ระหว่างวันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ.2560  ถึงวันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560  
     สถานที่ดําเนินการ  สพป.นค.1 และกลุม่เครือข่ายสถานศึกษา 
 
6.งบประมาณ 
 จากแผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โครงการ พัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมหลัก การยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
จํานวน  180,000 บาท (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)  รายละเอียดดังน้ี :   
 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช ้

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสาร สําหรับผู้บรหิารสถานศึกษา ครู
และบุคลากรทางการศึกษา (เครือข่าย
สถานศึกษา) 

65,000    

1.1 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมพัฒนาทักษะ
การใช้ภาษาอังกฤษสําหรับผูบ้ริหาร ครูผูส้อน 
และบุคลากรทางการศึกษา (150 บาท X 200 
คนX 2 วัน) 

  60,000  

1.2 ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก  
(6 ช่ัวโมง ๆ ละ 600 จํานวน 2 คน) 

 3,600   

1.3 ค่าวัสดุ/ คา่เอกสารประกอบการพัฒนา    1,400 
     

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา และระดับ
มัธยมศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสฯ(เครือข่าย
สถานศึกษา) 

115,000    

2.1 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมสําหรับครู
และบุคลากรทางการศึกษา  (150บาท X 300 
คน X 2วัน)   

  90,000  

2.2 ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก  
(18 ช่ัวโมง ๆ ละ 1,200 จํานวน 2 คน) 

 9,000   

2.3 ค่าวัสดุ/ คา่เอกสารประกอบการพัฒนา    16,000 
     

รวมงบประมาณ 180,000 12,600 150,000 17,400 
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7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 

7.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
- 

7.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 - 
 

8. ตัวชี้วัดและค่าเปา้หมาย 
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
   1. ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารได้ 

 
ร้อยละ 90 

   2. สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการนิเทศการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ 

ร้อยละ 95  

เชิงคุณภาพ 
   1. สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารได้ตาม
บริบท 

 
ร้อยละ 90 

   2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากผลการทดสอบ O-NET สูงกว่าปี 2559 
 

ร้อยละ 90 

 
9. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

9.1 ครสูอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา และโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาและ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1          
มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในกลุ่มสมาชิกประเทศอาเซียนได้ 

9.2  ครูสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา และโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เกิดประสิทธิผลตามเป้าหมายของแต่ละสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

9.3 นักเรียนมผีลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาภาษาอังกฤษของแต่ละสถานศึกษาสูงขึ้นจาก         
ปีการศึกษา 2559 
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หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ชื่อโครงการ พัฒนาคุณภาพการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์และการสื่อสารด้านภาษาไทย 
สอดคล้องกับนโยบาย จุดเน้นที่ 1  ด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  

1. นางทดทรง  ทนีาวัฒน์        เบอร์โทรศัพท์   087-2252172 
2. นางเสนาะจิต  สิริเลิศธีรกุล  เบอร์โทรศัพท์   081-9751977 

 
1.  หลักการและเหตุผล 

ด้วยในปี 2558 รฐับาลได้กําหนดนโยบาย “นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 เมื่อเรียนจบช้ัน
ประถมศึกษา ปีที่ 1 ต้องอ่านออก เขียนได้ และมมีาตรการประเมินผลให้เป็นรูปธรรม” เพ่ือเป็นการ
ยกระดับพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ โดยทุกเขตพ้ืนที่การศึกษาดําเนินการประเมินการอ่านเขียน
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทุกระยะ และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้
ประเมินผลปลายภาคเรียน ซึ่งผลสอดคล้องกับการสอบระดับชาติ O-NET พบว่า นักเรียนมีผลการสอบ           
อยู่ในระดับตํ่า นักเรียนช้ันประถมศกึษาปีที่ 6 มีนักเรียนอ่านเขียนไม่คล่อง ไม่เข้าใจเรื่องที่อ่าน มีความอ่อน
ด้อยเรื่องที่การเขียน คนไทยจาํนวนหน่ึงไม่ตระหนักในคุณค่าภาษาไทย มีผู้สนใจการเรียนรู้ภาษาไทย  
ให้ลึกซึ้งและแตกฉานและยังไม่เป็นที่น่าพอใจ 

ปีงบประมาณ 2560 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 จึงเห็นความ
จําเป็นที่ต้องเร่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยการส่งเสริมให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ ต่อยอดไปสู่การอ่านคิด
วิเคราะห์ในระดับที่สูงขึ้น โดยดําเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์และการสื่อสาร
ด้านภาษาไทย  

 
2.  วัตถุประสงค ์

2.1 เพ่ือยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้านการอ่านการเขียนเพ่ือการสื่อสารได้ 
2.2 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมทีักษะพ้ืนฐานด้านภาษาไทย และได้รับเป็นตัวแทนไปแข่งขันในวัน

ภาษาไทยแห่งชาติ  
2.3 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนใหผู้้บริหาร ครแูละบุคลากรทางการศึกษา มีวิธีปฏิบัติที่ดีและมีการ PLC 

ด้านภาษาไทย 
 

3. เป้าหมาย 
  เป้าหมายความสําเร็จ คือ นักเรียนทุกระดับช้ันสามารถอ่านเข้าใจเพ่ือการสื่อสารได้ เพ่ือการเรียนรู้
ตลอดชีวิตสู่การเสริมสร้างทักษะอาชีพและทักษะชีวิต 

    3.1  เชิงปริมาณ 
   3.1.1  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2560 ทุกคน   

    3.2  เชิงคณุภาพ 
   3.2.1  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 อ่านออกเขียนได้ 
   3.2.2  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 ขึ้นไป อ่านออกเขียนได้สู่การอ่านเข้าใจเพ่ือการ

สื่อสาร 
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4. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน 
ที่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. ขั้นที่ 1 Plan การวางแผนงานพัฒนา    
 - แต่งต้ังคณะทํางาน ประชุมคณะทํางาน มี.ค.60  

2. ขั้นที่ 2 Do การดําเนนิการพัฒนาการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์และ
การสื่อสาร 

  

 2.1 การเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนาของศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบ
โครงการ 

ต.ค.59 -     
ส.ค.60 

 

 2.2 การวัดและประเมินผลการอ่านการเขียนสําหรับนักเรียน          
ช้ัน ป.1-6   

พ.ย.59,ก.พ., 
มิ.ย.,ก.ย.60 

 

 2.3 จัดกิจกรรมแข่งขันความสามารถทักษะภาษาไทย เน่ืองในวัน
ภาษาไทยแห่งชาติ  ปี ๒๕๖๐ 

พ.ค.-ก.ค.60  

 2.4  การคัดเลอืก ผอ.ร.ร., ครู นักเรียน ศึกษานิเทศก์ โรงเรียนที่
ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยที่ประสบผลสําเร็จ        
เพ่ือรับรางวัลระดับเขตพ้ืนที่ 

ก.ค.-ส.ค.60  

3. ขั้นที่ 3 Check  การกํากับติดตามตรวจสอบ    
 -นิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผล   ต.ค.59-     

ก.ย.60 
 

4. ขั้นที่ 4 Action สรุปวิเคราะห์ ค้นหาจุดบกพร่อง แนวทางพัฒนา
ปรับปรุงแก้ไข และรายงานผล 

ก.ย.60  

 - สรุปวิเคราะห์ ค้นหาจุดบกพร่อง แนวทางพัฒนา และรายงานผล  ก.ย.60  
 
5. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนนิการ 

   ระหว่างวันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560  ถงึวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2560  
        สถานที่ดําเนินการ  สพป.นค.1 
 
6.  งบประมาณ 

 จากแผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โครงการ พัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมหลัก การยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
จํานวน  177,000 บาท  (โดยถัวจ่ายทุกรายการตามจริง)  รายละเอียดดังน้ี 
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3 
กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบ 
ประมาณ 

งบประมาณจําแนกตามหมวด 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 การเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนาของ
ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบโครงการ จํานวน 3 คน 1  
ครั้ง ๆ ละ 20,000 บาท  

20,000 - 20,000 - 

กิจกรรมที่ 2  PLC  ครูสอนภาษาไทย โดยการนิเทศ
นิเทศออนไลน ์ประชุมครูสอนภาษาไทย 157 คน 1 วัน 

34,150    

-ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 157 คน ๆละ 35 บาท 2 มื้อ   10,990  
-ค่าอาหารกลางวัน 157 คน 1 มื้อๆละ 80 บาท 1 มื้อ    12,560  
-ค่าตอบแทนวิทยา 6 ช่ัวโมง ๆ ละ 600 บาท   3,600  
-ค่าชดเชยนํ้ามันเช้ือเพลิงวิทยากร   2,000  
-ค่าสําเนาเอกสาร   5,000  
กิจกรรมที่ 3 โครงการรักษ์ภาษาไทยเน่ืองในวันภาษาไทย
แห่งชาติ ปี 2560 

79,850    

วันแข่งขันระดับเขตพ้ืนที่ มีคณะกรรมการตัดสิน นักเรียน
เข้าแข่งขัน ครนํูานักเรียน และคณะทํางาน  
จํานวน 315 คน 

   
 

 

 

-ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 315 คนมื้อละ 35บาท 2 มื้อ   22,050  
-ค่าอาหารกลางวัน 315 คน 1 มื้อๆละ 80 บาท 1 มื้อ    25,200  
-ค่าสําเนาแบบทดสอบ เอกสารดําเนินงาน    5,000 
-ส่งตัวแทนนักเรียนไปแข่งขันระดับประเทศ เพ่ือเป็น
ค่าชดเชยนํ้ามันเช้ือเพลิง ค่าที่พัก ค่าเบ้ียเลีย้ง นักเรียน 
ครู ศึกษานิเทศก์  

  27,600  

กิจกรรมที่ 4 การคัดเลือกโรงเรียน ผอ.ร.ร., ครู 
ศึกษานิเทศก์ ที่มีวิธีปฏิบัติทีดี ในพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาไทยที่ประสบผลสําเร็จ เพ่ือรับรางวัล ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา จํานวน 200 คน 

43,000    

-ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
-ค่าอาหารกลางวัน 
-ค่าวัสดุ 
-ค่าจ้างจัดสถานที่ตกแต่ง 

  14,000 
16,000 

 
 

5,000 
8,000 

รวมทั้งสิน้ 177,000  159,000 18,000
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7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ปัจจัยความเสี่ยง 
      - 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
      - 
8. ตัวชี้วัดและค่าเปา้หมาย 
   

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
  1. ผลการวัดและประเมินผลการอ่านการเขียนสําหรับนักเรียน ช้ัน ป.1-6 
 
  2. การเข้าร่วมกิจกรรมรักษภ์าษาไทย เน่ืองในวันภาษาไทยแห่งชาติ     
  3.ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านภาษาไทยสามารถ PLC กัน        
ได้หลายช่องทาง 

 
สูงขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 3 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 100 

เชิงคุณภาพ 
  1. นักเรียนมคีวามสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และสื่อสารได้   
  2. นักเรียนช้ัน ป.1 มคีวามสามารถในการอ่านในระดับ อ่านออก เขียนได้ 
  3. นักเรียน ช้ัน ป. 3 มผีลการสอบ NT สูงขึ้น 
  4. นักเรียน ช้ัน ป. 6  ม. 3 และ ม. 6 มีผลการสอบ O-NET สูงขึ้น 
  5. สถานศึกษา ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษามีวิทีปฏิบัติที่ดีด้าน
ภาษาไทย 

 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 3 
ร้อยละ 3 
ร้อยละ 100 

 
9. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

9.1 นักเรียนทกุระดับช้ันสามารถอ่านเข้าใจเพ่ือการสื่อสารได้ เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสู่การ
เสริมสร้างทักษะอาชีพและทักษะชีวิต  

9.2 ครแูละบุคลากรทางการศึกษามีความสามารถ PLC ในการพัฒนาให้นักเรียนอ่านเขียนเพ่ือการ
สื่อสารภาษาไทยได้โดยหลากหลายช่องทาง 

9.3 โรงเรียน นักเรียน ผู้บรหิาร ครู และบคุลากรทางการศึกษา มีวิธีปฏิบัติที่ดี มีความเข้มแข็งใน
การพัฒนาภาษาไทย และการอ่านการเขียนเพ่ือการสื่อสาร 
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หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ    กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ชื่อโครงการ     พัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย ปีงบประมาณ 2560 
สอดคล้องกับนโยบาย จุดเน้นที่ 1  ด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศพัท ์

1. นางมติภา  ชัยชิต   โทรศัพท์ 095-463-5944 
2. นางทดทรง  ทนีาวัฒน์  โทรศัพท์ 085-225-2172 

e-mail :  n199obecnk1@gmail.com 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 เป็นที่ยอมรับว่าการจัดการศึกษาปฐมวัย เป็นการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับแรกเพ่ือ
วางรากฐานคุณภาพชีวิตของเด็กไทยให้เจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ มีพัฒนาการสมวัยอย่างสมดุล แต่จากผล
การดําเนินงานที่ผ่านมาพบว่า การจัดการศึกษาปฐมวัยในชนบทยังขาดแคลนบุคลากร สื่อ อุปกรณ์  ทําให้
เกิดปัญหาคุณภาพการจัดการศึกษาที่แตกต่างกันระหว่างสถานศึกษาในเมือง  สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนในสังกัดที่เปิดสอนระดับปฐมวัยได้อย่าง
มีคุณภาพ  เพ่ือให้เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญาอย่าง
เต็มศักยภาพ มีความพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆ โดยการพัฒนาองค์ความรู้และกระบวนทัศน์ให้แก่ผู้บริหาร
โรงเรียน และครูที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาปฐมวัย  มีการกําหนดหลักการ คุณภาพ ขอบข่ายการจัดการ
เรียนรู้และกลไกลที่จะกํากับดูแลส่งเสริมอย่างใกล้ชิด  มีการส่งเสริม สนับสนุนบทบาทของสถาบัน
ครอบครัวในการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยทุกคน 
 ปีงบประมาณ 2560  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 กําหนดแนวทาง
การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนระดับปฐมวัย ให้สอดคล้องกับแนวดําเนินงานของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานซึ่งจะส่งผลต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ ได้แก่ 
การประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2559 การพัฒนาการเรียนรู้เด็ก
ปฐมวัยร่วมกับพ่อแม่ และผู้ปกครองเด็กปฐมวัย การพัฒนาสนามเด็กเล็กตามหลักการพัฒนาสมอง (BBL) : 
เล่นตามรอยพระยุคลบาทและการพัฒนาความเข้มแข็งวิชาการสําหรับครูผู้สอนและศึกษานิเทศก์ 

2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพ่ือประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2559 ในสังกัด 

2.2 เพ่ือส่งเสริมให้ศึกษานิเทศก์และครูแกนนําพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการการจัดการศึกษา
ปฐมวัย 

2.3 เพ่ือขยายโรงเรียนเครือข่ายต้นแบบสนามเด็กเล่นตามหลักการพัฒนาสมอง (BBL) : เล่นตาม
รอยพระยุคลบาท 

2.4 เพ่ือส่งเสริมให้พ่อแม ่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยมีความรู้และตระหนักในความสําคัญ เรือ่ง “การ
เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย” 
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3. เป้าหมาย 
 การพัฒนาการเรียนการสอนสําหรับเด็กปฐมวัย  มีเป้าหมายตามกิจกรรมที่ดําเนินการโดย
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและโรงเรียน ดังน้ี 
 1. ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ที่จบหลกัสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546  ทุกห้องเรียน 
              1.1 จัดประชุมช้ีแจงแนวทางการพัฒนาการเด็กปฐมวัย 1 วัน แก่ครผูู้สอนช้ันอนุบาลปีที่ 2 ทุก
ห้องเรียน 
              1.2  ประเมินพัฒนาการเด็กช้ันอนุบาลปีที่ 2 ทุกห้องเรียน 
          2. สนับสนุนงบประมาณพัฒนาศึกษานิเทศก์และครูแกนนําระดับปฐมวัย 3 คน เข้าร่วมประชุมเพ่ือ
พัฒนาเข้มแข็งทางวิชาการการจัดการศึกษาปฐมวัย 
          3. การส่งเสริมโรงเรียนจัดสนามเด็กเล่นตามหลักการพัฒนาสมอง (BBL) : เลน่ตามรอยพระยุคล
บาท 
              3.1 สนับสนุนงบประมาณให้โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบพัฒนาสนามเด็ก
เล่นตามหลักการพัฒนาสมอง (BBL) : เล่นตามรอยพระยุคลบาท  ให้ต่อยอดการจัด จํานวน 10,000 บาท 
    3.2 ขยายโรงเรียนเครือข่ายต้นแบบสนามเด็กเล่นตามหลักการพัฒนาสมอง (BBL) : เล่นตาม
รอยพระยุคลบาทในสังกัด 1 โรงเรียน  เป็นเงิน 50,000 บาท 

4. กิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัย ร่วมกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง เรื่อง “การเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการ 
เด็กปฐมวัย”  

    4.1 จัดประชุมคณะกรรมการจัดแนวทางการสร้างองค์ความรู้พัฒนาพ่อแม่ ผู้ปกครอง 1 วัน 
    4.2 จัดสรรให้โรงเรียนศูนย์การจัดอบรมเพ่ือพัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครองเด็ก จํานวน 15 ศูนย์ฯ 

4. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน 
กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที ่1 การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่จบหลักสูตร 
การศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2559    
  1) แต่งต้ังคณะกรรมการและประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม 
  2) จัดทําเคร่ืองมือประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
  3) จัดประชุมช้ีแจง 
  4) แต่งต้ังคณะกรรมการ ระดับกลุ่มเครอืข่ายสถานศึกษา 
  5) ดําเนินการประเมินพัฒนาการ ระดับห้องเรียน 
  6) นิเทศ ติดตามและสรุปผล 

 
 

มกราคม 2560 
มกราคม 2560 
กุมภาพันธ์ 2560 
กุมภาพันธ์ 2560 
มีนาคม 2560 
เมษายน 2560 

 
 

ทดทรง และ
คณะ 

กิจกรรมที ่2 พัฒนาศึกษานิเทศก์และครูแกนนําระดับปฐมวัยให้ 
มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับกาจัดการศึกษาปฐมวัย 
1) แจ้งกําหนดการอบรม 
2) เข้าร่วมการอบรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย 

  3) นิเทศ ติดตาม   

 
 

เมษายน 2560 
พฤษภาคม 2560 
กรกฎาคม 2560 

 
 

มติภา และ
คณะ 
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กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที ่3 การจัดทําเครือข่ายสนามเด็กเล่นที่สอดคล้องกับ
พัฒนาการทางสมอง BBL: ตามรอยพระยุคลบาท                  
   1) แต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลือก 
   2) คัดเลือกโรงเรียนในสักกัด 1 โรงเรียน เข้าร่วมโครงการฯ 
   3) แจ้งรายช่ือให้ สพฐ. 
   4) ผู้บริหารสถานศึกษาเขา้ร่วมประชุม 
   5) โรงเรียนจัดทําสนามเด็กเล่นฯ 
   6) นําเสนอผลงาน 
   7) สรุปผลและรายงานผลงานส่ง สพฐ 

 
 

มีนาคม 2560 
มีนาคม 2560 
เมษายน 2560 

พฤษภาคม 2560 
มิถุนายน–กันยายน 

2560 
กันยายน 2560 

 
 

มติภาและ
คณะ 

กิจกรรมที ่4 การพัฒนาการเรียนรู้เด็กปฐมวัยร่วมกับพ่อแม่
ผู้ปกครอง                  
   1) แต่งต้ังคณะกรรมการจัดประชุม 
   2) จัดทําสื่อและเอกสารประกอบการประชุมช้ีแจง และ 
       เครื่องมอืการจัดกิจกรรม 
   3) จัดประชุมช้ีแจงและจัดสรรงบประมาณ 
   4) กลุ่มเครอืข่ายสถานศึกษาจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับจุดเน้น 
       ของ สพฐ. และ สพป. 
   5) ติดตามการจัดกิจกรรม 
   6)  สรุปผลและรวบรวมผลงานส่ง สพฐ 

 
มีนาคม 2560 
เมษายน 2560 

 
พฤษภาคม 2560 

มิถุนายน–กรกฎาคม 
2560 

กรกฎาคม 2560 
กันยายน 2560 

 
 

ทดทรง และ
คณะ 

 
5. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนนิการ 
 เดือนมกราคม – กันยายน พ.ศ. 2560 
 สถานที่ดําเนินการ  1) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 
      2) โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนที่เปิดสอนระดับปฐมวัย 
 
6. งบประมาณ 
 จากแผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โครงการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมหลัก การพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ จํานวน           
245,400 บาท  (ขอถัวจ่ายทกุรายการ) มีรายละเอียดดังน้ี : 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช ้

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที ่1 ประชุมช้ีแจงแนวทางประเมิน 
  พัฒนาการเด็กปฐมวัย ที่จบหลักสูตรการศึกษา   
  ปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๕๙   
  1) ค่าอาหารว่าง/เครื่องด่ืม (170x35x2) 
  2) ค่าอาหารกลางวัน (170x60) 
  3) ค่าพิธีการ (1x400) 
  4) ค่าพาหนะ  
  5) ค่าเอกสารประกอบการประชุม (160x7) 

  
 
 

11,200 
9,600 
400 

40,000 

 
 
 
 
 
 
 

13,800 
รวมกิจกรรมที่ 1 75,000 - 61,200 13,800 

กิจกรรมที ่2 จัดสรรงบประมาณพัฒนา
ศึกษานิเทศก์และครูแกนนําปฐมวัย เพ่ือพัฒนา 
เข้าร่วมประชุมเพ่ือพัฒนาเข้มแข็งทางวิชาการ
การจัดการศึกษาปฐมวัย (4x3,700) 

   
 
 

14,800 
รวมกิจกรรมที่ 2 14.800 - 14.800 - 

กิจกรรมที ่3 สง่เสริมโรงเรียนจัดสนามเด็กเล่น
ตามหลักการพัฒนาสมอง (BBL) : เล่นตามรอย
พระยุคลบาท 
     1) สนับสนุนงบประมาณให้โรงเรียนอนุบาล
หนอคาย ต่อยอดการจัด จํานวน 10,000 บาท 
     2) ค่าพาหนะศึกษาการจัดสนามเด็กเล่น 
     3) ขยายโรงเรียนเครือข่ายต้นแบบสนามเด็ก
เล่นตามหลักการพัฒนาสมอง (BBL) : เล่นตาม
รอยพระยุคลบาทในสังกัด 1 โรงเรียน     

 
 

63,600 

  
 
 
 
 

3,600 
 
 
 

 
 
 
 

10,000 
 
 
 

52,000 
รวมกิจกรรมที่ 3 65,600 - 3,600 62,000 

กิจกรรมที ่4 การพัฒนาการเรียนรู้เด็กปฐมวัย 
ร่วมกับพ่อแมผู่้ปกครอง 
1) ค่าอาหารว่าง/เครื่องด่ืม (60x35x1) 
2) ค่าอาหารกลางวัน (60x80x1) 
3) จัดสรรให้กลุ่มเครือข่ายฯ จัดกิจกรรม 

โรงเรียนละ 510 บาท (520x150) 
  4)  เอกสารและสื่อต้นฉบับ 

   
 

2,100 
4,800 

 
78,000 

 
 
 
 
 
 

5,100 
รวมกิจกรรมที่ 4 90,000 - 84,900 5,100 

รวมกิจกรรมที่ 1- 4 245,400 - 164,500 80,900 
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7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
     ปัจจัยความเสีย่ง 
     1) หลักการและวิธีการนําสื่อการเรียนรู้ที่ผลิตไปจัดประสบการณ์ 
     2) ครูผู้สอนปฐมวัยที่ผ่านการอบรมแล้ว เปลี่ยนแปลงไปรบัผิดชอบระดับช้ันอ่ืน หรือย้ายไป
โรงเรียนอ่ืนๆ นอกเขตพ้ืนที่การศึกษา 
     3) ครูผู้สอนปฐมวัย  ไม่นําผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
สําหรับเด็กปฐมวัยในปีการศึกษาต่อไป 
      แนวทางการบริหารความเสี่ยง      

1) นิเทศ ติดตามอย่างต่อเน่ือง 
2) สร้างความร่วมมือในระดับกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา 
3) พัฒนาโรงเรียนต้นแบบและครูแกนนําให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 

 
8. ตัวชี้วัดและค่าเปา้หมาย 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
   1. เด็กช้ันอนุบาลปีที่ 2 ทกุคน ได้รับการประเมินพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย ที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546  และผ่าน
เกณฑ์การประเมิน     

 
- เด็กอนุบาลปีที่ 2 ร้อยละ 100 
- ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
  ร้อยละ 80 ขึน้ไป 

   2. ศึกษานิเทศก์และครูแกนนําปฐมวัย เขา้รับการอบรมเพ่ือ
พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย 

- ศึกษานิเทศก์ 1 คน 
- ครูแกนนําปฐมวัย 3 คน 

เชิงคุณภาพ 
   1. เครือข่ายการพัฒนาสนามเด็กเล่นสอดคล้องกับพัฒนาการทาง
สมอง BBL : ตามรอยพระยุคลบาท  

 
- 2 โรงเรียน 

   2. โรงเรียนกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัย ร่วมกับพ่อแม่ ผูป้กครอง      
โดยจัดกิจกรรมร่วมกันในระดับกลุ่มเครือขา่ยสถานศึกษา 

- จัดกิจกรรม 15 กลุ่มเครือขา่ย 
- มีความพึงพอใจมากกว่า 
  ร้อยละ 80 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    9.1 โรงเรียนที่เปิดสอนระดับปฐมวัยมีความเข้มแข็ง ได้รบัการพัฒนาและส่งเสริมทางวิชาการและ
การบริหารจัดการที่มีคุณภาพ  
  9.2. โรงเรียนได้รับการพัฒนาสนามเด็กเล่นให้สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง BBL  
  9.3  พ่อแม่ ผูป้กครองมีความตระหนักในความสําคัญของการอบรมเลี้ยงดู   
           9.4  เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการตามมาตรฐานหลักสตูรการศึกษาปฐมวัยอย่างเต็มตามศักยภาพ 
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หนว่ยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   
ชื่อโครงการ  ขับเคล่ือนการจัดการเรียนรู้สะเตม็ศึกษา (STEM Education) 
สอดคล้องกับนโยบาย จุดเน้นที ่3 ด้านการทดสอบการประเมิน การประกันคุณภาพและ 

พัฒนามาตรฐานการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศพัท ์
 นางอนงค์ คําแสงทอง    เบอร์โทรศัพท ์081 – 9752088 
 
 

1. หลกัการและเหตุผล 
 จากนโยบายด้านการปฏิรูปการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งยุทธศาสตร์หลักส่วนใหญ่ในการ
ขับเคลื่อนการปฎิรูปการศึกษาจะเน้นในเร่ืองการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนเป็นหลัก 
ได้แก่ การยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การยกระดับการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน ( O-NET ) การ
พัฒนาและเพ่ิมพูนทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดแก้ปัญหา สามารถนําความรู้และทักษะไปใช้ในชีวิตประจําวัน
ได้ การจัดการเรียนการสอน STEM  ศึกษา 
 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1 ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาด้านต่างๆ เพ่ือให้การดําเนินการตามยุทธศาสตร์หลัก สามารถขับเคล่ือนไปในทิศทางเดียวกับ
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้จัดทําโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน ตามจุดเน้นการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 21 เพ่ือเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ความ
เข้าใจ ให้ความสําคัญของวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนมีทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษ          
ที่ 21 โดยเน้นวิทยาการทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือเป็นการสร้างความเข้าใจทฤษฎี
หรือกฏเหล่าน้ันผ่านการปฏิบัติให้เห็นจริงควบคู่กับการพัฒนาทักษะการคิด การตั้งคําถาม แก้ปัญหาและการหา
ข้อมูลและวิเคราะห์ข้อค้นพบใหม่ๆ พร้อมทั้งสามารถนําข้อค้นพบน้ันไปใช้หรือบูรณาการกับชีวิตประจําวันได้ 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้นการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21 
 2.2 เพ่ือพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอน ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สะเต็มศึกษา 
 2.3 เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดแก้ปัญหา นําความรู้ไปใชใ้นชีวติประจําวันได้ 

3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

1. ร้อยละของโรงเรียนที่เข้ารว่มโครงการโรงเรียนขับเคลื่อนสะเต็มศึกษา 
2. ร้อยละของครูใชส้ือ่กระบวนการพัฒนาผู้เรียนเพ่ือพัฒนาความสามารถและทักษะตามระดับ

คุณภาพการประเมินผลนักเรยีนนานาชาติ (PISA) 
     3. ร้อยละของนักเรียนเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดแก้ปัญหา นําความรู้ไปใชใ้น
ชีวิตประจําวันได ้
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เชิงคุณภาพ 

1. ผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาได้รับการพัฒนาตามจุดเน้นการปฏิรูป
การศึกษาในศตวรรษที ่21 

2. ครูใชส้ื่อกระบวนการพัฒนาผู้เรียนเพ่ือพัฒนาความสามารถและทักษะตามระดับคุณภาพการ
ประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) 

   3.  นักเรียนมีทักษะการคดิวิเคราะห์ การคิดแก้ปัญหา นําความรู้ไปใชใ้นชีวติประจําวันได้ 

4. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. 
 
 
 
 
 
 
 

2. 
 
 
 
 
 
 

3. 

กิจกรรมท่ี 1 คัดเลือกครูดีเด่น STEM 
ขั้นตอนการดําเนินงาน 
1.1 การวางแผนดําเนินโครงการ 
- เสนอขออนุมตัโิครงการ 
- จัดทําปฏิทินปฏิบัติงาน 
- แต่งตั้งคณะทํางาน 
1.2 นิเทศ ติดตามและประเมินผลการตรวจเยี่ยมสนามสอบ 
1.3 สรุปและรายงานผลโครงการ 
กิจกรรมท่ี 2. จัดซื้อวสัดุอุปกรณ ์STEM 
ขั้นตอนการดําเนินงาน 
1.1 การวางแผนดําเนินโครงการ 
- เสนอขออนุมตัโิครงการ 
- แต่งตั้งคณะดําเนินการ 
1.2 แจ้งจัดสรรงบประมาณเป็นค่าจัดซือ้วัสด ุ
1.3 สรุปและรายงานผลโครงการ 
กิจกรรมท่ี 3  ประชุมปฏิบัติการแบบ Face to face  สะเต็มศึกษา 
1.1 การวางแผนดําเนินโครงการ 
- เสนอขออนุมตัโิครงการ 
- แต่งตั้งคณะดําเนินการ 
1.2 ประชุมปฏิบัติการ 
1.3 สรุปและรายงานผลโครงการ 
 

 
 
 

มี.ค.60 
 
 

มี.ค.60 
 

   เม.ย..60 
 

เม.ย. 60 
 
 

เม.ย. 60 
 
 
 

ก.ค.-ส.ค.60 
 

ก.ค.-ส.ค.60 
ก.ค.-ส.ค.60 

 
 
 

อนงค์ 
 
 

อนงค์ 
 
 
 
 
 

อนงค์ 
 
 
 

อนงค์ 
 
 

อนงค์ 
อนงค์ 

 

5. ระยะเวลาและสถานท่ีดาํเนินการ 
 วันที่ 15 เดอืน  มีนาคม พ.ศ.2560  ถึง วันที่  30 เดอืน  กันยายน  พ.ศ.2560 
 สถานท่ีดําเนินการ ทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.นค.1 
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6. งบประมาณ 
 จากแผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โครงการพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมหลัก ยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้านศักยภาพการเรียนรู้เชิงกระบวนการสู่ความ
ทัดเทียมนานาชาต ิจํานวน 272,100 บาท (ขอถัวจ่ายทกุรายการ)  รายละเอียดดังน้ี :   

 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ท่ีใช ้

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมท่ี  1 คัดเลือกครูดีเด่น STEM 
ขั้นตอนดําเนนิงาน 
  1.1 ชี้แจง/ประชาสัมพันธ์โครงการ 
  1.2 ประกาศคัดเลอืกครดูีเด่น STEM 
  1.3 คัดเลอืก ครูดีเด่น STEM 
 
กิจกรรมท่ี 2 จัดซื้อวสัดุอุปกรณ ์STEM 
ขั้นตอนดําเนนิงาน 
  2.1 ชี้แจง/ประชาสัมพันธ์โครงการ 
  2.2 จัดสรรงบประมาณเป็นค่าจัดซือ้วัสด ุให้กับ
-โรงเรียนขยายโอกาส 5 โรงๆ ละ 10,000 บาท  
-โรงเรียนประถมศึกษา 5 โรง ๆ ละ 8,400 บาท 
 
กิจกรรมท่ี 3  ประชุมปฏิบัติการแบบ Face to 
face สะเต็มศึกษา  
ขั้นตอนดําเนนิงาน 
  3.1 ชี้แจง/ประชาสัมพันธ์โครงการ 
  3.2 แจ้งครูวิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร์ และ
คอมพิวเตอร ์โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
  3.3 สร้างคู่มือเอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการ
จํานวน 180 เล่ม ๆ ละ 200 บาท 
  3.4 ค่าอาหารว่าง 35x180x4 = 25,200 
  3.5 ค่าอาหารกลางวัน 80 x180x2 =28,800 
  3.6 ค่าชดเชยนํ้ามัน วิทยากร 
  3.7 ค่าวัสดุดาํเนินงาน 
  3.8 นิเทศ ตดิตาม ประเมนิผล รายงานความ
เจริญก้าวหน้า 

9,000 
 
 
 
 
 

92,000 
 
 
 
 
 
 

171,100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25,200 
28,800 
40,000 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50,000 
42,000 

 
 
 
 
 
 
 

36,000 
 
 
 
 

38,100 
3,000 

รวมงบประมาณ 272,100 - 103,000 169,100 
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7. การวเิคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
ปัจจัยความเสี่ยง 

- ขาดการสนับสนุนด้านการจัดกิจกรรมการบูรณาการการศึกษา ข้ามวิชา 4 วิชา วิทยาศาสตร
คณิตศาสตร ์วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี 

 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
- สนับสนุนด้านงบประมาณ 
-สนับสนุนด้านสื่อ/อุปกรณ์ เก่ียวกับสะเต็มศึกษา 
 

8. ตัวชีว้ัดและค่าเป้าหมาย 
   

ตัวชีว้ัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

1. ร้อยละของโรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการโรงเรียนขับเคล่ือน   
สะเต็มศึกษา 

2. ร้อยละของครูใชส้ือ่กระบวนการพัฒนาผู้เรียนเพ่ือพัฒนา
ความสามารถและทักษะตามระดับคุณภาพการประเมินผลนักเรียน
นานาชาติ (PISA) 
    3. ร้อยละของนักเรียนมีทกัษะการคิดวิเคราะห์ การคิดแก้ปัญหา  
นําความรู้ไปใชใ้นชีวติประจําวันได้ 
 

 
ร้อยละ 100 
 
ร้อยละ 100 
 
 
ร้อยละ 100 

เชิงคุณภาพ 
1. ผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนขับเคลื่อนสะเต็มศึกษา

ได้รับการพัฒนาตามจุดเน้นการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21 
2. ครูใชส้ื่อกระบวนการพัฒนาผู้เรียนเพ่ือพัฒนาความสามารถ

และทักษะตามระดับคุณภาพการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ 
(PISA) 
    3. นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดแก้ปัญหา นําความรู้
ไปใช้ในชีวติประจําวันได ้
 

 
 

 

9. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
9.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาตามจุดเน้นการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 
9.2 นักเรียนได้รับการพัฒนาความสามารถและทักษะตามระดับคุณภาพการประเมินผลนักเรียน

นานาชาติ (PISA) 
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หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
ชื่อโครงการ  การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ครูนักพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21 
สอดคล้องกับนโยบาย จุดเน้นที่ 1  ด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศพัท ์  

1. นางสมหมาย  โยธากุล  เบอร์โทรศัพท์   081-9643173 
 2. นางจิตราพร  ราชบัณฑิต เบอร์โทรศัพท์   087-7745034 
 3. นายวิวัฒน์  ผาวันดี  เบอร์โทรศัพท์   081-2766414 
e-mail 
 1. sommaiyothakul@gmail.com 
 2. jitraporn87@gmail.com 
 3. wiwatphawandee@gmail.com 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 ตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา จุดเน้นที่ 1หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนให้มีการ
ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่
สอดคล้องกับการพัฒนาพลเมืองโลกในศตวรรษท่ี 21 และมีทักษะที่จําเป็นในการดําเนินชีวิตในศตวรรษที่ 
21 ได้อย่างมีความสขุ จึงมีความจําเป็นอย่างย่ิงที่ผู้บริหารและครู จะต้องได้รับการพัฒนาทั้งด้านการบริหาร
และการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความเปล่ียนแปลงในปัจจุบันและอนาคต จึง
ได้จัดทําโครงการน้ีขึ้นเพ่ือให้การปฏิรูปการศึกษาประสบความสําเร็จตามเป้าหมาย 

2. วัตถุประสงค ์
 2.1  เพ่ือพัฒนาผู้บริหารและครู ใหม้ีความสามารถในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้สู่การ
พัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะในศตวรรษที่ 21 
 2.2 เพ่ือพัฒนาผู้บริหารและครูให้สามารถดําเนินการวิจัยด้านการบริหารจัดการ การจัดการเรียน 
การสอน และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัยโดยใช้โรงเรียนและห้องเรียนเป็นฐาน 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  1) กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ จํานวน 18 โรงเรียน 
  2) ผู้บริหารและครู ดําเนินการวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู้สู่การพัฒนาผู้เรียนให้เกิด
ทักษะในศตวรรษท่ี 21 กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาละไม่น้อยกว่า 1 โรงเรียน 
  3) มีชุมชนแหง่การเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มเครือข่าย 
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 3.2 เชิงคุณภาพ 
  1) ทุกโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายมีการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับนโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษา 
  2) ครูสามารถพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมส่งเสริม 
การเรียนรู้ให้ผูเ้รียนได้รับการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21  
  3) ผู้บริหารและครูสามารถดําเนินงานวิจัยโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานที่เป็นแบบอย่างได้ 
  4) มีชุมชนแหง่การเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มเครือข่าย 

4. วิธีการดําเนินงาน 
ที่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้สู่การพัฒนาทักษะ 
ในศตวรรษที่ 21 
1.1 work shop กระตุ้น/ปรับวิสัยทัศน์ การจัดการเรียนการ
สอนในศตวรรษที่21  
1.2work shop กลุ่มย่อยระดับเครือข่าย 

 
 
พ.ค 60 
 
ส.ค. 60 

 

2 วิจัยและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการPLC 
5.1  วิจัยและพัฒนากระบวนการเรียนรู้สูท่ักษะในศตวรรษ 
ที่ 21( PBL, CBL) โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน 

 
 
มิ.ย. –ก.ย. 60 

 

3 Symposium  (แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัย ประกาศเกียรติคุณ
มอบรางวัล)  

21-22 ก.ย. 60  

 
5. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนนิการ 
 5.1 work shop ระดับเขตพ้ืนที่ ในเดือน เมษายน-พฤษภาคม 2560 ณ สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
 5.2 work shop กลุ่มย่อยระดับเครือข่ายในเดือนพฤษภาคม 2560 ณ กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
แต่ละแห่ง 
 5.3 การดําเนินการวิจัยและพัฒนา ระหว่างเดือน พฤษภาคม - กันยายน 2560 ณ โรงเรียน        
แต่ละแห่ง 
 5.4 Symposium  (แลกเปลีย่นเรียนรู้งานวิจัย ประกาศเกียรติคุณมอบรางวัล) ช่วงวันที่ 21-22 
กันยายน 60 ณ ห้องประชุมหินหมากเป้ง สพป.นค.1 
 
6. งบประมาณ 
 จากแผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โครงการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมหลัก ยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้านศักยภาพการเรียนรู้เชิง
กระบวนการสู่ความทัดเทียมนานาชาติ  จํานวน 233,800 บาท (ขอถัวจา่ยทุกรายการ) รายละเอียดดังน้ี 
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กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
ที่ใช ้

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 การพัฒนากระบวนการเรียนรู ้
ค่าใช้จ่าย 
1.1 work shop กระตุ้น/ปรับวิสัยทศัน์  
การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่21  
     1) ค่าอาหารว่าง/เครื่องด่ืม จํานวน 140 คน  
คนละ 70 บาท จํานวน 2 วัน 
     2) ค่าอาหารกลางวัน คนละ 80 บาท จาํนวน 
140 คน จํานวน 2 วัน 
     3) เอกสาร/วัสดุอุปกรณ์คนละ 40 บาท 
จํานวน 280 คน 
     4) ค่าตอบแทนวิทยากรเอกชน ดร.วิริยะ        
ฤาชัยพาณิชย์ และคณะ 2 วัน 14 ช่ัวโมงๆ ละ 
1,200 บาท 
     5) ค่าที่พัก 2 วันๆละ 600 บาท จํานวน 4 คน 
     6) ค่าพาหนะวิทยากร 6 คน ๆละ 3,350 บาท 

 
 
 
 

19,600 
 

22,400 
 

11,200 
 

16,800 
 
 

4,800 
20,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16,800 
 

 
 
 
 

19,600 
 

22,400 
 
 
 
 
 
 

4,800 
20,000 

 
 
 
 
 
 
 
 

11,200 
 
 
 

รวม 94,800 16,800 66,800 11,200 
1.2 work shop กลุ่มย่อยระดับเครือขา่ย 
     1) ค่าอาหารว่าง/เครื่องด่ืม จํานวน 280 คน  
คนละ 70 บาท จํานวน 1วัน 
     2) ค่าอาหารกลางวัน คนละ 80 บาท จาํนวน 
280 คน จํานวน 1 วัน 
3) ค่าชดเชยนํ้ามันคณะทํางาน จํานวน 1 คนั 15 
กลุ่มเครือข่าย 

 
19,600 

 
22,400 

 
6,544 

 

  
19,600 

 
22,400 

 
6,544 

 

 
 
 
 
 
 

รวม 48,544  48,544  
กิจกรรมที่ 2 การวิจัยและพฒันากระบวนการ
เรียนรู้ โดยใชก้ระบวนการPLC 
-  วิจัยและพัฒนากระบวนการเรียนรู้สู่ทักษะใน
ศตวรรษที่ 21(PBL,CBL) โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน 
    1) ค่าดําเนินการวิจัย จํานวน 18 โรงเรยีนๆละ 
4,200 เป็นค่าค่าอาหารทํางานนอกเวลา 
เสาร์/อาทิตย์ 10 วันๆละ 420 บาท  

 
 
 
 
 

75,600 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

75,600 
 

 

รวม 75,600  75,600  
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กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
ที่ใช ้

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 3 Symposium 
(ประกาศเกียรติคุณ  แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัย 
2 วัน (ผู้บริหาร ครู ที่ดําเนินการวิจัยโรงเรียนละ  
2  คน จํานวน 18 โรงเรียน 
     1) ค่าอาหารว่าง/เครื่องด่ืม จํานวน 36 คน  
คนละ 70 บาท จํานวน 2 วัน 
     2) ค่าอาหารกลางวัน คนละ 80 บาท จาํนวน 
36 คน จํานวน 2 วัน 
     3) ถ่ายเอกสาร/เย็บเล่มคนละ 101.4 บาท
จํานวน 40 คน 

 
 
 
 

5,040 
 

5,760 
 

4,056 
 

  
 
 
 

5,040 
 

5,760 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

4,056 
 

รวม 14,856  10,800 4,056. 
รวมทั้งสิน้ 233,800 16,800 201,744 15,256 

 
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ปัจจัยความเสี่ยง 
  ไม่มีการ workshop  ย่อยระหว่างการนําไปสู่การปฏิบัติจะเป็นปัจจัยทําให้การดําเนินงาน
ไม่ต่อเน่ืองและไม่ย่ังยืน 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
  มีการworkshop  ย่อยอย่างต่อเน่ือง อาจจะภายในโรงเรียนเองหรือในกลุ่มเครือข่าย 
หรือมีการทํา AAR  อย่างน้อยเดือนละคร้ัง 
 
8. ตัวชี้วัดและค่าเปา้หมาย 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
   1. โรงเรียนเป้าหมาย 18 โรง มีนวัตกรรมในการบริหารงานและการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
เชิงคุณภาพ 
   1. ผู้บริหาร ครู พัฒนางานบนฐานกระบวนการวิจัย 
   2. ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 

 
ร้อยละ 100 
 
 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

 
9. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
 9.1 ทุกโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายดําเนินงานตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 9.2 ผู้บริหาร ครู มีการพัฒนางานโดยใช้กระบวนการวิจัย 
 9.3 เขตพ้ืนที่การศึกษามีโรงเรียนที่มีผลงานด้านการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที ่21  
เป็นแหล่งเรียนรู้ได้ 
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หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรฯกลุม่นิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ชื่อโครงการ  พัฒนาอาชีพสู่ไทยแลนด์ 4.0  เพ่ือการมีงานทํา   
สอดคล้องกับนโยบาย จุดเน้นที่ 1  หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศพัท ์
 1. นางจิตราพร  ราชบัณฑิต เบอร์โทรศัพท์ 087-7745034 
 2. นายวิวัฒน์  ผาวันดี  เบอร์โทรศัพท์ 081-5444675 
 3. นางสมหมาย  โยธากุล  เบอร์โทรศัพท์ 081-9643173 

4. น.ส.ธัชกร  เพ็งคําป้ัง  เบอร์โทรศัพท์ 081-0572727 
 5. นายศิริวัฒน์  ลําพุทธา  เบอร์โทรศัพท์ 081-2604849 
e-mail 

1. Jitraporn87@gmail.com 
2. wiwatphawandee@gmail.com 
3. sommaiyothakul@gmail.com 
4. taschakorn.t@esdc.go.th 
5. Siriwat.l@esdc.go.th 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 แผนยุทธศาสตร์อาเซียนด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการครอบคลุมแนวทางการจัดการศึกษา
ทุกระดับและทุกประเภทท่ีดําเนินการโดยหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือให้ความรู้ เสริมสร้างศักยภาพ
และขีดความสามารถของเยาวชน บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนไทยให้พร้อมอยู่ในประชาคมอาเซียน
และก้าวสู่ตลาดแรงงานอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมียุทธศาสตร์หลัก 6 ยุทธศาสตร์ หน่ึงในหก
ยุทธศาสตร์ คือ การผลิตกําลังคนให้มีทักษะสอดรับกับตลาดแรงงานอาเซียน โดยมีกลยุทธ์ในการดําเนินงาน  
5 ประการคือ 1) เร่งรัดพัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศของผู้เรียนควบคู่กับทักษะที่จําเป็นในศตวรรษ 
ที่ 21 2) ยกระดับสมรรถนะผู้เรียนให้มีทักษะด้านวิชาชีพสูงขึ้นเพ่ือสามารถเคลื่อนย้ายไปทํางานในอาเซียนได้   
3) สนับสนุนการพัฒนากรอบคุณวุฒิวิชาชีพเพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการรับรองด้านทักษะวิชาชีพและเช่ือมโยง
ประสบการณ์ในการทํางานกับค่าตอบแทนเพ่ือเพ่ิมผู้เรียนด้ายอาชีวศึกษามากขึ้น  4) ส่งเสริมเช่ือมโยงคุณวุฒิ
อาชีพ/มาตรฐานฝีมือแรงงานกับประเทศต่างๆ ในอาเซียนให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 5) สนับสนุนให้
สถาบันอุดมศึกษาปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพ่ือประกันคุณภาพของบัณฑิต
ในแต่ละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชาชีพ 
 เพ่ือสนองนโยบายดังกล่าวและดําเนินการขับเคล่ือนการพัฒนาเยาวชนไทยไปสู่เป้าหมายดังกล่าว 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 จึงจัดทําโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษา
สู่อาเซียน: การพัฒนาอาชีพสู่อาเซียน โดยมีโรงเรียนนําร่องในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาอาชีพให้แก่
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 -  3  รวมท้ังสิ้น จํานวน  8  โรงเรียน 
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2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสามารถพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนอาชีพสู่อาเซียนได้ 
 2.2 เพ่ือให้โรงเรียนสามารถพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ท้องถิ่นและความต้องการของตลาดแรงงานได้ 
 
3.  เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ 
  3.1.1 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนนําร่องการพัฒนา
อาชีพสู่อาเซียน จํานวน 8  โรงเรียน 
  3.1.2  โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณสนับสนุนวัสดุฝกึอาชีพ จํานวน 8 โรงเรียน              
23 อาชีพ 
 3.2 ด้านคุณภาพ 
  3.2.1 ครูสามารถดําเนินการจัดการเรียนการสอนการเตรียมอาชีพสู่อาเซียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  3.2..2 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพสู่อาเซียนได้เหมาะสมตามวัย และสอดคลอ้งกับ
ความต้องการของตลาดแรงงานอาเซียน 
 
4. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน 

ที่ กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 จัดสรรงบประมาณค่าวัสดุฝึกให้โรงเรียนนําร่อง 

 
ธันวาคม 2559 ศน.จิตราพร และคณะ 

2 โรงเรียนพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา มกราคม – กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนนําร่อง 7 โรง 
3 นิเทศ ติดตามการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา มีนาคม 2560 ศน.จิตราพร และคณะ 
4 จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรพัฒนาอาชีพ       

สู่อาเซียน 
พฤษภาคม- ตุลาคม 2560 โรงเรียนนําร่อง 7 โรง 

5 นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน พฤษภาคม- กันยายน 2560 ศน.จิตราพร และคณะ 
6 สรุปผลการพัฒนาอาชีพสู่อาเซียน ตุลาคม 2560 ศน.จิตราพรและ 

โรงเรียนนําร่อง 7 โรง 
 
5. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนนิการ 
 วันที่  1  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.2559 ถึง วันที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ.2560 
 สถานที่ดําเนินการ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 
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6. งบประมาณ 
 จากแผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โครงการพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมหลัก การจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทํา จํานวน  50,000  บาท (ขอถัวจ่าย
ทุกรายการ) รายละเอียดดังน้ี 
 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช ้

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. จัดสรรงบประมาณค่าวัสดุฝึกให้โรงเรียนนํา
ร่องพร้อมค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก จํานวน 
8 โรงเรียน 23 อาชีพ 
   1.1 ค่าวัสดุฝึกทักษะอาชีพ 
   1.2 ค่าตอบแทนวิทยากร 

 
 
 

10,000 
3,000 

 
 
 
 

3,000 

  
 
 

10,000 

   1.3 การแนะแนวอาชีพช่องทางการประกอบ
อาชีพและต่อยอดทักษะอาชีพในการฝึก
ประกอบการอาชีพ 2 วัน ออกแบบแพ็คเก็ตและ
สร้างเพจจําหน่ายสินค้าจํานวน 63 คน 2 วัน
ค่าอาหารกลางวันและเครื่องด่ืมคนละ 150 บาท 

18,900    
 
 
 

18,900 
2. ประชุมปฎิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
35คนๆ ละ150 บาท 2 วัน 

10,500   
10,500 

 

3. นิเทศ ติดตามการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 4,600  4,600  
4. นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน -    
5. สรุปผลการพัฒนาอาชีพสู่อาเซียน 3,000  3,000  
     

รวมงบประมาณ 50,000 3,000 18,100 28,900 
 

หมายเหตุ   รายละเอียดค่าใช้จ่ายสําหรับโรงเรียน 28 โรงเรียน  28 อาชีพ ดังเอกสารแนบทา้ยโครงการ 
 
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

 ปัจจัยความเสี่ยง 
      - 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
      - 
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8. ตัวชี้วัดและค่าเปา้หมาย 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

1. ร้อยละของโรงเรียนนําร่องมีการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นการ
พัฒนาอาชีพสู่อาเซียน 

 

 
ร้อยละ 100 

เชิงคุณภาพ 
1. ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนได้ตามเป้าหมายของ

หลักสูตรและสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและทอ้งถิ่น 
2. นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะวิชาชีพตามศักยภาพ 

 

 

9. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
 9.1 โรงเรียนนําร่องมีหลักสูตรทักษะอาชีพระยะสั้นที่เป็นแบบอย่างได้ 
 9.2 นักเรียนมคีวามตระหนักและเห็นความสําคัญของการประกอบอาชีพ 
 9.3 นักเรียนสามารถมีรายได้ระหว่างเรียนและประกอบเป็นอาชีพได้ 
 
หมายเหตุ  โรงเรียนอาโอยาม่า 2  ร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคหนองคายในสาขาอาชีพต่อไปน้ีโดยวิทยาลัยเทคนิคเป็น
ผู้ดําเนินการจัดการเรียนการสอนและค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
                      1. ช่างไฟฟ้า 
                      2. ช่างอิเล็กทรอนิกส ์
                      3. ช่างยนตร์เครื่องมือเล็ก 
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หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ชื่อโครงการ   ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้   
สอดคล้องกับนโยบาย จุดเน้นที่ 1  ด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศพัท ์

1. นางสมหมาย  โยธากุล    เบอร์โทรศัพท์  081-9643173. 
2. นางจิตราพร  ราชบัณฑิต   เบอร์โทรศัพท์  087-7745034 

e-mail 
1. SommaiYotakul@gmail.com 
2. Jitraporn87@gmail.com 

 
 
1. หลักการและเหตุผล 

ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในการปรับลดเวลาเรียนเพ่ือลดระยะเวลาเรียนภาควิชาการ
ลงโดยไม่กระทบเน้ือหาหลักที่ผู้เรียนควรเรียนรู้และครูปรับการเรียนการสอนการจัดกิจกรรมโดยเพ่ิมเวลา
และโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงโดยให้โรงเรียนเลิกเรียนเวลา14.30 น. และหลังเวลาน้ันให้ผู้เรียนทํา
กิจกรรมสร้างสรรค์ต่าง ๆนอกห้องเรียนอย่างหลากหลายเพ่ือเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ทุกด้านในรูปแบบ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยเวลาที่โรงเรียนเลิกยังคงเหมือนเดิมตามกําหนดของแต่ละโรงเรียนโดยเริ่ม
ดําเนินการในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558และมีโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายนําร่องอย่างน้อยร้อยละ 10 
ของจํานวนโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ไม่น้อยกว่า 3,100 โรงเรียน)
ครอบคลุมกระจายทุกสภาพพ้ืนที่ทั้งนอกเมือง ในเมืองทั้งน้ีจะดําเนินการทุกโรงเรียนในปีการศึกษา 2559 
กระทรวงศึกษาธิการจึงได้มอบหมายให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยสํานักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา สํารวจความคิดเห็นจากผู้เรียน ผู้ปกครองครู บุคคลทั่วไปเก่ียวกับโครงการ และจัดทํา
คู่มือการบริหารจัดการเวลาแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้”  เพ่ือให้โรงเรียน
นําร่องนําไปใช้  พร้อมทั้งแนวดําเนินการเพ่ือให้โครงการมีความสมบูรณ์ คือการปรับปรุงเน้ือหาภายในของ
แต่ละวิชาของหลักสูตรและการจัดโครงสร้างเวลาเรียนในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาการเตรียม
ความพร้อมของครูและโรงเรียนที่จะเข้าร่วมโครงการ การจัดทีม Smart Trainers จํานวน 300 ทีม เพ่ือ
กํากับดูแลและให้คําแนะนําในการบริหารจัดการเวลาเรียนและกิจกรรมสร้างเสริมคุณลักษณะ ใน 4 หมวด 
16 กลุ่มกิจกรรม ได้แก่หมวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  หมวดสร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้  หมวดสร้าง
เสริมคุณลักษณะและค่านิยม และหมวดสร้างเสริมทักษะการทํางานการดํารงชีพและทักษะชีวิตพร้อมทั้งมี
การประเมินผลการดําเนินงานในช่วงระหว่างภาคเรียนและหลังปิดภาคเรียนตลอดจนศึกษา แนวทางการ
ดําเนินการจากโรงเรียนที่ประสบความสําเร็จเพ่ือขยายผลการดําเนินการไปยังโรงเรียนอ่ืน ๆ ในภาคเรียน          
ที่ 1 ปีการศึกษา2559 รวมทั้งปัญหาอุปสรรคเพ่ือปรับปรุงการดําเนินการต่อไป 

ดัง น้ัน  เ พ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบาย  “ลดเวลาเ รียน  เ พ่ิมเวลารู้”สู่การปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพ  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงกําหนดกิจกรรมการดําเนินงานขับเคลื่อน
นโยบายดังกล่าว ในปีงบประมาณ 2559โดยแบ่งระยะการดําเนินงานเป็น 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ก่อนเริ่ม
ดําเนินโครงการระยะที่ 2 การเริ่มดําเนินโครงการ  ระยะที่ 3 การติดตามและประเมินผลหลังการดําเนิน
โครงการ  และระยะที่ 4 การขยายผลในสถานศึกษาทั่วไป 
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2. วัตถุประสงค ์
    วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการเวลาเรียน“ลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้” 
 2.1 เพ่ือขับเคลื่อนการนําหลักสูตรสถานศึกษาไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการ 
ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช2551 
 2.2 เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้ม ี
คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้มีทักษะในการคิดวิเคราะห์และได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตาม 
ความสนใจและถนัดของนักเรียนแต่ละบุคคล 
 2.3 เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถการบริหารจัดการเวลาเรียนและจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรยีน 
เพ่ิมเวลารู้” ได้อย่างเหมาะสมทั้งด้านวิชาการด้านปฏิบัตินักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
ตามความสนใจและถนัดของแต่ละบุคคล 
 2.4 เพ่ือให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์พัฒนา 
ตนเองตามความสนใจและความถนัดอย่างเต็มตามศักยภาพและมีความสขุกับการเรียนรู้ 
 2.5 เพ่ือให้พ่อแม่ผู้ปกครองและผู้เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษามีความพึงพอใจในการจัด 
การศึกษาของโรงเรียนและมสี่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 2.6 เพ่ือให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ จํานวน 200 ชม./ปี ในช้ัน  
ป. 1-3  
 
3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
    1.  โรงเรียนนําร่องที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ “ลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้” ร้อยละ 10 สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 จํานวนโรงเรียน 158 โรง จํานวนผู้เข้ารับการ
อบรม  160 คน 
                 – ประชุมสร้างความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการบริหารจัดการเวลาเรียน 
                 – จัดสรรโอนเงินให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ        

   2.  จัดค่ายเพ่ิมเวลารู้  จํานวน  15  ค่าย  
       -  นักเรียนจํานวน  1500 คน เข้าร่วมเข้าค่าย 

             3. ติดตามและประเมินผลหลังการดําเนินการโครงการ “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” (AAR) 
                 – ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ติดตามเดือนละ 1 ครั้ง ต้ังแต่เดือนพฤษภาคม  2560– มีนาคม 
2561 
                 – ระดับส่วนกลาง (สพฐ.) ติดตาม 4 ครั้ง ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2560– มีนาคม 2561 
              4. คู่มือ และรายงานผลการวิจัยตามโครงการ “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
                 – คู่มือและเคร่ืองมือการนิเทศ ติดตามและรายงานผลการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน  
เพ่ิมเวลารู้” จํานวน 1 ต้นฉบับ 
                 – รายงานการนิเทศการบรหิารจัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ของเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
                 – รายงานผลการติดตามการดําเนินงานตามนโยบายการบริหารจัดการเวลาเรียน “ลดเวลา
เรียน เพ่ิมเวลารู้” ในภาพรวม จํานวน 10เลม่ 
                –  รายงานวิจัยนวัตกรรมและการมีส่วนร่วม ตามโครงการ “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
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                –  รายงานผลการศึกษาวิจัยเก่ียวกับผลการทดสอบทางการศึกษาในระดับชาติ (NT ข้อสอบ
กลาง และ O-NET) ของสถานศึกษาที่เข้ารว่มโครงการ               
                 - จัด นิทรรศการ และ VTR เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ 
              5. การขยายผลในสถานศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จํานวน 158 โรงเรียน 
              เชงิคุณภาพ 
              ผู้บริหาร ครู ศึกษานิเทศก์ และผู้เก่ียวข้องมีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการบริหารจัดการเวลา
เรียน    “ลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้” และสามารถนําหลักสตูรสถานศึกษาไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพพร้อมทั้งมีผลการติดตามการดําเนินงานตามโครงการ “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” สําหรับเป็น
แนวทางในการพัฒนานโยบายต่อไป 
 
4. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน 
ที่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. ประชุมปรับหลักสูตรและออกแบบกิจกรรม ก.พ.  
2. จัดค่ายเพ่ิมเวลารู้ 15 ค่าย มี.ค.-พ.ค.  
3. นิเทศ ติดตามการดําเนินการ ม.ค.-ก.ย.  
4. รับการติดตามจาก สพฐ. พ.ค.  
5. จัดทําวิจัย รายงานผล ส.ค.-ก.ย.  
6. จัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้และจัดทํา VTR ครูต้นแบบ ก.ย.-ต.ค.  
 
5. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนนิการ 
 วันที่  1   เดือน   กุมภาพันธ์  พ.ศ.2560  ถึง วันที่   30   เดือน  กันยายน  พ.ศ.2560 
 สถานที่ดําเนินการ  สพป.นค.1 และโรงเรียน 
 
6. งบประมาณ 
 จากแผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โครงการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมหลัก ขับเคลื่อนและสนับสนุนการลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้  
จํานวน  80,000 บาท (ขอถวัจ่ายทุกรายการ)  รายละเอียดดังน้ี : 

 
กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช ้

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที ่1     
ประชุมปรับหลักสูตรและออกแบบกิจกรรม 3,000  3,000  
1.1 จัดประชุม ครูรับผิดชอบกิจกรรม จํานวน 
20 คน 1  วัน *150 บาท 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช ้

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที ่2 จดัค่ายเพ่ิมเวลารู้ 2 ค่าย 
2.1.ประชุมคณะกรรมการจัดทําหลักสูตรคา่ย 

1 วัน 20 คน 

39,000   
2,600 

 

 

2.2 จัดค่ายต่อยอดนักเรียนอัจฉริยภาพทาง
ดนตรี 4 วัน จาํนวน 60 คน  

  31,200  

2.3 ประชุมจัดทําสรุปผลจัดคา่ย จํานวน 20
คน 2 วัน 

  5,200  

กิจกรรมที ่3 นิเทศ ติดตามการดําเนินการ 3,600    
รับการติดตามจาก สพฐ.     

3.1 ประชุมจัดทําคู่มือการนิเทศ 2 วัน 20 
คน 

  2,600  

3.2 ค่าพาหนะนิเทศ     
3.3 จัดทําเอกสารคู่มือ สรุป    1,000 

กิจกรรมที ่4 จดัทําวิจัย รายงานผล 
4.1 ประชุมคณะกรรมการจัดทําวิจัย  3 วัน

จํานวน 10 คน 
4.2 เก็บข้อมลูทําวิจัย สรุปขอ้มูล บทที่ 1-3 

จํานวน 15 คน 3 วัน 
4.3 จัดทําบทที่ 5 จํานวน 15 คน 3 วัน  
4.4 สรุปจัดทํารูปเล่ม  

8,900  
 
 

 
3,900 

 
2,000 

 
3,000 

 

กิจกรรมที ่5 จดันิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และจัดทํา VTR ครูต้นแบบ 

5.1 ประชุมกรรมการ 1 วัน 20 คน 
5.2 จัดนิทรรศการ ประกวดนําเสนอผลงาน 

1 วัน จํานวน  100 คน 
5.3 มอบรางวัล  

25,600  
 

 
 

2,600 
 
 

13,000 

 
 
 

10,000 

รวมงบประมาณ 80,000 - 69,000 11,000 
 

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
  

ปัจจัยความเสี่ยง 
    1. ระยะเวลาจํากัด   
 แนวทางการบริหารความเสีย่ง 
    1. ดําเนินการแต่ต้นปีและจัดทําต่อเน่ืองเป็นระยะ  นิเทศ ติดตามเป็นระยะ  
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8. ตัวชี้วัดและค่าเปา้หมาย 
  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
-ร้อยละของครไูด้รับการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสอดคล้องกับ
มาตรฐานและตัวช้ีวัด 
-ร้อยละของนักเรียนได้รับประสบการณ์และได้รับการต่อยอดความรู้
ในกิจกรรมที่ถนัด สนใจ จํานวน 100 คน  

 
ร้อยละ 90 
 
ร้อยละ 90 

เชิงคุณภาพ 
-ครูปรับปรุงหลักสูตรและปรับเปลี่ยนวิธีการจัดกิจกรรม 
-นักเรียนได้เรียนในสิ่งที่ตนเองชอบ ถนัด และมีผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนสูงขึ้น  
-ครูมีวิจัยและปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ิมเวลารู้และวัดและ
ประเมินผล 

 
 

 
9. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
 9.1  ครูปรับปรุงหลักสูตรและปรับเปลี่ยนวิธีการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับหลักสูตรฯ 
 9.2  นักเรียนได้เรียนในสิ่งทีต่นเองชอบ ถนัด และมผีลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น  
 9.3  ครูมีวิจัยและปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้และวัดและประเมินผลการาจัดกิจกรรม           
ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ 
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หน่วยงานที่รบัผิดชอบ  กลุ่มงานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามและ
  ประเมินผลการจัดการศึกษา 
ชื่อโครงการ  ประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือประกันคุณภาพผู้เรียน (NT)                               
 ปีการศึกษา 2559 
สอดคล้องกับนโยบาย จุดเน้นที่ 3  ด้านการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและ 

พัฒนามาตรฐานการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศพัท ์

1. นางทดทรง  ทนีาวัฒน์  เบอร์โทรศัพท์   087-2252172 
2. นางกฤตชญา เที่ยงรัตน์ เบอร์โทรศัพท์   081-2802482 
3. นางอนงค์  คําแสงทอง                         เบอร์โทรศัพท ์  081-9752088 

 
 

1. หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย การแสวงหาความรู้อย่าง

ต่อเน่ือง การรับรู้ข้อมูลอย่างคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดคํานวณ และรู้จักใช้ความเป็นเหตุ เป็นผลในการใช้
ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับได้อย่างมีประสิทธิภาพและคล่องแคล่ว ซึ่งเป็นสิ่งจาเป็นสําหรับ คนในโลกยุคปัจจุบัน 
การจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นแต่ผลสัมฤทธ์ิเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพออีกต่อไป ประเทศต่างๆ ในโลกล้วน
มุ่งปลูกฝังและพัฒนาประชากรของตน โดยเฉพาะนักเรียนในระดับช้ันการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้มีทักษะด้านอ่ืนๆ 
อีกหลายด้าน เช่น ทักษะการสื่อสาร ทักษะการ คิดวิเคราะห์ ทักษะการทางานร่วมกัน เป็นต้น เพ่ือการอยู่ใน
โลกแห่งการแข่งขันได้อย่างปลอดภัย และมีความสุข ในช่วงไม่ก่ีปีที่ผ่านมา ได้มีการกล่าวถึงทักษะที่จาเป็น           
ในศตวรรษที่ 21 ที่เด็กและเยาวชนควรมี คือ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม หรือ 3 R และ 4 C ซึ่งมี
องค์ประกอบ ดังน้ี 3R ได้แก่ การอ่าน (Reading), การเขียน (Writing) และ คณิตศาสตร์ (Arithmetic) 
และ 4C ได้แก่ การคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking), การสื่อสาร (Communication), ความคิดสร้างสรรค์ 
(Creativity) และการร่วมมือ (Collaboration) 

ในปีการศึกษา 2559 สํานักทดสอบทางการศึกษาจะประเมินคุณภาพการศึกษา เพ่ือการประกัน
คุณภาพผู้เรียน ซึ่งรับผิดชอบการประเมินนักเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน               
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 จากการสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มาเป็นการสอบวัดสมรรถนะสําคัญ 3 ด้านของ
นักเรียน คือ ความสามารถด้านภาษา (Literacy) ความสามารถด้านคํานวณ (Numeracy) และความสามารถ 
ด้านเหตุผล (Reasoning Abilities)  

 
2. วัตถุประสงค ์ 
 เพ่ือประเมินความสามารถพ้ืนฐานที่จําเป็นของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ในด้านภาษา 
(Literacy)  ด้านคํานวณ (Numeracy) และด้านเหตุผล (Reasoning  ability) มีคะแนนเฉล่ียเพ่ิมขึ้น 
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3. เป้าหมาย  
 เชิงปริมาณ              

   นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน ทุกโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ได้รับการประเมินความสามารถพ้ืนฐานที่จําเป็น ในด้านภาษา (Literacy)  
ด้านคํานวณ (Numeracy) และด้านเหตุผล (Reasoning  ability)  

เชิงคุณภาพ 
   ผลการประเมิน NT สูงกว่าค่าเฉล่ียระดับประเทศ และสูงกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา 
 

4. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน 

กิจกรรมหลกั ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. สํารวจข้อมลูโรงเรียนจํานวนนักเรียน ช้ัน ป.3 
2. ประชุมกับ สพฐ. จัดทําแผนการดําเนินงาน 
3. แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานระดับ สพป. เพ่ือวาง
แผนการดําเนินงาน 

ต.ค.2559 
ต.ค.2559 
พ.ย.2559-ก.พ.2560 

 

4. รายงานข้อมูลนักเรียน/สนามสอบ NT 
5. แต่งต้ังกรรมการกํากับห้องสอบ พร้อมประชุมช้ีแจงวิธีการ
ดําเนินการสอบ  นโยบาย  ระเบียบวิธีปฏิบัติ ตามแนวทาง
ของ สพฐ 
6.รับแบบทดสอบและกระดาษคําตอบจากสํานักทดสอบ 
พร้อมตรวจนับ 
7. ดําเนินการสอบ 
8. ส่งกระดาษคําตอบและตรวจกระดาษคําตอบให้คะแนน 
9. สรุปรายงานผลการประเมินของ สพป. 

พ.ย.2559 
พ.ย.2559-ก.พ.2560 
 
 
มี.ค.2560 
 
มี.ค.2560 
มี.ค.2560 
เม.ย.-พ.ค.2560 

 

 

5. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนนิการ 
วันที่  1  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.2559  ถึงวันที่  31  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.2560 
สถานที่ดําเนินการ  โรงเรียนที่เป็นสนามสอบ และสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

หนองคาย เขต 1 
 
6. งบประมาณ 
 จากแผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โครงการ พัฒนาระบบ
การประเมินคุณภาพการศึกษา กิจกรรมหลัก การพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับการศึกษา         
ภาคบบังคับที่มีมาตรฐานเทยีบเทา่นานาชาติ จํานวน  104,848  บาท (ขอถัวจ่ายทกุรายการ)  รายละเอียดดังน้ี 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช ้

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. ค่าอาหารอาหารว่าง ประชุม 11,440  11,440  
2. คณะกรรมการค่าตอบแทนทํางานนอกเวลา 12,200 12,100   
3. ค่าตอบแทน กรรมการกลาง และกรรมการ
กํากับห้องสอบ กรรมการตรวจกระดาษคําตอบ
แบบเขียนตอบ  

60,000  
 

60,000 

  

4. ค่าชดเชยนํ้ามัน คณะติดตาม ตรวจเย่ียม
สนามสอบ ค่าชดเชยนํ้ามันส่งแบบทดสอบให้แก่
ศูนย์สอบย่อย 

21,208   
 

21,208 

 

5. ค่าเบ้ียเลี้ยง คณะติดตาม ตรวจเย่ียมสนาม
สอบ ค่าสําเนาเอกสาร (ขอเบิกจากงบกลาง) 

    

     
รวมงบประมาณ 104,848 72,200 32,648 - 

 
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

ปัจจัยความเสี่ยง 
 - 
            แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
                - 
 

8. ตัวชี้วัดและค่าเปา้หมาย 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
    ร้อยละของครูผู้สอนทราบแนวทางการออกข้อสอบ ตามโครงสร้างข้อสอบ 
และเตรียมนักเรียนให้มีความพร้อมตามแนวทางการสอบ ในแต่ละด้าน 

 
ร้อยละ 100 

เชิงคุณภาพ 
    ผลการประเมิน NT สูงกว่าค่าเฉล่ียระดับประเทศ และสูงกว่าปีการศึกษาที่
ผ่านมา 

 

 
9. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
 ผลการประเมนิความสามารถพ้ืนฐานที่จําเป็นของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ในด้านภาษา 
(Literacy)  ด้านคํานวณ (Numeracy) และด้านเหตุผล (Reasoning  ability) มีคะแนนเฉล่ียเพ่ิมขึ้น 
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หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   
ชื่อโครงการ  พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพ่ือการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
สอดคล้องกับนโยบาย จุดเน้นที่ 3  ด้านการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและ 

พัฒนามาตรฐานการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศพัท ์

1. นางอนงค์ คําแสงทอง    เบอร์โทรศัพท์ 081 – 9752088 
2. นางกฤตชญา เที่ยงรัตน์    เบอร์โทรศัพท์ 081 – 2802482 
3. นางทดทรง ทีนาวัฒน์    เบอร์โทรศัพท์ 087 – 2252172 

1. หลักการและเหตุผล 
 ตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ 2559 เพ่ือให้
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศไทย มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล บนพ้ืนฐานของความเป็นไทยให้
นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพสูงสุดในตน มีความรู้และทักษะที่แข็งแกร่งและเหมาะสมเป็นพ้ืนฐาน
สําคัญในการเรียนรู้ระดับสูงขึ้นไป และการดํารงชีวิตในอนาคต ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป้าประสงค์ที่ 1 นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา และระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย และมีคุณภาพ และส่งเสริมสนับสนุนการนําการทดสอบ 
NT, O-NETการประเมินของPISAและระบบการทดสอบกลางของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา          
ขั้นพ้ืนฐาน มาใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ ให้เกิดคุณภาพแก่ผู้ เรียน อีกทั้งได้มีประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่องแนวปฏิบัติในการยกระดับคุณภาพนักเรียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ลงวันที่ 18 เมษายน 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้สถานศึกษามีการดําเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมในการ
ยกระดับคุณภาพนักเรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้สามารถคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาและเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
อย่างต่อเน่ือง มีทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
หลักเพ่ิมขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 3 โดยให้ใช้ข้อสอบกลางที่พัฒนาโดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา         
ขั้นพ้ืนฐาน ในการสอบปลายปีร้อยละ 20 ของคะแนนสอบทั้งหมดในช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 , 4, 5 และ
มัธยมศึกษาปีที่ 1, 2 น้ัน 
 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 จึงได้ทบทวนความเข้าใจในการ
ดําเนินการบริหารจัดการงบประมาณแบบบูรณาการที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดสรร
งบประมาณให้โดยได้พิจารณาตามหนังสือที่ ศธ 04004/ว178 ในส่วนข้อที่ 3 การบริหารจัดการใช้ข้อสอบ
มาตรฐานกลางในโรงเรียน จัดสรรให้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาละ 11,000 บาท และนักเรียนคนละ 10 
บาท เพ่ือพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพของผู้เรียนให้ได้มาตรฐานทัดเทียมระดับชาติ และระดับ
นานาชาติต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค ์
2.1 เพ่ือให้ครูและโรงเรียนได้เห็นตัวอย่างของเคร่ืองมือที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
2.2 เพ่ือให้โรงเรียนใช้เครื่องมือที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามหลักสูตรในการประเมิน และนําผล

การประเมินมาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุมาตรฐาน ตัวช้ีวัด
สําคัญในหลักสูตร และเน้นให้ผู้เรียนใช้ทักษะการคิดขั้นสูง 

2.3 เพ่ือให้เขตพ้ืนที่การศึกษาใช้เครื่องมือที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามหลักสูตรในการประเมิน 
และนําผลการประเมินมาใช้ในการนิเทศ ติดตาม และสนับสนุนกระบวนการจัดการเรียนการสอนของ
โรงเรียนให้บรรลุมาตรฐาน ตัวช้ีวัดสําคัญในหลักสูตร และเน้นให้ผู้เรียนใช้ทักษะการคิดขั้นสูง 
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3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

1. ร้อยละของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 2, 4,5 และช้ันมัธยมศึกษาปีที่  1, 2 
ปีการศึกษา 2559 ทุกคนในทุกโรงเรียนซึ่งอยู่ในสังกัด สพฐ, และนักเรียนในสังกัดอ่ืนตามความสมัครใจ 

2. ร้อยละของครูและโรงเรียนได้เห็นตัวอย่างของเคร่ืองมือที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
     3. ร้อยละของครูและโรงเรียนใช้เครื่องมือที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามหลักสูตรในการ
ประเมิน และนําผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนใหบ้รรลุ
มาตรฐาน ตัวช้ีวัดสําคัญในหลกัสูตร และเน้นให้ผู้เรียนใช้ทักษะการคิดขัน้สูง 

เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 2, 4,5 และช้ันมัธยมศึกษาปีที่  1, 2 ปีการศึกษา 2559 

ทุกคนในทกุโรงเรียนซึ่งอยู่ในสังกัด สพฐ, และนักเรียนในสังกัดอ่ืนที่สมคัรใจ มีประสบการณ์ในการสอบ
ข้อสอบที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานเน้นทักษะการคิดขั้นสงู 

2. ครูและโรงเรียนมีข้อสอบที่ได้คุณภาพและมาตรฐานตามหลักสูตรในการประเมิน และนําผล
การประเมินมาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้บรรลมุาตรฐาน ตัวช้ีวัด
สําคัญในหลักสูตร และเน้นให้ผู้เรียนใช้ทักษะการคิดขั้นสงู 

4. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 

กิจกรรมท่ี 1 การบริหารการจัดสอบข้อสอบมาตรฐานกลางใน ร.ร. 
ขั้นตอนการดําเนินงาน 
1.1 การวางแผนดําเนินโครงการ 
- เสนอขออนุมัติโครงการ 
- จัดทําปฏิทินปฏิบัติงาน 
- แต่งต้ังคณะทํางาน 
1.2 แจ้งจัดสรรงบประมาณเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุและจัดทําสําเนาข้อสอบมาตรฐาน
กลาง ตามเกณฑ์นักเรียนคนละ 10 บาท ให้กับเครือข่ายโรงเรียน 
1.3 นิเทศ ติดตามและประเมินผลการตรวจเยี่ยมสนามสอบ 
1.4 สรุปและรายงานผลโครงการ 
กิจกรรมท่ี 2 ประเมินการอ่านออก-เขียนได้ 
ขั้นตอนการดําเนินงาน 
1.1การวางแผนดําเนินโครงการ 
- เสนอขออนุมัติโครงการ 
- แต่งต้ังคณะดําเนินการจัดสอบ 
- แต่งต้ังคณะทํางาน/กรรมการกํากับห้องสอบ 
1.2 นิเทศ ติดตามและประเมินผลการตรวจเยี่ยมสนามสอบ 
1.3 สรุปและรายงานผลโครงการ 

 
 
 

ก.พ. 60 
 
 

ก.พ. 60 
 
 

2-3 มี.ค.60 
เม.ย. 60 

 
 

ก.พ. 60 
 
 

2-3 มี.ค. 60 
เม.ย. 60 

 
 
 

อนงค์ 
กฤตชญา 

 
อนงค์ 

กฤตชญา 
 

ศน.ทุกคน 
 

 
 

อนงค์ 
กฤตชญา 

 
 

ศน.ทุกคน 

5. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนนิการ 
 วันที่ 24  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2560  ถงึ วันที่  30 เดือน  เมษายน  พ.ศ.2560 
 สถานที่ดําเนินการ  ทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.นค.1 เป็นสนามสอบ 
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6. งบประมาณ 
 จากแผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โครงการ  พัฒนาระบบ
การประเมนิคณุภาพการศึกษา กิจกรรมหลัก การพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพผู้เรยีนระดับการศกึษา 
ภาคบังคับทีม่ีมาตรฐานเทยีบเท่านานาชาติ  จํานวน 120,410 บาท (ขอถวัจ่ายทุกรายการ)รายละเอียดดังน้ี : 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช ้

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 การบริหารการจัดสอบข้อสอบ
มาตรฐานกลางในโรงเรียน 

1.1 งบจัดซื้อวัสดุจัดทําสําเนา CD ข้อสอบ 
และจัดทําสําเนาคู่มือจัดสอบข้อสอบมาตรฐาน
กลางให้กับ สพป.นค.1 ตามเกณฑ์เขตพ้ืนที่
การศึกษา 

1.2 จัดสรรงบประมาณเป็นค่าจัดซื้อวัสดุและ
จัดทําสําเนาข้อสอบมาตรฐานกลาง ตามเกณฑ์
นักเรียนคนละ 10 บาท ให้กับโรงเรียน 

   1) นักเรียนช้ัน ป. 2 จํานวน 2,638 บาท 
   2) นักเรียนช้ัน ป. 4 จํานวน 2,844 บาท 
   3) นักเรียนช้ัน ป. 5 จํานวน 2,899 บาท 
   4) นักเรียนช้ัน ม. 1 จํานวน 730 บาท 
   5) นักเรียนช้ัน ม. 2 จํานวน 734 บาท 

กิจกรรมที่ 2 ประเมินการอ่านออก-เขียนได้ 
2.1 ประชุมบันทึกข้อมูลการอ่าน ป.1-ป.4

จํานวน 2 วัน 100 คน 
     -ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าร่วมประชุม

จํานวน 100 คนๆละ80 บาท/มื้อ จํานวน 2 มื้อ
เป็นเงิน16,000 บาท 

     -ค่าอาหารว่าง-เครื่องด่ืมผู้เข้าร่วมประชุม 
100 คนๆละ 35บาท/มื้อ จํานวน 2 มื้อ เป็นเงิน
7,000 บาท 

2.2 งบจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ จดัทําสําเนา CD 
โปรแกรมลงขอ้มูล การอ่าน-เขียน ป.1-ป.4 และ
สําเนาคู่มือจัดสอบ การอ่าน-เขียน ป.1-ป.4 

2.3 ค่าตอบแทนทํางานล่วงเวลา 
2.4  วัสดุ/อุปกรณ์การจัดสอบ NT 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

120,410 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16,000 
 
 

7,000 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

52,220 
 

45,190 
รวมงบประมาณ 120,410 - 23,000 97,410 
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7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
ปัจจัยความเสี่ยง 

- 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

- 

8. ตัวชี้วัดและค่าเปา้หมาย 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย เครื่องมือ 
เชิงปริมาณ 
     1. ร้อยละของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 2, 4,5 และช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่  1, 2 ปีการศึกษา 2559 ทุกคนในทกุโรงเรียนซึ่งอยู่
ในสังกัด สพฐ, และนักเรียนในสังกัดอ่ืนตามความสมัครใจ 
     2. ร้อยละของครูและโรงเรียนได้เห็นตัวอย่างของเคร่ืองมือที่มี
คุณภาพและได้มาตรฐาน 
     3. ร้อยละของครูและโรงเรียนใช้เครื่องมือที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานตามหลักสูตรในการประเมิน และนําผลการประเมินมาใช้ใน
การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุ
มาตรฐาน ตัวช้ีวัดสําคัญในหลกัสูตร และเน้นให้ผู้เรียนใช้ทักษะการ
คิดขั้นสูง 

 
ร้อยละ 100 

 
 

ร้อยละ 100 
 

ร้อยละ 100 

 
ข้อสอบ

มาตรฐานกลาง 
 

ข้อมูลการอ่าน 
ป.1-4 

เชิงคุณภาพ 
     1. ระดับการมีประสบการณ์ในการสอบข้อสอบที่มีคุณภาพและ 
ได้มาตรฐานเน้นทักษะการคดิขั้นสูงของนักเรียนระดับช้ัน
ประถมศึกษา ปีที่ 2, 4,5 และช้ันมัธยมศึกษาปีที่  1, 2 ปีการศึกษา 
2559 ทุกคนในทุกโรงเรียนซึง่อยู่ในสังกัด สพฐ, และนักเรียนในสังกัด
อ่ืนที่สมัครใจ  
     2. ระดับการนําผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการจัดการเรียนการสอนให้บรรลมุาตรฐาน ตัวช้ีวัดสําคัญใน
หลักสูตร และเน้นให้ผู้เรียนใช้ทักษะการคิดขัน้สูงของครูและ
สถานศึกษา 

 
ร้อยละ 100 

 
 
 
 

ร้อยละ 100 

 
ข้อสอบ

มาตรฐานกลาง 
 
 
  

ข้อมูลการอ่าน 
ป.1-4 

9. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
9.1 นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 2, 4,5 และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2 ปีการศึกษา 2559   

ทุกคนในทกุโรงเรียนซึ่งอยู่ในสังกัด สพฐ, และนักเรียนในสังกัดอ่ืนที่สมคัรใจมีประสบการณ์ในการสอบ
ข้อสอบที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานเน้นทักษะการคิดขั้นสงู 

9.2 ครแูละสถานศึกษาได้เห็นตัวอย่างของเคร่ืองมือที่มีคณุภาพและได้มาตรฐาน และใช้เคร่ืองมือ 
ที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามหลักสูตรในการประเมินความรู้ของผู้เรียน 

9.3 ครูและสถานศึกษามีการนําผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนให้บรรลุมาตรฐาน ตัวช้ีวัดสําคัญในหลักสูตร และเน้นให้ผูเ้รียนใช้ทักษะการคิดขั้นสูง 
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หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ชื่อโครงการ  ส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล 
สอดคล้องกับนโยบาย จุดเน้นที่ 5 ด้าน ICT เพ่ือการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศพัท ์

1. นายวุฒิพงษ์ บทมาตย์ เบอร์โทรศัพท์ 0815920849 
2. นางสาวธัชกร เพ็งคําป้ัง เบอร์โทรศัพท์ 0942606556 
3. นายศิริวัฒน์ ลาํพุทธา  เบอร์โทรศัพท์ 0918628624 

e-mail 
1. Vuttipong.b@esdc.go.th 
2. taschakorn.t@esdc.go.th 
3. Siriwat.l@esdc.go.th 

 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 

 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ช้ีให้เห็นว่าสาเหตุหลักส่วนหน่ึงของปัญหา
คุณภาพการศึกษาไทยคือการที่ระบบการศึกษาของไทยในปัจจุบันเป็นระบบที่ไม่เอ้ือต่อการสร้างความ
รับผิดชอบ (Accountability) หลักสูตรและตําราเรียนของไทยไม่สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะแห่ง
ศตวรรษที่21 (21st Century Skills) ซึ่งมีผลทําให้การเรียนการสอนตลอดไปจนถึงการทดสอบยังคงเน้น
การจดจําเน้ือหามากกว่าการเรียนเพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริงอีกทั้งสภาพการจัดการศึกษาของ
ประเทศไทยในปัจจุบันกําลังประสบปัญหาในด้านคุณภาพของนักเรียนปรากฏอยู่ในหลายพ้ืนที่ซึ่งมีสาเหตุ
จากการขาดครูหรือครูไม่ครบช้ันไม่ครบสาระการเรียนรู้ครูมีประสบการณ์หรือทักษะการจัดการเรียนรู้น้อย
ขาดสื่ออุปกรณ์ที่ทันสมัยและการเข้าถึงได้ลําบากครูมีเวลาในการจัดการเรียนการสอนน้อยกิจกรรมของ
โรงเรียนมีมากทรัพยากรที่มีกระจัดกระจายไม่สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าและการแก้ปัญหา 
ต่าง ๆ ก็ทําได้ในวงจํากัด 
 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงสั่งการเกี่ยวกับเร่ืองที่ต้องเร่งรัดดําเนินการในประเด็นด้าน
การศึกษาเรื่องการขาดแคลนครูในโรงเรียนพ้ืนที่ห่างไกลรวมทั้งการเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กจึงได้
พิจารณาให้มีการศึกษาและดําเนินการโครงการการศึกษาทางไกลไปยังพ้ืนที่อ่ืนๆโดยกําหนดให้ใช้การศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(DLIT) ในโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก เพ่ือแก้ไขปัญหาของโรงเรียนในสังกัดที่ประสบปัญหาขาด
แคลนครูครูสอนไม่ครบช้ันครูสอนไม่ตรงกับสาขาวิชาเอก 
 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 จึงต้องมีการสนับสนุนส่งเสริม
ขับเคลื่อนและดําเนินการพัฒนาการศึกษาทางไกลท้ังประเภทผ่านดาวเทียม(DLTV) และผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT) เพ่ือมาแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูครูสอนไม่ตรงสาขาวิชาเอกต่างๆ ดังที่กล่าวมาให้
และเพ่ือให้การพัฒนาการศึกษาทางไกลบรรลุวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพอย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน  
 
 
 
 



146 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือพัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการสอนการนิเทศและการบริหารจัดการเก่ียวกับการจัดการ
เรียนการสอนทางไกลท้ังประเภทผ่านดาวเทียม (DLTV) และผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)   
 2.2 เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลสภาพการจัดการศึกษาทางไกล 
 2.3  เพ่ือนําผลการดําเนินงานมาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการศึกษาทางไกลให้ต่อเน่ืองและยั่งยืน 
 2.4  เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนโรงเรียนที่มีผลสําเร็จด้านการจัดการเรียนการสอนทางไกลให้ 
ขยายผลไปยังโรงเรียนในเครือข่ายได้ 
 
3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

1. โรงเรียนที่จัดการศึกษาทางไกลได้รับการนิเทศ กํากับ ติดตาม อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
2. ทุกห้องเรียนของโรงเรียนเป้าหมายได้รับการนิเทศกํากับติดตามอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
เชิงคุณภาพ 

 1. นักเรียน 
     1.1  นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
     1.2  นักเรียนมีทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
     1.3  นักเรยีนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมาไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 
หรือสูงกว่าค่าเฉล่ียของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 2. ครูผูส้อนร้อยละ 80  สามารถจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อการศึกษาทางไกลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. ผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนเป้าหมาย ร้อยละ 100 สามารถบริหารจัดการศึกษาทางไกล 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
4. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน 
ที่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. การนิเทศติดตามและประเมนิผล พฤษภาคม 2560  
2. ประชุมและศึกษาดูงานเพ่ือแลกเปลี่ยน

เรียนรู้โรงเรียนมีความเป็นเลิศด้านการจัด
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 

มิถุนายน-สิงหาคม 2560  

 
5. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนนิการ 

 วันที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560  ถึงวันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2560 
 สถานที่ดําเนินการ  โรงเรียนในสังกัด สพป.นค.1 
 

6. งบประมาณ 
 จากแผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โครงการพัฒนาสื่อ
และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา กิจกรรมหลัก การส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล จํานวน  
67,000 บาท (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)  รายละเอียดดังน้ี : 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช ้

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 คณะกรรมการออกนิเทศติดตาม
และประเมินผลดําเนนิการดังนี ้

    

  1.รายงาน สภาพปัญหาและความต้องการ
จําเป็นที่ต้องการและรับความช่วยเหลือ 

2,000   2,000 

  2.รวบรวมขอ้มูลผลการนิเทศ เป็นข้อเสนอแนะ 
ปรับปรุง แก้ไขและพัฒนาการจัดการศึกษา
ทางไกล (3 คนx2000 บาท x6 ครั้ง) 

38,000  36,000 2,000 

  3.ประเมินผลโรงเรียนที่ประสบผลสําเร็จ ที่จัด
การศึกษาทางไกล(3 คนx2000 บาท x2ครัง้) 

15,500  12,000 3,500 

  4.ประชาสัมพันธ์ ยกย่องเชิดชูเกียรติ เพ่ือเป็น
ขวัญและกําลังแก่โรงเรียนที่ประสบผลสําเรจ็ 

5,000   5,000 

กิจกรรมที่ 2 ประชุมและศกึษาดูงานเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนมีความเป็นเลศิด้าน
การจัดการศึกษาทางไกล 

6,500  6,500  

รวมงบประมาณ 67,000 - 54,500 12,500 
 

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
ปัจจัยความเสี่ยง 

      1. การดําเนินงานที่ไม่เป็นตามที่กําหนด 
      2. ความเสี่ยงเข้าร่วมประชุมการจัดทํากรอบการประเมิน 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
      1. การกําหนดกรอบการปฏิบัติงานที่มีความชัดเจน  

     2. การแต่งต้ังคณะทํางานที่มีผู้ทรงคุณวุฒิที่ความหลากหลายทั้งในและนอกหน่วยงาน 
 

8. ตัวชี้วัดและค่าเปา้หมาย 
 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1. ด้านข้อมูลพืน้ฐาน 
-สภาพแวดล้อมของโรงเรียนและภายในห้องเรยีนต้องสะอาดและเป็นระเบียบ 
-โทรทัศนข์นาดเหมาะสมกับหอ้งเรียนและจํานวนนักเรียน  ติดตั้งโทรทัศน์ให้มี
ความสูงเหมาะสมกับระดับสายตานักเรียน 
-บทบาทของครตู้องเอาใจใส่กํากับดูแลช่วยเหลือนักเรียน ก่อนเรียน ระหว่างเรียน 
หลังเรยีน 
-นักเรยีนมีส่วนร่วมกจิกรรม และตั้งใจเรียนพร้อมกับนกัเรียนโรงเรียนต้นทาง 
2. ด้านการบริหารจัดการ 
-ผู้บริหารโรงเรยีนต้องวางแผนการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ส่งเสริม 
สนับสนุน การจดัการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทยีมอย่างจรงิจงั และอํานวย
ความสะดวกใหก้ารจดัการเรยีนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 

1) นกัเรยีนมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตร 
2) นกัเรยีนมีทกัษะการอ่าน
คิดวิเคราะห์และเขียนตาม
หลักสูตร 
3) นกัเรยีนมีความรู้ตาม
หลักสูตร 
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ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
-ผู้บริหารโรงเรยีนต้องเป็นผู้นําด้วยความมุ่งมั่นและนําพาครูทุกคน ทุกฝ่าย 
ตระหนัก เห็นความสําคัญและให้ความร่วมมือดําเนินการอย่างจรงิจงัต่อเนือ่ง 
-ผู้บริหารโรงเรยีนต้องจัดหาเครื่องรับสัญญาณดาวเทยีมและโทรทัศน์ขนาด
เหมาะสมกับหอ้งเรียนและจํานวนนักเรียน  นักเรยีน ติดตัง้โทรทัศน์ให้มีความสูง
เหมาะสมกับระดับสายตานักเรยีน 
-ผู้บริหารโรงเรยีนต้องจัดหาคู่มือสอนทางไกลผ่านดาวเทียม 
-ผู้บริหารโรงเรยีนต้องนเิทศ ตดิตามการจัดการเรยีนการสอนทุกหอ้งเรียนอยา่ง
สม่ําเสมอ 
3. ด้านการจัดการเรียนการสอน 
-ครูต้องจัดสภาพห้องเรียนให้เหมาะสม เอื้อตอ่การปฏิบัตกิิจกรรมตามแผนการ
จัดการเรยีนรู ้
-ครูต้องเตรยีมการสอนล่วงหน้า ทั้งส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ ใบงาน ใบความรู้และ
กิจกรรมเสริม ตามที่คู่มือครูพระราชทานสอนทางไกลผ่านดาวเทียมสําหรับโรงเรียน
ปลายทางกําหนด รวมทั้งมอบหมายงานให้นกัเรียนเตรียมพร้อมในการเรยีนครั้ง
ต่อไป 
-ครูต้องร่วมจดัการเรียนรู้ไปพร้อมกับครูโรงเรยีนต้นทางและต้องเอาใจใส่ กาํกับ 
ดูแล แนะนํานักเรียนให้ปฏิบัติกจิกรรมการเรียนทุกครัง้ 
-ครูต้องสรุปสาระสําคัญร่วมกบันักเรยีนหลังจากกิจกรรมการเรียนรู้ส้ินสุดลงและ
บันทกึผลการจดัการเรียนการสอนหลังสอนทุกครั้ง 
-ครูต้องวัดและประเมินผล เมื่อกิจกรรมการเรียนรู้ส้ินสุดในแต่ละครั้ง แต่ละหน่วย
การเรียนรู้ ทําให้ทราบว่าผลการเรยีนรูข้องนักเรียนบรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้
หรือไม่ เพื่อปรบัปรุงแก้ไขต่อไป 
-ครูต้องจัดกจิกรรมสอนซ่อมเสริมนอกตารางออกอากาศ เพื่อช่วยเหลือนกัเรยีนที่
ไม่บรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ หรือให้ความรูเ้พิ่มเติมแก่นกัเรยีน 
4. ด้านความสาํเร็จ 
-นักเรยีนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
-นักเรยีนมีทกัษะการอ่านคิดวเิคราะห์ และเขียนตามหลักสูตร 
-นักเรยีนมีความรู้ตามหลักสูตร 

 

 
9. ผลที่คาดวา่จะได้รับ   

โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีการพัฒนาการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมอย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน 
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หน่วยงานที่รบัผดิชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ชื่อโครงการ            วิจัยและพัฒนาการจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
   วิชาชีพ ( Professional Learning Community: PLC) เพ่ือส่งเสริมสมรรถภาพ 
   การวิจัยในช้ันเรียนของครูในทศวรรษที่ 21     
สอดคล้องกับนโยบาย    จดุเน้นที่ 4 การผลิตพัฒนากําลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการ 
   ของการพัฒนาประเทศ 
ผู้รับผิดชอบ    

1. นางฉวีวรรณ  โยคิน        เบอร์โทรศัพท์  088-5733312 
2. นายศิริวัฒน์  ลําพุทธา เบอร์โทรศัพท์  081-2604849  
3. ศึกษานิเทศก์ประจําสาระการเรียนรู้          

e-mail  :   tim_crv@hotmail.com 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นเป้าหมายหลักของการจัดการศึกษา โลกปัจจุบันก้าวเข้าสู่
ศตวรรษที่ 21 ซับซ้อน มีพลวัต (Dynamics) สูงและเต็มไปด้วยความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆ  
โดยเฉพาะอย่างย่ิงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้เป็นพลเมืองดี  มีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณภาพ มีศักยภาพการขับเคลื่อนและพัฒนา
ประเทศ  และสามารถดํารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขในศตวรรษที่  21 ก้าวไปกับการขับเคลื่อนและพัฒนา
ประเทศไทยไปสู่ประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมหรือ Value-Based Economy  หรือที่เรียกกันว่า
ประเทศไทย 4.0  จึงมีความสําคัญและจําเป็นอย่างย่ิง ซึ่งบุคคลที่มีบทบาทสําคัญในการพัฒนากระบวนการ
เรียนการสอนก็คือ  ครูและบุคลากรทางการศึกษา การจัดการเรียนการสอนของไทยโดยเฉพาะระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ต้องปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนมาสู่การศึกษายุค 4.0 เปลี่ยนแปลการถ่ายทอด
ความรู้ในสาขาวิชา มาเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดชีวิต  ผ่านการ
ฝึกฝนให้เกิดทักษะการเรียนรู้  โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ในมิติที่หลากหลาย การบูรณาการ
เทคโนโลยีดิจิทัลและการจัดสภาพแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาผู้เรียนยุคใหม่ (Next Generation)  แนวคิดการ
เรียนการสอนปัจจุบันที่อาศัยพ้ืนฐานของศตวรรษที่ 21  น่ันควรต้องเพ่ิมระดับให้มุ่งเน้นที่การคิดเชิง
นวัตกรรมและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  การผลิตและสร้างกําลังคนให้สอดคล้องกับทิศทางของตลาดโลก
และสามารถแข่งขันได้ เช่น การออกแบบการเรียนการสอนแบบกลับด้าน (Flipped Learning) การจัดการ
เรียนการสอนแบบภควันตภาค (Ubiquitous Learning)  การเรียนรู้แบบร่วมมือโยใช้เทคโนโลยีคลาวด์ 
(Cloud Learning) การออกแบบการเรียนการสอนที่เน้นผลการเรียนรู้ (Outcome-based Course 
Design)  การจัดการกระตุ้นความสนใจและสร้างการมีส่วนร่วมในช้ันเรียนด้วยเทคโนโลยี การพัฒนาทักษะ
การคิด เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งในและนอกช้ันเรียน รวมถึงการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่หลากหลาย
และเน้นการประเมินเพ่ือพัฒนาผู้เรียน      
              กลไกสําคัญอันหน่ึงที่จะขับเคลื่อนกระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ คือ การวิจัย 
(Scholarship Of Teaching  and Learning: SOTL) กระบวนการวิจัยเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนเรียนรู้
สามารถทําเป็นงานประจําต่อเน่ืองตลอดเวลา การวิจัยในช้ันเรียนสามารถพัฒนาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อ
ผู้เรียนเป็นนวัตกรรมทางการศึกษา รวมถึงก่อให้เกิดการสร้างการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์และสังคมแห่งการ
เรียนรู้รู้ เป็นปัจจัยสําคัญที่จะช่วยกระตุ้นและผลักดันให้เกิดการพัฒนาอย่างรวดเร็วและยั่งยืนตลอดชีวิต



150 
 

การรวมกลุ่มเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูผู้สอนในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เป็นปัจจัยสําคัญที่จะช่วย
กระตุ้นและผลักดันให้เกิดการพัฒนาอย่างรวดเร็วและย่ังยืน  
             ปัจจุบันสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต1 ให้ความสําคัญด้านการวิจัย
และพัฒนาการจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (Professional Learning 
Community: PLC) เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนในทศวรรษที่ 21 โดยได้รับนโยบายสนับสนุน จาก
ภาครัฐและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องร่วมผลักดันให้เกิดความตระหนักและความเข้าใจในการทําวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ  อย่างเป็นรูปธรรม  
 

2. วัตถุประสงค ์
          2.1 เพ่ือวิจัยและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ เพ่ือส่งเสริม
สมรรถภาพการวิจัย ในช้ันเรยีนของครูในทศวรรษที่ 21     
          2.2 เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนในทศวรรษที่ 21  ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์    
(Analysis and  Synthesis)  
   
3. เป้าหมาย 

 เชิงปริมาณ 
             1. ร้อยละ 80 ของครูที่เข้าร่วมโครงการมีการวิจัยที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ 
           2. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมคีุณลักษณะตามทศวรรษที ่21 ทักษะการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์  
  เชิงคุณภาพ 
             1. ครูในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1 ได้รับการพัฒนาด้าน     
การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน  
            2. ผู้เรียนในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1 มีคุณลักษณะตาม
ทศวรรษที่ 21   
 

4. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน 

ที่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา 
ดําเนนิการ ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมที่ 1  ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการ PLC เพ่ือพัฒนาสมรรถภาพการ
วิจัยในช้ันเรียนของครูในศตวรรษที่ 21 โดยประชุมสนทนากลุ่มครูผูส้อน
สาระคณิตศาสตร์ที่มีประสบการณ์การสอนสาระคณิตศาสตร์ ช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 3 อย่างน้อย 3 ปี ที่มีปัญหาและความต้องการในการ
พัฒนา จํานวน 30 คน  จํานวน 1 ครั้ง  

 
วันที่ 10 

เดือนมีนาคม
2560 
ถึง 

15  เดือน 
สิงหาคม  
2560 

1.นางฉวีวรรณ 
โยคิน 

2.นายศิริวัฒน์  
ลําพุทธา 

     

2 กิจกรรมที่ 2   ส่งเสริมสมรรถภาพการวิจัยในช้ันเรียนและวิธีการจัด
กระบวนการเรียนรู้ กลุ่มเป้าหมาย คือ ครผููส้อนช้ันประถมศึกษาปีที ่3  
โดยอบรม “การวิจัยในช้ันเรียนและการจัดกระบวนการเรียนรู้ จํานวน     
1 วัน 

3 กิจกรรมที่ 3   จัดทํารายงานการวิจัย 
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ที่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา 
ดําเนนิการ ผู้รับผิดชอบ 

4 กิจกรรมที่ 4  นิเทศ ติดตามการจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้
ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ เพ่ือส่งเสริมสมรรถภาพการวิจัยในช้ันเรียน
ของครูในทศวรรษที่ 21  จํานวน 30 โรง  

  

 
5. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนนิการ 
 วันที่ 10   เดือน  มีนาคม  .พ.ศ. 2560  ถึง วันที่ 15  เดือน สงิหาคม  พ.ศ. 2560 
 สถานที่ดําเนินการ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 และ โรงเรียนที่เข้า
ร่วมโครงการในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 
 

6. งบประมาณ 
  จากแผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โครงการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานทางวิจัย บุคลากรทางวิจัยและระบบมาตรฐานการวิจัย ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
กิจกรรมหลกั พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานวิจัยบุคลากรและระบบมาตรฐานการวิจัย จํานวน 35,500 บาท  
(ขอถัวจ่ายทุกรายการ)  รายละเอียดดังน้ี 
 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช ้

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 ศึกษาสภาพปัญหาและความ
ต้องการในการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้
กระบวนการ PLC และสร้างเครื่องมือ โดย
ประชุมสนทนากลุ่มครูผูส้อนสาระคณิตศาสตร์
ที่มีประสบการณ์การสอนสาระคณิตศาสตร์ 
ช้ันประถมศึกษา อย่างน้อย3 ปี ที่มีปัญหาและ
ความต้องการในการพัฒนา รวมจํานวน 40คน 
    - ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ
เครื่องด่ืม (40 x 150) =6,000  ) 
    - ค่าตอบแทนวิทยากรดําเนินการสนทนา
กลุ่ม (1200 x 6 ชม. = 7,200) 
   - ค่าจ้างพิมพ์และปรับปรุงเค้าโครงการวิจัย 
8,200 

21,400  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7,200 

 
 
 
 
 
 
 
 

6,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8,200 
กิจกรรมที่ 2   ส่งเสริมสมรรถภาพการวิจัยใน
ช้ันเรียนและวิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
กลุ่มเป้าหมาย คือ ครผูู้สอนช้ันประถมศึกษา     
ปีที่ 3  โดยอบรม “การวิจัยในช้ันเรียนและ
การจัดกระบวนการเรียนรู้ จาํนวน 1 วัน 
 

14,100    
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กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช ้

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

         - ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ
เครื่องด่ืม (40 x 150) =6,000 ) 
         - เอกสารการประชุม (900)  
         - ค่าตอบแทนวิทยากร (1200 x 6 ชม. = 
7,200 

  
 
 

7,200 

 
6,000 

 
 

900 

รวมงบประมาณ 35,500 14,400 12,000 9,100 
          
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

ปัจจัยความเสี่ยง 
      1.  ภาวะเสี่ยงกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความสมัครใจ 
      2.  เทคนิค/วิธีการ วิจัยและพัฒนาการเรียนการสอน ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ 
                3.  การวางแผนการดําเนินงานด้านงบประมาณแต่ละกิจกรรมตามโครงการ  
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
      1.  คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ ที่มีความสมัครใจ     

     2. สนับสนุนงบประมาณบริหารโครงการตามกิจกรรม 
 

8. ตัวชี้วัดและค่าเปา้หมาย 
   

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
      1. ร้อยละของครูที่เข้าร่วมโครงการมีการวิจัยที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ 
      2. ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะตามทศวรรษที ่21 ทักษะการคิด
วิเคราะห์และสังเคราะห์  

 
ร้อยละ 80 
ร้อยละ 80 
 

เชิงคุณภาพ 
       1. ครูในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาหนองคายเขต 1 
ได้รับการพัฒนาด้าน การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน  
       2. ผู้เรียนในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1       
มีคุณลักษณะตามทศวรรษ ที่ 21   

 
 
 

 
 

9. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
          9.1  ครูได้รับการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ เพ่ือส่งเสริม
สมรรถภาพการวิจัยในช้ันเรียน  
          9.2  ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามทศวรรษที่ 21  ด้านทักษะการคดิวิเคราะห์และ  
         9.3  ครูผู้สอนมีวิจัยในช้ันเรียนแก้ปัญหาการเรียนการสอน 
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หน่วยงาน         กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ชื่อโครงการ  ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต “พลังเด็กไทยหยุดย้ังภัยยาเสพติด” 
สอดคล้องกับนโยบาย    จุดเน้นที่ 6  ด้านการบริหารจัดการ 
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศพัท ์

1. นายวีรพล     สารบรรณ   เบอร์โทรศัพท์   087-231-3189 
2. นายบุญส่ง    ขันทอง   เบอร์โทรศัพท์   081-965-1234 
3. นางปิยพร    สิงห์สุวรรณ  เบอร์โทรศัพท์   091-061-9146 
4. นางสาวนัฎชยารัตน์  อุปการัตน์  เบอร์โทรศัพท์   089-278-0864 
5. นางสาวพิชยา สุทธิแสน  เบอร์โทรศัพท์   062-308-1035   

e-mail  : piyapons10@hotmail.co.th 
............................................................................................................................................................................. 
1.  หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนดให้สถานศึกษาดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนเพ่ือดูแลป้องกันช่วยเหลือแก้ไขสนับสนุนพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมุ่งมั่นพัฒนาทักษะชีวิตให้แก่เด็กและเยาวชนใน          
4 องค์ประกอบ คือ การตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้ อ่ืนการคิดวิเคราะห์ตัดสินใจและการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์การจัดการกับอารมณ์และความเครียดและการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืน 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นส่วนหน่ึงของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่จะช่วยให้ผู้เรียน          
ได้นําองค์ความรู้ทักษะและประสบการณ์มาปฏิบัติเพ่ือพัฒนาตนเองให้เป็นคนดี มีปัญญาใช้ทักษะชีวิตการคิด
การสื่อสารการแก้ปัญหาและใช้เทคโนโลยีและเป็นคนมีความสุขในการดําเนินชีวิตอย่างพอเพียงโดยอยู่ร่วมกับ
ผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างสร้างสรรค์ 
 เพ่ือให้การดําเนินงานพัฒนาผู้เรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความมุ่งหมายในการจัด
การศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 จึงเห็นควรให้ดําเนินการเสริมสร้าง
ทักษะชีวิตนักเรียนด้วยกระบวนการเชิงบวกในปีการศึกษา 2560 
 

2.วัตถุประสงค ์
 2.1 เพ่ือเสริมสร้างทักษะชีวิต ตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืนคิดวิเคราะห์ตัดสินใจ 
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์การจัดการกับอารมณ์ความเครียด และการสร้างสัมพันธภาพท่ีดีกับผู้อ่ืน 

2.2 เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับการใช้ความรุนแรงการท้องในวัยเรียน
การติดเกมการแก้ไขปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษา นักเรียนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม 
 2.3 เพ่ือพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีความเขม้แขง็ระบบรายงานข้อมูล การช่วยเหลือ                      
การส่งต่อแก้ไขปัญหาเด็กนักเรียนที่เสี่ยงต่อการออกกลางคัน 
3.เปา้หมาย 
 เชิงปริมาณ 
 ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต “พลังเด็กไทย หยุดย้ังภัยยาเสพติด” 
       1. นักเรียนแกนนํา จํานวน 28 โรงเรียน  รวมจํานวน  90 คน 
        2. เจ้าหน้าที่/ครู/วิทยากร                        รวมจํานวน   10 คน 

                    รวมเป็น  100 คน 
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เชิงคุณภาพ 
 - ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจสามารถนํากระบวนการเชิงบวกไปจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
เสริมสร้างทักษะชีวิตและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ได้มีทักษะชีวิต คิดได้แก้ปัญหาเป็น อยู่ร่วมในสังคมได้อย่าง
เท่าทัน 
 - นักเรียนกลุ่มเสี่ยงและมีปัญหาการต้ังครรภ์ระหว่างเรียน,ยาเสพติด,ใช้ความรุนแรงลดลง,ใช้จ่าย
ฟุ่มเฟือยปัญหาติดเกมและทีม่ีปัญหาพฤติกรรมไม่พึงประสงค์อ่ืนๆลดลง 
 - ผู้ผ่านการอบรมมีทัศนะที่ดีในการร่วมพัฒนาระบบรายงานข้อมูล การช่วยเหลือ การส่งต่อร่วมแก้ไข
ปัญหาเด็กนักเรียนที่เสี่ยงต่อการออกกลางคัน ส่งเสริมใหเ้ด็กนักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษา 
 

4.วิธีดําเนนิการ 
 

ที่ กิจกรรมหลกั ระยะเวลา หมายเหตุ 
1 การจัดค่ายทักษะชีวิตป้องกันปัญหายาเสพติด 

“พลังเด็กไทย หยุดย้ังภัยยาเสพติด” 
ต.ค.2559-ก.ย.2560  

2 สรุปผลการดําเนินงานในรูปแบบเอกสาร ก.ย.2560  
 

5. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนนิงาน 
      วันที ่ 1  ตุลาคม  2559   ถึง วันที ่ 30  กันยายน  2560 
      สถานที่ดําเนินการ  สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  

เขต 1  จังหวัดหนองคาย 
 
6. งบประมาณ 

จากแผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา กิจกรรมหลัก ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา จํานวน  
80,000 บาท (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)  รายละเอียดดังน้ี 

 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช ้

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต “พลังเด็กไทย หยุดย้ัง
ภัยยาเสพติด” 

    

1. ค่าอาหารเช้า 2 มื้อ ๆ ละ 50 บาท จํานวน
100 คน 

10,000   
10,000 

 

2. ค่าอาหารกลางวัน 3 มื้อ ๆ ละ 80 บาท 
จํานวน 100 คน 

24,000   
24,000 

 

3. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 6 มื้อ ๆ ละ  
   35 บาท จํานวน 100 คน 

21,000   
21,000 

 

4. ค่าอาหารเย็น 2 มื้อ ๆ ละ 80 บาท จํานวน 
100 คน 

16,000   
16,000 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช ้

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

5. ค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก  
   5.1 จํานวน 3 คน ๆ ละ 4 ช่ัวโมง ๆ ละ 600 
บาท 

9,000  
7,200 

 
 

 

   5.2 จํานวน 1 คน 3 ช่ัวโมง ๆ ละ 600 บาท   1,800   
     

รวมงบประมาณ 80,000 9,000 71,000 - 
 

7.การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
     ปัจจัยความเสี่ยง 

     1.  งบประมาณจัดสรรลา่ช้า ไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ 
2. การติดตามประเมินไปเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด 

แนวทางการบริหารความเสีย่ง 
     1.  ติดตาม ตรวจสอบงบประมาณ ก่อนการวางแผนดําเนินงาน 
     2.  วางแผนการดําเนินงานอย่างรอบคอบ รัดกุม 

 
8. ตัวชี้วัดและค่าเปา้หมาย 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
     ร้อยละของสถานศึกษามรีะบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง           
มีเครือข่ายเพ่ือนช่วยเพ่ือน  มีศูนย์รับเรื่องราว ช่วยเหลือ ส่งต่อและ      
ลดปัญหาการออกกลางคัน  

 
ร้อยละ 100 

เชิงคุณภาพ 
     นักเรียนทีผ่่านการอบรมมีองค์ความรู้เรื่องการเสริมสรา้งทักษะชีวิต       
มีภูมิคุ้มกันทางสังคม รู้และเข้าใจวิธีการสื่อสารในมุมบวก รู้เท่าทัน คิดได้ 
แก้ปัญหาเป็น  

 
ระดับ 3 

 
9.  ผลทีค่าดวา่จะได้รับ 
 9.1 ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะชีวิต ตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืนคิดวิเคราะห์ตัดสินใจ 
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์การจัดการกับอารมณ์ความเครียด และการสร้างสัมพันธภาพท่ีดีกับผู้อ่ืน 
 9.2 ผู้เข้ารับการอบรมร่วมเป็นเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง
กับการใช้ความรุนแรง การทอ้งในวัยเรียน การติดเกม การแก้ไขปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษา นักเรียนมี
ภูมิคุ้มกันทางสังคม 
 9.3 โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีความเข้มแข็งลดปัญหาเด็กออกกลางคันมีโอกาสทาง
การศึกษา และสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
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หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  
ชื่อโครงการ  การอบรมลูกเสอืแกนนําป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  
สอดคล้องกับนโยบาย จุดเน้นที่ 6  ด้านการบริหารจัดการ 
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศพัท ์

นายวีรพล  สารบรรณ   รอง ผอ.สพป.นค.1  เบอร์โทรศัพท์  087-2313189 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงาน ป.ป.ส. ร่วมกับสํานักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมนักเรียน 
สํานักปลัดกระทรวงศึกษาธิการดําเนินโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา โดยได้ร่วมกันลงนาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนขยาย
กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดลงสู่สถานศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 
จึงส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาที่เปิดการสอนระดับช้ันขยายโอกาส และมัธยมศึกษา ได้จัดกิจกรรม
ฝึกอบรมลูกเสือแกนนําต้านภัยยาเสพติด เพ่ือเป็นแนวทางสําหรับลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด เป็นแกนนํา
ต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา โดยเน้นกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ การเรียนรู้เรื่องยาเสพติด การสร้างอุดมการณ์
ต้านภัยยาเสพติด ทักษะชีวิตการป้องกันภัยยาเสพติด การป้องกันภัยยาเสพติด การชุมนุมรอบกองไฟ ซึ่ง
ลูกเสือฯ ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรดังกล่าวจะมีบทบาทในการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหายาเสพติดภายใน
สถานศึกษา เช่น 
 1. ปฏิบัติหน้าที่เป็น "สายตรวจ" ภายในโรงเรียนตรวจตระเวนเฝ้าระวังพ้ืนที่เสี่ยงในและรอบ
สถานศึกษา 
 2. สอดส่องดูแลพฤติกรรมการเสี่ยงของเพ่ือนนักเรียน 
 3. แจ้งข้อมูลเบาะแสเก่ียวกับยาเสพติด 
 4. ร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
 5. ร่วมจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ 
 โดยมุ่งเน้นให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียน มีแนวทางกิจกรรมคือ เป็นกิจกรรม
เชิงลึกที่นําไปสู่ผลสัมฤทธ์ิ ที่ทําให้ผู้เรียนเกิดมโนสํานึก รู้ผิดชอบช่ัวดี มีวิถีปฏิบัติอันดีงามในชีวิตจริง และมี
ส่วนร่วมกิจกรรมอย่างจริงจังให้ครอบคลุมผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ทั้งในระบบสถานศึกษา พร้อมทั้งใช้
กระบวนการลูกเสือขยายผลไปยังกลุ่มผู้เรียนที่เป็นลูกเสือ เนตรนารี  ยุวกาชาด เพ่ือให้ลูกเสือได้เรียนรู้และ
ยึดถือปฏิบัติในวิถีชีวิต ตามคู่มือการฝึกอบรมตามหลักสูตร โดยผู้ผ่านการฝึกอบรมตามเกณฑ์ที่กําหนดสามารถ
รับเคร่ืองหมายวิชาพิเศษสําหรับลูกเสือแต่ละหลักสูตร และขยายผลจัดต้ังเป็นกองลูกเสือในสถานศึกษาได้  
 ดังน้ันเพ่ือให้การขับเคล่ือนนโยบายดังกล่าวบังเกิดผลเป็นรูปธรรมสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  จึงจัดทําโครงการอบรมลูกเสือแกนนําต้านภัยยาเสพติด  เพ่ือให้มีความ
สอดคล้องกับเป้าหมายที่ต้องการและฝึกอบรมลูกเสือให้มีคุณภาพมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของชุมชนสังคม
และประเทศชาติสืบไป 

2. วัตถุประสงค ์
2.1  เพ่ือให้ลูกเสือแกนนํามีความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับยาเสพติด ตามหลกัสตูรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 
2.2  เพ่ือให้ลกูเสือแกนนํามีความตะหนักถึงโทษ และภัยของยาเสพติด 
2.3  เพ่ือให้ลูกเสือแกนนํามีทกัษะชีวิตในการป้องกันตนเอง และผู้อ่ืนให้ห่างไกลยาเสพติด 
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2.4  เพ่ือให้ลูกเสือแกนนําสามารถปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังและร่วมกันป้องกันยาเสพติด 
3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 2.1 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย 
เขต 1 มีลูกเสือแกนนําต้านภัยยาเสพติด ปี 2560 ครบทั้ง 28 โรงเรียน ๆ ละ 6 คน รวม 168 คน คิดเป็น         
ร้อยละ  100 
 2.2  โรงเรียนมีลูกเสือทีผ่่านการอบรมหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติดอย่างน้อย 1 หมู่ ๆ ละ 8 คน 
โดยรวมกับลูกเสือที่เคยผ่านการอบรมมาแล้วในปี 2558 
 2.3 โรงเรียนสามารถจัดต้ังหน่วยลูกเสือต้านภัยยาเสพติดได้ จํานวน 28 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100 
 เชิงคุณภาพ 
 ลูกเสือแกนนํามีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับยาเสพติดตามหลักสูตร มีความตระหนักถึงโทษและพิษภัย
ของยาเสพติด ปฏิบัติหน้าที่เฝา้ระวังและร่วมกันต้านภัยยาเสพติดและมีทกัษะชีวิตในการป้องกันตนเองให้
ห่างไกลจากยาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
4. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน 
ที่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. ขออนุมัติโครงการ พ.ค.60  
2. แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานและแจ้งโรงเรียน มิ.ย.-ก.ค.60  
3. ดําเนินการอบรม ส.ค.-ก.ย.60  
4. ประเมินผล และสรุปผลการ ดําเนินงาน ก.ย.60  
 

เนื้อหาการอบรม 

โครงการอบรมลูกเสือแกนนําป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา รวม 3 วัน 2 คืน ประกอบด้วย 
 1.  วิชาลูกเสือกับการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในการต้านภัยยาเสพติด 
          2.  วิชาลูกเสือกับการเรียนรู้เรื่องยาเสพติด 
          3.  วิชาลูกเสือกับการสร้างอุดมการณ์ต้านภัยยาเสพติด 

4.  วิชาลูกเสือกับทักษะชีวิตการป้องกันยาเสพติด 
5.  วิชาลูกเสือกับการป้องกันยาเสพติด (กิจกรรมฐานต้านภัยยาเสพติด) 
6.  วิชาลูกเสือกับการดูแลเยียวยาช่วยเหลือผู้เก่ียวข้องกับยาเสพติด 
7.  ลกูเสือกับการชุมนุรอบกองไฟ (ด้านต้านภัยยาเสพติด) 
8.  ลกูเสือกับการจัดทําโครงการ/โครงงาน 
9.  ภารกิจลูกเสือต้านภัยยาเสพติด (กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์รอบค่ายที่พัก) 

 
วิธีการอบรม 

ใช้กระบวนการลูกเสือโดย 
1. บรรยาย  
2. การสาธิต  
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3. การสอนแบบฐานเรียนรู้ 
4. การศึกษาดูงาน/ทัศนศึกษา 
5. การศึกษารายกรณี 
6. กิจกรรมกลุ่ม : การระดมสมอง 
7. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 
8. กิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟ 

 
5. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนนิการ 
 วันที่  1   เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.2559  ถึง วันที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ.2560 

สถานที่ดําเนินการ จํานวน 1 รุ่น จํานวน 168 คน ณ โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค    
 

6. งบประมาณ 
 จากแผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา กิจกรรมหลกั ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา จํานวน 
224,000 บาท (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) รายละเอียดดังน้ี : 

 
กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช ้

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 168 คน X 35
บาท X 6 มื้อ (168 X 35X 6)    

35,280   
35,280 

 

2. ค่าอาหาร168 คน X80 บาท X 7 มื้อ 
(168X80X 7)   

94,080   
94,080 

 

3. ค่าตอบแทนวิทยากร 20 คน ช่ัวโมงละ 600 
บาท จํานวน 82 ช่ัวโมง  (82 X 600 )           

49,200  
49,200 

  

4. ค่าพาหนะการเดินทางนักเรียน ไป-กลับ 168 
คน ๆ ละ 200 บาท       

33,600   
33,600 

 

5. ค่าจัดตกแต่งสถานที่ 6,600  6,600  
6. ค่าวัสดุฝึกในการฝึกอบรม 5,240   5,240 
     

รวมงบประมาณ 224,000 49,200 169,560 5,240 
  

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ปัจจัยความเสี่ยง 
      - 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
      - 
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8. ตัวชี้วัดและค่าเปา้หมาย 
   

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
     1. ร้อยละของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในสงักัด สพป.นค.1 มี
ลูกเสือแกนนําต้านภัยยาเสพติด ปี 2560 ครบทั้ง 28 โรงเรียน 
     2. ร้อยละของโรงเรียนสามารถจัดต้ังหน่วยลูกเสือต้านภัยยาเสพติดได้ 
จํานวน 28 โรงเรียน 
 

 
ร้อยละ 100 
 
ร้อยละ 100 

เชิงคุณภาพ 
     ลกูเสือแกนนํามีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับยาเสพติดตามหลักสูตร มี
ความตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด ปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังและ
ร่วมกันต้านภัยยาเสพติดและมีทักษะชีวิตในการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจาก
ยาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 

 
 

9. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
9.1  ลูกเสือแกนนํามีความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับยาเสพติด ตามหลักสูตรลกูเสอืต้านภัยยาเสพติด 
9.2  ลูกเสือแกนนํามีความตะหนักถึงโทษ และภัยของยาเสพติด 
9.3  ลูกเสือแกนนํามีทักษะชีวิตในการป้องกันตนเอง และผู้อ่ืนให้ห่างไกลยาเสพติด 
9.4  ลูกเสือแกนนําสามารถปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังและร่วมกันป้องกันยาเสพติด 
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กลุ่มงานที่รับผิดชอบโครงการ :  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
โครงการ :  ขับเคลื่อนโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2560 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : 1. นายวีรพล  สารบรรณ เบอร์โทรศัพท์  087 – 231 -3189 

                  2. นายบุญส่ง ขันทอง เบอร์โทรศัพท์  081 - 965 - 1234 
        3. นางปิยพร สิงห์สุวรรณ  เบอร์โทรศัพท์  091 – 061 - 9146 

                   4. นางสาวพิชยา สุทธิแสน   และคณะกลุม่ส่งเสริมการจดัการศึกษา 
e-mail  : piyapons10@hotmail.co.th 
 
 

1.หลักการและเหตุผล 
 การดําเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน นักศึกษาให้เติบโตงดงามและเป็นบุคคลที่มีคุณค่าของ
สังคม มีคุณธรรมจริยธรรม ดําเนินวิถีชีวิตที่เป็นสุขตามที่สังคมมุ่งหวัง โดยผ่านกระบวนการทางการศึกษา      
ที่สถานศึกษาทุกแห่งต้องดําเนินการจัดการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการท่ีต้องการ ให้นักเรียน
นักศึกษาเป็นคนเก่ง คนดี ดํารงตนให้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข นอกจากจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับกระบวนการเรียนรู้แล้ว การป้องกันและช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจาก
ปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษาทีมีพฤติกรรม ความคิด การแก้ไขปัญหาตามกระบวนการคิดเป็น แก้ปัญหาเป็น  
 การดําเนินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ได้ดําเนินการมาอย่างต่อเน่ืองโดย
ใช้แนวคิดและหลักการของ “4 ประสาน 2 ค้ํา” ซึ่ง 4 ประสาน ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้แทนครูอาจารย์ 
ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนนักเรียน นักศึกษา และส่วน 2 ค้ํา เดิมเป็นผู้แทนชุมชนแต่พ้ืนที่เสี่ยงเพ่ิมมากขึ้น จึงได้
กําหนดใหม่เพ่ือหมีบุคลากรสําคัญที่จะเข้ามาช่วยสถานศึกษาในการดําเนินงานสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพ
ติดและอบายมุข ได้แก่ ตํารวจ ทหาร ผู้นําท้องถิ่น และผู้นําศาสนา ซึ่งอยู่ในบริเวณท้องถิ่นและชุมชน ทั้งน้ี
เพ่ือให้สถานศึกษาให้มีมาตรการป้องกันและการป้องปรามผู้จําหน่าย/ผู้เสพ มาตรการความปลอดภัย เป็นการ
เพ่ิมความม่ันใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด แหล่งอบายมุข
รองสถานศึกษา 

2.วัตถุประสงค ์
 2.1 เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา 
 2.2 เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมกระบวนการดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข
นอกสถานศึกษาให้มีกระบวนการที่เข้มแขง็ ต่อเน่ือง และยั่งยืน 
 
3. เป้าหมาย 
   3.1 เชิงปรมิาณ 
 - สถานศึกษาในสังกัดจํานวน 159 โรงเรียน เข้าร่วมโครงการและรับการประเมินประจําปีการศึกษา 
เพ่ือประกาศให้เป็นสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
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 3.2 เชิงคุณภาพ 
 - ผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา มีจิตสาํนึกร่วมกันในการดูแลกลุ่ม
เสี่ยง กลุ่มเสพ กลุ่มติด และกลุ่มค้า เฝ้าระวังไม่ให้มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา 
 - จัดต้ังสถานศกึษาที่เป็นสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขให้เป็นศูนย์การเรียนรู้และ
ศึกษาดูงาน ประจําจังหวัด ประจําอําเภอ และประจําตําบล 

4. วิธีการดําเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลาดําเนินการ 

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ประชุมช้ีแจงมอบนโยบายและวิธีการ
ดําเนินงานให้กับผู้อํานวยการโรงเรียน 
 

  
 

  
 
 

 
 
 
 

   

5. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนนิการ 
 เดือน พฤษภาคม 2560 

6. งบประมาณ 
จากแผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด โครงการป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา กิจกรรมหลัก ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา จํานวน  
20,000 บาท (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)  รายละเอียดดังน้ี 

 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. จัดประชุมช้ีแจงมอบนโยบายและวิธีการดําเนินงาน
ให้กับผู้อํานวยการโรงเรียน 

20,000    

  1.1 ค่าอาหารสําหรับผู้เข้ารว่มประชุมจํานวน 158 
คน  

  9,480  

  1.2 ค่าอาหารว่างสําหรับผู้เข้าร่วมอบรมจํานวน 
158 คน 

  9,480  

  1.3 ค่าวัสดุประกอบการประชุม 
 

   1,040 

รวมงบประมาณ 20,000 - 18,960 1,040 
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7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

 ปัจจัยความเสีย่ง 

  งบประมาณล่าช้า และไม่ได้ตามเป้าที่ต้ังไว้ 

 แนวทางการบริหารความเสีย่ง 

- 

8. ตัวชี้วัดและค่าเปา้หมาย 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
- ร้อยละของผูบ้ริหารสถานศกึษา ครู อาจารย์ 
นักเรียนนักศึกษา ในสถานศกึษาที่เข้าร่วมโครงการฯ 
มีความพึงพอใจ 
 

 
ร้อยละ 80 

เชิงคุณภาพ 
-  ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษาครู อาจารย์ 
นักเรียนนักศึกษา มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็น
แบบอย่างที่ดีงามของสังคม 
 

 
ร้อยละ 80 

 

9. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
 9.1  นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสา รู้จักเสียสละ ไม่ไปเก่ียวข้องกับ
ยาเสพติดและอบายมุข ดํารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
 9.2  สถานศึกษาในสังกัด มีระบบการดําเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข
อย่างเข้มแข็ง ต่อเน่ืองและย่ังยืน 
  
 
 



163 
 

 

หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ    กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  
ชื่อโครงการ   ส่งเสริมกิจกรรมสร้างจิตสํานึกในการจัดการพลังงาน ขยะ นํ้าเสีย  

มลพิษทางอากาศและความหลากหลายชีวภาพของสิ่งแวดล้อม  
สอดคล้องกับนโยบาย จุดเน้นที่ 1  ด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศพัท ์

1. นายวีรพล สารบรรณ   เบอร์โทรศัพท์ 0872313189 
2. นางจีรพรรณ  จเรรัชต์   เบอร์โทรศัพท์ 0817681611 
3. นายสรรพสิทธ์ิ ศรีระวรรณ   เบอร์โทรศัพท์ 0882199831 

e-mail 
1. ssubpasit22@gmail.com 
2. kunning@hotmail.com 

 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันปัญหาเรื่องขยะนับว่าเป็นปัญหาสําคัญทั้งในระดับชุมชนและระดับประเทศ สาเหตุ
เน่ืองมาจากประชากรในประเทศมีจํานวนมากข้ึน สถานประกอบการต่างๆมีมากขึ้น และสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้ก็
คือ ขยะย่อมมีจํานวนมากข้ึนตามไปด้วย จนกระทั่งการกําจัดขยะไม่สมดุลกับการเพ่ิมขึ้นของจํานวนขยะ  
ประเทศไทยมีขยะที่เหลือตกค้างรอการกําจัดอยู่เป็นจํานวนมาก  แม้ว่าในปีหน่ึงๆ ประเทศจะต้องเสีย
งบประมาณเป็นจํานวนมากไปกับการจัดการและแก้ไขปัญหาด้านขยะ แต่ผลลัพธ์ที่ได้ก็ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ 
และยังส่งผลให้ปริมาณขยะท่ีเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว สร้างปัญหาเป็นอย่างมากทั้งทางด้านทัศนวิสัย นํ้าเสีย 
มลพิษทางอากาศ ก่อให้ปัญหาทางด้านชีวภาพและสิ่งแวดล้อม  แนวคิดที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องขยะให้ได้ผล
ระยะยาว โดยเริ่มจากจุดเล็กๆ ก่อน ด้วยการปลูกฝังจิตสํานึกที่ดีในเรื่องการท้ิงขยะให้กับเด็ก ๆ ให้พวกเขา
ได้เห็นความสําคัญและประโยชน์ของการจัดการขยะให้ได้ประโยชน์สูงสุด  โดยเริ่มให้นักเรียนรู้จักแยกขยะ
และทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทางเพ่ือให้บรรยากาศเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน และขยายผลไปยัง
ชุมชน 
  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 จึงจัดทําโครงการส่งเสริมกิจกรรม
สร้างจิตสํานึกรักษ์สิ่งแวดล้อมสีเขียวและปลอดขยะ เพ่ือลดปัญหาเรื่องขยะและสร้างจิตสํานึกให้นักเรียนใน
โรงเรียนทุกโรงเข้ามามีส่วนร่วมในจัดการขยะอย่างถูกวิธีและใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด โดยนําแนวคิดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การปฏิบัติ ในเร่ืองของการสร้างภูมิคุ้มกันในตัวเอง ให้มีความรู้ รู้วิธี
ป้องกันและแก้ไขปัญหาเรื่องขยะ โดยมีแนวทางในการจัดการขยะที่ถูกต้องเหมาะสม  สามารถใช้ประโยชน์
จากขยะอย่างสูงสุด  
2. วัตถุประสงค ์

 2.1  เพ่ือให้โรงเรียนส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการจัดการขยะ นํ้าเสียในโรงเรียน ชุมชน และลด
พลังงานใช้พลังงานในโรงเรียนสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน 

 2.2  เพ่ือส่งเสริมให้โรงเรียนปลูกจิตสํานึกให้กับนักเรียนในการคัดแยกขยะมูลฝอยและการนํา
ขยะกลับมาทําประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ และรักษ์สิ่งแวดล้อม แหล่งนํ้าให้สะอาด โดยบูรณาการกับการ
เรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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 2.3  เพ่ือให้โรงเรียนจัดกิจกรรม อนุรักษส์ิ่งแวดล้อมในโรงเรียน และกิจกรรมธนาคารขยะในการ
สร้างรายได้ให้แก่นักเรียนในโรงเรียน 

 2.4  เพ่ือให้โรงเรียนสร้างจิตสํานึกด้านการจัดการขยะอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด 
สามารถเป็นโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School 

 2.5  เพ่ือให้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการบริหารจัดการขยะอย่างถูกวิธี  โดยมีการรณรงค์
ภายในหน่วยงานให้มีการแยกขยะก่อนทิ้ง  

 
3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
        1.  โรงเรียนทุกโรงดําเนินการส่งเสริมกิจกรรมสร้างจิตสํานึกรักษ์สิ่งแวดล้อมและปลอดขยะให้
นักเรียน 
 2.  โรงเรียนเข้าร่วมประกวดกิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 3.  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง และมีถังขยะครบทุกประเภท 
  เชิงคุณภาพ 

1. โรงเรียนมีการบริหารจัดการขยะครบวงจร นักเรียนมีจิตสํานึกรักษ์สิ่งแวดล้อมและ รับผิดชอบ
ต่อส่วนรวมโดยการร่วมมือร่วมใจทําให้โรงเรียนปลอดขยะ 

2. นักเรียนมีจิตสํานึกรักความสะอาด รักษาสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมโดย
แสดงออกทางพฤติกรรมการคัดแยกขยะ จัดการขยะอย่างถูกต้อง 

3. โรงเรียนมีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ร่มรื่น น่าเข้าเรียน 
 

4. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน 
ที่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหต ุ
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

จัดทําโครงการและเสนอขออนุมัติ 
ประสานงานไปยังหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน  
จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงานเพ่ือวางแผนการดําเนินงาน 
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้รับผิดชอบงานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
นิเทศติดตามและประเมินผล สรุปและรายงานผล 
จัดประกวดโรงเรียนปลอดขยะรักษ์สิ่งแวดลอ้ม (Zero Waste School) 
โดยออกประเมินคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบ 

ต.ค.2559  
ถึง 

ก.ย. 2560 

 

 

5. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนนิการ 
 วันที่ 1  เดือน ตุลาคม.พ.ศ. 2559 ถึง วันที่  30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 
 สถานที่ดําเนินการ โรงเรียนในสังกัด  สพป.นค.1 
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6. งบประมาณ 
 จากแผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างจิตสํานึกด้านการบริหาร
จัดการขยะ นํ้าเสีย พลังงานและความหลากหลายทางชีวภาพ จํานวน 100,000  บาท (ขอถัวจ่าย                
ทุกรายการ รายละเอียดดังน้ี : 

 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช ้

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้รับผดิชอบ
งานอนามัยและสิ่งแวดล้อมโรงเรียนในสังกัด 
จํานวน157 คน + คณะทํางาน จํานวน 23 คน 
รวม 180 คน 

48,450  

1.1 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม,ค่าอาหาร
กลางวันประชุมคณะทํางานเพ่ือเตรียม
ความพร้อมในการจัดอบรม จํานวน 23 
คน ๆ ละ 150 บาท 

1.2 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม,ค่าอาหาร
กลางวันสําหรับผู้เข้าอบรม คนละ 150 
บาท x 180 คน  

3,450 
 
 
 

27,000 

1.3 ค่าวิทยากรภายนอก จํานวน 2 คน ๆ ละ 
2 ช่ัวโมงๆ ละ 600 บาท  

2,400  

1.4 ค่าที่พักวิทยากร จํานวน 2 คน ๆ ละ 
1,000 บาท จาํนวน 1 คืน 

2,000 

1.5 ค่าพาหนะ /ค่าชดเชยนํ้ามันเช้ือเพลิง  
1.6 ค่าวัสดุฝึกอบรม/ถ่ายเอกสาร 
1.7 ค่าจัดซื้อถังขยะแยกประเภทใช้ตาม

โครงการฯมอบให้ กลุม่อํานวยการ สพป.
นค.1 ดําเนินการ จํานวน 4 ถังๆละ 
1,500 บาท 

 3,600
4,000
6,000

กิจกรรมที่ 2 จัดประกวดโรงเรียนปลอดขยะรักษ์
สิ่งแวดล้อม (Zero Waste School) โดยออก
ประเมินคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบ 

48,650  

2.1 ค่าเบ้ียเลี้ยงคณะกรรมการ และ พขร.
รวม 11 คน ๆ ละ 240 บาท x 3 วัน 

7,920  

2.2 ค่าพาหนะคณะกรรมการฯ,ค่าชดเชย
นํ้ามันเช้ือเพลิง  

 3,600

2.3 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม,ค่าอาหาร
กลางวัน ประชุมคณะกรรมการ จํานวน 10 คน
คนละ 150 บาท x 2 วัน  

3,000  
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กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช ้

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

2.4 ค่าวัสดุ/เกียรติบัตรฯลฯ จํานวน 200 
แผ่น และจัดทาํเอกสารเกณฑ์การประเมินและ
ผลการประเมนิ 

 1,130

     2.5 เงินรางวัล/สนับสนุนกิจกรรมโรงเรียนที่
เป็นโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา (Best Practice) 
ที่ประสบความสําเร็จ  จํานวน 3 โรงๆ ละ 
11,000 บาท 

33,000  

กิจกรรมที่ 3 ประเมิน นิเทศ ติดตาม และสรุป
รายงานผลการดําเนินการดําเนินงาน โดยใช้แบบ
เก็บข้อมูลหรือแบบสอบถาม 
3.1  ค่าวัสดุ/จัดทําเอกสารรายงานผล 

2,900  

2,900
รวมงบประมาณ 100,000 46,320 32,450 21,230

  
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ปัจจัยความเสี่ยง 
    1. การติดตามประเมินผลไม่เป็นตามระยะเวลาที่กําหนด 
    2. งบประมาณล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
    1. มีการวางแผน ติดตาม ตรวจสอบงบประมาณ ให้ชัดเจนและเป็นระบบ  

   2. บริหารจัดการตามกระบวนการและให้เกิดการสูญเสียน้อยที่สุด 
 

8. ตัวชี้วัดและค่าเปา้หมาย 
   

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
    ร้อยละของโรงเรียนดําเนินการตามโครงการทุกโรง 

 
ร้อยละ 100 

เชิงคุณภาพ 
    นักเรียนมีพฤติกรรมรักความสะอาด รักษาสิ่งแวดล้อม และร่วมมือใน
โรงเรียนการบริหารจัดการขยะจนกลายเป็นโรงเรียนปลอดขยะ 

 
ร้อยละ 80 

 
9. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
 9.1 สถานศึกษาปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตสํานึก มีจิตสาธารณะ รักและหวงแหนธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของตนเอง  รู้จักการคัดแยกขยะ  สามารถนําความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ต่อชุมชน  เพ่ือประสาน
ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งและย่ังยืน 
 9.2 นักเรียนมจีิตสํานึก  มีจิตสาธารณะ  รักและหวงแหนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
ตนเอง  รู้จักการคัดแยกขยะต้ังแต่ต้นทาง สามารถนําความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ต่อชุมชน  เพ่ือประสาน
ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชนให้มีความเข้มแขง็และย่ังยืน 
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หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ชื่อโครงการ   เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศกึษา  
                  “ป้องกันการทุจริต” 
สอดคล้องกับนโยบาย จุดเน้นที่ 1  ด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศพัท ์

1. นางสมหมาย  โยธากุล    เบอร์โทรศัพท์  081-9643173. 
2. นางจิตราพร  ราชบัณฑิต   เบอร์โทรศัพท์  087-7745034 
3. นายกริสดา  พันธ์ุสมบัติ เบอร์โทรศัพท์  081-4717074 

e-mail 
1. SommaiYotakul@gmail.com 
2. Jitraporn87@gmail.com 

 
 
1. หลักการและเหตุผล 

 ดัชนีช้ีวัดภาพลักษณ์คอร์รัปช่ัน ประจําปี 2558 (Corruption Perceptions Index 2015)          
ผลคะแนนภาพลักษณ์คอร์รัปช่ันโลกประจําปี 2558 ประเทศไทยได้ที่ 76 จาก 168 ประเทศดร.จุรี วิจิตร
วาทการ เลขาธิการมูลนิธิองค์กรเพ่ือความโปร่งใสในประเทศไทย (Transparency Thailand) เปิดเผยผล
การจัดอันดับดัชนีช้ีวัดภาพลักษณ์คอร์รัปช่ันประจําปี 2558 ประเทศไทยได้คะแนน 38 คะแนนจากคะแนน
เต็ม 100 คะแนนอยู่อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลกและเป็นอันดับที่ 3ในกลุ่มประเทศอาเซียนใน
การจัดอันดับประจําปี 2558 น้ีองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) ได้จัด
อันดับประเทศทั้งหมด 168 ประเทศทั่วโลก ปรากฏว่า ประเทศเดนมาร์กได้คะแนนสูงสุด 91 คะแนน
สามารถรักษาแชมป์เป็นอันดับหน่ึงได้สองปีซ้อนขณะท่ีประเทศที่ได้คะแนนลดลงจากเดิมอย่างมากกว่าปีที่
แล้ว ได้แก่ บราซิลกัวเตมาลา และเลโซโธเมื่อเปรียบเทียบอันดับเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียนประเทศไทยมี
คะแนนเป็นอันดับที่สาม รองจากสิงคโปร์และมาเลเซียส่วนประเทศบรูไนไม่ได้อยู่ในการจัดอันดับครั้งน้ี
“การจัดอันดับคอร์รัปช่ันเป็นวิธีการกระตุ้นให้ผู้คนทั่วโลกหันมาสนใจปัญหาทุจริตคอร์รัปช่ันว่าเป็นปัญหา
ร่วมกันของคนทั้งโลกไม่ใช่เป็นปัญหาของประเทศกําลังพัฒนาหรือเป็นปัญหาของประเทศใดประเทศหนึ่ง
เท่าน้ันโดยประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมาน้ันจะเห็นได้ว่ามีความต่ืนตัวต่อการแก้ไขปัญหาเป็นอย่างมาก        
ทุกภาคส่วนได้ริเริ่ม ผลักดัน และพยายามแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังโดยเฉพาะด้านการปลูกจิตสํานึกและการ
ป้องกันไม่ว่าจะเป็นการขับเคลื่อนให้ใช้หลักสูตร “โตไปไม่โกง” ในโรงเรียนทั่วประเทศ การสร้าง “สํานึก
ไทย ไม่โกง” แก่ประชาชนทุกกลุ่มอาชีพการออกพระราชบัญญัติอํานวยความสะดวกเพ่ือช่วยให้การ
ดําเนินงานของภาคธุรกิจเอกชนเมื่อต้องขออนุมัติหรือใบอนุญาตจากภาครัฐมีความรวดเร็วและเที่ยงธรรม
รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆหรือแม้แต่ในรัฐธรรมนูญที่กําลังร่างกันอยู่
ก็มีกลไกพิเศษหลายอย่างที่ออกแบบมาเพ่ือป้องกันการทุจริตคอร์รัปช่ันโดยเฉพาะสิ่งสําคัญที่จะทําให้การ
แก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปช่ันได้ผลอย่างย่ังยืนน้ันคนในสังคมต้องมีค่านิยมที่ถูกต้องซึ่งควรปลูกฝังและสร้าง
การรับรู้ค่านิยมที่ถูกต้องต้ังแต่วัยเด็กผู้ใหญ่ควรเป็นตัวอย่างที่ดีสื่อก็ต้องช่วยกระตุ้นและตอกยํ้าให้คนใน
สังคมรับรู้ซึมซับอย่างสมํ่าเสมอ 
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ในสังคมไทย ไม่ว่าภาครัฐและเอกชน จึงควรสร้างสรรค์สังคมและร่วมขจัดปัญหาการคอรัปช่ันไป
จากสังคมไทยโดยไม่ว่าจะเป็น จาก ”การปลูกฝังเยาวชน” ให้มีแนวความคิดที่รังเกียจ และต่อต้านการ
คอรัปช่ัน “สร้างค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต”ให้แก่สังคม เหล่าน้ีเองที่จะเป็นเส้นทางที่จะนําไปสู่การลดลง
ของปัญหาและอาจทําให้ปัญหาหมดไปจากสังคมถึงเวลาแล้วที่ทุกๆคนในสังคมไม่ควรน่ิงดูดายปล่อยให้การ
ทุจริตคอรัปช่ันมากัดกินและบ่อนทําลายสังคมไทยของเราเพ่ือที่เราชาวไทยจะได้พูดได้เต็มปากสักทีว่า”คน
ไทยโปร่งใสไร้คอรัปช่ัน” 

กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และประธาน ป.ป.ช.ได้ลงนาม
ลงนาม MOU กับกระทรวงศึกษาธิการวางแผนการดําเนินการให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยอาศัยกลไกทางการศึกษาในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและ
การต่อต้านคอรัปช่ันให้เกิดขึ้นในหมู่เยาวชนพร้อมกันน้ีจะสร้างเครือข่ายต่อต้านคอรัปช่ันในสถานศึกษา           
จึงจําเป็นต้องปลูกฝังจิตสํานึกในการต่อต้านการทุจริตคอรัปช่ันและสร้างค่านิยม ซื่อสัตย์ สุจริตให้แก่
เยาวชน 
 ความเร่งด่วน  การปราบปรามจับกุมปัญหาการทุจริตคอรัปช่ันในปัจจุบันกว่าจะตัดสินเสร็จถึงขั้น
ยึดทรัพย์ ก็ต้องใช้เวลานานและเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ สังคมต้องแก้ปัญหาที่ต้นเหตุคือการเตรียม
คนให้เป็นคนมีความซื่อสัตย์สุจริต ดังน้ัน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จึงได้จัดทํา
โครงการนี้ขึ้นภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการ
ทุจริต” โดยให้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 จัดค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน
และพัฒนาจิตวิญญาณครูซึ่งเป็นโครงการที่มีความสําคัญเป็นอย่างย่ิงเพราะการสร้างคนดีต้องสร้างแต่ยัง
เด็กและต้องสร้างแม่แบบที่ดีเพ่ือหล่อหลอมคนดีในอนาคตและสร้างเครือข่ายป้องกันการทุจริตโดยแต่งต้ัง 
ป.ป.ช.สพฐ.น้อย ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน และ ป.ป.ช.สพฐ.แต่โครงการดังกล่าวไม่สามารถขับเคล่ือนอย่างเต็มที่
เน่ืองจากงบประมาณมีไม่เพียงพอในการจัดทําโครงการให้ต่อเน่ือง 
 

2. วัตถุประสงค ์
2.1 เพ่ือให้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม 

จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) รวมทั้งโรงเรียน สพฐ.ใสสะอาดปราศจาก
คอรัปช่ัน ดําเนินการตามกิจกรรมของโครงการ 

2.2  เพ่ือสร้างเจตคติให้นักเรียนครูผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้ตระหนักรู้เข้าใจ
และคิดอย่างมีเหตุผลซมึซับคณุค่าแห่งความดีอย่างเป็นธรรมชาติและสร้างความรู้สึกผิดชอบช่ัวดี ภูมิใจใน
การทําความดี รังเกียจคนโกง อีกทั้งสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งการป้องกันทุจริต 

2.3 เพ่ือสร้างวิทยากรแกนนําและโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนสุจริตจํานวน 158 โรงเรียน 
2.4 เพ่ือพัฒนาครูต้นแบบครูสุจริตมีจิตสํานึกในความรับผดิชอบในหน้าที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม 
2.5 เพ่ือสร้างเครือข่ายการป้องกันปราบปรามการทุจริตให้กับผู้ปกครองนักเรียน 
 

3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

3.1 กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหารสถานศึกษา 158  คน  คร ู1869 คน และนักเรียนทุกคน โรงเรียนใน
โครงการ มีป.ป.ช.สพฐ.น้อย ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชนและ ป.ป.ช.สพฐ. ช่วยกันสร้างระบบป้องกันการทุจริตใน
โรงเรียน มีระบบงานและวิถีแบบพอเพียง สุจริต รับผิดชอบ ปลอดอบายมุข และมีการเรียนรู้และการ
จัดการความรู้อย่างเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง ของครู ผูบ้ริหารและนักเรียนในสังกัด 
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เชิงคุณภาพ  
-  นักเรียนโรงเรียนในโครงการมีกระบวนการเรียนรู้ที่เท่าทนัต่อการเปลี่ยนแปลง มีทกัษะ

กระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสตัย์ อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรมจรยิธรรมและป้องกัน
การทุจริต 
 -  ผู้บริหาร คร ูบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต 
 - ป.ป.ช.สพฐ.น้อย ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน ป.ป.ช.สพฐ.และผูป้กครองนักเรียนช่วยกันขับเคลื่อน
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 
 - ผู้บริหาร ครแูละบุคลากรทางการศึกษา รับรู้และตระหนักในการต่อต้านการทุจริตคอรัปช่ัน 
 
4. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน 
ที่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. กิจกรรมที่ 1 สร้างความตระหนัก จัดอบรมให้ความรู้และบทบาท

หน้าที่ของ ป.ป.ช.สพฐ.น้อย ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน ที่ได้แต่งต้ังไว้แล้ว โดย
การร่วมมือกับป.ป.ช.จังหวัดตามที่ตกลงในการอบรมเชิงปฏิบัติการ
สร้างพลังเครือข่าย ป.ป.ช.(สพฐ.) ระดับจังหวัดกับ ปปจ.หนองคายจัด
อบรมพัฒนาจิตวิญญาณครูและการจัดการเรียนการสอนเน้น
คุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต และการต่อต้านคอรัปช่ันทุกรูปแบบ
และสร้างวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

- ระยะที่ 1 ประชุมทําความเข้าใจ กับผู้บริหารและคร ูจํานวน 5  
จุดอบรมทุกโรงเรียน จุดละ 1 วัน จํานวน 300 คน 

- ระยะที่ 2 นิเทศ ติดตามการดําเนินงานของ ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน
ร่วมกับ ป.ป.ช.หนองคาย 

- ระยะที่ 3 จัดประชุมแลกเปลีย่นเรยีนรู้นําเสนอผลงานของ
ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน 1 วัน  

กิจกรรมที่ 2 จัดต้ังบริษัทสร้างการดี ใน ร.ร.ร้อยละ 20 จดัอบรมครู
สร้างหลักสูตรและกิจกรรมสร้างคุณลักษณะที่ดีให้โรงเรียนนําไป
จัดการเรียนการสอน   
กิจกรรมที่ 3 จัดทํา mouร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม สพฐ.ใสสะอาด 
ปราศจากคอรัปช่ันระหว่าง รอง ผอ.สพป./หัวหน้ากลุ่มใน สพป.และ
ผอ.รร. 
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนําเสนอ Best Practice 
ระดับเขตพ้ืนที่ ระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับประเทศ มอบรางวัล 
กิจกรรมที่ 5 ประเมิน ITA ของเขตพ้ืนที่และโรงเรียนในโครงการ 
จํานวน 49 โรงเรียน  
กิจกรรมที่ 6 สรุปรายงานโครงการ 
      วิธีการดําเนนิการ   ดําเนินการร่วมกับ ป.ป.ช.จังหวัดหนองคาย 
 

พ.ย.59- 
ก.ย.60 
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5. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนนิการ 
 วันที่  10  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.2559 ถึง วันที่ 30 เดือน  กันยายน พ.ศ.2560 
 สถานที่ดําเนินการ   โรงเรียน และ สพป.นค.1 
 
6. งบประมาณ 
 จากแผนงานบูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา กิจกรรมหลัก เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ         
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา จาํนวน  33,500 บาท (ขอถวัจ่ายทุกรายการ)  รายละเอียดดังน้ี : 

 
กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช ้

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 ประชุม ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชนและ
ป.ป.ช.สพฐ.น้อย มค.-ก.ย.60 

5.1 จัดต้ังกรรมการ ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชนและ
ป.ป.ช.สพฐ.น้อย 

5.2 จัดประชุมตัวแทน ป.ป.ช. ร่วมกับป.ป.ช.
หนองคาย อําเภอละ 1 วัน 318*35 บาท 

5.3จัดประชุมตัวแทนป.ป.ช. ร่วมกับป.ป.ช.
หนองคาย อําเภอละ 1 วัน 100*35 บาท 

5.4จัดประกวดค้นหาคนดี และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ มอบรางวัลร่วมกับ ป.ป.ช.จังหวัดจํานวน 
50 คน1 วัน*130 

5.4 นิเทศ ติดตามและรายผล สพฐ. 

21,130   
 
 
 

11,130 
 

3,500 
 
 

6,500 

 

กิจกรรมที่ 2 นิเทศ ติดตามโรงเรียนร้อยละ 10
และร้อยละ 20 จํานวน 49 โรงเรียนพร้อมออก
ประเมิน ITA และนิเทศบริษทัสร้างการดี 
ค่าพาหนะจํานวน 14 คน  

2,000   
 
 

2,000 

 

2.1 ประชุม จนท.เตรียมจัดทําแบบ EBIT      
2.2. จัดอบรมพัฒนา จนท.      
2.3 สรุปประเมินผลโครงการส่ง สพฐ.     

กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ติดตามและอบรมสมัมนากับ
ส่วนกลาง 

10,370  10,370  

รวมงบประมาณ 33,500 - 33,500 - 
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7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ  
ปัจจัยความเสี่ยง 

    1. งบประมาณมาล่าช้า กิจกรรมบางอย่างอาจไม่สําเร็จตามกําหนดเวลา 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
      1. .จัดสรรงบประมาณให้ดําเนินโครงการให้รวดเร็ว  

     2. การเบิกจ่ายงบประมาณให้รวดเร็วและทันตามกําหนดเวลาในการดําเนินกิจกรรม 
 
8. ตัวชี้วัดและค่าเปา้หมาย 
  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
        ผู้บริหารสถานศึกษา 158 คน  คร ู1,869 คน และนักเรียนทุกคน 
โรงเรียนในโครงการ มีป.ป.ช.สพฐ.น้อย 735 คน ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชนจํานวน 
735 คนและ ป.ป.ช.สพฐ. ช่วยกันสร้างระบบป้องกันการทุจริตในโรงเรียน 
มีระบบงานและวิถีแบบพอเพียง สุจริต รับผดิชอบ ปลอดอบายมุข และมี
การเรียนรู้และการจัดการความรู้อย่างเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง ของครู 
ผู้บริหารและนักเรียนในสังกัด 

 
ร้อยละ 100 

เชิงคุณภาพ 
          - นักเรียนโรงเรียนในโครงการมีกระบวนการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง 
มีจิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต 
 - ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการป้องกันการ
ทุจริต 
 - ป.ป.ช.สพฐ.น้อย ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน ป.ป.ช.สพฐ.และผูป้กครอง
นักเรียนช่วยกันขับเคลื่อนโครงการเสริมสรา้งคุณธรรม จรยิธรรมและ        
ธรรมาภิบาล 

 
 

 
9. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

9.1 นักเรียนโรงเรียนในโครงการมีกระบวนการเรียนรู้ที่เทา่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีทกัษะ
กระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสตัย์ อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรมจรยิธรรมและป้องกัน
การทุจริต 
 9.2 ครูมีจิตสํานึกในการจัดการเรียนการสอนและปรับเปลีย่นกิจกรรมเนน้การจัดการเรียนการ
สอนให้นักเรียนมีคุณลักษณะตามโรงเรียนสุจริต 

9.3 ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต  
9.4 ผู้ที่มสี่วนเก่ียวข้องมีความรู้และบทบาทหน้าที่ของ ป.ป.ช.สพฐ.น้อย ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน และ 

ป.ป.ช.สพฐ.พร้อมให้การสนับสนุนในการต่อต้านการทุจริต คอรัปช่ันและสร้างค่านิยมรังเกียจคนโกง 



    
 

 

ส่วนที่ 4  
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 

 
 

กระบวนการนาํแผนสู่การปฏิบัติ 
  1. สื่อสารทิศทางองค์กรทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ จุดเน้นการพัฒนาและเป้าหมายการ
ให้บริการหน่วยงาน ให้บุคลากรทุกระดับรับรู้และเข้าใจตรงกันอย่างทั่วถึง 
  2. จัดโครงสร้าง กระบวนการทํางาน และมอบหมายผู้รับผิดชอบปฏิบัติงาน ทั้งเจ้าภาพหลัก            
เจ้าภาพรอง และผู้สนับสนุน พร้อมกําหนดบทบาทความรับผิดชอบอย่างชัดเจน 
  3. วิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพปัจจุบัน และเป้าหมายตามนโยบายเพ่ือกําหนดกลยุทธ์และจัดทํา
แผนปฏิบัติให้บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ 
  4. ดําเนินงาน กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการที่กําหนดไว้ 
  5. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือให้การนํากลยุทธ์สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดยติดตาม
ความก้าวหน้าประจําปี การประเมินผลระยะครึ่งปี และการประเมินผลเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ 
  6. สร้างกลไกขบัเคลื่อนและตรวจสอบสาธารณะ โดยรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปีสู่สาธารณชน
และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
  ทั้งน้ี การบริหารงบประมาณให้คํานึงถึงความคุ้มค่า คุ้มทุน ประหยัด และเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน
สูงสุด สอดคล้องกับกลยุทธ์ จุดเน้นของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยการดําเนินงาน             
จักต้องถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณและระเบียบวิธีการบริหารงบประมาณ การเงิน การคลัง 
การดําเนินการตามแผน 
 1. ในการดําเนินการจัดทําแผนงาน/โครงการ เ พ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา จําเป็นต้องมี 
การจัดทําตัวช้ีวัด เพ่ือให้การพัฒนาดําเนินไปสู่เป้าหมายให้เป็นผลสําเร็จ การจัดทําตัวช้ีวัดจึงเปรียบเสมือนตัว
บ่งช้ีความสําเร็จของการดําเนินงานโครงการว่าประสบความสําเร็จมากน้อยเพียงใด และเป็นไปตามเป้าหมายที่
หน่วยงานวางไว้หรือไม่  การใช้งบประมาณประหยัดและคุ้มทุนคุ้มค่ามากน้อยเพียงใด และควรจะดําเนิน
โครงการดังกล่าวต่อไปหรือไม่  ซึ่งสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ได้
นําเป้าหมายความสําเร็จและตัวช้ีวัดความสําเร็จที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนดมาใช้
เป็นเคร่ืองมือวัดความสําเร็จ โดยจําแนกตามกลยุทธ์   
  2. จัดการประชุมช้ีแจงทําความเข้าใจให้แก่คณะกรรมการพิจารณาจัดทําแผนฯ เพ่ือรับทราบนโยบาย
และแนวทางการดําเนินงานที่จะนําไปสู่ความสําเร็จตามกลยุทธ์ที่กําหนดไว้ 
  3. ประชุมทําความเข้าใจให้แก่บุคลากรในสํานักงานและสถานศึกษารับทราบนโยบายและแนว
ทางการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือพิจารณาจัดทํากิจกรรม/โครงการเพ่ือ
จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี ต่อไป 
  4. ในการดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลต่อนักเรียน ครูและการจัดการเรียนสอน โดยเฉพาะผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนซึ่งต้องประสบ
ความสําเร็จตามเป้าหมายและตัวช้ีวัดความสําเร็จ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาต้องมีการ
ทบทวนการดําเนินงานเพ่ือให้แผนประสบผลสําเร็จตามเป้าประสงค์ที่กําหนดไว้  

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 

คําสั่งสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 
ที่  738 / 2559 

เรื่อง   แต่งต้ังคณะกรรมการและคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
............................................. 

 

 ด้วยสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 จะดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ตามแนวทางการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการใช้จ่ายงบประมาณตามกลยุทธ์ 
และจุดเน้น นโยบายการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และตามความต้องการจําเป็นของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาหนองคาย  เขต 1  
 

 เพ่ือให้การดําเนินงานดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทันต่อเวลา มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม 
กลยุทธ์และจุดเน้น จึงแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานดังต่อไปน้ี 
 

 1.  คณะกรรมการพิจารณาแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560  ประกอบด้วย 
1.1  ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  เขต 1             ประธานกรรมการ 
1.2  รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  เขต 1      กรรมการ 
1.3 ผู้อํานวยการกลุ่มทุกกลุ่มในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1   กรรมการ 
1.4 หัวหน้ากลุ่มงาน ในกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา      กรรมการ 
1.5  นายพงกะพรรณ  ตะกลมทอง   ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน            กรรมการ/เลขานุการ 
1.6 น.ส.ภาวิณี คณิตประเสริฐ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ   กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
1.7 นางพรรณี  หินวรรณ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
1.8 นางภัทราพร  กองแก้ว  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ  
1.9 นายณัฐพงษ์  จิตชัย  พนักงานราชการ    กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

มีหน้าที่   1.  พิจารณา ปรับปรุงและแก้ไขวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์และกลยุทธ์ของสํานักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  เขต 1   

   2.  วิเคราะห์ สังเคราะห์ แผนงาน/งาน/โครงการและงบประมาณ ให้สอดคล้องกับนโยบาย กลยุทธ์           
และจุดเน้นของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และความต้องการจําเป็นของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย  เขต 1 

   3.  พิจารณา ปรับปรุง แก้ไขร่างแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560  ก่อนนําเสนอ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย  
      
    
           / 2. คณะทํางาน ... 
 
 
 
 
 

 



  

 
2 

 
 

2. คณะทํางานจัดทําร่างแผน และจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ประกอบด้วย 
2.1  นายมติชน  มูลสูตร             ประธานคณะทํางาน 
  รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  เขต 1 
2.2  น.ส.ฤตินันท์  บุญกอง       ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา คณะทํางาน 
2.3  นางพรรณี  หินวรรณ        นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ  คณะทํางาน 

 2.4  นางภัทราพร  กอองแก้ว       นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  คณะทํางาน    
 2.5  นายณัฐพงษ์  จิตชัย        พนักงานราชการ     คณะทํางาน 
 2.6  นายพงกะพรรณ  ตะกลมทอง  ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน                คณะทํางาน/เลขานุการ  
 2.7  น.ส.ภาวิณี คณิตประเสริฐ    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ    คณะทํางาน/ 
           ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 มีหน้าที่   จัดทําร่างแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560  เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการชุดที่ 1 
และจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ให้แล้วเสร็จ 
 

 ทั้งน้ี ให้คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ัง ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เรียบร้อย และรายงานผล         
ให้ทราบต่อไป 
 
  สั่ง   ณ   วันที่    23    เดือน    พฤศจิกายน   พ.ศ.2559 

 
 

(นายอัมพร  พินะสา) 
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 






