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ส่วนที่ 1   
สภาพการจัดการศึกษา 

 

1.1 บทน า 
 

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับการจัด         
การศึกษา มีบทบัญญัติไว้ใน มาตรา 54 รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี 
ตั้งแต่ ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
 รัฐต้องด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคที่หนึ่ง  
เพ่ือพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุน  
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการด าเนินการด้วย 
 รัฐต้องด าเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่างๆ รวมทั้ง
ส่งเสริม ให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ภาคเอกชน ในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ด าเนินการ ก ากับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัด
การศึกษา ดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติซึ่งอย่าง
น้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ และการด าเนินการและตรวจสอบการ
ด าเนินการ ให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วย 
 การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้  
ตามความถนัดของตนและมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 ในการด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาตามวรรคสอง หรือให้ประชาชนได้รับ 
การศึกษาตามวรรคสาม รัฐต้องด าเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย 
ในการศึกษา ตามความถนัดของตน 
  

1.2 อ านาจหน้าที่และโครงสร้าง 
 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นองค์กรทางการศึกษาที่ตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 มาตรา 33 วรรคสอง “ให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยค าแนะน าของสภาการศึกษา มีอ านาจประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาก าหนดเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แบ่งเป็นเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาและเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา” และประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการ  
แบ่งส่วนราชการในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ. 2560 ข้อ 5 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มีอ านาจหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้  
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 (1) จัดท านโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้
สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และความ
ต้องการของท้องถิ่น 
 (2) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานใน 
เขตพ้ืนที่การศึกษา และแจ้งจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งก ากับ 
ตรวจสอบ ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 
 (3) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
 (4) ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 (5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
 (6) ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริม 
สนับสนุนการจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 (7) จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
 (8) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอ่ืนที่
จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 (9) ด าเนินการประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
 (10) ประสาน ส่งเสริม การด าเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะ 
ท างานด้านการศึกษา 
 (11) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ  ทั้งภาครัฐ เอกชน 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 (12) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือได้รับ
มอบหมาย  

ข้อ 6 ให้แบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง 
การแบ่งส่วนราชการในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ข้อ 1 ให้แบ่งส่วนราชการภายใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ไว้ดังต่อไปนี้ 

 (1) กลุ่มอ านวยการ       
 (2) กลุ่มนโยบายและแผน 
 (3) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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 (4) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
 (5) กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 (6) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 (7) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
 (8) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 (9) หน่วยตรวจสอบภายใน 
 (10) กลุ่มกฎหมายและคดี 

โครงสร้างส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

ผู้บริหาร 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563  นายอนันต์  พันนึก ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มีรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย เขต 1 จ านวน 3 คน ดังนี้ 
  1) นายมติชน  มูลสูตร 
  2) นายวีรพล  สารบรรณ 
  3) นายวริทธิ  จันทามี 
 
 



4 
 

         เขตบริการการศึกษาและท่ีตั้งส านักงาน 
         ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ประกอบด้วยสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ใน    
เขตพ้ืนที่บริการ จ านวน 6 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมืองหนองคาย อ าเภอท่าบ่อ อ าเภอศรีเชียงใหม่ อ าเภอ
สังคม อ าเภอสระใคร และอ าเภอโพธิ์ตาก ตั้งอยู่ที่บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดหนองคาย ต าบลหนองกอมเกาะ 
อ าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43000 โทร 0 4241 1332, 0 4241 2691,                 
0 4246 5318 และโทรสาร 0 4241 1294 เว็บไซต์ www.nkedu1.go.th 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3  ข้อมูลพื้นฐาน 
 
 

       ข้อมูลพ้ืนฐานทางการศึกษาเชิงปริมาณ ปีการศึกษา 2561 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 (ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2562) มีดังนี้ 
 

ตารางที ่1  จ านวนนักเรียน ห้องเรียน จ าแนกตามระดับที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2562 
 

ระดับชั้น 
จ านวน 

นักเรียนชาย นักเรียนหญิง รวมนักเรียน ห้องเรียน 

อนุบาล 1 266 231 497 52 
อนุบาล 2      1,001         914       1,915         151  

อนุบาล 3      1,025         976       2,001         152  
รวมก่อนประถมศึกษา      2,292       2,121       4,413         355  

ประถมศึกษาปีที ่1      1,335       1,178       2,513         169  
ประถมศึกษาปีที ่2      1,309       1,268       2,577         173  

      1.3.1  ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษาเชิงปริมาณ 

 

(53 โรงเรียน) 

http://www.nkedu1.go.th/
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ระดับชั้น 
จ านวน 

นักเรียนชาย นักเรียนหญิง รวมนักเรียน ห้องเรียน 
ประถมศึกษาปีที ่3      1,253       1,215       2,468         170  

ประถมศึกษาปีที ่4      1,355       1,242       2,597         174  

ประถมศึกษาปีที ่5      1,391       1,265       2,656         176  
ประถมศึกษาปีที ่6      1,392       1,299       2,691         175  

รวมประถมศึกษา      8,035       7,467      15,502       1,037  
มัธยมศึกษาปีที ่1        374         304         678           32  

มัธยมศึกษาปีที ่2        341         284         625           33  
มัธยมศึกษาปีที ่3        339         328         667           35  

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น      1,054         916       1,970         100  
 มัธยมศึกษาปีที ่4          16           21           37             1  

 มัธยมศึกษาปีที ่5          11           17           28             1  
 มธัยมศึกษาปีที ่6            7             9           16             1  

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย          34           47           81             3  

รวมนักเรียนทั้งสิ้น     11,415      10,551      21,966       1,495  
 

ตารางที่  2  จ านวนโรงเรียนจ าแนกตามขนาด ตามจ านวนนักเรียน  4  ขนาด ปีการศึกษา 2562 
 

อ าเภอ 

ขนาดโรงเรียน 
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ ่ ขนาดใหญ่พิเศษ  

นักเรียน 
120 คนลงมา 

นักเรียน 
121-300 คน 

นักเรียน 
301-1499 คน 

นักเรียน 1,500 
คนขึ้นไป 

รวม 

เมืองหนองคาย 34 14 5 - 53 
ท่าบ่อ 21 10 3 - 34 

ศรีเชียงใหม่ 15 5 1 - 21 
สังคม 13 5 3 - 21 

สระใคร 7 9 1 - 17 
โพธิ์ตาก 5 5 - - 10 

รวม 95 48 13 - 156 
คิดเป็นร้อยละ 60.90 30.77 8.33 - 100 
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ตารางที่  3  จ านวนโรงเรียนขนาดเล็ก จ านวนนักเรียน จ านวนครู จ าแนกตามอ าเภอ ปีการศึกษา 2562 
 

ที่ อ าเภอ จ านวนโรงเรียน จ านวนนักเรียน จ านวนครู 
1. เมืองหนองคาย 34 2,386 165 

2. ท่าบ่อ 21 1,260 106 
3. ศรีเชียงใหม่ 15 866 71 

4. สังคม 13 950 65 
5. สระใคร 7 471 37 

6. โพธิ์ตาก 5 332 21 
รวมทั้งสิ้น 95 6,265 465 

 

ตารางท่ี  4  จ านวนโรงเรียนขนาดเล็กจ าแนกตามจ านวนนักเรียน ปีการศึกษา 2562 
 

จ านวนนักเรียน จ านวนโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 
        น้อยกว่า 20 คน 8 8.42 

21 - 40 คน 11 11.58 
41 - 60 คน 21 22.11 

61 - 80 คน 23 24.21 
             81 - 100 คน 16 16.84 

           101 - 120 คน 16 16.84 
รวม 95 100 

 

ตารางที ่5  จ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

อ าเภอ 
 

จ านวน
โรงเรียน 

ผู้อ านวยการ ข้าราช- 
การครู 

ลูกจ้าง 
ประจ า 

พนักงาน
ราชการ 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

รวม
ทั้งสิ้น 

เมืองหนองคาย 53 46 433 18 21 153 671 

ท่าบ่อ 34 29 255 13 13 100 410 

ศรีเชียงใหม่ 21 18 131 4 1 44 198 

สังคม 21 16 160 4 4 25 209 

สระใคร 17 17 146 7 3 43 216 

โพธิ์ตาก 10 9 62 2 1 18 92 

รวม 156 136 1,189 48 43 383 1,799 
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ตารางที่ 6  จ านวนบุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  
               ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ต าแหน่ง จ านวน (คน) 

ผู้อ านวยการ 1 

รองผู้อ านวยการ 3 

ศึกษานิเทศก์ 15 

บุคลกรทางการศึกษา 38 ค. (2) 35 

ลูกจ้างประจ า 9 

ลูกจ้างชัว่คราว 6 

แม่บ้าน 1 

ยาม 2 

รวมทั้งสิ้น 72 
 

 
 

     ข้อมูลพ้ืนฐานทางการศึกษาเชิงคุณภาพ ปีการศึกษา 2561 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ประกอบด้วยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
ส าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งจัดโดยสถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ  สทศ. และผลการประเมินความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียน
ระดับชาติ (NT) ส าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งจัดโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผล
การทดสอบสรุปได้ ดังนี้ 
 ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ปีการศึกษา 2561 นักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 นักเรียนเข้ารับการทดสอบ 2,026 คน จาก 154 โรงเรียน ผลการทดสอบ
คะแนนเฉลี่ยรวมทุกรายวิชามีคะแนนเฉลี่ย 41.32 เรียงล าดับจากรายวิชาที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงไปหาต่ า ดังนี้ 

ภาษาไทย (x̄ = 54.95) วิทยาศาสตร์ (x̄ = 39.46) คณิตศาสตร์ (x̄ = 35.67) และภาษาอังกฤษ (x̄ = 35.21) 
 เมื่อเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ พบว่า ภาพรวมเฉลี่ยทุกรายวิชาระดับประเทศ 
คะแนนเฉลี่ย 43.14 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 คะแนนเฉลี่ยรวม 41.32 
ในทุกรายวิชาต้องพัฒนา เนื่องจากมีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับประเทศ โดยเรียงล าดับผลต่างคะแนน ดังนี้ 
ภาษาอังกฤษ (-4.03) คณิตศาสตร์ (-1.83) ภาษาไทย (-0.95) และวิทยาศาสตร์ (-0.47) 
 พิจารณาเป็นรายวิชาเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2560 พบว่า ทุกวิชาวิชามีพัฒนาการขึ้น 
เรียงล าดับค่าพัฒนาการจากมากไปน้อย ดังนี้ ภาษาไทย ค่าพัฒนาการ 10.62 ภาษาอังกฤษ 3.77 
วิทยาศาสตร์ 1.63 และคณิตศาสตร์ 1.07  (แผนภูมิ 1) 

    1.3.2  ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษาเชิงคุณภาพ 
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แผนภูมิ 1 คะแนนเฉลี่ยและค่าพัฒนาการผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O–NET) ชั้นประถมศึกษา 
               ปีที่ 6 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ปีการศึกษา 2559 – 2561 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
ที่มา : รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี 
         การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ปีการศึกษา 2559 - 2561 
 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผลการทดสอบทางการผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) ปีการศึกษา 2561 ของนักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 
นักเรียนเข้ารับการทดสอบ 456 คน จาก 28 โรงเรียน ผลการทดสอบคะแนนเฉลี่ยรวมทุกรายวิชามีคะแนน

เฉลี่ย 33.92 เรียงล าดับจากรายวิชาที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงไปหาต่ า ดังนี้ ภาษาไทย (x̄ = 49.72) วิทยาศาสตร์ 

(x̄ = 34.04) ภาษาอังกฤษ (x̄ = 26.21) และคณิตศาสตร์ (x̄ = 25.69) 
 เมื่อเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ พบว่า ภาพรวมเฉลี่ยทุกรายวิชาระดับประเทศ 
คะแนนเฉลี่ย 35.25 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 คะแนนเฉลี่ยรวม 33.92 
วิชาภาษาไทยคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ (4.30) ส าหรับวิชาอ่ืน ๆ ต้องพัฒนา เนื่องจากมีคะแนน
เฉลี่ยต่ ากว่าระดับประเทศ โดยเรียงล าดับผลต่างคะแนน ดังนี้ คณิตศาสตร์ ( -4.35) ภาษาอังกฤษ (-3.24) 
และวิทยาศาสตร์ (-2.06) 
 พิจารณาเป็นรายวิชาเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2560 พบว่า วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ มีพัฒนาการ 4.98 , 4.37 และ 4.16 ตามล าดับ ส าหรับวิชาภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า
ปีการศึกษา 2560 ผลต่างคะแนนเฉลี่ย -0.80  (แผนภูมิ 2) 
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 ปี 2559 28.90 43.84 19.05 28.28 32.00 21.34

ปี 2560 30.54 49.40 20.33 27.98 32.80 22.17

ปี 2561 30.71 44.67 22.83 27.81 34.70 23.53

ค่าพฒันาการ 0.17 -4.73 2.50 -0.17 1.90 1.36

เฉล่ียรวม ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สงัคมศึกษา 

ศาสนาฯ
ภาษาองักฤษ

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

(คะแนนเฉลีย่) (ค่าพฒันาการ) 
43.14 

55.90 

37.50 39.46 39.24 
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แผนภูมิ 2 คะแนนเฉลี่ยและคา่พัฒนาการผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O–Net) ชั้นมัธยมศึกษา  
                ปีที่ 3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ปีการศึกษา 2559 – 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ที่มา : รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี 
         การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ปีการศึกษา 2559 - 2561 
 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผลการทดสอบทางการผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-
NET) ปีการศึกษา 2561 ของนักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 
นักเรียนเข้ารับการทดสอบ 23 คน จาก 1 โรงเรียน ผลการทดสอบคะแนนเฉลี่ยรวมทุกรายวิชามีคะแนนเฉลี่ย 

30.71 เรียงล าดับจากรายวิชาที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงไปหาต่ า ดังนี้ ภาษาไทย (x̄ = 44.67) สังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม (x̄ = 34.70) วิทยาศาสตร์ (x̄ = 27.81) ภาษาอังกฤษ (x̄ = 23.53) และคณิตศาสตร์ (x̄ = 22.83) 
 เมื่อเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ พบว่า ภาพรวมเฉลี่ยทุกรายวิชาระดับประเทศ 
คะแนนเฉลี่ย 35.02 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 คะแนนเฉลี่ยรวม 30.71 
ทุกรายวิชาต้องพัฒนาเร่งด่วน เนื่องจากมีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับประเทศ เรียงล าดับผลต่างคะแนน ดังนี้ 
คณิตศาสตร์ (-7.89) ภาษาอังกฤษ (-7.88) วิทยาศาสตร์ (-2.70) ภาษาไทย (-2.64) และสังคม ศาสนา และ
วัฒนธรรม (-0.46) 
 พิจารณาเป็นรายวิชาเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2560 พบว่า มี 3 รายวิชาที่มีพัฒนาการ เรียงล าดับ
พัฒนาการจากมากไปไปน้อย ดังนี้ คณิตศาสตร์ (2.50) สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (1.90) และ
ภาษาอังกฤษ 1.36 ส าหรับวิขาที่ต้องพัฒนา เนื่องจากมีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าปีการศึกษา 2560 คือ ภาษาไทย (-
4.73) และ วิทยาศาสตร์ (-0.17) (แผนภูมิ 3) 
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ปี 2559 33.65 41.97 23.81 31.70 26.57

ปี 2560 30.74 44.74 21.32 29.88 27.01

ปี 2561 33.92 49.72 25.69 34.04 26.21

คา่พฒันาการ 3.18 4.98 4.37 4.16 -0.80

เฉล่ียรวม ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาองักฤษ

35.25 

45.42 

30.04 
36.10 

29.45 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

(คะแนนเฉลีย่) (ค่าพฒันาการ) 
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แผนภูมิ 3 คะแนนเฉลี่ยและค่าพัฒนาการผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O–Net) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
             ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ปีการศึกษา 2559 – 2561 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ที่มา : รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี 
         การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ปีการศึกษา 2559 – 2561 
 

 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผลการประเมินความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)  ปี
การศึกษา 2561 ผลการประเมินของนักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย 
เขต 1 นักเรียนเข้ารับการประเมิน 1,870 คน จาก 154 โรงเรียน คะแนนเฉลี่ยรวมทุกด้าน 49.56 ส าหรับ

รายด้าน เรียงล าดับค่าเฉลี่ยคะแนน ดังนี้ ด้านความสามารถทางภาษา (x̄ = 53.77) ด้านการใช้เหตุผล (x̄ = 

48.16) และด้านการค านวณ (x̄ = 46.74) 
 เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยคะแนนระดับประเทศ พบว่า ภาพรวมเฉลี่ยทุกด้านระดับประเทศ        
คะแนนเฉลี่ย 49.48 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 คะแนนเฉลี่ยรวมทุกด้าน 
49.56 ซึ่งแต่ละด้านมีค่าเฉลี่ยใกล้เคียงกับระดับประเทศ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ คือ ด้าน
ภาษา และด้านเหตุผล ผลต่างค่าเฉลี่ย 0.59 และ 0.09 ตามล าดับ  ส าหรับด้านการค านวณต้องพัฒนา
เนื่องจากค่าเฉลี่ยต่ ากว่าระดับประเทศ -0.45 
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 ปี 2559 28.90 43.84 19.05 28.28 32.00 21.34

ปี 2560 30.54 49.40 20.33 27.98 32.80 22.17

ปี 2561 30.71 44.67 22.83 27.81 34.70 23.53

คา่พฒันาการ 0.17 -4.73 2.50 -0.17 1.90 1.36

เฉล่ียรวม ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สงัคมศึกษา 

ศาสนาฯ
ภาษาองักฤษ

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

35.02 

47.31 

30.72 
30.51 

35.16 

31.41 

(คะแนนเฉลีย่) (ค่าพฒันาการ) 
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 พิจารณาในแต่ละด้านเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2560 พบว่า ทุกรายวิชามีพัฒนาการ  โดย
เรียงล าดับผลต่างคะแนนเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านค านวณ (11.11) ด้านเหตุผล (4.17) และด้าน
ภาษา (3.83)  (แผนภูมิ 4) 
 

แผนภูมิ 4 ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยและค่าพัฒนาการผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียน 
              ระดับชาติ (NT) ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย   
              เขต 1 ปีการศึกษา 2559 – 2561 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ที่มา : รายงานผลการทดสอบความสามารถของผู้เรียนระดับชาติ (NT)  ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่    
        การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ปีการศึกษา 2559 – 2561 
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ปี 2559 45.38 49.64 35.03 51.46

ปี 2560 43.18 49.94 35.63 43.99

ปี 2561 49.55 53.77 46.74 48.16

คา่พฒันาการ 3.83 11.11 4.17 4.17

เฉล่ียรวม
ดา้นความสามารถทาง

ภาษา
ดา้นค านวณ ดา้นการใชเ้หตุผล

(ค่าพัฒนาการ) 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

(คะแนนเฉลี่ย) 
49.48 

53.18 
47.19 48.07 



 
 

ส่วนที่ 2 
ทิศทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 

2.1  สืบสานพระราชปณิธานในหลวงรัชกาลที่ 9  ด้านการศึกษา  
 1. ครูต้องสอนให้นักเรียนมีน ้ำใจ เช่น คนเรียนเก่งช่วยสอนเพ่ือนที่เรียนล้ำหลังมิใช่สอนให้
คิดแต่จะแข่งขัน (Compete) กับเพ่ือนเพ่ือให้คนเก่งได้ล้ำดับดีๆ เช่น สอบได้ที่หนึ่งของชั น แต่ต้องให้
เด็กแข่งขัน กับตนเอง” (11 มิ.ย.2555)  
 2.“ครูไม่จ้ำเป็นต้องมีควำมรู้ทำงเทคโนโลยีมำก แต่ต้องปลูกฝังควำมดีให้นักเรียนชั นต้น 
อบรม บ่มนิสัยให้เป็นพลเมืองดีเด็กโตก็ท้ำได้เช่นกัน” (6 มิ.ย.2555)  
 3.“เรำต้องฝึกหัดให้นักเรียนรู้จักท้ำงำนร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นหมู่คณะมำกขึ น จะได้มีควำม
สำมัคคี รู้จักดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันเอื อเฟ้ือเผื่อแผ่ควำมรู้และประสบกำรณ์แก่กัน” (5 ก.ค.2555)  
 4.“ท้ำตัวอย่ำงไรให้นักเรียนเป็นคนดี นักเรียนรักครู ครูรักนักเรียน” (9 ก.ค.2555)  
 5.“เรื่องครูมีควำมส้ำคัญไม่น้อยกว่ำนักเรียนปัญหำหนึ่ง คือ กำรขำดครู เพรำะจ้ำนวนไม่พอ       
และครูย้ำยบ่อย ดังนั น ก่อนคัดเลือกเด็กที่จะพัฒนำต้องพัฒนำครูก่อน ให้พร้อมก่อนที่จะสอนเด็กให้
ได้ผล ตำมที่ต้องกำร จึงจะต้องคัดเลือกครูและพัฒนำครู ต้องตั งฐำนะในสังคมของครูให้เหมำะสมและ
ปลูกจิตส้ำนึก โดยใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง” (11 มิ.ย. 2555) 

 
2.2  พระบรมราโชบายด้านการศึกษา  ในรัชกาลที่ 10   

การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน  คือ   
1. ทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง  ได้แก่   

1.1 ควำมรู้ ควำมเข้ำใจต่อชำติบ้ำนเมือง     
1.2 ยึดมั่นในศำสนำ    
1.3 มั่นคงในสถำบันพระมหำกษัตริย์     
1.4 มีควำมเอื ออำทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน    

2. มีพื้นฐานชีวิตที่ม่ันคง – มีคุณธรรม    
2.1 รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด – ชอบ / ชั่ว – ดี  
2.2 ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ  สิ่งที่ดีงำม    
2.3 ปฏิเสธสิ่งที่ผิด  สิ่งที่ชั่ว     
2.4 ช่วยกันสร้ำงคนดีให้แก่บ้ำนเมือง    
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3. มีงานท า – มีอาชีพ    
3.1 กำรเลี ยงดูลูกหลำนในครอบครัว หรือกำรฝึกฝนอบรมในสถำนศึกษำต้องมุ่งให้

เด็ก และเยำวชนรักงำน สู้งำน ท้ำงำนจนส้ำเร็จ   
3.2 กำรฝึกฝนอบรมทั งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมำยให้ผู้เรี ยน

ท้ำงำนเป็น และมีงำนท้ำในที่สุด   
3.3 ต้องสนับสนุนผู้ส้ำเร็จหลักสูตรมีอำชีพ มีงำนท้ำจนสำมำรถเลี ยงตัวเองและ

ครอบครัว   
4. เป็นพลเมืองดี   

4.1  กำรเป็นพลเมืองดี เป็นหน้ำที่ของทุกคน   
4.2 ครอบครัว–สถำนศึกษำและสถำนประกอบกำรต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกำส

หน้ำที่เป็นพลเมืองดี   
4.3 กำรเป็นพลเมืองดี คือ “เห็นอะไรที่จะท้ำเพ่ือบ้ำนเมืองได้ก็ต้องท้ำ” เช่น งำน

อำสำสมัครงำนบ้ำเพ็ญประโยชน์ งำนสำธำรณกุศลให้ท้ำด้วยควำมมีน ้ำใจและควำมเอื ออำทร 

 
2.3  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) 
   เป็นยุทธศำสตร์ชำติฉบับแรกของประเทศไทย ตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย ซึ่ง
จะต้องน้ำไปสู่กำรปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
เป็นประเทศพัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำของ เศรษฐกิจพอเพียง” ภำยในช่วงเวลำ
ดังกล่ำว เพื่อควำมสุขของคนไทยทุกคน โดยก้ำหนดวิสัยทัศน์ เป้ำหมำยและยุทธศำสตร์ ดังนี  
 

วิสัยทัศน์  
   “ประเทศไทยมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้วด้วยกำรพัฒนำตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ้ำชำติว่ำ “ม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน” 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) มี 6 ยุทธศาสตร์ 
 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความม่ันคง 
  มีเป้ำหมำย   ประเทศชำติมั่นคง ประชำชนมีควำมสุข 
- มุ่งเน้นกำรบริหำรจัดกำรสภำวะแวดล้อมของประเทศให้มีควำมมั่นคง ปลอดภัย เอกรำช

อธิปไตยและมีควำมสงบเรียบร้อยในทุกระดับ 
- มุ่งเน้นกำรพัฒนำคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบฐำนข้อมูลขนำดใหญ่ให้มีควำมพร้อม

สำมำรถรับมือกับภัยคุกคำมและภัยพิบัติทุกรูปแบบ และทุกระดับควำมรุนแรง 
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        ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 มีเป้ำหมำย  กำรพัฒนำที่มุ่งเน้นกำรยกระดับศักยภำพของประเทศในหลำกหลำยมิติ บน

พื นฐำนแนวคิด 3 ประกำร 
1.“ต่อยอดอดีต” มองกลับไปที่รำกเหง้ำทำงเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต 

และจุดเด่นทำงทรัพยำกรธรรมชำติที่หลำกหลำย น้ำมำประยุกต์ผสมผสำนกับเทคโนโลยีและ 
นวัตกรรม เพื่อให้สอดรับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ 

2.“ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทำงสู่อนำคต ผ่ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื นฐำนของประเทศในมิติ
ต่ำงๆ โครงสร้ำงวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล ปรับสภำพแวดล้อมให้เอื อต่อกำรพัฒนำ
อุตสำหกรรมและบริกำรอนำคต 

3.“สร้ำงคุณค่ำใหม่ในอนำคต” ด้วยกำรเพ่ิมศักยภำพของผู้ประกอบกำร เพื่อตอบสนองควำม
ต้องกำรของตลำด ขยำยโอกำสทำงกำรค้ำและกำรลงทุนในเวทีโลก 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
    มีเป้ำหมำย กำรพัฒนำที่ส้ำคัญเพ่ือพัฒนำคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง 

และมีคุณภำพ โดยมีควำมพร้อมทั งกำย ใจ สติปัญญำ 
- มีพัฒนำกำรที่ดีรอบด้ำนและมีสุขภำวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสำธำรณะ รับผิดชอบต่อ

สังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม  โอบอ้อมอำรี มีวินัย รักษำศีลธรรมและเป็นพลเมืองดีของชำติ  
- มีทักษะที่จ้ำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสำรภำษำอังกฤษและภำษำที่สำม และ

อนุรักษ์ภำษำท้องถิ่น 
- มีนิสัยรักกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำตนเองอย่ำงเนื่องตลอดชีวิต สู่กำรเป็นคนไทยที่มีทักษะ

สูง  
 - เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบกำร เกษตรกรยุคใหม่ และอ่ืนๆโดยมีสัมมำอำชีพตำมควำม

ถนัดของตนเอง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   
    มีเป้ำหมำย กำรพัฒนำที่ให้ควำมส้ำคัญกับกำรดึงเอำพลังของภำคส่วนต่ำงๆ ทั งภำคเอกชน 
ประชำชน สังคม ชุมชน ท้องถิ่น มำร่วมขับเคลื่อน 

- เตรียมควำมพร้อมของประชำกรไทย ทั งในมิติสุขภำพ เศรษฐกิจ สังคม และ
สภำพแวดล้อมให้เป็นประชำกรที่มีคุณภำพ สำมำรถพ่ึงตนเอง และมีประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน 
สังคม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
     มีเป้ำหมำย กำรพัฒนำที่ส้ำคัญเพ่ือน้ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนในทุกมิติ 

ทั งด้ำนสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมำภิบำล โดยเป็นกำรด้ำเนินกำรบนพื นฐำนกำรเติบโตร่วมกัน 
ไม่ว่ำจะเป็นทำงเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภำพชีวิต ให้ควำมส้ำคัญกับกำรสร้ำงสมดุลทั ง 3 ด้ำน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
     มีเป้ำหมำย “ภำครัฐของประชำชนเพื่อประชำชนและประโยชน์ส่วนรวม” 
- มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีควำมทันสมัยและพร้อมที่ปรับตัวให้ทันต่อกำร 

เปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลำ น้ำนวัตกรรม เทคโนโลยี มีระบบกำรท้ำงำนที่เป็นดิจิทัล เข้ำมำ
ประยุกต์ใช้อย่ำงคุ้มค่ำ และปฏิบัติงำนเทียบได้กับมำตรฐำนสำกล 

2.4  แผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2560 – 2579         

  ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ   
  แนวคิดการจัดการศึกษา  
  แนวคิดกำรจัดกำรศึกษำ (Conceptual Design) ตำมแผนกำรศึกษำแห่งชำติ ประกอบด้วย  
หลักกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือปวงชน (Education for All) หลักกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมเท่ำเทียมและทั่วถึง 
(Inclusive Education) หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และหลักกำรมีส่วน
ร่วม ของทุกภำคส่วนของสังคม (All for Education) อีกทั งยึดตำมเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals : SDGs 2030) ประเด็นภำยในประเทศ (Local Issues) โดยน้ำ 
ยุทธศำสตร์ชำติ (National Strategy)  มำเป็นกรอบควำมคิดส้ำคัญในกำรจัดท้ำแผนกำรศึกษำแห่งชำติ 
วิสัยทัศน์ จุดมุ่งหมำย  เป้ำหมำย ยุทธศำสตร์และตัวชี วัด ดังนี          

  วิสัยทัศน์   
  “คนไทยทุกคนได้รับกำรศึกษำและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงมีคุณภำพ ด้ำรงชีวิต อย่ำงเป็นสุข 
สอดคล้องกับหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21”  
  พันธกิจ   
  1. พัฒนำระบบและกระบวนกำรจัดกำรศึกษำที่คนไทยทุกคนเข้ำถึงโอกำสในกำรศึกษำและ 
กำรเรียนรู้ตลอดชีวิต สร้ำงควำมเสมอภำคด้ำนกำรศึกษำแก่ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้ำหมำย ยกระดับคุณภำพและ
ประสิทธิภำพของกำรจัดกำรศึกษำทุกระดับ และจัดกำรศึกษำที่สอดคล้องและรองรับกระแสกำร
เปลี่ยนแปลง ของโลกศตวรรษที่ 21  
  2. พัฒนำคุณภำพชองคนไทยให้เป็นผู้มีควำมรู้ คุณลักษณะ และทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 สำมำรถพัฒนำศักยภำพและเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต  
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  3. สร้ำงควำมมั่นคงแก่ประเทศชำติ โดยสร้ำงสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ และสังคม 
คุณธรรม จริยธรรมที่คนไทยทุกคนอยู่ร่วมกันอย่ำงปลอดภัย สงบสุข และพอเพียง  
  4. พัฒนำศักยภำพและควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศไทย เพ่ือกำรก้ำวข้ำมกับดัก 
ประเทศรำยได้ปำนกลำงสู่กำรเป็นประเทศในโลกที่หนึ่ง และลดควำมเหลื่อมล ้ำในสังคมด้วยกำรเพ่ิมผลิต
ภำพ ของก้ำลังแรงงำน (productivity) ให้มีทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดงำน     
และกำรพัฒนำประเทศ พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลงที่เป็นพลวัตของโลกศตวรรษที่ 21 ภำยใต้ยุคเศรษฐกิจ  
และสังคม 4.0  

  วัตถุประสงค์   
  1.  เพ่ือพัฒนำระบบและกระบวนกำรจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพและมีประสิทธิภำพ  
  2. เพ่ือพัฒนำคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับ 
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติและยุทธศำสตร์ชำติ 
20 ปี (พ.ศ.2561-2580)  
  3.  เพ่ือพัฒนำสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสำมัคคีและ 
ร่วมมือผนึกก้ำลังมุ่งสู่กำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืน ตำมหลักปรัชญำชองเศรษฐกิจพอเพียง  
  4. เพ่ือพัฒนำประเทศไทยก้ำวข้ำมกับดักประเทศที่มีรำยได้ปำนกลำง และควำมเหลื่อมล ้ำ 
ภำยในประเทศ 
  เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์และจุดมุ่งหมำยในกำรจัดกำรศึกษำดังกล่ำวข้ำงต้น แผนกำรศึกษำ
แห่งชำติได้วำงเป้ำหมำยไว้ 2 ด้ำน คือ 

1. ด้ำนผู้เรียน  (Learner Aspirations) 
2. ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ (Aspirations) 

 เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนำผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะ และทักษะ
กำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) 

 เป้าหมายของการจัดการศึกษาก าหนดไว้  5 ประการ  ดังนี   

  1. ประซำกรทุกคนเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพและมีมำตรฐำนอย่ำงทั่วถึง (Access) มี
ตัวชี วัด ที่ส้ำคัญ เซ่น ประชำกรกลุ่มอำยุ 6 - 14 ปี ทุกคนได้เข้ำเรียนในระดับประถมศึกษำและมัธยมศึกษำ
ตอนต้น หรือเทียบเท่ำที่รัฐต้องจัดให้ฟรี โดยไม่เก็บค่ำใช้จ่ำย ผู้เรียนพิกำรได้รับกำรพัฒนำสมรรถภำพหรือ
บริกำรทำงกำรศึกษำที่เหมำะสมทุกคน และประชำกรวัยแรงงำนมีกำรศึกษำเฉลี่ยเพ่ิมขึ น เป็นต้น  

  2. ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้ำหมำยได้รับบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำนอย่ำง            
เท่ำเทียม (Equity) มีตัวชี วัดที่ส้ำคัญ เซ่น ผู้เรียนระดับกำรศึกษำขั นพื นฐำนทุกคนได้รับกำรสนับสนุน
ค่ำใช้จ่ำย ในกำรศึกษำ 15 ปี เป็นต้น  
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  3. ระบบกำรศึกษำที่มีคุณภำพ สำมำรถพัฒนำผู้เรียนให้บรรลุขีดควำมสำมำรถเต็มตำม
ศักยภำพ (Quality) มีตัวชี วัดที่ส้ำคัญ เช่น นักเรียนมีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั น
พื นฐำน (O-NET) แต่ละวิชำผ่ำนเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ นไปเพ่ิมขึ น และคะแนนเฉลี่ย ผลกำรทดสอบ
โครงกำรประเมินผล นักเรียนร่วมกับนำนำซำติ (Programme for International student Assessment: 
PISA) ของนักเรียน  อำยุ 15 ปีสูงขึ น เป็นต้น  

  4. ระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ เพ่ือกำรลงทุนทำงกำรศึกษำที่คุ้มค่ำและ
บรรลุเป้ำหมำย (Efficiency) มีตัวชี วัดที่ส้ำคัญ เช่น ร้อยละของสถำนศึกษำขนำดเล็กที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำร
ประเมินคุณภำพภำยนอกลดลง มีระบบกำรบริหำรงำนบุคคล ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่มี
ประสิทธิภำพและเป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน รวมทั งมีกลไกส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนสนับสนุนทรัพยำกรเพ่ือ
กำรจัดกำรศึกษำ เป็นต้น  

  5. ระบบกำรศึกษำที่สนองตอบและก้ำวทันกำรเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัตและบริบทที่ 
เปลี่ยนแปลง (Relevancy) ตัวชี วัดที่ส้ำคัญ เช่น อันดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ ด้ำน
กำรศึกษำดีขึ น สัดส่วนผู้ เรียนอำชีวศึกษำสูงขึ นเมื่อเทียบกับผู้ เรียนสำมัญศึกษำ และจ้ำนวน
สถำบันอุดมศึกษำที่ติดอันดับ 200 อันดับแรกของโลกเพ่ิมขึ น เป็นต้น  

     ยุทธศาสตร์ และเป้าหมาย  
 ยุทธศำสตร์ที่ 1 :  กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ มีเป้ำหมำย
ดังนี   
 1.1 คนทุกช่วงวัยมีควำมรักในสถำบันหลักของชำติ และยึดมั่นกำรปกครองระบอบ 
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
 1.2 คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้และพื นที่พิเศษ ได้รับ
กำรศึกษำและเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ  
 1.3 คนทุกช่วงวัยได้รับกำรศึกษำ กำรดูแลและป้องกันจำกภัยคุกคำมในชีวิต รูปแบบใหม่  
 ยุทธศำสตร์ที่ 2 :  กำรผลิตและพัฒนำก้ำลังคน กำรวิจัยและ นวัตกรรรม เพื่อสร้ำงขีด
ควำมสำมำรถ ในกำรแช่งขันของประเทศ มีเป้ำหมำย ดังนี   
 2.1 ก้ำลังคนมีทักษะที่ส้ำคัญจ้ำเป็นและมีสมรรถนะตรงตำมควำมต้องกำรของ ตลำดงำนและ
กำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
 2.2 สถำบันกำรศึกษำและหน่วยงำนที่จัดกำรศึกษำผลิตบัณฑิตที่มีควำมเชี่ยวชำญ และเป็น
เลิศเฉพำะด้ำน  
 2.3 กำรวิจัยและพัฒนำเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้ และนวัตกรรมที่สร้ำงผลผลิตและ มูลค่ำเพ่ิมทำง
เศรษฐกิจ  



18 
 

  

 ยุทธศำสตร์ที่ 3 : กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย และกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ มี
เป้ำหมำย ดังนี                                                                                                            
  3.1 ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื นฐำนชองพลเมืองไทย และทักษะ และ คุณลักษณะที่
จ้ำเป็นในศตวรรษที่ 21  
 3.2 คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ควำมรู้ควำมสำมำรถ และสมรรถนะตำมมำตรฐำนกำรศึกษำและ
มำตรฐำนวิชำชีพ และพัฒนำคุณภำพชีวิตได้ตำมศักยภำพ  
 3.3 สถำนศึกษำทุกระดับกำรศึกษำสำมำรถจัดกิจกรรม/กระบวนกำรเรียนรู้    ตำมหลักสูตร
อย่ำงมีคุณภำพและมำตรฐำน  
 3.4 แหล่งเรียนรู้ สื่อต้ำรำเรียน นวัตกรรม และสื่อกำรเรียนรู้มีคุณภำพและมำตรฐำน และ
ประซำชนสำมำรถเข้ำถึงได้โดยไม่จ้ำกัดเวลำและสถำนที่  
 3.5 ระบบและกลไกกำรวัด กำรติดตำม และประเมินผลมีประสิทธิภำพ  
 3.6 ระบบกำรผลิตครู อำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้มำตรฐำนระดับสำกล  
 3.7 ครู อำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะตำมมำตรฐำน 
  ยุทธศำสตร์ที่ 4 :  กำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค และควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำมี
เป้ำหมำย ดังนี   
 4.1 ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกำสและควำมเสมอภำคในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพ  
 4.2 กำรเพ่ิมโอกำสทำงกำรศึกษำผ่ำนเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำส้ำหรับคนทุกช่วงวัย  
 4.3 ระบบข้อมูลรำยบุคคลและสำรสนเทศทำงกำรศึกษำท่ีครอบคลุม ถูกต้อง   
เป็นปัจจุบัน เพื่อกำรวำงแผนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ กำรติดตำมประเมิน และรำยงำนผล  
 ยุทธศำสตร์ที่ 5 :  กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีเป้ำหมำย ดังนี   
 5.1 คนทุกช่วงวัย มีจิตส้ำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรมและน้ำแนวคิด ตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรปฏิบัติ  
 5.2 หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อกำรเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
คุณธรรม จริยธรรม และกำรน้ำแนวคิดตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรปฏิบัติ  
 5.3 กำรวิจัยเพื่อพัฒนำองค์ควำมรู้และนวัตกรรมด้ำนกำรสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิต ที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม  
 ยุทธศำสตร์ที่ 6 :  กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ มีเป้ำหมำย ดังนี      
 6.1 โครงสร้ำง บทบำท และระบบกำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำมีควำมคล่องตัว ชัดเจน และ
สำมำรถตรวจสอบได้     
 6.2 ระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลส่งผล ต่อคุณภำพ และ
มำตรฐำนกำรศึกษำ  
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 6.3 ทุกภำคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำท่ีตอบสนองควำมต้องกำร ของ         
ประซำซนและพื นที่  
 6.4 กฎหมำยและรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงกำรศึกษำรองรับลักษณะที่แตกต่ำง
กันของผู้เรียน สถำนศึกษำ และควำมต้องกำรก้ำลังแรงงำนของประเทศ  
 6.5 ระบบบริหำรงำนบุคคลของครู อำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีควำมเป็นธรรม 
สร้ำงขวัญก้ำลังใจและส่งเสริมให้ปฏิบัติงำนได้อย่ำงเต็มตำมศักยภำพ 

2.5  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  
 เพ่ือให้กำรด้ำเนินกำรจัดกำรศึกษำและบริหำรจัดกำรศึกษำ ของกระทรวงศึกษำธิกำรใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 มีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ เป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ วัตถุประสงค์ของแผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ และนโยบำยของรัฐบำล 
โดยเฉพำะนโยบำยเร่งด่วน เรื่องกำรเตรียมคนสู่ศตวรรษที่ 21 รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร 
(นำยณัฎฐพล  ทีปสุวรรณ) จึงประกำศนโยบำย จุดเน้น ของกระทรวงศึกษำธิกำร ปี พ.ศ. 2563 ดังนี  
 หลักการ 

1. ให้ควำมส้ำคัญกับประเด็นคุณภำพและประสิทธิภำพ ในทุกมิติ ทั งผู้เรียน ครู และ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ข้ำรำชกำรพลเรือน และผู้บริหำรทุกระดับ ตลอดจนสถำนศึกษำ ทุกระดับ        
ทุกประเภท และเป็นกำรศึกษำตลอดชีวิต 

2. บูรณำกำรกำรท้ำงำนร่วมกันระหว่ำงส่วนรำชกำรหลัก องค์กำรมหำชนในก้ำกับ
ของรั ฐมนตรี ว่ ำกำรกระทรวงศึ กษำธิกำร  ให้ มีคว ำมคล่องตั ว รวมทั งหน่ วยงำนสั งกั ด
กระทรวงศึกษำธิกำรในพื นที่ภูมิภำคให้สำมำรถปฏิบัติงำนร่วมกันได้ เพ่ือด้ำเนินกำรปฏิรูปกำรศึกษำ
ร่วมกับภำครัฐ ภำคเอกชนและภำคประชำชน ตำมนโยบำยประชำรัฐ 

 ระดับก่อนประถมศึกษา 
เน้นประสำนงำนกับส่วนรำชกำร และชุมชนในกำรเตรียมควำมพร้อมผู้เรียนใน

ด้ำนสุขภำพและโภชนำกำร และจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับระบบโรงเรียนปกติ 

 ระดับอนุบาล 
  เน้นกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับพ่อ แม่ ผู้ปกครอง และชุมชน เพื่อออกแบบกิจกรรม
กำรพัฒนำทักษะที่ส้ำคัญด้ำนต่ำงๆ เช่น ทักษะทำงสมอง ทักษะควำมคิดควำมจ้ำ ทักษะกำรควบคุม
อำรมณ์ ทักษะกำรรู้จักและประเมินตนเอง 
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 ระดับประถมศึกษา 
  มุ่งค้ำนึงถึงพหุของปัญญำของผู้เรียนรำยบุคคลที่หลำกหลำยตำมศักยภำพ ด้วย
จุดเน้น ดังนี  

1. ปลูกฝังควำมเป็นระเบียบ วินัย ทัศนคติที่ถูกต้อง โดยใช้กระบวนกำรลูกเสือ และ
ยุวกำชำด 

2. เรียนภำษำไทย เน้นเพ่ือให้เป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้วิชำอ่ืน 
3. เรียนภำษำอังกฤษและภำษำพื นถิ่น (ภำษำแม่) เน้นเพื่อกำรสื่อสำร 
4. เรียนรู้ด้วยวิธีกำร Active Learning เพ่ือพัฒนำกระบวนกำรคิด กำรเรียนรู้

จำกประสบกำรณ์จริง หรือจำกสถำนกำรณ์จ้ำลองผ่ำนกำรลงมือปฏิบัติ และเปิดโลกทัศน์มุมมอง
ร่วมกัน ของผู้เรียนและครู ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนใช้เชิงแสดงควำมคิดเห็นให้มำกขึ น 
  5. สร้ำงแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อกำรเรียนรู้ และดิจิทัล เป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้ 
  6. จัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือฝึกทักษะกำรคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั นตอน 
(Coding) 
  7. พัฒนำครู ให้มีควำมช้ำนำญในกำรสอนภำษำอังกฤษ และภำษำคอมพิวเตอร์ 
(Coding) 
  8. จัดให้มีโครงกำร 1 ต้ำบล 1 โรงเรียนคุณภำพ โดยเน้นปรับสภำพแวดล้อม           
ทั งภำยในและภำยนอกบริเวณโรงเรียนให้เอื อต่อกำรสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำธำรณะ 

 ระดับมัธยมศึกษา 
  มุ่งต่อยอดระดับประถมศึกษำ ด้วยจุดเน้น ดังนี  

1. จัดกำรเรียนรู้ด้วยวิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศำสตร์ 
(STEM) และภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำท่ีสำม) 

2. จัดกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำย เพ่ือสร้ำงทักษะพื นฐำนที่เชื่อมโยงสู่กำรสร้ำงอำชีพ 
และกำรมีงำนท้ำ เช่น ทักษะด้ำนกีฬำที่สำมำรถพัฒนำไปสู่นักกีฬำอำชีพ ทักษะภำษำเพ่ือเป็น
มัคคุเทศก์ 

 การขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ 
1. ทุกหน่วยงำนในสังกัดประทรวงศึกษำธิกำร ต้องปรับปรุงแผนปฏิบัติรำชกำร

ให้สอดคล้องกับนโยบำยของรัฐบำล และวำงแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณให้เป็นรำยไตรมำส รวมทั งใช้
จ่ำยงบประมำณให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 

2. จัดท้ำฐำนข้อมูล (Big Data) ของกระทรวงศึกษำธิกำร ให้ครบถ้วน ถูกต้อง 
ทันสมัย 
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3. ใช้เทคโนโลยีและดิจิทัล เป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำงำนทั งระบบ เน้นกำร
เรียนรู้และกำรบริหำรจัดกำร 

4. ปรับปรุงโครงสร้ำงของกระทรวงศึกษำธิกำร ให้เกิดควำมคล่องตัว หำกติดขัด
ในเรื่องข้อกฎหมำย ให้ผู้บริหำรระดับสูงร่วมหำแนวทำงกำรแก้ไข ร่วมกัน 

5. ให้หน่วยงำนระดับกรม ก้ำหนดแผนงำนสนับสนุนทรัพยำกร งบประมำณ 
อัตรำก้ำลัง ตำมควำมต้องกำรจ้ำเป็น ให้แก่หน่วยงำนในพื นท่ีภูมิภำค 

6. ใช้กลไกกองทุนเพ่ือควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ มำบูรณำกำรด้ำเนินงำน
ร่วมกับหน่วยจัดกำรศึกษำ 

7. เร่งทบทวน (ร่ำง) พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.....โดยปรับปรุง
สำระส้ำคัญให้เอื อต่อกำรขับเคลื่อนนโยบำยของรัฐบำล 

8. ในระดับพื นที่หำกเกิดปัญหำข้อติดขัดกำรปฏิบัติงำน  ต้องศึกษำ ตรวจสอบ
ข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ น เช่น จ้ำนวนเด็กในพื นที่น้อยลง ซึ่งจ้ำเป็นต้องมีกำรควบรวมโรงเรียน ให้
พิจำรณำสื่อสำรอธิบำยท้ำควำมเข้ำใจที่ชัดเจนกับชุมชน 

9. วำงแผนกำรใช้อัตรำก้ำลังครู โดยเฉพำะครูระดับอนุบำล และครูระดับ
อำชีวศึกษำ ให้มีประสิทธิภำพและจัดท้ำแผนกำรประเมินครูอย่ำงเป็นระบบ รวมทั งจัดท้ำหลักสูตรกำร
พัฒนำครู ให้มีองค์ควำมรู้และทักษะในด้ำนพหุปัญญำของผู้เรียน 

10. ให้ศึกษำธิกำรจังหวัด จัดท้ำแผนกำรศึกษำของแต่ละจังหวัด น้ำเสนอต่อ 
คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด และขับเคลื่อนสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม 

11.  ให้ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร และศึกษำธิกำรภำค มีบทบำทหน้ำที่
ตรวจรำชกำร ติดตำม ประเมินผล ในระดับนโยบำย และจัดท้ำรำยงำนเสนอต่ อรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร 

2.6  นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำน ได้ก้ำหนดนโยบำยประจ้ำปีงบประมำณ            

พ.ศ. 2563 โดยยึดหลักของกำรพัฒนำที่ยั่งยืน และกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ
ในอนำคต เป็นแนวทำงในกำรจัดกำรศึกษำจัดกำรศึกษำขั นพื นฐำน และสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ 
พ.ศ. 2561 – 2580 แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนปฏิรูปประเทศด้ำน
กำรศึกษำ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2565) แผนกำรศึกษำ
แห่งชำติ พ.ศ. 2560 – 2579 และมุ่งสู่ Thailand 4.0 ดังนี  

นโยบำยที่ 1 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของมนุษย์และของชำติ 
นโยบำยที่ 2 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
นโยบำยที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย ์
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นโยบำยที่ 4  ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพ  
   มีมำตรฐำนและลดควำมเหลื่อมล ้ำทำงกำรศึกษำ 
นโยบำยที่ 5  ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
นโยบำยที่ 6 ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 

 

2.7  นโยบายส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  เขต 1   
ปีงบประมาณ 2563 

 

วิสัยทัศน์ 
ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนำกำรศึกษำขั นพื นฐำนให้มีคุณภำพ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ทำงกำรศึกษำ บุคลำกรในสังกัดได้รับกำรพัฒนำให้เป็นมืออำชีพ สู่สังคมอนำคตอย่ำงยั่งยืน 

 

พันธกิจ 

1. ส่งเสริม สนับสนุน กำรศึกษำขั นพื นฐำนให้ประชำกรวัยเรียนทุกกลุ่มอำยุได้รับกำรศึกษำ             
อย่ำงทั่วถึง และมีคุณภำพสู่มำตรฐำนสำกล 

2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตร 
3. พัฒนำบุคลำกรในสังกัด ให้มีทักษะที่เหมำะสม และมีวัฒนธรรมกำรท้ำงำนท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
4. ส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมกำรศึกษำที่ทันสมัย เพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ

ขั นพื นฐำน 
5. จัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตที ่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญำของ

เศรษฐกิจพอเพียง และเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน  (Sustainable Development Goals: 
SDGs)  

6. บริหำรจัดกำรองค์กรตำมมำตรฐำนกำรบริหำรกำรจัดกำรภำครัฐ โดยเน้นกำรมีส่วนร่วม     
             

เป้าหมาย 
1.  ผู้เรียนในเขตบริกำรทุกคนได้เข้ำรับกำรศึกษำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั นพื นฐำนอย่ำงมี

คุณภำพทั่วถึง เสมอภำค และพัฒนำสู่ควำมเป็นเลิศ 
2.  ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดทุกคนได้รับกำรพัฒนำ ให้มีทักษะที่

เหมำะสม และมีวัฒนธรรมกำรท้ำงำนท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
3.  หน่วยงำนในสังกัดมีและใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมกำรศึกษำที่ทันสมัย สอดคล้องกับ

ควำมต้องกำรของผู้ใช้ รวมทั งผู้รับบริกำร 
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4. สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำเพ่ือกำรบรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) และสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตำมหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

5. หน่วยงำนในสังกัดมีระบบกำรบริหำรจัดกำรองค์กรตำมมำตรฐำนกำรบริหำรกำรจัดกำร
ภำครัฐ โดยเน้นกำรมีส่วนร่วม     
 

นโยบาย 
 

นโยบำยที่ 1 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของมนุษย์และของชำติ 
นโยบำยที่ 2 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
นโยบำยที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
นโยบำยที่ 4  ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพ  

   มีมำตรฐำนและลดควำมเหลื่อมล ้ำทำงกำรศึกษำ 
นโยบำยที่ 5  ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
นโยบำยที่ 6 ด้ำนกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 

จำกนโยบำยของส้ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำย เขต 1 ได้ก้ำหนด            
กลยุทธ์ในกำรขับเคลื่อนสู่กำรปฏิบัติ เป็น 6 กลยุทธ์ ดังนี  

กลยุทธ์ที่ 1 จัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของมนุษย์และของชำติ 
กลยุทธ์ที่ 2 จัดกำรศึกษำเพ่ือเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
กลยุทธ์ที่ 4  สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพมีมำตรฐำนและ 

                      ลดควำมเหลื่อมล ้ำทำงกำรศึกษำ 
กลยุทธ์ที่ 5  จัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
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นโยบายที่ 1  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 

กลยุทธ์ที่ 1   จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 

เป้าประสงค์ 
1. ผู้เรียนทุกคนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงควำมรักในสถำบันหลักของชำติ ยึดมั่นกำร

ปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. ผู้ เรียนทุกคนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้ำนเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชำติ             

มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่ำนิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสำธำรณะ มีจิตอำสำ รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อ่ืน 
และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจตริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอำรี มีวินัย และรักษำศีลธรรม 

3. ผู้เรียนในเขตพื นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ได้รับกำรบริกำรด้ำนกำรศึกษำขั นพื นฐำนที่มี
คุณภำพ และเหมำะสมตรงตำมควำมต้องกำร 
 

ตัวช้ีวัด 
1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงควำมรักในสถำบันหลักของชำติยึดมั่นกำร

ปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงกำรมีทัศนคติที่ดีต่อบ้ำนเมือง มีหลักคิด          

ที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชำติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่ำนิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์           
มีจิตสำธำรณะ มีจิตอำสำ รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อ่ืน และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์    
อดออม โอบอ้อมอำรี มีวินัย และรักษำศีลธรรม 

3. ร้อยละของผู้เรียนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และมีควำมพร้อมสำมำรถรับมือกับภัยคุกคำม          
ทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อควำมมั่นคง เช่น ภัยจำกยำเสพติด ควำมรุนแรง กำรคุกคำมในชีวิตและ
ทรัพย์สิน กำรค้ำมนุษย์ อำชญำกรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่ำง ๆ เป็นต้น 

4. ร้อยละของผู้ เรียนในเขตพื นที่ เขตเศรษฐกิจพิเศษ ได้รับกำรบริกำรด้ำนกำรศึกษำ               
ขั นพื นฐำนที่มีคุณภำพ และเหมำะสมตรงตำมควำมต้องกำร สอดคล้องกับบริบทของพื นที่ 

5. จ้ำนวนสถำนศึกษำที่น้อมน้ำพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำของพระบำทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทร มหำวชิรำลงกรณฯ พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว และหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมท่ีก้ำหนดได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

6. จ้ำนวนสถำนศึกษำที่จัดบรรยำกำศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียน
แสดงออกถึงควำมรักในสถำบันหลักของชำติ ยึดมั่นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้ำนเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชำติ 
มีคุณธรรม จริยธรรม 

 



25 
 

  

มาตรการ 
1. พัฒนำผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของชำติและเป็นพลโลกที่ดี 

      เป็นมำตรกำรในกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรักในสถำบันหลักของชำติ  ยึดมั่นในกำร
ปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีทัศนคติที่ดีต่อบ้ำนเมือง มีหลัก
คิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชำติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่ำนิยมที่พึงประสงค์  
มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสำธำรณะ มีจิตอำสำ รับผิดชอบต่อครอบครัว  ชุมชน และสังคมและ
ประเทศชำติซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ ์อดออม โอบอ้อมอำรี มีวินัย และรักษำศีลธรรม 

2. พัฒนำผู้เรียนมีควำมให้มีควำมพร้อมสำมำรถรับมือกับภัยคุกคำมทุกรูปแบบ ทุกระดับ
ควำมรุนแรง ที่มีผลกระทบต่อควำมม่ันคงของประเทศ 
      เป็นมำตรกำรในกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรู้  ควำมสำมำรถในกำรรับมือกับภัยคุกคำม 

รูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ ทุกระดับควำมรุนแรง เช่น ภัยจำกยำเสพติด ภัยจำกควำมรุนแรง กำรคุกคำม
ในชีวิตและทรัพย์สิน กำรค้ำมนุษย์ อำชญำกรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่ำง ๆ เป็นต้น ควบคู่ไปกับกำร
ป้องกันและแก้ไขปัญหำที่มีอยู่ในปัจจุบัน และท่ีอำจจะเกิดขึ นในอนำคต 

3. กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนในเขตพื นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
      เป็นมำตรกำรกำรจัดกำรศึกษำให้แก่ผู้เรียนที่อยู่ในเขตพื นที่ เขตเศรษฐกิจพิเศษ ได้รับกำร
บริกำรด้ำนกำรศึกษำขั นพื นฐำนที่มีคุณภำพ และเหมำะสมตรงตำมควำมต้องกำร 
  

นโยบายที่ 2  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

กลยุทธ์ที่ 2   จัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
เป้าประสงค์ 

1. ผู้เรียนทุกระดับให้มีควำมเป็นเลิศ มีทักษะที่จ้ำเป็นในศตวรรษที่ 21  
2. ผู้เรียนมีควำมเป็นเลิศตำมควำมถนัดและควำมสนใจ น้ำไปสู่กำรพัฒนำทักษะวิชำชีพ เป็น

นักคิด เป็นผู้สร้ำงนวัตกรรม เป็นนวัตกร 
3. ผู้เรียนได้รับโอกำสเข้ำสู่เวทีกำรแข่งขันระดับชำติ 

ตัวช้ีวัด 

1. จ้ำนวนผู้เรียนมีควำมเป็นเลิศทำงด้ำนวิชำกำร มีทักษะควำมรู้ที่สอดคล้องกับทักษะที่
จ้ำเป็นในศตวรรษที่ 21 

2. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำผ่ำนกำรประเมินสมรรถนะที่จ้ำเป็นด้ำนกำรรู้เรื่องกำรอ่ำน 
(Reading Literacy) ด้ำนกำรรู้เรื่องคณิตศำสตร์ (Mathematical Literacy) และด้ำนกำรรู้เรื่อง
วิทยำศำสตร์ (Scientific Literacy) ตำมแนวทำงกำรประเมิน PISA 

3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีศักยภำพได้รับโอกำสเข้ำสู่เวทีกำรแข่งขันระดับชำติ 
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มาตรการ 
 พัฒนำคุณภำพผู้เรียนเต็มตำมศักยภำพ น้ำไปสู่ควำมเป็นเลิศด้ำนวิชำกำรตำมควำมสำมำรถ 

ควำมสนใจ มีทักษะที่จ้ำเป็นในศตวรรษที่ 21 สร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
  

 

นโยบายที่ 3  ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 

กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 

เป้าประสงค์ 
1. หลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั นพื นฐำน มีกำรพัฒนำที่สอดคล้องกับ

แนวโน้มกำรพัฒนำของประเทศ 
2. ผู้ เรียนได้รับกำรพัฒนำตำมจุดมุ่งหมำยของหลักสูตร และมีทักษะควำมสำมำรถที่

สอดคล้องกับทักษะที่จ้ำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีควำมยืดหยุ่นทำงด้ำนควำมคิด สำมำรถท้ำงำนร่วมกับ
ผู้อ่ืนได้ ภำยใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม รวมถึงกำรวำงพื นฐำนกำรเรียนรู้เพ่ือกำรวำงแผนชีวิต            
ที่เหมำะสมในแต่ละช่วงวัยและน้ำไปปฏิบัติได้ 

3. ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำให้มีควำมรู้และทักษะน้ำไปสู่กำรพัฒนำนวัตกรรม 
4. ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพ เชื่อมโยงสู่อำชีพและกำรมีงำนท้ำ มีทักษะอำชีพที่

สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ 
5. ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำให้มีศักยภำพในกำรจัดกำรสุขภำวะของตนเองให้มีสุขภำวะที่ดี 

สำมำรถด้ำรงชีวิตอย่ำงมีควำมสุขทั งด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ 
6. ครู เปลี่ยนบทบำทจำก “ครูผู้สอน” เป็น “โค้ช (Coach)” ผู้ให้ค้ำปรึกษำข้อเสนอแนะกำร

เรียนรู้หรือผู้อ้ำนวยกำรกำรเรียนรู้ 
7. ครู มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และเป็นแบบอย่ำงด้ำนคุณธรรม

และจริยธรรม 
 

 ตัวช้ีวัด 
1. ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะส้ำคัญตำมหลักสูตร มีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

(3R8C)  
2. ร้อยละของผู้เรียนชั นประถมศึกษำปีที่ 3 ที่มีคะแนนผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพื นฐำน

ระดับชำติ (NT) ผ่ำนเกณฑ์ท่ีก้ำหนด 
3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั นพื นฐำน (O-NET) 

มำกกว่ำร้อยละ 50 ในแต่ละวิชำเพ่ิมขึ นจำกปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ  
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4. ร้อยละผู้เรียนที่จบกำรศึกษำชั นประถมศึกษำปีที่ 6 ชั นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ชั นมัธยมศึกษำปี
ที่ 6 มีทักษะกำรเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อำชีพและกำรมีงำนท้ำ ตำมควำมถนัด และควำมต้องกำรของ
ตนเอง มีทักษะอำชีพที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ วำงแผนชีวิตและวำงแผนทำงกำรเงิน    
ที่เหมำะสมและน้ำไปปฏิบัติได ้

5. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพื นฐำนในกำรด้ำรงชีวิต สำมำรถด้ำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่ำงมี
ควำมสุข มีควำมยืดหยุ่นทำงด้ำนควำมคิด สำมำรถท้ำงำนร่วมกับผู้ อ่ืนได้ ภำยใต้สังคมที่เป็น              
พหุวัฒนธรรม 

6. ผู้เรียนทุกคนมีศักยภำพในกำรจัดกำรสุขภำวะของตนเองให้มีสุขภำวะที่ดี สำมำรถ
ด้ำรงชีวิตอย่ำงมีควำมสุขทั งด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ 

7. ครู  มีกำรเปลี่ยนบทบำทจำก “ครูผู้สอน” เป็น “โค้ช (Coach)” ผู้ ให้ค้ำปรึกษำ
ข้อเสนอแนะกำรเรียนรู้หรือผู้อ้ำนวยกำรกำรเรียนรู้ 

มาตรการ 
1. พัฒนำหลักสูตรทุกระดับกำรศึกษำ 

      เป็นมำตรกำรสนับสนุนให้มีกำรพัฒนำหลักสูตรแกนกลำงให้เป็นหลักสูตรเชิงสมรรถนะ  

สอดคล้องกับทักษะที่จ้ำเป็นในศตวรรษที่ 21 เอื อต่อกำรพัฒนำสมรรถนะผู้เรียนเป็นรำยบุคคลอย่ำง
เหมำะสมทุกด้ำนทั งทำงด้ำนร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ ์สังคม และสติปัญญำ มีทักษะสื่อสำรภำษำไทย   

2. กำรพัฒนำศักยภำพ และคุณภำพของผู้เรียน 
      2.1 กำรพัฒนำศักยภำพและคุณภำพของผู้เรียนระดับปฐมวัย 
 เด็กปฐมวัยได้รับกำรพัฒนำเหมำะสมกับวัยในทุกด้ำน ทั งทำงด้ำนร่ำงกำย จิตใจ 

อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำ มีวินัย มีทักษะสื่อสำรภำษำไทย และมีทักษะสื่อสำรภำษำอังกฤษ                 

(ฟัง พูด) และทักษะด้ำนดิจิทัล พร้อมที่จะได้รับกำรพัฒนำในระดับกำรศึกษำท่ีสูงขึ น 
  2.2  กำรพัฒนำศักยภำพ และคุณภำพผู้เรียนระดับประถมศึกษำ 
  ผู้เรียนระดับประถมศึกษำได้รับกำรพัฒนำทำงด้ำนร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ ์สังคม 

และสติปัญญำ มีวินัย มีทักษะที่จ้ำเป็นในศตวรรษที ่21  
  2.3  กำรพัฒนำศักยภำพ และคุณภำพผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำ 
  ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำ ได้รับกำรพัฒนำทำงด้ำนร่ำงกำย  จิตใจ อำรมณ์  
สังคม และสติปัญญำ มีวินัย มีทักษะที่จ้ำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะด้ำนกำรคิดวิเครำะห์ สังเครำะห์  
มีทักษะด้ำนภำษำไทยเพ่ือใช้ในกำรเรียนรู้ มีทักษะสื่อสำรภำษำอังกฤษ และภำษำที่ 3 มีควำมสำมำรถ 
ในกำรใช้เทคโนโลยี ได้รับกำรพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อำชีพและกำรมีงำนท้ำ  น้ำไปสู่ 
กำรมีทักษะอำชีพที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ  มีควำมยืดหยุ่นทำงด้ำนควำมคิด  
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สำมำรถท้ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภำยใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม มีทักษะพื นฐำนในกำรด้ำรงชีวิต 
มีสุขภำวะที่ด ีสำมำรถด้ำรงชีวิตอย่ำงมีควำมสุข 
      2.4  พัฒนำคุณภำพผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรดูแลเป็นพิเศษ 
   เป็นกำรจัดกำรศึกษำและพัฒนำสมรรถภำพส้ำหรับเด็กพิกำรและเด็ก           

ด้อยโอกำส ในรูปแบบที่หลำกหลำย เหมำะสมกับบริบท และควำมต้องกำรจ้ำเป็นพิเศษเฉพำะบุคคล 
 3. น้ำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มำใช้สนับสนุนกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน         
ทุกระดับกำรจัดกำรศึกษำ 
  เป็นมำตรกำรในกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในกำรส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียน
พัฒนำวิธีกำรเรียนรู้ของตนเอง ตำมควำมต้องกำร และควำมถนัด ของผู้เรียนสำมำรถสร้ำงสังคม
ฐำนควำมรู้ (Knowledge - Based Society) ของตนเอง เพ่ือให้เกิดกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอด
ชีวิต 

 4.  กำรพัฒนำคุณภำพครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

   ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำศักยภำพและสมรรถนะครูอย่ำงต่อเนื่อง กำรสนับสนุน
สื่อกำรสอน และสร้ำงเครือข่ำยพัฒนำครูให้มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงกัน โดยพัฒนำให้เป็นครูยุค
ใหม่ ปรับบทบำทจำก “ครูผู้สอน” เป็น “โค้ช (Coach)” หรือ “ผู้อ้ำนวยกำรกำรเรียนรู้” ปรับวิธีสอน 
ให้เด็กสำมำรถแสดงควำมคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และท้ำกิจกรรมในชั นเรียน ท้ำหน้ำที่กระตุ้นสร้ำง
แรงบันดำลใจ แนะน้ำวิธีเรียนรู้และวิธีจัดระเบียบกำรสร้ำงควำมรู้ ออกแบบกิจกรรม และสร้ำง
นวัตกรรมกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียน มีบทบำทเป็นนักวิจัยพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้เพ่ือผลสัมฤทธิ์ของ
ผู้เรียน และบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกประเภทพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่องผ่ำนระบบดิจิทัล ที่เชื่อมโยง
ควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพ (Career Path) 
 
นโยบายที่ 4  ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน  

       และการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  
กลยุทธ์ที่ 4  สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และการลด 
                ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

เป้าประสงค์ 
1. สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำเพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยโลกเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน (Global 

Goals for Sustainable Development) 
2. สถำนศึกษำกับองค์กรปกครองท้องถิ่น ภำคเอกชน และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในระดับพื นที่ 

ร่วมมือในกำรจัดกำรศึกษำ 

3. สถำนศึกษำมีคุณภำพ และมีมำตรฐำนตำมบริบทของพื นที่ 
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4. งบประมำณ และทรัพยำกรทำงกำรศึกษำมีเพียงพอ และเหมำะสม สอดคล้องกับสภำพ
ข้อเท็จจริง โดยค้ำนึงถึงควำมจ้ำเป็นตำมสภำพพื นที่ภูมิศำสตร์ สภำพทำงเศรษฐกิจ และที่ตั งของ
สถำนศึกษำ 

5. งบประมำณเพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำย และงบลงทุนแก่สถำนศึกษำอย่ำงเหมำะสมเพ่ือให้
สถำนศึกษำบริหำรงำนจัดกำรศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

6. น้ำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มำเป็นเครื่องมือให้ผู้เรียนได้มีโอกำสเข้ำถึง
บริกำรด้ำนกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

7. พัฒนำระบบกำรติดตำม สนับสนุนและประเมินผลเพ่ือสร้ำงหลักประกันสิทธิกำรได้รับ
กำรศึกษำที่มีคุณภำพของประชำชน 

ตัวช้ีวัด 

1. ผู้เรียนทุกคนสำมำรถเข้ำเรียนในสถำนศึกษำท่ีมีคุณภำพเป็นมำตรฐำนเสมอกัน 
2. ผู้เรียนทุกคนได้รับจัดสรรงบประมำณอุดหนุนอย่ำงเพียงพอ และเหมำะสม สอดคล้องกับ

สภำพข้อเท็จจริง โดยค้ำนึงถึงควำมจ้ำเป็นตำมสภำพพื นที่ภูมิศำสตร์ สภำพทำงเศรษฐกิจ  และที่ตั ง
ของสถำนศึกษำ และควำมต้องกำรจ้ำเป็นพิเศษส้ำหรับผู้พิกำร 

3. ผู้เรียนได้รับกำรสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในกำรเรียนรู้อย่ำงเหมำะสม เพียงพอ 

4. ครูได้รับกำรสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 

5. สถำนศึกษำได้รับกำรพัฒนำให้มีมำตรฐำนอย่ำงเหมำะสมตำมบริบท ด้ำนประเภท ขนำด 
และพื นที่ 

6. สถำนศึกษำน้ำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มำใช้เป็นเครื่องมือในกำรจัด
กิจกรรมกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

7. สถำนศึกษำมีระบบกำรดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและกำรแนะแนวที่มี
ประสิทธิภำพ 

8. สถำนศึกษำที่มีระบบฐำนข้อมูลประชำกรวัยเรียนและสำมำรถน้ำมำใช้ในกำรวำงแผน
จัดกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 

 มาตรการ 
1. สร้ำงควำมร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภำคเอกชน หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องใน

กำรจัดกำรศึกษำให้สอดคล้องกับบริบทของพื นที ่
2. กำรยกระดับสถำนศึกษำในสังกัดทุกระดับและทุกประเภท ให้มีคุณภำพ และมำตรฐำนตำม

บริบทของพื นที ่
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 3. จัดสรรงบประมำณสนับสนุนผู้เรียนทุกกลุ่ม และสถำนศึกษำทุกประเภทอย่ำงเหมำะสม 
และเพียงพอ 
  เป็นมำตรกำรเพ่ือกำรลดควำมเหลื่อมล ้ำ  และสร้ำงโอกำสให้ผู้เรียนเข้ำถึงกำรบริกำร
กำรศึกษำที่มีคุณภำพ โดยกำรจัดสรรงบประมำณแผ่นดินเพ่ือให้เด็กวัยเรียนทุกคนตั งแต่ระดับปฐมวัย  

ประถมศึกษำ และมัธยมศึกษำ อย่ำงเพียงพอ และเหมำะสม สอดคล้องกับสภำพข้อเท็จจริง โดย
ค้ำนึงถึงควำมจ้ำเป็นตำมสภำพพื นที่ภูมิศำสตร์ สภำพทำงเศรษฐกิจ และที่ตั งของสถำนศึกษำ จัดหำ
ทุนกำรศึกษำเพ่ิมเติม เพ่ือช่วยเหลือผู้ขำดแคลนทุนทรัพย์ จัดสรรงบประมำณและทรัพยำกรทำงกำร
ศึกษำอ่ืนเป็นพิเศษให้เหมำะสมสอดคล้องกับควำมต้องกำรจ้ำเป็นในกำรจัดกำรศึกษำส้ำหรับผู้เรียนที่มี
ควำมต้องกำรจ้ำเป็นพิเศษ และจัดสรรงบประมำณเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด้ำเนินกำร และงบลงทุนให้
สถำนศึกษำอย่ำงเหมำะสม และเพียงพอ 
 4. กำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำ
คุณภำพของผู้เรียน 
 
นโยบายที่ 5  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ที่  5  จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

เป้าประสงค์ 
1. สถำนศึกษำ นักเรียนได้รับกำรส่งเสริมด้ำนควำมรู้ กำรสร้ำงจิตส้ำนึกด้ำนกำรผลิตและ

บริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
2. สถำนศึกษำสำมำรถน้ำเทคโนโลยีมำจัดท้ำระบบสำรสนเทศกำรเก็บข้อมูลด้ำนควำมรู้ เรื่อง  

ฉลำกสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อม ฯลฯ และสำมำรถน้ำมำประยุกต์ใช้ในทุกโรงเรียนตำมแนวทำง Thailand 
4.0 

3. สถำนศึกษำมีกำรจัดท้ำนโยบำยจัดซื อจัดจ้ำงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
4. สถำนศึกษำมีกำรบูรณำกำรหลักสูตร กิจกรรมเรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์กำรผลิตและ

บริโภค สู่กำรลดปริมำณคำร์บอนในโรงเรียนคำร์บอนต่้ำสู่ชุมชนคำร์บอนต่้ำ 
5. ส้ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำและโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดมีกำรปรับปรุงและพัฒนำ

เป็นหน่วยงำนต้นแบบส้ำนักงำนสีเขียว (GREEN OFFICE) เพ่ือให้มีบริบทที่เป็นแบบอย่ำงเอื อหรือ
สนับสนุนกำรเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน 

6. สถำนศึกษำในสังกัด มีนโยบำยส่งเสริมควำมรู้และสร้ำงจิตส้ำนึกและจัดกำรเรียนรู้กำรผลิต
และบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

7. สถำนศึกษำต้นแบบน้ำขยะมำใช้ประโยชน์เพื่อลดปริมำณขยะของโรงเรียน 
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8. มีสถำนศึกษำนวัตกรรมต้นแบบในกำรน้ำ 3RS มำประยุกต์ใช้ในกำรผลิตและบริโภคที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม  

9. ส้ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำ มีกำรท้ำนโยบำยกำรจัดซื อจัดจ้ำงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

 ตัวช้ีวัด 
1. สถำนศึกษำในสังกัดมีนโยบำยและจัดกิจกรรมให้ควำมรู้ ที่ถูกต้องและสร้ำงจิตส้ำนึกด้ำน

กำรผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมน้ำไปปฏิบัติใช้ที่บ้ำนและชุมชน เช่น กำรส่งเสริมอำชีพที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กำรลดใช้สำรเคมีจำกปุ๋ยและยำฆ่ำแมลง ฯลฯ 

2. สถำนศึกษำมีกำรน้ำขยะมำใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงำนเพ่ือลดปริมำณขยะและมี
ส่งเสริมกำรคัดแยกขยะในชุมชนเพ่ือลดปริมำณคำร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน 

3. สถำนศึกษำมีกำรบูรณำกำรเรื่องกำรจัดกำรขยะแบบมีส่วนร่วมและกำรน้ำขยะมำใช้
ประโยชน์รวมทั งสอดแทรกในสำระกำรเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง 

4. นักเรียนเรียนรู้จำกแหล่งเรียนรู้ มีกำรขยำยผลแหล่งเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียน ชุมชน 
เรียนรู้ด้ำนกำรลดใช้พลังงำน กำรจัดกำรขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ และตัวอย่ำง
รูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น โรงงำนอุตสำหกรรมสีเขียว ฯลฯ 

5. ครู มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ สำมำรถพัฒนำสื่อ นวัตกรรม และด้ำเนินกำรจัดท้ำงำนวิจัยด้ำน
กำรสร้ำงส้ำนึกด้ำนกำรผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ 

6. ครู และนักเรียนสำมำรถน้ำสื่อนวัตกรรมที่ผ่ำนกระบวนกำรคิดมำประยุกต์ใช้ในโรงเรียน
กำรจัดกำรเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ้ำวันและชุมชนได้ตำมแนวทำง Thailand 4.0 

7. ส้ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำมีกำรปรับปรุงและพัฒนำบุคลำกร และสถำนที่
ให้เป็นส้ำนักงำนสีเขียวต้นแบบมีนโยบำยกำรจัดซื อจัดจ้ำงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่เอื อต่อกำรเรียนรู้
ของนักเรียนและชุมชน 

  

 มาตรการ 
1. จัดท้ำ Road Map และแผนปฏิบัติกำรเพ่ือจัดแนวทำงกำรด้ำเนินทำงกำรให้องค์ควำมรู้

และสร้ำงจิตส้ำนึกด้ำนกำรผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
2. จัดท้ำคู่มือและพัฒนำสื่อนวัตกรรมในรูปแบบ QR CODE และสื่อระบบ Multimedia และ    

อ่ืน ๆ 
3. พัฒนำต่อยอดและขยำยผลศูนย์กำรเรียนรู้ลดใช้พลังงำน กำรจัดกำรขยะ และอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม 
4. พัฒนำเครื่องมือ และ กระบวนกำรให้ควำมรู้และแนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้ กิจกรรม เรื่อง

กำรผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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5. ด้ำเนินกำรต่อยอดขยำยควำมรู้และสร้ำงเครือข่ำยโรงเรียน ชุมชน และเชื่อมต่อหน่วยงำน
ทั งภำครัฐและเอกชน 

6. สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนำกระบวนกำรรณรงค์ให้มีกำรจัดซื อจัดจ้ำงที่เป็นมิตร กับ
สิ่งแวดล้อมและยกระดับส้ำนักงำนเขตพื นที่ต้นแบบ 225 เขต และสถำนศึกษำด้ำนกำรบริหำร
จัดกำรส้ำนักงำน   สีเขียวและสถำนศึกษำท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green office) 

7. พัฒนำ ยกระดับสถำนศึกษำน้ำร่องขยำยผล ส่งสถำนศึกษำต้นแบบด้ำนกำรพัฒนำ ด้ำน
กำรผลิต และบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั งระบบ เช่น กำรเลือกซื อผลิตภัณฑ์เบอร์ 5 และ
ผลิตภัณฑ์ที่มีฉลำกและสัญลักษณ์เบอร์ 5 เพ่ือลดกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติและลดปริมำณขยะใน
ส้ำนักงำนและสถำนศึกษำ 

8. ส่งเสริมกำรพัฒนำสื่อนวัตกรรม และบูรณำกำรสำระกำรเรียนรู้และแผนกำรจัดกำรเรียนรู้
เรื่องกำรผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อกำรเปลี่ยนแปลงภูมิอำกำศ  

9. ขยำยผลควำมรู้เรื่อง กำรผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อควำมปลอดภัย และ
สุขภำพที่ดีสู่สังคมเมืองเชิงนิเวศและกำรจัดกำรมลพิษและสิ่งแวดล้อมที่ดีและกำรเลือกผลิตภัณฑ์ 
บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและฉลำกที่แสดงสัญลักษณ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

10. พัฒนำนวัตกรรมโดยใช้กระบวนกำร BBL/PLC และ Decision – Makingกำรน้ำขยะมำ
ใช้ประโยชน์ในรูปแบบผลิตภัณฑ์และพลังงำนและลดประมำณขยะ กำรบ้ำบัดน ้ำเสียลดกำรใช้เผำและ
ลดใช้สำรเคมี สู่โรงเรียนปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

11. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำให้นักเรียน โรงเรียนได้ศึกษำ เรียนรู้จำกแหล่งเรียนรู้
โรงงำนอุตสำหกรรม กำรผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ชุมชนเมืองนิเวศ และหน่วยงำนส่งเสริมกำร
บริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือน้ำควำมรู้มำประยุกต์ใช้และจัดท้ำโครงงำนด้ำนกำรอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

12. ส่งเสริมแนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้อำชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถำนศึกษำ ประกวด
โรงเรียนต้นแบบที่น้ำควำมรู้จำกโรงเรียนต่อยอดสู่ชุมชนนิเวศ ปลอดขยะ ปลอดสำรพิษเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  

13. จัดท้ำระบบนิเทศ ติดตำมผลกำรด้ำเนินงำนในสถำนศึกษำทั งในระบบออนไลน์และนิเทศ
เชิงคุณภำพพัฒนำกำรกรอกข้อมูลระบบกำรนิเทศติดตำม แลกเปลี่ยนน้ำเสนอผลงำนและมอบรำงวัล
เกียรติยศ ประชำสัมพันธ์และจัดพิมพ์ เว็บไซต์ ผลงำนเพื่อเผยแพร่และเป็นต้นแบบ สรุปผลรำยงำน 
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นโยบายที ่6   ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

กลยุทธ์ที ่6   พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

เป้าประสงค์ 

1. สถำนศึกษำ หรือกลุ่มสถำนศึกษำ มีควำมเป็นอิสระในกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำ
ครอบคลุม ด้ำนกำรบริหำรวิชำกำร ด้ำนกำรบริหำรงบประมำณ ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล และด้ำน
กำรบริหำรงำนทั่วไป 

2. ส้ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำ ปรับเปลี่ยนให้เป็นหน่วยงำนให้มีควำมทันสมัย พร้อมที่จะ
ปรับตัวให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลำ เป็นหน่วยงำนที่มีหน้ำที่สนับสนุน ส่งเสริม 
ตรวจสอบ ติดตำม เพื่อให้สถำนศึกษำสำมำรถจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

3. หน่วยงำนทุกระดับ มีควำมโปร่งใส ปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ บริหำรจัดกำรตำม
หลักธรรมำภิบำล  

4. หน่วยงำนทุกระดับ พัฒนำนวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มำใช้
ในกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงเป็นระบบ 

ตัวช้ีวัด 
1. สถำนศึกษำได้รับกำรกระจำยอ้ำนำจกำรบริหำรจัดกำรศึกษำอย่ำงเป็นอิสระ  
2. สถำนศึกษำ และส้ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำ ได้รับกำรพัฒนำให้เป็นหน่วยงำนที่มีควำม

ทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลำ เป็น
หน่วยงำนที่มีหน้ำที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตำม เพ่ือให้สถำนศึกษำสำมำรถจัดกำรศึกษำไ ด้
อย่ำงมีประสิทธิภำพครอบคลุมทุกต้ำบล 

3. สถำนศึกษำ และส้ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำ น้ำนวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) มำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรและตัดสินใจ ทั งระบบ 

4. สถำนศึกษำ และหน่วยงำนในสังกัดทุกระดับมีควำมโปร่งใส ปลอดกำรทุจริต และประพฤติ
มิชอบ บริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล 

5. สถำนศึกษำ หน่วยงำนในสังกัดทุกระดับ ผ่ำนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ในกำรด้ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ( Integrity & Transparency Assessment : ITA)6. 
สถำนศึกษำทุกแห่งและหน่วยงำนในสังกัดมีระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศวิชำกำร ผู้เรียน ครู บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ สถำนศึกษำ หน่วยงำนในสังกัด 
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7. สถำนศึกษำทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรำยบุคคลที่สำมำรถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่ำง ๆ น้ำไปสู่กำร
วิเครำะห์เพื่อวำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ (Big Data Technology) 

8. สถำนศึกษำทุกแห่งมีระบบข้อมูลสำรสนเทศที่สำมำรถใช้ในกำรวำงแผนกำรจัดกำรศึกษำ
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

มาตรการ 
1. ให้สถำนศึกษำ หรือ กลุ่มสถำนศึกษำ มีควำมเป็นอิสระในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 

เป็ นมำตรกำรกระจำย อ้ำนำจ ให้ สถำนศึ กษำ  หรื อกลุ่ ม สถำนศึ กษำมี ควำม เป็ น อิสระ 
ในกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำครอบคลุม ด้ำนกำรบริหำรวิชำกำร ด้ำนกำรบริหำรงบประมำณ  
ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล และด้ำนกำรบริหำรงำนทั่วไป โดยด้ำเนินกำรเป็นรำยสถำนศึกษำ  
หรือกลุ่มสถำนศึกษำ อำจด้ำเนินกำรเป็นรำยด้ำนหรือทุกด้ำนได้ 
 2. พัฒนำส้ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำ เป็นหน่วยงำนมีควำมทันสมัยอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
      เป็นมำตรกำรในกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนของส้ำนักงำน  ให้เป็นหน่วยงำนที่
ทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลำ มีควำมโปร่งใส ปลอดกำร
ทุจริต และประพฤติมิชอบ บริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล เป็นหน่วยงำนที่มีหน้ำที่สนับสนุน 

ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตำม เพ่ือให้สถำนศึกษำสำมำรถจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
3. พัฒนำนวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และระบบกำรท้ำงำนที่เป็นดิจิทัลเข้ำมำ
ประยุกต์ใช้อย่ำงคุ้มค่ำและเกิดประโยชน์สูงสุด 
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 งบ สพฐ./

อบจ.
งบ สพป. รวม

1 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

ส าหรับส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

6 - 5,000,000 5,000,000 

2 จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2563

6

- 5,000,000 5,000,000 

1 พัฒนานวัตกรรมและแผนการจัดการ

เรียนรู้แบบบูรณาการน้อมน าพระราชด าริ

รัชกาลที ่9 และพระบรมราโชบายด้าน

การศึกษาสู่การพัฒนาคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ตามหลักสูตร

1 - 76,800 76,800 

2 จัดงานวันส าคัญทางลูกเสือ ประจ าปี 

2563

1 - 78,000 78,000 

3 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน

สถานศึกษา

1 359,540 - 359,540 

359,540 154,800 514,340 

4 งานศิลปหัตถกรรม วิชาการและ

เทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2563

2 752,620 150,000 902,620 

5 เพิม่ประสิทธิภาพการนิเทศบูรณาการโดย

ใช้พืน้ทีเ่ป็นฐานเพือ่การพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา

2 - 385,200 385,200 

ส่วนที ่3

สรุปรายละเอียดโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ที่ ชื่อโครงการ นโยบาย

งบประมาณ

งบบริหารจัดการ สพท.

รวมงบบริหารจัดการ สพท.

งบพัฒนาตามนโยบาย

รวมงบประมาณ นโยบายที ่1
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 งบ สพฐ./

อบจ.
งบ สพป. รวม

ที่ ชื่อโครงการ นโยบาย

งบประมาณ

6 เพิม่ประสิทธิภาพการเรียนการสอน

ภาษาไทย เพือ่แก้ปัญหาการอ่านไม่ออก 

เขียนไม่ได้

2 - 88,900 88,900 

7 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนผ่านกระบวนการ

วัดและประเมินผลการศึกษาโดยใช้ 

"5A&P Model"

2 - 33,800 33,800 

8 พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนเพือ่

ยกระดับผลสมฤทธิท์างการเรียน

ระดับชาติ (O-Net)

2 - 15,100 15,100 

9 ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพการจัดการเรียน

การสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล

2 - 10,550 10,550 

10 จัดการศึกษาเพือ่การมีงานท า เพือ่สร้าง

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21

2 - 48,700 48,700 

752,620 732,250 1,484,870 

11 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้สู่

การพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที ่21

3 - 115,400 115,400 

12 พัฒนา หนึ่งโรงเรียน หนึ่งผู้ร่วม

สร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovative 

Co-creator) ในสถานศึกษา

3 - 77,400 77,400 

รวมงบประมาณ นโยบายที ่2
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 งบ สพฐ./

อบจ.
งบ สพป. รวม

ที่ ชื่อโครงการ นโยบาย

งบประมาณ

13 ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษาให้มีผลงานการปฏิบัติทีดี่ 

โดยการบริหารจัดการความรู้ในองค์กร 

(KM : Knowledge Management) 

และรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง

วิชาชีพ (PLC : Professional Learning

 Community)

3 - 18,000 18,000 

15 พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพเด็กปฐมวัยให้

มีความพร้อมในศตวรรษที ่21

3 - 48,780 48,780 

15 ส่งเสริม ติดตามและตรวจสอบคุณภาพ

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดย

หน่วยงานต้นสังกัด

3 - 39,000 39,000 

16 ขยายผลโครงการพัฒนาครูผู้สอน

ภาษาอังกฤษ (Boot Camp) และการ

นิเทศแบบเยี่ยมชั้นเรียน เพือ่การ

พัฒนาการจัดการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษ

3 - 80,350 80,350 

17 บูรณาการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและ

ประเมินผลโดยการมีส่วนร่วมขององค์

คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ผู้บริหาร

การศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา

ตามมิติการประเมินแนวใหม่

3 - 68,466 68,466 

18 พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา ให้เป็นมืออาชีพ

3 - 426,290 426,290 
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 งบ สพฐ./

อบจ.
งบ สพป. รวม

ที่ ชื่อโครงการ นโยบาย

งบประมาณ

19 พัฒนางานและระบบการบริหารจัดการ

ด้านการบริหารงานบุคคลในสังกัด

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

ประถมศึกษาหนองคาย เขต 1

3 - 60,000 60,000 

- 933,686 933,686 

20 พัฒนาการด าเนินงานระบบดูแล

ช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน

4 - 98,000 98,000 

21 พัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันในโรงเรียน

แบบบูรณาการ

4 - 71,950 71,950 

- 169,950 169,950 

22 ส านักงานสีเขียว (Green Office) 5 - 45,440 45,440 

- 45,440 45,440 

23 พัฒนาเพิม่ประสิทธิภาพในการบริหารจัด

การศึกษา

6 - 455,300 455,300 

24 สร้างเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ 6 - 27,400 27,400 

25 พัฒนาและส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ

ด้านวินัย

6 - 50,340 50,340 

26 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การ

จัดซ้ือจัดจ้างด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์" ((Electronic 

Government Procurement : e-GP) 

ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ส าหรับเจ้าหน้าที่

ผู้รับผิดชอบงานพัสดุโรงเรียน

6 - 64,214 64,214 

รวมงบประมาณ นโยบายที ่4

รวมงบประมาณ นโยบายที ่5

รวมงบประมาณ นโยบายที ่3
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 งบ สพฐ./

อบจ.
งบ สพป. รวม

ที่ ชื่อโครงการ นโยบาย

งบประมาณ

27 ตรวจสอบ ติดตาม การบริหาร

งบประมาณของส านักงานเขตพืน้ที่

การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดแบบมี

ส่วนร่วม (การส่งเสริมเครือข่ายและการมี

ส่วนร่วมในการบริหารจัดการ)

6 - 88,560 88,560 

28 ติดตาม และประเมินผลการบริหารจัด

การศึกษาของส านักงานเขตพืน้ที่

การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1

6 - 64,180 64,180 

29 ประชุมเชิงปฏิบัติการการรายงานข้อมูล

การเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา 

(ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพืน้ฐาน)

6 - 45,080 45,080 

30 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสารเพือ่การบริหารและการจัดการ

เรียนรู้

6 - 168,800 168,800 

- 963,874 963,874 

1,112,160 3,000,000 4,112,160 
1,112,160 8,000,000 9,112,160 

รวมงบประมาณ นโยบายที ่6
รวมงบพัฒนาตามนโยบาย

รวมงบประมาณ
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 งบ สพฐ./

อบจ.
งบ สพป. รวม

ที่ ชื่อโครงการ นโยบาย

งบประมาณ

1 อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา

สมรรถนะของข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาในการขับเคล่ือนและ

ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา ให้มี

คุณภาพสู่ความเป็นเลิศ ประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ. 2563

3 - 341,200 341,200 

2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพือ่เพิม่

ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานและ

เสริมสร้างขวัญก าลังใจแก่บุคลากร 

3 - 432,100 432,100 

3 พัฒนาเพิม่คุณภาพในการบริหารจัด

การศึกษาของกลุ่มในส านักงาน

6 - 74,490 74,490 

- 847,790 847,790 

โครงการทีเ่สนอขอรับการสนับสนุนจาก สพฐ.

1 อบรมพนักงานเจ้าหน้าทีส่่งเสริมความ

ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

1 176,000 - 176,000 

2 1,2,3 504,976 - 504,976 

3 2,3 316,800 - 316,800 

4 5 140,000 - 140,000 

1,137,776 - 1,137,776 

โครงการทีข่อใชง้บประมาณเหลือจ่ายของ สพท

ขับเคล่ือนการจัดการเรียนรู้วิทยาการ

ค านวณโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต

พืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาหนองคาย 

เขต 1

ลดเวลาเรียน เพิม่เวลารู้ : Active 

Learning

พัฒนาโรงเรียนในสังกัดในการผลิตและ

การบริโภคอย่างยั่งยืน ตามเป้าหมายการ

พัฒนาทีย่ั่งยืน (SDGs)

รวมงบประมาณทีเ่สนอขอรับการสนับสนุนจาก สพฐ.

รวมงบประมาณทีข่อใช้งบประมาณเหลือจ่ายของ สพท.
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ชื่อโครงการ   จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
ส าหรับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

สอดคล้องกับนโยบาย  นโยบายที่ 6  ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มนโยบายและแผน 
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์ 

1. นายพงกะพรรณ  ตะกลมทอง  เบอร์โทรศัพท์ 081-7998989 
2. นางภัทราพร  กองแก้ว     เบอร์โทรศัพท์ 081-0506069 

   e-mail 
1.  ppbiggie@hotmail.com 
2.  nunim_pat@hotmail.com 

ลักษณะโครงการ    โครงการใหม่ 
 

 

1.  หลักการและเหตุผล   
 ด้วย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้อนุมัติงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562 ให้
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารส านักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารจัดการโรงเรียนในสังกัด ตามภาระงาน และการติดตามคุณภาพ เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณและมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
 

2.  วัตถุประสงค์   
 เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มีงบประมาณส าหรับ ใช้ใน           
การบริหารส านักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงาน 
ตลอดปีงบประมาณ 2563 
 

3.  เป้าหมาย   
 เชิงปริมาณ 
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มีงบประมาณ จ านวน 5,000,000 
บาท ส าหรับการบริหารจัดการ 
 เชิงคุณภาพ 
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 สามารถด าเนินการบริหาร
ส านักงานในด้านการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค การใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระ
งานเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ ตลอดปีงบประมาณ 2563 
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4. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 

1. น าแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2562 และการใช้จ่ายงบประมาณปี 
2562 จริง มาวิเคราะห์ 

ต.ค.62  

2. จัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2563 พ.ย.-ธ.ค.62  
3. น าเสนอแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2563 เสนอคณะกรรมการ

เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
ม.ค.63  

4. ด าเนินการตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2563 ต.ค.62-ก.ย.63  

5. ติดตาม ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงาน ส.ค.-ก.ย.63  

 
5. สถานที่ด าเนินการ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 
 
6.  งบประมาณ   
 จ านวน 5,000,000 บาท  (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) มีรายละเอียดดังนี้ 
 

ที ่ แผนการใช้จ่าย 
งบประมาณ 

ปี 2563 

แผนการใช้จ่าย 

ไตรมาสที่  1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่  3 ไตรมาสที่ 4 

ก. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสด ุ 2,833,150 
    

1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ 860,000 180,000 180,000 250,000 250,000 

2 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 130,000 15,000 15,000 50,000 50,000 

3 ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ ์ 95,550 15,000 15,000 32,900 32,650 

4 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง 245,000 22,500 22,500 100,000 100,000 

5 ค่าก าจัดขยะมูลฝอย 6,000 1,500 1,500 1,500 1,500 

6 ค่าชดเชยน้ ามัน 140,000 35,000 35,000 35,000 35,000 

7 ค่าวัสดสุ านักงาน 490,000 45,000 45,000 200,000 200,000 

8 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 160,000 30,000 30,000 50,000 50,000 

9 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 100,000 15,000 15,000 35,000 35,000 

10 ค่าบ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 80,000 10,000 10,000 30,000 30,000 

11 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 160,000 30,000 30,000 50,000 50,000 
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ที ่ แผนการใช้จ่าย 
งบประมาณ 

ปี 2563 

แผนการใช้จ่าย 

ไตรมาสที่  1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่  3 ไตรมาสที่ 4 

12 ค่าเช่าเครื่องพิมพ์ดิจติอลรวมค่าพมิพ์ 250,000 45,000 45,000 80,000 80,000 

13 จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าป ี 116,600 116,600 - - - 

ข. ค่าสาธารณูปโภค 1,045,000 
    

1 ค่าไฟฟ้า 808,000 150,000 150,000 254,000 254,000 

2 ค่าน้ าประปา 57,000 10,500 10,500 18,000 18,000 

3 ค่าโทรศัพท์และค่าอินเตอร์เน็ต 113,000 16,500 16,500 40,000 40,000 

4 ค่าไปรษณีย์โทรเลข 67,000 13,500 13,500 20,000 20,000 

ค. ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว 1,121,850 
    

1 ค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงาน สพป.นค.1 
จ านวน 4 อัตรา 

453,600 113,400 113,400 113,400 113,400 

 
เงิน 9,000 บ. + ประกันสังคม 450 บ. 
= 9,450 บาท 

 (โอนครั้งท่ี 1 = 151,200 บ.  
4 เดือน) 

  

 
(พนง.พิมพ์ดีด 1 อัตรา, ยาม 2 อัตรา, 
พนง.ท าความสะอาด 1 อัตรา)      

2 ค่าจ้างลูกจ้างช่ัวคราวของ สพป.นค.1 
จ านวน 5 อัตรา 

668,250 173,250 
(รวมประกันสังคม) 

165,000 165,000 165,000 

 
 - เงิน 11,500 บ. (4 อัตรา) 

 
 

  

 
 - เงิน 9,000 บ. (1 อัตรา) 

     
รวม 5,000,000 1,037,750 912,900 1,524,800 1,524,550 

       หมายเหต ุ : รายการในข้อ ก. แล ข. สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการโดยการขออนุมัติจาก ผู้อ านวยการ สพป.หนองคาย เขต 1 
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7. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

   
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 สามารถบริหารจัดการส านักงานใน
ด้านการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค การใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงาน เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดปีงบประมาณ 2563 
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
   ร้อยละของจ านวนงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
 

 
ร้อยละ 100 

เชิงคุณภาพ 
   จ านวนชิ้นงานหรือภารกิจที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย เขต 1 ปฏิบัติงานการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่
กฎหมายก าหนด 
 

 
ร้อยละ 100 
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ชื่อโครงการ    จัดท ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563  
สอดคล้องกับนโยบาย    นโยบำยที่ 6 ด้ำนกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มนโยบำยและแผน 
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์ 

1. นำยพงกะพรรณ ตะกลมทอง   เบอร์โทรศัพท์ 081 -799-8989 
2. นำงสำวภำวิณี คณิตประเสริฐ   เบอร์โทรศัพท์ 097-230-6000 

          e-mail 
1. ppbiggie@hotmail.com 
2. pawinee348@gmail.com 

ลักษณะโครงการ  โครงกำรต่อเนื่อง 
 

1. หลักการและเหตุผล 
กำรจัดท ำปฏิบัติกำรประจ ำปี เปนกระบวนกำรวำงแผนกำรปฏิบัติงำนที่น ำนโยบำยจำกหน่วยเหนือ 

ลงสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงเป็นระบบ โดยผูมีสวนไดสวนเสียไดเขำมำมีสวนรวมคิด รวมท ำ และรวมวำงแผน               
เพ่ือใช้เป็นกรอบและแนวทำงในกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยและควำมตองกำรของหนวยงำน ในกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2580) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. 2561 - 2580)      
แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 
2564) ค ำแถลงนโยบำยของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภำ 
แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560 – 2579 นโยบำยและจุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 
2563 และนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ไปสู่กำรปฏิบัติ
จริงอย่ำงมีพลวัต จำกควำมส ำคัญของกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรดังกล่ำวข้ำงต้น ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำหนองคำย เขต 1 จึงได้จัดท ำโครงกำรนี้ขึ้น  
 

2. วัตถุประสงค์ 
           2.1 เพ่ือจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำย เขต 1 
 2.2 เพ่ือระดมควำมคิดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรส ำนักงำน ส ำหรับใช้เป็น
กรอบและแนวทำงในกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ 2563   
 

3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

ข้ำรำชกำรและบุคลำกรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำย เขต 1 จ ำนวน           
49 คน เข้ำร่วมในกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรส ำนักงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 
ระหว่ำงวันที่ 29-30 พฤศจิกำยน 2562 ณ บ้ำนไม้ริมโขงรีสอร์ท อ ำเภอสังคม จังหวัดหนองคำย ประกอบด้วย 
ผอ.สพป.นค.1, รอง ผอ.สพป.นค.1, ผอ.กลุ่ม, ศึกษำนิเทศก์ และบุคลำกรในสังกัด  
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เชิงคุณภาพ 
แผนปฏิบัติกำรส ำนักงำนประจ ำปีงบประมำณ 2563 เป็นกรอบและแนวทำงกำรด ำเนินงำนในกำร         

น ำนโยบำยของหน่วยเหนือลงสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ สำมำรถ ก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบผลกำร
ด ำเนินงำนได ้และมีควำมคุ้มค่ำในกำรใช้ทรัพยำกร 

 
4. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. วิเครำะห์ควำมเชื่อมโยงยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำร  

ยุทธศำสตร์ของ สพฐ.  และยุทธศำสตร์ของ สพป.นค.1 ให้มีควำม
สอดคล้องในแต่ละประเด็นยุทธศำสตร์ 

 พ.ย.62  

2. ประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.2563 ณ บ้ำนไม้ริมโขงรีสอร์ท อ ำเภอสังคม จังหวัดหนองคำย  

29-30 พ.ย.62  

3. ด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร         ธ.ค.62-ม.ค.63  

4. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ส.ค.-  ก.ย.63  
 
5. สถานที่ด าเนินการ 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำย เขต 1 และสถำนที่เอกชน บ้ำนไม้ริมโขงรีสอร์ท 
อ ำเภอสังคม จังหวัดหนองคำย 
 

6. งบประมาณ   จำกงบบริหำรจัดกำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (งบประจ ำ) 
 จ ำนวน  116,600 บำท (ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร)  รำยละเอียดดังนี้ :  

 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. ประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ข้ำรำชกำรและ
บุคลำกรในสังกัด จ ำนวน 49 คน ระหว่ำงวันที่ 
29-30 พฤศจิกำยน 2562 ณ บ้ำนไม้ริมโขงรีสอร์ท           
อ.สังคม จ.หนองคำย 

102,600    

1.1 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 49 คน ๆ ละ 
50 บำท 4 มื้อ 

 

  9,800  
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กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1.2 ค่ำอำหำรกลำงวัน 49 คน ๆ ละ 250 บำท 

2 มื้อ 
  24,500  

1.3 ค่ำอำหำรเย็น 49 คน ๆ ละ 250 บำท         
1 มื้อ 

  12,250  

1.4 ค่ำเช่ำที่พัก 24 ห้อง ๆ ละ 1,000 บำท   24,000  
1.5 ค่ำเช่ำห้องประชุม 2 วัน ๆ ละ 4,000 บำท   8,000  
1.6 ค่ำจัดท ำเอกสำรประกอบกำรประชุม 49 

คน ๆ ละ 100 บำท 
   4,900 

1.7 ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงรถรำชกำร 4 คัน ๆ ละ 
1,000 บำท 

  4,000  

1.8 ค่ำชดเชยน้ ำมันเชื้อเพลิง 11 คัน ๆ ละ 
650 บำท 

  7,150  

1.9 ค่ำวัสดุประกอบกำรประชุม    8,000 
2. จัดท ำเอกสำรแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี จ ำนวน 
70 เล่ม ๆ ละ 200 บำท 

14,000    
14,000 

รวมงบประมาณ 116,600 - 89,700 26,900 
 
7. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
- ร้อยละของข้ำรำชกำรและบุคลำกรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำย 
เขต 1 จ ำนวน 49 คน ที่เข้ำร่วมในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรส ำนักงำน ประจ ำปีงบประมำณ 
2563  

 
ร้อยละ 100 

เชิงคุณภาพ 
- รอ้ยละของจ ำนวนแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม ในแผนปฏิบัติกำรส ำนักงำนประจ ำปี
งบประมำณ 2563 ที่สำมำรถน ำนโยบำยของหน่วยเหนือลงสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
สำมำรถก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบผลกำรด ำเนินงำนได้ และมีควำมคุ้มค่ำในกำรใช้ทรัพยำกร 
- ร้อยละของงบประมำณในแผนปฏิบัติกำรส ำนักงำนประจ ำปี 2563 ที่จัดสรรให้กับ แผนงำน/
โครงกำร/กิจกรรม ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพตำมกรอบวงเงินงบประมำณท่ีได้รับจัดสรรตลอด
ปีงบประมำณ 2563 

 
ร้อยละ 100 
 
 
ร้อยละ 100 
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำย เขต 1 มีแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปี
งบประมำณ 2563 ส ำหรับใช้เป็นกรอบและแนวทำงในกำรด ำเนินงำนที่สำมำรถน ำนโยบำยของหน่วยเหนือลง
สู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 8.2 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำย เขต 1 มีงบประมำณส ำหรับกำรบริหำร
ส ำนักงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ตลอดปีงบประมำณ 2563 
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ชื่อโครงการ     พัฒนานวัตกรรมและแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการน้อมน าพระราชด ารัส  
รัชกาลที่ 9 และพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การพัฒนาคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตรฯ  

สอดคล้องกับนโยบาย   นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์ 

1. นางสมหมาย  โยธากุล  เบอร์โทรศัพท์ 0819643173 
2. นางสาวจิดาภา  จิตต์วิญญาน  เบอร์โทรศัพท์ 0918674054 
3. นางสาวธัญวลัย  ไพศาลอนันต  เบอร์โทรศัพท์ 0996379108 
4. นางสาวรวิวรรณ  ขม้ินเขียว  เบอร์โทรศัพท์ 0625954665 

    e-mail 
1. sommaiyothakul@gmail.com 
2. cchitwinyan@gmail.com 

ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่ 
 

 

1. หลักการและเหตุผล 
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2560-2580 ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศดังนี้ “ประเทศไทยมีความ

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ” 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  โดยมุ่งเน้นการ
พัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติ ทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เก่งและมีคุณภาพ ซึ่งคนไทยในอนาคต
จะต้องมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ 
รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มี
หลักคิดทีถู่กต้อง 

ดังนั้น เพ่ือให้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นไปตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและให้เป็นไปตาม
นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนตามเป้าประสงค์ที่ 1 
ผู้ เรียนทุกคนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่ นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเป้าประสงค์ที่ 2 ผู้เรียนทุกคนมีทัศนคติที่ดีต่อ
บ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิต
สาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้ อ่ืน และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม       
โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม จึงจัดให้มีโครงการพัฒนานวัตกรรมและแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณา
การน้อมน าพระราชด ารัสรัชกาลที่ 9 และพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตรฯ 

mailto:cchitwinyan@gmail.com


50 
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ให้สามารถน้อมน า 

พระราชด ารัสรัชกาลที่ 9 และพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของรัชกาลที่ 10 สู่การพัฒนาคุณลักษณะ             
อันพึงประสงค์ผู้เรียนได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 2.2 เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่างบูรณาการในกิจกรรม
โรงเรียนวิถีพุทธ 

2.3 เพ่ือยกระดับคุณภาพโรงเรียนวิถีพุทธให้สามารถพัฒนาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในการปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม ให้เป็นแบบอย่างสามารถเป็นแหล่งศึกษาดูงานได้ 
 

3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
           1. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมได้รับการพัฒนาศักยภาพ              
ทุกโรงเรียน ร้อยละ 100 
           2. ครูโรงเรียนวิถีพุทธทุกโรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมอย่างบูรณาการ
โดยใช้สติและสมาธิเป็นฐานได้ ร้อยละ 100 
           3. โรงเรียนวิถีพุทธทุกโรงเรียนสามารถพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนและได้รับคัดเลือก
ให้เป็นเป็นโรงเรียนวิธีพุทธชั้นน าอย่างน้อยปีละ 2 โรงเรียนและวิถีพุทธพระราชทานอย่างน้อยปีละ 1 โรงเรียน 
 เชิงคุณภาพ 
    1. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมได้รับการพัฒนาในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยการน้อมน าพระราชด ารัสรัชกาลที่ 9 และพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ
รัชกาลที่ 10 สู่การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพ 

2. ครูโรงเรียนวิถีพุทธทุกโรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมโดยใช้สติและ 
สมาธิเป็นฐานอย่างบูรณาการเพื่อปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    3. โรงเรียนวิถีพุทธทุกโรงเรียนสามารถพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม
ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้เป็นแบบอย่างได้ 
 

4. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 

1. การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมและแผนการจัดการเรียนรู้
บูรณาการน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่ห้องเรียนด้วย
รูปแบบสติและสมาธิเป็นฐาน 

เมษายน 63  

2. การขับเคลื่อนโรงเรียนวิถีพุทธสู่รางวัลระดับชาติ พฤษภาคม 63  
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5. สถานที่ด าเนินการ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 และโรงเรียน 
 

6. งบประมาณ 
 จ านวน   76,800 บาท (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)  รายละเอียดดังนี้ :  

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
นวัตกรรมและแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ
น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่
ห้องเรียนด้วยรูปแบบสติและสมาธิเป็นฐาน 

48,800    

1.1 ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม อาหารกลางวัน 
จ านวน 160 คนๆละ 130 บาท จ านวน 2 วัน 
เป็นเงิน 

  41,600 
 
 

 

1.2 ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก จ านวน 2 
คน ๆละ 3 ชั่วโมงๆละ 1,200 บาท เป็นเงิน 

 7,200   

กิจกรรมที่ 2 การขับเคลื่อนโรงเรียน วิถีพุทธสู่
รางวัลระดับชาติ 

28,000    

1.1 ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม อาหารกลางวัน 
จ านวน 160 คนๆละ 130 บาท จ านวน 1 วัน 
เป็นเงิน 

  20,800  

1.2 ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก จ านวน 6 
ชั่วโมงๆละ 1,200 บาท เป็นเงิน 

 7,200   

รวมงบประมาณ 76,800 14,400 62,400 - 
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7. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
  ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
1.ครูผู้สอนกลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯได้รับการพัฒนาศักยภาพโดยน้อมน าพระราชด ารัสรัชกาล

ที่ 9 และพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของรัชกาลที่ 10  สู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน 
2.ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธจัดกิจกรรมปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดย

การบรูณาการใช้รูปแบบสติและสมาธิเป็นฐาน 
3.โรงเรียนวิถีพุทธได้รับการคัดเลือกให้เป็นวิถีพุทธชั้นน าระดับประเทศอย่างน้อย 2 โรงเรียน

ทุกปี 

 
ร้อยละ 100 
 
ร้อยละ 100 
 
ร้อยละ 100 

เชิงคุณภาพ 
1.ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมได้รับการพัฒนาในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนโดยการน้อมน าพระราชด ารัสรัชกาลที่ 9 และพระบรมราโชบาย
ด้านการศึกษาของรัชกาลที่ 10 สู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพ 

2.ครูโรงเรียนวิถีพุทธทุกโรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมโดยใช้สติและ
สมาธิเป็นฐานอย่างบูรณาการเพ่ือปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.โรงเรียนวิถีพุทธทุกโรงเรียนสามารถพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม
ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้เป็นแบบอย่างได้ 

 
ร้อยละ 80 
 
 
ร้อยละ 80 
 
ร้อยละ 80 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 และสมรรถนะในยุคประเทศไทย 4.0 
 8.2 นักเรียนได้รับการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 8.3 ครูมีตัวอย่างนวัตกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม 
 8.4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีโรงเรียนที่สามารถเป็นแหล่งศึกษาดูงานด้านการปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรม 
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ชื่อโครงการ     จัดงานวันส าคัญทางลูกเสือ ประจ าปี  2563 
สอดคล้องกับนโยบาย   นโยบายที่ 1  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้ที่รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์         
 1. นายบุญส่ง  ขันทอง    เบอร์โทรศัพท์   081 9651234 
 2. นางจีรพรรณ  จเรรัชต์    เบอร์โทรศัพท์   081 7681611 
 3. นายสหัสพงศ์ ธนสิทธิ์     เบอร์โทรศัพท์   081 5479362           
e-mail 
           1. นางจีรพรรณ  จเรรัชต์   kunning@hotmail.com 
           2. นายสหัสพงศ์ ธนสิทธิ์    sahutphongnk2@gmail.com 
ลักษณะโครงการ   โครงการใหม่ 
 

 

1. หลักการและเหตุผล 
  กิจการลูกเสือเป็นกระบวนการพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย มีทักษะ 
ประสบการณ ์เป็นผู้น า รู้จักช่วยเหลือตนเอง มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและพัฒนาสิ่งแวดล้อม ชุมชน ชาติบ้านเมืองให้
มั่นคงและพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนาคต ปฏิบัติตนตามค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ  สอดคล้องกับนโยบายของ
รัฐบาลในเรื่องคุณธรรมน าความรู้ และเศรษฐกิจพอเพียง ส านักงานลูกเสือจังหวัดหนองคายโดยส านักงาน
ลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษาหนองคาย  เขต 1  ได้ก าหนดจัดงานวันส าคัญทางลูกเสือ  จังหวัดหนองคาย ประจ าปี  2563        
ไว้จ านวน  2  กิจกรรม คือ 

1.  การจัดงานวันวชิราวุธ 
2.  การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ               

2. วัตถุประสงค์ 
             2.1 เพ่ือน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทาน
ก าเนิดลูกเสือไทย และถวายความจงรักภักดี  แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์พระประมุขของ 
คณะลูกเสือแห่งชาติ 
             2.2 เพ่ือทบทวนค าปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ 
             2.3 เพ่ือเสริมสร้างระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ รู้จักเสียสละ และการท างานร่วมกับผู้อ่ืน บ าเพ็ญ
ตนให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม 
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3.เป้าหมาย 
              3.1 เชิงปริมาณ 
                     3.1.1. สถานศึกษาทั้งในและนอกสังกัด ในจังหวัดหนองคาย   
                     3.1.2. ลูกเสือ  เนตรนารี  ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  ผู้บ าเพ็ญประโยชน์  และลูกเสือชาวบ้าน 
และแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน รวมจ านวน  1,300  คน (แต่ละกิจกรรม) 
              3.2 เชิงคุณภาพ 
        ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ และลูกเสือชาวบ้าน ได้แสดงออก
ถึงความจงรักภักดี แด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานก าเนิดลูกเสือไทย  
และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ 
 
4. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 

1. กิจกรรม“วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ” 1 กรกฎาคม 
- จัดกิจกรรมสวนสนามและทบทวนค าปฏิญาณเนื่องในวันคล้ายวัน
สถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  
- ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและเนตรนารี ได้น ากองลูกเสือและ            
เนตรนารี แต่ละโรงเรียนเข้าร่วมเดินสวนสนามและทบทวน        
ค าปฏิญาณที่ศาลากลางจังหวัด 

ตุลาคม  2562  
  พฤศจิกายน  2563 

 

2. กิจกรรม“วันวชิราวุธ” 
- จัดพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เพ่ือน้อมร าลึกถึงวันคล้าย
วันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ              
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ตุลาคม  2562  
  พฤศจิกายน  2563 

 

 
5. สถานที่ด าเนินการ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  โรงเรียนในสังกัด และศูนย์ราชการ
จังหวัดหนองคาย 

 

6. งบประมาณ   

จ านวน  78,000 บาท  (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) รายละเอียดดังนี้ 
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7. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
   ร้อยละของลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ และ
ลูกเสือชาวบ้านเข้าร่วมกิจกรรม วันส าคัญทางลูกเสือ 

 
ร้อยละ 100 
 

เชิงคุณภาพ 
   นักเรียนโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย 
เขต 1 มีคุณธรรม จริยธรรม โดยเป็นผู้มีระเบียบ มีวินัย มีความเข้มแข็ง อดทน 
อดกลั้น มีความรัก ความสามัคคี รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น และการบ าเพ็ญประโยชน์ 

 
ระดับดีเยี่ยม 
 
 

 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

8.1 เยาวชนที่เป็นลูกเสือ เนตรนารี  ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ และลูกเสือชาวบ้าน   
ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี แด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานก าเนิดลูกเสือ
ไทย และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ 
          8.2 เยาวชนที่เป็นลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ และลูกเสือชาวบ้าน      
เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย และปฏิบัติตนตามค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรม“วันคล้ายวันสถาปนาคณะ
ลูกเสือแห่งชาติ”1  กรกฎาคม  

   

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ส าหรับส าหรับ
ลูกเสือ-เนตรนารี  และแขกผู้มีเกียรติที่มา
ร่วมงาน จ านวน 1,300 คน ๆ ละ 30 บาท 

39,000  39,000  

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 1 39,000  39,000  
กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรม“วันวชิราวุธ”     
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ส าหรับส าหรับลูกเสือ-
เนตรนารี  และแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน จ านวน 
1,300 คน ๆ ละ 30 บาท 

39,000  39,000 
 

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 2 39,000  39,000  

รวมงบประมาณ 78,000  78,000  
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ชื่อโครงการ   ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
สอดคล้องกับนโยบาย   นโยบายที่  1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ      
หน่วยงานรับผิดชอบ   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์  
 1. นายบุญส่ง  ขันทอง          เบอร์โทรศัพท์  0819651234 
 2. นายหยัด  ขจรเกียรติผดุง เบอร์โทรศัพท์  0885678960 
 3. นางสาวอรวรรณ เมืองพวน  เบอร์โทรศัพท์  0629871224 
   e-mail : yad8533@gmail.com 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 

 

1. หลักการและเหตุผล 
 จากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในปัจจุบัน การสื่อสารเทคโนโลยีต่างๆ ส่งผลกระทบต่อ
ประชาชนทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ ซึ่งปรากฏปัญหาให้เห็นมากมาย ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้าน
อ่ืนๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด อันน ามาซึ่งปัญหาครอบครัวที่ เกิดความทุกข์ 
ความวิตกกังวล ความเครียด มีการปรับตัวที่ไม่เหมาะสม หรืออ่ืนๆ ซึ่งยาเสพติดเป็นปัญหาส าคัญระดับชาติที่
รัฐบาลถือเป็นนโยบายที่ต้องเร่งด าเนินการแก้ไขอย่างจริงจัง ทั้งนี้เพราะปัญหายาเสพติดที่มีการแพร่ระบาดใน
ทุกพ้ืนที่ของประเทศไทยได้ทวีความรุนแรงมากข้ึนทุกขณะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ 
สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งทางด้านการเมือง และความมั่นคงของประเทศ ประกอบกับกลุ่มเด็กและเยาวชน
เป็นวัยที่อยากรู้อยากลอง จึงถูกชักจูงให้ใช้สิ่งเสพติดได้ง่าย ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงส าคัญที่ต้องเฝ้าระวัง และควร
ได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต่อสิ่งเสพติดและสิ่งยั่วยุต่าง ๆ รวมทั้งการเสริมสร้างทักษะชีวิตให้แก่เด็กและ
เยาวชนเหล่านั้น 
 การพัฒนานักเรียน ให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้ งด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญามีความรู้ 
ความสามารถ และมีคุณธรรมจริยธรรม ด าเนินวิถีชีวิตที่เป็นสุขตามที่สังคมมุ่งหวัง โดยผ่านกระบวนการทาง
การศึกษาที่สถานศึกษาทุกแห่งต้องด าเนินการจัดการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องการ       
ให้เยาวชน เป็นคนเก่ง คนดี ด ารงตนให้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข นอกจากจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและ
สนับสนุน  ให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับกระบวนการเรียนรู้แล้วการป้องกันและช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่
เกิดขึ้นจาก ปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษาที่มีพฤติกรรมไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ร้านเกม การพนัน หนีเรียน 
ทะเลาะวิวาท ก่ออาชญากรรม ซึ่งเป็นปัญหาสังคมที่ทุกคนที่เกี่ยวข้องต้องเข้าไปช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา
ไม่ใหม้ีพฤติกรรมเสี่ยง  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินงานป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 1 ความมั่นคง ให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องบูรณาการการปฏิบัติงานเพ่ือเร่งรัดการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ครอบคลุมอย่างเข้มงวด และได้
จัดสรรงบประมาณประจ าปี 2563 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน

mailto:yad8533@gmail.com
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สถานศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนั้น เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว
บังเกิดผลเป็นรูปธรรม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 จึงจัดท าโครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประกอบด้วย  

1) การพัฒนาทักษะชีวิตเป็นกระบวนการที่มุ่งพัฒนาด้านความรู้ ทักษะและเจตคติในการ
ตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ การ
จัดการกับอารมณ์และความเครียด การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืน การป้องกันตนเองในสถานการณ์ต่าง ๆ 
รวมไปถึงการจัดการชีวิตตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเสริมสร้างทักษะชีวิตเพ่ือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน
ให้แก่เด็กในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

2) การฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับยาเสพติด การอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุขในการต้านภัยยาเสพติด การเรียนรู้เรื่องยาเสพติด การสร้างอุดมการณ์ต้านภัยยาเสพติด ทักษะ
ชีวิตเพ่ือการป้องกันยาเสพติด การป้องกันภัยยาเสพติด การดูแลเยียวยาช่วยเหลือผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
กิจกรรมฐานป้องกันภัยยาเสพติด การชุมนุมรอบกองไฟ การจัดท าโครงการ/โครงงาน และภารกิจลูกเสือต้าน
ภัยยาเสพติด เพ่ือให้ลูกเสือมีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด และมีทักษะในการ
ป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด สามารถพัฒนาตนเองและจัดกิจกรรมร่วมกับเพ่ือน สถานศึกษา 
ครอบครัว และชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบูรณาการการสร้างคุณธรรม และจริยธรรม จะช่วยให้
เยาวชนมีความรู้ ควบคู่ด้วยคุณธรรม ไม่ฝักใฝ่อบายมุข และไม่สร้างปัญหาให้กับสังคม สามารถด ารงตนอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ เสริมสร้างทักษะการด ารงชีวิตของผู้เรียนเพ่ือให้คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ และลูกเสือจราจร บ าเพ็ญประโยชน์ ในการอ านวยความปลอดภัยด้านการจราจร ซึ่งท าให้เกิด
ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และส่งเสริมให้ลูกเสือจราจรของสถานศึกษา ปฏิบั ติหน้าที่ช่วยเหลือทาง
ราชการร่วมกับเจ้าหน้าที่ต ารวจในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

3) การขับเคลื่อนการด าเนินงานยาเสพติดในสถานศึกษา (การนิเทศ ติดตามการด าเนินงาน    
การเสริมสร้าง ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา /การส ารวจ คัดกรองนักเรียน กลุ่มเสี่ยง เสพ 
ค้า และการประสานการช่วยเหลือ การบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟู /การขับเคลื่อนกิจกรรมเพ่ือนช่วยเพ่ือนและ       
ส่งเสริมศูนย์เพ่ือใจวัยรุ่น TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา/ขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการ     
สถานศึกษาสีขาว /ขับเคลื่อนโครงการ 1 ต ารวจ 1 โรงเรียน /การด าเนินงานจิตสังคมบ าบัดในสถานศึกษา / 
โครงการบ้านหลังเรียน ส่งเสริมการใช้เวลาว่างในทางสร้างสรรค์ /รณรงค์สถานศึกษาปลอดเหล้า บุหรี่ /        
การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน) และเสริมสร้างทักษะชีวิตของผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติสืบไป 

 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติด ตระหนักถึงโทษพิษภัยยาเสพติด ร่วมกันต้าน
ภัยยาเสพติด สร้างภูมิคุ้มกันทางด้านร่างกาย จิตใจ และการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด  
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 2.2 เพ่ือเสริมสร้างทักษะชีวิต มีความตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืนรู้จักคิดวิเคราะห์   
ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ รู้จักการจัดการกับอารมณ์และความเครียด และมีทักษะการสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืน 
 2.3 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการเป็นผู้น าของนักเรียนแกนน าในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด            
ในสถานศึกษา 
 2.4 เพ่ือลูกเสือ เนตรนารี มีคุณธรรม/จริยธรรม มีจิตส านึก และเห็นความส าคัญของเอกลักษณ์ของ
ชาติ และปฏิบัติตนอยู่บนวิถีชีวิตของความเป็นไทย มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเกี่ยวกับคุณธรรมพ้ืนฐาน           
8 ประการ (ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคีและมีน้ าใจ ) มีความกตัญญูกตเวทีและมีจิต
อาสา 
 2.5 เพ่ือลูกเสือ เนตรนารี มีความรู้ความเข้าใจเรื่องกฎหมายจราจร มีทักษะการใช้สัญญาณมือ 
สัญญาณนกหวีดในการปฏิบัติหน้าที่อ านวยความปลอดภัยด้านจราจร และการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย
น าไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันได้อย่างปลอดภัยและมีความสุข 
 2.6 โรงเรียนสามารถจัดตั้งหน่วยลูกเสือต้านภัยยาเสพติดได้ จ านวน 156 โรงเรียน  
 2.7 โรงเรียนสามารถจัดตั้งเครือข่ายการบ าเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคมด้านการจราจรของลูกเสือใน
สถานศึกษา 
 2.8 เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานยาเสพติดในสถานศึกษา  
 
3. เป้าหมาย 

3.1  เชิงปริมาณ 
3.1.1 เสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด นักเรียนแกนน า โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด      

จ านวน 156 โรงเรียน ๆ ละ 2 คน รวมจ านวน 312 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
3.1.2 ลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนในสังกัด จ านวน 156 โรงเรียน ๆ ละ 2 คน รวมจ านวน 312 คน 

คิดเป็นร้อยละ 100 
3.1.3 โรงเรียนสามารถจัดตั้งหน่วยลูกเสือต้านภัยยาเสพติดได้ จ านวน 156 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 

100 
3.1.4 โรงเรียนสามารถจัดตั้งเครือข่ายการบ าเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคมด้านการจราจรของ

ลูกเสือในสถานศึกษา จ านวน 156 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100 
3.1.5 ขับเคลื่อนการด าเนินงานยาเสพติดในสถานศึกษา จ านวน 156 โรงเรียน 

 

3.2  เชิงคุณภาพ 
3.2.1 ผู้เข้าอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับยาเสพติด ตระหนักถึงโทษพิษภัยยาเสพติด ร่วมกัน

ต้านภัยยาเสพติด มีภูมิคุ้มกันทางด้านร่างกาย จิตใจ และการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด และ
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์  
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3.2.2 ผู้เข้ารับการอบรม ได้รับการพัฒนาทักษะชีวิต มีความตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและ
ผู้อื่น รู้จักคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ รู้จักการจัดการกับอารมณ์และความเครียด และ
มีทักษะการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืน 

3.2.3 สถานศึกษามีนักเรียนแกนน าในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
3.2.4 ลูกเสือ เนตรนารี มีคุณธรรม/จริยธรรม มีจิตส านึก และเห็นความส าคัญของเอกลักษณ์ของ

ชาติ และปฏิบัติตนอยู่บนวิถีชีวิตของความเป็นไทย มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเกี่ยวกับคุณธรรมพ้ืนฐาน           
8 ประการ (ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคีและมีน้ าใจ) มีความกตัญญูกตเวทีและมีจิต
อาสา 

3.2.5 ลูกเสือ เนตรนารี มีความรู้ความเข้าใจเรื่องกฎหมายจราจร มีทักษะการใช้สัญญาณมือ 
สัญญาณนกหวีดในการปฏิบัติหน้าที่อ านวยความปลอดภัยด้านจราจร และการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย
น าไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันได้อย่างปลอดภัยและมีความสุข 

 

4. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 

1 เสนอขออนุมัติโครงการฯ ม.ค. 63  
2 วางแผนการด าเนินงาน / แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน / แจ้ง

โรงเรียน ประสานกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง/ ติดต่อสถานที่จัด
อบรม 

ม.ค.-ก.พ. 63  

3. ด าเนินการอบรมตามโครงการฯ ก.พ. – มี.ค. 63  

4. สรุปและประเมินผลการด าเนินงานโครงการฯ เม.ย. 63  
 

5. สถานที่ด าเนินการ 
 กิจกรรมที่ 1  การอบรมค่ายทักษะชีวิต  ระยะเวลาการอบรม 2 วัน 1 คืน 
   สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย  

กิจกรรมที่ 2   กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ระยะเวลาการอบรม 2 วัน 1 คืน 

สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค อ าเภอเมืองหนองคาย จังหวัด
หนองคาย 

กิจกรรมที่ 3   การขับเคลื่อนการด าเนินงานยาเสพติดในสถานศึกษา ระยะเวลา ม.ค. – ก.ย. 63 

สถานที่ด าเนินการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 
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6. งบประมาณ 
 จ านวน  359,540 บาท (ได้รับจัดสรรงบประมาณ จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) 

รายละเอียดดังนี้ : 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 อบรมค่ายทักษะชีวิต     

1.1 ค่าอาหาร  
( 312คน ๆ ละ 4 มื้อ มื้อละ 70 บาท) 

 

87,360 

  

87,360 

 

1.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
( 312 คน ๆ ละ 4 มื้อ มื้อละ 30 บาท) 

  1.3 ค่าตอบแทนวิทยากร   
(ภายนอก 4 คน จ านวน 10 ชม.ๆ ละ 1,200 บ.) 

 
37,440 

 
48,000 

 
 
 

48,000 

 
37,440 

 

 
 

รวมงบประมาณ กิจกรรมที่ 1 172,800 48,000 124,800  

กิจกรรมที่ 2  อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด     

2.1 ค่าอาหาร  
( 350 คน ๆ ละ 4 มื้อ มื้อละ 70 บาท) 

 
98,000 

  
98,000 

 

2.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
( 350 คน ๆ ละ 4 มื้อ มื้อละ 30 บาท) 

2.3 ค่าตอบแทนวิทยากร   
(จ านวน 38 คน ๆ ละ 2 ชม.ๆ ละ 600 บ.) 

2.4 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (ประชุมวิทยากร
ลูกเสือฯ) ( 38 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 30 บาท) 

 

42,000 
 

45,600 

 
1,140 

 
 

 

45,600 
 

 

42,000 
 
 
 
 

1,140 

 
 
 

 
 

1,200 

รวมงบประมาณ กิจกรรมที่ 2 186,740 45,600 141,140 1,200 

รวมงบประมาณ กิจกรรมที่ 1, 2  359,540 93,600 265,940 1,200 

         
หมายเหตุ   ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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7.  ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

 

  ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนแกนน า โรงเรียนในสังกัด 156 โรงเรียน  จ านวน 312 คน ได้รับ

การพัฒนาทักษะชีวิต 
2. ลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียน ในสังกัด 156 โรงเรียน โรงเรียนละ 1 หมู่ ๆ ละ 

8 คน รวมจ านวน 224 คน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือต้าน
ภัยยาเสพติด (ลูกเสือคุณธรรม/ลูกเสือจราจร) 

3. สถานศึกษามีนักเรียนแกนน าในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
โรงเรียนในสังกัด จ านวน 156 โรงเรียน 

4. สถานศึกษาจัดตั้งหน่วยลูกเสือต้านภัยยาเสพติด จ านวน 156 โรงเรียน  
5. สถานศึกษาจัดตั้งเครือข่ายการบ าเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสงัคมด้าน

การจราจรของลูกเสือในสถานศึกษา จ านวน 156 โรงเรียน  
6. สถานศึกษาด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

จ านวน 156 โรงเรียน  

 
ร้อยละ 80 
 
ร้อยละ 80 
 
 
ร้อยละ 100 
 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 100 
 
ร้อยละ 100 
 

เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับยาเสพติด ตระหนักถึงโทษพิษภัยยา

เสพติด ร่วมกันต้านภัยยาเสพติด มีภูมิคุ้มกันทางด้านร่างกาย จิตใจ และ
การป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 

2. นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะชีวิต มีความตระหนักรู้และเห็นคุณค่าใน
ตนเองและผู้อื่นรู้จักคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
รู้จักการจัดการกับอารมณ์และความเครียด และมีทักษะการสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืน 

3. สถานศึกษามีนักเรียนแกนน าในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา 

4. ลูกเสือ เนตรนารี มีคุณธรรม/จริยธรรม มีจิตส านึก และเห็นความส าคัญ
ของเอกลักษณ์ของชาติ และปฏิบัติตนอยู่บนวิถีชีวิตของความเป็นไทย มี
ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเกี่ยวกับคุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการ (ขยัน 
ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคีและมีน้ าใจ) มีความกตัญญู
กตเวทีและมีจิตอาสา 

 
ร้อยละ 80 
 
 
ร้อยละ 80 
 
 
 
ร้อยละ 80 
 
ร้อยละ 80 
 
 
 
 



62 
 

  ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

5. ลูกเสือ เนตรนารี มีความรู้ความเข้าใจเรื่องกฎหมายจราจร มีทักษะการใช้
สัญญาณมือ สัญญาณนกหวีดในการปฏิบัติหน้าที่อ านวยความปลอดภัย
ด้านจราจร และการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยน าไปใช้ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างปลอดภัยและมีความสุข 

ร้อยละ 80 
 
 
 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1 นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติด ตระหนักถึงโทษพิษภัยยาเสพติด ร่วมกันต้านภัย    
ยาเสพติด สร้างภูมิคุ้มกันทางด้านร่างกาย จิตใจ และการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด  
 8.2 นักเรียนได้รับการเสริมสร้างทักษะชีวิต มีความตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืนรู้จักคิด
วิเคราะห์ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ รู้จักการจัดการกับอารมณ์และความเครียด และมีทักษะการ
สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืน 
 8.3 สถานศึกษามีนักเรียนแกนน าที่มีศักยภาพการเป็นผู้น าในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด      
ในสถานศึกษา 
 8.4 ลูกเสือ เนตรนารี มีคุณธรรม/จริยธรรม มีจิตส านึก และเห็นความส าคัญของเอกลักษณ์ของชาติ 
และปฏิบัติตนอยู่บนวิถีชีวิตของความเป็นไทย มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเกี่ยวกับคุณธรรมพ้ืนฐาน 8 
ประการ (ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคีและมีน้ าใจ) มีความกตัญญูกตเวทีและมีจิต
อาสา 
 8.5 ลูกเสือ เนตรนารี มีความรู้ความเข้าใจเรื่องกฎหมายจราจร มีทักษะการใช้สัญญาณมือ สัญญาณ
นกหวีดในการปฏิบัติหน้าที่อ านวยความปลอดภัยด้านจราจร และการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยน าไปใช้ใน
การด าเนินชีวิตประจ าวันได้อย่างปลอดภัยและมีความสุข 
 8.6 สถานศกึษามีหน่วยลูกเสือต้านภัยยาเสพติด  
 8.7 สถานศึกษามีเครือข่ายการบ าเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคมด้านการจราจรของลูกเสือ  ใน
สถานศึกษา 
 8.8 สถานศึกษาด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
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ชื่อโครงการ    งานศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน  
ปีการศึกษา 2563  

สอดคล้องกับนโยบาย    นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน 
ของประเทศ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ร่วมกับ 
     องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย 
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์ 

1. นายคึกฤทธิ์  วงศ์อารีย์    เบอร์โทรศัพท์ 089 711 6240 
2. นางมติภา  ชัยชิต    เบอร์โทรศัพท์ 095 5463 5944 
3. นางสาวธัชกร  เพ็งค าปั้ง  เบอร์โทรศัพท์ 095 367 5556 

E mail :  taschakorn.t@esdc.go.th 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
 

 

1. หลักการและเหตุผล 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  ให้ความส าคัญกับศักยภาพและคุณภาพ 
ของทรัพยากรมนุษย์เป็นส าคัญ เนื่องจาก “ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยขับเคลื่อนส าคัญในการยกระดับการ
พัฒนาประเทศในทุกมิติไปสู่เป้าหมายการเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว  มีขีดความสามารถในการแข่งขันกับ
นานาประเทศ” ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ  จึงมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องด าเนินการให้สอดคล้องกัน  โดยเน้นปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ของสถานศึกษา ให้เป็นสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเชิงสมรรถนะรายบุคคล  ตามความสนใจ 

และความถนัด อย่างเต็มศักยภาพ มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ  มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มี
ความเป็นเลิศด้านทักษะสื่อสารภาษาไทย  ภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 มีทักษะความรู้ด้านดิจิทัล (DIGITAL 

LITERACY) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทย ที่มีทักษะวิชาชีพชั้นสูง เป็นนักคิด เป็นผู้สร้างนวัตกรรม 

เป็นนวัตกร เป็นผู้ประกอบการ เป็นเกษตรกรยุคใหม่ และอ่ืน ๆ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ  
มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด  สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม  และมี
ความสามารถในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี  สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุข ทั้งด้าน
ร่างกายและจิตใจ และ นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ มาตรการและแนว
ทางการด าเนินการพัฒนาคุณภาพผู ้เร ียนเต็มตามศักยภาพ  น าไปสู ่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ  ตาม
ความสามารถ ความสนใจ มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ
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ประเทศ ส่งเสริมสนับสนุนให้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา จัดท าแผนงาน โครงการ และ
กิจกรรม เพิ่มศักยภาพผู้เรียนตามความถนัด  ความสนใจ และความต้องการพัฒนา ทั้งด้านวิชาการ ด้าน
อาช ีพและก ิจกรรมเสร ิมหล ักส ูตร  ตั ้งแต ่ระด ับสถานศึกษา  เขตพื ้นที ่การศึกษา  จังหว ัด  ภูม ิภาค 

ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ในฐานะเป็นหน่วยงานหลักในการจัด

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้แก่เด็กและเยาวชน ตระหนัก และเห็นความส าคัญ ของการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้
พร้อมด้วยคุณลักษณะที่พึงประสงค์ จึงสร้างโอกาสให้แก่เด็กและเยาวชนได้แสดงออกซึ่งศักยภาพและ
สุนทรียภาพกิจกรรมสร้างสรรค์ ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ใช้ความรู้
ความสามารถในการพัฒนาการเรียนรู้อย่างเต็มความสามารถ จึงได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด
หนองคาย จัดท าโครงการงานศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2563 เพ่ือเป็น
การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี  เป็นเวที
ให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถและความถนัดในแต่ละด้าน และเป็นการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนที่เป็นตัวแทนแข่งขันในระดับภูมิภาค และระดับชาติต่อไป  
 

2. วัตถุประสงค์ 
       2.1 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกระดับให้มีความเป็นเลิศ มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  
 2.2 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศตามความถนัดและความสนใจ น าไปสู่การพัฒนา
ทักษะวิชาชีพ เป็นนักคิด เป็นผู้สร้างนวัตกรรม เป็นนวัตกร 
 2.3 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ 

3. เป้าหมาย 
 เชิงปรมิาณ 
        สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 จ านวน 156 
โรงเรียน ได้รับโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความสามารถตามความถนัดและความสนใจ ตามกิจกรรมด้าน
ศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี 
        เชิงคุณภาพ 
 ผู้เรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนของกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา ได้รับการพัฒนาศักยภาพและ
คุณภาพผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี  เป็นเวทีให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึง
ความสามารถและความถนัดในแต่ละด้าน และเป็นการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่เป็นตัวแทน
แข่งขันในระดับภูมิภาค และระดับชาติต่อไป  
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4. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 

1. เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติการด าเนินงาน ต.ค. 2562  

2. ส่งรายงานข้อมูล รายชื่อตัวแทนนักเรียนให้คณะกรรมการจัดงาน
ศิลปหัตถกรรมระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทราบ 

พ.ย. 2562  

3. พัฒนาศักยภาพตัวแทนนักเรียนที่เป็นตัวแทนแข่งขัน สู่ความเป็นเลิศด้าน
วิชาการ ด้านศิลปหัตถกรรมและด้านเทคโนโลยีของนักเรียน เพ่ือการงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

พ.ย. 2562  

4. ด าเนินการทดสอบวัดความสามารถด้านวิชาการ ด้านศิลปหัตถกรรมและ
ด้านเทคโนโลยีของนักเรียน เพ่ือตรวจสอบความพร้อมสู่การแข่งขัน
ระดับชาติ ประจ าปีการศึกษา 2562 

ธ.ค. 2562  

5. น าตัวแทนนักเรียนเข้าประกวดแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และระดับชาติ ตามระยะเวลาที่ระดับภาคก าหนด 

ธ.ค. 2562  

6. สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ 
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 

ม.ค.- ก.พ.
2563 

 

7. แจ้งประกาศ หลักเกณฑ์การจัดงานแข่งขันงาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2563 และประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษา เครือข่าย
สถานศึกษา ในสังกัดทราบ 

ก.ค. 2563  

3. แจ้งกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาและสถานศึกษาทุกแห่ง คัดตัวแทน
นักเรียน เพ่ือเป็นตัวแทนเข้ารับการคัดเลือกระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ก.ค. 2563  

4. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน/คณะท างาน/กรรมการตัดสินกิจกรรม ส.ค. 2563  
5. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน/คณะท างาน/กรรมการตัดสินกิจกรรม 

จัดท าเครื่องมือและหลักเกณฑ์ วิธีการประกวดแข่งขันกิจกรรมตามที่
ก าหนด 

ก.ย. 2563  

6. ด าเนินการจัดประกวดแข่งขันกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อคัดเลือกตัวแทน
นักเรียนไปประกวดแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
เป็นเวลา 2 วัน 

ก.ย. 2563  

 
5. สถานที่ด าเนินการ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 
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6. งบประมาณ   จ านวน  902,620  บาท   
6.1 งบประมาณจาก สพป.หนองคาย เขต 1 จ านวน 150,000 บาท 
6.2 ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก อบจ.หนองคาย จ านวน 752,620 บาท  

 

6.1 งบประมาณจากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  
จ านวน  155,524 บาท (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)  รายละเอียดดังนี้ :  
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
เงินงบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1 ก่อนการแข่งขัน 10,400    
 1. ประชุมประธานกลุ่มเครือข่าย 

และครูวิชาการกลุ่มเครือข่ายเป็นอาหาร
ว่างคณะท างาน ประธานกลุ่มเครือข่าย  
40 คน 1 มื้อ ๆ ละ 35 บาท 

  1,400 
 

 

 2. ค่าส าเนาเอกสาร ข้อสอบ วัสดุ 
อุปกรณ์ประกอบการจัดกิจกรรมแข่งขัน 
ของคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน 

   5,000 
 

 3. จัดท าแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ 
ขนาด 2x2.50 เมตร จ านวน 4 แผ่นๆ ละ 
1000 บาท 

   4,000 
 

2 กิจกรรมที่ 2 การอบรมงานมหกรรม/ 

การจัดกิจกรรมแข่งขัน         
85,624    

 1. ค่าจ้างจัดตกแต่งสถานที่และ 

สิ่งอ านวยความสะดวกงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน(ค่าเช่าเวที เครื่องเสียง เต้นท์ 
เก้าอ้ี อุปกรณ์ อ านวยความสะดวกอ่ืนๆ) 

    

 1.1 ค่าเช่าเวทีพร้อมเครื่องขยาย
เสียง จ านวน 1 ชุด 

  24,500  

 1.2 ค่าเช่าเต้นท์ จ านวน 10 
หลัง ๆละ 800 บาท ค่าเช่า
เก้าอ้ี จ านวน 300 ตัวๆ ละ 
6 บาท 

 

  9,800  
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ที ่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
เงินงบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
 1.3 ค่าเช่าเครื่องเสียง จ านวน 4 

ชุดๆ ละ 3,000 บาท 

  12,000  

 1.4 ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่
พิธีเปิดค่าสถานที่จัด
กิจกรรม(ร.ร.อนุบาล
หนองคาย) 

  10,000  

            1.5 ค่ารางวัลการแสดงในพิธีเปิด 

                 งานมหกรรมฯ ระดับเขต   
                 พ้ืนที ่
                - ค่าร าแสดงในพิธีเปิด 

               - ค่าแสดงชุดดนตรีพื้นเมือง 

  
 
 

2,500 
5,000 

  

 2. ค่าตอบแทนกรรมการจากภายนอก 5 
คนๆ ละ 500 บาท 

 2,500   

 3. ค่าเอกสารเกี่ยวกับการแข่งขันกิจกรรม 
สูจิบัตร/เกียรติบัตร เอกสารสรุปรายงาน
ผลการด าเนินงาน หมึก 4 สี กระดาษ A4 
และวัสดุอ่ืนๆ 

   13,824 

3 กิจกรรมที่ 3 การเข้าร่วมแข่งขันและ
ติดตามงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

59,500    

 1. การเข้าร่วมแข่งขัน เป็นค่า
สนับสนุนการเข้าร่วมแข่งขัน
จ านวน 595 คนๆ ละ 100 บาท   

 หมายเหตุ จ านวนนักเรียนใน
สังกัด ตัวแทน สพป.นค.1 จ านวน 
587 คน ตัวแทน สพม.21 จ านวน 
8 คน รวมเป็น 595 คน  

  59,500 

 
 
 
 
 
 

 

      

รวมทั้งสิ้น 150,000 10,000 117,200 22,800 
 
 



68 
 

6.2  งบประมาณที่ได้รับจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย   
จ านวน 752,620 บาท (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)  รายละเอียดดังนี้ 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
เงินงบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1. การอบรมงานมหกรรม/การจัดกิจกรรม
แข่งขัน 

300,000  300,000  

1.1 ค่าด าเนินการคณะกรรมการวันอบรม
แข่งขัน 
      -  ค่าอาหารส าหรับกรรมการ  
         2 มื้อๆ ละ 80 บาท 500  คน 
      - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
        คณะกรรมการแข่งขัน 500 คน 
        จ านวน 4 มื้อๆ ละ 35 บาท 
        รวม 140 บาท 

 
 
 

  
 

80,000 
 

70,000 

 

1.2 ค่าด าเนินการส าหรับผู้เข้าแข่งขัน  
      -  ค่าอาหารส าหรับนักเรียน  
         2 มื้อ ๆ ละ 80 บาท 500  คน 
      - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
        นักเรียนเข้าแข่งขัน 500 คน 
        จ านวน 4 มื้อๆ ละ 35 บาท 
        รวม 140 บาท 

 
 

  
80,000 

 
70,000 

 

2. การอบรมพัฒนาความรู้ทางวิชาการ การจัด
ค่ายพัฒนาศักยภาพผู้เรียน สู่ความเป็นเลิศ
เพ่ือการแข่งขันด้านวิชาการ ด้าน
ศิลปหัตถกรรมและด้านเทคโนโลยีของ
นักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2562 
- ค่ายพัฒนาที่ 1 กิจกรรมด้านวิชาการ 
- ค่ายพัฒนาที่ 2 กิจกรรมด้าน

ศิลปหัตถกรรม 
- ค่ายพัฒนาที่ 3 กิจกรรมด้านเทคโนโลยี  

ส าหรับนักเรียนที่เป็นตัวแทนฯ จ านวน 
587 คน  

152,620   
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ที ่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
เงินงบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

- ค่าอาหารว่าง/อาหารกลางวัน
(30+70+30) จ านวน 2 วัน  

 
152,620 

3. การอบรมและด าเนินการทดสอบ               
วัดความสามารถด้านวิชาการ ด้าน
ศิลปหัตถกรรมและเทคโนโลยีของนักเรียน
เพ่ือตรวจสอบความพร้อมสู่การแข่งขัน 
ระดับชาติ จ านวน 1,000 คน  
- ค่าอาหารว่าง/อาหารกลางวัน

(35+80+35) จ านวน 2 วัน  

300,000  300,000  

รวม 752,620 - 752,620 - 

 
7. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
   

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 
จ านวน 156 โรงเรียน ได้รับโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความสามารถตามความถนัด
และความสนใจ ตามกิจกรรมด้านศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี         

 
ร้อยละ 100 

เชิงคุณภาพ 
ผู้เรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนของกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและ
เทคโนโลยี  เป็นเวทีให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงความสามารถและความถนัดในแต่ละ
ด้าน และเป็นการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่เป็นตัวแทนแข่งขันใน
ระดับภูมิภาค และระดับชาติต่อไป 

 
ร้อยละ 100 
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    8.1 สถานศึกษาในสังกัด ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกระดับให้มีความเป็นเลิศ มีทักษะที่
จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  
 8.2 สถานศึกษาในสังกัด ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศตามความถนัดและความ
สนใจ น าไปสู่การพัฒนาทักษะวิชาชีพ เป็นนักคิด เป็นผู้สร้างนวัตกรรม เป็นนวัตกร 
 8.3 สถานศึกษาในสังกัด ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับ
นานาชาติ 
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ชื่อโครงการ                เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ 
                               การศึกษา  
สอดคล้องกับนโยบาย นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของ 
   ประเทศ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์ 

        1. นางฉวีวรรณ  โยคิน              เบอร์โทรศัพท์  088-5733312 
        2. นางจารุวรรณ  จันทร์ใบ เบอร์โทรศัพท์  091-8674202 
        3. นางสาวธัญวลัย  ไพศาลอนันต์  เบอร์โทรศัพท์  099-6379108 
        4. นายคึกฤทธิ์  วงศ์อารีย์    เบอร์โทรศัพท์  089-7116240 

e-mail :   tim_crv@hotmail.com 

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
 

 

1. หลักการและเหตุผล 
   

                        รัฐบาลมีนโยบายด้านการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ เพ่ือสร้างคุณภาพคนไทยให้สามารถเรียนรู้
พัฒนาตนได้เต็มศักยภาพ และในการปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการให้บรรลุความส าเร็จ บุคลากร
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จากนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง  (พ.ศ.2552 - 2561)  
ของกระทรวงศึกษาธิการและส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มีนโยบายการน าจุดเน้นการ
พัฒนาผู้เรียนสู่การปฏิบัติ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 จึงก าหนดให้มี  การ
นิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามนโยบาย จุดเน้นเพ่ือการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน บนพ้ืนฐานของข้อมูลและสารสนเทศที่เป็นปัจจุบันและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
ร่วมกันสะท้อนภาพผู้เรียน ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET, NT, RT, Las ทุกระดับชั้น และการ
ด าเนินงานอ่ืน ๆ ที่เป็นการด าเนินงานตามนโยบายของ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน           
             กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย เขต 1 จึงได้จัดท าโครงการเพ่ิมประสิทธิการนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐานเพ่ือการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1    
 

 2. วัตถุประสงค์ 
 

       2.1 เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพด้วยการนิเทศบูรณาการ 4 แผนงานโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน  เพ่ือ   
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
       2.2  เพ่ือพัฒนาระบบนิเทศภายในสถานศึกษาให้มีคุณภาพด้วยการนิเทศโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานสู่
ห้องเรียนคุณภาพ     
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        2.3 เพ่ือส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาตนเองด้วยการนิเทศภายในโดยใช้พื้นที่
ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อการพัฒนาผู้เรียน  
         2.4 เพ่ือให้ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีผลการสอบประเมินความสามารถในการอ่าน (RT)  ภาพรวม
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ิมขึ้น และมีระดับคุณภาพ ดี  

        2.5 เพ่ือให้ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีผลการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT) 
เพ่ิมข้ึน และ ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้เพ่ิมข้ึน 
              

3. เป้าหมาย  

3.1 เชิงปริมาณ      
1) สถานศึกษาได้รับการนิเทศ ชี้แนะ การด าเนินงาน 4 แผนงานโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อ 

พัฒนาคุณภาพการศึกษา ทุกโรงเรียน ร้อยละ 100 
                2)  สถานศึกษาพัฒนาระบบนิเทศภายในให้มีคุณภาพด้วยการนิเทศโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานสู่
ห้องเรียนคุณภาพ  ทุกโรงเรียน ร้อยละ 100 
                3)  ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาตนเองด้วยการนิเทศภายในโดยใช้พื้นที่ห้องเรียนเป็น
ฐานเพ่ือการพัฒนาผู้เรียน ทุกโรงเรียนร้อยละ 100 
                4)  ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีผลการสอบประเมินความสามารถในการอ่าน (RT)  ภาพรวม
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ิมขึ้น และมีระดับคุณภาพ ดี ร้อยละ 80  
                                5)  ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีผลการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT) 
เพ่ิมข้ึน และผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ทุกกลุ่มสาระ     
การเรียนรู้เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 5  

3.2 เชิงคุณภาพ             
1) สถานศึกษาได้รับการนิเทศ ชี้แนะ การด าเนินงาน 4 แผนงานโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อ 

พัฒนาคุณภาพการศึกษา ทุกโรงเรียน  
                2)  สถานศึกษาพัฒนาระบบนิเทศภายในให้มีคุณภาพด้วยการนิเทศโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานสู่
ห้องเรียนคุณภาพ  ทุกโรงเรียน  
                3)  ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาตนเองด้วยการนิเทศภายในโดยใช้พื้นที่ห้องเรียนเป็น
ฐานเพ่ือการพัฒนาผู้เรียน ทุกโรงเรียน 
                4)  ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีผลการสอบประเมินความสามารถในการอ่าน (RT)   ภาพรวม
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ิมขึ้น และมีระดับคุณภาพ ดี  
                                5)  ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีผลการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT) 
เพ่ิมข้ึน และผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ทุกกลุ่มสาระ     
การเรียนรู้เพ่ิมขึ้น  
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4.  วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
       

ที ่ กิจกรรมหลัก 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

หมายเหตุ 

1. กิจกรรมที่ 1  ขับเคลื่อนการนิเทศบูรณาการ 4 แผนงาน โดยใช้พื้นที่
เป็นฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย  เขต 1  ระหว่างวันที่ 14-22 พ.ย.62                   

  
พฤศจิกายน 
      2562 

นางฉวีวรรณ    
โยคิน 
และคณะ          

2 กิจกรรมที่ 2  พัฒนาแผนงานการนิเทศบูรณาการตามนโยบาย และ
จุดเน้น ปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 1-30 พ.ย.62 

 พฤศจิกายน 
   2562 

 นางสาวธัญวลัย  
ไพศาลอนันต ์
และคณะ          

3 กิจกรรมที่  3  ติดตามการเตรียมความพร้อมการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ภาคเรียนที่ 2  

พฤศจิกายน-
ธันวาคม 
   2562 

 นางจารุวรรณ
จันทร์ใบ 
และคณะ          

4 กิจกรรมที่  4 นิเทศ ประเมินและคัดเลือกห้องเรียนห้องคุณภาพ   กรกฏาคม-
สิงหาคม 
  2563 

นางฉวีวรรณ    
โยคิน 
และคณะ          

5 กิจกรรมที่  5   บูรณาการการนิเทศ ติดตามพัฒนางานตามนโยบาย 
และจุดเน้น   

พฤศจิกายน- 
กันยายน 
 2563 

นางจารุวรณ 
จันทร์ใบและ 
นางสาวธัญวลัย
ไพศาลอนันต์  
และคณะ 

 

5. สถานที่ด าเนินการ    
           ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา และโรงเรียน 
 

6. งบประมาณ  
    จ านวน   385,200  บาท  (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)  รายละเอียดดังนี้ 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 ขับเคลื่อนการนิเทศบูรณาการ   4 
แผนงาน โดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา คณะเครอืข่ายนิเทศ จ านวน 4 
ชุด  (40 คน) 

38,200    

   1) ค่าจัดท าเอกสารเล่มประเด็นและเกณ์์การ
ประเมินติดตาม (60 เล่ม x 70 บาทx = 4,200)  

   
4,200 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

   2) ค่าจัดท าเอกสารแบบรายงานผลการนิเทศ 
ติดตาม 4 แผนงาน (20 เล่ม x 200 บ. = 4,000) 

    4,000 

   3) ค่าชดเชยน้ ามัน สายละ 2 คัน ประมาณ 30,000 
บาท 

   30,000   

กิจกรรมที่ 2  พัฒนาแผนงานการนิเทศบูรณาการ
ตามนโยบาย และจุดเน้น ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

  7,450    

    1. ประชุมวางแผนและจัดท าแผนนิเทศ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ศึกษานิเทศก์ จ านวน  1  
ครั้ง   

    

       1) ค่าอาหารว่าง (2 มื้อx30 บาทx15 คน=900)   900  
      2) ค่าอาหารกลางวัน (70 บาท x 15 คน 
=1,050) 

  1,050  

      3) ค่าเอกสารแผนการนิเทศติดตามฯ 
 (20 เล่ม x 200 บ. = 4,000) 

   4,000 
 

      4) ค่าวัสดุ  1,500 บาท    1,500 

กิจกรรมที่ 3  ติดตามการเตรียมความพร้อมการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 

69,950    

1. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน และนิเทศติดตาม 
ประกอบด้วย  ผอ.เขต ,รองผอ.เขต ,ศึกษานิเทศก์ 
(20 คน) จ านวน  1  ครั้ง   

    

    1) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
 (2 มื้อx 30 บาทx  15 คน=900) 

   
900 

 

    2) ค่าอาหารกลางวัน 
 (70 บาท x 15 คน =1,050) 

  1,050  

   3) ค่าเอกสารเครื่องมือนิเทศ 160 ชุด      
 (160 x 50 บาทx = 8,000)  

  8,000  

   4) ค่าจัดท าเอกสารแบบรายงานผลการนิเทศ
ติดตามฯ  (40 เล่ม x 250 บ. = 10,000) 

   10,000 

   5) ค่าชดเชยน้ ามันและเบี้ยเลี้ยง 15 เครือข่าย 
ประมาณ 50,000 บาท 

  50,000  
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กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 4 นิเทศ ประเมิน คัดเลือกห้องเรียน
คุณภาพ 

119,600    

    1.ประชุมวางแผนปรับปรุง “แนวทาง 
การนิเทศโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพ่ือนิเทศ ประเมิน 
และคัดเลือกห้องเรียนห้องคุณภาพ”ประกอบด้วย  
ผอ.สพป. ,รอง ผอ.สพป., ผอ.ทุกกลุ่ม, ศึกษานิเทศก์ 
ตัวแทน ผอ.ร.ร. 6 คน และตัวแทนครู 6 คน ธุรการ 3 
คน จ านวน 2 ครัง้   

    

       1) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(4 มื้อx 30 บาทx 45 คน=5,400) 

   
5,400 

 

       2) ค่าอาหารกลางวัน 
(2 มื้อ x70 บาท x 45 คน =6,300) 

   
6,300 

 

       3) ค่าเอกสารประกอบการพิจารณาปรับปรุง
แนวทางการนิเทศฯ และเกณ์์การประเมินฯ จ านวน 
40 ชุด  (40 x 80 บาทx = 3,200)  

    
 

3,200 
  2.ประชุมคณะกรรมการติดตามฯ ครั้งที่ 1 ชี้แจง  
“แนวทางการนิเทศ ประเมินและคัดเลือก ห้องเรียน
เป็นฐานและเกณ์์ ครั้งที่ 2 เพ่ือสรุปผลการนิเทศ
ประเมิน คัดเลือกห้องเรียนห้องคุณภาพ” จ านวน 65  
คน จ านวน  2  ครั้ง   

    

     1) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (4 มื้อx 30 บาทx 
65 คน=7,800) 

   
7,800 

 

     2) ค่าอาหารกลางวัน (2 มื้อ x 70 บาท x 65 คน 
=9,100) 

   
9,100 

 

    3) ค่าชดเชยน้ ามัน จ านวน 10 สาย 50,000 บาท   50,000  
    4) ค่าจัดท าเอกสารที่ปรับปรุง “แนวทางการนิเทศ
โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพ่ือนิเทศ ประเมินและ
คัดเลือกห้องเรียนห้องคุณภาพ” (80 เล่ม x 200 บ. 
=16,000)  
 

    
16,000 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

   5) ค่าจัดท าเกียรติบัตรพร้อมกรอบส าหรับห้องเรียน
ชนะเลิศ- รองชนะเลิศอันดับ1- 3 จ านวน 20,000 บ. 

   
20,000 

 

   6) ค่าวัสดุ จัดท าเกณ์์การประเมินและเครื่องมือ
ประเมินห้องเรียนคุณภาพ  1,800) 

    
1,800 

กิจกรรมที่ 5  บูรณาการการนิเทศ ติดตามเพื่อ
พัฒนางานตามนโยบาย และจุดเน้น   
( เฉพาะกรณี: ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ  ด้านการ
นิเทศ จาก สพฐ.) ชดเชยน้ ามัน และเบี้ยเลี้ยง นิเทศ 
ติดตาม  

150,000    

-  การพัฒนาหลักสูตรและการน าไปใช้    
50,000 

 
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ 
- การคัดลายมือและการอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น  
- การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการภาษาไทยใน
โครงการรักษ์ภาษาไทย 

  50,000  

- ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน RT, NT, O-NET  
- พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 

   

50,000 
 

รวมทั้งสิ้น 385,200 - 344,700 40,500 

 
7. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
   

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
   1) ร้อยละของสถานศึกษาได้รับการนิเทศ ชี้แนะ การด าเนินงาน 4 แผนงานโดยใช้
พ้ืนทีเ่ป็นฐานเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทุกโรงเรียน  
   2) ร้อยละของสถานศึกษาพัฒนาระบบนิเทศภายในให้มีคุณภาพด้วยการนิเทศโดย
ใช้ห้องเรียนเป็นฐานสู่ห้องเรียนคุณภาพ  ทุกโรงเรียน 
   3) ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาตนเองด้วยการนิเทศภายใน
โดยใช้พื้นทีห่้องเรียนเป็นฐานเพื่อการพัฒนาผู้เรียน ทุกโรงเรียน   
   4) ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีผลการสอบประเมินความสามารถใน
การอ่าน (RT)  ภาพรวมระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เพิ่มขึ้น และมีระดับคุณภาพ ดี 
 

 
ร้อยละ 100 
 
ร้อยละ 100 
 
ร้อยละ 100 
 
ร้อยละ 80 
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ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
   5) ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีผลการสอบประเมินคุณภาพการศึกษา               
ขั้นพ้ืนฐาน (NT) เพ่ิมข้ึน และผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5  
 

ร้อยละ 5  

เชิงคุณภาพ 
   1) สถานศึกษาได้รับการนิเทศ ชี้แนะ การด าเนินงาน 4 แผนงานโดยใช้พ้ืนทีเ่ป็น
ฐานเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทุกโรงเรียน  
   2) สถานศึกษาพัฒนาระบบนิเทศภายในให้มีคุณภาพด้วยการนิเทศโดยใช้ห้องเรียน
เป็นฐานสู่ห้องเรียนคุณภาพ  ทุกโรงเรียน  
   3) ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาตนเองด้วยการนิเทศภายในโดยใช้พื้นที่
ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อการพัฒนาผู้เรียน ทุกโรงเรียน 
   4) ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีผลการสอบประเมินความสามารถในการอ่าน 
(RT) ภาพรวมระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ิมข้ึน และมีระดับคุณภาพ ดี  
 

 
ร้อยละ 100 
 
ร้อยละ 100 
 
ร้อยละ 100 
 
ระดับคุณภาพดี 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

8.1 สถานศึกษาได้รับการนิเทศ ชี้แนะ การด าเนินงาน 4 แผนงานโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อ 
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ทุกโรงเรียน  
 8.2 สถานศึกษาพัฒนาระบบนิเทศภายในให้มีคุณภาพด้วยการนิเทศโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานสู่
ห้องเรียนคุณภาพ ทุกโรงเรียน  

8.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาตนเองด้วยการนิเทศภายในโดยใช้พื้นที่ห้องเรียนเป็นฐาน
เพ่ือการพัฒนาผู้เรียน ทุกโรงเรียน 

8.4 ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีผลการสอบประเมินความสามารถในการอ่าน (RT) ภาพรวมระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา เพิ่มขึ้น และมีระดับคุณภาพ ดี  

8.5 ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีผลการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (NT) เพ่ิมข้ึน 
และผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
เพ่ิมข้ึน  
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ชื่อโครงการ             เพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนภาษาไทย เพ่ือแก้ปัญหาการอ่านไม่ออก 
เขียนไม่ได้  

สอดคล้องกับนโยบาย นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน 
ของประเทศ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์ 

1. นางฉวีวรรณ  โยคิน               เบอร์โทรศัพท์  088-5733312 
2. นางจารุวรรณ  จันทร์ใบ   เบอร์โทรศัพท์  091-8674209 
3. นางสาวธัญวลัย ไพศาลอนันต์   เบอร์โทรศัพท ์ 099-6379108 

   e-mail :  
  tim_crv@hotmail.com 

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง   
 

 

1.  หลักการและเหตุผล 
ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดนโยบาย ข้อ 2 การพัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน  ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้  จากนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล ได้แสดงเจตนารมณ์อย่างชัดเจน ที่จะส่งเสริม
พัฒนาการศึกษาไทย โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะสอดคล้องตามบริบทสังคมในศตวรรษที่ 21  
ส าหรับแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี ก าหนดให้นักเรียนมีความรู้ ความสามารถในการอ่านและการเขียน รู้จัก
แก้ปัญหา มีศักยภาพสื่อสาร รู้จักคิดวิเคราะห์  มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถท างานร่วมกันเป็นทีม  
เพ่ือเป็นการวางรากฐานให้คนไทยทั้งปวงได้รับโอกาสการเรียนรู้เท่าเทียมกันน าไปประเทศให้รอดพ้นจาก
วิกฤตเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง โดยยึดหลักการให้การศึกษาเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั้งปวง เน้น
คุณภาพประสิทธิภาพ ความเที่ยงธรรม ลดความเหลื่อมล้ า และมีการบริหารจัดการศึกษาทุกประเภทและ
ทุกระดับ ที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกฝ่ายร่วมรับผิดชอบการจัดการศึกษา และมีส่วนร่วมปฏิรูปการเรียนรู้     

 กระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหน่วยงานหลักในการพัฒนาการศึกษาของประเทศ ได้ก าหนด
นโยบายส าคัญ ในการพัฒนาการศึกษา ให้ผู้เรียนอ่านออกเขียนได้เพ่ือน าไปสู่การอ่านคล่องเขียนคล่อง และ
เพ่ือการเรียนรู้อ่ืนๆ อย่างไรก็ตามผู้เรียนในหน่วยงานทางการศึกษาจ าเป็นต้องได้รับโอกาสทางการศึกษา
อย่างมีคุณภาพและเท่าเทียมกัน ซึ่งปัจจุบันยังมีเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่มีผู้เรียนจ านวนหนึ่งที่มีปัญหาการอ่าน
และการเขียนภาษาไทยที่ต้องเร่งพัฒนา เช่นเดียวกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย 
เขต 1 ที่มีผู้เรียนมีปัญหาการอ่านและการเขียนภาษาไทย ระดับปรับปรุงที่ต้องเร่งพัฒนา  
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            ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา จึงเห็นเป็นความจ าเป็นที่ต้องเร่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยส่งเสริมการพัฒนา
ให้ผู้เรียนอ่านออกเขียนได้ และต่อยอดไปสู่การอ่านคิดวิเคราะห์ในระดับสูงขึ้น จึงได้มีการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การเรียนการสอนภาษาไทยเพ่ือแก้ปัญหาการอ่านและเขียนภาษาไทย และเพ่ือส่งผลให้ผู้เรียนอ่านและ
เขียนภาษาไทยได้ตามมาตรฐานหลักสูตร ระดับชั้นประถมศึกษา ได้อย่างเหมาะสมตามสภาพแวดล้อมและ
บริบทของพ้ืนที่  
 

2.  วัตถุประสงค์ 
     2.1 เพ่ือพัฒนานวัตกรรมแก้ปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
     2.2 เพ่ือให้ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีความสามารถในการอ่าน (Reading Test: RT) เพ่ิมข้ึนและมี
คุณภาพอยู่ในระดับดี ถึง ดีมาก และมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ      
     2.3  เพ่ือส่งเสริมความสามารถทักษะวิชาการภาษาไทยของ ผู้เรียนโดยเข้าร่วมกิจกรรม ประกวด 
แข่งขันทักษะภาษาไทย ในโครงการรักษ์ภาษาไทย  
 

3. เป้าหมาย 
3.1  เชิงปริมาณ 

           3.1.1  ร้อยละ 100 ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อ่านออก เขียนได้ และมีความสามารถใน     
การอ่าน (Reading Test: RT) เพ่ิมขึ้นและมีคุณภาพอยู่ในระดับดี ถึง ดีมาก และมีค่าเฉลี่ยสูงกว่า
ระดับประเทศ      
          3.1.2 ร้อยละ 100  ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมความสามารถทักษะวิชาการภาษาไทยโดยเข้าร่วม
กิจกรรม ประกวด แข่งขันทักษะภาษาไทย ในโครงการรักษ์ภาษาไทย  
    3.2  เชิงคุณภาพ 
          3.2.1 ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อ่านออก เขียนได้ และมีความสามารถในการอ่าน (Reading 
Test: RT) เพ่ิมขึ้นและมีคุณภาพอยู่ในระดับดี ถึง ดีมาก และมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ      
          3.2.2 ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมความสามารถทักษะวิชาการภาษาไทยโดยเข้าร่วมกิจกรรม ประกวด 
แข่งขันทักษะภาษาไทย ในโครงการรักษ์ภาษาไทย  
 

4. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน   
ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. กิจกรรมที่ 1  พัฒนานวัตกรรมแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้  

“นวัตกรรมแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ระดับชั้นป.1” 
เมษายน  
2563 

 

2. กิจกรรมที่ 2 ประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ  มิถุนายน 2563  
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5. สถานที่ด าเนินการ  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 
 

6. งบประมาณ 
        จ านวน   88,900 บาท (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวด 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
กิจกรรมที่ 1 พัฒนานวัตกรรมแก้ปัญหาการอ่านไม่ 
ออกเขียนไม่ได้ ระดับชั้นป.1 

1. ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ พัฒนา 
นวัตกรรมฯ จ านวน  3  วัน จ านวน  30 คน      

27,700   
 
 
 

 

   -  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(30 คน x 30 บาท X 6 มื้อ = 5,400 บาท) 

   
5,400 

 

  - ค่าอาหารกลางวัน  
(30 คน x 70 บาท X 3 มื้อ = 6,300 บาท) 

  6,300  

- ค่าวัสดุ กระดาษ A4 , หมึกแม่สี    3,000 
 - ค  าส าเนาเอกสารค้นคว้า และเอกสารปรับปรุงเพ่ือ
จัดท าเครื่องมือประกอบนวัตกรรมฯ ( 30 เล่ม X 100 
บาท = 3,000 บาท 

   3,000 

- ค่าจัดท าเอกสารนวัตกรรมแก้ปัญหาการอ่านไม่ 
ออกเขียนไม่ได้ ระดับชั้นป.1 
(50 เล่มX 200บาท= 10,000) 

   10,000 

กิจกรรมที่ 2   ประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทย 
เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ  

    

1. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานเพื่อจัดท าเอกสาร
คู่มือการด าเนินการประกวด แข่งขันทักษะภาษาไทย  
จ านวน 30 คน 

11,700    

   -  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(30 คน x 30 บาท X 6 มื้อ = 5,400 บาท) 

   
5,400 

 

  - ค่าอาหารกลางวัน  
(30 คน x 70 บาท X 3 มื้อ = 6,300 บาท) 

  6,300  
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กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวด 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

กิจกรรมที่ 2   ประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทย 
เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ (ต่อ) 

    

2. ประชุมประธานกลุ่มเครือข่ายเพื่อรับฟังการ 
ด าเนินการประกวดแข่งขัน ทักษะภาษาไทย   
จ านวน 30 คน (ประธานเครือข่าย และศึกษานิเทศก์) 

11,900    

  - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(30 คน x 30 บาท X 2 มื้อ = 1,800 บาท) 

   
1,800 

 

  - ค่าอาหารกลางวัน  
(30 คน x 70 บาท = 2,100 บาท) 

   
2,100 

 

  - ค่าเอกสาร คู่มือการด าเนินการประกวด แข่งขัน
ทักษะภาษาไทย (40 เล่ม X200 บาท = 8,000) 

   8,000 

3. ประกวด แข่งขันทักษะวิชาการภาษาไทย 
  คณะกรรมการประเมิน และตัดสินผลงานนักเรียน 
จ านวน 100 คน  

37,600    

  - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(100 คน x 30 บาท X 2 มื้อ = 6,000 บาท) 

  6,000  

  - ค่าอาหารกลางวัน 
(100 คน x 70 บาท = 7,000 บาท) 

  7,000  

  - ค่าเอกสารเกณฑ์การประกวด แข่งขัน  ทักษะ
ภาษาไทย (100 ชุด X 50 บาท = 5,000) 

    
5,000 

  - ค่าพิธีการ   400  
  - ค่าป้ายประกวด แข่งขัน   3,000  
  - ค่าวัสดุ     3,000 
  - ค่าจัดท าเกรียติบัตรพร้อมกรอบรางวัลเหรียญทอง 
ชนะเลิศท่ี1-3  ( 264 บาท X 50 ชุด =13,200) 

   
13,200 

 

รวมทั้งสิ้น 88,900 - 56,900 32,000 
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7. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
   

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
     1. ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อ่านออก เขียนได้ และมีความสามารถในการ
อ่าน เพ่ิมข้ึนและมีคุณภาพอยู่ในระดับดี ถึง ดีมาก และมีค่าเฉลี่ยสูงกว่า
ระดับประเทศ      
     2. ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมความสามารถทักษะวิชาการภาษาไทยโดยเข้าร่วม
กิจกรรม ประกวด แข่งขันทักษะภาษาไทย ในโครงการรักษ์ภาษาไทย  
 

 
ร้อยละ 100 
 
ร้อยละ 100 
 

เชิงคุณภาพ 
     1. ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อ่านออก เขียนได้ และมีความสามารถในการ
อ่าน เพ่ิมข้ึนและมีคุณภาพอยู่ในระดับดี ถึง ดีมาก และมีค่าเฉลี่ยสูงกว่า
ระดับประเทศ      
     2. ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมความสามารถทักษะวิชาการภาษาไทยโดยเข้าร่วม
กิจกรรม ประกวด แข่งขันทักษะภาษาไทย ในโครงการรักษ์ภาษาไทย  

 
ระดับดีมาก 
 
 
ร้อยละ 100 
 
 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          8.1 ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อ่านออก เขียนได้ และมีความสามารถในการอ่าน (Reading 
Test: RT) เพ่ิมขึ้นและมีคุณภาพอยู่ในระดับดี ถึง ดีมาก และมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ      
          8.2 ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมความสามารถทักษะวิชาการภาษาไทยโดยเข้าร่วมกิจกรรม ประกวด 
แข่งขันทักษะภาษาไทย ในโครงการรักษ์ภาษาไทย  
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ชื่อโครงการ   พัฒนาคุณภาพผู้เรียนผ่านกระบวนการวัดและประเมินผลการศึกษาโดยใช้ 
“5A&P Model” 

สอดคล้องกับนโยบาย   นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของ 
   ประเทศ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ       กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์ 
 1. นายวิวัฒน์  ผาวันด ี  เบอร์โทรศัพท์  081-544-4675 
  2. นางสาวรวิวรรณ  ขมิ้นเขียว เบอร์โทรศัพท์  062-595-4665 
 3. นางสาวพวงชมพู  พันธุวร เบอร์โทรศัพท์  087-422-0055 

E-mail 
  1. wiwatphawandee@gmail.com  

2. rawiwan.rpk14@gmail.com 
3. puangchompoo28@gmail.com  

ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
 

 

1. หลักการและเหตุผล 

ตามที่รัฐบาล ได้ก าหนดวิสัยทัศน์เพ่ือการพัฒนาประเทศ ดังนี้ คือ “สร้างคุณภาพทุนมนุษย์  
สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน” และได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศตามวิสัยทัศน์ไว้ 6 ยุทธศาสตร์  
 โดยยุทธศาสตร์ที่  2 คือ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่ งขัน ประกอบกับ  
กระทรวงศึกษาธิการก าหนดให้การจัดการศึกษาภาคบังคับและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เป็นการให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชนนั้น หน่วยงานทางการศึกษา จะต้องด าเนินการจัดให้อย่างทั่วถึงมีคุณภาพและเป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษาของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)  
นอกจากนี้ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีนโยบายการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดย
ยึดห้องเรียนเป็นฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ได้พัฒนารูปแบบการ
ขับเคลื่อนคุณภาพผู้เรียนโดยเน้นการมีส่วนร่วมเรียกว่า“5A&P Model”ประกอบด้วย (1) ร่วมวิเคราะห์ผล   
(2) ร่วมตระหนักรู้  (3) ร่วมปฏิบัติ  (4) ร่วมพิสูจน์ผล  และ  (5) ร่วมรับผิดชอบผลที่เกิดขึ้น   

อนึ่ง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ตามนโยบาย  
แนวคิด หลักการของรัฐบาล หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังกล่าวนั้น สามารถด าเนินการได้                         
อย่างหลากหลายวิธี วิธีการส าคัญประการหนึ่ง คือ การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนเพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านกระบวนการวัดและประเมินผลการศึกษา ทั้งนี้ หลักการพ้ืนฐานของการวัด 
และประเมินผลทางการศึกษา ที่มีวัตถุประสงค์ส าคัญ 2 ประการ ได้แก่ (1) เพ่ือพัฒนาผู้เรียน (2) เพ่ือตัดสินผล
การเรียนทั้งนี้การวัดและประเมินผลทางการศึกษา ปัจจุบัน อาจจ าแนกได้เป็น 4 ระดับ ได้แก่ (1) ระดับชั้นเรียน 

mailto:wiwatphawandee@gmail.com
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(2) ระดับสถานศึกษา (3) ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และ(4) ระดับชาติ ทั้งนี้ ส าหรับการวัดและประเมินผล
ทางการศึกษาระดับชาติที่ส าคัญ จ าแนกได้เป็น 2 รายการ ได้แก่  (1) การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ          
ขั้นพ้ืนฐาน (Ordinary National Educational Test : O – NET) มีสถาบันทดสอบทางการศึกษา 
แห่ งชาติ  (องค์การมหาชน)  หรือ  สทศ.  เป็นหน่ วยงานที่ รั บผิ ดชอบในการจัดการทดสอบ และ   
(2) การประเมินคุณภาพผู้ เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  (NT) โดยมีส านักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.  
เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการทดสอบ ทั้งนี้  การทดสอบระดับชาติทั้ง 2 รายการดังกล่าว   
เป็นการทดสอบคุณภาพผู้เรียนอิงมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรฯ ที่ด าเนินการเป็นประจ าทุกปีการศึกษา 
ส าหรับปีการศึกษา 2562 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ก าหนดทดสอบนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคนในรายวิชา คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ 
และภาษาอังกฤษ  และเพ่ิมเติมรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ส าหรับ
การประเมินคุณภาพผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT) ก าหนดประเมินคุณภาพนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 3 ทุกคน 2 ด้าน คือ ความสามารถด้านภาษาไทย และความสามารถด้านคณิตศาสตร์  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ได้น าแนวคิด “5A&P Model”  
โดยการวิเคราะห์ผลการทดสอบระดับชาติทั้ง 2 รายการ ในปีการศึกษา 2561 ที่ผ่านมา พบว่า ผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย เขต 1 มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ทั้งโดยรวมและเป็นรายวิชาทุกวิชาและ   
ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ   
จ านวน 1 ด้าน คือ  ด้านค านวณ   

ด้วยเหตุผลดังกล่าว  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 จึงต้องเร่งรัด
พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน  เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม   
มีความรู้  มีทักษะ  มีสมรรถนะตามหลักสูตร  และมีคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่  21  มีความสามารถ 
ในการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ พร้อมรับ
การเติบโตเป็นพลโลกที่ดี (Global Citizen) พร้อมก้าวสู่ระดับสากล น าไปสู่การสร้างความสามารถ 
ในการแข่งขันพร้อมรับการทดสอบทุกระดับและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนผ่านกระบวนการวัดและประเมินผล
การศึกษา โดยใช้  “5A&P Model” ในครั้งนี้ขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค ์
  2.1 เพ่ือสร้างความตระหนัก เพ่ิมพูนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ให้ผู้บริหารสถานศึกษา
สามารถน ารูปแบบ  “5A&P  Model” ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน
ผ่านกระบวนการวัดและประเมินผลการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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     2.2  เพ่ือสร้างความตระหนัก เพ่ิมพูนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ให้หัวหน้างานวิชาการของ
สถานศึกษา สามารถน ารูปแบบ  “5A&P  Model”  ไปประยุกต์ใช้ในการนิเทศ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนการ
จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนผ่านกระบวนการวัดและประเมินผลการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 2.3  เพ่ือสร้างความตระหนัก เพ่ิมพูนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ให้หัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้/ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ ให้สามารถน า
รูปแบบ  “5A&P  Model” ไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพการ
เรียนรู้ของผู้เรียนผ่านกระบวนการวัดและประเมินผลการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.4  เพื่อสร้างความตระหนัก เพ่ิมพูนความรู้ ทักษะประสบการณ์และความสามารถในการแข่งขัน
ให้แก่นักเรียน  จ านวน  5,826  คน  จ าแนกเป็น  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  จ านวน  2,468  คน   
ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  จ านวน  2,691  คน  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  จ านวน  667  คน 
 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
       3.1.1. ผู้บริหารสถานศึกษา  จ านวน  154  คน  
 3.1.2 หัวหน้างานวิชาการสถานศึกษา/หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  
วิทยาศาสตร์  และภาษาอังกฤษ  จ านวน 200 คน 

 3.1.3 นักเรียน  จ านวน  5,826  คน  จ าแนกเป็น  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  จ านวน 
2,468  คน  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  จ านวน  2,691  คน  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  จ านวน  667  คน 

3.2 เชิงคุณภาพ 
 3.2.1 เพ่ือสร้างความตระหนัก เพ่ิมพูนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ให้ผู้บริหารสถานศึกษา
สามารถน ารูปแบบ  “5A&P  Model” ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน 
ผ่านกระบวนการวัดและประเมินผลการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3.2.2 เพ่ือสร้างความตระหนัก เพ่ิมพูนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ให้หัวหน้างานวิชาการ 
ของสถานศึกษา/หัวหน้างานทะเบียนนักเรียนสามารถน ารูปแบบ  “5A&P  Model”  ไปประยุกต์ใช้ในการ
นิเทศ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน ผ่านกระบวนการวัดและ
ประเมินผลการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3.2.3 เพ่ือสร้างความตระหนัก เพ่ิมพูนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ให้หัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้/ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ ให้สามารถ         
น ารูปแบบ  “5A&P  Model” ไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การเรียนรู้ของผู้เรียน  ผ่านกระบวนการวัดและประเมินผลการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 3.2.4 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET)  ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  (NT)  และมีขีดความสามารถในการแข่งขัน 
สูงขึ้น 
 

4. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 

1. การพัฒนาศักยภาพครูวิชาการ/ครูวัดผล ในการวัดและประเมินผล
ทางการศึกษาและการสร้างเครื่องมือวัดสมรรถนะผู้เรียน  (Action) 

20-21 ก.พ. 2563  

2. การศึกษาความฉลาดทางดิจิทัล (DQ Digital Intelligence)  นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  3  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย เขต 1(Action) 

ก.พ. – มี.ค.2563  

3. การพัฒนาศักยภาพครูเพ่ือการใช้งานระบบข้อสอบออนไลน์ PISA  
(Action) 

28 มี.ค. 2563  

4. การสรุปรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ยอมรับผลที่เกิดร่วมกัน  
และการยกย่องเชิดชูเกียรติ  (Achievement  & Accountability) 

มี.ค. – พ.ค. 2563  

5. ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  (Analysis) 
ปีการศึกษา  2562 

เม.ย.-พ.ค. 2563  

 
5. สถานที่ด าเนินการ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา และ
สถานศึกษาในสังกัด 

 

6. งบประมาณ 
 จ านวน  33,800 บาท  (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)  รายละเอียดดังนี้ :  
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กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาประสิทธิภาพการวัดและ
ประเมินผลทางการศึกษาและการสร้างเครื่องมือวัด
สมรรถนะผู้เรียน (พัฒนากลุ่มย่อยอ าเภอ) 

3.1 การทดสอบ Pre-Test 
3.2 บรรยาย/กิจกรรมกลุ่ม/ใบงาน 
3.3 การทดสอบ Post-Test 

- ผู้บริหาร และครูวิชาการ รวมโรงเรียนละ 2 คน 
รวมทั้งหมด  154*2= 308 คน 
- รูปแบบจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ  5 จุด 
- ค่าชดเชยน้ ามันตามระยะทาง ไป-กลับ 
จุดที่ 1 โรงเรียนหนองบัววิทยา  64*4 = 256 บาท 
จุดที่ 2 โรงเรียนโกมลวิทยาคาร 84*4 = 336 บาท 
จุดที่ 3 โรงเรียนชุมชนบ้านหม้อ 130*4 = 520 บาท 
จุดที่ 4 โรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์ 4 
         192*4 = 768 บาท          
จุดที่ 5 โรงเรียนอาโอยาม่า 2 180*4 = 720 
รวม 5 จุด = 2,600 * รถยนต์ 3 คัน * 2 วัน 
= 15,600 บาท 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 10 คน *240*2วัน = 4,800 บาท 

20,400   
 
 
 
 
 
 
 
 

15,600 
 
 
 
 
 
 
 
 

4,800 

 
 
 

กิจกรรมที่ 2 การศึกษาความฉลาดทางดิจิทัล              
(DQ Digital Intelligence)  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่  3  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 
- ค่าเอกสารเล่มรายงาน-เข้าเล่ม 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรมที่ 3 การสรุปรายงานผลการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนยอมรับผลที่เกิดร่วมกันและการยกย่อง 
เชิดชูเกียรติ   
- ค่าเอกสารรายงาน+เข้าเล่ม 

    

กิจกรรมที่ 4  การพัฒนาระบบการจัดสอบ     
Pre NT และ Pre O-NET  ปีการศึกษา 2563
คณะกรรมการ  40 คน  อาหาร+อาหารว่าง 
เครื่องดื่ม  130  บาท  จ านวน 2 วัน 
คิดเป็นเงิน  40*130*2 = 10,400  บาท 

10,400   
 
 
 

10,400 

 

กิจกรรมที่ 5 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
(O-NET)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  3  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1                   
ปีการศึกษา 2561 
- ค่าเอกสารเล่มรายงาน+เข้าเล่ม 

3,000    
 
 
 
 
 

3,000 
รวมงบประมาณ 33,800 - 30,800 3,000 

 
7. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
  

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
     1. ผู้บริหารสถานศึกษา  จ านวน  154  คน  
     2. หวัหน้างานวิชาการสถานศึกษา/ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และภาษาอังกฤษ  จ านวน 200 คน 
     3. นักเรียน  จ านวน  5,826  คน  จ าแนกเป็น  นักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 3 จ านวน  2,468  คน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน  2,691  คน  
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  จ านวน  667  คน 

 
1. ผู้บริหารสถานศึกษา 154 คน 
2. ครู  200 คน 
3. นักเรียน 5,826 คน  
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ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงคุณภาพ 
 1. ผู้บริหารสถานศึกษามีความตระหนัก มีความรู้ ทักษะและ
ประสบการณ์สามารถน ารูปแบบ  “5A&P  Model” ไปประยุกต์ใช้ในการ
บริหารจัดการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน ผ่านกระบวนการวัดและ
ประเมินผลการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
- ผลการประเมินความรู้ 
ความสามารถด้านการบริหาร
จัดการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน               
สูงกว่าร้อยละ 80 
- ความพึงพอใจต่อการเข้ารับการ
พัฒนา สูงกว่าร้อยละ 80 

2. หัวหน้างานวิชาการของสถานศึกษามีความตระหนัก มีความรู้ ทักษะ
และประสบการณ์สามารถน ารูปแบบ  “5A&P  Model”  ไปประยุกต์ใช้ใน
การนิเทศ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการ
เรียนรู้ของผู้เรียน  ผ่านกระบวนการวัดและประเมินผลการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- ผลการประเมินความรู้ 
ความสามารถด้านการนิเทศ 
ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนฯ สูง
กว่าร้อยละ 80 
- ความพึงพอใจต่อการเข้ารับการ
พัฒนา สูงกว่าร้อยละ 80 

3. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้/ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ  ครูมีความตระหนัก มีความรู้ 
ทักษะและประสบการณ์สามารถน ารูปแบบ  “5A&P  Model” ไป
ประยุกต์ใช้ในการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพการ
เรียนรู้ของผู้เรียน  ผ่านกระบวนการวัดและประเมินผลการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- ผลการประเมินความรู้ 
ความสามารถและออกแบบฯสูง
กว่าร้อยละ 80 
- มีความพึงพอใจต่อการเข้ารับ
การพัฒนา สูงกว่าร้อยละ 80 

4.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการทดสอบ                   
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET) ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  (NT)  และมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 

-  นักเรียน โดยรวม 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET)           
ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 (NT) และมี
ขีดความสามารถในการแข่งขัน 
สูงขึ้น 
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1  ผู้บริหารสถานศึกษา  มีความตระหนัก มีความรู้ ทักษะและประสบการณ์สามารถน ารูปแบบ  
“5A&P  Model” ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนผ่านกระบวนการ  
วัดและประเมินผลการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 8.2  หัวหน้างานวิชาการของสถานศึกษา  มีความตระหนัก มีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ 
สามารถน ารูปแบบ  “5A&P  Model”  ไปประยุกต์ใช้ในการนิเทศ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน  ผ่านกระบวนการวัดและประเมินผลการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 8.3  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้/ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ มีความตระหนัก  มีความรู้ ทักษะและประสบการณ์สามารถน ารูปแบบ  
“5A&P  Model” ไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน ผ่านกระบวนการวัดและประเมินผลการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 8.4  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน                
(O-NET) ผลการประเมินความสามารถพ้ืนฐานของผู้ เรียนระดับชาติ (NT) และมีขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันสูงขึ้น  

8.5  ท าให้ไดข้้อสนเทศที่เป็นประโยชน์ส าหรับน าไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นข้อมูล
สนับสนุนและประกอบการตัดสินใจในระดับนโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  
เขต 1 
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ชื่อโครงการ  พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ระดับชาติ (O-Net)   

สอดคล้องกับนโยบาย นโยบายที่ 2  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์ 
   1. นางมติภา  ชัยชิต  เบอร์โทรศัพท์  095-4635944 
   2. นางสาวพวงชมพู  พันธุวร เบอร์โทรศัพท์  087-422-0055 

e-mail :   1. Jeabmatipa@gmail.com  
 2. Puangchompoo28@gmail.com 

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
 

1. หลักการและเหตุผล 

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ  ก าหนดให้การจัดการศึกษาภาคบังคับและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน           
ที่เป็นการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนนั้น หน่วยงานทางการศึกษาต้องด าเนินการจัดให้อย่างทั่วถึง           
มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  ประกอบกับ หลักการพ้ืนฐานของการวัดและประเมินผลทางการศึกษานั้น           
มีวัตถุประสงค์หลัก 2 ประการ คือ (1) เพ่ือพัฒนาผู้เรียน และ (2) เพ่ือตัดสินผลการเรียน นอกจากนี้  การวัด
และประเมินผลทางการศึกษา จ าแนกได้เป็น 4 ระดับ ได้แก่ ระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา และระดับชาติ ทั้งนี้ ส าหรับการวัดและประเมินผลทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับชาติ หรือที่
เรียกว่า การทดสอบ ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O – NET :  Ordinary National Educational 
Test) นั้น  มีสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ในการจัดการทดสอบ โดยเป็นการทดสอบคุณภาพผู้เรียนอิงมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรฯ ดังกล่าว เป็น
ประจ าทุกปีการศึกษา อนึ่งในปีการศึกษา 2561 ก าหนดทดสอบนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ในรายวิชา คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ และเพ่ิมเติมรายวิชา
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั้งนี้ เพ่ือน าผลการทดสอบไปใช้เป็น
ข้อสนเทศส าหรับการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจในระดับนโยบายของ
ประเทศอีกทางหนึ่ง 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ได้ วิเคราะห์ผลการทดสอบดังกล่าว             
ในปีการศึกษา 2561 ที่ผ่านมา พบว่า ผลการทดสอบของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ โดยเฉพาะรายวิชา
คณิตศาสตร์  ด้วยเหตุผลดังกล่าว  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 จึงจ าเป็นต้อง

mailto:Jeabmatipa@gmail.com
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พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อให้พร้อมรับการทดสอบ และเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียน  โดยการจัดท าแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ระดับชาติ (O-Net) ปีการศึกษา 2562 
 

2. วัตถุประสงค์ 
    2.1  เพ่ือสร้างความตระหนัก เพ่ิมพูนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ให้ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถ
บริหารจัดการ วางแผนและออกแบบการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.2  เพ่ือให้ครูวิชาการและครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สามารถวิเคราะห์ผลการประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียน  เพื่อน ามาจัดท า 
แผนงานยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 ครูวิชาการ และครผูู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1 จ านวน 154 โรงเรียน 
 เชิงคุณภาพ 
 1.  เพ่ือสร้างความตระหนัก เพ่ิมพูนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ให้ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถ 
บริหารจัดการ วางแผนและออกแบบการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.  เพื่อสร้างความตระหนัก เพ่ิมพูนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ให้ครูวิชาการของสถานศึกษา 
สามารถวางแผนและออกแบบการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3.  เพื่อสร้างความตระหนัก เพ่ิมพูนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ให้ครูวิชาการ และครูผู้สอน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สามารถ
ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 
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4. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ระดับชาติ (O-Net) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2562 

ธันวาคม 2562  

2 นิเทศ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ทบทวนและประเมินผล                      
การด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนเพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ  โดยคณะกรรมการนิเทศฯ ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา (การนิเทศฯ ระดับห้องเรียน) 

มกราคม 2563  

3 สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน  มีนาคม 2563  

5. สถานที่ด าเนินการ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  และโรงเรียนในสังกัด 
 

6.  งบประมาณ      จ านวน  15,100  บาท  (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)  ตามรายละเอียดดังนี้ 
 

กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ

ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรม  จัดท าแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียน O-Net ปีการศึกษา 2562 
1.1 ประชุมคณะท างานเพ่ือวางแผนหลักสูตร

การอบรม  
1) ค่าอาหารว่าง (16x30x1) 
2) ค่าอาหารกลางวัน (16x70x1) 

1.2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ให้แก่ ครูวิชาการ
และครูผู้สอนคณิตศาสตร์/วิทย์/ภาษาไทย/ 
ภาษาอังกฤษ ชั้น ป.6 ทุกโรงเรียนๆ 
โรงเรียนขนาดเล็ก ๆ ละ 2 คน (91 
โรงเรียน) โรงเรียนขนาดกลาง/ใหญ่ ๆ ละ 
4 คน (63 โรงเรียน) 

      - ค่าอาหารว่าง (450x30x1x1) 

15,100   
 

 
 

480 
1,120 

 
 
 
 
 
 
 

13,500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รวมงบประมาณ 15,100  15,100  
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7. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
    ครผูู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคายเขต 1 จ านวน 154 โรงเรียน 

 
โรงเรียนขนาดเล็กๆ ละ 2 คน  
โรงเรียนขนาดกลาง/ใหญ่ โรงเรียนละ 
  4 คน  เข้ารับการอบรมทุกคนคิดเป็น
รอ้ยละ 100 

เชิงคุณภาพ 
    สร้างความตระหนัก เพ่ิมพูนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ให้
ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการ วางแผนและออกแบบ
การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
- โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนจัดท า 
  แผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  ทุกโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100 
 

 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    8.1  โรงเรียนน าแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ไปใช้วางแผนและออกแบบการพัฒนาคุณภาพ
การเรียนรู้ของผู้เรียนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 8.2  นักเรียนมีเตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
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ชื่อโครงการ   ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล 
สอดคล้องกับนโยบาย  นโยบายที ่2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของ 
   ประเทศ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามแลประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท ์

1. นางกฤตชญา  เที่ยงรัตน์   เบอร์โทรศัพท์ 081-280-2482 
2. นายชาตรี  ราชบัณฑิต     เบอร์โทรศัพท ์095-598-9923 

    e-mail 
1. kitchaya2482@gmail.com 
2. Chatree.nkeu1@gmail.com 

ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่ 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
  โรงเรียนมาตรฐานสากล หมายถึง โรงเรียนที่มีการพัฒนาหลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
และการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพที่มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก มีทักษะ ความรู้
ความสามารถ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับเดียวกับมาตรฐานสากลหรือมาตรฐานของประเทศชั้น
น าที่มีคุณภาพการศึกษาสูง สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพเยาวชนส าหรับยุคศตวรรษที่ 21 ตามปฏิญญาว่าด้วยการจัด
การศึกษาของ UNESCO ทั้ง 4 ด้าน คือ Learning to know,Learning to do,Learning together and 
Learning to be    
 จากการด าเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากลที่ผ่านมา ทางส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้ด าเนินการ
ส่งเสริมให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการแต่ยังไม่ได้รับการสนับสนุน
จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเรื่องงบประมาณเท่าที่ควร และยังมีความจ าเป็นต้อง
พัฒนา ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน หรือบันได 5 ขั้น ( Independent Study: IS )
และส่งเสริมให้โรงเรียนเข้ารับการประเมิน OBECQA และ TQA ต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ 
           2.1  เพ่ือยกระดับการจัดการเรียนการสอนให้เทียบเคียงมาตรฐานสากลหรือมาตรฐานของประเทศ
ชั้นน าที่มีคุณภาพการศึกษาสูง  
          2.2  เพ่ือยกระดับการบริหารจัดการของโรงเรียนให้มีการบริหารด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัล
คุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award) 
 
  

mailto:kitchaya2482@gmail.com
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3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

1. โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 2 โรง 
2. เพ่ือยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการให้มีมาตรฐานสากลหรือมาตรฐานของ

ประเทศชั้นน าที่มีคุณภาพการศึกษาสูง  
 เชิงคุณภาพ 

1. โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนให้เทียบเคียงมาตรฐานสากลหรือมาตรฐานของประเทศชั้นน าที่
มีคุณภาพการศึกษาสูง  

2. โรงเรียนผ่านการประเมินการบริหารจัดการของโรงเรียนให้มีการบริหารด้วยระบบคุณภาพตาม
เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award) 

3. ได้รับการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 
4. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. การเสริมสร้างความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ 5 

ขั้นตอน หรือบันได 5 ขั้น (Independent Study: IS ) 
พ.ย.62- 
ม.ค.63 

 

2. การส่งเสริมให้โรงเรียนเข้ารับการประเมิน OBECQA และ TQA พ.ย.62- 
ม.ค.63 

 

3. การนิเทศ ติดตามการด าเนินงานตามโครงการ มิ.ย.-ส.ค.63  
4. ร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับภาค ส.ค.-ก.ย.63  
5. รายงานผลการด าเนินงาน ก.ย.63  
 
5. สถานที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย และโรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ  

 

6. งบประมาณ 
 จ านวน  10,550 บาท (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)  รายละเอียดดังนี้ :  
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กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแท

น 
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 การเสริมสร้างความเข้าใจในการ
จัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน หรือ
บันได 5 ขั้น (Independent Study: IS ) 

4,550   
 
 

 

1.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 1 
วัน โรงเรียน 2 โรง จ านวน 35 คน มื้อละ 30 
บาท (35x30x2) 

   
2,100 

 

   1.2 ค่าอาหารเที่ยงและเครื่องดื่ม จ านวน 1 
วัน โรงเรียน 2 โรง จ านวน 35 คน มื้อละ 70 
บาท (35x70x1)  

   
2,450 

 

 

1.3 ค่าเอกสารประกอบการประชุม     
กิจกรรมที่ 2 การนิเทศ ติดตามการด าเนินงาน
ตามโครงการและการส่งเสริมให้โรงเรียนเข้ารับ
การประเมิน OBECQA และ TQA 
    - ค่าชดเชยน้ ามัน จ านวน 2 คัน 

   
 
 

 

 

กิจกรรมที ่3 ร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับ
ภาค 
    - ค่าพาหนะในการเดินทางไปร่วมประชุม  
         1. ศึกษานิเทศก์ 
         2. ครูและผู้บริหาร จ านวน 6 คน  

6,000   
 

6,000 

 

กิจกรรมที่ 4 สรุป จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงาน 

    

- การจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน      
รวมงบประมาณ 10,550 - 10,550 - 
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7. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
   

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1.โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 2 โรง 
2.เพ่ือยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการให้มี

มาตรฐานสากลหรือมาตรฐานของประเทศชั้นน าที่มีคุณภาพการศึกษาสูง 
  

 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 100 ของ
โรงเรียนที่เข้าร่วม
โครงการ 

เชิงคุณภาพ 
1.โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนให้เทียบเคียงมาตรฐานสากลหรือ

มาตรฐานของประเทศชั้นน าที่มีคุณภาพการศึกษาสูง  
2.โรงเรียนผ่านการประเมินการบริหารจัดการของโรงเรียนให้มีการบริหารด้วย

ระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality 
Award) 

3.ได้รับการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานตามโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล  

 
ร้อยละ 100 
 
ร้อยละ 100 
 
 
ร้อยละ 100 
 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีการยกระดับการจัดการเรียนการสอนให้เทียบเคียงมาตรฐานสากล
หรือมาตรฐานของประเทศชั้นน าที่มีคุณภาพการศึกษาสูง  
          8.2  โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีการบริหารจัดการของโรงเรียนให้มีการบริหารด้วยระบบคุณภาพ
ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award) 
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ชื่อโครงการ         จัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า เพื่อสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
สอดคล้องกับนโยบาย นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ   
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์ 

1. นางจิตราพร  ราชบัณฑิต   เบอร์โทรศัพท์ 087-7745034 
2. นางสาวรวิวรรณ  ขมิ้นเขียว  เบอร์โทรศัพท์    062-5954665 

Email :  jitraporn381@gamil.com 
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่ 
 

1. หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศปัจจัยที่ส าคัญ คือ "การพัฒนาคน" ซึ่ง
เป็น โจทย์ที่ส าคัญของการจัดระบบการศึกษา และปฏิรูประบบการเรียนรู้ของประเทศไทยสู่การสร้างและ
พัฒนา พลเมืองให้มีคุณลักษณะในสังคมโลกของศตวรรษที่ 21 อันมีเหตุผลมาจากการปฏิวัติด้าน Digital 
Revolution และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ที่ท าให้โลกทั้งโลกเชื่อมโยง
และสื่อสารถึงกันไดอ้ย่างรวดเร็ว การพัฒนาให้นักเรียนเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีทักษะความรู้ ความสามารถ 
การคิดวิเคราะห์ จึงมี ความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศให้มีศักยภาพพร้อมที่จะแข่งขันกับประเทศอ่ืน 
การเตรียมพลเมืองให้มีทักษะคิด ทักษะงาน และทักษะชีวิต รองรับการพัฒนางาน ให้สร้างรายได้สู่ การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตสอดคล้องกับภูมิล าเนาถิ่นฐาน สร้างฐานที่แข็งแกร่งของการสร้างเศรษฐกิจสู่เวทีการ
แข่งขันในเวทีโลก ซึ่งการจัดการศึกษาจะเน้นให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์(Experience) จากแหล่งจัด 
ประสบการณ์จริง โดยเรียนรู้จากการสร้างกระบวนการคิดที่ประยุกต์ใช้หลักทฤษฎีความรู้ ไปสู่การลงมือ
ปฏิบัติในสถานการจ าลองเสมือนจริงหรือจากสถานการณ์จริง และเรียนรู้จากการสร้างกระบวนการ
แก้ปัญหา เพ่ือให้ได้ ค าตอบตามประเด็นที่ตั้งไว้ ตามทฤษฎี learning by doing ของ John Dewey ซึ่ง
เป็นไปตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่เร่งพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ 
กระบวนการวัดและประเมินผล โดยน าเอาเทคโนโลยี และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมาใช้เพ่ิมประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการ โดยใช้ภาคีเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ และเอกชน ทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศเข้ามามีส่วนจัดและช่วยจัดการศึกษา ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนา
ก าลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการและรองรับการพัฒนาประเทศ ให้มีก าลังคนที่มีคุณภาพและ
มาตรฐาน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ให้ผู้เรียนมีสมรรถนะตรง ความต้องการของ
ตลาดแรงงานตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ เมื่อจบการศึกษาแล้วต้องมีงานท า โดยก าหนดแนวทางการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการมีงานท า ตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้น 
สมรรถนะทางสาขาวิชาชีพเป็น 5 รูปแบบ คือ 1. การจัดหลักสูตรฐานสมรรถนะอาชีพระยะสั้นในรายวิชา



100 
 

เพ่ิมเติม ส าหรับมัธยมศึกษาตอนต้น 2. การจัดหลักสูตรทวิศึกษา ส าหรับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ต้องการ
วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3. การจัดหลักสูตรเตรียมพ้ืนฐานความถนัดกลุ่มสาขาวิชาชีพในการศึกษาต่อ
ระดับอุดมศึกษา 4. การจัดกิจกรรมชุมนุมเพ่ือการเรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการ 5. การจัดทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 ในรายวิชาพ้ืนฐาน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ด าเนินการจัดท าแนว
ทางการขับเคลื่อนการจัด การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการมีงานท าตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 ที่เน้นสมรรถนะทาง สาขาวิชาชีพ เพื่อใช้เป็นแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การผลิตและ
พัฒนาก าลังคนให้สอดคล้องกับความ ต้องการและรองรับการพัฒนาประเทศ 

กระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่หลักในการจัดการศึกษาที่จะต้องพัฒนาก าลังคนให้มีขีดความสามารถ 
และศักยภาพในการแข่งขันบนเวทีโลกจึงได้มีแผนการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ (พ.ศ. 2558 – 2564) มี
แผนการ ผลิตและพัฒนาก าลังคน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขัน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของชาติ (พ.ศ.
2557) ที่ใหค้วามส าคัญในการพัฒนาคนอย่างยั่งยืน และจากแนวโน้มการปฏิรูปการศึกษาในหลายประเทศ
ได้ใหค้วามส าคัญอย่างมากกับ “ทักษะ” (Skill) หรือความช านาญในการปฏิบัติมากยิ่งกว่าเนื้อหาตามต ารา 
(Content) ซึ่งองค์การ ยูเนสโกได้แนะน าว่าผู้เรียนควรมีทักษะที่ครอบคลุม 3 กลุ่ม ได้แก่ ทักษะพ้ืนฐาน 
คือ ทักษะที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต เช่น อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น ทักษะเพ่ือการท างาน คือ ทักษะ
พ้ืนฐานในการท างานของทุกอาชีพ ได้แก่ เทคโนโลยีสารสนเทศ การคิดวิเคราะห์การคิดสร้างสรรค์ การ
ท างานเป็นทีม และการสื่อสาร และทักษะ เฉพาะอาชีพ คือ ทักษะเบื้องต้นของอาชีพที่สนใจ ตามนโยบาย
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ 2558 และ 2559 ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท นอกจากนี้ยังได้ตระหนักถึงความส าคัญและเตรียมความพร้อม
ด้านวิชาชีพให้ผู้เรียนทุกระดับการศึกษา เพ่ือให้ผู้เรียนมองเห็นภาพงานอาชีพต่างๆ โดยมุ่งเน้นให้ ผู้เรียน
รู้จักตนเอง ส ารวจความสนใจ ความถนัด และมองเห็นเส้นทางชีวิตในอนาคต เพ่ือวางแผนในการศึกษาต่อ 
หรือเข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมีคุณภาพ และได้ร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือเตรียมคน
ให้มีทักษะและศักยภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานด้านทักษะฝีมือ ด้านร่างกายและ
จิตใจ ด้านลักษณะนิสัยในการท างาน (ขยัน อดทน กระตือรือร้น ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ) ให้สามารถก้าวสู่
โลกแห่งการท างาน หรือ ศึกษาต่ออย่างมีคุณภาพ 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้โรงเรียนจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะสาขาวิชาชีพ ในระดับ

มัธยมศึกษาตอนต้น 
2.2 เพ่ือหาแนวทางร่วมกันในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาวิชาชีพเพ่ือการมีงานท าให้เกิดได้จริง

กับผู้เรียน ในหลากหลายรูปแบบ 
2.3 เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ของนักเรียนไปสู่อาชีพ 1  ห้องเรียน 1 อาชีพ 
2.4 เพ่ือสร้างตลาดออนไลน์ให้ผู้เรียนมีช่องทางในการจัดจ าหน่ายสินค้าได้หลากหลาย 
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2.5 เพ่ือขยายตลาดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของนักเรียนจัดท าร้านแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ของ
นักเรียน 

3.  เป้าหมาย 
 3.1  ด้านปริมาณ 
  3.1.1 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนน าร่องการพัฒนา
อาชีพสู่อาเซียน จ านวน  28  โรงเรียน 
  3.1.2  นักเรียนมีตลาดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์อย่างกว้างขวาง  
 3.2  ด้านคุณภาพ 
  3.2.1 ครูสามารถด าเนินการจัดการเรียนการสอนการเตรียมอาชีพสู่อาเซียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  3.2..2 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพสู่อาเซียนได้เหมาะสมตามวัย และสอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดแรงงานอาเซียน 
  3.2.3 นักเรียนมีอาชีพและมีรายได้ระหว่างเรียน ถ้าไม่เรียนต่อสามารถประกอบอาชีพ
เลี้ยงตนได้ไม่เป็นภาระของสังคม 

4.  กิจกรรมและการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน หมายเหตุ 
1 ประชุมครูและนักเรียน ออกแบบผลิตภัณฑ์และ

สร้างตลาดออนไลน์ จ านวน 90 คน (คร ู1 คน 
นักเรียน 2 คน คณะท างาน 6 คน จากจ านวน
โรงเรียน 28 โรง) เวลา 2 วัน 

ม.ค. 2563 ศน.จิตราพร และคณะ 

2 ประกวดแข่งขันให้นักเรียนจัดจ าหน่ายสินค้า
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จ านวน 90 คนเพ่ิมทักษะ
สร้างสรรค์สู่งานอาชีพนวัตกรรม 

มกราคม – กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียน 28 โรง 

3 จัดปรับปรุงห้องจ าหน่ายและโชว์สินค้าผลิตภัณฑ์
ของนักเรียนที่เขตพ้ืนที่การศึกษา 

ต.ค.62-ก.ย.63 
 

ศน.จิตราพร และคณะ 

4 นิเทศ ติดตามผลการจัดการเรียนการสอน พฤษภาคม- ตุลาคม 2563 โรงเรียน28 โรง 

 
5. สถานที่ด าเนินการ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 
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6. งบประมาณ 
 จ านวน  48,700  บาท  (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)  รายละเอียดดังนี้ 
 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. ประชุมครูและนักเรียน ออกแบบผลิตภัณฑ์
และสร้างตลาดออนไลน์ จ านวน 90 คน 
ประกอบด้วย ครโูรงเรียนละ 1 คน นักเรียน 
โรงเรียนละ 2 คน คณะท างาน 6 คน (จ านวน 
28 โรงเรียน) เวลา 2 วัน 
   - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 90 คน ๆ ละ 30 
บาท 4 มื้อ  
   - ค่าอาหารกลางวัน 90 คนๆละ 70 บาท             
1 มื้อ 
   - ค่าวิทยากร 6 ชม.ๆ ละ 600 บาท 

27,000  
 
 
 
 
 
 
 
 

3,600 

 
 
 
 
 

10,800 
 

12,600 

 

2. ประกวดแข่งขันให้นักเรียนจัดจ าหน่ายสินค้า
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จ านวน 90 คนเพ่ิมทักษะ
สร้างสรรค์สู่งานอาชีพนวัตกรรม 
   - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 90 คน ๆ ละ 30 
บาท 2 มื้อ  
   - ค่าอาหารกลางวัน 90 คนๆละ 70 บาท           
1 มื้อ 

11,700   
 
 

5,400 
 

6,300 

 

3. ปรับปรุงห้องจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 10,000   10,000 

รวมงบประมาณ 48,700 3,600 35,100 10,000 

 
7. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1.โรงเรียนน าร่อง 28 โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอน เน้นทักษะอาชีพ ทักษะ

ตามศตวรรษที่ 21 
2.นักเรียนมีผลิตภัณฑ์ที่มีรูปแบบเป็นเอกลักษณ์ท่ีสวยงามโดดเด่น มีความคิด

สร้างสรรค์นวัตกรรมการผลิตสินค้าอย่างน้อยโรงเรียนละ 1 ผลิตภัณฑ์ 

 
ร้อยละ 100 
 
ร้อยละ 100 
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ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงคุณภาพ 
1.ครูสามารถด าเนินการจัดการเรียนการสอนการเตรียมอาชีพสู่อาเซียนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
2.นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพสู่อาเซียนได้เหมาะสมตามวัย และสอดคล้อง

กับความต้องการของตลาดแรงงานอาเซียน 

 
ร้อยละ 100 
 
ร้อยละ 100 

 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1 โรงเรียนขยายโอกาสทุกโรงเรียนมีหลักสูตรทักษะอาชีพระยะสั้นที่เป็นแบบอย่างได้ 
 8.2 นักเรียนมีความตระหนักและเห็นความส าคัญของการประกอบอาชีพ 
 8.3 นักเรียนสามารถมีรายได้ระหว่างเรียนและประกอบเป็นอาชีพได้ 
 8.4 นักเรียนมีอาชีพที่สร้างสรรค์มีนวัตกรรมการผลิตและจัดจ าหน่ายในตลาดออนไลน์ 
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ชื่อโครงการ   พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้สู่การพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษ 
ที่ 21   

สอดคล้องกับนโยบาย   นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท ์

1. นางสมหมาย  โยธากุล   เบอร์โทรศัพท์ 081-9643173 
2. นางสาวจิดาภา  จิตต์วิญญาน   เบอร์โทรศัพท์ 091-8674054 
3. นางสาววิไลพร  พรมศรี   เบอร์โทรศัพท์ 095-6637824 

   e-mail 
1. sommaiyothakul@gmail.com 
2. cchitwinyan@gmail.com 
3. Wpjum2552@gmail.com 

ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่ 
 

 

1. หลักการและเหตุผล 
การปฏิรูปการศึกษานับเป็นประเด็นส าคัญเร่งด่วนที่จ าเป็นต้องมีการด าเนินการกันอย่างจริงจังใน          

ทุกองค์ประกอบ โดยเฉพาะในองค์ประกอบที่ส่งผลโดยตรงต่อผลสัมฤทธิ์และคุณภาพของผู้เรียน คือ ค รู 
หลักสูตรการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผล จากการศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการ  เอกสาร 
ผลงานวิจัย การรับฟังความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิและกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง พบว่า ผู้เรียนในทุกระดับ
การศึกษาด้อยคุณภาพทั้งทางด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พฤติกรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการน าความรู้และทักษะที่ตนได้เรียนรู้ ไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน ซึ่งหมายถึงการขาด “ความสามารถเชิงสมรรถนะ” นั่นเอง 
           ครูเป็นตัวแปรที่ส าคัญที่สุดในการก าหนดคุณภาพของการศึกษา เพราะคุณลักษณะและพฤติกรรม    
ต่าง ๆ ของครูมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ครูต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ 
ความสามารถ รอบรู้ในวิชาชีพหรือวิทยาการต่าง ๆ จนแกร่งกล้า สามารถยกระดับขึ้นเป็น ผู้ถ่ายทอดวิทยาการ
นั้น ๆ บทบาทหน้าที่ของครูนั้นนอกจากเป็นผู้สั่งสอนวิทยาการแล้ว ยังเป็นผู้อบรมจริยธรรมให้กับลูกศิษย์           
สั่งสอนคุณธรรม หลักการประพฤติปฏิบัติในวิชาชีพ ตลอดจนแนวทางในการครองชีวิตของศิษย์ สังคมจึงยอม
ยกย่องครูในฐานะพิเศษ ที่มีบทบาท และความส าคัญต่อการพัฒนาและสร้างสรรค์สังคม  
 
 
 

mailto:cchitwinyan@gmail.com
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ดังนั้น เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและสอดคล้องกับนโยบาย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย เขต 1 จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้สู่การพัฒนาทักษะผู้เรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 อันจะเป็นการสร้างความเข้าใจในการน าไปใช้ในการปรับ/พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและ
การวัดและการประเมินผล ไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่ต้องการในชีวิตประจ าวันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป 

 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพ่ือพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้การจัดการเรียนรู้เชิงรุก ( Active Learning) สู่การ
พัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 
 2.2  เพ่ือพัฒนาทักษะด้านการวิเคราะห์มาตรฐานตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ให้มีคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่ต้องการในชีวิตประจ าวัน 
 2.3  เพ่ือประเมินผลการน าหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (แผนการจัดการ
เรียนรู้แบบ Active Learning ) 
 
3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
           1.  กลุ่มเป้าหมายครูวิชาการ ทุกโรงเรียนในสังกัดโรงเรียนละ 1 คน จ านวน 154 คน 
           2.  สถานศึกษา ร้อยละ 100 พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียน ทั้ง 4 ด้าน 
ได้แก่ รา่งกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญา ตลอดจนสอดคล้องทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
           3.  สถานศึกษาร้อยละ 100 มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนเชิงรุก
แบบ Active Learning สู่การพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21   
   4. สถานศึกษา ร้อยละ 100 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางขั้น
พ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) สู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21   
 เชิงคุณภาพ 
    1.  โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน สอดคล้องกับนโยบายการปฎิรูปการศึกษา 
     2.  ได้หลักสูตรสถานศึกษา และกระบวนการเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมส าหรับ
นักเรียนในศตวรรษที่ 21 
    3.  หลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับ
ปรับปรุง 2560) เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล (หลักสูตรเชิงสมรรถนะ) ที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมต่อ
ความต้องการของผู้เรียนและบริบทของพื้นที่ 
    4.  สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้เป็นผู้ให้ค าปรึกษาหรือให้ข้อเสนอแนะ
การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตร 
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4. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 

1. กิจกรรมที่1 
- การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะด้านการวิเคราะห์มาตรฐาน  

ตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
- การประเมินผลการใช้หลักสูตร/การรายงานผลการใช้หลักสูตร/การ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

 
ม.ค.- เม.ย.63 

 
พ.ค. - มิ.ย.63 

 
 

 

 
5. สถานที่ด าเนินการ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 และโรงเรียนทุกโรง 
 
6. งบประมาณ 
 จ านวน  115,400 บาท (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) รายละเอียดดังนี้ :  

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรม  
1. การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะ 
ด้านการวิเคราะห์มาตรฐานตัวชี้วัดตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551  
การอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินผลการใช้
หลักสูตร  ตามกลุ่มเครือข่าย จ านวน 15 
เครือข่ายๆ ละ 2 วัน โรงเรียนละ 2 คน 
     - กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน 15 กลุ่มเครือข่าย 
จ านวน 302 คน x 2 วัน x 130 บาท 
     - บุคลากร 20 คน x 2 วัน x 130 บาท 
     - ค่าชดเชยน้ ามัน 

 
115,400 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

78,520 
 

5,200 
31,680 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวมงบประมาณ 115,400 - 115,400 - 
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7. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
  ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
1.สถานศึกษา ร้อยละ 100 พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับ

ผู้เรียน ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญา ตลอดจน
สอดคล้องทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

2.สถานศึกษามีการปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนที่
แบบ Active Learning สู่การพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21   

3.สถานศึกษา ร้อยละ 100 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลางขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) สู่
การพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21   

4.สถานศึกษาพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอนที่เป็นแบบอย่าง 

 
ร้อยละ 100 
 
 
ร้อยละ 100 
 
ร้อยละ 100 
 
 
ร้อยละ 100 
 

เชิงคุณภาพ 
1.โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน สอดคล้องกับนโยบาย

การปฎิรูปการศึกษา 
2.ได้หลักสูตรสถานศึกษา และกระบวนการเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนที่

เหมาะสมส าหรับนักเรียนในศตวรรษ  ที่ 21 
3.หลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 

2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล (หลักสูตร
เชิงสมรรถนะ) ที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมต่อความต้องการของผู้เรียนและ
บริบทของพื้นที่ 

4.สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้เป็นผู้ให้ค าปรึกษา
หรือให้ข้อเสนอแนะการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตร 

 
ระดับดีข้ึนไป 
 
ระดับดีข้ึนไป 
 
ระดับดีข้ึนไป 
 
 
 
ระดับดีข้ึนไป 
 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 เพ่ือน าไป
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 8.2. มีการขับเคลื่อนการพัฒนา หลักสูตรสถานศึกษา (ฉบับปรับปรุง 2560) สู่ห้องเรียน 
 8.3. มีรูปแบบนวัตกรรมในการพัฒนาระบบงานวิชาการและการท าหลักสูตรสู่ชั้นเรียน  
  8.4. ได้ตัวอย่างวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่
ส่งเสริมทักษะในศตวรรษท่ี 21 และการพัฒนาสมรรถนะนักเรียน  
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ชื่อโครงการ   พัฒนา หนึ่งโรงเรียน หนึ่งผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovative Co-creator)  
ในสถานศึกษา  

สอดคล้องกับนโยบาย  นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
ผู้รับผดิชอบ/เบอร์โทรศัพท์ 

1. นายคึกฤทธิ์  วงศ์อารีย์ เบอร์โทรศัพท์  08 9711 6240 
2. นางมติภา  ชัยชิต  เบอร์โทรศัพท์  09 5463 5944 
3. นางสาวธัชกร  เพ็งค าปั้ง       เบอร์โทรศัพท์  09 5367 5556 

  e-mail : taschakorn.t@esdc.go.th 
ลักษณะโครงการ   โครงการใหม่  
 

 

1. หลักการและเหตุผล 
จากแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560–2579 ที่ได้ก าหนดแนวทางเพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

น าไปใช้เป็นกรอบการพัฒนาการศึกษาเพ่ือให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้คือ “คนไทยทุกคนได้รับ
การศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิต อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” และมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.
2561 ยังก าหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นต่ าที่จ าเป็นของแต่ละระดับและประเภทการศึกษาในการพัฒนา
คุณลักษณะที่ พึงประสงค์ที่จะให้ขึ้นกับผู้ เรียนทั้งในระหว่างและหลังจากส าเร็จการศึ กษา ก าหนด 
“คุณลักษณะของคนไทย 4.0” ที่สามารถสร้างความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน โดยเฉพาะคุณลักษณะทั้ง 3 ด้าน 
ได้แก่ 1) เป็นผู้เรียนรู้ (Learner Person) เป็นผู้มีความเพียร ใฝ่เรียนรู้ และมีทักษะการเรียนรู้ ตลอดชีวิต
เพ่ือก้าวทันโลกยุคดิจิทัลและโลกในอนาคต และมีสมรรถนะ (competency) ที่เกิดจากความรู้ ความรอบรู้ 
ด้านต่าง ๆ มีสุนทรียะ รักษ์และประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาไทย มีทักษะชีวิตเพ่ือสร้างงานหรือสัมมาอาชีพ บน
พ้ืนฐานของความพอเพียงความมั่นคงในชีวิต และคุณภาพชีวิตที่ดี ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม 2) เป็นผู้
ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovative Co-creator) เป็นผู้มีทักษะทางปัญญา ทักษะศตวรรษที่ 21 ความ
ฉลาดดิจิทัล (digital intelligence) ทักษะการคิดสร้างสรรค์ทักษะข้ามวัฒนธรรม สมรรถนะการบูรณาการ
ข้ามศาสตร์และมีคุณลักษณะของความเป็นผู้ประกอบการ เพ่ือร่วมสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมทาง
เทคโนโลยีหรือสังคม เพ่ิมโอกาสและมูลค่าให้กับตนเอง และสังคม 3) เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง(Active 
Citizen) เป็นผู้มีความรักชาติ รักท้องถิ่น รู้ถูกผิด มีจิตส านึกเป็นพลเมืองไทยและพลโลก มีจิตอาสา มี
อุดมการณ์และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชาติ บนหลักการประชาธิปไตย ความยุติธรรมความเท่าเทียม เสมอภาค 
เพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนและการอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและประชาคมโลก
อย่างสันติ และสอดคล้องกับกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 (ราชกิจจานุเบกษา, 
2561) ได้ก าหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพและมาตรฐานด้านการศึกษาซึ่ง
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ในมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ในด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ก าหนดให้ผู้เรียนต้องมี
ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดังนั้นส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มี
บทบาทและหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัดได้จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา จึงก าหนดนโยบายและแนวทางเพ่ือการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหาร คณะครูเป็นที่
เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovative Co-creator) ซึ่งเป็นเป้าหมายของการพัฒนาประเทศตาม
แผนการศึกษาแห่งชาติและมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ นอกจากนี้นโยบายของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เริ่มตั้งแต่ประชากรวัยเรียนทุกช่วงวัย  ตลอดจนการพัฒนา 

ครู และบุคลากรทางการศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ต้องตระหนักถึงความส าคัญในอาชีพและหน้าที่ของตน โดย ครูต้องมีจิตวิญญาณของความเป็น
ครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง และเป็นต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรมพัฒนาตนเองทางวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาผู้เรียน เปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ โดยปรับบทบาท
จาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” หรือ ผู้อ านวยการการเรียนรู้ท าหน้าที่กระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ แนะน าวิธี
เรียนรู้และวิธีจัดระเบียบการสร้างความรู้ ออกแบบกิจกรรมและสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน และมี
บทบาทเป็นนักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 

ในปีงบประมาณที่ผ่านมา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ได้ด าเนินการ
บริหารจัดการภายใต้แนวคิดการขับเคลื่อนสู่เป้าหมายคุณภาพ 5A&P Model สู่คุณภาพ 5 มิติ เพ่ือส่งเสริม
และสนับสนุนให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาและแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล โดยพัฒนาแนวทางและการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา ที่สอดคล้องกับบริบทของแต่ละ
สถานศึกษา ส่งผลให้คุณภาพของผู้เรียน โดยเฉพาะผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น ป.6 ซึ่งเกิดจาการ
สอบ o-net  มีคะแนนสูงขึ้น และได้รับรางวัลต่าง ๆ เช่น รางวัลสถานศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best 
Practices การจดัการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร โรงเรียนต้นแบบ
วิถีพุทธชั้นน า ฯลฯ  อย่างไรก็ตามเพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ
โรงเรียนที่จะส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง เป็นระบบ ถูกต้องตาม
หลักวิชาการ สามารถพัฒนาองค์ความรู้ด้วยนวัตกรรมทางการศึกษาที่สถานศึกษาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา
งาน เผยแพร่ แลกเปลี่ยนความรู้ต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงในสถานศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาสามารถที่จะสร้าง
นวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือการเป็นผู้น าในการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาได้ 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย เขต 1 ในฐานะผู้ดูแล ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่เป็นระบบ จึงได้จัดท า “โครงการ
พัฒนา หนึ่งโรงเรียน หนึ่งผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม(Innovative Co-creator) ในสถานศึกษา ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1” ขึ้นเพ่ือพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนให้เป็นผู้สร้าง
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สรรค์นวัตกรรมทางการศึกษาในสถานศึกษาโดยใช้รูปแบบการวิจัยและพัฒนา (Research and 
development : R&D) ที่จะส่งต่อการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาของแต่ละสถานศึกษาที่เป็นรูปธรรม 
และก่อให้เกิดการจัดการศึกษาเพ่ือการให้ผู้เรียนที่มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพ่ือพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ให้เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovative Co-creator) โดยใช้รูปแบบ
การวิจัยและพัฒนา (Research and development : R&D) 
 2.2 เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาที่เป็นระบบ ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
และเป็นต้นแบบในการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสม 
 
3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
  1) ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovative Co-creator) โดยใช้รูปแบบการ
วิจัยและพัฒนา (Research and development : R&D) จ านวน 30 โรงเรียนๆ ละ 3 คน รวมทั้งสิ้น 90 คน 
  2) สถานศึกษาสามารถพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาที่เป็นระบบ ถูกต้องตามหลักวิชาการ และ
เป็นต้นแบบในการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา อย่างน้อยสถานศึกษาละ 1 นวัตกรรม 
  3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มีรูปแบบการส่งเสริมและสนับสนุน
การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในสถานศึกษาเพ่ือการเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
(Innovative Co-creator)  
 เชิงคุณภาพ 
  1) ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovative Co-creator) โดยใช้รูปแบบการ
วิจัยและพัฒนา (Research and development : R&D) ถูกต้องตามหลักวิชาการและกระบวนการวิจัย 
  2) สถานศึกษามีนวัตกรรมทางการศึกษาที่เป็นระบบ ถูกต้องตามหลักวิชาการ และเป็นต้นแบบใน
การพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาท่ีสอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
  3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มีรูปแบบการส่งเสริมและสนับสนุน
การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในสถานศึกษาเพ่ือการเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
(Innovative Co-creator) ที่มคีุณภาพ 
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4. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 

1. 1.1 ทบทวน ค้นหาจุดเด่นของสถานศึกษา การก าหนดประเด็น 
      ในการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา และยกร่างรูปแบบนวัตกรรม 
      ทางการศึกษา องค์ประกอบของรูปแบบ ฯลฯ 
1.2 ยกร่างรูปแบบนวัตกรรมทางการศึกษาของสถานศึกษาและก าหนด 
      ชื่อนวัตกรรมทางการศึกษาของสถานศึกษา 
1.3 การก าหนดปฏิทินในการด าเนินงานของแต่ละสถานศึกษา 
1.4 การศึกษาค้นคว้านวัตกรรมทางการศึกษาอ่ืนๆ และผลงาน 
      ทางวิชาการ 
1.5 การเสนอโครงร่างการพัฒนารูปแบบนวัตกรรมทางการศึกษา        
1.6 น าเสนอรูปแบบนวัตกรรมทางการศึกษาของสถานศึกษา โดยใช้  
      infographic พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 1 

ก.พ. – มี.ค. 
2563 

 

2. 2.1 เสนอคู่มือนวัตกรรมทางการศึกษาของสถานศึกษา  
      การสร้างเครื่องมือ ก าหนดปฏิทินการน านวัตกรรมไปใช้  
      พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ  
2.2 ปรับปรุงและแก้ไขโครงร่างและคู่มือนวัตกรรมทางการศึกษา 
2.3 น านวัตกรรมทางการศึกษาไปทดลองใช้ เก็บข้อมูลตามข้ันตอน 
      ที่ก าหนดไว้ 

เม.ย.- พ.ค. 
2563 

 

3. นิเทศ ติดตามและน าเสนอผลการทดลองใช้นวัตกรรมฯ ของสถานศึกษา 
พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ ศึกษานิเทศก์ 

พ.ค.-มิ.ย. 
2563 

 

4. 4.1 การเขียนและน าเสนอผลการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา  
      (ร่างฉบับสมบูรณ)์ อย่างน้อยสถานศึกษาละ 1 เรื่อง  
      พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 4 
4.2 การเผยแพร่ผลงานการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา  
      ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย เช่น การเขียนบทความ 
      การประชุมทางวิชาการ ฯลฯ 

ก.ค.-ก.ย. 
2563 

 

 
5. สถานที่ด าเนินการ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  
 
 



112 
 

6. งบประมาณ 
 จ านวน  77,400  บาท (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) รายละเอียดดังนี้ :  

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรมที่ 1 ประชุมยกร่างรูปแบบนวัตกรรมฯของ
สถานศึกษาและจัดท าร่างคู่มือการใช้นวัตกรรม 
จ านวน 30 โรงเรียน (ผู้บริหารสถานศึกษา ครู
วิชาการ ครู ICT 90 คนและคณะท างาน 10 คน) 
รวม 100 คน 2 วัน 

31,000    

1.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 100 คน 
ๆ ละ 30 บาท 4 มื้อ เป็นเงิน  

  12,000  

1.2 ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 100 คน ๆ ละ 
70 บาท 2 มื้อ เป็นเงิน 

  14,000  

1.3 ค่าพาหนะส าหรับวิทยากร ไป-กลับ            
เที่ยวละ 5,000 บาท  

  5,000  

กิจกรรมที่ 2 การน าเสนอร่างนวัตกรรมฯ/ร่างคู่มือ 
ของสถานศึกษา การสร้างเครื่องมือ ก าหนดปฏิทิน
การน านวัตกรรมไปใช้ 2 วัน  

23,200    

2.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 70 คน 
ๆ ละ 30 บาท 4 มื้อ เป็นเงิน  

  8,400  

2.2 ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 70 คน ๆ ละ 70 
บาท 2 มื้อ เป็นเงิน 

  9,800  

2.3 ค่าพาหนะส าหรับวิทยากร ไป-กลับ เที่ยวละ 
5,000 บาท  

  5,000  

กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ติดตามและน าเสนอผลการ
ทดลองใช้นวัตกรรมฯ ของสถานศึกษา พร้อมรับฟัง
ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ ศึกษานิเทศก์ 

- - - - 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรมที่ 4 ประชุมน าเสนอผลการพัฒนาและเขียน
รายงานการใช้นวัตกรรมฯ การเผยแพร่ผลการพัฒนา
นวัตกรรมฯ ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย เช่น การ
เขียนบทความพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ และศึกษานิเทศก์ 2 วัน 

23,200    

4.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 70 คน 
ๆ ละ 30 บาท 4 มื้อ เป็นเงิน  

  8,400  

4.2 ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 70 คน ๆ ละ 70 
บาท 2 มื้อ เป็นเงิน 

  9,800  

    4.3 ค่าพาหนะส าหรับวิทยากร ไป-กลับ เที่ยวละ 
5,000 บาท  

  5,000  

     

รวมงบประมาณ 77,400 - 77,400 - 

 
7. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย   

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
     1) ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovative Co-creator) 
โดยใช้รูปแบบการวิจัยและพัฒนา (Research and development : R&D) จ านวน 30 
โรงเรียนๆ ละ 3 คน รวมทั้งสิ้น 90 คน 
     2) สถานศึกษาสามารถพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาที่เป็นระบบ ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ และเป็นต้นแบบในการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา อย่างน้อยสถานศึกษาละ 1 
นวัตกรรม      

 
ร้อยละ 100 

 
 
 

ร้อยละ 100 

     3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มีรูปแบบการส่งเสริม
และสนับสนุนการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในสถานศึกษาเพ่ือการเป็นผู้ร่วม
สร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovative Co-creator) 
 

 
ร้อยละ 100 
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ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงคุณภาพ 
     1) ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovative Co-creator) 
โดยใช้รูปแบบการวิจัยและพัฒนา (Research and development : R&D) ถูกต้องตาม
หลักวิชาการและกระบวนการวิจัย 
     2) สถานศึกษามีนวัตกรรมทางการศึกษาท่ีเป็นระบบ ถูกต้องตามหลักวิชาการ และเป็น
ต้นแบบในการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาท่ีสอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทของ
สถานศึกษา 
     3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มีรูปแบบการส่งเสริม
และสนับสนุนการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในสถานศึกษาเพ่ือการเป็นผู้ร่วม
สร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovative Co-creator) ที่มีคุณภาพ 

 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย เขต 1 เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovative Co-creator) โดยใช้รูปแบบการวิจัยและพัฒนา 
(Research and development : R&D) ที่สามารถส่งผลให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรมได้อย่างเหมาะสม 
 8.2 สถานศึกษามีนวัตกรรมทางการศึกษาที่เป็นระบบ ถูกต้องตามหลักวิชาการ และเป็นต้นแบบใน
การพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาและสร้างเครือข่ายใน
การพัฒนานวัตกรรมให้แก่สถานศึกษาทุกแห่ง ในสังกัดสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย เขต 1 
 8.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มีรูปแบบการส่งเสริมและสนับสนุน
การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในสถานศึกษาเพ่ือการเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
(Innovative Co-creator) ที่มีคุณภาพและสามารถน าไปใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด 
 8.4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นต้นแบบในการพัฒนานวัตกรรม
ทางการศึกษาเพ่ือการเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovative Co-creator) ให้แก่ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอ่ืนๆ 
 
 



115 
 

ชื่อโครงการ ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีผลงานการปฏิบัติที่ดี           
โดยการบริหารจัดการความรู้ในองค์กร  (KM : Knowledge Management) และ
รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC : Professional Learning 
Community) 

สอดคล้องกับนโยบาย นโยบายที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  

1. นายคึกฤทธิ์  วงศ์อารีย์  เบอร์โทรศัพท์  089 711 6240  
2. นางมติภา  ชัยชิต   เบอร์โทรศัพท์  095 463 5944 
3. นางสาวธัชกร  เพ็งค าปั้ง  เบอร์โทรศัพท์  095 367 5556 

Email : jeabmatipa@gmail.com 
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นมาตรการส าคัญที่ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จะต้องด าเนินการเพ่ือให้เป็นครูได้รับการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง 
สนับสนุนสื่อการสอนและแหล่งเรียนรู้ มีเครือข่ายพัฒนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน   
 เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมครูและบุคลากรให้หน่วยงานและสถานศึกษา ให้สามารถเข้าถึงองค์ความรู้
และมีการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้พัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างศักยภาพขององค์กรให้มีความสามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ  
การด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว วิธีการหนึ่งที่ใช้ คือ การพัฒนาผ่านการจัดการความรู้ (KM : 
Knowledge Management) โดยเป็นการน าจุดแข็ง (Strengths) ด้านบุคลากร และการมีเครือข่ายทาง
วิชาการของหน่วยงานและสถานศึกษา ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC : Professional 
Learning Community) เพ่ือมาเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จะท าให้เกิดการสร้าง
ความรู้ อันจะน าไปสู่การมีนวัตกรรม (Innovation) การพัฒนาขีดความสามารถ (Competency) และการ
เสริมสร้างประสิทธิภาพ (Efficiency) ด้านการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาให้มีมาตรฐาน รวมถึงการ
พัฒนาครูที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสอน ให้มาเป็นผู้สร้างครูรุ่นใหม่ ปรับเปลี่ยนวิธีการสอน ส่งผลต่อการ
พัฒนาคุณภาพทางการศึกษา 
 

2. วัตถุประสงค์ 
          2.1 หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด มีกระบวนการการจัดการความรู้อย่างเป็นรูปธรรม  และมีการ
รวบรวมความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร 
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          2.2  ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีผลงานการปฏิบัติที่ด ี ด้วยการบริหาร
จัดการองค์ความรู้และชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
          2.3  ส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดความรู้และทักษะของบุคลากรในองค์กร และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาวิชาชีพ ของครูและบุคลากรทางการศึกษา       
  

3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

1. จัดประชุมคณะท างานเพ่ือจัดระบบการบริหารจัดการความรู้ขององค์กร  จ านวน 1 ครั้ง 1 วัน   
2. จัดประชุมคณะท างานบริหารจัดการความรู้ขององค์กร  และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบ

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  จ านวน 2 ครั้งๆ ละ 1 วัน 
3. จัดประชุมสรุปผลการด าเนินงาน 1 ครั้ง เป็นเวลา 1 วัน 
4. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายพัฒนาผลงานสู่ผลงานการปฏิบัติที่ดี/เป็นเลิศ  ส าหรับ

ผู้บริหารสถานศึกษา/ครูผู้สอน ที่ต้องการพัฒนาผลงานให้เป็นผลงานการปฏิบัติที่ดี/เป็นเลิศ  80 คน  เป็นเวลา 
1 วัน 
        เชิงคุณภาพ 

1. หน่วยงานจัดระบบการบริหารจัดการความรู้ขององค์กร 
2. หน่วยงานและสถานศึกษาสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง

วิชาชีพ 
3. เป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4. บุคลากรในสังกัดพัฒนาผลงานให้มีผลงานการปฏิบัติที่ดี/เป็นเลิศ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  

 
4. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการ พฤศจิกายน 2562  
2. ประชุมจัดท าระบบการบริหารจัดการความรู้ขององค์กร พฤศจิกายน 2562/ 

มกราคม 2563 
 

3. ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานการปฏิบัติที่ดี /องคค์วามรู้ 
ทางการศึกษา 

พฤศจิกายน 2562/ 
พฤษภาคม 2563 

 

.4. จัดประชุมคณะท างานบริหารจัดการความรู้ขององค์กร  
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ  จ านวน 3 ครั้งๆ ละ 1 วัน 

ธันวาคม 2562/ 
มีนาคม 2563/ 
สิงหาคม 2563 

 

5. อบรมเชิงปฏิบัติการ เมษาบน 2563  
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ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 

6. เผยแพร่องค์ความรู้และผลงานของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

พฤศจิกายน 2562 –  
กันยายน 2563 

 

7. มอบเกียรติบัตรส าหรับผู้เผยแพร่ผลงาน พฤศจิกายน 2562 –  
กันยายน 2563 

 

8. ประมวลผลและสรุปผลระดับสถานศึกษา 15–30 กันยายน  2563  
9. สรุปผลระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และจัดท ารายงาน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
20-30 กันยายน 2563  

 

5.  สถานที่ด าเนินการ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 
 

6. งบประมาณ 
      งบประมาณ  18,000 บาท  (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)  ตามรายละเอียดดังนี้ 

 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1.ประชุมคณะท างานจัดท าระบบ 
   ค่าอาหารว่าง  (20×30×2)   

1,200   
1,200 

 
 

รวมกิจกรรมที่ 1 1,200 - 1,200 - 

2. อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายพัฒนา 
    ผลงานสู่ผลงานการปฏิบัตทิี่ดี 
  1) ค่าอาหารว่าง  (80×30×2)  
  2) ค่าอาหารกลางวัน (80×70×1 ) 
  3) ค่าวิทยากร (1x1,200x5) 
  4) ค่าพิธีการ 
  5) ค่าจัดท าเอกสารประกอบการอบรม 

16,800  
 
 
 

6,000 

 
 

4,800 
5,600 

 
400 

 

รวมกิจกรรมที่ 2 16,800 6,000 10,800 - 

รวมงบประมาณ 18,000 6,000 12,000 - 
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7. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
1. หน่วยงานมีกระบวนการการจัดการความรู้อย่างเป็นรูปธรรม และมีการรวบรวม 
    ความรู้ที่มีอยู่ทุกกลุ่มงานและกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา 

 
ร้อยละ 100 

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด  พัฒนาผลงานให้มีวิธีการปฏิบัติทีดี  อย่างน้อย 
ร้อยละ 75 

เชิงคุณภาพ 
1. มีองค์ความรู้/ผลงานของครูและ/หรือบุคลากรทางการศึกษา รวบรวมและ  
   เผยแพร่ใน website  

 
อย่างน้อย          

เดือนละ 2 รายการ 
2. บุคลากรในองค์การมีความพึงพอใจและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการจัดการ 
    ความรู ้

ร้อยละ 80 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

8.1 หน่วยงานมีแผนการจัดการความรู้ และเว็บไซต์ KM ของหน่วยงาน 
8.2 บุคลากรในสังกัดมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  โดยเครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
8.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีแหล่งเรียนรู้เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เพ่ือพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้  

และรวมทั้งน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ 
8.4 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เผยแพร่ผลงานของตนเอง  เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์กร 
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ชื่อโครงการ         พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมในศตวรรษที่ 21 
สอดคล้องนโยบาย   นโยบายที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ     กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์     

1. นายคึกฤทธิ์  วงศ์อารีย์  เบอร์โทรศัพท์  089-711-6240 
2. นางมติภา  ชัยชิต  เบอร์โทรศัพท์  095-463-5944 
3. นางสาวพวงชมพู  พันธุวร เบอร์โทรศัพท์  087-422-0055 

e-mail:  
1. Jeabmatipa@gmail.com  
2. Puangchompoo28@gmail.com 

ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
 

 

1. หลักการและเหตุผล 
 เป็นที่ยอมรับว่าการจัดการศึกษาปฐมวัย เป็นการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานระดับแรกเพ่ือวางรากฐาน 
คุณภาพชีวิตของเด็กไทยให้เจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ มีพัฒนาการสมวัยอย่างสมดุล แต่จากผลการด าเนินการ 
ที่ผ่านมา พบว่า  การจัดการศึกษาปฐมวัยในชนบทยังขาดแคลนบุคลากร สื่อ อุปกรณ์ ท าให้เกิดปัญหาคุณภาพ
การจัดการศึกษาที่แตกต่างกันระหว่างสถานศึกษาในเมือง ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงมี
นโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนในสังกัดที่เปิดสอนระดับปฐมวัยได้อย่างมีคุณภาพ  เพ่ือให้เด็กปฐมวัย
ได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญาอย่างเต็มศักยภาพ มีความพร้อมที่จะ
เรียนรู้สิ่งต่างๆ โดยการพัฒนาองค์ความรู้และกระบวนทัศน์ให้แก่ผู้บริหารโรงเรียน และครูที่รับผิดชอบการจัด
การศึกษาปฐมวัย มีการก าหนดหลักการ คุณภาพ ขอบข่ายการจัดการเรียนรู้และกลไกลที่จะก ากับดูแลส่งเสริม
อย่างใกล้ชิด มีการส่งเสริม สนับสนุนบทบาทของสถาบันครอบครัวในการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยทุกคน  
 ปีงบประมาณ 2563 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ก าหนดแนวทางการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย ให้สอดคล้องกับแนวด าเนินงานของ
แผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2560 – 2564 และนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ปีงบประมาณ 2563 ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งจะส่งผลต่อการจัด
การศึกษาปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาเหมาะสมกับวัยในด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ 
สังคม และสติปัญญา มีวินัยมีทักษะสื่อสาร พร้อมที่จะได้รับการพัฒนาในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น ได้แก่ 
โรงเรียนพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และน าไปสู่
ห้องเรียนตามบริบทของแต่ละโรงเรียน การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การ
จัดกิจกรรมพัฒนาพ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย การนิเทศภายในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย การด าเนินงาน
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย การจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย ตามแนวคิดมอนเตสซอรี  

mailto:Jeabmatipa@gmail.com
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การจัดประสบการณ์บูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสะเต็มศึกษาระดับปฐมวัย (STEM 
Education) การจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย การพัฒนามาตรฐานการศึกษาปฐมวัยทุกโรงเรียนในสังกัด  
และการส่งเสริมการวิจัยองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนรู้เด็กปฐมวัย 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้โรงเรียนพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 
2560  และน าไปสู่ห้องเรียนปฐมวัย 
 2.2 เพ่ือให้โรงเรียนจัดกิจกรรมประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 
2562 

2.3 เพ่ือส่งเสริมนักเรียนปฐมวัยได้รับการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
โดยรูปแบบ/นวัตกรรมทางการศึกษา 

2.4 การสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย โดยการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) 
 

3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และ 
การน าไปสู่ห้องเรียนระดับปฐมวัย 
     (1) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัย สู่การปฏิบัติในห้องเรียน 
ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  แก่ครูผู้สอนปฐมวัยโรงเรียนละ 1 คน  รวม 150 โรงเรียน   
เป็นเวลา 2 วัน 
      (2) นิเทศ ติดตาม ในระดับเครือข่ายสถานศึกษา รวม 15 เครือข่ายฯ  เครือข่ายละ 1 วัน 
 2) ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2562 ทุกห้องเรียน 
               (1) จัดประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาการเด็กปฐมวัยแก่ครูผู้สอนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ทุกห้องเรียน 
               (2) ประเมินพัฒนาการเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 ทุกห้องเรียน 
       (3) ประมวลผลการประเมินพัฒนาการ 
 3) การสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย โดยการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) 

(1) ประชุมคณะกรรมการ 1 วัน 
(2) จัดกิจกรรม PLC 
(3) รายงานผลการด าเนินงาน 

          เชิงคุณภาพ 
 1) โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  และ
น าไปสู่ห้องเรียนปฐมวัยได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 
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 2) เด็กปฐมวัยที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2562 ได้รับการประเมินพัฒนาการนักเรียน 
มีความพร้อมเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น 

3) เด็กปฐมวัยได้รับการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และศักยภาพ 
ด้วยรูปแบบ/นวัตกรรมทางการศึกษาที่หลายหลายและเหมาะสมกับผู้เรียน 

4) สร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย โดยการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) 

4. กิจกรรมด าเนินงานที่ส าคัญ 

ที ่ กิจกรรมหลัก 
แผนการด าเนนิการ 

ระยะเวลา หมายเหตุ 

1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  ตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 น าสู่ห้องเรียน 

ธันวาคม 2562 – 
เมษายน 2563 

รอ้ยละ 100 ของ 
โรงเรียนในสังกัด 

2 ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2562 ทุกคน 

มกราคม-เมษายน  
2563 

ร้อยละ 100 ของ 
เด็กปฐมวัยในสังกัด 

3 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย โดยรูปแบบ PLC มกราคม – 
เมษายน 2563 

ร้อยละ 80 

5. สถานที่ด าเนินการ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 

6. งบประมาณ 
 จ านวน  48,780  บาท (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)  รายละเอียดดังนี้ :  

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการประเมิน 
  การใช้หลักสูตรสถานศึกษาและน าไปใช้   
  ในห้องเรียน  ครูผ ู้สอนปฐมวัยทุกโรงเรียน 
  โรงเรียนละ 1 คน 
    1) ค่าอาหารว่าง   (160x33x2x1) 
    2) ค่าอาหารกลางวัน (160x70x1x1) 
    3) ค่าจัดท าเอกสารอบรม (160x20) 
    4) ค่าพิธีการ 

24,400   
 
 
 

9,600 
11,200 

 
400 

 
 
 
 
 
 

3,200 
 

รวมกิจกรรมที่ 1 24,400 - 21,200 3,200 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรมที่ 2 ประเมินพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยที่จบ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
ปีการศึกษา 2562 
1) ค่าอาหารว่าง  (160x30x1x1) 

  2) ค่าอาหารกลางวัน (160x70x1x1) 
  4) ค่าชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิง 
  3) ค่าจัดเครื่องมือ (160x25.50)   

20,480  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

4,800 
11,200 

400 

 
 
 
 
 
 

4,080 

รวมกิจกรรมที่ 2 20,480 - 16,400 4,080 
กิจกรรมที่ 3 ประชุมคณะกรรมการพัฒนา 
คุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย โดย 
รูปแบบ PLC  30 คน 
   1) ค่าอาหารว่าง (30x30x2x1) 
   2) ค่าอาหารกลางวัน (30x70x1x1) 

3,900   
 
 

1,800 
2,100 

 
 
 
 
 

รวมกิจกรรมที่ 3 3,900 - 3,900 - 
รวมงบประมาณ 48,780 - 41,500 7,280 

 
7. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ  
1.โรงเรียนพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย และน าไปใช้ในห้องเรียน ร้อยละ 100 
2.เด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 ทุกคน ได้รับการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ที่จบ

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2562 และผ่านเกณฑ์การประเมิน     
ร้อยละ 100 

3.ครูผู้สอนจัดประสบการณ์โดยน ารูปแบบ/นวัตกรรมส่งเสริมการเรียนรู้  เด็ก
ปฐมวัยให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ  สังคมและ
สติปัญญา 

ร้อยละ 100 

4.นิเทศ ติดตามและยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัย ระดับโรงเรียน ร้อยละ 100 
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ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงคุณภาพ  
1.โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

พุทธศักราช 2560  และน าไปสู่ห้องเรียนปฐมวัยได้อย่างมีคุณภาพและ
มาตรฐาน 

ร้อยละ 100 

2.เด็กปฐมวัยได้รับการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย และศักยภาพ ด้วยรูปแบบ/นวัตกรรมทางการศึกษาที่หลายหลายและ
เหมาะสมกับผู้เรียน 

ร้อยละ 100 

  

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   8.1 โรงเรียนที่เปิดสอนระดับปฐมวัยมีความเข้มแข็ง ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมทางวิชาการและการ
บริหารจัดการที่มีคุณภาพ  มีมาตรฐานตามระบบการประกันคุณภาพภายใน  โดยจัดกิจกรรมนิเทศภายใน 
สถานศึกษา 
 8.2 โรงเรียนพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ  สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560 และน าไปใช้ในห้องเรียน 
 8.3 โรงเรียนมีนวัตกรรมส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัยตามศักยภาพ 

8.4 เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาคุณภาพอย่างมีมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
 8.5 พ่อแม่ ผู้ปกครองมีความตระหนักในความส าคัญของการอบรมเลี้ยงดู   

8.6 มีเครือข่ายการพัฒนาการเรียนรู้การศึกษาปฐมวัย   
8.7 สร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน/หน่วยงาน องค์กรต่างๆ  เพื่อร่วมมือกัน

พัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย 
 8.8 มีสารสนเทศเพ่ือน าไปพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย 
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ชื่อโครงการ   ส่งเสริม ติดตามและตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  โดยหน่วยงานต้นสังกัด 
สอดคล้องกับนโยบาย  นโยบายที ่3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ/เบอรโ์ทรศัพท์ 

1. นายชาตรี  ราชบัณฑิต     เบอร์โทรศัพท์ 095-598-9923 
2. นางกฤตชญา  เที่ยงรัตน์   เบอร์โทรศัพท์ 081-280-2482 

   e-mail 
1. Chatree.nkeu1@gmail.com 
2. Kitchaya2482@gmail.com 

ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
 
 

1. หลกัการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช  2542 มาตรา 48 ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัด   
จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้สถานศึกษาถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนการบริหารที่ต้องท าอย่างต่อเนื่อง  แล้วรายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดและสาธารณชน 
ประกอบกับกฎกระทรวงฯ ข้อ 14 ให้สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในตาม
หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ข้อ 17 ให้ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาวิเคราะห์ วิจัย และเผยแพร่นวัตกรรมเกี่ยวกับรูปแบบและเทคนิควิธีการประกันคุณภาพ
ภายในอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุน และร่วมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ข้อ 18 ให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดให้มีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และแจ้งผลให้สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานทราบ รวมทั้งให้เปิดเผยผลการติดตาม 
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน ซึ่งเป็นบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานต้นสังกัดที่จะต้องด าเนินการ
อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ  ทั้งนี้เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็ง พร้อมรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก และได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา จากส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  
 จากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ปีการศึกษา 2559 สถานศึกษาในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 พบว่าสถานศึกษาที่เข้ารับการประเมินทั้งหมด 
157 แห่ง (ปัจจุบันถ่ายโอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 แห่ง)  ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา
จ านวน 131 แห่ง และไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา จ านวน 26 แห่ง ซึ่งจากการวิเคราะห์ผลการ
ประเมิน พบว่า สาเหตุที่ท าให้โรงเรียนไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา เนื่องจากการด าเนินการระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่ไม่เข้มแข็ง โรงเรียนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา การประเมินตลอดทั้งการประเมินตนเองเพ่ือรองรับการประเมินภายนอก การน า

mailto:Chatree.nkeu1@gmail.com
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ผลการประเมินจากผู้ประเมิน ของส านักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) ไปใช้ในการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ดังนั้น เพ่ือให้โรงเรียนมีระบบประกัน
คุณภาพภายในที่เข้มแข็ง สามารถด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดท า
โครงการติดตามและตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยต้นสังกัด ตามกฎกระทรวง
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 เพ่ือสร้างความเข้มแข็งระบบประกันคุณภาพภายในเพ่ือรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 
         2.1 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้เข้มแข็ง เป็นระบบทั้งใน 
ระดับโรงเรียน และกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา 
   2.2 เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนทุกโรงในสังกัดให้
มีคุณภาพ พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ และได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา 
 2.3 เพ่ือติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง       
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 
 2.4 เพ่ือพัฒนาระบบข้อมูล สารสนเทศระบบประกันคุณภาพการศึกษา ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ให้มีประสิทธิภาพ  
 
3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

1. โรงเรียนในสังกัดทุกโรง จ านวน 156 โรง มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็ง  
เป็นระบบ ครบองค์ประกอบตามกฎกระทรวงฯ ร้อยละ 100 

2. เพ่ือยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนทุกโรงในสังกัดให้มีคุณภาพมาตรฐาน  
ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ ร้อยละ 100 ของโรงเรียนที่ไดร้ับการประเมิน 

3. โรงเรียนในสังกัดทุกโรง จ านวน 156 โรง ได้รับการติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานระบบ 
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  ร้อยละ 100 

4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นระบบและเป็นปัจจุบัน 
เชิงคุณภาพ 
1.  โรงเรียนสามารถด าเนินการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีคุณภาพเทียบเคียงตาม 

เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและมาตรฐานระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน โดยมีศูนย์เครือข่ายการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาประจ ากลุ่มเครือขา่ยสถานศึกษา 

2. โรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน 
จากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 
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3. โรงเรียนได้รับการติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
ตามกฎกระทรวงประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561     

4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นระบบและเป็นปัจจุบัน สามารถ 
น ามาใช้ในการวางแผนพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
4. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. การนิเทศ ติดตามและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตาม กฎ

กระทรวงฯเตรียมรับการประเมินภายนอกรอบสี่ 
พ.ย.-ธ.ค.62  

2. เสริมสร้างความเข้มแข็งการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ส าหรับสถานศึกษา 

ก.พ.63- 
มีค.63 

 

3. การพัฒนาระบบข้อมูล สารสนเทศ ระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย   เขต 1 

มี.ค.63  

4. สรุป จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน เม.ย.63  
 
5. สถานที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  

 

6. งบประมาณ 
 จ านวน  39,000 บาท (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)  รายละเอียดดังนี้ :  

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 เสริมสร้างความเข้มแข็งการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาส าหรับ
สถานศึกษา 

39,000   
 
 

 

1. การประชุมปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาระบบ 
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและการ
สังเคราะหร์ายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR)                      
ปีการศึกษา 2562 

2. การพัฒนาระบบข้อมูล สารสนเทศ  
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย   เขต 1 
         2.1 การวิเคราะห์ SAR เป็นรายโรง 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

          2.2 การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 1 วัน 

โรงเรียน142 โรง จ านวน 284 คน  
(ร.ร.ละ 2 คน) คณะท างานจ านวน 16 คน              
มื้อละ 30 บาท (300x30x2)  

   
 
 

 
18,000 

 

- ค่าอาหารเที่ยงและเครื่องดื่ม จ านวน 1 วัน 
โรงเรียน142 โรง จ านวน 284 คน (ร.ร.ละ 2 
คน) คณะท างานจ านวน 16 คน คนละ 70 บาท 
(300x70x1)  

   
 
 

21,000 

 

กิจกรรมที่ 2 การนิเทศ ติดตามและประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษาตาม กฎกระทรวงฯ
เตรียมรับการประเมินภายนอกรอบสี่ 

   
 

 

 

2.1 นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมรับ
การประเมินภายนอกรอบสี่ ครั้งที่ 1 

     - ค่าพาหนะ จ านวน 4 คัน 15 วัน 
     - ค่าเบี้ยเลี้ยง จ านวน 9 คน 2 วัน 

  
 
 
 

 
 
 

 

2.2 นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมรับ
การประเมินภายนอกรอบสี่ ครั้งที่ 2 

  
 

 
 

 

     - ค่าพาหนะ จ านวน 4 คัน 15 วัน 
         - ค่าเบี้ยเลี้ยง จ านวน 9 คน 2 วัน 

    

กิจกรรมที่ 3 สรุป จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงาน 

    
 

- การจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน      
รวมงบประมาณ 39,000 - 39,000 - 

 
 

7. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
   

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1.โรงเรียนในสังกัดทุกโรง จ านวน 156 โรง มีระบบประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาท่ีเข้มแข็ง เป็นระบบ ครบองค์ประกอบตามกฎกระทรวงฯ  

 
ร้อยละ 100 
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ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
2.เพ่ือยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนทุกโรงในสังกัดให้มีคุณภาพ

มาตรฐาน ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ จ านวน 15 โรง 
 
3.โรงเรียนในสังกัดทุกโรง จ านวน 156 โรง ได้รับการติดตาม ตรวจสอบการ

ด าเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561   

4.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นระบบและเป็น
ปัจจุบัน 

ร้อยละ 100  
ของโรงเรียนที่ได้รับ
การประเมิน 
ร้อยละ 100 

เชิงคุณภาพ 
1.โรงเรียนสามารถด าเนินการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีคุณภาพ

เทียบเคียงตามเกณฑ์  มาตรฐานคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มาตรฐาน
การศึกษาระดับปฐมวัยและมาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมีศูนย์
เครือข่ายการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาประจ ากลุ่มเครือข่าย
สถานศึกษา 

2.โรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ได้รับการรับรอง
คุณภาพมาตรฐานจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 

3.โรงเรียนได้รับการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561     

4.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นระบบและเป็น
ปัจจุบัน สามารถน ามาใช้ในการวางแผนพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 
ร้อยละ 100 
 
 
 
 
ร้อยละ 100 
 
ร้อยละ 100 
 
ร้อยละ 100 
 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1 โรงเรียนสามารถด าเนินการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีคุณภาพเทียบเคียงตาม
เกณฑ ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและมาตรฐานระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน โดยมีศูนย์เครือข่ายการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาประจ ากลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา 
 8.2 โรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน
จากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 
 8.3 โรงเรียนได้รับการนิเทศ ติดตาม  ตรวจสอบการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ตามกฎกระทรวงประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561      
          8.4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นระบบและเป็นปัจจุบัน สามารถ
น ามาใช้ในการวางแผนพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ชื่อโครงการ  ขยายผลโครงการพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp) และการ

นิเทศแบบเยี่ยมชั้นเรียน เพ่ือการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ  

สอดคล้องกับนโยบาย นโยบายที่ 3 การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์ 
 1.  นายชาตรี  ราชบัณฑิต  เบอร์โทรศัพท์   095-5989923 
 2.  นางจิตราพร  ราชบัณฑิต  เบอร์โทรศัพท์   087-7745034 
 3.  นางกฤตชญา  เที่ยงรัตน์  เบอร์โทรศัพท์   081-2802482 
   e-mail 

1. Chatree.nkeu1@gmail.com 
2. Kitchaya2482@gmail.com 

ลักษณะโครงการ                    โครงการใหม่  
 

 

1. หลักการและเหตุผล 
 ตามที่รัฐบาลมีนโยบายเร่งด่วนในการยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงนาม
บันทึกความเข้าใจร่วม (MOU) กับสถานทูตอังกฤษประจ าประเทศไทยโดยเอกอัครราชทูตอังกฤษประจ า
ประเทศไทย    ความร่วมมือเพ่ือจัดตั้งศูนย์อบรมครูภาษาอังกฤษระดับภูมิภาคซึ่งครอบคลุมทั้ง 4 ภูมิภาค เพ่ือ
ยกระดับทางด้านภาษาอังกฤษและเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษตามแนวทางแบบ Communicative 
Approach อย่างเข้มจากผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพมาตรฐานสากลและมี
ความพร้อมด้านเครือข่าย โดยการ จัดอบรมแบบเข้มข้นโดยมีวิทยากรชาวต่างชาติจากบริติชเคาน์ซิล  
ระยะเวลาประมาณ 3 สัปดาห์ ซึ่งการอบรมในโครงการนี้วิทยากรมุ่งเน้นในการสนับสนุน ส่งเสริมให้ครูใช้
ภาษาอังกฤษในชั้นเรียนอย่างเหมาะสมตามบริบท ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้มุ่งเน้นการสื่อสาร โดยใช้
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และแบบ active learning  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานได้ก าหนดนโยบายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดย
ยึดหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคต เป็นแนวทางในการ
จัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน และให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561 – 2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 
12 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 - 2579 และมุ่งไทยแลนด์ 4.0 ในการพัฒนา
ประชากรของชาติ ให้เป็น “คนไทยในอนาคตจะต้องมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบ
ด้านและมีสุขภาวะที่ดีใน ทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี 

mailto:Chatree.nkeu1@gmail.com
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มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะ
สื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทย ที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และ          
อ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง” 

ภาษาอังกฤษถือเป็นภาษาสากลและเป็นที่ยอมรับว่าเป็นภาษาท่ีใช้ในการเป็นสื่อกลางในการสื่อสารกับ
นานาประเทศ  จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาคนให้มีคุณภาพ ทันต่อสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลง ภาษาอังกฤษเป็น
ทักษะส าคัญประการหนึ่งในศตวรรษที่ 21   สืบเนื่องจากโครงการอบรมพัฒนาครูแกนน าด้านการจัดการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp) ได้สิ้นสุดเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แต่ยังมีครูผู้สอนภาษาอังกฤษอีก
จ านวนหนึ่งที่ยังไม่ได้เข้ารับการอบรมพัฒนาตามโครงการดังกล่าว และมีโรงเรียนที่ไม่มีครูผู้สอนที่เรียนจบเอก
ภาษาอังกฤษเป็น  ครูประจ าชั้นต้องท าหน้าที่สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้รวมถึงวิชาภาษาอังกฤษด้วยซึ่ง
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษกลุ่มนี้ต้องได้รับการพัฒนาเป็นพิเศษ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มีความจ าเป็นต้องขยายผลโครงการ
พัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp) และวางแผนการนิเทศ ติดตาม เพ่ือการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษทั้งระบบ เพ่ือการยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในสถานศึกษา              
ทุกแห่ง อันจะส่งผลไปสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของผู้เรียนให้สูงขึ้น 

 
2.  วัตถุประสงค์ 
      2.1 เพ่ือขยายผลโครงการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ (Boot Camp) ให้กับครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ยังไม่ได้เข้า
รับการอบรมพัฒนาในโครงการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ (Boot Camp) ในระดับภูมิภาค 
      2.2 เพ่ือออกแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ที่หลากหลายให้เหมาะสมกับบริบทของ
สถานศึกษา และจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3    
      2.3 เพ่ือนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของครูที่ผ่านการอบรมในโครงการพัฒนาครู
ภาษาอังกฤษ (Boot Camp) และครูที่ผ่านการอบรมจากการขยายผลโครงการ       
 
 3.  เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ  
      1. ร้อยละ 90 ครผูู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- มัธยมศึกษาปีที่ 3  ที่ยังไม่ได้รับ

การอบรมในโครงการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ (Boot Camp)ในระดับภูมิภาค ได้รับการอบรมพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษจากการขยายผลโครงการ 

      2. ร้อยละ 90 ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษในระดับชั้น ป.1-ป.3 ทั้งท่ีเป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษ และครู
ประจ าชั้นที่ต้องท าการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ออกแบบการ
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ที่หลากหลายให้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
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      3. ร้อยละ 80 ของครูที่ผ่านอบรมการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษจากการขยายผลโครงการ
พัฒนาครูภาษาอังกฤษ (Boot Camp) ได้รับการนิเทศ ติดตามด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
      3.2 เชิงคุณภาพ 
 1. ครูที่ผ่านการอบรมการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษจากการขยายผลโครงการพัฒนาครู
ภาษาอังกฤษ (Boot Camp) สามารถจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Communicative Approach และ 
Active Learning ได ้
 2. ครูที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้นวัตกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ       
ที่หลากหลายให้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามแนวคิดของนวัตกรรม 
 

4. วิธีการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

หมายเหตุ 

1 ศึกษาสภาพปัญหาการด าเนินที่ผ่านมา /จัดท าโครงการ ตุลาคม 2562 นายชาตรี  ราชบัณฑิต 

2 ประชุมคณะท างานวางแผนการด าเนินงานโครงการ  มีนาคม 2563 นายชาตรี  ราชบัณฑิต 
3 แจ้งโรงเรียน ให้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ยังไม่ผ่านการอบรมใน

โครงการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ (Boot Camp) ระดับภูมิภาค 
เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษตามแนวทาง communicative approach  
และ Active Learning อย่างเหมาะสมในบริบทของคนไทย 

เมษายน 2563 นายชาตรี  ราชบัณฑิต 
 

4 อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษตามแนวทาง communicative approach และ 
Active Learning อย่างเหมาะสมในบริบทของคนไทย (ขยายผล
โครงการ Boot Camp) หลักสูตร 2 วัน 

พฤษภาคม   
2563 

นายชาตรี  ราชบัณฑิต 
และคณะ 

5 ท าหนังสือเชิญคณะท างานเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ที่
หลากหลายให้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา (ครูที่ผ่านการ
อบรม Boot Camp) 

พฤษภาคม   
2563 

นายชาตรี  ราชบัณฑิต 
และคณะ 

6 ประชุมเชิงปฏิบัติการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ ที่หลากหลายให้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา   
(ครูที่ผ่านการอบรม Boot Camp) 

พฤษภาคม 
2563 

นายชาตรี  ราชบัณฑิต 
และคณะ 

7 ก าหนดปฏิทินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษ ที่หลากหลายให้เหมาะสมกับบริบทของ

พฤษภาคม 
2563 

นายชาตรี  ราชบัณฑิต 
และคณะ 
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5. สถานที่ด าเนินการ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 
 
6. งบประมาณ  
     งบประมาณ   80,350   บาท (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) รายละเอียดดังนี้ 
 

กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ

ที่ใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
1. ประชุมคณะท างานวางแผนการด าเนินงานโครงการ 
-ค่าอาหารกลางวัน (15 คน x 70 บาท x 1 วัน) 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ (15คน x 60บาท x 1วัน)  
-ค่าพาหนะครูที่เป็นคณะท างาน จ านวน 10 คน  

5,950   
1,050 
  900 
4,000 

 
 
 

 
2. อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษตามแนวทาง communicative 
approach และ Active Learning อย่างเหมาะสมใน
บริบทของคนไทย (ขยายผลโครงการ Boot Camp)  
-ค่าอาหารกลางวัน ( 160 คน x 70  x 2 วัน) 

41,600  
 
 
 
 

 
 
 
 

22,400 

 
 
 
 
 

สถานศึกษา  และแจ้งให้ครูกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมการอบรม 
(จัดแยกเป็น จุดอบรม จ านวน 3  จุด ) 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

8 อบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษที่หลากหลายให้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
(หลักสูตร 1 วัน จัดแยกเป็น จุดอบรม จ านวน 3  จุด ) 

มิถุนายน –    
กรกฎาคม2563  

นายชาตรี  ราชบัณฑิต 
และคณะ 

9 ก าหนดปฏิทินการนิเทศ และปฏิบัติการนิเทศ ติดตาม การจัดการ
เรียนการสอนโดยการสังเกตการสอนในชั้นเรียน (Teaching 
Observation) 

มิถุนายน – 
กันยายน 2563 

นายชาตรี  ราชบัณฑิต 
และคณะ 

10 สัมมนาเชิงปฏิบัติการสะท้อนคิด (Follow on) แบ่งกลุ่ม
เครือข่ายสถานศึกษา  จ านวน 15  เครือข่าย 

สิงหาคม 2563 นายชาตรี  ราชบัณฑิต 
และคณะ 

11 สรุปผลการด าเนินงาน และรายงานผล กันยายน 2563 นายชาตรี  ราชบัณฑิต 
และคณะ 
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กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ

ที่ใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (160 คน x 60  x  2 วัน)  19,200   

3.อบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบกิจกรรมการจัดการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษที่หลากหลายให้เหมาะสม
กับบริบทของสถานศึกษา (หลักสูตร 1 วัน จัดแยกเป็น
อบรม จ านวน 3 จุด) 
-ค่าอาหารกลางวัน ( 160 คน x 70 บาท  x 1 วัน) 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ( 160 คน x 60 บาท x 1 

วัน) 
-ค่าพาหนะวิทยากร (ครูที่ผ่านอบรม Boot Camp) 
จ านวน 10 คน 

32,800  
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

11,200 
9,600 

 
12,000 

 
 
 
 
 
 
 

4.นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนโดยการ
สังเกตการสอนในชั้นเรียน (Teaching Observation) 
และการสัมมนาเชิงปฏิบัติการติดตามผล และสะท้อน
คิด (Follow on) ครูที่ผ่านการอบรมอบรมเชิงปฏิบัติ 
การการจัดการเรียนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตาม
แนวทาง communicative approach และ Active 
Learning แบ่งเครือข่ายสถานศึกษา จ านวน 15 
เครือข่าย รวมเป็น 5 วัน  

ขอใช้งบ
บูรณาการ
การนิเทศ
ติดตามฯ 

  
 
 

 
 

 
 

 

รวมทั้งสิ้น 80,350 - 80,350 - 

 
7.   การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1.ครูทีเ่ข้ารับการอบรมการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษจากการขยายผล

โครงการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ (Boot Camp) จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ 
Communicative Approach และ Active Learning 

2.ครูทีเ่ข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ ที่หลากหลายให้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา    

 
ร้อยละ 100 
 
 
ร้อยละ 100 
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ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงคุณภาพ 
1.ครูที่ผ่านการอบรมการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษจากการขยายผล

โครงการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ (Boot Camp) สามารถจัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบ Communicative Approach และ Active Learning ได้ 

2.ครูที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ ที่หลากหลายให้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา สามารถจัดการ
เรียนการสอนได้ตามแนวคิดของนวัตกรรม 

 
ร้อยละ 90 
 
 
ร้อยละ 90 

 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
      8.1 ครูที่ผ่านการอบรมการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษจากการขยายผลโครงการพัฒนาครู
ภาษาอังกฤษ (Boot Camp) สามารถจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Communicative Approach และ 
Active Learning ได ้ 
      8.2 ครูที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้นวัตกรรม การออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ ที่หลากหลายให้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา   
     8.3 ได้นวัตกรรมการออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ที่หลากหลายให้
เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาส าหรับการจัดการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนชั้น ป.1-3 
     8.4 ครูผู้สอนภาษาอังกฤษมี Best Practice การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ                                    
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ชื่อโครงการ   บูรณาการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโดยการมีส่วนร่วม   
                                          ขององค์คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ผู้บริหารการศึกษาและบุคลากร 
                                          ทางการศึกษาตามมิติการประเมินแนวใหม่ 
สอดคล้องกับนโยบาย  นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

นโยบายที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/เบอร์โทรศัพท์ 

1. นายคึกฤทธิ์  วงศ์อารีย์         เบอร์โทรศัพท์   089-7116240 
2. นางจิตราพร  ราชบัณฑิต   เบอร์โทรศัพท์  087-7745034 
3. นายชาตรี  ราชบัณฑิต   เบอร์โทรศัพท์   095-5989923 
ศึกษานิเทศก์ทุกคน 

Email :  jitraporn381@gamil.com 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
 

 

1. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 มาตรา 20 วรรค 3 และ     
วรรค 4 ก าหนดอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ว่าใน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาให้เป็นการศึกษา วิเคราะห์วิจัย นิเทศติดตาม และประเมินผลการบริหารและการ
ด าเนินการ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือเตรียมรับการ
นิเทศ ติดตามและประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก หัวใจส าคัญของการปฏิรูประบบการศึกษาอยู่ที่การสร้าง
ระบบความรับผิดชอบ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวคิดทักษะการปฏิรูประบบการประเมิน  โดยให้
สถานศึกษามีความรับผิดชอบโดยตรงต่อผู้ปกครองและผู้เรียนมากขึ้น  สถานศึกษาควรเป็นหน่วยงานหลักใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา และมีอิสระในการบริหารจัดการไม่ว่าเป็นเรื่องของการออกแบบหลักสูตร  
วิธีการสอน  และวิธีการวัดผลให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเจตนารมณ์ของสถานศึกษารวมถึงต้องสนองต่อ
สภาพความต้องการของชุมชนโดยการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 กระทรวงศึกษาธิการจึงได้มีการปรับกระบวนทัศน์การประเมินแนวใหม่ที่สะท้อนคุณภาพของ
สถานศึกษาอย่างชัดเจน  เน้นการประเมินตามสภาพจริงลดการตรวจสอบเอกสารต่างๆ ให้น้อยลง  
กระบวนการประเมินต้องให้สถานศึกษาน าเสนอโครงการ/กิจกรรมที่ท าเพ่ือบรรลุเป้าหมายอย่างอิสระไม่ยึด
รูปแบบหรือแบบฟอร์ม  รูปแบบการประเมินมุ่งเน้นให้มีการน าผลการประเมินไปใช้ให้เกิดผลการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้ดีขึ้น  ซึ่งการประเมินคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพต้องให้ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วนท า ร่วมประเมินตรวจสอบและสะท้อนผลต่อสาธารณะจะท าให้
เกิดความเข้มแข็งยิ่งขึ้น 
 

mailto:jitraporn381@gamil.com
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 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 จึงได้จัดท าโครงการบูรณาการนิเทศ 
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโดยการมีส่วนร่วม  ขององค์คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ผู้บริหารการศึกษา
และบุคลากรทางการศึกษาตามมิติการประเมินแนวใหม่โดยการบูรณาการกิจกรรมการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
นิเทศ ติดตามและประเมินผลและการสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารขอ ง
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ขึ้น 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพ่ือจัดท าแผนการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลแบบองค์รวมในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามมิติการประเมินแนวใหม่ โดยใช้ 5A & P สู ่5Q Model 
 2.2  เพ่ือจัดประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ให้ความเห็นชอบแผนการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลแบบองค์รวมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมิติการประเมินแนวใหม่ 
 2.3  เพ่ือออกนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโดยองค์คณะบุคคลที่มีส่วนร่วมในการพัฒนา
คุณภาพนักเรียนด้านการอ่าน การเขียน การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.4  เพ่ือให้ได้ข้อมูลและสารสนเทศจากการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลแบบองค์รวมใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมิติการประเมินแนวใหม่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย เขต 1 
 
3.  เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 
       3.1.1 จัดท าแผนการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลแบบองค์รวมในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตามมิติการประเมินแนวใหม่ จ านวน 50 เล่ม 
      3.1.2 นักเรียน ครูผู้สอน ผู้บริหารโรงเรียนเป้าหมาย (จ านวน 156 โรงเรียน) ได้รับการนิเทศ 
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลแบบองค์รวมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมิติการประเมินแนวใหม่
ทุกคน    
      3.1.3 ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการ      
ก.ต.ป.น. จ านวน 35 คน ได้มีส่วนร่วมออกนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลแบบองค์รวมในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมิติการประเมินแนวใหม่ 
 3.2  เชิงคุณภาพ 
      3.2.1 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มีระบบและวิธีการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลแบบองค์รวมใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมิติการประเมินแนวใหม่อย่างมีคุณภาพ 
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      3.2.2 ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถในการอ่าน การเขียน การยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสูงขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ 
     3.2.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มีการสรุปรายงานผลการนิเทศ 
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลแบบองค์รวมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมิติการประเมินแนวใหม่ที่
มีประสิทธิภาพดีขึ้น 
 
4.  วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 

1 กิจกรรมที่ 1  ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างองค์ความรู้การประเมิน
แนวใหม่ 

 พ.ย. 62 นายคึกฤทธิ์       
วงศ์อารีย์ และคณะ 

2 กิจกรรมที่ 2 การประชุมคณะกรรมการ  ก.ต.ป.น. ให้ความเห็นชอบ
และอนุมัติแผนการนิเทศฯ 
       2.1  จัดท าเอกสารประกอบการประชุมฯ 
       2.2  จัดท าระเบียบวาระการประชุม 
       2.3  วางแผนการออกนิเทศโรงเรียนเป้าหมายร่วมกัน 
       2.4  สรุป/รายงานผลการประชุม 

 ธ.ค. 62 ประธานฯ           
ก.ต.ป.น. และคณะ 

3 กิจกรรมที่ 3 การสรุป/รายงานผล 
        3.1 จุดเด่น จุดพัฒนาและการจัดท าข้อมูลสารสนเทศ
ภาพรวม 
       3.2 การรายงานผลตามตัวชี้วัด มาตรฐานส านักงาน การ
ติดตามยุทธศาสตร์ ฯลฯ 
       3.3 จัดท ารายงานเสนอผู้บังคับบัญชา 

 ก.ย. 63 นายอนันต์  พันนึก 
และคณะ 

  
5.  สถานที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 และสถานที่เอกชน 
 
6.  งบประมาณ  
 จ านวนเงิน 68,466  บาท (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)  รายละเอียดดังนี้:   
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กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวด
รายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 การประชุมคณะกรรมการ  ก.ต.ป.น.
ให้ความรู้การนิเทศการศึกษาและการประกัน
คุณภาพ 
     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (25x30x2) 
     - ค่าอาหารกลางวัน (25x70) 
     - ค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการฯ 9 คน 
     - ค่าพาหนะ 9 คน     

19,666  
 
 
 
 

15,608 

 
 
 

1,500 
1,750 

 
808 

 

กิจกรรมที่ 2 การสรุป/รายงานผล 2 วัน 
     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (30x50x4) 
     - ค่าอาหารกลางวัน (30x120x2) 
     - ค่าอาหารเย็น (30x120) 
     - ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนกลาง  2  คัน 
     - ค่าชัดเชยน้ ามันเชื้อเพลิงศึกษานิเทศก์ 2 คัน 
     - ค่าเบี้ยเลี้ยงศึกษานิเทศก์ พนักงานขับรถ        
รอง ผอ.สพป จ านวน 30 คน ๆ ละ 240 บาท 
     - ค่าท่ีพัก 16 ห้องๆละ 800บาท     

48,800   
6,200 
7,200 
3,600 
6,000 
6,000 
7,200 

 
12,800 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวมเป็นเงิน 68,466 15,608 52,858 - 
 
7. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

 เชิงปริมาณ 
     1. จัดท าแผนการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลแบบองค์รวมใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมิติการประเมินแนวใหม่ จ านวน 50 เล่ม 
     2. นักเรียน ครูผู้สอน ผู้บริหารโรงเรียนเป้าหมาย (จ านวน 2 โรงเรียน) ได้รับ
การนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลแบบองค์รวมในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามมิติการประเมินแนวใหม่ทุกคน     
     3. ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และ
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. จ านวน 35 คนได้มีส่วนร่วมออกนิเทศ ติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลแบบองค์รวมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมิติ
การประเมินแนวใหม่ 

 
ร้อยละ 90 

 
ร้อยละ 90 

 
 

ร้อยละ 90 
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ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงคุณภาพ 
     1. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มีระบบและวิธีการนิเทศ ติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลแบบองค์รวมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมิติ
การประเมินแนวใหม่อย่างมีคุณภาพ 
    2. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถในการอ่าน การเขียน การ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
สูงขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ 
     3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มีการสรุป
รายงานผลการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลแบบองค์รวมในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมิติการประเมินแนวใหม่ที่มีประสิทธิภาพดีขึ้น 

 
ดีมาก 

 
 
 

ดีมาก 
 
 

ดีมาก 

 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
      8.1  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ได้แผนการนิเทศ ติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลครอบคลุมทุกมิติตามแนวทางการประเมินแนวใหม่ 
      8.2  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ได้รูปแบบวิธีการนิเทศ ติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลครอบคลุมทุกมิติตามแนวทางการประเมินแนวใหม่ 
      8.3  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ได้ข้อมูลสารสนเทศด้านการนิเทศ 
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลครอบคลุมทุกมิติตามแนวทางการประเมินแนวใหม่ใช้ในการวางแผนพัฒนา
ระบบการนิเทศต่อไป 
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ชื่อโครงการ     พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นมืออาชีพ 
สอดคล้องกับนโยบาย   นโยบายที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา   
ผู้รับผิดชอบโครงการ/เบอร์โทรศัพท์ 
          1.  นางศศิญา  ศรีธนบุตร    เบอร์โทรศัพท์  084-7916899 
 2.  นางสาววิริยา  มาลายุทธศรี  เบอร์โทรศัพท์  096 9537228       
      E-mail : Sasiya.Sritanabut@gmail.com 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่ 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
           
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดนโยบายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563               
โดยยึดหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน และการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคต และ
เป็นแนวทางการการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561-2580 แผน
แม่บท  ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580 ) แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) แผนการศึกษาชาติ พ.ศ.2560-2579 และมุ่งสู่ Thailand 
4.0 นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพและทรัพยากรมนุษย์ 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้ส่งเสริมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพ่ือส่งเสริม            
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้คิดค้น พัฒนางานในหน้าที่ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ผู้เรียนและชาติ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาครู    
และบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นมืออาชีพ 

 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  

2.2 เสริมสร้างขวัญ ก าลังใจ และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

3. เป้าหมาย 

                   เชิงปริมาณ 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย เขต 1 จ านวน 156 โรงเรียน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 
 
 
 
 

mailto:Sasiya.Sritanabut@gmail.com
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                   เชิงคุณภาพ 
      1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย เขต 1 พัฒนางานในหน้าที่ เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้เรียนและชาติ  

     2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย เขต 1 มีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน มีความภาคภูมิใจในวิชาชีพ 
 
4.  วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน   

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 

1 การคัดเลือก “ครูดีศรีหนองคาย” มกราคม 2563 – สิงหาคม 2563  

2 การคัดเลือกรางวัล OBEC AWARDS  ตุลาคม 2562 -  มีนาคม 2563  
3 การคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” กรกฎาคม 2563 - กันยายน 2563  

4 การคัดเลือกรางวัล “คุรุสภา” มิถุนายน 2563 - สิงหาคม 2563  
5 การคัดเลือกรางวัล “คุรุสดุดี” มิถุนายน 2563 - สิงหาคม 2563  

6 การคัดเลือกรางวัล “ข้าราชการพลเรือน
ดีเด่น” 

มกราคม 2563 - มีนาคม 2563  

7 การคัดเลือกรางวัล “ยอดครูผู้มี
อุดมการณ์” 

เมษายน 2563 - สิงหาคม 2563  

8 กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ สิงหาคม  2563  
 
 

5.  สถานที่ในการด าเนินการ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 และสถานที่เอกชน                                                                      
 

6.  งบประมาณ   
จ านวน 426,290  บาท (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)  รายละเอียดดังนี้: 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวด 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
กิจกรรมท่ี 1 การคัดเลือก “ครูดีศรีหนองคาย” 
1 . ประชุมคณะกรรมการจัดท าหลักเกณฑ์การ
คัดเลือก “ครูดีศรีหนองคาย”   

1.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 4 มื้อๆละ              
30 บาท จ านวน 20 คน 

25,440   
 
 
 

2,400 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวด 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
1.2 ค่าอาหารกลางวัน 2 มื้อๆละ 70 บาท   

จ านวน 20 คน 
     1.3 เอกสารประชุมเพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์  

  2,800  
 

2,000 
2. ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกและพัฒนาครู และ
บุคลากรทางการศึกษาทาง VDO คอนเฟอร์เร้นท์ 

    

3. การคัดเลือก “ครูดีศรีหนองคาย” 
3.1 ค่าชดเชยน้ ามัน คณะกรรมการคัดเลือก 

จ านวน 6 ชุดๆละ 5 คนๆ ละ 300 บาท 
3.2 เกียรติบัตร พร้อมกรอบ จ านวน 77 อัน 

อันละ 120 บาท 

   
9,000 

 
 
 
 

9,240 

กิจกรรมที่ 2 การคัดเลือกรางวัล  
OBEC AWARDS 
1. จัดประชุมท าความเข้าใจในการจัดท าเอกสาร 
     1.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ผู้สนใจ 
ส่งผลงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกและคณะพี่เลี้ยง 
2 มื้อๆละ 30 บาท จ านวน  60 คน  
     1.2 ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อๆละ 70 บาท 
จ านวน  60 คน 
     1.3 ค่าตอบแทนวิทยากร ชม.ละ 600 บาท 
จ านวน 3 คน 

1.4 ค่าพาหนะวิทยากร 
     1.5 ค่าเอกสารประกอบการประชุม 
2. จัดท าเอกสารผลงาน 
3. การประชุมพิจารณาคัดเลือก 
     3.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มกรรมการ 
2 มื้อๆละ 30 บาท จ านวน 30 คน 
     3.2 ค่าอาหารกลางวันกรรมการ 1 มื้อ 
มื้อละ 70 บาท จ านวน 30 คน 
4. น าเอกสารผลงานส่งระดับภูมิภาค 

4.1 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง   

163,140  
 
 
 
 
 
 
 

6,600 

 
 
 

3,600 
 
 

4,200 
 
 
 

900 
 
 
 

1,800 
 

2,100 
 
 

3,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,000 
10,000 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวด 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
4.2 ค่าเบี้ยเลี้ยงในการไปราชการ  3 คน  

คนละ 2 วัน ๆ ละ 240 บาท 
4.3 ค่าท่ีพัก 2 ห้อง 1 คืนๆ ละ 1,200 บาท 

5 การน าเสนอผลงานระดับชาติ 
5.1 ค่าท่ีพัก จ านวน  15 ห้อง 2 คืนๆละ    

1,200 บาท  
5.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง 30 คนๆ ละ 3 วันๆละ  

240 บาท  
     5.3 ค่าชดเชยน้ ามัน 15 คันๆละ 4,500บาท 

1,440 
 

2,400 
 

36,000 
 

21,600 
 

67,500 

กิจกรรมที่ 3 การคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” 
1 . ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก   

1.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อๆละ              
30 บาท จ านวน 13 คน  

1.2 ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อๆละ 70 บาท   
จ านวน 13 คน   

1,690   
 
780 

 
910 

 
 
 
 
 

 

กิจกรรมที่ 4 การคัดเลือกรางวัล “คุรุสภา” 
1 . ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก   

1.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อๆละ              
30 บาท จ านวน 13 คน  

1.2 ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อๆละ 70 บาท   
จ านวน 13 คน   

1,690   
 
780 

 
910 

 
 
 
 
 

 

กิจกรรมที่ 5 การคัดเลือกรางวัล “คุรุสดุดี” 
1 . ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก   

1.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อๆละ              
30 บาท จ านวน 13 คน  

1.2 ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อๆละ 70 บาท   
จ านวน 13 คน   
 

1,690   
 
780 

 
910 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวด 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
กิจกรรมที่ 6 การคัดเลือกรางวัล  
“พลเรือนดีเด่น” 
1 . ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก   

1.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อๆละ              
30 บาท จ านวน 13 คน  

1.2 ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อๆละ 70 บาท   
จ านวน 13 คน   

1,690   
 
 
780 

 
910 

 
 
 
 
 

 

กิจกรรมที่ 7 การคัดเลือกรางวัล  
“ยอดครูผู้มีอุดมการณ์” 
1 . ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก   

1.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อๆละ              
30 บาท จ านวน 15 คน  

1.2 ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อๆละ 70 บาท   
จ านวน 15 คน   

1,950   
 
 
900 

 
1,050 

 
 
 
 
 

 

กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ 
1 . ประชุมคณะกรรมการจัดงาน  

1.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อๆละ              
30 บาท จ านวน 50 คน  

1.2 ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อๆละ 70 บาท   
จ านวน 50 คน   

2.  พิธียกย่องเชิดชูเกียรติ 
     2.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อๆละ 
          50 บาท จ านวน 500 คน 
     2.2 ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ ๆ ละ 300 บาท 
จ านวน 500 คน  
     2.3 ค่าวัสด ุ

229,000   
 
3,000 

 
3,500 

 
 

50,000 
 

150,000 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

22,500 

รวมทั้งสิ้น 426,290 6,600 373,950 45,740 

         
 
                                                                                            



145 
 

7. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
        ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ได้รับการพัฒนางานในหน้าที่ เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้เรียนและชาติ 

 
ร้อยละ 90 

เชิงคุณภาพ 
        ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ได้รับการเสริมสร้างขวัญ ก าลังใจ            
และยกย่องเชิดชูเกียรติ  

 
ร้อยละ 90 

 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ     
  8.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย เขต 1 พัฒนางานในหน้าที่ เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้เรียนและชาติ 

8.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย เขต 1 มีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน มีความภาคภูมิใจในวิชาชีพ 
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ชื่อโครงการ    พัฒนางานและระบบการบริหารจัดการด้านการบริหารงานบุคคล 
 ในสังกัดส านักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 
สอดคล้องกับนโยบาย   นโยบายที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานบุคคล 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายจิรายุวัฒน์  กตารัตน์   นายปรีชัย  ศรีชัยโย   

 นางธิดาวรรณ อาจมุงคุณ   นายศิริศาสตร์  สีต่างค า      

 นางสาวทัศภรณ์ ค าหาญ            นางสาวปิยะนุช สมคุณา   

 นางสาวสุชัญญา ลุนาวงค์    นางสาวสุจิตรา  ปัญญาสวัสดิ์ 

 Email  :  psycho154p15@gmail.com 

ลักษณะโครงการ       โครงการใหม ่

1. หลักการและเหตุผล 

 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดนโยบายเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา เพ่ือให้เกิดการพัฒนา
ก าลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการและรองรับการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ปัจจัยด้านคนจึงเป็นส่วน
ส าคัญและมีบทบาทที่จะขับเคลื่อนท าให้การปฏิรูปการศึกษาประสบผลส าเร็จ การพัฒนาระบบบริหารงาน
บุคคล จึงมีความจ าเป็นและส าคัญเพราะจะช่วย การบริหารจัดการภารกิจต่างๆ ให้บรรลุตามเป้าหมายที่
ก าหนดได้   
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 จึงได้ก าหนดให้มีการพัฒนางานและระบบ
การบริหารจัดการด้านการบริหารงานบุคคล โดยการวางแผนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัด  การสรรหาและบรรจุแต่งตั้งท่ีมีประสิทธิภาพสร้างความเชื่อม่ันแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย การพัฒนา
ข้อมูลระบบสารสนเทศด้านการบริหารงานบุคคลเพ่ือเป็นข้อมูลเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพครู การพัฒนา
องค์กรและระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ  การส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล
ของส านักงาน จัดและพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลัก            
ธรรมาภิบาลและมุ่งเน้น  การกระจายอ านาจ การพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล การเสริมสร้างประสิทธิภาพ
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลของข้าราชการ การส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงาน การ
พัฒนาระบบสวัสดิการ  การเสริมสร้างและพัฒนากลไก/เครือข่ายการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นฐานในการพัฒนาองค์กรและระบบบริหารงาน
บุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  
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เขต 1 จึงด าเนินการเพ่ือสนองนโยบายเพ่ือขับเคลื่อน การปฏิรูปการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้เกิดคุณภาพ ในการบริหารงานบุคคลและ
การพัฒนาองค์กร 
 

2. วัตถุประสงค ์

 2.1  เพ่ือให้การวางแผนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาให้เหมาะสม
สอดคล้องกับการจัดการศึกษาให้ครูครบตามเกณฑ์ภายใน 1 ปีมีครูประจ าชั้นครบทุกห้องภายใน 2 ปีและให้มี
ข้าราชการครูตรงตามมาตรฐานวิชาเอกตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดภายใน          
5  ปี และมีการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กอย่างมีคุณภาพ 
 2.2 เพ่ือให้มีการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ และข้อมูลอ่ืนๆ ด้านการบริหารงานบุคคล  สามารถน า
ฐานข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป 
 2.3 เพ่ือให้การสรรหาและบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดและสร้างความเชื่อม่ันแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

 2.4 เพ่ือให้การบริหารอัตราก าลังพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย  เขต 1  เป็นไปอย่างมีระบบ เหมาะสม มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ เกิด
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา 

2.5 เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพการด าเนินงานการการบริหารค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์เกื้อกูล
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

2.6 เพ่ือให้มีการพัฒนางานด้านการบริหารงานบุคคล เกิดประสิทธิภาพ ช่วยพัฒนางานด้านต่างๆ ใน

เขตพ้ืนที่การศึกษา  ช่วยส่งเสริมให้ขวัญก าลังใจข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและส่งเสริมให้มีการ

ปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ โดยยึดมั่นในระเบียบวินัย จรรยาบรรณ อย่างมีมาตรฐานแห่งวิชาชีพ 
 

3. เป้าหมาย 
    3.1 เชิงปริมาณ 
          3.1.1 มีข้อมูลวางแผนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 จ านวน 156 โรงเรียน  โดยสามารถจัดการเรียน
การสอนครบทุกห้อง และตรงวิชาเอก 
         3.1.2 จัดท าข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูลทะเบียนประวัติ และพ้ืนฐานด้านการบริหารงานบุคคลอ่ืนๆ ของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกต าแหน่ง ร้อยละ 100 
         3.1.3 สรรหาและบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ได้ตามแผนอัตราก าลัง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 100 
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        3.1.4 สามารถบริหารอัตราก าลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวทุกต าแหน่งที่ได้รับจัดสรรทั้ง
กระบวนการสรรหา การเกลี่ยอัตราก าลัง จ านวน 156 โรงเรียน 
        3.1.5 ด าเนินงานการการบริหารค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ร้อยละ 100 
        3.1.6 สามารถจัดประชุมคณะท างาน/คณะกรรมการด้านต่างๆในการบริหารงานบุคคลได้ เกิด
ประสิทธิภาพ ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีในทุกขั้นตอน 
    3.2 เชิงคุณภาพ 
          3.2.1 สามารถวางแผนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา น าข้อมูลไป
ใช้เพื่อบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ          

3.2.2 มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูลทะเบียนประวัติ และข้อมูลพื้นฐานด้านการบริหารงาน
บุคคลอื่นๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่มีประสิทธิภาพ             

3.2.3  สรรหาและบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย
ไม่มีข้อร้องเรียนใดๆ 

3.2.4 สามารถบริหารอัตราก าลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   ทุกต าแหน่งที่ได้รับการจัดสรร  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

3.2.5 การบริหารค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 
   4. กิจกรรมการด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ 
4.1 จัดท าข้อมูล 10 มิถุนายน  มิถุนายน 2563 – 

กันยายน 2563 
ปรีชัย ศรีชัยโย 
สุชัญญา  ลุนาวงค์ 

4.2 การด าเนินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่ง ครู 

มกราคม 2563 ถึง 
กันยายน 2563  

ปิยะนุช สมคุณา 
 

4.3 การด าเนินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา 

ตุลาคม 2562 ถึง  
กันยายน 2563 

ทัศภรณ์ ค าหาญ 

4.4 การพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 
2563) และครั้งที่ 2 ( 1 ตุลาคม 2563) 

มีนาคม 2563 ถึง 
กันยายน 2563 

ศิริศาสตร์  สีต่างค า 

4.5 การคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน       
ราชการ และลูกจ้างชั่วคราว/บุคลากรทางการ
ศึกษาที่จ้างจากเงินงบประมาณ 

พฤศจิกายน 2562 – 
กันยายน 2563 

ปิยะนุช สมคุณา 
ทัศภรณ์ ค าหาญ 
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5.  สถานที่ด าเนินการ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 
 
6. งบประมาณ     
     จ านวน  60,000  บาท  (ถัวจ่ายทุกรายการ)   เป็นค่าใช้จ่าย  ดังนี้ 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. การด าเนินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่ง ครู 

8,000   
8,000 

 

2. การด าเนินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากร
ทา งการศึ กษา  ต าแหน่ ง ผู้ อ า น วยการ
สถานศึกษา 

6,500   
 

6,500 

 

3.  คัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน
ราชการ และลูกจ้างชั่วคราว/บุคลากร
ทางการศึกษาที่จ้างจากเงินงบประมาณ 

31,800  
 

12,000 

 
 

3,600 

 
 

16,200 
4. การพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1            
(1 เมษายน 2563) และครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 
2563) 

3,500   
 
 

3,500 

 

5. ด าเนินงานอัตราก าลังและจัดท าข้อมูล           
10 มิถุนายน 2563 

10,200   
10,200 

 

รวมงบประมาณ 60,000 12,000 31,800 16,200 

  
7.   ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
    - ร้อยละของการวางแผนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสถานศึกษาเหมาะสม 
    - มีการจัดท าและพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ และข้อมูลอื่นๆ ด้านการ
บริหารงานบุคคลในสังกัด 
    - ร้อยละของการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตามแผนอัตราก าลัง 

 
ร้อยละ 100 
 
ร้อยละ 100 
 
ร้อยละ 100 
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ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

    - ร้อยละมีการบริหารอัตราก าลังพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว 
    - ร้อยละความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา           
ผู้ได้รับค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลของ 

ร้อยละ 100 
ร้อยละ 100 

เชิงคุณภาพ 
    - สามารถพัฒนางานด้านการบริหารงานบุคคล  เกิดประสิทธิภาพ ช่วย
พัฒนางานด้านต่างๆ ในเขตพ้ืนที่การศึกษา ช่วยส่งเสริมให้ขวัญก าลังใจ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและส่งเสริมให้มีการปฏิบัติงานเต็ม
ตามศักยภาพ โดยยึดมั่นในระเบียบวินัย จรรยาบรรณ อย่างมีมาตรฐานแห่ง
วิชาชีพ 

 
ร้อยละ 100 

 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 8.1 มีแผนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาให้เหมาะสมสอดคล้อง
กับการจัดการศึกษาให้ครูครบตามเกณฑ์ภายใน 1 ปีมีครูประจ าชั้นครบทุกห้องภายใน 2 ปี และให้มีข้าราชการ
ครูตรงตามมาตรฐานวิชาเอกตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐานก าหนดภายใน 5 ปี และมีการ
บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กอย่างมีคุณภาพ 
 8.2 มีการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ  และข้อมูลอ่ืนๆ ด้านการบริหารงานบุคคล สามารถน าฐานข้อมูล
ไปใช้ในการพัฒนาองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป 
 8.3 สามารถสรรหาและบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยไม่มีข้อร้องเรียนใดๆ 
 8.4 มีการบริหารอัตราก าลังพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  เป็นไปอย่างมีระบบ เหมาะสม มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ เกิดประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
 8.5 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจจากการได้รับค่าตอบแทนและสิทธิ
ประโยชน์เกื้อกูล    
 8.6 มีการพัฒนางานด้านการบริหารงานบุคคล เกิดประสิทธิภาพ ช่วยพัฒนางานด้านต่าง ๆ ในเขต
พ้ืนที่การศึกษา  ช่วยส่งเสริมให้ขวัญก าลังใจข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและส่งเสริมให้มีการ
ปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ โดยยึดมั่นในระเบียบวินัย จรรยาบรรณ อย่างมีมาตรฐานแห่งวิชาชีพ 
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ชื่อโครงการ     พัฒนาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน 
สอดคล้องกับนโยบาย    นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  
    มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล  าทางการศึกษา 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์ 
  1. นายบุญส่ง  ขันทอง          เบอร์โทรศัพท์  0819651234 
  2. นายหยัด  ขจรเกียรติผดุง เบอร์โทรศัพท์  0885678960 
  3. นางสาวอรวรรณ เมืองพวน  เบอร์โทรศัพท์  0629871224 
           e-mail : yad8533@gmail.com 

ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 

1. หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันปัญหาเยาวชนในสังคมไทยรุนแรงและซับซ้อนมากขึ น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วทั งด้านกายภาพ เศรษฐกิจและสังคม ประกอบกับเป็นช่วงหัวเลี ยวหัวต่อของการเจริญเติบโตมีความ
เปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ เป็นผลให้มพีฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ เช่น ดื่มสุรา สูบบุหรี่ เที่ยว
กลางคืน เล่นการพนัน การทะเลาะวิวาท ติดเกม สื่อลามกอนาจาร ฟุ่มเฟือย และวัตถุนิยมเกินฐานะ ซึ่งเป็น
พฤติกรรมเบี่ยงเบนที่สังคมไม่ยอมรับ ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ นกับนักเรียน นักศึกษา อีกทั ง นักเรียนแต่ละคนมี
พื นฐานความเป็นมาของชีวิตที่ไม่เหมือนกัน หล่อหลอมให้เกิดพฤติกรรมหลากหลายรูปแบบ ทั งด้านบวกและด้าน
ลบ การรู้ข้อมูลที่จ าเป็นเกี่ยวกับตัวนักเรียนจึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยให้ครูประจ าชั น/ครูที่ปรึกษามีความเข้าใจ
นักเรียนมากขึ น  สามารถน าข้อมูลมาวิเคราะห์เพ่ือการ คัดกรองนักเรียน เป็นประโยชน์ในการส่งเสริม
พัฒนาการป้องกัน และช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างถูกทางซึ่งเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์มิใช่การใช้ความรู้สึกหรือการ
คาดเดา โดยเฉพาะในการแก้ไขปัญหานักเรียนที่จะท าให้ไม่เกิดข้อผิดพลาดต่อการช่วยเหลือนักเรียนหรือเกิดได้
น้อยที่สุด การป้องกันและแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งส าคัญประการหนึ่งของการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ และ
สติปัญญา 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน ไดก้ าหนดกรอบการด าเนินงานการดูแลช่วยเหลือและ
คุ้มครองนักเรียน และการแนะแนวของส านักงานเขตพื นที่การศึกษาและจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2563 
แผนงานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน กิจกรรมหลักการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายทางสังคม          
งบด าเนินงาน เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน และการแนะแนว  
ส านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ได้ตระหนักและให้ความส าคัญระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายทั งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพ่ือให้
สถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือที่เข้มแข็ง มีระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพเด็กนักเรียนมี
ทักษะการด ารงชีวิตและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาการด า เนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน  

mailto:yad8533@gmail.com


152 
 

 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เข้มแข็ง และพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   2.2 เพ่ือให้การด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนเป็นไปอย่างระบบและมีประสิทธิภาพ 

2.3 เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ 

2.4 เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดกับนักเรียน พัฒนาส่งเสริมความประพฤตินักเรียน และสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคมให้แก่เด็ก 

2.5 เพ่ือให้โรงเรียน ผู้ปกครอง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือชุมชน มีการท างานร่วมกันโดยผ่าน
กระบวนการท างานที่มีระบบ พร้อมด้วย เอกสาร หลักฐานการปฏิบัติงาน สามารถตรวจสอบหรือรับการ
ประเมินได้ 

 
3. เป้าหมาย 

 3.1 เชิงปริมาณ 
  สถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด าเนินการอย่างเป็นระบบ 5 ขั นตอน จ านวน 156 

โรงเรียน 

 3.2 เชิงคุณภาพ 
  ส านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มี

ระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาทีม่ีประสิทธิภาพ เด็กนักเรียนมีภูมิคุ้มกันทางจิตใจ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีทักษะใน
การด ารงชีวิต และรอดพ้นจากสภาวะวิกฤติต่าง ๆ ได้อย่างปลอดภัย อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข     
 
4. กิจกรรม และวิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1 เสนอขออนุมัติโครงการฯ มกราคม - กุมภาพันธ์ 2563  

2 วางแผนการด าเนินงาน / แต่งตั งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน /แจ้งโรงเรียน ประสานกับฝ่ายต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง/ ติดต่อสถานที่จัดอบรม 

มีนาคม - กรกฎาคม 2563  

3. ด าเนินการอบรมตามโครงการฯ สิงหาคม 2563  
4. สรุปและประเมินผลการด าเนินงานโครงการฯ กันยายน 2563  
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ขั นตอน/แนวทางการด าเนินงาน 
1. การประชุมชี แจงขับเคลื่อนการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและให้ความรู้แนวทางใน

การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
2. แต่งตั งคณะกรรมการด าเนินการติดตาม เยี่ยมบ้านนักเรียน 
3. สพป.หนองคาย เขต 1 เยี่ยมบ้านนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน ติดตามการด าเนินงาน 

และให้ความช่วยเหลือนักเรียนด้อยโอกาส 
4. สรุปและรายงานผลการด าเนินงานโครงการ 

 
5. สถานที่ด าเนินการ 
 ห้องประชุมหินหมากเป้ง ส านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  
 
6. งบประมาณ 
 จ านวน 98,000  บาท (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)  รายละเอียดดังนี  : 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรมที่ 1  การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อน      
การด าเนินงาน เสริมสร้างสร้างความเข้มแข็งระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน จ านวน 165 คน เวลา 1 วัน 

    

1.1 ค่าอาหาร  
( 165 คน ๆ ละ 1 มื อ ๆ ละ 70 บาท) 

 

11,550 

  

11,550 

 

1.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
( 165 คน ๆ ละ 2 มื อ ๆ ละ 30 บาท) 

 
9,900 

  
9,900 

 

1.3 ค่าตอบแทนวิทยากร 
( 1 คน 4 ชม. ๆ ละ 600 บาท) 

2,400  2,400  

รวมงบประมาณ กิจกรรมที่ 1 23,850  23,850  
กิจกรรมที่ 2  ติดตามการด าเนินงาน เยี่ยมบ้าน
นักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน และให้
การช่วยเหลือนักเรียนด้อยโอกาส 

    

2.1 ชดเชยน  ามันเชื อเพลิง (15 เครือข่าย) 
 

22,850  22,850  
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กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
2.2 การช่วยเหลือนักเรียนด้อยโอกาสทาง

การศึกษา 
50,000 - 50,000 - 

รวมงบประมาณ กิจกรรมที่ 2 72,850  72,850  

กิจกรรมที่ 3 ประกวดระบบดูแลนักเรียนระดับกลุ่ม
เครือข่าย 15 กลุ่มเครือข่าย เพ่ือเป็นตัวแทนกลุ่ม
เครือข่ายเพื่อแข่งขันในระดับเขตพื นที่การศึกษา 
      1.1 ค่าอาหาร  
( 10 คน ๆ ละ 1 มื อ มื อละ 70 บาท) 
      1.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
( 10 คน ๆ ละ 2 มื อ มื อละ 30 บาท) 

 
 
 
 

700 
 

600 

  
 
 
 

700 
 

600 

 

รวมงบประมาณ กิจกรรมที่ 3 1,300 - 1,300 - 

รวมงบประมาณ กิจกรรมที่ 1, 2, 3 98,000 - 98,000 - 

 
7. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

  ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
สถานศกึษามีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด าเนินการอยา่งเป็นระบบ 5 
ขั นตอน จ านวน  156 โรงเรียน 

 
ร้อยละ 100 

 

เชิงคุณภาพ 
ส านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มีระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนที่มีระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพ   
เด็กนักเรียนมีทักษะการด ารงชีวิตและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข     
ลดปัญหายาเสพติด ปัญหาทะเลาะวิวาท ปัญหาการหนีเรียน  
 

 
ร้อยละ 100 
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

8.1. สถานศึกษาในสังกัด จ านวน 156 โรงเรียน มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ส่งเสริมและพัฒนา
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เข้มแข็ง 

8.2 สถานศึกษาในสังกัด จ านวน 156 โรงเรียน มีการด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน
เป็นไปอย่างระบบและมีประสิทธิภาพ 

8.3 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรที่เก่ียวข้องมีความรู้ความเข้าใจด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ 

8.3 นักเรียน ได้รับการพัฒนาส่งเสริมความประพฤตินักเรียน และสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม 
8.4 สถานศึกษา ผู้ปกครอง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือชุมชน มีการท างานร่วมกันโดยผ่าน

กระบวนการท างานที่มีระบบ พร้อมด้วย เอกสาร หลักฐานการปฏิบัติงาน สามารถตรวจสอบหรือรับการ
ประเมินได้ 

 
 
 

(ลงชื่อ)    ผู้เสนอโครงการ 
                ( นายบุญส่ง  ขันทอง ) 

          ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 
 

 
(ลงชื่อ)    ผู้เห็นชอบโครงการ 

               ( นายวีรพล  สารบรรณ ) 
             รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย 

เขต 1 
 
 
 

(ลงชื่อ)    ผู้อนุมัติโครงการ 
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ชื่อโครงการ     พัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันในโรงเรียนแบบบูรณาการ  
สอดคล้องกับนโยบาย    นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  
    มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล ้าทางการศึกษา 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   
ผู้รับผดิชอบ/เบอร์โทรศัพท์ 
 1. นายบุญส่ง  ขันทอง     เบอรโ์ทรศัพท์   081 9651234 
 2. นางจีรพรรณ  จเรรัชต์      เบอร์โทรศัพท์   081 7681611 
 3. นายสหัสพงศ์ ธนสิทธิ์      เบอร์โทรศัพท์   081 5479362           
e-mail 
           1. kunning@hotmail.com 
           2. sahutphongnk2@gmail.com 
ลักษณะโครงการ   โครงการใหม่ 
 

 

1. หลักการและเหตุผล 
ตามท่ีรัฐบาลได้จัดงบประมาณให้นักเรียนเป็นค่าอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาเพ่ิมจาก 13 

บาท เป็น 20 บาทต่อคนต่อวัน มาตั งแต่ ปี พ.ศ. 2556 ปฏิเสธไม่ได้ว่ายังเกิดปัญหาทั งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ โดยมีโรงเรียนหลายแห่งที่ยังไม่ได้รับงบประมาณ 20 บาท และบางแห่งขาดการจัดการอาหารตาม
หลักโภชนาการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสุขาภิบาลอาหารและอาหารปลอดภัย ส่งผลให้นักเรียนได้รับประทาน
อาหารไม่ครบหลักโภชนาการได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วน และเกิดปัญหาภาวะทุพโภชนาการในนักเรียนแฝง
อยู่ในโรงเรียนจ้านวนมาก ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  ได้ตระหนักถึง
ความส้าคัญและความจ้าเป็นในการจัดการคุณภาพอาหารกลางวันในโรงเรียน จึงจัดท้าโครงการอบรม             
เชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาให้ครูผู้รับผิดชอบจัดอาหาร
กลางวันในโรงเรียน ๆ ละ 2 คน ประกอบด้วยครูที่รับผิดชอบการจัดอาหารกลางวัน และครูที่รับผิดชอบ
การเงินการบัญชีและพัสดุที่มีหน้าที่จัดซื อจัดจ้างเบิกจ่ายงบประมาณในการด้าเนินงานอาหารกลางวันใน
โรงเรียน รวมจ้านวนทั งสิ น 312 คน เพ่ือนพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการอาหารกลางวันในโรงเรียนและ
แก้ไขปัญหาทุพภาวะโภชนาการของนักเรียน รวมทั งพัฒนาความรู้ในการจัดซื อจัดจ้างเบิกจ่ายงบประมาณตาม
โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน 

 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้ครูผู้มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดอาหารกลางวันในโรงเรียน มีความรู้ความเข้าใจตามหลัก

โภชนาการด้านอาหาร มาตรฐานสุขาภิบาลและอาหารปลอดภัยในโรงเรียน  มีความรู้และทักษะในการใช้
โปรแกรม Thai School Lunch  เป็นเครื่องมือในการด้าเนินการพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันในโรงเรียน 
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2.2 เพ่ือให้ครูผู้มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการเงินและบัญชีหรือพัสดุ มีความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติการจัดซื อจัดจ้างเบิกจ่ายงบประมาณส้าหรับการจัดอาหารกลางวันในโรงเรียนได้ถูกต้องตามระเบียบ
ของทางราชการ  
  2.3 เพ่ือให้โรงเรียนยกระดับคุณภาพการจัดอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาให้ได้มาตรฐานตาม
หลักโภชนาการ มีคุณภาพอาหารกลางวันที่เหมาะสมกับเกณฑ์อายุและช่วงวัยของนักเรียน สามารถแก้ปัญหาทุพ
ภาวะโภชนาการในวัยเรียนได ้
 2.4 เพ่ือให้โรงเรียนมีแนวด้าเนินการและวางมาตรการป้องกันการทุจริตในการด้าเนินงานโครงการ
อาหารกลางวันในโรงเรียน 
 

3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
        - ครูผู้รับผิดชอบการจัดอาหารกลางวันและครูการเงินและบัญชีที่ท้าหน้าที่จัดซื อจัดจ้างการเบิกจ่าย
งบประมาณโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนรวมโรงเรียนละ 2 คน รวมทั งสิ นจ้านวน 312 คน เข้าร่วม
อบรมพัฒนาตาม วัน เวลาและสถานที่ก้าหนดครบทุกโรงเรียน 
 เชิงคุณภาพ 

-  ครูผู้รับผิดชอบการจัดอาหารกลางวันในโรงเรียนในสังกัดส้านักงานเขตพื นที่การศึกษามีความรู้และ
ความเข้าใจในด้านโภชนาการอาหารกลางวัน และการจัดอาหารที่มีคุณภาพได้ ได้มาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร
และอาหารปลอดภัย และมีทักษะการใช้โปรแกรม Thai  School Lunch และสามารถน้าไปใช้จัดอาหารกลางวันที่มี
คุณภาพในโรงเรียนได้ 

- ครูผู้รับผิดชอบการด้านการเงินและบัญชีหรือพัสดุ มีความรู้ในการด้าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ
ส้าหรับโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนสามารถปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการได้ถูกต้องครบถ้วนตาม
ระเบียบที่เก่ียวข้อง 

 
4. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 

1. วิเคราะห์สภาพปัญหา/จัดท้าแผน/โครงการเพื่อด้าเนินการอบรม 
เชิงปฏิบัติการ และขออนุมัติงบประมาณเพ่ือด้าเนินการตามโครงการ/
แต่งตั งคณะกรรมการด้าเนินงาน และประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียม
ความพร้อม 

ต.ค. 62-
ก.พ.63 

 

2. ประสานงานผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง/เตรียมเอกสารการประชุม/ด้าเนินการจัด
ประชุมอบรมตามก้าหนด 

มี.ค.63  

3. ติดตาม และสรุปรายงานผลการด้าเนินงาน ต.ค.63  
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5. สถานที่ด าเนินการ    
 ห้องประชุมหินหมากเป้ง ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 

 

6. งบประมาณ 
 จ้านวน  71,950  บาท  (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)  รายละเอียดดังนี  :  

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1  จัดประชุมแบ่งเป็น 2 รุ่นๆ ละ 
156 คน และคณะด้าเนินงาน 15 คน รวมเป็น
รุ่นละ 171 คน จัดประชุมรุ่นละ 1 วัน   

70,010    

2.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(ผู้เข้าอบรมและคณะท้างาน จ้านวน 342  
คน x 60 บาท x 1 วัน ) 

  20,520  

2.2 ค่าอาหารกลางวัน  
(ผู้เข้าอบรมและคณะท้างาน (จ้านวน 342 
คน x 70 บาท x 1 วัน) 

  23,940  

2.3 ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน ๆ ละ 1,200 
บาท 

 2,400   

2.4 ค่าถ่ายเอกสารหรือคู่มือการอบรม             
(จ้านวน 327ชุด x 50 บาท) 

2.5 ค่าพิธีการ 2 รุ่น 
2.6 ค่าจ้างเหมาติดตั งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

สัญญาณ WiFi เพ่ือฝึกปฏิบัติ 

   
 

800 
6,000 

16,350 
 
 

กิจกรรมที่ 2 ติดตาม และสรุปรายงานผลการ
ด้าเนินงาน 

1,940    

2.1 ค่าจัดท้าเอกสารรูปเล่มสรุป (6 เล่ม x 110 
บาท) 

   660 

2.2 ค่าถ่ายเอกสารติดตามผลการเพ่ือสรุปผล         
(160 ชุด x 8 บาท) 

    
1,280 

รวมงบประมาณ 71,950 2,400 51,260 18,290 
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7. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
   

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
      ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และความสามารถ มีทักษะในการจัดอาหาร
กลางวันที่มีคุณภาพในโรงเรียนตามหลักโภชนาการอาหารปลอดภัย ครบทุก
โรงเรียน 

 
ร้อยละ 80 

เชิงคุณภาพ 
      ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาความรู้ 
ความสามารถ ในการจัดอาหารกลางวันที่มีคุณภาพในโรงเรียน 
 

 
ร้อยละ 80 

 

 

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ครูผู้รับผิดชอบการจัดอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัด ความรู้ความเข้าใจตามหลัก

โภชนาการด้านอาหาร และมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารและอาหารปลอดภัย สามารถน้าไปพัฒนาด้าเนินการ 
จัดอาหารกลางวันในโรงเรียนให้มีคุณภาพ เหมาะสมกับเกณฑ์อายุ และช่วงวัยของนักเรียน โดยใช้โปรแกรม 
Thai School Lunch อย่างมีทักษะ ท้าให้นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพ สามารถลดปัญหา
ทุพภาวะโภชนาการของนักเรียนในโรงเรียนได้ และครูผู้รับผิดชอบการด้านการเงินและบัญชีหรือพัสดุ มีความรู้
ในการด้าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณส้าหรับโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนสามารถปฏิบัติตามระเบียบ
ของทางราชการได้ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบที่เก่ียวข้อง 
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ชื่อโครงการ      ส ำนักงำนงำนสีเขียว (Green Office) 
สอดคล้องกับนโยบาย   นโยบำยที ่5 กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ  
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์ 
 1) นำยบุญส่ง  ขันทอง   เบอรโ์ทรศัพท์   081 9651234 
 2) นำงจีรพรรณ  จเรรัชต์    เบอร์โทรศัพท์   081 7681611 
 3) นำยสหัสพงศ์  ธนสิทธิ์    เบอร์โทรศัพท์   081 5479362           
e-mail 
           1. kunning@hotmail.com 
           2. sahutphongnk2@gmail.com 
ลักษณะโครงการ   โครงกำรใหม่ 
 

 

1. หลักการและเหตุผล 
  ด้วยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำย เขต 1 มีควำมมุ่งมั่นในกำรยกระดับคุณภำพ
ชีวิตและรักษำสภำพแวดล้อมที่ยั่งยืนควบคู่ไปกับกำรสร้ำงจิตส ำนึก รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมที่จะก่อให้เกิด
ภำวะโลกร้อนและกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงรู้คุณค่ำ จึงก ำหนดนโยบำยด้ำนสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเพ่ือสร้ำง
ภำพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กรในด้ำนกำรเป็นหน่วยงำนรำชกำรที่ตระหนักถึงควำมส ำคัญของปัญหำภำวะโลกร้อน 
และยกระดับมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำย เขต 1 ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
มำกยิ่งขึ้น รวมถึงสำมำรถก้ำวเข้ำสู่กำรพัฒนำองค์กรต้นแบบอย่ำงมีส่วนร่วมได้ 
 ดังนั้น ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำย เขต 1 จึงได้จัดท ำโครงกำรส ำนักงำน           
สีเขียว (Green Office) ขึ้น เพ่ือรณรงค์กำรประหยัดพลังงำน กำรใช้พลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ กำร
สร้ำงสรรค์สภำพแวดล้อมที่ดีภำยในและภำยนอกส ำนักงำน กำรสร้ำงจิตส ำนึกและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
บุคลำกรเกี่ยวกับกำรใช้พลังงำนของหน่วยงำน รวมถึงกำรจัดซื้อวัสดุที่เป็นกับสิ่งแวดล้อมด้วย 

 

2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบุคลำกรในกำรใช้พลังงำนของหน่วยงำน 
  2.2 เพ่ือลดค่ำใช้จ่ำยกำรใช้ทรัพยำกร พลังงำนอย่ำงคุ้มค่ำและมีประสิทธิภำพ 
 2.3 เพ่ือพัฒนำคุณภำพสิ่งแวดล้อมภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำย เขต 1 
  2.4 เพ่ือเข้ำสู่กำรพัฒนำเป็นองค์กรต้นแบบอย่ำงมีส่วนร่วมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 1.  ผู้บริหำรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำย  เขต 1  จ ำนวน  4   คน 
  2.  บุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำย  เขต 1  จ ำนวน  80 คน 

เชิงคุณภาพ 
  บุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำย  เขต 1  มีจิตส ำนึกและปรับเปลี่ยน 
พฤติกรรม ในกำรใช้พลังงำน รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมที่จะก่อให้เกิดภำวะโลกร้อนและใช้ทรัพยำกรอย่ำงรู้
คุณค่ำเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

4. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 

1. สมัครเข้ำร่วมโครงกำรส ำนักงำนสีเขียว (Green Office) ต.ค.62 -  
2. เสนอโครงกำร ก.ย.63  
3. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมกำร   
4. ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำน   
5. ประกำศนโยบำยส ำนักงำนสีเขียว (Green Office)   
6. แจ้งบุคลำกรปฏิบัติตำมคู่มือส ำนักงำนสีเขียว (Green Office)   
7. ด ำเนินกิจกรรมส ำนักงำนสีเขียว (Green Office)   
8. สรุปผลกำรด ำเนินงำน รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 10 เดือน   
9. ประเมินผลและรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน   
 

5. สถานที่ด าเนินการ 
1. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำย เขต 1 
2. โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำย เขต 1 

 

6. งบประมาณ     จ ำนวน  45,440 บำท  (ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร)  รำยละเอียดดังนี้ :  

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมกำรประชุมเตรียมควำม
พร้อมและตรวจสอบหลักฐำน 
- ค่ำอำหำรและอำหำรว่ำง และกิจกรรมท ำ 

ควำมสะอำด Big cleaning day อำหำร
กลำงวันและอำหำรว่ำง (130x84) 

10,920 
 
 
 
    

  
 
    
 
   10,920 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมตรวจประเมินและ 
ประชุม (Green Office) ระดับประเทศ  
ปี 2563 
- ค่ำอำหำรกลำงวันและอำหำรว่ำง (130x 84) 
-  ค่ำท่ีพักคณะกรรมกำรตรวจประเมิน จ ำนวน 

6 คน ๆ ละ 600 บำท  (600 x6) 

   14,520 
 
   
 
 
      

  
   
 

10,920 
 

3,600 

 

- ค่ำวัสดุในกำรด ำเนินงำนในโครงกำรฯ เตรียม
ควำมพร้อมในกำรรับกำรประเมินถัวเฉลี่ยทุก
กิจกรรม 

20,000  20,000  

รวมงบประมาณ  45,440 - 45,440 - 
 

 
7. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

  ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
    ร้อยละของผู้บริหำรและบุคลำกรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำหนองคำย  เขต 1 ให้ควำมร่วมมือเข้ำร่วมกิจกรรมตำมโครงกำรฯ 
ครบทุกคน 

 
ร้อยละ 100 

เชิงคุณภาพ 
    ผู้บริหำรและบุคลำกรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
หนองคำย เขต 1 มีจติส ำนึกและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ในกำรใช้พลังงำน 
รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมที่จะก่อให้เกิดภำวะโลกร้อนและใช้ทรัพยำกรอย่ำงรู้
คุณค่ำเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

 
ร้อยละ 100 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  8.1 ปริมำณและมูลค่ำกำรใช้พลังงำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำย  เขต 1 
ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ 
  8.2 บุคลำกรเปลี่ยนพฤติกรรม มีควำมตระหนักและจริงจังที่ได้มีส่วนร่วมประหยัดพลังงำน 
  8.3 เกิดวัฒนธรรมองค์กรด้ำนกำรลดกำรใช้พลังงำนอย่ำงยั่งยืน 
  8.4  กำรบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมท่ีดีและสร้ำงควำมพึงพอใจแก่ผู้รับบริกำร 
  8.5 ปริมำณขยะของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำย  เขต 1 ลดลง 
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ชื่อโครงการ      พัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษา 
สอดคล้องกับนโยบาย  นโยบายที่ 6  ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ      กลุ่มอ านวยการ 
ผู้รับผิดชอบ /เบอร์โทรศัพท์  
        1. นางสุภาภรณ์      แก้วอาษา เบอร์โทรศัพท์ 085 006 7717 
        2. นายสมชัย         จันทะคาม        เบอร์โทรศัพท์    089 620 9422 
        3. นางปิยะวดี        ไทยชาติ  เบอร์โทรศัพท์ 093 321 5473 
        4. นางนิภาดา        ศรเีชียงสา       เบอร์โทรศัพท์     086 222 9119 
        5. นางอุมาพร        คงสนิท  เบอร์โทรศัพท์    089 622 5589 
             6. นางสาววาสนา    อุปัชฌาย์  เบอร์โทรศัพท์    085 754 0758 
 

    e-mail 
1. noisupapon@gmail.com     
2. somchai_chun@hotmail.com          
3. piyavadee1@hotmail.com 
4. nipada3792@gmail.com  
5. aundeejung2513@gmail.com      
6. wasana0758@gmail.com   

 ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
     

 

1. หลักการและเหตุผล 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 จะใช้กระบวนการในการบริหารจัดการ 
ให้มีประสิทธิภาพได้นั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากสถานศึกษาในสังกัด การจัดการประชุมเพ่ือมอบนโยบาย
และชี้แจงท าความเข้าใจถือเป็นหลักส าคัญอีกอย่างหนึ่งในกระบวนการบริหาร เพ่ือให้เป็น ไปตามระเบียบที่
เกี่ยวข้องและสร้างความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติงานที่ตรงกัน  
 

2. วัตถุประสงค์  
 2.1 เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทิศทางการจัดการศึกษาในสังกัด 
 2.2 เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา เพ่ิมพูนความรู้และระเบียบใหม่ ๆ มีความ       
เข้าใจและปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
          2.3 เพ่ือเน้นการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม ภายใน สพป.หนองคาย เขต 1  และเพ่ือก ากับ 
ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา และบุคลากรให้เป็นไปตามนโยบาย 

mailto:noisupapon@gmail.com
mailto:somchai_chun@hotmail.com
mailto:piyavadee1@hotmail.com
mailto:nipada3792@gmail.com
mailto:aundeejung2513@gmail.com
mailto:wasana0758@gmail.com
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2.4 จัดกิจกรรมท าความสะอาด 5 ส. เพื่อให้ส านักงานน่าอยู่ น่าอาศัย  สะอาด  
2.5 ส่งเสริมกิจกรรมวันส าคัญ  
2.6 แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานอื่น  
 

3. เป้าหมาย  เสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาองค์กร    
          เชิงปริมาณ  
 1.  จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง  6  ครั้ง จ านวน 210 คน  
  2.  จัดประชุมประธานเครือข่ายสถานศึกษา 12  ครั้ง จ านวน 30 คน  
      (ผอ.สพป./ รอง ผอ.สพป./ประธานกลุ่มเครือข่าย / ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม) 
          3.  ส่งเสริมกิจกรรมวันส าคัญ งานพิธี งานราชพิธี   
 4.  จัดประชุมสภากาแฟ สพป.นค.เขต 1 (ผอ.สพป./รอง ผอ.สพป./ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม/ศึกษานิเทศก์ ทุก
คน) 
 5.  จัดกิจกรรม 5 ส. 
           6.  แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานอื่น  

           เชิงคุณภาพ 
           1. ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจและปฏิบัติงานเป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน 
           2. ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านต่าง ๆ  ข่าวสารทางการศึกษา รวมถึงกิจกรรมดีเด่นของสถานศึกษา
ในสังกัด 
           3. ผลการปฏิบัติงานด าเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และนโยบาย 
 
 

4. วิธีการด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 

  1. เสนอโครงการ           ตุลาคม  2562  
  2. ด าเนินการตามโครงการ ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563  

  3. สรุปรายงานผลการด าเนินการ            กันยายน  2563  
 

5. สถานที่ด าเนินการ 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 , โรงเรียนในสังกัด 
 
6. งบประมาณ     จ านวน  455,300  บาท  (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)  รายละเอียดดังนี้ 
 



165 
 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1.  ประชุมผู้บริหารและบุคลากรทางการ
ศึกษา จ านวน 210 คน 6 ครั้ง 
รายละเอียดดังนี้ 
     1.1  ค่าอาหารกลางวัน , ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม 210 x 400 x 1  
            (จ านวน 1 ครั้ง) 
     1.2  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
จ านวน 210 คน คนละ 60 บาท  
 (เช้า 30.-  /บ่าย 30 .-) (จ านวน  5 ครั้ง)   
     1.3  อาหารกลางวัน จ านวน 210 คน 
คนละ 70 บาท (จ านวน 5 ครั้ง)  

220,500 
 
 

  
 
 

84,000 
 
 

63,000 
 
 
 

73,500 

 

2.  ประชุมประธานกลุ่มเครือข่าย
สถานศึกษา จ านวน 30 คน 12 ครั้ง  
     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   
30 x 30 x12 

10,800 
 
 

  
 

10,800 

 

3.  ประชุมสภากาแฟ สพป.นค. 1  
     -  จ านวน  11  ครั้ง ๆ ละ 40 คน   
คนละ 100 บาท  

44,000   
44,000 

 

4.  กิจกรรมวันส าคัญ งานพิธี งานราชพิธี 30,000  30,000  
5.  แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานอื่น 50,000  50,000  

6.  การจัดกิจกรรม 5 ส.     

7.  ค่าวัสดุในการด าเนินโครงการ 100,000   100,000 
รวมงบประมาณ 455,300 - 355,300 100,000 
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7.ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
    -ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษา และประธานกลุ่มเครือข่าย
สถานศึกษา ที่เข้าร่วมประชุมประจ าเดือน 
    -ร้อยละของรอง ผอ.สพป.นค. 1 และผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม 
บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมพุธเช้าข่าว สพฐ. 
     -ร้อยของบุคลากรมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการกิจกรรม 5 ส. 
     -ร้อยละของประชาสัมพันธ์ข่าวสาร/ผลิตข่าว/แถลงข่าว และ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานอื่น    

 
ร้อยละ 100  

 
ร้อยละ 100 

 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 100 

เชิงคุณภาพ 
    -ร้อยละของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การมีส่วนร่วมในการเข้าร่วม
ประชุม และร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือให้ส านักงานน่าอยู่ น่าอาศัย 
สะอาด  และร่วมกันบริหารจัดการให้เป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน 
    -ร้อยละของผู้เข้าร่วมประชุมน าความรู้ และนโยบายไปสู่การปฏิบัติ
ได้อย่างถูกต้อง ประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือแลก 
เปลี่ยน และเข้าใจการปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน 
 

 
ร้อยละ 100 

 
 

ร้อยละ 100 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    8.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  และสถานศึกษาในสังกัด สามารถ
บริหารจัดการร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

8.2 ผู้บริหาร ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและผู้เกี่ยวข้องมีแนวทางปฏิบัติงานอย่าง
ชัดเจนและร่วมมือกันขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง ประสบผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพ 
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ชื่อโครงการ    สร้างเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์  
สอดคล้องกับนโยบาย    นโยบายที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มอ านวยการ 
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์  

1. นางสุภาภรณ์      แก้วอาษา เบอร์โทรศัพท์   085 006 7717 
2. นายสมชัย         จันทะคาม        เบอร์โทรศัพท์   089 620 9422 
3. นายสไกรจักร     วงศ์นุกูล            เบอร์โทรศัพท์   081 954 1358 
4. นางอุมาพร        คงสนิท  เบอร์โทรศัพท์   089 622 5589 
5. นางปิยะวดี        ไทยชาติ      เบอร์โทรศัพท์   093 321 5473 
6. นางสาววาสนา    อุปัชฌาย์  เบอร์โทรศัพท์   085 754 0758 

        e-mail 
1. noisupapon@gmail.com     
2. somchai_chun@hotmail.com   
3. Sakai2508@hotmail.com  
4. aundeejung2513@gmail.com      
5. piyavadee1@hotmail.com          
6. wasana0758@gmail.com   

ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่ 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
            กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศแบ่งเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเป็น 183 เขตการศึกษา เพ่ือ
รับผิดชอบในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 37 โดยมีบุคคลหลายฝ่าย ซึ่งทุกฝ่ายต่างมีความรู้ต่างระดับกัน ยากที่จะ
เข้าใจกันได้อย่างลึกซึ้งและการปฏิรูปการศึกษาจะส าเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ย่อมขึ้นอยู่กับกระบวนการ
ประชาสัมพันธ์และสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายให้เกิดความรู้ความเข้าใจในทิศทางที่ตรงกัน  โดยกลุ่มเป้าหมาย
เชื่อมั่น  ศรัทธาและเพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือต่อกระแสปฏิรูปการศึกษา   
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เห็นความส าคัญของการประชาสัมพันธ์ 
ดังได้กล่าวข้างต้น จึงมีการจัดโครงการประชาสัมพันธ์หน่วยงานอย่างต่อเนื่องเพ่ือเผยแพร่ภารกิจของหน่วยงาน
และโรงเรียนในสังกัดไปสู่สาธารณชนในหลากหลายรูปแบบ 
 
 
 

mailto:noisupapon@gmail.com
mailto:somchai_chun@hotmail.com
mailto:Sakai2508@hotmail.com
mailto:aundeejung2513@gmail.com
mailto:piyavadee1@hotmail.com
mailto:wasana0758@gmail.com
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2.  วัตถุประสงค์   
2.1 เพ่ือเผยแพร่ข่าวสาร ภารกิจการบริหารงาน ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

หนองคาย เขต 1และสถานศึกษาในสังกัดให้สาธารณชน ได้รับทราบอย่างทั่วถึง 
2.2 เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ นโยบาย แนวทางการบริหารงานของกระทรวงศึกษาธิการ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  เขต 1 
2.3 เพ่ือให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กร และประชาชนมีความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการจัด

การศึกษาอย่างทั่วถึง 
 

3.  เป้าหมาย   
3.1  เชิงปริมาณ 

   3.1.1 เผยแพร่ข่าวสาร ภารกิจ การบริหารงาน ของ สพป.หนองคาย เขต 1 ไปยังสื่อมวลชน        
ทุกแขนง และเว็ปไซต์ สพป.หนองคาย เขต 1 และ สพฐ. สปัดาห์ละ 3 ครั้ง 
            3.1.2 เผยแพร่ข่าวสารทางจดหมายข่าว Facebook ,  Line กลุ่มต่างๆ  สัปดาห์ละ 3 ครั้ง              
            3.1.3 เพ่ิมจ านวนนักประชาสัมพันธ์ โรงเรียนในสังกัด สพป.หนองคาย เขต 1 
     3.2  เชิงคุณภาพ 
   3.2.1 บุคลากรประกอบด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้เกี่ยวข้อง มี
ความรู้ความเข้าใจในนโยบาย ภารกิจการบริหารงานของหน่วยงาน และด าเนินงานตามภารกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
    3.2.2  องค์กรภาครัฐ เอกชน ประชาชนทั่วไป มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารงานและมีส่วนร่วม
ในการสนับสนุนการจัดการศึกษา 
 

4. วิธีการด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. 
2. 
3. 
 

4.  

เสนอขออนุมัติโครงการ 
แต่งตั้งคณะท างาน 
ด าเนินงานโครงการ 
 - อบรมประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัด สพป.นค.เขต ๑  
ประเมินผลโครงการและสรุปรายงานผล  

พ.ย. 62 
พ.ย. 62 

พ.ย.62 - ก.ย.63 
 

ก.ย.63  

 

 

5. สถานที่ด าเนินการ  
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  
 

6. งบประมาณ    จ านวน  27,400  บาท  (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) รายละเอียดดังนี้ 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1.  - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 180 คน   
       คนละ 60 บาท (เช้า 30 บาท / บ่าย 30 บาท)  

10,800  10,800  

    -  ค่าอาหารกลางวัน 180 คน ๆ ละ 70 บาท 
2. ค่าวิทยากรภายนอก(บรรยายคนละ 3 ชั่วโมง)   
    จ านวน 2 คน ๆ ละ 600 บาท 
3. ค่าพิธีเปิด 

12,600 
3,600 

 
400 

 12,600 
3,600 

 
400 

 

รวมงบประมาณ 27,400 - 27,400  
 

7. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
    - ร้อยละของการเผยแพร่ข่าวสาร ภารกิจ การบริหารงาน ของ สพป.หนองคาย 
เขต 1 ไปยังสื่อมวลชนทุกแขนง และเว็ปไซต์ สพป.หนองคาย เขต 1 และ สพฐ. 
    - เผยแพร่ข่าวสารทางจดหมายข่าว Facebook ,  Line กลุ่มต่างๆ 
    - เผยแพร่ข่าวสารทางบอร์ด ป้ายประกาศ ส านักงาน จ านวน 3 บอร์ดโดย
ปรับเปลี่ยนเดือนละ 1 ครั้ง 
    - เผยแพร่ข่าวสารทุกวันท าการ ทางสื่อเสียงตามสายภายในหน่วยงาน 

 
ร้อยละ 100  

เชิงคุณภาพ 
    - ร้อยละของบุคลากรประกอบด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
นักเรียน และผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจในนโยบาย ภารกิจการบริหารงานของ
หน่วยงาน และด าเนินงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    - องค์กรภาครัฐ เอกชน ประชาชนทั่วไป มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารงาน
และมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการจัดการศึกษาของ สพป.หนองคาย เขต 1  

 
ร้อยละ 100 

 

8.  ผลที่คาดจะได้รับ   
8.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ประชาชน องค์กรภาครัฐ เอกชน และองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ ความเข้าใจและพร้อมให้ความร่วมมือช่วยเหลือสนับสนุนในการจัดการศึกษา 
8.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัดเป็น

หน่วยงานที่สาธารณชนได้รับทราบภารกิจ และเป็นที่ยอมรับ ตลอดจนเป็นการสร้างขวัญก าลังใจของบุคลากรที่
ปฏิบัติงานทุกฝ่าย  
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ชื่อโครงการ    พัฒนาและส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพด้านวินัย 

สอดคล้องกับนโยบาย    นโยบายที่ 6  ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มกฎหมายและคดี 
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์ 

1. นายเนาวรัตน์  จาดฤทธิ์  เบอร์โทรศัพท์ 08 0356-4220 
2. นายกริสดา พันธุ์สมบัติ  เบอร์โทรศัพท์ 08 1471-7074 

ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่ 
 

 

1. หลักการและเหตุผล 

ด้วย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  มีความจ าเป็นที่จะต้องก าหนด 

แนวทางในการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยยึดระบบคุณธรรม 

ยุติธรรม ความเสมอภาคระหว่างบุคคล เท่าเทียมกันตามกฎหมายเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาท

หน้าที่ ในการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ โดยยึดมั่นในการประพฤติ ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

จรรยาบรรณในวิชาชีพ วินัยและการรักษา ที่ก าหนดไว้ในหมวด 6 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มาตรา 95 ระบุไว้ว่า 

ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย ป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา

กระท าผิดวินัย โดยให้กระท าโดยการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี การฝึกอบรม การสร้างขวัญและก าลังใจ 

การจูงใจ หรือการอ่ืนใดในอันที่จะเสริมสร้างและพัฒนา เจตคติ จิตส านึกและพฤติกรรมของผู้อยู่ใต้บังคับ

บัญชาให้เป็นไปในทางที่มีวินัย 

 

2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักกฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับ

หลักปฏิบัติราชการ  

 2. 2 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความประพฤติตนในด้านศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของวิชาชีพ 

2.3 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปฏิบัติราชการที่ดี เพ่ือขจัดปัญหา

การทุจริตในวงราชการและลดความขัดแย้งในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
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3. เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ   

        ผู้อ านวยสถานศึกษา/รองผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน  155 คน 

 3.2 เชิงคุณภาพ   

       ผู้เข้ารับการอบรมได้รับการปลูกฝังด้านศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของ

วิชาชีพ และสามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประพฤติปฏิบัติตนด้านคุณธรรม จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของวิชาชีพอย่างยั่งยืน 

 

4. วิธีการด าเนินงาน/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

ด าเนินการ 
หมายเหตุ 

กิจกรรม  อบรมด้านวินัยส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา             
จ านวน 1 วัน 

4.1 จัดท าแผนโครงการด าเนินงาน ก าหนดวันและสถานที่ใน
การจัดการอบรม  

4.2 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน และประสานงานกับ
วิทยากรและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

4.3 เตรียมการพัฒนาตามแผนพัฒนา 
4.4 ด าเนินการพัฒนาตามแผนพัฒนา 
4.5 ประเมินผลการด าเนินงานพัฒนา 
4.6 สรุปผลการด าเนินงาน 
4.7 รายงานผลการด าเนินงาน 

1 ตุลาคม 2562- 
30 กันยายน 

2563 
 

นายเนาวรัตน์ 
จาดฤทธิ์ และ 
นายกริสดา 
พันธุ์สมบัติ  

 

 

5. สถานที่ด าเนินการ 

 กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา 

 

6. งบประมาณที่ใช้ 

จ านวน  50,340 บาท  (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)  รายละเอียดดังนี้ :  
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กิจกรรมและรายละเอียด งบประมาณ งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ในการใช้งบประมาณ ที่ใช้ ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
กิจกรรม  อบรมด้านวินัยส าหรับผู้บริหาร  

สถานศึกษา              
1. กลุ่มเครือข่ายเขตอ าเภอเมือง/สระใคร    

ผู้ร่วมกิจกรรม 84 คน เวลา 1 วัน 
       - ผู้เข้าอบรม  70  คน 

               - เจ้าหน้าที่    14  คน 

 

 

 

 

1.1 ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม 84 คน 
  (84x30x2) 

5,040 
 

5,040 
 

1.2 ค่าอาหารกลางวัน  84 คน (84x70)  5,880  5,880  
2. กลุ่มเครือข่ายเขตอ าเภอท่าบ่อ ผู้ร่วมกิจกรรม  

48 คน เวลา 1 วัน 
        - ผู้เข้าอบรม  34  คน 
        - เจ้าหน้าที่    14  คน 

2.1 ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม 48 คน 
 (48x30x2) 

2.2 ค่าอาหารกลางวัน 48 คน  (48x70) 

 
 
 
 

2,880 
 

3,360 

  
 
 
 
 

2,880 
3,360 

 

3. กลุ่มเครือข่ายเขตอ าเภอโพธิ์ตาก/สังคม/              
ศรีเชียงใหม ่ผู้ร่วมกิจกรรม 66 คน  

         - ผู้เข้าอบรม  52  คน 
         - เจ้าหน้าที่    14  คน 

3.1 ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม 66 คน 
          (66x30x2) 

3.2 ค่าอาหารกลางวัน 66 คน (66x70)           

   
 
 
 

3,960 
 

4,620 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

3,960 
4,620 

 
 
 
 
 
 

 
3. ค่าตอบแทนวิทยากร 
4. ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ 
5. ค่าจัดท าเอกสารประกอบการอบรม, เกียรติบัตร 
   จ านวน 170 คน ๆ ละ 80 บาท 

6,000 
5,000 
13,600 

6,000  
 
 

 
5,000 

 
13,600 

รวมงบประมาณ 50,340 6,000 25,740 18,600 
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7. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
    -  ผู้เข้ารับการอบรม เข้ารับการอบรมพัฒนาตามโครงการ 

 
ร้อยละ 100 

เชิงคุณภาพ 
    (1) ลดปัญหาการร้องเรียน  
    (2) ลดปัญหาการกระท าผิดด้านวินัย 
    (3) ลดปัญหาข้อพิพาทและการฟ้องคดีปกครอง 

 
ร้อยละ 95  
ร้อยละ 95  
ร้อยละ 95  

 

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

8.1 ผู้เข้ารับการอบรม ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในการประพฤติและปฏิบัติในราชการ ครบถ้วนทุกคน 

8.2 ผู้เข้ารับการอบรม มีความประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง  

เป็นที่ยอมรับของสังคม 

8.3 ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้สึกท่ีดี มีขวัญก าลังใจเพ่ิมมากข้ึน ความเอาใจใส่ต่อหน้าที่การงาน 

เพ่ิมมากข้ึน 

8.4 ผู้เข้ารับการอบรมมีความสามารถในการพัฒนาตนเอง พัฒนางานปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ         

และประสิทธิผล เป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงานที่ดี 
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ชื่อโครงการ  ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์” 
(Electronic Government Procurement : e-GP) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง  
ส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานพัสดุโรงเรียน  

สอดคล้องกับนโยบาย  นโยบายที่  6  ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์ 

นางสาวสังวาล  ชาวเหนือ  เบอร์โทรศัพท์  081-545-4968 
  e-mail 

Sangwanchow415@gmail.com 
ลักษณะโครงการ   โครงการใหม่ 
 

 

1. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  ได้ประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 และมีผลใช้บังคับในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ได้ก าหนด
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 3 วิธี ได้แก่ 1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  2. วิธีคัดเลือก  3. วิธีเฉพาะเจาะจงโดยภายใต้
การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป สามารถท าได้ 3 วิธี คือ (1) วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Market)  
(2) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (3) วิธีสอบราคา ซึ่งในการพัฒนาระบบ e-GP ระยะที่ 4 ได้มี
การเพ่ิมเติมระบบจัดซื้อจัดจ้างขึ้นใหม่ 2 วิธี ได้แก่ วิธีคัดเลือก และวิธี เฉพาะเจาะจง ให้สอดรับกับ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พงศ.2560 และเชื่อมโยงกับระบบภายนอกที่
เกี่ยวข้อง 
 ดังนั้น เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียนในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การใช้งานในระบบ e-GP รวมถึงวิธีการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ที่ปรับปรุงใหม่ได้อย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ จึงเห็นควรจัดโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานพัสดุโรงเรียน ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้าง ในหลักสูตร “การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government 
Procurement :  e – GP) (ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง)” ส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานพัสดุของโรงเรียน ใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานพัสดุของโรงเรียน ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 สามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ 
 2.2 เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ระบบเทคโนโลยีทางอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซ้ือ
จัดจ้างและการบริหารจัดการด้านพัสดุ 



175 
 

3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
           1. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าระดับเฉลี่ย 
3.51 
           2. มีเจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 
เข้าร่วมโครงการอย่างน้อยร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย        

เชิงคุณภาพ 
    1. เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มี
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานการเงิน และงานพัสดุ 
     2. เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มี
แนวทางปฏิบัติในการบริหารงานการเงิน และงานพัสดุ เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ส่วนราชการ 
 

4. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. การบรรยาย และการฝึกปฏิบัติ 2  วัน 

(วันที่ 22-23 เม.ย.63) 
จ านวน 2 รุ่นๆ ละ 1 วัน 

 

5. สถานที่ด าเนินการ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 
 

6. งบประมาณ 
 จ านวน  64,214 บาท (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)  รายละเอียดดังนี้ :   

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรม  ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การ
จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์” 
(Electronic Government Procurement :  
e-GP) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ส าหรับเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบงานพัสดุโรงเรียน จ านวน 156 
โรงเรียน ๆ ละ 2 คน โดยแบ่งเป็น 2 รุ่น ๆ ละ  
1 วัน โดยการบรรยายและฝึกปฏิบัติ 

    

1.1 ค่าวิทยากร 600 บาท x 6 ชม. x 2 วัน x  
2 คน 

14,400  14,400   
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กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30 บาท/มื้อ    
      (วันละ 2 มื้อ) x 312 คน  
1.3 ค่าอาหารกลางวัน คนละ 70 บาท x 312คน 

 
18,720 
21,840 

  
18,720 
21,840 

 
 

 
1.4 ค่าถ่ายเอกสาร โรงเรียนละ 30 บาท x  
     312 โรงเรียน 

 
9,254 

   
9,254 

รวมงบประมาณ 64,214 14,400 40,560 9,254 
  

 

7. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
   

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
   1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ  
   2. ร้อยละของเจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เข้าร่วมโครงการของกลุ่มเป้าหมาย    

 
ร้อยละ 80 
ร้อยละ 80 

เชิงคุณภาพ 
   1. ร้อยละของเจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานการเงิน และงานพัสดุ  
   2. ร้อยละของเจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มีแนวทางปฏิบัติในการบริหารงานการเงิน และงานพัสดุ 
เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ส่วนราชการ  

 
ร้อยละ 80 
 
ร้อยละ 80 

 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1 เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มี
ความรู้ ความเข้าใจ และมีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิด และงานการเงิน งานพัสดุ  

8.2 เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 
สามารถน าความรู้จากการอบรมไปปรับใช้ในการบริหารงานได้อย่างถูกต้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ชื่อโครงการ ตรวจสอบ ติดตาม การบริหารงบประมาณของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ

สถานศึกษาในสังกัดแบบมีส่วนร่วม (การส่งเสริมเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการ) 

สอดคล้องกับนโยบาย นโยบายที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ หน่วยตรวจสอบภายใน 
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์ 
   1. นางพูลสมบัติ  พัสดร  เบอร์โทรศัพท์  08 9840-1798 
    2. นางอุมาพร  พัฒผล  เบอร์โทรศัพท์  08 7862-0348 
    e-mail 
             mather_au@hotmail.com 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
 

1.  หลักการและเหตุผล 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ตาม
มาตรา 62 บัญญัติให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผล การใช้จ่าย
งบประมาณ  การจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับหลักการศึกษา แนวการจัดการศึกษา และคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษา โดยหน่วยตรวจสอบภายใน และหน่วยงานของรัฐ ที่มีหน้าที่ตรวจสอบภายนอก 
           การตรวจสอบภายในเป็นการให้บริการข้อมูลแก่ฝ่ายบริหารและเป็นหลักประกันขององค์กรในด้าน
การประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม ทั้งในด้านการเงินและการ
บริหารงาน เพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร โดยการเสนอรายงาน
เกี่ยวกับกิจกรรมการเพ่ิมมูลค่าขององค์กร รวมทั้งการเป็นผู้ให้ค าปรึกษากับฝ่ายบริหารในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการท างาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลและดูแลให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า ดังนี้ 
 1. ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการก ากับดูแลที่ดี (Good  Governance)  และความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน  ป้องกันการประพฤติมิชอบหรือการทุจริต และเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น  จนท าให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์   
 2. ส่งเสริมให้เกิดการบันทึกบัญชีและรายงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ท าให้องค์กรได้ข้อมูลหรือ
รายงานตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ และเป็นพ้ืนฐานของหลักความโปร่งใส และ สามารถตรวจสอบได้          
 3. ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานของ 
 4. เป็นมาตรการถ่วงดุลแห่งอ านาจ ส่งเสริมให้เกิดการจัดสรรการใช้ทรัพยากรขององค์กรเป็นไป
อย่างเหมาะสมตามล าดับความส าคัญ เพ่ือให้ได้ผลงานที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 

mailto:mather_au@hotmail.com
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 5. ให้สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า ของการประพฤติมิชอบหรือการทุจริตในองค์กร ลดโอกาสความ
ร้ายแรง และความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน  รวมทั้งเพ่ือเพ่ิมโอกาสของความส าเร็จของงาน 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือพิสูจน์ผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีของเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา ถูกต้อง
ตามนัยระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
 2.2 เพ่ือให้มั่นใจได้ว่า สพป.หนองคาย เขต 1 มีระบบควบคุมการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS อย่าง
เพียงพอ เหมาะสม  การปฏิบัติงานการเงิน การบัญชีถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย 
  2.3 เพ่ือให้มั่นใจว่าสถานศึกษาในสังกัดมีระบบการควบคุมทางการเงินบัญชีที่รัดกุม มีความเพียงพอ
เหมาะสม 
 2.4 เพื่อให้ทราบผลการใช้จ่ายเงินทุกประเภทที่โรงเรียนได้รับ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอน 
 2.5 เพ่ือมั่นใจได้ว่าการจัดซื้อจัดจ้างทั่วไปและอิเล็กทรอนิกส์ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย และระบบ
การควบคุมทรัพย์สินมีความเพียงพอเหมาะสม การใช้ประโยชน์รวมถึงความคุ้มค่าการใช้ทรัพย์สิน  
     

ขอบเขตของการตรวจสอบ 
     1. การตรวจสอบส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  เขต 1  

เรื่องท่ีตรวจสอบ วัตถุประสงค์การตรวจสอบ 
1. ตรวจสอบการควบคุมทางการเงิน  
การบัญชี และการรายงานการเงิน 
 
 
 
2. ตรวจสอบงบเดือนใบส าคัญและ
หลักฐานการจ่าย(นอกเหนือจาก
ขอบเขตการตรวจสอบการเงิน การ
บัญชี (ตามข้อ 1 ) 
 
3. ตรวจสอบการจัดซื้อ จัดจ้าง ตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย

- เพ่ือให้มั่นใจว่า  สพป.หนองคาย เขต 1 มีระบบควบคุมการปฏิบัติงาน
ในทางการเงิน การบัญชีและการรายงานการเงิน มีความถูกต้อง เพียงพอ 
เหมาะสม  ตลอดทั้งมีข้อมูลประกอบการรายงานที่เชื่อถือได้ และสามารถ
รายงานข้อมูลที่เก่ียวข้องได้ในเวลาที่ก าหนด 
 
- เพ่ือมั่นใจว่า สพป.หนองคาย เขต 1 มีระบบการควบคุมการเบิกจ่ายเงิน
เพียงพอเหมาะสม ตลอดทั้งมีหลักฐานประกอบการจ่ายเงินครบถ้วนถูกต้อง 
 
 
 
1.เพื่อให้มั่นใจว่า สพป.หนองคาย เขต 1 ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
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เรื่องท่ีตรวจสอบ วัตถุประสงค์การตรวจสอบ 

การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560  
 
4. ตรวจสอบการใช้จ่ายสาธารณูปโภค
ตามมาตรการแก้ไขปัญหาแก้ไขปัญหา
หนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างช าระ 

2. เพ่ือมั่นใจว่า สพป.หนองคาย เขต 1 มีระบบการควบคุมทรัพย์สินถูกต้อง  
ตรงตามบัญชี และ ทะเบียน  ตลอดทั้งสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า 
 
- เพ่ือทราบยอดค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคและหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้าง
ช าระของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด และ
รายงานข้อมูลให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทราบ 

 
 

  2.  การตรวจสอบสถานศึกษาในสังกัด 
 

เรื่องท่ีตรวจสอบ วัตถุประสงค์การตรวจสอบ 
1.  การตรวจสอบการบริหารการเงิน การบัญชี  
 
 
 
2. การจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ.2560  
 
 
 
3.ตรวจสอบการด าเนินงาน 
   3.1 ตรวจสอบเงินอุดหนุนที่ได้รับจาก
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น(เงินอาหาร
กลางวัน) 
 
 
3.2 เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุน 
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
      3.2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน 

- เพ่ือให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานการเงิน การบัญชี ของสถานศึกษา
ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายและมีระบบการควบคุมทาง
การเงินที่รัดกุม เพียงพอและเหมาะสม   
 
1. เพ่ือให้มั่นใจว่า สถานศึกษาในสังกัด ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
เป็นไปตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
2. เพ่ือมั่นใจว่า สพป.หนองคาย เขต ๑ มีระบบการควบคุมทรัพย์สิน
ถูกต้อง  ตรงตามบัญชี และ ทะเบียน  ตลอดทั้งสามารถใช้ประโยชน์
ได้อย่างคุ้มค่า 
 
1. เพ่ือให้มั่นใจว่า สถานศึกษาได้รับเงินค่าอาหารกลางวันเท่ากับ
จ านวนนักเรียนและได้รับเงินจาก อปท.ก่อนเปิดภาคเรียน  
2.เพื่อให้มั่นใจว่า สถานศึกษาด าเนินการจัดหาอาหารกลางวันถูกต้อง
ตามนัยระเบียบ 
3.เพื่อให้มั่นใจว่า นักเรียนได้รับอาหารที่มีคุณภาพ เพียงพอทั้ง
ปริมาณและคุณภาพตามหลักโภชนาการ 
- เพ่ือให้มั่นใจว่า สถานศึกษาบริหารเงินได้ถูกต้องตามนัยระเบียบ 
รวมทั้งใช้จ่ายเงินเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของเงินในแต่ละประเภท 
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เรื่องท่ีตรวจสอบ วัตถุประสงค์การตรวจสอบ 

               (1) เงินอุดหนุนรายหัว 
               (2) เงินอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐาน
ส าหรับนักเรียนยากจน 
      3.2.2 ค่าหนังสือเรียน 
      3.2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 
      3.2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน    
      3.2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
3.3 เงินรายได้สถานศึกษา          
 

 
 
 
 
 
 
 
-  เพ่ือให้มั่นใจว่าสถานศึกษา  สามารถบริหารเงินรายได้สถานศึกษา
ได้ถูกต้องตามนัยระเบียบก าหนด 

 
หมายเหตุ  – ไม่ได้ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะ/เงินประจ าต าแหน่ง  

-  ไม่ได้ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน 
เนื่องจากผลการตรวจสอบทั้ง 2 ประเด็นมีความเสี่ยงต่ า(มีการควบคุมที่เพียงพอเหมาะสม) 

3.  เป้าหมาย 

 เชิงปริมาณ 
1.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1        

      2.  สถานศึกษาในสังกัดที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 40 โรงเรียน  
             2.1 โรงเรียนที่ออกติดตาม    3   โรงเรียน 
             2.2 โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย  37  โรงเรียน 
      3.  อบรมเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายในสถานศึกษา จ านวน 55 คน 
 เชิงคุณภาพ 
    1. สถานศึกษาบริหารจัดการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้าน เมืองที่ดี 

   2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีความมั่นใจในการปฏิบัติงาน และท าให้ศักยภาพการจัดการ
เรียนการสอนให้กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนา  

   3 .โรงเรียนมีความพร้อมและความสามารถในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับ
การประเมินคุณภาพการศึกษา 
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4. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 
5.  สถานที่ด าเนินการ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 และสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย  
 
6.  งบประมาณ 
 จ านวนเงิน  จ านวน  88,560 บาท  รายละเอียดดังนี้ 
 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
 ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. จัดท าเอกสารในการอบรม/ เครื่องมือด าเนินงาน/
กระดาษท าการตรวจสอบด้านต่างๆ 

งบประมาณ
สพป.นค.1 

   

2. อบรมคณะท างานเครือข่ายการตรวจสอบภายใน 
จ านวน 55 คน (ประกอบด้วยคณะท างานเครือข่ายละ        
3 คน และคณะท างานของ สพป.นค.1 จ านวน  10 คน ) 
จ านวน 2 วัน 
    - ค่าเอกสารในการอบรม 55*100      = 5,500  
    - ค่าอาหารว่าง             55*30 * 4  = 6,600 
    - ค่าอาหารกลางวัน        55 *70 * 2 = 7,700 
    - ค่าเกียรติบัตร             55*40       = 2,200 
(วิทยากรจากหน่วยตรวจสอบภายใน สพป.นค.1 ) 

22,000   
 
 
 
 

6,600 
7,700 

 

 
 
 
 

5,500 
 
 
 

2,200 

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 

1. เสนอแผนงาน / โครงการ เพ่ืออนุมัติการด าเนินการ ก.ย.62  
2. แจ้งกลุ่มงานที่เก่ียวข้องและสถานศึกษาในสังกัดทราบพร้อมจัดท า

เอกสาร / เครื่องมือด าเนินงาน,กระดาษท าการ 
ต.ค.-พ.ย.62  

3. ตรวจสอบการเงิน การบัญชีและรายงานทางการเงินส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาและรายงานผลการตรวจสอบ 

ม.ค.-มิ.ย.63           

4. ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ  เม.ย.-มิ.ย.63  
5. ตรวจสอบงบเดือนใบส าคัญและหลักฐานการจ่าย พ.ย.62-ก.ค.63  

6. ตรวจสอบสถานศึกษา   ธ.ค.62-ก.ค.63  

7. ตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคฯ ค้างช าระ ต.ค.62-ก.ย.63  
8. สรุปและประเมินผลและรายงานผลการตรวจสอบ มิ.ย.-ก.ย.63  



182 
 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
 ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

3.อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเงิน การบัญชี ของ
สถานศึกษาในสังกัด จ านวน  200 คน (ประกอบด้วย 
ผู้ปฏิบัติงานโรงเรียนละ 1 คน /คณะท างานเครือข่ายละ 
3 คน และคณะท างานจาก สพป.นค.1 ประมาณ 6 คน) 
จ านวน 2 วัน  
- ค่าอาหารว่าง  200 *30 * 4 = 24,000 
- ค่าอาหารกลางวัน  200 *70 * 2 = 28,000 
- ค่าป้ายอบรม 1,600 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง  240*6*4 
(วิทยากรจากหน่วยตรวจสอบภายใน สพป.นค.1 และขอ
ใช้รถส่วนกลางในการไปปฏิบัติราชการ) 

59,360  
 
 

   
 
 
 
 

 
 
 
 
 

24,000 
28,000 

 
5,760 

 

 
 
 
 
 
 

1,600 
 

3. ออกตรวจสอบสถานศึกษาตามเป้าหมายและปฏิทินที่
ก าหนด  จ านวน 40 โรงเรียน  
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 240*10*3 = 7,200 
(ขอใช้รถส่วนกลาง) 

   
 

7,200 

 

4.สรุปและประเมินผลการด าเนินงาน    <  ----ค่าวัสดุใช้งบประมาณของ สพท.นค.1------> 
5.การรายงานผลการตรวจสอบ  

รวมงบประมาณ 88,560 - 79,260 9,300 

 
หมายเหตุ     -  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

- ขอปรับการใช้งบประมาณตามความเหมาะสม 
- ผู้เข้ารับการอบรมน าเอกสารประกอบการอบรมมาเอง  

 
7. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

 ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
  - ร้อยละของคณะท างานเครือข่ายการตรวจสอบภายใน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาของ สพป.นค.1 และสถานศึกษา ที่รับผิดชอบในด้านการบริหารงบประมาณ 
การเงิน การบัญชีและพัสดุ มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติได้ 
ถูกต้องตามนัยระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 

 
ร้อยละ 100 
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 ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงคุณภาพ 
  1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ  
  2. โรงเรียนมีความพร้อมและสามารถบริหารจัดการงบประมาณได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจ ที่ได้รับความรู้จากการเสนอแนะ
แนวทางในการปฏิบัติงาน 

 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 100 
 
ร้อยละ 100 

 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     8.1 หน่วยรับตรวจสามารถบริหารงบประมาณได้ถูกต้อง เป็นไประเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับท่ีก าหนด 
ตลอดทั้งใช้จ่ายเงินงบประมาณสอดคล้องกับหลักการศึกษา และแนวทางการจัดการศึกษาและคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา 

8.2 หน่วยรับตรวจมีความเข้มแข็ง มีความพร้อมเพ่ือรอการประเมินภายในและการตรวจสอบจาก
หน่วยงานภายในและภายนอก 

8.3 เครือข่ายตรวจสอบภายในสถานศึกษา มีความเข้มแข็ง มีความรู้ ความสามารถในการตรวจสอบ 
รวมทั้งสามารถเป็นที่ปรึกษาในด้านการบริหารงบประมาณให้สถานศึกษาในสังกัดกลุ่มเครือข่ายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

8.4 หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.หนองคาย เขต 1 มีข้อมูลเพียงพอในการรายงาน สามารถอ้างอิงได้ 
ตลอดทั้งสามารถรายงานได้ในระยะเวลาที่ก าหนด  
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ชื่อโครงการ  ติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 

สอดคล้องกับนโยบาย    นโยบายที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มนโยบายและแผน  

กลุ่มอ านวยการ  
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์ 
           1. นายพงกะพรรณ  ตะกลมทอง  เบอร์โทรศัพท์  08 1799 8989 
           2. นางสุภาภรณ์  แก้วอาษา     เบอร์โทรศัพท์  08 5006 7717 
           3. นายสมชัย  จันทะคาม   เบอร์โทรศัพท์  08 9620 9422 
           4. นางอุมาพร  คงสนิท   เบอร์โทรศัพท์  08 9622 5589 

 5. นางพรรณี  หินวรรณ   เบอร์โทรศัพท์  08 6851 4353 
           6. นางสาวนภารัตน ์ ตันนารัตน์  เบอร์โทรศัพท์  09 5694 2644 
    e-mail 

1. Pannee.hinwan@gmail.com 
2. Auang22@hotmail.com 

ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
 

 

1. หลักการและเหตุผล 
           ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการ
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งเป็นภารกิจหลักที่ต้องสนองตอบต่อนโยบายรัฐบาล นโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวมทั้งภารกิจเร่งด่วนในการ
ขับเคลื่อนนโยบายส าคัญ อันเกิดขึ้นจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและการ
ปกครอง ตลอดจนการรายงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการ (KRS) และการติดตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 จึงมภีารกิจในการก ากับ ติดตามผลการด าเนินงาน
การบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดตามนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบาย
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตลอดจนการรายงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการค ารับรองการปฏิบัติราชการ (KRS) และการติดตามมาตรฐานส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ 
ก าหนดไว้ จึงได้จัดท าโครงการติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เพ่ือรองรับการติดตาม และประเมินผล การด าเนินงานดังกล่าว 
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2. วัตถุประสงค์ 
2.1  เพื่อเตรียมความพร้อมในการด าเนินงานตามภารกิจเร่งด่วน  ตอบสนองนโยบายรัฐบาล  

นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตลอดจนการรายงาน
ตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการค ารับรองการปฏิบัติราชการ (KRS)                   
และการติดตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 

2.2 เพ่ือก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ                    
นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตลอดจนการรายงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการค ารับรองการปฏิบัติราชการ (KRS) และการติดตามมาตรฐานส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัด 

2.3  เพ่ือให้กลุ่มงาน และบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการค ารับรองการปฏิบัติราชการ (KRS)   
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   

2.4  เพ่ือวางแผนการจัดท ารายงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ค ารับรองการปฏิบัติราชการ (KRS) ประจ าปีงบประมาณ 2563 สู่ระดับกลุ่มงาน และระดับผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 

2.5  เพ่ือให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงานการบริหารจัดการศึกษาของส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 และสถานศึกษา เพ่ือหาแนวทางแก้ปัญหาในโอกาสต่อไป 
 
3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ก ากับ ติดตามผลการด าเนินงาน  
ตามนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
จ านวน 156 โรงเรียน  

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ติดตามผลการด าเนินงานตาม 
แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1                 
ทุกโครงการ  
           3.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 รายงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการค ารับรองการปฏิบัติราชการ (KRS) ทุกตัวชี้วัด 
          4.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ติดตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ทุกประเด็น 
          5.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน
ประจ าปีงบประมาณ เพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผนการบริหารจัดการศึกษาในปีต่อไป 
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เชิงคุณภาพ 
  1.  ผลการประเมิน การด าเนินงานตามตัวชี้วัด ตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ทราบถึงระดับคุณภาพในการบริหารจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  
            2.  ผลการประเมิน การรายงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ            
ค ารับรองการปฏิบัติราชการ (KRS) ทราบถึงระดับคุณภาพในการบริหารจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 
            3.  ผลการประเมิน การติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย เขต 1 ทราบถึงระดับคุณภาพในการบริหารจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย เขต 1 
            4.  ผลการด าเนินการขับเคลื่อนตามนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการระดับสถานศึกษา
และระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ทราบถึงปัญหา และอุปสรรค ในการด าเนินงาน เพ่ือใช้เป็น                       
แนวทางการวางแผนการบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย                           
เขต 1 ต่อไป         
            5.  บุคลากรภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สามารถปฏิบัติราชการ  ประจ าปีงบประมาณ                   
พ.ศ. 2563  ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ด าเนินงานได้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด 
 

4. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1 วิเคราะห์เครื่องมือในการติดตามและประเมินผล 1 อาทิตย์  

2 ประชุมวางแผน ก าหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน/มอบผู้รับผิดชอบ และ
แต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบการรายงานผลการด าเนินงาน 

2 วัน รอบ 6 เดือน 
และ 12 
เดือน 

3 แจ้งประสานบุคคล หน่วยงาน สถานศึกษาในสังกัดได้                               
ทราบ เพ่ือสนับสนุนการรายงานผลการด าเนินงาน 

3 ไตรมาส  

5 รายงานความก้าวหน้าในการติดตามผลการด าเนินงาน 3 ครั้ง  
6 รวบรวม และรายงานผลการด าเนินงาน 3 ไตรมาส  

7 สรุปผลการด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน 3 อาทิตย์  
 

 หมายเหตุ    
1. ระยะเวลาด าเนินการ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 
2. ขั้นตอนดังกล่าว เป็นวิธีการด าเนินงานใน 5 เรื่อง ดังนี้ 
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2.1 การติดตามผลการด าเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อรายงานการตรวจ
ราชการกรณีปกติ และการตรวจราชการแบบบูรณาการ 

2.2 การติดตามผลการด าเนินงานการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามตัวชี้วัด ตามแผนปฏิบัติ
ราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2.3 การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  
2.4 การรายงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการค ารับรอง                 

การปฏิบัติราชการ (KRS) 
2.5 การติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

หนองคาย เขต 1 
 

5. สถานที่ด าเนินการ 
       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 และโรงเรียนในสังกัด 
 

6. งบประมาณ  
จ านวน  64,180  บาท (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) รายละเอียดดังนี้ : 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรมที่ 1 การติดตามผลการด าเนินงานตาม
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ การตรวจราชการ
แบบปกติ และการตรวจราชการแบบบูรณาการ 

6,870    

   1.1 การประชุมมอบผู้รับผิดชอบการจัดท า
รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ ผู้เข้าประชุม ได้แก่ 
ผู้อ านวยการ สพป.หนองคาย เขต 1 (1 คน)                  
รองผู้อ านวยการ สพป.หนองคาย เขต 1 (3 คน)
ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม (10 คน) และบุคลากร                   
กลุ่มนโยบายและแผน  (5 คน)                                

- อาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 19 คน  
วันละ 60 บาท (วันละ 2 มื้อ ๆ ละ 30 บาท) 
ประชุม  1 วัน (19 คน x 60 บาท x 1 วัน)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1,140 
 
 

 

- อาหารกลางวัน จ านวน 19 คน วันละ 70 
บาท ประชุม 1 วัน (19 คน x 70 บาท x 1 วัน)                         
    

 
 

 
 

1,330 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
    - ค่าจ้างเหมาจัดท าเอกสารแบบติดตาม
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ เป็นค่าถ่ายเอกสาร
และเข้ารูปเล่ม 
    1.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง ในการรับการติดตาม              
เชิงประจักษ์  จ านวน 10 คน ๆ ละ 240 บาท 
จ านวน 1 วัน  (10 คน x 240 บาท x 1 วัน) 

   
 
 

2,400 

2,000 

กิจกรรมที ่2 การติดตาม ประเมินผล และ                    
รายงานผลการด าเนินงานการบริหาร 
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานเขต                        
พ้ืนที่การศึกษาตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการ                
ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปี 2563  ผู้เข้าประชุม ได้แก่ ผู้อ านวยการ 
สพป.หนองคาย เขต 1 (1 คน)  รองผู้อ านวยการ  
สพป.หนองคาย เขต 1 (3 คน)ผู้อ านวยการกลุ่ม 
ทุกกลุ่ม (10 คน) และบุคลากร กลุ่มนโยบายและ            
แผน  (5 คน)         

2.1 การประชุมก าหนดผู้รับผิดชอบการ
ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการ
ด าเนินงานการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

- อาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 19 คน          
วันละ 60 บาท (วันละ 2 มื้อ ๆ ละ 30 บาท) 
จ านวน 1 วัน  (19 คน x 60 บาท x 1 วัน) 

- อาหารกลางวัน จ านวน 19 คน วันละ 70 
บาท จ านวน 1 วัน (19 คน x 70 บาท x 1 วัน)        

- ค่าจ้างเหมาจัดท าเอกสาร เป็นค่าถ่าย
เอกสารและเข้ารูปเล่มในการประชุม  

21,070   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,140 
 
 

1,330 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,000 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
    2.2 การรับคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผล  สพฐ. เชิงประจักษ์ ตามตัวชี้วัด
แผนปฏิบัติราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการ                
ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปี 2563 

 - อาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 60 คน 
วันละ 60 บาท (วันละ 2 มื้อ ๆ ละ 30 บาท) 
จ านวน 1 วัน (60 คน x 60 บาท x 1 วัน) 

- อาหารกลางวัน จ านวน 60 คน วันละ 70 
บาท จ านวน 1 วัน (60 คน x 70 บาท x 1 วัน)       

- ค่าจ้างเหมาจัดท าเอกสาร เป็นค่าถ่าย
เอกสารและเข้ารูปเล่ม เพื่อเสนอคณะติดตาม 
สพฐ. และผู้เข้าร่วมรับการติดตาม                                    

- ค่าเบี้ยเลี้ยง ในการรับการติดตาม              
เชิงประจักษ์ จ านวน 10 คน ๆ ละ 240 บาท 
จ านวน 1 วัน  (10 คน x 240 บาท x 1 วัน) 

   
 
 
 
 
 

3,600 
 
 

4,200 
 
 
 
 

2,400 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,000 

- ค่าพิธีการในการประชุมครั้งละ 400 บาท 
จ านวน 1 ครั้ง (400 บาท x 1 ครั้ง) 

  400 
 

- ค่าวัสดุในการจัดประชุมรับคณะติดตาม    3,000 
กิจกรรมที่ 3 การติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 
2563 

21,740 
 

   

    3.1 การประชุมมอบผู้รับผิดชอบการจัดท า
รายงานมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศกึษา ประจ าปีงบประมาณ 2563 
ผู้เข้าประชุม ได้แก่ ผู้อ านวยการ สพป.หนองคาย 
เขต 1 (1 คน) รองผู้อ านวยการ สพป.หนองคาย 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
เขต 1 (3 คน) ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม (10 คน)  
และบุคลากรทุกกลุ่มงาน  (30 คน)                                

      - อาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 44 
คน วันละ 30 บาท (วันละ 1 มื้อ ๆ ละ 30 บาท) 
ประชุม  1 วัน   (44 คน x 30 บาท x 1 มื้อ) 

       - ค่าจ้างเหมาจัดท าเอกสารแบบ
รายงานมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2563   
เป็นค่าถ่ายเอกสารและเข้ารูปเล่ม  

 
 
 

 
 

1,320 
 

 
 
 
 
 

2,500 

3.2 รายงานผลการด าเนินงานตาม 
มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประจ าปี
งบประมาณ 2563   ของส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ผู้เข้าประชุม ได้แก่ 
ผู้อ านวยการ สพป.หนองคายเขต 1 (1 คน)   
รองผู้อ านวยการ สพป.หนองคาย เขต 1 (3 คน)
ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม (10 คน)  
และบุคลากรทุกกลุ่ม (30 คน)         

3.1.1 การประชุมก าหนดผู้รับผิดชอบการ
ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการ
ด าเนินงานการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- อาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 44 คน  
วันละ 60 บาท (วันละ 2 มื้อ ๆ ละ 30 บาท) 
จ านวน 1 วัน  (44 คน x 60 บาท x 1 วัน) 

- อาหารกลางวัน จ านวน 44 คน วันละ 70 
บาท จ านวน 1 วัน (44 คน x 70 บาท x 1 วัน)        

- ค่าจ้างเหมาจัดท าเอกสาร  

  2,640 
 
 

3,080 

 
 
 
 
 

1,000 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
3.1.2 การรับคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลการด าเนินงานตามมาตรฐาน
ส านักงานฯ เชิงประจักษ์ ประจ าปี                                
งบประมาณ 2563 

 - อาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 60 คน 
วันละ 60 บาท (วันละ 2 มื้อ ๆ ละ 30 บาท) 
จ านวน 1 วัน (60 คน x 60 บาท x 1 วัน) 

- อาหารกลางวัน จ านวน 60 คน วันละ 70 
บาท จ านวน 1 วัน (60 คน x 70 บาท x 1 วัน)             

- ค่าจ้างเหมาจัดท าเอกสาร เป็นค่าถ่าย
เอกสารและเข้ารูปเล่ม เพื่อเสนอคณะติดตาม 
สพฐ. และผู้เข้าร่วมรับการติดตาม                                   
    - ค่าพิธีการในการประชุมครั้งละ 400 บาท 
จ านวน 1 ครั้ง (400 บาท x 1 ครั้ง) 

   
 
 
 

3,600 
 
 

4,200 
 
 
 
 

400 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,000 

- ค่าวัสดุในการจัดประชุมรับคณะติดตามฯ    2,000 
กิจกรรมที่ 4 การประชุมประเมินเพ่ือปรับปรุง
การปฏิบัติงานและรายงาน เป็นระยะ ตามรอบ
ระยะเวลา 6 และ 12  เดือน ตามท่ีส านักงาน 
ก.พ.ร. ก าหนด 
    - ค่าจัดท าเอกสารประกอบการ
ประชุมสัมมนา 15 ชุด ๆ ละ 100 บาท 
    - ค่าอาหารกลางวัน 50 คน ๆ ละ 70 บาท  
รอบระยะเวลา 6 และ12 เดือนรวมจ านวน 2 
ครั้ง(ประชุม 2 ครั้ง x 50 คน x 70 บาท) 

14,500   
 
 
 
 
 

7,000 

 
 
 
 

1,500 

    - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 50 คน ๆ ละ 
60 บาท ประชุมรอบระยะเวลา 6 และ12 เดือน                       
รวมจ านวน 2 ครั้ง ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 30 บาท  
(ประชุม 2 ครั้ง x 50 คน x 60 บาท) 

  6,000  

รวมทั้งสิ้น 64,180 - 46,180 18,000 
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7. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
   

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ  
1.  รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปี  

งบประมาณ 2563  ครบทุกนโยบาย   
2.  รายงานตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                                        

ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ครบทุกตัวชี้วัด     
3.  รายงานผลตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ                                

ค ารับรองการปฏิบัติราชการ (KRS)  ครบทุกตัวชี้วัด    
4.  รายงานผลการติดตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

หนองคาย เขต 1  ครบทุกประเด็น   
5.  จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                 

ประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  ประจ าปีงบประมาณ 2563 และเผยแพร่
รายงานผลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และโรงเรียนในสังกัดทางเว็บไซต์
และทางไลน์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 

 
ร้อยละ 100 

 
ร้อยละ 100 

 
ร้อยละ 100 

 
ร้อยละ 100 

 
ร้อยละ 100 

เชิงคุณภาพ     
1.  ระดับคะแนนของผลการติดตามการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
     ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ                           

ประจ าปีงบประมาณ ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
2.  ระดับคะแนนรายงานผลตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ  

ปฏิบัติราชการค ารับรองการปฏิบัติราชการ (KRS) 
3.  ระดับคะแนนผลการติดตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาหนองคาย เขต 1                                                                                    
4.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 และ 

สถานศึกษาในสังกัด มีสมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ                               
มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผล และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ                  
ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 

 
ระดับดีเยี่ยม 

 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 

1 สพท. 
156 โรงเรียน 
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
      8.1 มีกรอบแนวทางในการก ากับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานการบริหารจัดการศึกษา                           
ขั้นพ้ืนฐาน ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัด  

8.2 ผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตลอดจนผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการค ารับรองการปฏิบัติราชการ (KRS)  และผลการด าเนินงานมาตรฐาน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 บรรลุผลตามเป้าหมาย และทราบถึงปัญหา 
อุปสรรค เพ่ือใช้เป็นแนวทางการวางแผนในการพัฒนาการจัดการศึกษาในปีงบประมาณต่อไป 
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ชื่อโครงการ    ประชุมเชิงปฏิบัติการการรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา  
(ระบบบัญชีการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน)  

สอดคล้องกับนโยบาย  นโยบายที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มนโยบายและแผน 
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์ 

1. นายพงกะพรรณ  ตะกลมทอง  เบอร์โทรศัพท์ 081-7998989 
2. นางภัทราพร  กองแก้ว     เบอร์โทรศัพท์ 081-0506069 

   e-mail 
1.  ppbiggie@hotmail.com 
2.  nunim_pat@hotmail.com 

ลักษณะโครงการ   โครงการใหม่ 
 

 

1. หลักการและเหตุผล 
ระบบบัญชีทางการเงินด้านการศึกษานับเป็นเครื่องมือหนึ่งที่สามารถใช้เป็นกรอบในการรวบรวมและ

วิเคราะห์ข้อมูลการจัดสรร และการใช้จ่ายทรัพยากรด้านการศึกษาของสถานศึกษา ความเข้าใจถึงแหล่งที่มา
ของทรัพยากรและการกระจายทรัพยากรทางการศึกษาระดับต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการก าหนดนโยบาย 
โดยเฉพาะในด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ แนวทางการจัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสม  
เพ่ือเพ่ิมคุณภาพการศึกษาและการใช้จ่ายที่จ าเป็นสามารถลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา นอกจากนี้ ยังช่วย
บ่งบอกถึงความเพียงพอของทรัพยากรด้านการศึกษา  และสามารถพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ส าหรับใช้ในการก ากับ ติดตามการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และได้ใช้ข้อมูลส าหรับรายงานต้นทุนหน่วยปฏิบัติ (Operating Unit Cost : OUC) ตามแบบที่ส านักงบประมาณ
ก าหนด โดยให้สถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานรายงานข้อมูล ผ่านเว็บไซต์ 
https://e-budget.jobobec.in.th จ านวน 2 ครั้ง คือ ช่วง 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม – 31 มีนาคม) และ  
ช่วง 6 เดือนหลัง (1 เมษายน - 30 กันยายน) ของทุกปีงบประมาณ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พิจารณาแล้วเห็นว่าการสร้างธรรมาภิบาลในด้าน
การเงินให้กับโรงเรียนเป็นสิ่งส าคัญ การมีบัญชีการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จะเป็นฐานข้อมูลที่ส าคัญในการพัฒนา
ระบบทรัพยากรของการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้สามารถลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาได้อย่างมีนัยส าคัญ 
สามารถด าเนินการปฏิรูปการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ อย่างถูกทาง ซึ่งเป็นแนวทางในการใช้
ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลได้อย่างต่อเนื่องเป็นระบบ  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  
ได้ก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการรายงานข้อมูลในระบบบัญชีทางการเงินด้านการศึกษาของโรงเรียนใน
สังกัด พบว่า โรงเรียนยังเกิดปัญหา/อุปสรรค์ในการรายงานข้อมูล เช่น โรงเรียนเปลี่ยนผู้รับผิดชอบในการ
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รายงานข้อมูล โรงเรียนกรอกข้อมูลคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง เป็นต้น ท าให้ข้อมูลที่รายงานในระบบขาด
ความถูกต้อง สมบูรณ์ ประกอบกับระบบบัญชีทางการเงินด้านการศึกษาดังกล่าว เป็นตัวชี้วัดที่ส าคัญในการ
รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (ระบบ KRS) 
ของ กพร. ดังนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 จึงได้จัดท าโครงการประชุม 
เชิงปฏิบัติการการรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา (ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน)  
เพ่ืออบรม พัฒนา และสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรที่รับผิดชอบงานบริหารงบประมาณ และเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการรายงานข้อมูล ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ รายงานทันตามเวลาที่ก าหนด และเป็นปัจจุบัน 

 

2. วัตถุประสงค์ 
           2.1 เพ่ือให้บุคลากรที่รับผิดชอบงานบริหารงบประมาณ มีความรู้และมีความเข้าใจในการรายงาน
ข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา (ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) 
 2.2 เพ่ือให้โรงเรียนรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา (ระบบบัญชีการศึกษา            
ขั้นพ้ืนฐาน) ผ่านเว็บไซต์ https://e-budget.jobobec.in.th จ านวน 2 ครั้ง ให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์  
ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด และเป็นปัจจุบัน 
 

3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
           บุคลากรทีร่ับผิดชอบงานบริหารงบประมาณของโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง จ านวน 154 คน 

เชิงคุณภาพ 
    บุคลากรทีร่ับผิดชอบงานบริหารงบประมาณของโรงเรียนในสังกัด มีความรู้และมีความเข้าใจในการ
รายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา และรายงานข้อมูลในระบบบัญชีได้ถูกต้อง ครบถ้วน 
สมบูรณ์ ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด และเป็นปัจจุบัน ในการรายงาน 2 ครั้ง 
 

4. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรค์ในการด าเนินงานของสถานศึกษาใน

ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
เม.ย. 63  

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการการรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของ
สถานศึกษา เพ่ือสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรทีร่บัผิดชอบงานบริหาร
งบประมาณของโรงเรียนในสังกัด 

พ.ค. 63  
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ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 

3. โรงเรียนรายงานข้อมูลทางการเงิน จ านวน 2 ครั้ง  ผ่านเว็บไซต์  
https://e-budget.jobobec.in.th ช่วง 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม – 31 
มีนาคม) และ ช่วง 6 เดือนหลัง (1 เมษายน - 30 กันยายน) ให้ถูกต้อง 
ครบถ้วน สมบูรณ์ ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด และเป็นปัจจุบัน 

มิ.ย.- ก.ค. 63, 
ก.ย.-ต.ค. 63 

 

4. ตรวจสอบการรายงานข้อมูลในระบบบัญชีของสถานศึกษา ให้ถูกต้อง 
ครบถ้วน สมบูรณ์ 

มิ.ย.- ก.ค. 63, 
ก.ย.-ต.ค. 63 

 

5. ก ากับ ติดตามให้โรงเรียนรายงานตามเวลาที่ก าหนด มิ.ย.- ก.ค. 63, 
ก.ย.-ต.ค. 63 

 

6. ตอบข้อหารือ ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงานของสถานศึกษา มิ.ย.- ก.ค. 63, 
ก.ย.-ต.ค. 63 

 

7. รายงานผลการด าเนินงาน จ านวน 2 ครั้ง มิ.ย.- ก.ค. 63, 
ก.ย.-ต.ค. 63 

 

 
5. สถานที่ด าเนินการ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 
 
6. งบประมาณ     

จ านวน  45,080 บาท (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) รายละเอียดดังนี้ :  

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรม  ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ บุคลากรที่
รับผิดชอบงานบริหารงบประมาณ 154 คน, 
คณะท างานและวิทยากร 10 คน รวม 164 คน 

45,080    

1.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน  
164 คนๆ ละ 30 บาท 2 มื้อ   

  9,840 
 

 

1.2 ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 164 คนๆ ละ 
70 บาท 1 มื้อ 

  11,480 
 

 

1.3 ค่าจัดท าเอกสารประกอบการประชุม 
154 ชุดๆ ละ 40 บาท 

   6,160 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1.4 ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก 2 คนๆ ละ 

6 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท 1 วนั 
1.5 ค่าพาหนะวิทยากรภายนอก 2 คน  

ไป-กลับ 2 เที่ยวๆ ละ 2,000 บาท 
1.6 ค่าท่ีพักวิทยากรภายนอก 2 คน ๆ ละ 

1,200 บาท 1 คืน 

 7,200  
 

8,000 
 

2,400 

 

รวมงบประมาณ 45,080 7,200 31,720 6,160 

 
7. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
   

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
    ร้อยละของโรงเรียนที่รายงานข้อมูลในระบบบัญชีของสถานศึกษาทันตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด จ านวน 2 ครั้ง 

 
ร้อยละ 100 

เชิงคุณภาพ 
    ร้อยละของโรงเรียนที่รายงานข้อมูลทางการเงินด้านการศึกษามีความ
ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ตามระบบบัญชีของสถานศึกษา 

 
ร้อยละ 100 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1 บุคลากรที่รับผิดชอบบริหารงบประมาณ มีความรู้และมีความเข้าใจ สามารถรายงานข้อมูล
การเงินผ่านระบบบัญชีของสถานศึกษา เว็บไซต์ https://e-budget.jobobec.in.th  ได้ถูกต้อง ครบถ้วน 
สมบูรณ์ ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด และเป็นปัจจุบัน 
 8.2 บุคลากรทีร่ับผิดชอบบริหารงบประมาณ สามารถอธิบายและสร้างความเข้าใจให้กับผู้รับผิดชอบ
คนอื่นต่อไปได ้กรณีโรงเรียนเปลี่ยนผู้รับผิดชอบในการรายงานข้อมูล 
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ชื่อโครงการ   พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการบริหารและ 

การจัดการเรียนรู้  
สอดคล้องกับนโยบาย นโยบายที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์ 
1. นางสาวฤตินันท์ บุญกอง   เบอร์โทรศัพท์ 098-7914565   
2. นายณัฐพงษ์ จิตชัย   เบอร์โทรศัพท์ 094-7923112 

e-mail :  rueti.b@gmailcom 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
 

 

1. หลักการและเหตุผล 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีนโยบายส่งเสริมให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษาในสังกัดน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication 
Technology : ICT) มาประยุกต์ใช้เพ่ือเสริมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน
โดยได้จัดสรรวัสดุครุภัณฑ์ด้านคอมพิวเตอร์และระบบการสื่อสารโทรคมนาคมรวมทั้งงบประมาณสนับสนุนการ
พัฒนาบุคลากรด้าน ICT และอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง มาอย่างต่อเนื่องส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย เขต 1 จึงพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ทั้งในส่วนของส านักงานเขตพ้ืนที่ และสถานศึกษาในสังกัด  ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินงาน
ในภารกิจดังกล่าวบรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพสนองตอบนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดและเพ่ือให้มีกรอบ
แนวทางในการด าเนินงานไปสู่เป้าหมายการปฎิรูปการศึกษาที่ชัดเจน คือ การสร้างพลเมืองยุคใหม่ ครูยุคใหม่ 
สถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ และการบริหารจัดการใหม่ โดยการยกระดับเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษาเป็นนโยบายหลักในการขับเคลื่อนคุณภาพทางการศึกษา และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 จึงจัดท า“โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อการบริหารและการจัดการเรียนรู้” 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 Big Data 

2.2 เพ่ือพัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง และเว็บไซต์บริการแหล่งเรียนรู้ส าหรับครู
ผู้เรียนและบุคลากรทางการศึกษา 
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2.3 เพ่ือน านวัตกรรมมาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
และสถานศึกษา ครอบคลุมภารกิจงานทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารทั่วไป ด้านงบประมาณ ด้านวิชาการ 
และด้านบริหารงานบุคคล อย่างมีคุณภาพ 
 2.4  เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้ DLTV 
และ DLIT  

2.5  เพ่ือสร้างเครือข่ายการท างาน การมีส่วนร่วมของบุคลากรน าไปสู่การบริหารจัดการอย่างเป็น
ระบบ เพื่อการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

 
3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

 1. บุคลากรของหน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย เขต 1 จ านวน 387 คน ได้รับการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านการบริหารจัดการ
และเพ่ือการเรียนการสอน 
 2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและโรงเรียนในสังกัดมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทาง
การศึกษาท่ีเป็นฐานข้อมูลกลาง 
 3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มีเครือข่ายการปฏิบัติการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารระดับสถานศึกษา 
 เชิงคุณภาพ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1 มีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่
ใช้ในการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพสามารถใช้งานได้อย่า งต่อเนื่องและ
ปฏิบัติการให้เกิดประสิทธิผล 
 

4. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. การพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ  

สพป.นค.1 
   1. จดัท าเอกสารคู่มือประกอบการประชุม 
   2. ชี้แจงการใช้โปรแกรมให้โรงเรียนในสังกัด 156 โรงเรียน 

ประกอบด้วย Data Management Center (DMC), M-obec, B-
obec, EMIS, School Mis จ านวน 2 ภาคเรียน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง  
   3. ก ากับติดตาม  

       4. สรุปรายงาน ประเมินผล 
 

ตุลาคม – กันยายน 
2563 
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ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
2. การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ของ สพป.

หนองคาย เขต 1 (Big Data) 
   ระยะที่ 1 จัดท าแผนและรูปแบบฐานข้อมูลสารสนเทศ Big Data 
   ระยะที่ 2 วิเคราะห์รูปแบบของข้อมูลสารสนเทศ Big Data และ 
Website 
    ระยะที่ 3 ตรวจสอบข้อมูลและน าเข้าฐานข้อมูล Big Data เข้าสู่
ระบบ Website 
    ระยะที่ 4 แก้ไขปรับปรุงฐานข้อมูล Big Data และ Web Site 

ตุลาคม 2562 – 
กันยายน 2563 

 

3. ปรับปรุงประสิทธิภาพและพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สพป.นค.1 
    1. เช่าพ้ืนที่โดเมน เว็บไซต์ สพป. 
    2. บ ารุงรักษา Server 
    3. ปรับปรุงระบบ Authen และอุปกรณ์เครือข่าย สพป.ให้มี
ประสิทธิภาพ 
    4. จัดหา Software Antivirus 

ตุลาคม 2562– 
กันยายน 2563 

 

4. การใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา AMSS++ และ SMSS++ 

1. แต่งตัง้คณะท างาน 
2. จัดท าเอกสารคู่มือประกอบการประชุม 
3. ชี้แจงการใช้โปรแกรมให้โรงเรียนในสังกัด 156 โรงเรียน และ

บุคลากร สพป.นค.1 จ านวน 75 คน 
4. ก ากับติดตาม  

    5. สรุปรายงาน ประเมินผล 

กุมภาพันธ์ 2563  

5. ซ่อมบ ารุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายและอุปกรณ์ 
DLTV และ DLIT 
   - นิเทศ ติดตาม ให้ค าแนะน าช่วยเหลือซ่อมบ ารุงอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายและอุปกรณ์ DLTV และ DLIT 

ตุลาคม – กันยายน 
2563 

 

 
5. สถานที่ด าเนินการ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 
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6. งบประมาณ 
 จ านวน 168,800 บาท (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)  รายละเอียดดังนี้ :  

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาบุคลากรด้านการบริหาร
จัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ สพป.นค.1  

    

1. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือเตรียมการวาง
แผนการด าเนินงาน วิเคราะห์และก าหนดรูปแบบ
การจัดเก็บข้อมูล 1 วัน 20 คน 

2,600    

     1.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 20 
คน ๆ ละ 60 บาท (30 บาท* 2 มื้อ)  

  1,200  

    1.2 ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 20 คน ๆ ละ 
70 บาท จ านวน 1 มื้อ (70 บาท*1 มื้อ) 

  1,400  

2. ชี้แจงการใช้โปรแกรมให้โรงเรียนในสังกัด 156 
โรงเรียนๆละ 1 คน ประกอบด้วย Data 
Management Center (DMC), M-Obec,         
B-Obec, EMISและ SchoolMis จ านวน 2 ภาค
เรียน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง ผู้เข้าประชุม จ านวน 
176 คน (ครูธุรการ 156 คน คณะท างาน 20คน) 
     2.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 176
คนๆ ละ 60 บาท จ านวน 1 วัน  (30บาท* 2มื้อ) 
     2.2 ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 176 คน   
คนละ 70 บาท จ านวน 1 มื้อ (70 บาท * 1วัน) 

22,880   
 
 
 
 
 

10,560 
 

12,320 
 

 
 

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 1 25,480 - 25,480 - 
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
ทางการศึกษา ของ สพป.หนองคาย เขต 1 (Big 
Data)  
1.แต่งตั้งคณะท างานตามโครงการ 
2. ประชุมคณะท างานเตรียมด าเนินงานตาม
โครงการ 30 คน 

    

    - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 30 คน  
คนละ 60 บาท (30 บาท* 2 มื้อ) 

1,800   
1,800 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

3. ตรวจสอบและน าเข้าข้อมูลคณะท างาน 30คน 
4. สรุปรายงานผลการด าเนินการ จ านวน 18 
เล่ม ๆ ละ 100 บาท 
5. ค่าวัสดุ 
6. ค่าเช่าพื้นที่จัดท าเว็บไซต์ 

 
1,800 

 
3,000 
12,500 

  
 
 
 

12,500 

 
 

1,800 
3,000 

 
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 2 19,100 - 14,300 4,800 

กิจกรรมที่ 3 ปรับปรุงประสิทธิภาพและพัฒนา
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ สพป.นค.1 
1. เช่าพ้ืนที่และโดเมน nkedu1.go.th และ
ระบบ AMSS++ และ SMSS++ 

2. ค่าบ ารุงรักษาและดูแล Server ระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
     - ปรับปรุงระบบ Authen และอุปกรณ์
เครือข่าย สพป.ให้มีประสิทธิภาพ 
    - จัดหา Soft Ware Anti Virus 
    - จดัการระบบ Cloud Computing   

 
 

12,500 
 

25,000 
 

  
 

12,500 
 

25,000 

 

       รวมงบประมาณกิจกรรมท่ี 3 37,500 - 37,500 - 

กิจกรรมที่ 4 การใช้ระบบสนับสนุนการบริหาร
จัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา AMSS++ 

และ SMSS++ 
1. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือเตรียมการวาง
แผนการด าเนินงาน วิเคราะห์และก าหนดรูปแบบ
การจัดเก็บข้อมูล 1 วัน 20 คน 
1.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 20 คน 
คนละ 60 บาท จ านวน 2 มื้อๆละ 30 บาท 
   1.2 ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 20 คน ๆ ละ 
70 บาท จ านวน 1 มื้อ 
   1.3 ค่าชดเชยน้ ามัน 
 

 
 
 

5,600 

  
 
 
 
 
 

1,200 
 

1,400 
 

3,000 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

2. ประชุมชี้แจงการใช้โปรแกรม AMSS++ และ
SMSS++ โรงเรียนๆ ละ 2 คน 156 โรงเรียน  
(312 คน) บุคลากรของ สพป. 75 คน (ผู้เข้า
ประชุม 387 คน) 
   2.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 387 
คน ๆ ละ 60 บาท จ านวน 2 มื้อ  
   2.2 ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 387 คน ๆ ละ 
70 บาท จ านวน 1 มื้อ 
   2.3 ค่าตอบแทนวิทยากร 3 วัน 18 ชั่วโมง 
ชั่วโมงละ 600 บาท 
   2.4 ค่าเช่าที่พัก 2 คืน ๆละ 1,200 บาท 
   2.5 ค่าเดินทางส าหรับวิทยากร 
   2.6 ค่าเอกสาร 30 บาท*387 คน 
   2.7 ค่าวัสดุอุปกรณ์ 

81,120 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

10,800 
 
 

 
 
 
 

23,220 
 

27,090 
 
 
 

2,400 
1,000 
11,610 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,000 

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 4 86,720 10,800 70,920 5,000 
กิจกรรมที่ 5 ซ่อมบ ารุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ
ระบบเครือข่ายและอุปกรณ์ DLTV และ DLIT 
1. แต่งตั้งคณะท างาน 
2. ติดตามให้การช่วยเหลือโรงเรียนในการซ่อม
บ ารุงคอมพิวเตอร์,ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
อุปกรณ์ DLTV และ DLIT 

ใช้
งบประมาณ
จาก สพฐ. 

   

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 5 - - - - 

รวมงบประมาณ 168,800 10,800 148,200 9,800 
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7. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
1. บุคลากรของหน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ได้รับการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 
จ านวน 387 คน 

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและโรงเรียนในสังกัดมีระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศทางการศึกษาที่เป็นฐานข้อมูลกลาง 

3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มีเครือข่ายการ
ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระดับสถานศึกษา 
เชิงคุณภาพ 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1 มีเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารที่ใช้ในการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ
สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและปฏิบัติการให้เกิดประสิทธิผลการสอนที่มี
ประสิทธิภาพและปฏิบัติการให้เกิดประสิทธิผล 

1 สพท.  
156 โรงเรียน 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
ทางการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 
 8.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มีระบบเครือข่ายการเรียนรู้และ
เว็บไซต์บริการแหล่งเรียนรู้ส าหรับครูผู้เรียนและบุคลากรทางการศึกษา 
 8.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มีเครือข่ายการปฏิบัติการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระดับสถานศึกษา 
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ชื่อโครงการ     อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสมรรถนะของข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาในการขับเคลื่อนและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา ให้มี
คุณภาพสู่ความเป็นเลิศ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

สอดคล้องกับนโยบาย  นโยบายที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา   
ผู้รับผิดชอบ/โทรศัพท์       
          1.  นางศศิญา  ศรีธนบุตร    เบอร์โทรศัพท์  084-7916899 
 2. นางสาววิริยา  มาลายุทธศรี  เบอร์โทรศัพท์  096 9537228       
   E-mail : Sasiya.Sritanabut@gmail.com 
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่ 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
           ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มีหน้าที่พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน                            
การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน ให้สอดคล้องกับนโยบายพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาสู่ยุค         
ไทยแลนด์ 4.0  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกสายงาน  เป็นทรัพยากรบุคคลที่ส าคัญยิ่งใน
การขับเคลื่อนน าไปสู่เป้าหมาย แห่งความส าเร็จได้  ดังนั้น ในยุคสังคมข้อมูลข่าวสาร ซึ่งมีการพัฒนา
เปลี่ยนแปลงก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาทุกสายงาน สมควรอย่างยิ่งที่
จะได้รับการพัฒนาสมรรถนะ ศักยภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือ
ท าให้การปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย ให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยการขับเคลื่อนการบริหาร
การจัดการศึกษา เพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการน าองค์กรไปสู่การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ  สู่ความเป็น
เลิศ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563                                          
          ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการ
บริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ ดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์  

2.1 เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน       

2.2 เพ่ือพัฒนาสมรรถนะ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มี
ความรู้ ความสามารถ ทักษะและกระบวนการ การบริหารจัดการศึกษา แนวปฏิบัติงาน การเรียนรู้ร่วมกัน
และการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่จะพัฒนา ให้องค์กรพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   

2.3 เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนการบริหารการจัดการศึกษาเพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการน า
องค์กร ไปสู่การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ 

mailto:Sasiya.Sritanabut@gmail.com
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3.เป้าหมาย 

             เชิงปริมาณ   
       บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 รวมทั้งสิ้น 400 คน 
ประกอบด้วย  ผอ.สพป.,รอง ผอ.สพป.และบุคลากรทางการศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ผู้อ านวยการสถานศึกษาและรองผอ.สถานศึกษา,ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
             เชิงคุณภาพ 
           ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและส านักงานคณะกรรมการการศึกษา           
ขั้นพ้ืนฐาน ก่อให้เกิดประสิทธิผล  มีแนวคิดใหม่ๆ ในการให้บริการ สร้างความรัก ความสามัคคีแก่บุคลากร           
ในองค์กร  มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและกระบวนการ การบริหารจัดการศึกษา แนวปฏิบัติงาน การ
เรียนรู้ร่วมกันและการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ สานต่อปณิธาน ที่จะพัฒนา ให้องค์กรพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐาน
การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของชุมชน สังคม เศรษฐกิจ  
เป็นไปตามการขับเคลื่อนการบริหารการจัดการศึกษาเพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาล ในการน าองค์กรไปสู่
การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ ในยุคไทยแลนด์ 4.0   
 

4. ข้ันตอนการด าเนินงาน 

ที ่                     กิจกรรมหลัก          ระยะเวลา หมายเหตุ 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

จัดท าโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ 
แต่งตั้งคณะกรรมการ 
ประสานส่วนเกี่ยวข้องและประชุมการด าเนินงาน 
ด าเนินการอบรม  
สรุปรายงานผล     

1 ตุลาคม 2562- 
30 กันยายน 2563 
 

 

 

 

5.  สถานที่ด าเนินการ 
จัดอบรม ณ สถานที่เอกชน  จ านวน 1 วัน   

           
6.  งบประมาณ   

งบประมาณเหลือจ่ายของ สพท. จ านวน  341,200  บาท  (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)   
รายละเอียดดังนี้: 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวด 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
กิจกรรมที่ 1  
ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน (บุคลากร         
ใน สพป.นค.1 และผู้บริหารสถานศึกษา)  
1.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อๆละ            

30 บาท จ านวน 80 คน  
1.2 ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อๆละ 70 บาท 

จ านวน 80 คน 

 
10,400 

 
 
 

 

 
 
 

4,800 
 
 

5,600 

 

กิจกรรมที่ 2   
ด าเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
สมรรถนะของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ในการขับเคลื่อนและส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพสู่ความ
เป็นเลิศ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 

2.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อๆละ  
     50 บาท  จ านวน 400 คน 
2.2 ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อๆละ 450 บาท 
     จ านวน 400 คน 
2.3 ค่าตอบแทนวิทยากรกลุ่ม 6 คน ๆ ละ  
     3 ชม. ๆ ละ 600 บาท  
2.4 ค่าวัสดุ 

 
330,800 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

10,800 
 

 
 
 
 
 
 

40,000 
 

180,000 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100,000 

รวมงบประมาณ 341,200 10,800 230,400 100,000 

 
7.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ  
   ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  จ านวน 400 คน 
เชิงคุณภาพ 
1. ผู้เข้าอบรม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาก าหนด 
 

 
ร้อยละ 90 

 

ร้อยละ 90 
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ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

2. ผู้เข้าอบรม มีความรู้ความสามารถ ทักษะและกระบวนการ การบริหารจัด
การศึกษา แนวปฏิบัติงาน การเรียนรู้ร่วมกันและการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  
ที่จะพัฒนา ให้องค์กรพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
3. ผู้เข้าอบรม รู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของชุมชน สังคม เศรษฐกิจ  เป็นไปตาม
การขับเคลื่อนการบริหารการจัดการศึกษาเพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการน า
องค์กรไปสู่การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ 

ร้อยละ 90 
 
 
 

ร้อยละ 90 
 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความสามารถ มีสมรรถนะ ทักษะและ
กระบวนการ การบริหารจัดการศึกษา แนวปฏิบัติงาน มีการเรียนรู้ร่วมกันและการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ             
สานต่อปณิธานที่จะพัฒนาให้องค์กรพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา           
ขั้นพ้ืนฐาน มีการปฏิบัติงานสามารถวางแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ขององค์กรให้มีคุณภาพและเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดต่อทางราชการ ตลอดจนแนวคิดและวิธีการในการเสริมสร้างภาพพจน์ของส านักงาน  
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และ           
ความคิดเห็นในการบริหารงานด้านการ จัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้นรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของชุมชน 
สังคม เศรษฐกิจ เป็นไปตามการขับเคลื่อนการบริหารการจัดการศึกษาเพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการ
น าองค์กรไปสู่การจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพสู่ความเป็นเลิศในยุคไทยแลนด์ 4.0 
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ชื่อโครงการ    พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลในการปฏิบัติงานและ 
เสริมสร้างขวัญก าลังใจแก่บุคลากร  

สอดคล้องกับนโยบาย  นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา   
ผู้รับผิดชอบ/โทรศัพท์       
          1.  นางศศิญา  ศรีธนบุตร    เบอร์โทรศัพท์  084-7916899 
 2. นางสาววิริยา  มาลายุทธศรี  เบอร์โทรศัพท์  096 9537228       
   E-mail : Sasiya.Sritanabut@gmail.com 
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่ 
 

 

1.  หลักการและเหตุผล 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดนโยบายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
โดยยึดหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน และการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคต และ
เป็นแนวทางการการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561-2580 แผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) แผนการศึกษาชาติ พ.ศ.2560-2579 และมุ่งสู่ Thailand 
4.0 นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพและทรัพยากรมนุษย์ 

การเสริมสร้างขวัญก าลังใจแก่บุคลากรก็เป็นสิ่งส าคัญที่ผู้บริหารหน่วยงานต้องด าเนินการแก่
บุคลากรตั้งแต่เริ่มเข้ารับราชการจนถึงเกษียณอายุราชการ ด้วยเหตุผลดังกล่าว ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 จึงได้จัดท าโครงการ“การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิผล ในการปฏิบัติงาน และเสริมสร้างขวัญก าลังใจแก่บุคลากร” (Human Potential 
Development for Increasing Effective Work and Morale) 

 

2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้บุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ได้รับพัฒนา
สมรรถนะหลักด้านมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) และมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 

2.2 เพ่ือให้บุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ได้รับพัฒนา
สมรรถนะอย่างต่อเนื่อง ให้เห็นถึงศักยภาพและสามารถดึงศักยภาพของตนเองมาใช้ในการปฏิบัติงาน                       
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
         2.3 เพ่ือเสริมสร้างขวัญ ก าลังใจ บุคลากรทางการศึกษา 
 

mailto:Sasiya.Sritanabut@gmail.com
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3. เป้าหมาย 

                   เชิงปริมาณ 
 ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างชั่วคราวในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 จ านวน 78 คน  
                   เชิงคุณภาพ 

 บุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ได้รับพัฒนา
สมรรถนะหลักด้านมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) และทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
อย่างต่อเนื่อง มีศักยภาพและสามารถดึงศักยภาพของตนเองมาใช้ในการปฏิบัติงาน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  มีขวัญ ก าลังใจ ในการปฏิบัติงาน 
 

4. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน   
 

กิจกรรมและการด าเนินการ ระยะเวลา หมายเหตุ 

1.   จัดอบรมด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ    1 วัน 1 ต.ค.62 - 30 ก.ย.63 
2.   จัดอบรมโดยใช้กระบวนการ Active Learning        
     และศึกษาดูงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นแบบ 

    4 วัน  

 
5.  สถานที่ในการด าเนินการ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 และสถานที่เอกชน    
                                                                   

6.  งบประมาณ   
งบประมาณเหลือจ่ายของ สพท. จ านวน  432,100  บาท (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)   

รายละเอียดดังนี้: 
 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวด 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 จัดอบรมทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ 
1.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อๆละ            

30 บาท จ านวน 80 คน  
1.2 ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อๆละ 70 บาท 

จ านวน 80 คน 

18,000 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

4,800 
 

5,600 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวด 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
1.3 ค่าวิทยากร 2 คนๆละ 3 ชม.ๆละ             

600 บาท 
1.4 ค่าพาหนะวิทยากร 2 คนๆละ  

2,000 บาท 

3,600 
 

 
 

4,000 

 

กิจกรรมที่ 2 จัดอบรมโดยใช้กระบวนการ Active 
Learning และศึกษาดูงานส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ต้นแบบ 
2.1 ค่าเหมารถยนต์ปรับอากาศ 2 ชั้น 2 คัน 
      4 วันๆละ 16,000 บาท 
2.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง 2 วันๆละ 240 บาท /78 คน 
2.3 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 78 คนๆละ 
      4 มื้อๆละ 50 บาท  
2.4 ค่าท่ีพัก 2 คืน จ านวน 39 ห้องๆละ       
      1,200 บาท 
2.5 ค่าอาหารไม่ครบทุกมื้อ  78 คนๆละ 2  
     วันๆละ 550 บาท  
2.6 ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก 5 คน 
     จ านวน 5 ชั่วโมงชัว่โมงละ 1,200 บาท 
2.7 ค่าท่ีพักวิทยากร 1 คืน จ านวน 3 ห้อง  

ห้องละ 1,200 บาท 

2.8 ค่าวัสดุ  

414,100  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30,000 
 

 
 
 

128,000 

 
 
 
 
 
 
 

 

37,440 
15,600 

 
93,600 

 
 

85,800 
 
 
 

 

3,600 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20,060 
รวมงบประมาณ 432,100 33,600 378,440 20,060 

 

7. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
        จ านวนข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และลูกจ้าง
ชั่วคราวในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  
จ านวน 78 คน 
 

 
ร้อยละ 90 
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ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงคุณภาพ 
       บุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 
ไ ด้ รั บ พัฒ นาส มร ร ถนะหลั ก ด้ า น มุ่ ง ผ ลสั ม ฤทธิ์  ( Achievement 
Motivation) และการบริการที่ดี (Service Mind) และต่อเนื่อง มีศักยภาพ
และสามารถดึงศักยภาพของตนเองมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีขวัญ ก าลังใจ ในการปฏิบัติงาน 
 

 
ร้อยละ 90 

 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ     

8.1 บุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ได้รับพัฒนา
สมรรถนะหลักด้านมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) และทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 

8.2 บุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มีศักยภาพและสามารถ           
ดึงศักยภาพของตนเองมาใช้ในการปฏิบัติงาน  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

8.3 บุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มีขวัญ ก าลังใจ ในการ
ปฏิบัติงาน 
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ชื่อโครงการ      พัฒนาเพ่ิมคุณภาพในการบริหารจัดการศึกษาของกลุ่มในส านักงาน 
สอดคล้องกับนโยบาย  นโยบายที่ 6  ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มอ านวยการ 
ผู้รับผิดชอบ /เบอร์โทรศัพท์  
                 1. นายวีรพล          สารบรรณ       เบอร์โทรศัพท์ 087 231 3189 
        2. นางสุภาภรณ์      แก้วอาษา เบอร์โทรศัพท์ 085 006 7717 
        3. นายสมชัย         จันทะคาม        เบอร์โทรศัพท์    089 620 9422 
        4. นางปิยะวดี        ไทยชาติ  เบอร์โทรศัพท์ 093 321 5473 
        5. นางนิภาดา        ศรเีชียงสา       เบอร์โทรศัพท์    086 222 9119 
        6. นางอุมาพร        คงสนิท  เบอร์โทรศัพท์    089 622 5589 
             7. นางสาววาสนา    อุปัชฌาย์  เบอร์โทรศัพท์    085 754 0758 
 

        e-mail 
1. noisupapon@gmail.com     
2. somchai_chun@hotmail.com          
3. piyavadee1@hotmail.com 
4. nipada3792@gmail.com  
5. aundeejung2513@gmail.com      
6. wasana0758@gmail.com   

ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่ 
 

 

1. หลักการและเหตุผล 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
การศึกษาและมีบุคคลมาเกี่ยวข้องในการบริหารจัดการและบุคคลเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุดที่จะด าเนินการให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งเอาไว้ และให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานในส านักงาน ให้มี
คุณภาพและประสิทธิผล จึงขึ้นอยู่กับระบบบริหารจัดการ และอีกส่วนหนึ่งซึ่งเป็นส่วนส าคัญมากขึ้นอยู่กับ
ทัศนคติหรือวัฒนธรรมในการบริหารองค์กร ปัจจัยส าคัญก็คือคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ หัวใจของการบริหาร 
จึงมิใช่อยู่ที่การสร้างแผนหรือสร้างแบบการบริหารที่ดีเท่านั้น แต่อยู่ที่องค์ประกอบของการสร้างบุคลากรให้มี
คุณภาพสูงด้วย ซึ่งนับว่าเป็นการ เพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน อันเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่สุดในการบริหาร
จัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 โดยจะต้องมีการอบรมและเดินทางไป
ศึกษาดูงาน เพ่ือเกิดทักษะและวิสัยทัศน์ในการมาปฏิบัติงานที่ส านักงาน 
 
 

mailto:noisupapon@gmail.com
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2. วัตถุประสงค์  
          2.1 เพ่ือถ่ายทอดความรู้ของบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 
ที่มีประสบการณ์ไปสู่บุคลากรในกลุ่มต่างๆ ในหน่วยงาน 
          2.2  เพ่ือรวบรวมองค์ความรู้มาพัฒนาให้เป็นระบบและเป็นแนวปฏิบัติที่ดี ถูกต้อง ชัดเจน ให้ทุกคน 
ในหน่วยงานสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.3 เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานอื่น 
 
3. เป้าหมาย  เสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาองค์กร 

          3.1 เชิงปริมาณ 
   1. ผอ.สพป. /รอง ผอ.สพป.              จ านวน    4  คน 
             2. ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย           จ านวน   10  คน 

          3. บุคลากรกลุ่มอ านวยการ           จ านวน   19  คน 
             มีการพัฒนาและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ 

           3.2 เชิงคุณภาพ 
            1. บุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจและปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
            2. ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านต่าง ๆ  กับหน่วยงานอื่น 
            3. ผลการปฏิบัติงานด าเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และนโยบาย 
 

 

4. วิธีการด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 

  1. เสนอโครงการ              ตุลาคม  2562  
  2. ด าเนินการตามโครงการ 31 สิงหาคม 2563 – 2 กันยายน 2563  

  3. สรุปรายงานผลการด าเนินการ            กันยายน  2563  
 

5. สถานที่ด าเนินการ 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 , หน่วยงานอื่นๆ ที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 

6. งบประมาณ    
     งบประมาณเหลือจ่ายของ สพท. จ านวน  74,490  บาท  (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)  รายละเอียดดังนี้ 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ         
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1. ค่าเบี้ยเลี้ยง - ประเภท ก 270X1x2 
                  -  ประเภท ก 240X32x2 

540 
15,360 

   540 
15,360 

 

2. ค่าท่ีพัก ประเภท ก  1,200x17x1 20,400  20,400  

3. ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  3,000 x 4 12,000  12,000  
4. ค่าของที่ระลึก    1,500  1,500  

5. ค่าอาหาร +อาหารว่าง และเครื่องดื่ม      
   จ านวน 33 คน ๆ ละ  130 บาท 

 (อาหารว่าง/เครื่องดื่ม คนละ 30 บาท/  
 คน /มื้อ และอาหารกลางวัน คนละ 70  
 บาท / คน /มื้อ) 

4,290   4,290  

6. ค่าพิธีการ 400  400  

7. ค่าวัสดุในการด าเนินโครงการ 20,000   20,000 

รวมงบประมาณ 74,490 - 54,490 20,000 
 
7. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย   

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
    -ร้อยละของบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
หน่วยงานอื่น   

 
ร้อยละ 100  

เชิงคุณภาพ 
    -ร้อยละของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การมีส่วนร่วมในการเข้าร่วม
ประชุม และร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือให้ส านักงานบริหารจัดการให้
เป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน 
   - ผู้เข้าร่วมประชุมน าความรู้ และนโยบายไปสู่การปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้อง ประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือแลกเปลี่ยน และเข้าใจ
การปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน 

 
ร้อยละ 100 

 
 

ร้อยละ 100 
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8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
    8.1 ข้าราชการและลูกจ้าง สามารถน าความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ท่ีได้มาปรับใช้ตามบทบาท
และหน้าที่ตนเอง 
    8.2 กลุ่มเป้าหมายมีวิสัยทัศน์ รอบรู้ รู้ทัน รู้จริง ในการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธภาพ 

8.3 กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่ของตนเอง พร้อมทั้งน านโยบายไปสู่การ
ปฏิบัติและสามารถน าความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ น าไปใช้ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองได้อย่างถูกต้องมี
ประสิทธิภาพ   
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ชื่อโครงการ    อบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 
สอดคล้องกับนโยบาย   นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์ 
  1. นายบุญส่ง  ขันทอง              เบอร์โทรศัพท์  0819651234 
  2. นายหยัด  ขจรเกียรติผดุง เบอร์โทรศัพท์  0885678960 
  3. นางสาวอรวรรณ เมืองพวน  เบอร์โทรศัพท์  0629871224 
     e-mail : yad8533@gmail.com 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 

1.  หลักการและเหตุผล 
  กระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่หลักในการจัดการศึกษาของประเทศและได้ด าเนินการตามนโยบายของ
รัฐบาลในการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ  ตามแผนบริหารราชการแผ่นดิน 4 ปี มีประเด็นยุทธศาสตร์ 
คือการสร้างสังคมกับการพัฒนาการแข่งขันของประเทศซึ่งในกระบวนการพัฒนาคนนั้นจะต้องประกอบด้วย
องค์ประกอบหลายประการ  และที่ส าคัญคือการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่ดีปราศจากอบายมุขและสิ่งเสพติด มี
ครอบครัวอบอุ่น จึงจะท าให้เด็กได้ศึกษาเล่าเรียนตามแนวทางและหลักสูตรที่ก าหนดไว้อย่างสมบูรณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มีหน้าที่ในการจัดท านโยบาย แผนพัฒนาและ
มาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาของรัฐบาล และในปัจจุบัน
ปัญหาของเด็กเริ่มมีความรุนแรงและนับวันจะเพ่ิมมากขึ้น เช่น การก่อกวน ทะเลาะวิวาท มีความประพฤติ   
ไม่เหมาะสม มีการค้าประเวณี และแหล่งมั่วสุมต่าง ๆ ซึ่งปัญหาดังกล่าวเป็นผลจากสภาพแวดล้อม อบายมุข
และสิ่งเสพติด ซึ่งทุกภาคส่วนราชการจะต้องสนับสนุน ช่วยเหลือ ร่วมมือหาทางแก้ไขและป้องกัน ประกอบ
กับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 หมวด 7 ว่าด้วยการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษา ดังนั้น เพ่ือให้ผู้เข้ารับการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ใน
การปฏิบัติงาน และเพ่ือจัดตั้งศูนย์เครือข่ายพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 จึงได้จัดโครงการอบรมหลักสูตรพนักงาน
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 ขึ้น   
 
2. วัตถุประสงค์ 
     2.1 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน 
นักศึกษา และได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน 
นักศึกษา 
     2.2 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าความรู้ไปใช้ในการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา 
ปราศจากอบายมุขและสิ่งเสพติด ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  

mailto:yad8533@gmail.com
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     2.3 เพ่ือสร้างเครือข่ายและแกนน าในการดูแลความประพฤตินักเรียน และนักศึกษาในสถานศึกษา
และเครือข่ายเพ่ือการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็ก 
 2.4 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรม มีบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง
ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ ในอันที่จะด าเนินการเพ่ือส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 
ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 
 2.5 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีแนวทางปฏิบัติงาน ส่งเสริมการปฏิบัติงานในการคุ้มครอง 
สงเคราะห์ ส่งเสริมความประพฤติ และช่วยเหลือเด็ก ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 

3. เป้าหมาย 
     3.1 เชิงปริมาณ  ผู้เข้ารับการอบรม ครูท าหน้าที่ฝ่ายปกครองหรือฝ่ายกิจการนักเรียน  ต ารวจ และ
เครือข่ายการเฝ้าระวังความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ทุกโรงเรียนในสังกัด 
   3.2 เชิงคุณภาพ  ผู้เข้ารับการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  
สามารถน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 80 
 
4. กิจกรรม และวิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1 เสนอขออนุมัติโครงการฯ ธันวาคม 2562  

2 วางแผนการด าเนินงาน / แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน /แจ้งโรงเรียน ประสานกับฝ่ายต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง/ ติดต่อสถานที่จัดอบรม 

มกราคม 2563  

3. จัดท าเอกสารประกอบการฝึกอบรม มกราคม 2563  

4. ด าเนินการฝึกอบรม  ตามวัน  เวลา  และสถานที่ที่
ก าหนดไว้ 

มีนาคม 2563  

5. ติดตามประเมินผล การด าเนินงานโครงการ และ
รายงานผล 

มีนาคม-กันยายน 2563  

 

5. สถานทีด่ าเนินการ  
           ณ วัดจันทรสามัคคี  อ าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 
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6. งบประมาณ    

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ศูนย์เฉพาะกิจ
คุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน) จ านวน 176,000.บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน) เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน  ดังนี้ 
 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1. ค่าอาหารกลางวัน  จ านวน 100 คน (3 มื้อๆ ละ 

70 บาท)                  
21,000   

21,000 
 

2. ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง   จ านวน  100  คน 
( 6 มื้อๆ ละ 30 บาท) 

18,000   
18,000 

 

3. ค่าอาหารเช้า  จ านวน  100 คน ( 2 มื้อ ๆ ละ 
70 บาท)                  

14,000   
14000 

 

4. ค่าอาหารเย็น  จ านวน  100  คน ( 2 มื้อ ๆ ละ 
70 บาท)                 

14,000   
14,000 

 

5. ค่าวิทยากร  จ านวน  40 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท                            24,000 24,000   
6. ค่าพาหนะ  จ านวน 6  คน ๆ  ละ  5,000 บาท                                30,000  30,000  
7. คา่เช่าที่พัก  จ านวน 6 คน ๆ  จ านวน 2 คืน   

คืนละ 600.-บาท               
7,200   

7,200 
 

8. ค่าเข็ม พสน.   จ านวน 100 คน ๆ ละ 100 บาท                            10,000  10,000  
9. ค่าเกียรติบัตร พร้อมกรอบรูป 100 อัน ๆ ละ 

150 บาท                  
15,000   

15,000 
 
 

10. ค่าวัสดุ ค่าจัดท าเอกสารอบรม                                                     20,000   20,000 
11. ค่าป้ายไวนิล                                                                          2,800   2,800 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 176,000 24,000 129,200 22,800 

หมายเหตุ :  ถัวจ่ายทุกรายการ 
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7. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
   

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
    - รอ้ยละของผู้เข้ารับการอบรมได้รับการอบรมความรู้เกี่ยวกับ 
การส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ตามหลักสูตรที่ก าหนด  
    - ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนตามที่กฎหมาย 

 
ร้อยละ 90 
 
ร้อยละ 100 

เชิงคุณภาพ 
      หลักสูตรทีใช้ในการฝึกอบรม มีเนื้อหาสาระครบถ้วน ตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 

 
ร้อยละ 100 

 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1 ผู้เข้ารับการอบรมได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ

นักศึกษา และมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานส่งเสริม
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 
  8.2 ผู้เข้ารับการอบรม สามารถน าความรู้ไปใช้ในการดูแลความประพฤตินักเรียน นักศึกษา ให้
ปราศจากอบายมุข และสิ่งเสพติด ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

8.3 ผู้เข้าอบรมสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง ตามระเบียบของทางราชการ ในอันที่จะ
ด าเนินการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา การคุ้มครอง  สงเคราะห์ และช่วยเหลือเด็ก ตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546    

      
     (ลงชื่อ)    ผู้อนุมัติโครงการ 
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ชื่อโครงการ        “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ : Active Learning” 
สอดคล้องกับนโยบาย  
    นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และชาติ 
    นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
    นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์ 

    1. นางสมหมาย โยธากุล  เบอร์โทรศัพท์  081-9643173 
  2.  นางสาววิไลพร พรมศรี    เบอร์โทรศัพท์  095-6637824, 088-5197824 
  3.  นางสาวจิดาภา จิตต์วิญญาณ   เบอร์โทรศัพท์  091-8674054 
e – mail : wpjum2552@gmail.com   

ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
 

 

1.  เหตุผลความจ าเป็น 
 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในการปรับลดเวลาเรียนเพ่ือลดระยะเวลาเรียนภาควิชาการลง
โดยไม่กระทบเนื้อหาหลักที่ผู้เรียนควรเรียนรู้ และครูปรับการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมโดยเพ่ิมเวลาและ
โอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงโดยให้โรงเรียนเลิกเรียนเวลา 14.30 น. และหลังเวลานั้นให้ผู้เรียนท ากิจกรรม
สร้างสรรค์ต่าง ๆ นอกห้องเรียนอย่างหลากหลาย เพ่ือเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ทุกด้านในรูปแบบกิจกรรม
เสริมหลักสูตร โดยเวลาที่โรงเรียนเลิกยังคงเหมือนเดิมตามก าหนดของแต่ละโรงเรียน โดยเริ่มด าเนินการในภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 และมีโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายน าร่องอย่างน้อยร้อยละ 10 ของจ านวนโรงเรียน สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (ไม่น้อยกว่า 3,100 โรงเรียน) ครอบคลุมกระจายทุกสภาพพ้ืนที่  
 กระทรวงศึกษาธิการจึงได้มอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยส านักวิชาการ
และมาตรฐานการศึกษา ส ารวจความคิดเห็นจากผู้เรียน ผู้ปกครอง ครู บุคคลทั่วไปเกี่ยวกับโครงการ และจัดท า
คู่มือการบริหารจัดการเวลา แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” เพ่ือให้โรงเรียนน า
ร่องน าไปใช้ พร้อมทั้งแนวด าเนินการเพื่อให้โครงการมีความสมบูรณ์ คือ การปรับปรุงเนื้อหาภายในของแต่ละ
วิชาของหลักสูตร และการจัดโครงสร้างเวลาเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา การเตรียมความพร้อม
ของครูและโรงเรียนที่จะเข้าร่วมโครงการ การจัดทีม Smart Trainers จ านวน 300 ทีม เพ่ือก ากับดูแลและให้
ค าแนะน าในการบริหารจัดการเวลาเรียน และกิจกรรมสร้างเสริมคุณลักษณะ ใน 4 หมวด 16 กลุ่มกิจกรรม ได้แก่ 
หมวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หมวดสร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้ หมวดสร้างเสริมคุณลักษณะและค่านิยม 
และหมวดสร้างเสริมทักษะการท างาน การด ารงชีพและทักษะชีวิต พร้อมทั้งมีการประเมินผลการด าเนินงานในช่วง
ระหว่างภาคเรียน และหลังปิดภาคเรียน ตลอดจนศึกษาแนวทางการด าเนินการจากโรงเรียนที่ประสบ
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ความส าเร็จ เพ่ือขยายผลการด าเนินการไปยังโรงเรียนอ่ืน ๆ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 รวมทั้งปัญหา
อุปสรรคเพื่อปรับปรุงการด าเนินการต่อไป 
 ในระยะที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 มีโรงเรียนทุกสังกัดเข้าร่วมโครงการเพ่ิมอีก 21 ,417 
โรงเรียน ในระยะนี้เน้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีเป้าหมายการพัฒนา 4H คือ Head (กิจกรรมพัฒนา
สมอง), Heart (กิจกรรมพัฒนาจิตใจ), Hand (กิจกรรมพัฒนาทักษะการปฏิบัติ) และ Health (กิจกรรมพัฒนา
สุขภาพ) และเน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุขโดยใช้ขั้นพัฒนาการของ  Bloom Taxonomy (Krathwohl, 
D.R.,2002) เป็นหลักในการจัดกิจกรรมและเน้นให้เกิดทักษะการคิดข้ันสูง 
 ในระยะที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 มีพัฒนาการจัดกิจกรรมเพ่ิมเวลารู้ให้เชื่อมโยงกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ยังคงเน้นเป้าหมายการพัฒนา 4 H ทั้งนี้เพ่ือให้
ความส าคัญทั้งการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และกิจกรรมเพ่ิมเวลารู้โดยมุ่งเน้นลดเวลาเรียนในลักษณะการรับการ
ถ่ายทอดความรู้ด้วยการบรรยาย/สาธิต เพิ่มเวลาและโอกาสในการสร้างความรู้ด้วยตนเองผ่านการลงมือปฏิบัติ
มีความสุขกับการเรียนรู้ 
 ดังนั้น เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” สู่การปฏิบัติอย่างมปีระสิทธิภาพ ส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 จึงได้จัดท าโครงการ “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ : Active 
Learning” ขึ้น 
 
2.  วัตถุประสงค์  

2.1  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และมีความสุขในการเรียนอย่าง
แท้จริง 

2.2  เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ด้วยกระบวนการ PLC 
(Professional Learning Community) ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่สถานศึกษา 

2.3  เพ่ือนิเทศ ติดตาม ก ากับ ดูแล การขับเคลื่อนนโยบาย โครงการ “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ : 
Active Learning” ของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

2.4  เพ่ือวิจัยสรุปผลการด าเนินงานการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ด้วยกระบวนการ PLC 
(Professional Learning Community) ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่สถานศึกษา 

2.5  เพ่ือการจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เปิดบ้านวิชาการ Open House และประกวด Best 
Practice การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ด้วยกระบวนการ PLC (Professional Learning 
Community) ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่สถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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3.  เป้าหมายโครงการ  
 3.1 เชิงปริมาณ 
     3.1.1 ผู้เรียนให้มีคุณภาพสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และมีความสุขในการเรียนอย่างแท้จริง 
   3.1.2 ครูผู้สอนมีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ด้วยกระบวนการ PLC 
(Professional Learning Community) ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
   3.1.3 สถานศึกษามีการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ด้วยกระบวนการ PLC 
(Professional Learning Community) ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
   3.2.1 ผลการด าเนินงานการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ด้วยกระบวนการ PLC 
(Professional Learning Community) ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่สถานศึกษา อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” 
   3.2.2 โรงเรียนและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มีการจัด
นิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เปิดบ้านวิชาการ Open House และประกวด Best Practice การจัดการเรียนรู้
เชิงรุก Active Learning ด้วยกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) ชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพสู่สถานศึกษา อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง/ปี 
 
4. วิธีการและข้ันตอนการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 

1. การประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
Active Learning ด้วยกระบวนการ PLC (Professional Learning 
Community) ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่สถานศึกษา 
-  ประชุมเตรียมการคณะกรรมการ 
-  จัดท าปฏิทินด าเนินงาน 
-  จัดท าเครื่องมือการด าเนินงาน 
-  ประชุมเตรียมการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ 

พ.ค.63  

2. การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนในการจัดการเรียนรู้เชิง
รุก Active Learning ด้วยกระบวนการ PLC (Professional Learning 
Community) ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่สถานศึกษา 
-  อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนในการจัดการเรียนรู้เชิง
รุก Active Learning ด้วยกระบวนการ PLC (Professional Learning 
Community) ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่สถานศึกษา 
 

มิ.ย.63  
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ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 

3. การนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ด้วย
กระบวนการ PLC (Professional Learning Community) ชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพสู่สถานศึกษา อย่างน้อยจ านวน 3 ครั้ง/ปี (3 – 8 ครั้ง/
ปี) 
-  ประชุมเตรียมการคณะกรรมการการนิเทศ ติดตามฯ 
-  นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ด้วย
กระบวนการ PLC (Professional Learning Community) ชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพสู่สถานศึกษา 
- ทบทวนหลังการปฏิบัติ โดยสังเคราะห์จาก AAR และสรุป 

พ.ค.-ก.ย.63  

4. การสรุปผลการด าเนินงานการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning 
-  สังเคราะห์การด าเนินงาน การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning 

พ.ค.-ก.ย.63  

5. การจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เปิดบ้านวิชาการ Open House 
และประกวด Best Practice การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning 
ด้วยกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) ชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่สถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
-  การจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เปิดบ้านวิชาการ Open House 
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ด้วยกระบวนการ PLC 
(Professional Learning Community) ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่
สถานศึกษา 
-  ประกวด Best Practice การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning 
ด้วยกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) ชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่สถานศึกษา 

ก.ย.63  

6. การสรุปผล จัดท ารายงานรูปเล่ม และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (ระดับ
โรงเรียนและเขตพ้ืนที่การศึกษา) 
-  สรุปผล จัดท ารายงานรูปเลม่ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (ระดับ
โรงเรียนและเขตพ้ืนที่การศึกษา) การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active 
Learning ด้วยกระบวนการ PLC (Professional Learning 
Community) ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่สถานศึกษา 

ก.ย.-ต.ค.63  
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5.  สถานที่ด าเนินการ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 และโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย  จ านวน                  
88 โรงเรียน 

 
6. งบประมาณ   ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 จ านวน  504,976 บาท (ห้าแสนสี่พันเก้าร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน) ขอถัวจ่ายตามตารางรายละเอียด 
ค่าใช้จ่ายของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายละเอียดดังนี้ : 

กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1.  การประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการ
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ด้วย
กระบวนการ PLC (Professional Learning 
Community) ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่
สถานศึกษา จ านวน 50 คน 1 วัน 
   -  ค่าอาหารว่าง (70 บาท x 1 วัน x 50 คน 
= 3,500 บาท) 
   -  ค่าอาหารกลางวัน (120 บาท x 1 วัน x 
50 คน = 6,000 บาท) 
   -  ค่าจัดท าวัสดุเอกสาร 

14,500   
 
 
 
 

3,500 
 

6,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,000 

2.  การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
ครูผู้สอนในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active 
Learning ด้วยกระบวนการ PLC 
(Professional Learning Community) ชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่สถานศึกษา 

2.1  คณะกรรมการการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
Active Learning ด้วยกระบวนการ PLC 
(Professional Learning Community) ชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่สถานศึกษา จ านวน 50 
คน 1 วัน จ านวน 2 วัน 

-  ค่าอาหารว่าง (35 บาท x 2 มื้อ x 4 วัน x 
50 คน = 14,000 บาท) 

 

197,960  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14,000 
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กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

-  ค่าอาหารกลางวัน (120 บาท x 1 มื้อ x 4 
วัน x 50 คน = 24,000 บาท) 

2.2  ผู้บริหาร จ านวน 88 คน จากโรงเรียน 88 
โรงเรียน จ านวน 2 วัน 

-  ค่าอาหารว่าง (35 บาท x 2 มื้อ x 2 วัน x 
88 คน = 12,320 บาท) 

-  ค่าอาหารกลางวัน (120 บาท x 1 มื้อ x 2 
วัน x 88 คน = 21,120 บาท) 

2.3  ครูผู้สอน จ านวน 176 คน จากโรงเรียน 
88 โรงเรียน ๆ ละ 2 คน จ านวน 2 วัน 

-  ค่าอาหารว่าง (35 บาท x 2 มื้อ x 2 วัน x 
176 คน = 5,600 บาท) 

-  ค่าอาหารกลางวัน (120 บาท x 1 มื้อ x 2 
วัน x 176 คน = 42,240 บาท) 

2.6  วิทยากร จ านวน 2 คน 4 วัน 
-  ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 2 คน จ านวน 

4 วัน ๆ ละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท (2 คน x 
4 วัน x 6 ชั่วโมง x 600 บาท = 28,800 บาท) 

-  ค่าอาหารว่าง (35 บาท x 2 มื้อ x 4 วัน x 
2 คน = 280 บาท) 

-  ค่าอาหารกลางวัน (120 บาท x 1 มื้อ x 4 
วัน x 2 คน = 960 บาท) 

-  ค่าที่พัก 2 คน จ านวน 4 คืน ๆ ละ 1,200 
บาท (2 คน x 4 วัน x 1,200 บาท = 9,600 
บาท) 
2.7  ค่าจัดท าวัสดุเอกสาร 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28,800 
 
 
 
 
 
 
 

24,000 
 
 
 

12,320 
 

21,120 
 
 
 

24,640 
 

42,240 
 
 
 
 
 

280 
 

960 
 

9,600 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20,000 
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กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

3.  การนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
Active Learning ด้วยกระบวนการ PLC 
(Professional Learning Community) ชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่สถานศึกษา อย่างน้อย
จ านวน 3 ครั้ง/ปี (3 – 8 ครั้ง/ปี) 

- ค่าชดเชยน้ ามัน 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
- ค่าจัดท าเครื่องมือนิเทศติดตามและ

เอกสารสรุปรายงาน 

166,216  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

108,696 
47,520 

 
 
 
 
 
 
 

10,000 

4.  การสรุปผลการด าเนินงานการจัดการเรียนรู้
เชิงรุก Active Learning 
   -  ค่าอาหารว่าง (70 บาท x 1 วัน x 50 คน 
= 3,500 บาท) 
   -  ค่าอาหารกลางวัน (120 บาท x 1 วัน x 
50 คน = 6,000 บาท) 

9,500   
 

3,500 
 

6,000 

 

5. การจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เปิด
บ้านวิชาการ Open House และประกวด Best 
Practice การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active 
Learning ด้วยกระบวนการ PLC 
(Professional Learning Community) ชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่สถานศึกษา ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา จ านวน 1 วัน 

5.1  ผู้เข้ารับการอบรม 
-  ค่าอาหารว่างของบุคลากรในเขตพ้ืนที่

การศึกษา จ านวน 50 คน (50 คน x 35 บาท x 
2 มื้อ = 3,500 บาท) 

- ค่าอาหารว่างของครูและผู้บริหาร จ านวน 
200 คน (200 คน x 70 บาท = 14,000 บาท) 

 
 

111,800  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3,500 
 
 

14,000 
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กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

- ค่าอาหารว่างของนักเรียน จ านวน 200 
คน และนักเรียนร่วมแสดงเปิดงาน จ านวน 20 
คน รวมทั้งสิ้นจ านวน 220 คน (220 คน x 70 
บาท = 15,400 บาท) 
- ค่าอาหารกลางวันของบุคลากรในเขตพ้ืนที่
การศึกษา จ านวน 50 คน ครูและผู้บริหาร 
จ านวน 200 คน และนักเรียน จ านวน 220 คน 
รวมทั้งสิ้น 470 คน (470 คน x 120 = 56,400 
บาท) 

5.2  น าเสนอผลการด าเนินงานโครงการ 
“ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ และกิจกรรม Active 
Learning”และมอบรางวัล 

- ชนะเลิศอันดับที่ 1 จ านวน 1 รางวัลๆ ละ 
3,000 บาท 

- ชนะเลิศอันดับที่ 2 จ านวน 1 รางวัลๆ ละ 
2,500 บาท 

- ชนะเลิศอันดับที่ 3 จ านวน 1 รางวัลๆ ละ 
2,000 บาท 

- ชมเชย จ านวน 5 รางวัล ๆ ละ 1,000 
บาท (5 รางวัล x 1,000 บาท = 5,000 บาท) 

-  ค่าจัดท าวัสดุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,000 
 

2,500 
 

2,000 
 

5,000 
 

15,400 
 
 
 

56,400 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10,000 

6.  การสรุปผล จัดท ารายงานรูปเล่ม และ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (ระดับโรงเรียนและเขต
พ้ืนที่การศึกษา) 
-  ค่าจัดท าวัสดุ 

5,000    
 
 

5,000 

รวม 504,976 207,389 247,587 50,000 
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7. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
1.ร้อยละของนักเรียน โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนการศึกษา

ประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 (โรงเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย) มีคุณภาพ
สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และมีความสุขในการเรียนอย่างแท้จริง 

2.ร้อยละของครูผู้ สอน โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนการศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 (โรงเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย) ครูผู้สอนมี
ศักยภาพในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ด้วยกระบวนการ 
PLC (Professional Learning Community) ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

3.ร้อยละของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนการศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย เขต 1 จ านวน 88 โรงเรียน (โรงเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย) มีการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ด้วยกระบวนการ PLC (Professional 
Learning Community) ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

 
ร้อยละ 100 
 
 
ร้อยละ 100 
 
 
 
ร้อยละ 100 

เชิงคุณภาพ 
1.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มีผลการ

ด าเนินงานจัดท าโครงการ “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ : Active Learning”  
2.โรงเรียนและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มี

การจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เปิดบ้านวิชาการ Open House และ
ประกวด Best Practice การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ด้วย
กระบวนการ PLC (Professional Learning Community) ชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพสู่สถานศึกษา  

3.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มีการนิเทศ 
ติดตาม และให้ค าปรึกษาโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนการศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 จ านวน 88 โรงเรียน (โรงเรียนที่เป็น
กลุ่มเป้าหมาย) มีการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ด้วยกระบวนการ 
PLC (Professional Learning Community) ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

 

 
ระดับดีเยี่ยม 
 
อย่างน้อยปี
การศึกษาละ 1 
ครั้ง/ปี 
 
 
อย่างน้อย 3 ครั้ง/ปี 
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 8.1  สถานศึกษามีการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” สู่การปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพ ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน/ตัวชี้วัดของกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก และเชื่อมโยงกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551  
 8.2  สถานศึกษามีการลดระยะเวลาเรียนภาควิชาการลงโดยไม่กระทบเนื้อหาหลักที่ผู้เรียนควรเรียนรู้ 
มีการปฏิบัติเหมาะสม  
 8.3  สถานศึกษาจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ด้วยกระบวนการ PLC (Professional 
Learning Community) ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่สถานศึกษา 
 8.4  ครูมีการปรับการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมโดยเพ่ิมเวลาและโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ
จริง เหมาะสม 
 8.5  ครูผู้สอนมีการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ด้วยกระบวนการ PLC (Professional 
Learning Community) ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่สถานศึกษา 
 8.6  ผู้เรียนท ากิจกรรมสร้างสรรค์ต่าง ๆ นอกห้องเรียนอย่างหลากหลาย โดยใช้ Active Learning มี
การเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ทุกด้านในรูปแบบกิจกรรมเสริมหลักสูตร และผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น 
 8.7  ผู้เรียนมีความสุข มีทักษะการเรียนรู้ตามหลักสูตร ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทักษะการคิด
ขั้นสูง คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ทักษะชีวิตและการท างาน มีสุขนิสัยและสุขภาพที่พึงประสงค์ และมี
ความสามารถในการแข่งขันนานาชาติ 
 



231 
 
ชื่อโครงการ       ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ 

การศึกษาประถมหนองคาย เขต 1  
      (บูรณาการ การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาและการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้

วิทยาการค านวณ) 
สอดคล้องกับนโยบาย  นโยบายที่ 2  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
      นโยบายที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์ 

 1.  นางสมหมาย โยธากุล    เบอร์โทรศัพท์  081-9643173 
 2.  นางมติภา ชัยชิต      เบอร์โทรศัพท์  095-4635944 
 3.  นางสาววิไลพร พรมศรี    เบอร์โทรศัพท์  095-6637824, 088-5197824 
 4.  นางสาวรวิวรรณ ขม้ินเขียว   เบอร์โทรศัพท์  062-25924665 
e – mail  : Jeabmatipa@gmail.com   
       : wpjum2552@gmail.com 

ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
 

 

1.  เหตุผลความจ าเป็น 
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ) มอบนโยบายการปฏิรูปการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  โดยให้ความส าคัญกับการส่งเสริม 
การเรียนคอมพิวเตอร์ (Coding) ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา สร้างนักวิจัยใหม่และนวัตกรเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและ
นวัตกรรมของประเทศ ปัจจุบันระบบการศึกษาทั่วโลกให้ความส าคัญต่อการสอนเทคโนโลยีในโรงเรียน 
โดยเฉพาะการสอนวิทยาการค านวณตั้งแต่ระดับประถมศึกษา เป็นการสร้างกระบวนการคิด เช่น logical 
thinking, computational thinking, systematic thinking, analytic thinking เป็นต้น ซึ่งกระบวนการคิด
เหล่านี้เป็นสิ่งส าคัญที่เด็กทุกคนควรได้รับการปลูกฝังตั้งแต่ระดับประถมและมัธยมต้น เพ่ือเป็นรากฐานของ 
การสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่จะน าประเทศไปสู่การพัฒนาตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 กระทรวงศึกษาธิการ
ได้มีการปรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 (ปรับปรุง พ.ศ.2560) ก าหนดให้วิทยาการ
ค านวณเป็นมาตรฐาน ว 4.2 ในสาระที่ 4 เทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ซึ่งส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ด าเนินโครงการที่เก่ียวข้องกับวิทยาการค านวณในระดับต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบาย
ข้างต้นเมื่อผนวกรวมกับนโยบายข้างต้น โดยมีจุดเน้นการด าเนินงาน ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถ
ในการแข่งขัน พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 ด้วยการจัดการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาต่างประเทศ (ภาษาที่ 3) 
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 จากนโยบายข้างต้น ประกอบกับความต้องการก าลังคนของประเทศในกลุ่มอาชีพสะเต็มศึกษา และ
ผู้สร้างนวัตกรรม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 จึงวางแผนการด าเนินการให้มี
ความสอดคล้องกับความต้องการดังกล่าว โดยด าเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษา 
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตัวชี้วัด และพัฒนาต่อยอดอย่างต่อเนื่องต่อไป 
 
2.  วัตถุประสงค์โครงการ  

2.1  เพ่ือพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณและ        
การออกแบบเทคโนโลยีของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 

2.2  เพ่ือนิเทศ ติดตาม และให้ค าปรึกษาด้านการจัดการเรียนรู้ให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้
วิทยาการค านวณและการออกแบบเทคโนโลยีของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย เขต 1 

 
3.  เป้าหมายโครงการ  
 3.1 เชิงปริมาณ 

  3.1.1  นักเรียนทุกคน ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนการศึกษาประถม ศึกษาหนองคาย 
เขต 1 (โรงเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย) 

  3.1.2  ครูผู้สอน จ านวน 186 คน (โรงเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย) 
  3.1.3  โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 48 โรงเรียน  
  3.1.4  ส านักงานเขตพ้ืนการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 
3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1  ครูผู้สอนโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ความเข้าใจและสามารถจัดการเรียนรู้วิทยาการ

ค านวณและการออกแบบเทคโนโลยี อยู่ในระดับ “ดี” ขึ้นไป 
  3.2.2  โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ อยู่ในระดับ 

“ดี” ขึ้นไป 
  3.2.3  โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อการส่งเสริม สนับสนุน ความรู้ ความเข้าใจ 

เชื่อมต่อเครือข่ายเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ ของส านักงานเขตพ้ืน
การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 อยู่ในระดับ “มาก” ขึ้นไป 

  3.2.4  ส านักงานเขตพ้ืนการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มีผลการนิเทศ ติดตาม และให้
ค าปรึกษาด้านการจัดการเรียนรู้ให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณและการออกแบบ
เทคโนโลยีของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย อยู่ในระดับ “ดี” ขึ้นไป 
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4. วิธีการและข้ันตอนการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. การประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการการขับเคลื่อนการจัดการ

เรียนรู้วิทยาการค านวณโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมหนองคาย เขต 1 จ านวน 50 คน 
-  ประชุมเตรียมการคณะกรรมการ 
-  จัดท าปฏิทินด าเนินงาน 
-  จัดท าเครื่องมือการด าเนินงาน 
-  ประชุมเตรียมการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร C4T 

มี.ค.63  

2. จัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร C4T จ านวน 5 ระดับ  
2.1  ระดับปฐมวัย 
2.2  ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 
2.3  ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 
2.4  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  
2.5  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 
-  อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร C4T จ านวน 5 ระดับ 

เม.ย.63  

3. การนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณและการออกแบบ
เทคโนโลยี จ านวน 3 ครั้ง/ปี 
-  ประชุมเตรียมการคณะกรรมการการนิเทศ ติดตามฯ 
-  นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณและการออกแบบ
เทคโนโลยี โดยใช้กระบวนการ COLA/COPA MODEL 

พ.ค.-ก.ย.63  

4. สรุปรายงานผลการด าเนินงานโครงการ 
-  สรุปรายงานผลการสังเคราะห์การด าเนินงาน 
-  รายงานผลการด าเนินงาน 

ก.ย.63  

 
5.  สถานที่ด าเนินการ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 และโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย  จ านวน                  
48 โรงเรียน 
 
6. งบประมาณ  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 จ านวน  316,800 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) ขอถัวจ่ายตามตารางรายละเอียด
ค่าใช้จ่ายของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายละเอียดดังนี้ : 
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กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1.  การประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการ
การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมหนองคาย เขต 1 จ านวน 50 คน จ านวน 
1 วัน 
   -  ค่าอาหารว่าง (70 บาท x 1 วัน x 50 คน = 
3,500 บาท) 
   -  ค่าอาหารกลางวัน (120 บาท x 1 วัน x 50 
คน = 6,000 บาท) 
   -  ค่าจัดท าวัสดุเอกสาร 

11,500   
 
 
 
 

3,500 
 
 

6,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,000 
2.  จัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร C4T 
จ านวน 5 ระดับ  

2.1  ระดับปฐมวัย จ านวน 40 คน จากโรงเรียน 
20 โรงเรียน ๆ ละ 2 คน จ านวน 2 วัน 

-  ค่าอาหารว่าง (35 บาท x 2 มื้อ x 2 วัน x 
40 คน = 5,600 บาท) 

-  ค่าอาหารกลางวัน (120 บาท x 1 มื้อ x 2 วัน 
x 40 คน = 9,600 บาท) 

2.2  ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 จ านวน 40 
คน จากโรงเรียน 20 โรงเรียน ๆ ละ 2 คน จ านวน          
2 วัน 

-  ค่าอาหารว่าง (35 บาท x 2 มื้อ x 2 วัน x 
40 คน = 5,600 บาท) 

-  ค่าอาหารกลางวัน (120 บาท x 1 มื้อ x 2 วัน 
x 40 คน = 9,600 บาท) 

2.3  ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 จ านวน 40 
คน จากโรงเรียน 20 โรงเรียน ๆ ละ 2 คน จ านวน            
2 วัน 

-  ค่าอาหารว่าง (35 บาท x 2 มื้อ x 2 วัน x 
40 คน = 5,600 บาท) 

263,840  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

5,600 
 

9,600 
 
 
 
 

5,600 
 

9,600 
 
 
 
 

5,600 
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กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

-  ค่าอาหารกลางวัน (120 บาท x 1 มื้อ x 2 วัน 
x 40 คน = 9,600 บาท) 

2.4  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จ านวน 56 คน 
จากโรงเรียน 20 โรงเรียนๆ ละ 2 คน เวลา            
4 วัน 

-  ค่าอาหารว่าง (35 บาท x 2 มื้อ x 4 วัน x 
56 คน = 15,680 บาท) 

-  ค่าอาหารกลางวัน (120 บาท x 1 มื้อ x 4 วัน 
x 56 = 26,880 บาท) 

2.5  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จ านวน 10 คน  
จ านวน 4 วัน 

-  ค่าอาหารว่าง (35 บาท x 2 มื้อ x 4 วัน x 
10 คน = 2,800 บาท) 

-  ค่าอาหารกลางวัน (120 บาท x 1 มื้อ x 4 
วัน x 10 = 4,800 บาท) 

2.6  วิทยากรที่ผ่านการอบรม CCT จ านวน 2 
คน 14 วัน 

-  ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 2 คน จ านวน 
14 วัน ๆ ละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท (2 คน x 
14 วัน x 6 ชั่วโมง x 600 บาท = 100,800 บาท) 

-  ค่าอาหารว่าง (35 บาท x 2 มื้อ x 14 วัน x 
2 คน = 1,960 บาท) 

-  ค่าอาหารกลางวัน (120 บาท x 1 มื้อ x 14 
วัน x 2 คน = 3,360 บาท) 

-  ค่าที่พัก 2 คน จ านวน 14 คืน ๆ ละ 1,200 
บาท (2 คน x 14 วัน x 1,200 บาท = 33,600 
บาท) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100,800 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9,600 
 
 
 
 

15,680 
 

26,880 
 
 
 

2,800 
 

4,800 
 
 
 
 
 
 

1,960 
 

3,360 
 

33,600 
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กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

-  ค่าชดเชยน้ ามัน ไป-กลับ 418 กิโลเมตร 
จ านวน 5 ครั้ง รวมระยะทาง 2,090 กิโลเมตร 
กิโลเมตรละ 4 บาท (418 กิโลเมตร x 5 ครั้ง x        
4 บาท = 8,360 บาท ) 

2.7  ค่าจัดท าวัสดุเอกสาร 

 
 

8,360  
 

20,000 

3.   การนิ เทศ ติดตาม การจัดการ เรี ยนรู้
วิทยาการค านวณและการออกแบบเทคโนโลยี 
จ านวน 3 ครั้ง/ปี 
-  ค่าชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิง 
-  ค่าเบี้ยเลี้ยง จ านวน 6 คน 3 ครั้ง ๆ ละ 3 วัน 
วันละ 240 บาท (6 คน x 3 ครั้ง x 3 วัน x 240 
บาท = 12,960 บาท) 

28,960  
 
 
 
 
 

 
 
 

16,000 
12,960 

 

4.  สรุปรายงานผลการด าเนินงานโครงการ 
จ านวน 50 คน จ านวน 1 วัน 
   -  ค่าอาหารว่าง (70 บาท x 1 วัน x 50 คน = 
3,500 บาท) 
   -  ค่าอาหารกลางวัน (120 บาท x 1 วัน x 50 
คน = 6,000 บาท) 
   -  ค่าจัดท าวัสดุเอกสาร 

12,500   
 

3,500 
 

6,000 

 
 
 
 
 
 

3,000 

รวม 316,800 100,800 191,000 25,000 

 
7. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

1.  โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร C4T 
จ านวน 5 ระดับ  
1.1  ระดับปฐมวัย  
 
1.2  ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.1 - ป.3) 
 

จ านวนวันอบรม โรงเรียนและครูผู้สอนที่
เข้าอบรม จ านวน 186 คน 
-  อบรม จ านวน 2 วัน จ านวน 20 
โรงเรียน ๆ ละ 2 คน จ านวน 40 คน 
-  อบรม จ านวน 2 วัน จ านวน 20 
โรงเรียน ๆ ละ 2 คน จ านวน 40 คน 
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ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

1.3  ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4 - ป.6) 
 
1.4.  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3) 
 
1.5  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.4 - ม.6) 
 

-  อบรม จ านวน 2 วัน จ านวน 20 
โรงเรียน ๆ ละ 2 คน จ านวน 40 คน 
-  อบรม จ านวน 4 วัน จ านวน 20 
โรงเรียน ๆ ละ 2 คน จ านวน 40 คน 
-  อบรม จ านวน 4 วัน จ านวน 1 
โรงเรียน ผู้เข้าอบรม จ านวน 10 คน 

2.  นักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณและ
การออกแบบเทคโนโลยี 
 

-  ระดับปฐมวัย นักเรียนทุกคน โรงเรียน
กลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 100 
-  ระดับประถมศึกษาตอนต้น             
(ป.1 - ป.3) นักเรียนทุกคน โรงเรียน
กลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 100 
-  ระดับประถมศึกษาตอนปลาย         
(ป.4 - ป.6) นักเรียนทุกคน โรงเรียน
กลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 100 
-  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3) 
นักเรียนทุกคน โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย  
ร้อยละ 100 
-  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) 
นักเรียนทุกคน โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย  
ร้อยละ 100 

3.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย 
เขต 1 มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดประชุมอบรมเชิง
ปฏิบัติการหลักสูตร C4T ให้กับทุกระดับชั้น 

-  อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปีการศึกษา 
 

4.  การนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ
และการออกแบบเทคโนโลยี 

-  อย่างน้อย 3 - 8 ครั้ง/ปีการศึกษา 

เชิงคุณภาพ  
1.  ครูผู้สอนโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ความเข้าใจและ
สามารถจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณและการออกแบบ
เทคโนโลยี  

-  ระดับคุณภาพ “ดี” ขึ้นไป 
 

2.  โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้
วิทยาการค านวณ 

-  ระดับคุณภาพ “ดี” ขึ้นไป 
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ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

3.  โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อการส่งเสริม 
สนับสนุน ความรู้ ความเข้าใจ เชื่อมต่อเครือข่ายเตรียม
ความพร้อมในการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการ
ค านวณ ของส านักงานเขตพ้ืนการศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย เขต 1 

-  ระดับคุณภาพ “มาก” ขึ้นไป 
 

4.  ส านักงานเขตพ้ืนการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 
1 มีผลการนิเทศ ติดตาม และให้ค าปรึกษาด้านการจัดการ
เรียนรู้ให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ
และการออกแบบเทคโนโลยีของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 

-  ระดับคุณภาพ “ดี” ขึ้นไป 
 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 8.1  คุณภาพการศึกษาด้านวิทยาการค านวณและการออกแบบเทคโนโลยี ของนักเรียนในโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 สูงขึ้น 
 8.2  ครูที่รับผิดชอบจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณและการออกแบบเทคโนโลยีในโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ
และการออกแบบเทคโนโลยีสูงขึ้น 
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ชื่อโครงการ      การพัฒนาโรงเรียนในสังกัดในการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน ตามเป้าหมาย

การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 
สอดคล้องกับนโยบาย   นโยบายที่ 5  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ  
        สิ่งแวดล้อม 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์ 

 นางสาววิไลพร พรมศรี   เบอร์โทรศัพท์ 095-6637824, 088-5197824 
   e – mail : wpjum2552@gmail.com   

ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
 

 

1.  เหตุผลความจ าเป็น 
 การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ (Climate Change) สภาวะโลกร้อน (Global Warming) และปรากฏการณ์
เรือนกระจก (Greenhouse Effect) ส่งผลกระทบอย่างมากต่อทุกประเทศในโลก ในช่วง 2 – 3 ทศวรรษ             
ที่ผ่านมา ท้าให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมโลก เช่น ภัยแล้ง น ้าท่วม พายุ คลื่นความร้อน และไฟป่า เป็นต้น ท้าให้
ระบบนิเวศของโลกมีการเปลี่ยนแปลง การท้ากิจกรรมของมนุษย์เป็นส่วนหนึ่งที่ส้าคัญที่ท้าให้เกิดปัญหา
สิ่งแวดล้อมโลก เช่น การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในปริมาณมากและไม่จ้าเป็น การตัดไม้ท้าลายป่า การขยายตัว
ทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว เป็นสาเหตที่ท้าให้ขาดแคลนพลังงานและทรัพยากร เกิดการท้าลาย
สมดุลทางธรรมชาติและปรากฏการณ์เรือนกระจก ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศทั่วโลก จึงมี
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention 
on Climate Change: UNFCCC) รักษาระดับความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศให้อยู่ในระดับ    
ที่ปลอดภัยและคงท่ี ต้องใช้ระยะเวลาในการด้าเนินการและเป็นไปอย่างยั่งยืน การพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นวาระหลัก
ของการพัฒนา “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)   17 เป้าหมาย 
ใช้เป็นแนวทางในการก้ากับดูแลการพัฒนาของโลกระหว่างปี 2016 – 2030” ประเทศไทยได้ลงนามร่วมกัน
ภาคีสมาชิกรับรองฉันทามติเป้าหมายการพัฒนาและเป้าการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ ก้าหนดอยู่ใน
รัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 65 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ต้องมีการบรรจุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เชื่อมโยงทั ง 
30 เป้าประสงค์กับยุทธศาสตร์ชาติ สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ถึง 8 
ยุทธศาสตร์ โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ที่ 1 ว่าด้วยการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์             
ที่ 4 ว่าด้วยการเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
 การพัฒนาที่ยั่งยืนใช้แนวคิดการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืน มุ่งเน้นการพัฒนาด้านการเจริญเติบโตทาง 
เศรษฐกิจจากกระบวนการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีสะอาด ลดปริมาณของเสีย ไม่ท้าลายสภาพแวดล้อมและไม่สร้าง
มลพิษที่จะกลายมาเป็นต้นทุนการผลิตในระยะต่อไป ข้อจ้ากัดของการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพใน
ระยะยาว มีเงื่อนไขของกระบวนการผลิตและการบริโภคที่มีประสิทธิภาพและไม่ท้าลายสิ่งแวดล้อม เน้น 2 ประการ 
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คือ การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน (Sustainable consumption and production) เป็นการผลิตและ
การบริโภคที่สามารถเพ่ิมขึ นอย่างต่อเนื่องในระยาว ได้แก่ 1) การผลิตที่ยั่งยืน เป็นการเลือกใช้วัตถุดิบที่ไม่เป็น
กากของเสียที่ท้าลายสิ่งแวดล้อม การใช้วัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพและไม่สิ นเปลืองจากการพัฒนาเทคโนโลยี
และทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ น และการเลือกใช้เทคโนโลยีที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
รวมถึงการบริหารจัดการกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และ  2) การบริโภคที่
ยั่งยืน รูปแบบการใช้พลังงาน/แร่ธาตุ/การใช้ยานพาหนะที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และประหยัด มีการเลือกใช้
สินค้าและบริการโดยกระบวนผลิตที่ไม่ท้าลายสภาพแวดล้อม วัตถุดิบหรือองค์ประกอบของสินค้าและบริการ
ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม และการลดของเสียหรือกากจากการบริโภค 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ก้าหนดยุทธศาสตร์ที่ 5 การเติบโตคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สอดคล้อง
กับนโยบายและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 12 เพื่อเน้นและให้ความส้าคัญในการให้ความรู้ที่ถูกต้อง 
สร้างจิตส้านึกที่ต่อเนื่องและส่งเสริม สนับสนุน การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการผลิตและบริโภค ส้านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน มีพันธกิจหลักในการสร้างประชากรหรือคนที่มีคุณภาพจากการศึกษาให้กับ
สังคมจากรุ่นสู่รุ่น โดยค้านึงถึงทรัพยากรเพ่ือคนรุ่นต่อไป เป็นต้นแบบที่มีคุณภาพ และมีจิตสาธารณะ สู่ที่บ้าน
และชุมชน จึงมีความส้าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการขับเคลื่อนแผนนโยบาย และ
ยุทธศาสตร์ เป็นแนวทางให้ประสบความส้าเร็จในการพัฒนาโรงเรียนคาร์บอนต่้าสู่ชุมชนคาร์บอนต่้า และน้าไปสู่
สังคมท่ียั่งยืน 
 จากสภาพปัจจุบันและสภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมโลก ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย 
เขต 1 ได้ตระหนักและเห็นความส้าคัญจึงจัดท้าโครงการ “การพัฒนาโรงเรียนในสังกัดในการผลิตและการบริโภค
อย่างยั่งยืน ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)” เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาให้นักเรียนได้ศึกษา
แหล่งเรียนรู้โรงงานอุตสาหกรรมการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชนเชิงนิเวศ และหน่วยงานส่งเสริม             
การบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ือน้าความรู้มาประยุกต์ใช้และจัดท้าโครงงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ต่อไป 
 
2.  วัตถุประสงค์  

2.1  เพ่ือสร้างจิตส้านึก ขยายองค์ความรู้ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการผลิตและบริโภคที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการสู่การน้าไปใช้ในการด้าเนินชีวิตประจ้าวัน โดยยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2.2  เพ่ือให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีวินัยและจิตส้านึกท่ีดีในการเลือกผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมสู่โรงเรียนคาร์บอนต่้า 

2.3  เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการในสังกัดและส้านักงานเขตพื นการศึกษาประถม 
ศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นต้นแบบในการจัดซื อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

2.4  เพ่ือยกระดับโรงเรียนในสังกัดและส้านักงานเขตพื นการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ให้เป็น
โรงเรียนและส้านักงานสีเขียวต้นแบบ เป็นแบบอย่างในการสร้างจิตส้านึกด้านการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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2.5  เพ่ือส่งเสริมความรู้ ผลิตสื่อ จัดกิจกรรมและบูรณาการสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องด้านการเลือกผลิต
และเลือกซื อที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามนโยบาย Thailand 4.0 

2.6  เพ่ือสนับสนุนความรู้ ความเข้าใจ เชื่อมต่อเครือข่ายเตรียมความพร้อมโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
และชุมชนบริเวณใกล้โรงงานอุตสาหกรรมที่จะได้รับการพัฒนาเป็นเมืองสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน   

 
3.  เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 

   3.1.1  นักเรียนทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัดส้านักงานเขตพื นการศึกษา
ประถม ศึกษาหนองคาย เขต 1 ที่เข้าร่วมโครงการ 

   3.1.2  โรงเรียน จ้านวน 16 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 10 โรงเรียน จาก 154 โรงเรียน 2 สาขา  
   3.1.3  ส้านักงานเขตพื นการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 
3.2  เชิงคุณภาพ 

    3.2.1  โรงเรียนมีการสร้างจิตส้านึก ขยายองค์ความรู้ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการ
ผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สู่การน้าไปใช้ในการด้าเนินชีวิตประจ้าวัน โดยยึดหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง อยู่ในระดับ “ดี” ขึ นไป 
    3.2.2  นักเรียนมีวินัยและจิตส้านึกที่ดีในการเลือกผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสู่
โรงเรียนคาร์บอนต่้า อยู่ในระดับ “ดี” ขึ นไป 
 
4.  วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 

1 ประชุมปฏิบัติการความร่วมมือระหว่างส้านักงานเขตพื นที่การศึกษา

ประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 และโรงเรียน และแต่งตั งคณะท้างานระดับ

เขตพื นที่การศึกษา ร่วมกันจัดท้า Road Map และแผนปฏิบัติการ เพ่ือ

จัดแนวทางการด้าเนินงานการให้องค์ความรู้และสร้างจิตส้านึกด้านการ

ผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

พ.ค. 63  

2 จัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างจิตส้านึกด้านการผลิตและ          

การบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” 

2.1  นโยบายการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการพัฒนา

เมืองอุตสาหกรรม เชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไปสู่การปฏิบัติ  

เป้าหมาย และแนวทางในการปฏิบัติ 

มิ.ย.63  
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ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 

2.3  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการน้ามาปรับประยุกต์ใช้ 

2.4  ความรู้ ความเข้าใจ และการสร้างจิตส้านึกด้านการผลิตและการบริโภค

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

2.5  การคัดแยกขยะตามหลัก 3Rs  

2.6  การตัดสินในการการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

2.7  บทบาทหน้าที่ตนเองในการผลิตและการบรโิภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

3 โรงเรียนประชุมคณะครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั นพื นฐาน 

และผู้น้าชุมชน แจ้งรายละเอียดให้ทุกฝ่ายรับทราบ ร่วมกันจัดตั ง

คณะท้างาน จัดท้า Road Map และแผนปฏิบัติการ เพ่ือจัดท้าแนวทาง       

การด้าเนินงานการให้องค์ความรู้และสร้างจิตส้านึกด้านการผลิตและการ

บริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในระดับโรงเรียน 

มิ.ย. – ก.ค. 

63 

 

4 จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการตามที่ สพฐ.จัดสรรให้ 

โดยเขียนโครงการให้ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย 

เขต 1 อนุมัติโครงการ จ้านวน 16  โรงเรียน  

ก.ค. 63  

5 ด้าเนินการตาม Road Map และแผนปฏิบัติการ 

5.1  เขตพื นที่การศึกษา/โรงเรียนประชุมและวางแผนการด้าเนินการสร้าง

จิตส้านึก ขยายองค์ความรู้ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการผลิตและ

บริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาตามแนวศาสตร์พระราชาสู่

การน้าไปใช้ในการด้าเนินชีวิตประจ้าวัน 

5.2  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างจิตส้านึกด้านการผลิตและ          

การบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” ให้แก่ผู้บริหาร ครู และบุคลากร

ทางการศึกษาในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการในสังกัด จ้านวน 16 โรงเรียน 

5.3  เขตพื นที่การศึกษา/โรงเรียนด้าเนินการปลูกฝังและสร้างวินัยและ

จิตส้านึกที่ดีในการเลือกผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสู่

โรงเรียนคาร์บอนต่้า 

 

 

มิ.ย. – ก.ย. 

63 
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ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 

5.4  เขตพื นที่การศึกษา/โรงเรียนน้าขยะมาใช้ประโยชน์เพ่ือลดปริมาณ

ขยะ โดยใช้กระบวนการ 3Rs มาประยุกต์ใช้ในการผลิตและบริโภคเป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม จ้านวน 16 โรงเรียน 

5.5  เขตพื นที่การศึกษา/โรงเรียนจัดซื อจัดจ้างเป็นต้นแบบในการจัดซื อจัด

จ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

5.6  ยกระดับส้านักงานเขตพื นการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 

ให้เป็นเขตพื นที่การศึกษาเป็นส้านักงานสีเขียวต้นแบบ และโรงเรียนใน

สังกัดที่เข้าร่วมโครงการเป็นโรงเรียนสีเขียวต้นแบบ เป็นแบบอย่างในการ

สร้างจิตส้านึกด้านการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

5.7  โรงเรียนในสังกัดที่เข้าร่วมโครงการน้าความรู้ ความเข้าใจ ไปออกแบบ

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผลิตสื่อ บูรณาการสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง

ด้าน การเลือกผลิตและเลือกซื อที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามนโยบาย 

Thailand 4.0 และส่งเสริมนักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้โรงงาน

อุตสาหกรรม (โรงงานสุรา, โรงงานยางพาราถาวร) ที่อยู่ใกล้เข้าค่ายการ

ผลิตและบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และจัดท้าโครงงานเรื่องที่สนใจ 

5.8  โรงเรียนสนับสนุนความรู้ ความเข้าใจ สร้างเครือข่าย และเชื่อมต่อ

เครือข่ายเตรียมความพร้อมโรงเรียนและชุมชนบริเวณใกล้โรงงาน

อุตสาหกรรมที่จะได้รับการพัฒนาเป็นเมืองสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

6 ด้าเนินการออกนิเทศ ติตตาม เยี่ยม ช่วยเหลือ ให้ค้าแนะน้า โรงเรียนที่

เข้าร่วมโครงการ 

ก.ย. 63  

7 เขตพื นที่การศึกษา/โรงเรียนประเมินผลการด้าเนินโครงการ AAR สะท้อน

ผลการด้าเนินงาน 

ก.ย. 63  

8 เขตพื นที่การศึกษา/โรงเรียนสรุปผลการด้าเนินงานและรายงานผล ก.ย. –            

5 ต.ค. 63 
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6. งบประมาณ  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน 
 จ้านวน  140,000 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)  ขอถัวจ่ายตามตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  รายละเอียดดังนี  : 

กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1.  ประชุมปฏิบัติการความร่วมมือระหว่าง
ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย เขต 1 และโรงเรียน เพ่ือแต่งตั ง
คณะท้างานระดับเขตพื นที่การศึกษา ร่วมกัน
จัดท้า Road Map และแผนปฏิบัติการ เพ่ือจัด
แนวทางการด้าเนินงานการให้องค์ความรู้และ
สร้างจิตส้านึกด้านการผลิตและการบริโภคที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม จ้านวน 40 คน จ้านวน 1 วัน 
- ค่าอาหารว่าง (70 x 1 x 40 = 2,800 บาท) 
- ค่าอาหารกลางวัน (80 x 1 x 40 = 3,200 
บาท) 
- ค่าจัดท้าวัสดุเอกสาร 

8,000   
 
 
 
 
 
 
 

2,800 
3,200 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,000 
2.  จัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้าง
จิตส้านึกด้านการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม” 
2.1  นโยบายการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ
ภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม 
เชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไปสู่
การปฏิบัติ  เป้าหมาย และแนวทางในการปฏิบัติ 
2.3  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการ
น้ามาปรับประยุกต์ใช้ 
2.4  ความรู้ ความเข้าใจ และการสร้างจิตส้านึก
ด้านการผลิตและการบริ โภคที่ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
2.5  การคัดแยกขยะตามหลัก 3Rs  
2.6  การตัดสินในการการผลิตและการบริโภคที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

32,000   
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กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
2.7  บทบาทหน้าที่ตนเองในการผลิตและการ
บริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
ผู้เข้าร่วมประชุม จ้านวน 80 คน 2 วัน 

1) ผู้เข้าร่วมประชุมจากโรงเรียนที่เข้าร่วม
โครงการในสังกัด จ้านวน 18 โรงเรียน (ปีการศึกษา 
2562 จ้านวน 2 โรงเรียน และปีการศึกษา 2563 
จ้านวน 16 โรงเรียน) โรงเรียนละ 3 คน (ผู้บริหาร 
จ้านวน 1 คน, ครูวิชาการ จ้านวน 1 คน และครู
ผู้รับผิดชอบโครงการ จ้านวน 1 คน) รวมทั งสิ น 
จ้านวน 54 คน  

2)  คณะกรรมการท้างาน จ้านวน 20 คน 
3) คณะวิทยากร จ้านวน 6 คน 

- ค่าอาหารว่าง (70 x 2 x 80 = 11,200 บาท) 
- ค่าอาหารกลางวัน (80 x 2 x 80 = 12,800 
บาท) 
- ค่าจัดท้าวัสดุเอกสาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11,200 
12,800 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8,000 
3.  โรงเรียนประชุมคณะครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั นพื นฐาน และผู้น้าชุมชน แจ้ง
รายละเอียดให้ทุกฝ่ายรับทราบ ร่วมกันจัดตั ง
คณะท้างาน จัดท้า Road Map และแผนปฏิบัติการ 
เพ่ือจัดท้าแนวทางการด้าเนินงาน การให้องค์ความรู้
และสร้างจิตส้านึกด้านการผลิตและการบริโภคที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในระดับโรงเรียน 

- - - - 

4.  จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
ตามที่ สพฐ.จัดสรรให้ โดยเขียนโครงการให้ส้านักงาน
เขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 
อนุมัติโครงการ จ้านวน 16 โรงเรียน  
- จ้านวน 16 โรงเรียน ๆ ละ 5,000 บาท 
(16 x 5,000 = 80,000 บาท) 
 

80,000   
 
 
 

80,000 
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กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
5.  ด้าเนินการตาม Road Map และแผนปฏิบัติการ 

5.1  เขตพื นที่การศึกษา/โรงเรียนด้าเนินการ
สร้ างจิ ตส้ านึ ก ขยายองค์ความรู้  และการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการผลิตและบริโภคที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาตามแนว
ศาสตร์พระราชาสู่การน้าไปใช้ ในการด้าเนิน
ชีวิตประจ้าวัน 

5.2  เขตพื นที่การศึกษา/โรงเรียนด้าเนินการ
ปลูกฝังและสร้างวินัยและจิตส้านึกที่ดีในการ
เลือกผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสู่
โรงเรียนคาร์บอนต่้า 

5.3  เขตพื นที่การศึกษา/โรงเรียนน้าขยะมาใช้
ประโยชน์เพ่ือลดปริมาณขยะ โดยใช้กระบวนการ 
3Rs มาประยุกต์ใช้ในการผลิตและบริโภคเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม จ้านวน 2 โรงเรียน 

5.4  เขตพื นที่การศึกษา/โรงเรียนจัดซื อจัดจ้าง
เป็นต้นแบบในการจัดซื อจัดจ้างที่ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

5.5  ยกระดับส้านักงานเขตพื นการศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ให้เป็นเขตพื นที่
การศึกษาเป็นส้านักงานสีเขียวต้นแบบ และ
โรงเรียนสีเขียวต้นแบบ เป็นแบบอย่างในการสร้าง
จิตส้านึกด้านการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

5.6  โรงเรียนส่งเสริมความรู้ ผลิตสื่อ จัดกิจกรรม
และบูรณาการสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องด้าน 
การ เลื อกผลิ ตและ เลื อกซื อที่ เ ป็ นมิ ตรกั บ
สิ่งแวดล้อม ตามนโยบาย Thailand 4.0 และส่งเสริม
นักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้โรงงานอุตสาหกรรม 
(โรงงานสุรา, โรงงานยางพาราถาวร) ที่อยู่ใกล้
เ ข้ าค่ ายการผลิ ตและบริ โภค เป็ นมิ ตรกั บ

2,000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



247 
 

กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
สิ่งแวดล้อม และจัดท้าโครงงานเรื่องที่สนใจ 

จัดกิจกรรมและบูรณาการสาระการเรียนรู้ที่
เกี่ยวข้องด้านการเลือกผลิตและเลือกซื อที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

1)  หน่วยการเรียนรู้เลี ยงไส้เดือน 
2)  หน่วยการเรียนการท้าปุ๋ยหมัก 
3)  หน่วยการเรียนรู้การประดิษฐ์ดอกไม้

จากเศษวัสดุ 
4)  หน่วยการเรียนรู้น้าหมักชีวภาพจาก            

น ้ากากส่า 
5)  หน่วยการรู้การคัดแยกขยะตามหลัก 

3Rs 
6)  หน่วยการเรียนรู้การเพาะถั่วงอก 
7)  หน่วยการเรียนรู้สวนผักอินทรีย์ (จัดท้า

สวนผัก, น ้าหมัก และ ปุ๋ยหมัก) 
8)  หน่วยการเรียนรู้การปลูกมะนาวในท่อ

ซีเมนต์ และยางรถยนต์ 
9)  หน่วยการเรียนรู้การบ้าบัดน ้าเสีย 
10)  หน่วยการเรียนรู้โครงงาน 

5.7  โรงเรียนส่งเสริมความรู้ด้านวงจรชีวิต
ของผลิตภัณฑ์ (LCA) เพ่ือส่งเสริมการลดคาร์บอน
ในโรงเรียน 

5.8  โรงเรียนสนับสนุนความรู้ ความเข้าใจ 
สร้างเครือข่าย และเชื่อมต่อเครือข่ายเตรียม
ความพร้อมโรงเรียนและชุมชนบริ เวณใกล้
โรงงานอุตสาหกรรมที่จะได้รับการพัฒนาเป็น
เมืองสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

- ค่าจัดท้าเอกสาร 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,000 
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กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
6.   ด้ า เ นิ นการออกนิ เ ทศ  ติ ตตาม  เ ยี่ ย ม 
ช่วยเหลือ ให้ค้าแนะน้า โรงเรียนที่ เข้าร่วม
โครงการ 

14,600   
 

14,600 

 

7.  เขตพื นที่การศึกษา/โรงเรียนประเมินผลการ
ด้าเนินโครงการ AAR สะท้อนผลการด้าเนินงาน 

- ค่าอาหารว่าง จ้านวน 20 คน 1 วัน 
  (20 x 35 x 1 = 700) 
- ค่าจัดท้าเอกสาร 

1,700   
 
 

700 

 
 
 
 

1,000 
8.  เขตพื นที่การศึกษา/โรงเรียนสรุปผลการ
ด้าเนินงานและรายงานผล 

- ค่าอาหารว่าง จ้านวน 20 คน 1 วัน 
  (20 x 35 x 1 = 700) 
- ค่าจัดท้าเอกสาร 

1,700  
 
 

 
 

700 

 
 
 
 

1,000 
รวมงบประมาณ 140,000 - 126,000 14,000 

 
7. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ  

1.  นักเรียนทุกคนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ มีการสร้างจิตส้านึก ขยาย
องค์ความรู้ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม สู่การน้าไปใช้ในการด้าเนินชีวิตประจ้าวัน โดยยึดหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

- จ้านวน 16 โรงเรียน 
- นักเรียนทุกคนใน
โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 

2.  นักเรียนทุกคนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการน้าความรู้ ความเข้าใจที่ได้
น้ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ้าวัน ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการผลิต
และบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (การคัดแยกขยะตามหลัก 3 Rs) 

- จ้านวน 16 โรงเรียน 
- นักเรียนทุกคนใน
โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 

3.  โรงเรียนมีการน้าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการเก็บข้อมูลและทดแทน
การลดปริมาณขยะ และส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย 
เขต 1 จัดซื อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

- จ้านวน 16 โรงเรียน 
- ส้านักงานเขตพื นที่
การศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย เขต 1 
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ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
4.  โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมและการจัดกิจกรรมและการจัดการเรียนรู้ด้าน

การจัดการขยะ การผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมในสาระการเรียนรู้ที่เก่ียวข้อง 

- จ้านวน 16 โรงเรียน 

5.  โรงเรียนต้นแบบและนักเรียนเป็นผู้น้าด้านการใช้พลังงานอย่างประหยัด
และมีประสิทธิภาพ การลดใช้สารเคมี และด้านความปลอดภัยและส่งเสริม
สุขภาพดีจากสิ่งแวดล้อมที่ดี สามารถขยายเครือข่ายและเป็นแหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียน 

- จ้านวน 16 โรงเรียน 
- นักเรียนทุกคนในโรงเรียน
ที่เข้าร่วมโครงการ 

6.  ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มีการน้า
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการเก็บข้อมูลและทดแทนการลดปริมาณขยะ และ
ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 จัดซื อจัดจ้างที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

- ส้านักงานเขตพื นที่
การศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย เขต 1 
- บุคลากรในหน่วยงาน 
ทุกคน 

7.  ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นต้นแบบ
เป็นผู้น้าด้านการใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ การลดใช้
สารเคมี และด้านความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพดีจากสิ่งแวดล้อมที่ดี 
สามารถขยายเครือข่ายและเป็นแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนในสังกัด 

- ส้านักงานเขตพื นที่
การศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย เขต 1 
- บุคลากรในหน่วยงาน 
ทุกคน 

เชิงคุณภาพ  
1.  โรงเรียนมีการสร้างจิตส้านึก ขยายองค์ความรู้ และการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สู่การน้าไปใช้ใน
การด้าเนินชีวิตประจ้าวัน โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

-  ระดับคุณภาพ “ดี”       
ขึ นไป 

2.  นักเรียนมีวินัยและจิตส้านึกที่ดีในการเลือกผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมสู่โรงเรียนคาร์บอนต่้า 

-  ระดับคุณภาพ “ดี”        
ขึ นไป 
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8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 8.1  ครู ผู้บริหาร นักเรียน ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน ได้รับความรู้ เกิด
ความเข้าใจ และสามารถด้าเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาอย่างยั่งยืนด้านการลดใช้พลังงาน การจัดการ
ขยะ น ้าเสีย การลดการใช้สารเคมี และการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้เป็นวิถีชีวิตตาม
หลักทฤษฎีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม 
 8.2  มีแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการด้านการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต้นแบบ
ในสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องในด้านการลดใช้พลังงาน การจัดการขยะ น ้า น ้าเสีย ลดใช้สารเคมี อาชีพที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม และน้ามาจัดการเรียนการสอน จัดกิจกรรม ที่สนับสนุนโรงเรียนและชุมชน  
 8.3  โรงเรียนด้าเนินการวิจัยควบคู่กับการท้างานประจ้า โดยเน้นการวิจัยนวัตกรรมการผลิตและการ
บริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 8.4  ครู ผู้บริหาร นักเรียน ศึกษานิเทศก์ ได้มีการพัฒนาสื่อนวัตกรรมที่หลากหลายน้ามาประยุกต์ใช้
ในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนและชุมชน 
 8.5  โรงเรียนมีการด้าเนินร่วมกันกับผู้ที่เกี่ยวข้อง มีการขยายผลและเกิดเครือข่ายด้านการจัดการขยะ
ในโรงเรียนและชุมชนปลอดขยะ/หรือชุมชนตัวอย่าง 
 8.6  นักเรียน โรงเรียน ชุมชน มีศูนย์การเรียนรู้ อาชีพ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การผลิตและการ
บริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และส้านักเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 หรือโรงเรียน
ต้นแบบ 
 8.7  มีเครือข่ายและมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมการสร้างจิตส้านึกที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 8.8  มีการขยายผลการสร้างจิตส้านึกด้านการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 
 



ส่วนที่ 4  
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 

 
 

กระบวนการน าแผนสู่การปฏิบัติ 
  1. สื่อสารทิศทางองค์กรทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ จุดเน้นการพัฒนาและเป้าหมายการ
ให้บริการหน่วยงาน ให้บุคลากรทุกระดับรับรู้และเข้าใจตรงกันอย่างทั่วถึง 
  2. จัดโครงสร้าง กระบวนการท างาน และมอบหมายผู้รับผิดชอบปฏิบัติงาน ทั้งเจ้าภาพหลัก            
เจ้าภาพรอง และผู้สนับสนุน พร้อมก าหนดบทบาทความรับผิดชอบอย่างชัดเจน 
  3. วิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพปัจจุบัน และเป้าหมายตามนโยบายเพ่ือก าหนดยุทธศาสตร์และจัดท า
แผนปฏิบัติให้บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ 
  4. ด าเนินงาน กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการที่ก าหนดไว้ 
  5. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อให้การน ายุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดย
ติดตามความก้าวหน้าประจ าปี การประเมินผลระยะครึ่งปี และการประเมินผลเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ 
  6. สร้างกลไกขับเคลื่อนและตรวจสอบสาธารณะ โดยรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีสู่สาธารณชน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  ทั้งนี้ การบริหารงบประมาณให้ค านึงถึงความคุ้มค่า คุ้มทุน ประหยัด และเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน
สูงสุด สอดคล้องกับกลยุทธ์ จุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยการด าเนินงาน             
จักต้องถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณและระเบียบวิธีการบริหารงบประมาณ การเงิน การคลัง 

การด าเนินการตามแผน 

 1. ในการด าเนินการจัดท าแผนงาน/โครงการ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา จ าเป็นต้องมี 
การจัดท าตัวชี้วัด เพื่อให้การพัฒนาด าเนินไปสู่เป้าหมายให้เป็นผลส าเร็จ การจัดท าตัวชี้วัดจึงเปรียบเสมือนตัว
บ่งชี้ความส าเร็จของการด าเนินงานโครงการว่าประสบความส าเร็จมากน้อยเพียงใด และเป็นไปตามเป้าหมายที่
หน่วยงานวางไว้หรือไม่  การใช้งบประมาณประหยัดและคุ้มทุนคุ้มค่ามากน้อยเพียงใด และควรจะด าเนิน
โครงการดังกล่าวต่อไปหรือไม่  ซึ่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ได้
น าเป้าหมายความส าเร็จและตัวชี้วัดความส าเร็จที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดมาใช้
เป็นเครื่องมือวัดความส าเร็จ โดยจ าแนกตามยุทธศาสตร์   
  2. จัดการประชุมชี้แจงท าความเข้าใจให้แก่คณะกรรมการพิจารณาจัดท าแผนฯ เพ่ือรับทราบนโยบาย
และแนวทางการด าเนินงานที่จะน าไปสู่ความส าเร็จตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ 
  3. ประชุมท าความเข้าใจให้แก่บุคลากรในส านักงานและสถานศึกษารับทราบนโยบายและแนว
ทางการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือพิจารณาจัดท ากิจกรรม/โครงการเพ่ือ
จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ต่อไป 
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  4. ในการด าเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลต่อนักเรียน ครูและการจัดการเรียนสอน โดยเฉพาะผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซึ่งต้องประสบ
ความส าเร็จตามเป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาต้องมีการ
ทบทวนการด าเนินงานเพื่อให้แผนประสบผลส าเร็จตามเป้าประสงค์ท่ีก าหนดไว้  
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