


 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ก 

 
 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

คำนำ 
 
 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 เป็นองค์กรทางการศึกษาที่มี
ภารกิจในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้ครอบคลุมตั้งแต่ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนในสังกัดทั้ง 176 แห่ง ครอบคลุม  
9 อำเภอในเขตพ้ืนที่บริการ ให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายและจุดเน้นของรัฐบาล 
กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตลอดจนเหมาะสมกับบริบทของ
พ้ืนที่ โดยยึดหลักการบริหารจัดการศึกษาเพ่ือให้เด็กและเยาวชนไทยทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับการบริการทาง
การศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม โดยคำนึงถึงสิทธิและโอกาสของผู้เรียนในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
ทั้งนี้ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 มุ่งเน้นในการยกระดับและพัฒนา
คุณภาพการศึกษา และเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาให้ครอบคลุมในทุกมิติ โดยขับเคลื่อน
ดำเนินการโครงการและกิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของทุกภาคส่วนให้เกิดประสิทธิผลอย่าง
เป็นรูปธรรม  

ในการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ได้ดำเนินการโดยมุ่งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ วิพากษ์ ระดมความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ในการดำเนินงานที่ผ่านมา 
เพ่ือนำมาบูรณาการและปรับใช้ในการขับเคลื่อนการภารกิจตามแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องเหมาะสมกับ
บริบทและสถานการณ์ปัจจุบัน เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถนำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 ไปเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้ประสบความสำเร็จตรงตามวัตถุประสงค์ของ
นโยบายและจุดเน้นอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการยกระดับคุณภาพการศึกษา และประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษาตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนดไว้  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ได้นำเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวดัพระนครศรีอยุธยา  
                     ให้ความเห็นชอบในคราวประชมุ ครั้งที ่1/ 2565 วันที่ 6 เดอืน มกราคม พ.ศ.2565 
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ข 

 
 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

สารบญั 
 
เรื่อง                         หน้า 
 

ส่วนที่ 1 บทนำ                                             1 
ส่วนที ่2  นโยบายและทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา          19 
ส่วนที ่3 สรุปโครงการจำแนกรายกลยุทธ์             50 
           กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ (7 โครงการ)   54 
  - โครงการส่งเสริม สนับสนุน เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์            55 
  - โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในองค์กรประจำป ี2565                        64 
  - โครงการส่งเสริมการพัฒนาและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ             68 
  เนตรนารี และยุวกาชาด 
  - โครงการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                                  74 
  - โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา               80 
  (โครงการโรงเรียนสุจริต) 
  - โครงการส่งเสริมประวัติศาสตร์และความเป็นอยุธยา                                    90 
  - โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี        96 
  งบประมาณ พ.ศ.2565 
  กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน  101 
    ของประเทศ (6 โครงการ) 
  - โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยตามนโยบาย                    102 
                 “เด็กไทยวิถีใหม ่อ่านออกเขียนได้ทุกคน” 
  - โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมีงานทำ    108 
  - โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกล (Distance Learning)  113 
  - โครงการสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องทักษะแห่งศตวรรษที่ 21     119 
  ผสมผสานแนวทฤษฎีพหุปัญญา 
  - โครงการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC              124 

(Professional Learning Community)  
- โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่      129 
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 
 
  



 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ค 

 
 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

สารบญั (ต่อ) 
 
เรื่อง                        หน้า 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา                134 
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (6 โครงการ) 
- โครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2565                                 135 
- โครงการยกย่องเชิดชูเกยีรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา               140 
คนดีศรี สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
- โครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ทรงคุณค่า                             145 
- โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ปีงบประมาณ          150 
พ.ศ.2565 
- โครงการพัฒนางานการศึกษาในโรงเรียนที่จัดการศึกษาเรียนรวมสังกัด             156 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
- โครงการส่งเสริม พัฒนา และยกระดับทักษะความรู้ภาษาอังกฤษในการยกระดับ  161 
คุณภาพผู้เรียน (English Literacy)   
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน           169 
และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา (4 โครงการ)    
- โครงการสร้างความเสมอภาคเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาให้ผู้เรียนได้รับการศึกษา   170 
ขั้นพ้ืนฐาน 
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ        176 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 
- โครงการขับเคลื่อนกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning               184 
- โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย                                       190 
กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาบนพื้นฐานของความปลอดภัย และเสริมสร้างคุณภาพ 196 
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (5 โครงการ)    
- โครงการป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา                 197 
- โครงการสถานศึกษายุคใหม่รู้เท่าทันภัยคุกคามตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  204 
- โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office)                                              209 
- โครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน                             214 
- โครงการ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 มีรัก ปลูกผักกินเอง                        220 
 
 



 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ง 

 
 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

สารบญั (ต่อ) 
 
เรื่อง                        หน้า 

 
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา (6 โครงการ)                   225 
- โครงการขับเคลื่อนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ          226 
พ.ศ.2565 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
- โครงการส่งเสริมรองรับนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ               234 
- โครงการสนับสนุนบุคลากรในการไปราชการ ศึกษาดูงาน และประชุมสัมมนา     240 
- โครงการบริหารบุคลากรเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2565      245 
- โครงการติดตามและเร่งรัดผู้อยู่ในบังคับของคำสั่งทางการปกครอง                  251 
- โครงการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณการจัดการศึกษาของโรงเรียน       259 
ประจำปีงบประมาณ 2565     

ส่วนที่ 4 การติดตาม ประเมินผล และรายงาน                                     263  
ภาคผนวก               267 
  - หนั งสือสำนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึ กษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1               
ที่ ศธ 04093/3985 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2564 เรื่อง การสำรวจความคิดเห็นต่อทิศทาง และแนวทาง
การพัฒนาคุณภาพการศกึษา และประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

- คำสั่งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1          
ที่ 290/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนกลยุทธ์จัดทำแผนปฏิบัติการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 

- คำสั่งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  
ที ่315/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำโครงการและกิจกรรมที่สอดคล้องกับ
นโยบาย จุดเน้น และกลยุทธ์ ตามมาตรฐานตัวชี้วัด 
 



 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 1 

 
 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 
 

ภารกิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษา 
            สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 เป็นองค์กรทาง
การศึกษาที่มีภารกิจในการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาครอบคลุมตั้งแต่ระดับปฐมวัย ระดับ
ประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รวม 176 โรงเรียน
ครอบคลุม 9 อำเภอในเขตบริการ ให้มีความสอดคล้องและสนองรับนโยบายของรัฐบาล ของ
กระทรวงศึกษาธิการ และของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยยึดหลักการบริหาร
จัดการศึกษาเพ่ือให้เด็กและเยาวชนไทยทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับการบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง 
โดยคำนึงถึงสิทธิและโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพด้วยความเท่าเทียมกัน โดยสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ดูแลรับผิดชอบและส่งเสริมการ             
จัดการศึกษาตามภารกิจให้สอดคล้องกับหลักการกระจายอำนาจการบริหารจัดการศึกษา โดยปฏิบัติ
ตามแนวนโยบายของรัฐบาล จุดเน้นการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ แผนการศึกษาแห่งชาติ แผนปฏิบัติการ
ยุทธศาสตร์ประเทศ แผนพัฒนาการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน (พ.ศ.2564 – 2565) สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ยุทธศาสตร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และแผนพัฒนาการศึกษา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพ่ือให้เกิดการ “ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน และเปิดกว้าง” ทางการศึกษา    
บนพื้นฐานด้านความปลอดภัยของทุกภาคส่วนในด้านร่างกายและจิตใจ ส่งผลให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง
สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ และเกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของโรคไวรัสติดเชื้อโคโรนา 
2019 (COVID- 19) ที่หน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับต้องบูรณาการและปรับรูปแบบ วิธีการ และ
กระบวนการในการส่งเสริมและจัดการศึกษาแบบ New Normal ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์
ในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่หลากหลายและสอดคล้องกับบริบทและความพร้อม ทั้งการ
จัดการเรียนการสอนรูปแบบ Online, On-site, On Air, On Demand, On Hand, Blended 
Learning หรือรูปแบบอื่น ๆ  
         ในการดูแลด้านการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน และกลุ่มงานภายในสำนักงานในสังกัด 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 มุ่งเน้นให้โรงเรียนและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกคนปฏิบัติตามแนวทางการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ข อง           
ทุกภาคส่วนอย่างเคร่งครัด โดยมุ่งเน้นให้โรงเรียนและบุคลากรภายในสำนักงานยึด 6 มาตรการหลัก 
DMHT-RC และ 6 มาตรการเสริม SSET-CQ อย่างเข้มงวดในการขับเคลื่อนดำเนินการตามภารกิจ
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ต่าง ๆ ในทุกกิจกรรม โดย 6 มาตรการหลัก ประกอบด้วย 1) เว ้นระยะห ่าง (Distancing)         
เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตร 2) สวมหน้ากาก (Mask wearing) สวมหน้ากาก
ผ้าหรือหน้ากากอนามัย ตลอดเวลาที่อยู่ในสถานศึกษา 3) ล้างมือ (Hand washing) ล้างมือบ่อยๆ 
ด้วยสบู่และน้ำนาน 20 วินาที หรือใช้เจลแอลกอฮอล์ 4) คัดกรองวัดไข้ (Testing) วัดไข้ สังเกต
อาการ ซักประวัติผู้สัมผัสเสี่ยงทุกคนก่อนเข้าสถานศึกษา 5) ลดการแออัด (Reducing) ลดแออัด 
ลดการ เข ้า ไป ใน พื ้น ที ่เสี ่ย ง  กลุ ่มคนจำน วน มาก  และ 6) ท ำความสะอาด  (Cleaning)               
ทำความสะอาดบริเวณพื้นผิวสัมผัสร่วม อาทิ ที่จับประตู ลูกบิดประตู ราวบัน ได ปุ่มกดลิฟต์ ฯลฯ 
และในส่วนของ 6 มาตรการเสริม ประกอบด้วย 1) ดูแลตนเอง (Self-care) ดูแลใส่ใจ ปฏิบัติตน    
มีวินัย รับผิดชอบตัวเอง ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด 2) ใช้ช้อนกลางส่วนตัว (Spoon)     
ใช้ช้อนกลางของตนเองทุกครั้ง เมื่อต้องกินอาหารร่วมกัน ลดสัมผัสร่วมกับผู้อื่น 3) กินอาหารปรุง
สุกใหม่ (Eating) กินอาหารปรุงสุกใหม่ร้อน ๆ กรณีอาหารเก็บเกิน 2 ชั่วโมง ควรนำมาอุ่นให้ร้อน
ทั่วถึงก่อนกินอีกครั้ง 4) ไทยชนะ (Thai Chana) ลงทะเบียนตามที่รัฐกำหนด ด้วย App ไทยชนะ 
หรือลงทะเบียนบันทึกการเข้า - ออกอย่างชัดเจน 5) สำรวจตรวจสอบ (Check) สำรวจบุคคล 
นักเรียน กลุ่มเสี่ยงที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง เพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดกรอง และ  6) กักกันตัวเอง 
(Quarantine) กักกันตัวเอง 14 วัน เมื่อเข้าไปสัมผัสหรืออยู่ในพื้นที่เสี่ยงที่มีการระบาดโรค (ท่ีมา: 
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข) 

         ทั้งนี้ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ได้ดำเนินการ
ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพตาม
มาตรฐาน และสอดคล้องกับมาตรการต่าง ๆ ที่ทุกภาคส่วนได้กำหนดไว้  ซึ่งก่อให้เกิดความสำเร็จ     
ในการยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยดำเนินภารกิจด้านการส่งเสริม               
และจัดการศึกษาให้สนองรับกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ซึ่งได้บัญญัติไว้ใน
มาตรา 54 ว่า “รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียน
จนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ ที่ 28/2559 เรื่อง ให้จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ได้มีคำสั่งไว้     
ในข้อ 3 ว่า “ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานดำเนินการจัดการศึกษา       
ขั้นพ้ืนฐาน 15 ปี ให้มีมาตรฐานและคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย”  

ข้อมูลพื้นฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ตั้ งอยู่ เลขที่  

222/242 หมู่  6 ถนนอยุธยา – อ่างทอง ตำบลลุมพลี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ให้บริการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ว่าด้วยการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง และมี
คุณภาพตามมาตรฐาน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 มีพ้ืนที่
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รับผิดชอบ 9 อำเภอในเขตพ้ืนที่บริการ ได้แก่  1) อำเภอพระนครศรีอยุธยา 27 โรงเรียน                
2) อำเภอท่าเรือ 20 โรงเรียน 3) อำเภอนครหลวง 16 โรงเรียน 4) อำเภอบางปะหัน 26 โรงเรียน  
5) อำเภอบ้านแพรก 6 โรงเรียน 6) อำเภอภาชี 17 โรงเรียน 7) อำเภอมหาราช 11 โรงเรียน       
8) อำเภอวังน้อย 27 โรงเรียน และ 9) อำเภออุทัย 26 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 176 โรงเรียน จำนวน
นักเรียนรวมทั้งสิ้น 35,100 คน มีห้องเรียน รวม 1,867 ห้อง และมีจำนวนบุคลากรระดับผู้บริหาร
และครูในสถานศึกษา รวมทั้งสิ้น 1,972 คน ซึ่งมีรายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน ณ วันที่ 25 มิถุนายน 
2564 ดังต่อไปนี้ 

ข้อมูลพื้นฐาน DMC                   
1.  จำนวนสถานศึกษาของรัฐบาล     รวมทั้งสิ้น  176 โรงเรียน 
2.  ขนาดโรงเรียน 4 ขนาด แบ่งเป็น 
      ขนาดเล็ก (นักเรียน 1 – 120 คน)  จำนวน   78  โรงเรียน 
       นักเรียน       5,622 คน 
       ห้องเรียน       637 ห้อง 
       คร ู         373 คน 
      ขนาดกลาง (นักเรียน 121 – 600 คน) จำนวน  91 โรงเรียน 
       นักเรียน    20,305 คน 
       ห้องเรียน       961 ห้อง 
       คร ู       1,202 คน 
 
      ขนาดใหญ่  (นักเรียน 601 – 1,500 คน) จำนวน    4 โรงเรียน 
       นักเรียน      3,102 คน 
       ห้องเรียน        99 ห้อง 
       คร ู         143 คน 
      ขนาดใหญ่พิเศษ (นักเรียน 1,501 คนข้ึนไป) จำนวน    3 โรงเรียน 
       นักเรียน      6,071 คน 
       ห้องเรียน        170 ห้อง 
       คร ู          254  คน 
3.  จำนวนนักเรียน แบ่งเป็นช่วงชั้น 
      ก่อนประถม   จำนวน    6,817    คน  430 ห้องเรียน 
      ช่วงชั้นที่ 1 (ป. 1 – ป. 3) จำนวน   11,518   คน  613 ห้องเรียน 
      ช่วงชั้นที่ 2 (ป. 4 – ป. 6) จำนวน   11,847   คน  614 ห้องเรียน 
         ช่วงชั้นที่ 3 (ม. 1 – ม. 3) จำนวน     4,647   คน  201 ห้องเรียน 
      ช่วงชั้นที่ 4 (ม. 4 - ม. 6) จำนวน        271   คน      9 หอ้งเรียน 
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4.  จำนวนนักเรียน    รวมทั้งสิ้น  35,100  คน  
 จำนวนห้องเรียน   รวมทั้งสิ้น   1,867 ห้อง 
          ระดับก่อนประถม  จำนวน    6,817    คน  430 ห้องเรียน 
      ระดับประถมศึกษา  จำนวน   23,365   คน        1,227 ห้องเรียน 
      ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (52 โรงเรียน)  

จำนวน     4,647   คน  201 ห้องเรียน 
      ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (1 โรงเรียน) 
     จำนวน        271   คน     9 ห้องเรียน 
5. จำนวนบุคลากรระดับผู้บริหาร และครูในสถานศึกษา (ที่มีตัวอยู่ ณ วันที่ 25 มิถุนายน 
2564) รวมทั้งสิ้น 1,972 คน  
                ผู้อำนวยการโรงเรียน  จำนวน         148 คน 
                รองผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน           22 คน 
                คร ู    จำนวน      1,802  คน 
6.  บุคลากรสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จำนวน 75 คน 
 
7.  ข้อมูลศึกษานิเทศก์ประจำอำเภอ/กลุ่มโรงเรียน 
 

อำเภอ กลุ่มโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบ 
พระนครศรีอยุธยา กลุ่มไชยวัฒนา กลุ่มชัยมงคล นางสมลักษณ์  รู้แผน 
พระนครศรีอยุธยา กลุ่มเพนียด นายพิชิต  ขำดี 
บางปะหัน กลุ่มนครใน นายพิชิต  ขำดี 
บางปะหัน กลุ่มโพธิ์สามต้น กลุ่มเมืองชัยพระเจ้าตาก น.ส.นชรพร  ประมวลสุข 
ภาชี กลุ่มภาชีสราญรมย์ กลุ่มภาชีระ น.ส.นิรา  ขุนทองชมาตย์ 
ท่าเรือ กลุ่มเสมาท่าเรือ กลุ่มท่าเรือพัฒนา น.ส.เบญญาภา  หลวงราช 
อุทัย กลุ่มมิตรภาพ กลุ่มวชิรปราการ  

กลุ่มนพรัตน์ 
นางปรีชยา  ยาวุธ 

วังน้อย กลุ่มวังชลสินธุ์ กลุม่มหาจุฬา  
กลุ่มวังคชสาร 

นางพันทิพย์  ผาก่ำ 

บ้านแพรก กลุ่มบ้านแพรกพัฒนา  น.ส.ขนิษฐา  ศรีศักดา 
มหาราช 
 

กลุ่มเสมามหาราช กลุ่มมหาราชนครใหญ่  น.ส.ขนิษฐา  ศรีศักดา 

นครหลวง กลุ่มศรีทักษิณ กลุ่มอตรนคร  น.ส.นิดาพร  ชารี 
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8.  ข้อมูลประธานกลุ่มโรงเรียน (ข้อมูล ณ วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 
 

อำเภอ กลุ่ม ชื่อ - สกุล โรงเรียน โทรศัพท ์
พระนครศรีอยุธยา ไชยวัฒนา นายสุระพล  เฉลิมสถาน ประตูชัย 081 946 5389 
 ชัยมงคล นายบรรจง   น้อยทอง วัดพนัญเชิง 089 819 4583 
 เพนียด นายบรรจง   ผาสุข ลุมพลีชนูปถัมภ์ 094 694 7838 
ท่าเรอื เสมาท่าเรือ นายสรายุทธ  ห้วยหงษ์ทอง วัดหัวหิน 096 902 9580 
 ท่าเรือพัฒนา นายประภาส  ชาตินันท์ วัดนางคุ่ม 089 238 5018 
นครหลวง ศรีทักษิณ นางดวงภัทร  สุนิมิต วัดละมุด 092 923 6056 
 อุตรนคร นายสุทธิพงษ์ บุญประดับวงศ์ วัดบ้านชุ้ง 087 572 6967 
บางปะหัน นครใน นายสามารถ  กองโชค วัดนาค 081 851 4636 
 โพธิ์สามต้น น.ส.สมบูรณ์  แก้วสุวรรณ์ วัดบางเดื่อ 086 908 9985 
 เมืองชัยพระเจ้าตาก นางเรณู  สีนิล วัดผึ่งแดด 081 374 0230 
บ้านแพรก บ้านแพรกพัฒนา น.ส.พิชชาพร  คำกังวาฬ วัดโบสถ์ 081 356 7357 
ภาช ี ภาชีสราญรมย์ นายทรงชัย    เลิศวัฒนาพร บ้านดอนข่อย 084 668 9770 
 ภาชีระพีพัฒน์ น.ส.สุนิษา     สัมฤทธิ์ วัดหัวคุ้ง 094 443 2682 
มหาราช เสมามหาราช นายชัยพร     บัวผัน ชุมชนวัดสุเมธ 081 795 6660 
 มหาราชนครใหญ่ น.ส.ศิริรัตน์    สุคันธพฤกษ์ วัดโพธิ์ประสิทธิ 083 021 9669 
วงัน้อย วังชลสินธุ ์ นางฮินดล      เดชเสถียร สุวพรรณ 

สนิทวงศ์ฯ 
094 559 8592 

 มหาจุฬา นายอำพล       โงวรรณ พระอินทร์ศึกษา 085 985 6627 
 วังคชสาร นายคณิต        ไผ่พูล บ้านบ่อตาโล่ 081 975 7980 
อุทัย มิตรภาพ น.ส.สุนิสา       คงสุวรรณ วัดดอนพุดซา 081 832 5761 

 วชิรปราการ นางสุรชา        เขาแก้ว วัดจำปา 089 928 3352 
 นพรัตน์ นายวีรพรรณ์    บุษราคำ วัดโคกช้าง 089 279 9102 
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9.  ข้อมูลประธานชมรมผู้บริหาร (ข้อมูล ณ วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 
 

อำเภอ ชื่อ - สกุล โรงเรียน โทรศัพท์ 
พระนครศรีอยุธยา นายสุระพล  เฉลิมสถาน ประตูชัย 081-946 5389 
ท่าเรือ นายประภาส  ชาตินันท์ วัดนางคุ่ม 089-238 5018 
นครหลวง นายไพรัช    โตโสภณ นครหลวง (พิบูลย์ประเสริฐวิทย์) 094-543 0527 
บางปะหัน นางเรณู   สีนิล ร.ร.วัดผึ่งแดด 081-374 0230 
บ้านแพรก นายณรงค์    เรืองเกษม โพธิ์ราษฎร์บำรุง 089-210 0522 
ภาช ี น.ส.สุนิษา  สัมฤทธิ์ วัดหัวคุ้ง 094-443 2682 
มหาราช น.ส.ปัทมา  โพธิ์ยั่งยืน วัดปากคลอง 086-382 6754 
วังน้อย นายอำพล    โงวรรณ พระอินทร์ศึกษา 085-985 6627 
อุทัย นายมานพ  ทับเงิน วัดอุทัย 081-293 3053 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 7 

 
 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

10.  โรงเรียนต้นแบบสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 

ประเภทโรงเรียน โรงเรียน        อำเภอ 
โรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษา  
(โรงเรียนหลัก)  

โรงเรียนวัดนาค บางปะหัน 

โรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนคุณภาพ 
ระดับประถมศึกษา (10 โรงเรียน) 

1. ชุมชนวัดโขดเขมาราม (ประชาประเสริฐ
วิทย์)  
2. วัดค่าย (เล็กจุฬาประชานุสรณ์) 
3. วัดบางเพลิง (คงสกุลมากอุทิศ) 
4. วัดทางกลาง (ประชาสามัคคีอุปถัมภ์)  
5. วัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์) 
6. วัดแก้วตา (สุมนพรฉิมประชาสรรค์) 
7. วัดเสาธงเก่า (ถึงสุขประชาสรรค์) 
8. วัดเทพอุปการาม (อุป อุ่นพัฒนาประชา
สรรค์) 
9. วัดโตนด (บุญชื่นอุปถัมภ์) 
10. วัดอินกัลยา 

บางปะหัน 
 
บางปะหัน 
บางปะหัน 
บางปะหัน 
บางปะหัน 
บางปะหัน 
บางปะหัน 
บางปะหัน 
 
บางปะหัน 
บางปะหัน 

โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ  
(9 โรงเรียน) 

1. อนุบาลพระนครศรีอยุธยา 
2. วัดแค 
3. วัดมเหยงค์ 
4. วัดนาค 
5. วัดภาช ี
6. วัดบางสงบ 
7. วัดโบสถ ์
8. วัดสว่างอารมณ์ 
9. เชาวนว์ัศ 

พระนครศรีอยุธยา 
ท่าเรือ 
นครหลวง 
บางปะหัน 
ภาช ี
มหาราช 
บ้านแพรก 
วังน้อย 
อุทัย 

โรงเรียนต้นแบบมอนเทสซอรี 
(Montessori) (5 โรงเรียน) 

1. วัดพระญาติการม 
2. บ้านดอนข่อย 
3. วัดหนองไม้ซุง 
4. วัดมณฑลประสิทธิ์ 
5. วัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ 

พระนครศรีอยุธยา 
ภาช ี
อุทัย 
วังน้อย 
มหาราช 

โรงเรียนต้นแบบการจัดประสบการณ์ 
โดยแนวคิดโอสโคป (High Scope) 

วัดนาค บางปะหัน 
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11.  ข้อมูลผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
ปีการศึกษา 2563 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 มีสถานศึกษาในสังกัดเข้าสอบ
จำนวนทั้งสิ้น 176 แห่ง มีนักเรียนเข้าสอบทั้งหมด 3,830 คน แบ่งเป็น นักเรียนปกติจำนวน 3,580 คน 
นักเรียนพิเศษจำนวน 222 คน และนักเรียนที่เข้าสอบกรณีพิเศษ (Walk-in) จำนวน 28 คน ซึ่งผลการประเมิน
ความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563      
มีดังต่อไปนี้ 
 

ด้าน 
คะแนนเฉลี่ย

ร้อยละ 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

 
คะแนนสูงสุด 

 
คะแนนต่ำสุด มัธยฐาน ฐานนิยม 

การอ่าน 
ออกเสยีง 

68.09 13.90 100.00 0.00 74.00 100.00 

การอ่านรู้เรื่อง 72.02 9.08 100.00 0.00 76.00 84.00 

รวม 2 ด้าน 70.56 20.26 100.00 0.00 75.00 92.00 

 

จากตารางข้างต้น พบว่า เขตพ้ืนที่การศึกษามีคะแนนเฉลี่ยร้อยละรวม 2 ด้านเท่ากับ 
70.56 (S.D. = 20.26) เมื่อพิจารณารายด้าน ประกอบด้วย ด้านการอ่านรู้เรื่องมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
เท่ากับ 72.02 (S.D. = 9.08) มีนักเรียนได้คะแนนสูงสุด เท่ากับ 100 คะแนน ด้านการอ่านออกเสียง 
มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเท่ากับ 68.09 (S.D. = 13.90) และมีนักเรียนได้คะแนนสูงสุด เท่ากับ 100 
คะแนน  

อ ีกทั ้ง ระดับ เขต พ้ืนที่ การศึกษามีคะแนนเฉลี่ ยร้อยละด้านการอ่านรู้ เรื่องสู งกว่า            
คะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับประเทศ เท่ากับ 0.16 และผลจากการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ       
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 176 แห่ง พบว่า สถานศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ       
รวม 2 ด้าน สูงกว่าระดับประเทศ มีจำนวน 91 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 51.70 เมื่อพิจารณารายด้าน 
พบว่า ด้านการอ่านรู้เรื่อง มีจำนวนสถานศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ระดับประเทศ จำนวน 99 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 56.25 และด้านการอ่านออกเสียงมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับประเทศ จำนวน 77 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 43.75 

สำหรับพัฒนาการของเขตพ้ืนที่การศึกษาเมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษาที่ผ่านมา พบว่า    
มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละรวม 2 ด้าน เพ่ิมขึ้นกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา เท่ากับ 2.24 คิดเป็นร้อยละ 3.28 
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการอ่านออกเสียง มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเพ่ิมขึ้นกว่าปีการศึกษา     
ที่ผ่านมา เท่ากับ 3.71 คิดเป็นร้อยละ 5.76 นอกจากนี้ยังพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีผลการประเมิน
ความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) รวม 2 ด้าน อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก 
เมื่อพิจารณารายด้าน แบ่งเป็น ด้านการอ่านออกเสียง และด้านการอ่านรู้เรื่อง นักเรียนส่วนใหญ่        
มีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดีมากทั้ง 2 ด้าน เฉกเช่นเดียวกัน 
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12. ข้อมูลผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2563 

จากการดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โดยมีสถานศึกษาในสังกัด
เข้าสอบจำนวนทั้งสิ้น 176 แห่ง มีนักเรียนเข้าสอบทั้งหมด 4,014 คน แบ่งเป็น นักเรียนปกติจำนวน 
3,636 คน นักเรียนพิเศษจำนวน 361 คน และนักเรียนที่เข้าสอบกรณีพิเศษ (Walk-in) จำนวน 17 คน   
มีผลการประเมินดังต่อไปนี้ 
 

ความสามารถ 
คะแนน

เฉลี่ยร้อยละ 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

 
คะแนน
สูงสุด 

 

คะแนน
ต่ำสุด 

มัธยฐาน ฐานนิยม 

ด้านคณติศาสตร์  
(Mathematics) 

37.84 18.63 100.00 3.00 33.00 30.00 

ด้านภาษาไทย 
(Thai Language) 

45.26 17.37 97.00 1.00 44.50 27.00 

รวมความสามารถ 
ทั้ง 2 ด้าน 

41.55 32.66 94.50 9.00 38.75 38.00 

 

จากตารางข้างต้น พบว่า เขตพ้ืนที่การศึกษามีคะแนนเฉลี่ยร้อยละรวมความสามารถทั้ง 2 
ด้าน เท่ากับ 41.55 (S.D. = 32.66) เมื่อพิจารณารายด้าน ประกอบด้วย ความสามารถด้าน
ภาษาไทยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเท่ากับ 45.26 (S.D. = 17.37) มีนักเรียนได้คะแนนสูงสุด เท่ากับ 
97.00 คะแนน ความสามารถด้านคณิตศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเท่ากับ 37.84 (S.D. = 
18.63) และมีนักเรียนได้คะแนนสูงสุด เท่ากับ 100 คะแนน  

ผลจากการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จำนวนทั้งสิ้น       
176 แห่ง พบว่า มีสถานศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละรวมความสามารถทั้ง 2 ด้าน สูงกว่าคะแนน
เฉลี่ยร้อยละระดับประเทศ จำนวน 55 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 31.25 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 
ความสามารถด้านภาษาไทย มีจำนวนสถานศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ระดับประเทศ จำนวน 63 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 35.80 และความสามารถด้านคณิตศาสตร์มีคะแนน
เฉลี่ยร้อยละสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับประเทศ จำนวน 53 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 30.11 

นอกจากนี้ยังพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา 
2563 รวม 2 ด้าน อยู่ในระดับคุณภาพพอใช้ เมื่อพิจารณารายด้าน แบ่งเป็น ความสามารถด้าน
คณิตศาสตร์ นักเรียนส่วนใหญ่มีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพพอใช้  และความสามารถด้าน
ภาษาไทย นักเรียนส่วนใหญ่มีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพพอใช้เฉกเช่นเดียวกัน 
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13. ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (Ordinary National Education Test: 
O-NET) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 นำเสนอผลเป็น          
3 ระดับ ได้แก่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
ระดับ      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 
 ปีการศึกษา 2563 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1           
มีสถานศึกษาในสังกัดทั้งสิ้นจำนวน 177 แห่ง มีสถานศึกษาที่มีนักเรียนประสงค์เข้ารับการทดสอบ  
จำนวน 147 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 83.05 สำหรับนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ มีจำนวนทั้งสิ้น 
3,891 คน มีนักเรียนประสงค์เข้ารับการทดสอบ จำนวน 2,540 คน คิดเป็นร้อยละ 65.28 ซึ่งจาก
การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6             
ที่ผ่านมาปรากฏผลดังต่อไปนี้ 

 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

จำนวนผู้
เข้าสอบ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
สูงสุด 

คะแน
นต่ำสุด 

คะแน
นเฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐา

น 

มัธยฐาน 
ฐาน
นิยม 

ภาษาไทย 2,540 100.00 99.75 7.50 55.14 16.60 55.25 50.75 
ภาษาต่างประเทศ  
(ภาษาอังกฤษ) 

2,540 100.00 100.00 7.50 40.59 20.44 35.00 30.00 

คณิตศาสตร์ 2,540 100.00 100.00 0.00 30.95 17.75 25.00 25.00 
วิทยาศาสตร์ 2,540 100.00 96.20 3.80 37.83 14.16 36.70 33.55 
 

จากตารางข้างต้น พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 55.14 
รองลงมา ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 
40.59 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 37.83 และกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 30.95 ตามลำดับ พร้อมทั้งมีนักเรียนได้คะแนนเต็ม 100 
คะแนน จำนวน 2 กลุ่มสาระฯ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 
13 คน และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จำนวน 12 คน สำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
มีนักเรียนได้คะแนนสูงสุดเท่ากับ 99.75 คะแนน จำนวน 1 คน และกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์มีนักเรียนได้คะแนนสูงสุดเท่ากับ 96.20 คะแนน จำนวน 2 คน 

ปีการศึกษา 2563  ระดับเขตพื ้นที ่การศึกษามีคะแนนเฉลี ่ย ส ูงกว่าคะแนนเฉลี ่ย
ระดับประเทศ จำนวน 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ทั้งนี้ผลจากการ
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พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 147 แห่ง พบว่า     
จำนวนสถานศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระฯ สูงกว่าระดับประเทศ มีจำนวน 34 แห่ง         
คิดเป็นร้อยละ 23.13 เมื่อพิจารณากลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย         
มีจำนวนสถานศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ จำนวน 48  แห่ง คิดเป็นร้อยละ 32.65 
รองลงมา ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีจำนวนสถานศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนน
เฉลี่ยระดับประเทศ จำนวน 39 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 26.53 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์            
มีจำนวนสถานศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ จำนวน 38 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 
25.85 และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) มีจำนวนสถานศึกษาที่มี      
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศจำนวน 33 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 22.45 

สำหรับพัฒนาการของเขตพ้ืนที่การศึกษาเมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษาที่ผ่านมา พบว่า      
มีพัฒนาการเพ่ิมข้ึนเกือบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีพัฒนาการเพิ่มข้ึน ได้แก่ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รวมทั้งคะแนนเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระฯ ก็มีพัฒนาการเพ่ิมขึ้นกว่าปีการศึกษา
ที่ผ่านมาเฉกเช่นเดียวกันปรากฏผลดังกราฟ 

 
นอกจากนั้น พบว่า สถานศึกษาที่มีพัฒนาการเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา มีจำนวน 

ทั้งสิ้น 112 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 76.19 เมื่อพิจารณารายกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า กลุ่มสาระ     
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) มีจำนวนสถานศึกษาที่มีผลการพัฒนาเพ่ิมขึ้นกว่าปีการศึกษา
ที่ผ่านมามากที่สุด จำนวน 131 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 89.12 รองลงมา ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้
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ภาษาไทย มีจำนวนสถานศึกษาที่มีผลการพัฒนาเพ่ิมขึ้นกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา จำนวน 113 แห่ง     
คิดเป็นร้อยละ 76.87 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีจำนวนสถานศึกษาที่มีผลการพัฒนาเพ่ิมขึ้น
กว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา จำนวน 98 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 66.67 และกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ มีจำนวนสถานศึกษาที่มีผลการพัฒนาเพ่ิมขึ้นกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา จำนวน 40 แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ 27.21 
   
 
 ระดับ      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 

ปีการศึกษา 2563 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1           
มีสถานศึกษาที่ เปิดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 53 แห่ง โดยมี
สถานศึกษาที่มีนักเรียนประสงค์เข้ารับการทดสอบ จำนวน 38 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 71.70 สำหรับ
นักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ มีจำนวนทั้งสิ้น 1,656 คน มีนักเรียนที่ประสงค์เข้ารับการทดสอบ 
จำนวน 766 คน คิดเป็นร้อยละ 46.26 ซึ่งผลจากการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ   
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ผ่านมา ปรากฏผลดังต่อไปนี้ 

 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

จำนวนผู้
เข้าสอบ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
สูงสุด 

คะแนน
ต่ำสุด 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

มัธย
ฐาน 

ฐาน
นิยม 

ภาษาไทย 766 100.00 88.75 16.25 50.31 14.49 51.25 52.50 
ภาษาต่างประเทศ  
(ภาษาอังกฤษ) 

754 100.00 82.50 7.50 29.20 9.18 27.50 27.50 

คณิตศาสตร์ 766 100.00 68.00 0.00 20.26 8.79 20.00 20.00 
วิทยาศาสตร์ 754 100.00 61.00 7.00 27.73 7.14 27.60 25.00 
 

จากตารางข้างต้น พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 50.31 
รองลงมา ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 
29.20 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 27.73 และกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 20.26 ตามลำดับ สำหรับคะแนนสูงสุดของแต่ละกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ มีดังนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีนักเรียนได้คะแนนสูงสุด เท่ากับ 88.75 คะแนน     
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) มีนักเรียนได้คะแนนสูงสุด เท่ากับ         
82.50 คะแนน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มีนักเรียนได้คะแนนสูงสุด เท่ากับ 68.00 คะแนน 
และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มีนักเรียนได้คะแนนสูงสุด เท่ากับ 61.00 คะแนน  

ผลจากการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จำนวนทั้งสิ้น    
38 แห่ง พบว่า สถานศึกษาที่มีคะแนนรวมเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระฯ สูงกว่าระดับประเทศ มีจำนวน       
1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 2.63 เมื่อพิจารณารายกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้
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ภาษาไทย มีจำนวนสถานศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศมากที่สุด จำนวน      
7  แห่ง คิดเป็นร้อยละ 18.42 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีจำนวนสถานศึกษาที่มี          
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ จำนวน 4 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 10.53 กลุ่มสาระ     
การเรียนรู้คณิตศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) มีจำนวน
สถานศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ จำนวน 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 2.63 
 สำหรับพัฒนาการของเขตพ้ืนที่การศึกษาเมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษาที่ผ่านมา พบว่า 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีพัฒนาการเพ่ิมขึ้น คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)
ปรากฏผลดังกราฟ 
 

 
นอกจากนั้น พบว่า สถานศึกษาที่มีพัฒนาการเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา มีจำนวน

ทั้งสิ้น 20 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 52.63 เมื่อพิจารณารายกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า กลุ่มสาระ         
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) มีจำนวนสถานศึกษาที่มี ผลการพัฒนาเพ่ิมขึ้นกว่า           
ปีการศึกษาที่ผ่านมามากที่สุด จำนวน 23 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 60.53 รองลงมา ได้แก่ กลุ่มสาระ     
การเรียนรู้ภาษาไทย มีจำนวนสถานศึกษาที่มีผลการพัฒนาเพ่ิมขึ้นกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา จำนวน    
19 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 50.00 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ มีจำนวนสถานศึกษาที่มีผลการพัฒนาเพ่ิมข้ึนกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา จำนวน 17 แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ 44.74 เฉกเช่นเดยีวกัน 
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ระดับ      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 
 จากการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น พ้ืนฐาน  (O-NET) ระดับชั้น
มั ธยมศึ กษาปี ที่  6 ปี การศึ กษา 2563  ของสำนั กงาน เขต พ้ืนที่ การศึ กษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 โดยมีสถานศึกษาในสังกัดเข้าสอบจำนวน 1 แห่ง และมีนักเรียนเข้าสอบ
จำนวนทั้งสิ้น 48 คน ซึ่งผลจากการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET)  
ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านมา ปรากฏผลดังต่อไปนี้ 
 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

จำนวนผู้
เข้าสอบ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
สูงสุด 

คะแนน
ต่ำสุด 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบีย่งเบน
มาตรฐาน 

มัธย
ฐาน 

ฐาน
นิยม 

ภาษาไทย 48 100.00 58.50 15.00 33.34 11.93 31.75 19.50 
สังคมศึกษาฯ 48 100.00 44.00 22.00 32.02 5.30 32.00 31.00 
ภาษาต่างประเทศ  
(ภาษาอังกฤษ) 

48 100.00 37.50 12.50 22.50 5.22 21.25 20.00 

คณิตศาสตร์ 48 100.00 34.38 6.25 18.88 6.44 18.75 21.88 
วิทยาศาสตร์ 48 100.00 50.15 15.40 27.43 6.74 28.15 30.50 
 

จากตารางข้างต้น พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 33.34      
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 32.02 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    
มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 27.43 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) มีคะแนนเฉลี่ย 
เท่ากับ 22.50 และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ  18.88 ตามลำดับ 
สำหรับคะแนนสูงสุดของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีดังนี้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีนักเรียน
ได้คะแนนสูงสุด เท่ากับ 58.50 คะแนน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีนักเรียนได้คะแนนสูงสุด 
เท่ากับ 50.15 คะแนน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมมีนักเรียนได้คะแนน
สูงสุด เท่ากับ 44.00 คะแนน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) มีนักเรียนได้
คะแนนสูงสุด เท่ากับ 37.50 คะแนน และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีนักเรียนได้คะแนน
สูงสุด เท่ากับ 34.38 คะแนน  

สำหรับพัฒนาการของเขตพ้ืนที่การศึกษาเมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษาที่ผ่านมา พบว่า      
มีคะแนนเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระฯ เพ่ิมขึ้นกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา และเมื่อพิจารณารายกลุ่มสาระ  
การเรียนรู้ พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระ      
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ มีคะแนนเฉลี่ย
เพ่ิมข้ึนกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ปรากฏผลดังกราฟ 
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(ที่มา: 1) รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563   
2) รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test: NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 
2563 และ 3) รายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา) 
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14. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการศึกษา (SWOT Analysis) และความต้องการ  
ในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1  
 

โอกาส (Opportunities) จุดแข็ง (Strength) 
- โครงสร้างทางอุตสาหกรรมและการค้ า/      
การประกอบอาชีพที่หลากหลาย 
- นโยบายและจุดเน้นของส่วนกลางที่เอ้ือต่อการ
เข้าถึงโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 
- แหล่งเรียนรู้หลากหลาย/เมืองมรดกโลก 
- เมืองแห่งประวัติศาสตร์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
- นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
หลากหลาย ส่งเสริมภาษาต่างประเทศ/การ
สื่อสาร และการค้า 

- ความเข้มแข็งของเครือข่าย (Connections) 
ทางการศึกษาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
- การคมนาคมขนส่ง และสภาพภูมิประเทศ
เอ้ืออำนวยต่อการศึกษา และการส่งต่อทาง
การศึกษา 
- ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษายุคใหม่ 
มีความพร้อมด้านเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ 

จุดอ่อน (Weakness) อุปสรรค/ความเสี่ยง (Threats) 
- ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ      
(O-NET/ NT/ RT)  
- จำนวนโรงเรียนขนาดเล็กที่ครูไม่ครบชั้น/ครูไม่
ตรงวิชาเอกท่ีขาดแคลน 
- กิจกรรมการเรียนรู้ที่เป็นรูปธรรมส่งเสริมทักษะ
ในศตวรรษท่ี 21 โดยเฉพาะทักษะ Soft-Skills 
- สมรรถนะผู้เรียนด้าน Hard-Skills  
- การนิเทศ กำกับ และติดตามการขับเคลื่อน
ดำเนินงานและการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนใน
สังกัด  
- บทบาทของศึกษานิเทศก์เชิงรุก 

- สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อใน
พ้ืนที่ควบคุม 
- ความพร้อมด้านเทคโนโลยีการสื่อสารออนไลน์
ของผู้เรียน 
 

 
จากการวิ เคราะห์สภาพแวดล้อมทางการศึกษาทั้ งสภาพแวดล้อมภายนอก แล ะ

สภาพแวดล้อมภายในของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ
โรงเรียนในสังกัดทั้ง 176 แห่ง พบว่า สภาพแวดล้อมภายนอกมีปัจจัยที่ส่งเสริมด้านโอกาส 
(Opportunities) ในการเข้าถึงทางการศึกษาที่มีคุณภาพและมีความหลากหลายมากกว่าปัจจัยที่เป็น
อุปสรรค (Threats) สำหรับสภาพแวดล้อมภายใน มีปัจจัยที่เป็นจุดอ่อน (Weakness) มากกว่าปัจจัย
ทีเ่ป็นจุดแข็ง (Strength) ทั้งนี้ จากข้อมูลการสำรวจแนวทางการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการ
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บริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด พบว่า โรงเรียนต้องการให้มีการขับเคลื่อนกิจกรรม/
โครงการที่ส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับและพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียน 3R8C  
ซ่ึงเป็นทักษะพ้ืนฐานที่จำเป็นต่อผู้ เรียนทุกคนในการเรียนรู้  และการประกอบอาชีพ ได้แก่  
ความสามารถด้านการอ่านออก ความสามารถในการเขียน และมีทักษะในการคำนวณ นอกจากนี้   
ผลการสำรวจความคิดเห็นของโรงเรียนในสังกัด พบว่า ควรมุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะที่เป็น        
Soft-Skills อาทิ การทำงานเป็น Teamwork และภาวะผู้นำและผู้ตามของผู้เรียนแต่ละระดับชั้น 
ตลอดจนทักษะการควบคุมอารมณ์ เป็นต้น 

ทั้งนี้ จากผลการสำรวจความคิดเห็น และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการศึกษา แสดงให้
เห็นว่าสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 มีปัจจัยที่เอ้ือต่อการ
พัฒนาการจัดการศึกษา และมีจุดเน้นที่ควรได้รับการส่งเสริมและยกระดับขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ตามภารกิจให้บรรลุผลสำเร็จและเกิดประสิทธิผล โดยควรมีการกำหนดกลยุทธ์ในแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณให้มีความครอบคลุมและสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์สภ าพแวดล้อม 
ข้อเสนอแนะตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากผลการสำรวจความคิดเห็น ตลอดจนนำ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบายและจุดเน้นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาเป็นปัจจัยหลักในการจัดทำ
โครงการ/กิจกรรมที่มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์อย่างเป็นรูปธรรม (ท่ีมา: ผลการสำรวจความคิดเห็น
ต าม ห นั งสื อ ส ำนั ก งาน เขต พ้ื น ที่ ก ารศึ ก ษ าป ระถม ศึ ก ษ าพ ระน ค รศ รี อ ยุ ธย า  เข ต  1                        
ที่ ศธ 04093/3985 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2564) 
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 54 ระบุไว้ว่ารัฐต้องดำเนินการ      
ให้ เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลา 12 ปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ         
อย่างมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายซึ่งรัฐต้องดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้า
รับการศึกษา ตามวรรคหนึ่ง เพ่ือพัฒนาทางร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา        
ให้สมกับวัย โดยมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามา     
มีส่วนร่วมในการดำเนินการด้วย ทั้งนี้ รัฐบาลต้องดำเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความ
ต้องการในระบบต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือ
กันระหว่างรัฐ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับซึ่งรัฐบาล  
ต้องดำเนินการกำกับติดตามและส่งเสริมให้การจัดการศึกษาทุกระดับเป็นไปอย่างมีคุณภาพ และ          
ได้มาตรฐานสากล โดยคำนึงถึงสิทธิ โอกาส และความเสมอภาคทางการศึกษา     

ในการนี้ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ได้น้อมนำพระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลที่ 10 ด้านการศึกษา     
มาเป็นหลักยึดในการวางแผนพัฒนาการศึกษา ประกอบกับได้นำยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี          
(พ.ศ.2561 – 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 
– 2579 นโยบายรัฐบาล 12 ด้าน นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการปีงบประมาณ     
พ.ศ.2564 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ยกระดับและพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียน เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการ “ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน และ       
เปิดกว้าง” ทางการศึกษาและกระบวนการบริหารจัดการศึกษา โดยการส่งเสริมและสนับสนุนการ
บริหารจัดการให้โรงเรียนมีความเข้มแข็ง เพ่ือให้โรงเรียนสามารถขับเคลื่อนและยกระดับคุณภาพ
การศึกษา และประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษา เพ่ือสิทธิ โอกาส และลดความเหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษาให้แก่ผู้เรียนในทุกพ้ืนที่ รวมทั้งนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ นโยบายของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แผนพัฒนาการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) และแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2562 – 
2565) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มาร่วมกันระดมความคิดเห็น วิเคราะห์ สังเคราะห์ และวิพากษ์
ประเด็นสำคัญในการพัฒนาเพ่ือหาแนวทางในการยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาที่ได้กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ทั้งนี้ หลักการสำคัญที่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 นำมาบูรณาการและประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนดำเนินการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามภารกิจที่รับผิดชอบมีดังนี้ 

ส่วนที่ 2 
นโยบายและทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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1. พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10  
    พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า

เจ้าอยู่หัว ทรงให้ความสำคัญด้านการศึกษาของไทยเนื่องจากการศึกษาเป็นรากฐานของการพัฒนา
ประเทศในทุก ๆ ด้าน ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงมีพระบรมราโชบาย   
ด้านการศึกษาทุกระดับของไทย โดยการศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรี ยนครอบคลุม 4 ด้าน 
ประกอบด้วย  

    1) มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง โดยการศึกษาต้องมุ่งเสริมสร้างให้ผู้เรียนทุกระดับ
การศึกษามีความรู้ ความเข้าใจที่มีต่อชาติบ้านเมือง ยึดมั่นในศาสนา มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ 
และต้องมีความเอ้ืออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน  

    2) มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม โดยการศึกษาต้องมุ่งเสริมสร้างให้ผู้ เรียนทุกระดับ
รู้จักแยกแยะ สิ่งที่ผิด - ที่ถูก สิ่งชั่ว - สิ่งดี เพ่ือให้ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบที่ดีงาม และปฏิเสธสิ่งที่ผิดที่ชั่ว
เพ่ือสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง  

    3) มีงานทำ มีอาชีพ โดยการศึกษาต้องมุ่งเสริมสร้างให้ผู้เรียนรักงาน สู้งาน ทำงานจน
สำเร็จ อบรมบ่มนิสัยให้รู้จักเรียนรู้การทำงานให้สามารถเลี้ยงตัวและเลี้ยงครอบครัวได้  

    4) เป็นพลเมืองดี โดยการศึกษาต้องมุ่งเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีความตระหนักและเข้าใจการ
เป็นพลเมืองดี เป็นหน้าที่ของทุกคน โดยครอบครัว สถานศึกษาและสถานประกอบการต้องส่งเสริมให้
ทุกคนมีโอกาสทำหน้าที่ของพลเมืองดี ซึ่งการเป็นพลเมืองดีต้องเป็นผู้มีน้ำใจมีความเอ้ืออาทร      
ต้องทำงานอาสาสมัคร งานบำเพ็ญประโยชน์ “เห็นอะไรที่จะทำเพ่ือบ้านเมืองได้ก็ต้องทำ” 

2. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
    รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้ประกาศใช้เมื่อวันที่  6 

เมษายน 2560 โดยในส่วนที่เกี่ยวขอ้งกับการจัดการศึกษามีบทบัญญัติไว้ในมาตรา 54 ที่ว่า รัฐต้อง
ดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาค
บังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย รัฐต้องดำเนินการให้ เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนา    
ก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคที่หนึ่ง เพ่ือพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา        
ให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการดำเนินการด้วย รัฐต้องดำเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ 
รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ดำเนินการ กำกับ ส่งเสริม และ
สนับสนุนให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล  

    การศึกษาทุกระดับต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นทั้งคนดี คนเก่ง มีวินัย มีความภูมิใจในชาติ 
มีความสามารถตามความถนัดของตนและมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ ทั้งนี้ ในการดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาตามวรรคสอง หรือให้
ประชาชนได้รับการศึกษาตามวรรคสาม รัฐต้องดำเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาตามความถนัดของตน  
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3. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 
    พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ได้กำหนดคำนิยามการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

หมายถึง การศึกษาระดับก่อนอุดมศึกษา และกำหนดในมาตรา 10 การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคล
มีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึง
และมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 

     ในการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลซึ่ งมีความบกพร่องทางร่ายกาย จิตใจ สติปัญญา 
อารมณ์ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่งไม่
สามารถพ่ึงตนเองได้ หรือไม่มีผู้ดูแลและด้อยโอกาสทางการศึกษา รัฐต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิ
และโอกาสให้ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นพิเศษ และในส่วนของการจัดการศึกษาสำหรับเด็กหรือ
บุคคลที่มีความพิการหรือความต้องการพิเศษ ให้จัดตั้งแต่แรกเกิดหรือเมื่อค้นพบความบกพร่องนั้น
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความ
ช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง และสำหรับการจัด
การศึกษาสำหรับเด็กหรือบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ (Gifted children & Gifted person)     
ต้องจัดการศึกษาด้วยรูปแบบที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงความสามารถของเด็กหรือของบุคคลนั้น      
เป็นสำคัญ 

4. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580)  
               ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580 เป็นแผนการพัฒนาประเทศที่กำหนดกรอบ
และแนวทางการพัฒนาให้หน่วยงานของรัฐทุกภาคส่วนต้องทำตาม เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ประเทศไทย 
ที่ว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบ
ต่อผลประโยชน์แห่งชาติ โดยที่รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 กำหนดให้รัฐพึงจัดให้
มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใช้เป็นกรอบ
ในการจัดทำแผนต่างๆให้สอดคล้องและบูรณาการกัน เพ่ือให้เกิดพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมาย
ดังกล่าว ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศ
ไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องนำไปสู่ การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุ
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคน เพ่ือให้ประเทศสามารถยกระดับการ
พัฒนาให้บรรลุวิสัยทัศน์และเป้าหมายการพัฒนาประเทศ จึงจำเป็นต้องกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศระยะยาวที่มุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ  สังคม และ
สิ่ งแ วดล้ อม  ประกอบด้ วย  6 ยุท ธศาสตร์  ได้ แก่  1) ยุท ธศาสตร์ช าติ ด้ านความมั่ น ค ง 
2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 4) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค   
ทางสังคม 5) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ 
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6) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ (ที่มา: ประกาศ    
ราชกิจจานุเบกษา ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561 – 2580) 

5. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา (พ.ศ.2561 – 2580) 
         แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นส่วนสำคัญในการถ่ายทอดเป้าหมาย และประเด็น
ยุทธศาสตร์ของยุทธศาสตร์ชาติลงสู่แผนระดับต่าง ๆ ต่อไป ซึ่งได้คำนึงถึงประเด็นร่วมหรือประเด็นตัด
ข้ามยุทธศาสตร์ และการประสานเชื่อมโยงเป้าหมายของแต่ละแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติให้มี
ความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน โดยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติจะประกอบด้วย 
สถานการณ์และแนวโน้มที่ เกี่ยวข้องของแผนแม่บท เป้าหมายและตัวชี้วัดในการดำเนินการ            
ซึ่งแบ่งช่วงเวลาออกเป็น 4 ช่วง ช่วงละ 5 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนแม่บทเพ่ือ
บรรลุ เป้ าหมายตามที่ กำหนดไว้ ใน ยุทธศาสตร์ชาติ  มีทั้ งสิ้ น  23 ประเด็น  ประกอบด้วย               
1) ความม่ันคง 2) การต่างประเทศ 3) การพัฒนาการเกษตร 4) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
5) การท่องเที่ยว 6) การพัฒนาพ้ืนที่ และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 7) โครงสร้างพ้ืนฐานระบบโลจิสติกส์
และดิจิทัล 8) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
10) การปรับเปลี่ยนค่านิ ยมและวัฒนธรรม 11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอด ช่วงชีวิต              
12) การพัฒนาการเรียนรู้  13) การสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี  14) ศักยภาพการกีฬา            
15) พลังทางสังคม 16) เศรษฐกิจฐานราก 17) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม        
18) การเติบโตอย่างยั่งยืน 19) การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ 20) การบริการประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ 21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 22) กฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรม และ 23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
   ทั้งนี้ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นส่วนสำคัญในการถ่ายทอดเป้าหมายและประเด็น
ยุทธศาสตร์ของยุทธศาสตร์ชาติลงสู่แผนระดับต่าง ๆ ต่อไป ซึ่งได้คำนึงถึงประเด็นร่วมหรือประเด็นตัด
ข้ามยุทธศาสตร์ และการประสานเชื่อมโยงเป้าหมายของแต่ละแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติให้มี
ความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน โดยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ จะประกอบด้วย 
สถานการณ์และแนวโน้มที่เกี่ยวข้องของแผนแม่บท เป้าหมายและตัวชี้วัดในการดำเนินการซึ่งแบ่ง
ช่วงเวลาออกเป็น 4 ช่วง ช่วงละ 5 ปี รวมทั้ง กาหนดแนวทางการพัฒนา และแผนงาน/โครงการที่
สำคัญของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือเป็นกรอบในการดำเนินการของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาประเทศที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติว่า “ประเทศชาติมั่นคง 
ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่ งยืน” 
โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็น      
คนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต  
ที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม”         
ซึ่งจะมีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น รวมทั้งการจัดทา
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทซึ่งจะนำไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือให้
ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ
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พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายในช่วงเวลาดังกล่าว เพ่ือความสุขของคนไทย   
ทุกคน 

   ในด้านการศึกษา แผนแม่บทประเด็นที่เก่ียวข้องโดยตรง มี 2 ประเด็นหลัก คือ แผนแม่บท
ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต และประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ ทั้งนี้ 
ยังมีแผนแม่บทประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาโดยรองซึ่งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสามารถ
นำข้อมูลแผนแม่บทประเด็นที่เกี่ยวข้องทั้งโดยตรงและโดยรองไปวิเคราะห์ความสอดคล้องเพ่ือจัดทำ
โครงการและกิจกรรมตามภารกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งนี้ 
เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทประเด็นที่ 11 และประเด็นที่ 12 มีดังนี้ 

   5.1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอด    
ช่วงชีวิต มีเป้าหมายระดับประเด็น คือ คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่าง
สมดุล ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 
รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และมีแผนย่อยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2 แผนย่อย 
ได้แก่  

         5.1.1) แผนย่อยการพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย แนวทางการ
พัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คือ จัดให้มีการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการ 
สมรรถนะ และคุณลักษณะที่ดีที่สมวัยทุกด้าน โดยการพัฒนาหลักสูตรการสอนและปรับปรุงสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่เน้นการพัฒนาทักษะสำคัญต่าง ๆ อาทิ ทักษะทาง
สมอง ทักษะด้านความคิดความจำ ทักษะการควบคุมอารมณ์ ทักษะการวางแผนและการจัดระบบ 
ทักษะการรู้จักประเมินตนเอง ควบคู่กับการยกระดับบุคลากรในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความ
พร้อมทั้งทักษะ ความรู้ จริยธรรม และความเป็นมืออาชีพ เป้าหมายของแผนย่อย คือ เด็กเกิดอย่างมี
คุณภาพมีการพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมากขึ้น  

         5.1.2) แผนย่อยการพัฒนาช่วงวัยเรียน วัยรุ่น แนวทางพัฒนา ได้แก่ 1) จัดให้มีการ
พัฒนาทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สัง เคราะห์
ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์ การทำงานร่วมกับผู้อ่ืน 2)  จัดให้มีการ
พัฒนาทักษะด้านภาษา ศิลปะ และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความสามารถ 
ความถนัดและความสนใจ 3) จัดให้มีการพัฒนาทักษะในการวางแผนชีวิตและวางแผนการเงิน 
ตลอดจนทักษะที่เชื่อมต่อกับโลกการทำงาน 4) จัดให้มีพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศ การบ่มเพาะการเป็นนักคิด นักนวัตกร และการเป็นผู้ประกอบการใหม่ รวมทั้ง
ทักษะชีวิตที่สามารถอยู่ร่วมกันและทำงานภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม 5) ส่งเสริมและสนับสนุน
ระบบบริการสุขภาพและอนามัยที่เชื่อมต่อกันระหว่างระบบสาธารณสุขกับโรงเรียนหรือสถานศึกษา 
เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพด้านความฉลาดทางเชาวน์ปัญญา และความฉลาดทางอารมณ์ตลอดจน
ภูมิคุ้มกันด้านต่าง ๆ ในการดำเนินชีวิตของกลุ่มวัยเรียน วัยรุ่น เป้าหมายของแผนย่อย คือ วัยเรียน 
วัยรุ่นมีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ รักการเรี ยนรู้       
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มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และ
ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล 

   5.2) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ มีเป้าหมาย
ระดับประเด็น 2 เป้าหมาย คือ 1) คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึน มีทักษะ
ที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับ
ผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และ 2) คนไทยได้รับการ
พัฒนาเต็มศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของพหุปัญญาดีขึ้น มีแผนย่อย 2 แผน ดังนี้ 

         5.2.1) แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง      
ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีแนวทางการพัฒนา โดย 1) ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่ 21 
2) เปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ 3) เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึ กษา       
ในทุกระดับ ทุกประเภท 4) พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ 5) สร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็น
เลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ และมีเป้าหมายให้คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน       
มีทักษะการเรียนรู้ และมีทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น  

         5.2.2) แผนย่อยการตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย ซึ่งมีแนวทางการ
พัฒนา คือ 1) พัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญา 2) สร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการทำงาน และ
ระบบสนับสนุนที่เหมาะสมสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ และมีเป้าหมายของแผนย่อย คือ ประเทศ
ไทยมีระบบข้อมูลเพ่ือการส่งเสริม การพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและ
การส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพ่ิมข้ึน  

6. แผนการปฏิรูปประเทศ 
    แผนการปฏิรูปประเทศได้มีการประกาศเมื่อวันที่ 6 เมษายน 2561 เพ่ือกำหนดกลไก 

วิธีการและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ โดยการปฏิรูปประเทศต้องดำเนินการเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ประกอบด้วย ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความ
สามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุล
ระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนาด้านจิตใจ สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมี โอกาสอัน
ทัดเทียมกันเพ่ือขจัดความเหลื่อมล้ำ ซึ่งนำไปสู่ความสุขของประชาชน และการมีคุณภาพชีวิตที่ดี และ
มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศตามการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทร ง
เป็นประมุข ทั้งนี้ การปฏิรูปประเทศต้องสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตร์ชาติ   
ที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562 จึงได้มีการประกาศแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
(ฉบับปรับปรุง) 5 เรื่อง ได้แก่  

   6.1) การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย 
   6.2) การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพ่ือตอบสนองการ

เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
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    6.3) การปฏิรูปกลไก และระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
คุณภาพมาตรฐาน  

    6.4) การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอ่ืน ๆ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเต็ม
รูปแบบ นำไปสู่การจ้างงานและการสร้างงาน 

    6.5) การปฏิรูปบทบาทการวิจัยและระบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือ
สนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน และกำหนดกิจกรรมที่
ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) เพ่ือเร่งรัดให้เกิดผลการ
ดำเนินการที่สำคัญภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

7. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 – 2579 
    แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 – 2579 เป็นแผนที่มุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคน

สามารถเข้าถึงโอกาส และความเสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัด
การศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในการทำงานที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดงาน และการพัฒนาประเทศ เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาได้นำไปเป็น
กรอบและแนวทางการพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้สำหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจน
ตลอดชีวิต ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและ
ความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งความเป็นพลวัตร เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามกับดักประเทศที่มี
รายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งภายใต้กรอบแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 – 
2579 ได้กำหนดสาระสำคัญสำหรับบรรลุเป้าหมายของการพฒันาการศึกษาใน 5 ประการ ได้แก่  

   7.1 การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา (Access) 
   7.2 ความเท่าเทียมทางการศึกษา (Equity) 
   7.3 คุณภาพการศึกษา (Quality)  
   7.4 ประสิทธิภาพ (Efficiency)  
   7.5 การตอบโจทย์บริบทเปลี่ยนแปลง (Relevancy) ในระยะ 20 ปีข้างหน้า  
   และมียุทธศาสตร์ 6 ประการ คือ  
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
   ยุทธศาสตร์ที่  2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีด

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
   ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
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8. นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 
2565 

    กระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย การพัฒนาช่วงวัยเรียน วัยรุ่น การพัฒนาและ
ยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน รวมถึงการส่งเสริมศักยภาพวัยผู้สูงอายุ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ที่
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย และประเด็น
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ด้วยหลักการเบื้องต้นนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดนโยบายการจัดการศึกษา 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2565 ประกอบด้วยนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2565 ครอบคลุม 12 นโยบายหลัก และ 7 นโยบายระยะเร่งด่วน 
(Quick Win) ดังนี้ 

    12 นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 
2565 มีดังนี้ 

    1. การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย และทันการเปลี่ยนแปลงของ
โลกในศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกระดับการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะ       
ที่เหมาะสมกับบริบทสังคมไทย 

    2. การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย์ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
อาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล เพ่ือให้ครูและอาจารย์ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ
ทั้งด้านการจัดการเรียนรู้ด้วยภาษาและดิจิทัล สามารถปรับวิธีการเรียนการสอนและการใช้สื่อทันสมัย 
และมีความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ทางการศึกษาท่ีเกิดกับผู้เรียน 

    3. การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ (NDLP) 
และการส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจำวัน เพ่ือให้มีหน่วยงานรับผิดชอบพัฒนาแพลตฟอร์ม
การเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ ที่สามารถนำไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยและเข้าถึง
แหล่งเรียนรู้ได้อย่างกว้างขวางผ่านระบบออนไลน์ และการนำฐานข้อมูลกลางทางการศึกษามาใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา 

    4. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา โดยการส่งเสริมสนับสนุน
สถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาโดย
ใช้จังหวัดเป็นฐาน โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อกำหนดให้
มีระบบบริหารและการจัดการ รวมถึงการจัดโครงสร้างหน่วยงานให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน
ให้มีคุณภาพ สถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้
จังหวัดเป็นฐาน มีระบบการบริหารงานบุคคลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

     5. การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการระดม
ทรัพยากรทางการศึกษาจากความร่วมมือทุกภาคส่วน เพ่ือให้การจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษา     
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มีความเป็นธรรม และสร้างโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพทัดเทียมกลุ่ มอ่ืน ๆ 
กระจายทรัพยากรทั้งบุคลากรทางการศึกษา งบประมาณและสื่อเทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึง 

     7. การนำกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) และกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (AQRF) สู่การ
ปฏิบัติ เป็นการผลิตและการพัฒนากำลังคนเพ่ือการพัฒนาประเทศ โดยใช้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 
เชื่อมโยงระบบการศึกษาและการอาชีพ โดยใช้กลไกการเทียบโอนประสบการณ์ด้วยธนาคารหน่วยกิต 
และการจัดทำมาตรฐานอาชีพในสาขาท่ีสามารถอ้างอิงอาเซียนได้ 

     8. การพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาเพ่ือพัฒนา
ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนแผนบูรณาการ
การพัฒนาเด็กปฐมวัยตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2562 สู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรม 
โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปเป็นกรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีการ
ติดตามความก้าวหน้าเป็นระยะ 

      9. การศึกษาเพ่ืออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือให้ผู้
จบการศึกษาระดับปริญญาและอาชีวศึกษามีอาชีพ และรายได้ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพและ
คุณภาพชีวิตที่ดี มีส่วนช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกได้ 

       10. การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทยด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมา
ใช้ในการจัดการศึกษาทุกระดับการศึกษา เพ่ือให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งนำนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการศึกษาผ่านระบบดิจิทัล 

       11. การเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทาง
การศึกษา และผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ เพื่อเป็นการเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่
มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 

       12. การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้
ตลอดชีวิต และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มี
คุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาและผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 

       7 นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) ของกระทรวงศึกษาธิการ มีดังนี้ 
        1. ความปลอดภัยของผู้เรียน โดยจัดให้มีรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข และได้รับการปกป้อง
คุ้มครองความปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงการสร้างทักษะให้ผู้เรียนมีความสามารถใน
การดูแลตนเองจากภัยอันตรายต่าง ๆ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคม  

        2 . หลักสูตรฐานสมรรถนะ มุ่ งเน้นการจัดการเรียนรู้ที่ หลากหลาย โดยยึด
ความสามารถของผู้เรียนเป็นหลักและพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่ต้องการ 

        3. ฐานข้อมูล Big Data มุ่งพัฒนาการจัดการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและไม่ซ้ำซ้อน 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลภาพรวมการศึกษาของประเทศที่มีความครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน  และ
สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง 
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        4. ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) สนับสนุน
การดำเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ตามความเลิศของแต่
ละสถานศึกษาและตามบริบทของพ้ืนที่ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต ตลอดจนมีการจัดการเรียนการสอนด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน 

        5. พัฒนาทักษะทางอาชีพ ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เน้นพัฒนาทักษะอาชีพของ
ผู้เรียน เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างอาชีพและรายได้ที่เหมาะสม และเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 

        6. การศึกษาตลอดชีวิต การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับประชาชนทุกช่วงวัยให้มี
คุณภาพและมาตรฐาน ประชาชนในแต่ละช่วงวัยได้รับการศึกษาตามความต้องการอย่างมีมาตรฐาน 
เหมาะสมและเต็มตามศักยภาพตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรา และพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมเพ่ือเตรียม
ความพร้อมในการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย 

        7. การจัดการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ส่งเสริมการจัดการศึกษา
ให้ผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ สามารถดำรงชีวิตในสังคมอย่าง
มีเกียรติ ศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับผู้อ่ืนในสังคม สามารถช่วยเหลือตนเองและมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ประเทศ 

9. นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 
2565 

    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตระหนักถึงนโยบายด้านการศึกษา ซึ่งเป็น
ส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศให้บรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในทุกด้าน 
ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินการเกิดผลสัมฤทธิ์และสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ โดยเฉพาะ
กิจกรรมปฏิรูปประเทศท่ีจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) ที่
มีความสำคัญเร่งด่วน และสามารถดำเนินการและวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรมในช่วงปี พ.ศ.2564 – 
2565 ซึ่งเกี่ยวข้องกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้แก่ 1) การสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย 2) การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้
ฐานสมรรถนะ เพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และ 3) การสร้างระบบการผลิต 
และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  

   ด้วยเหตุผลและความสำคัญดังกล่าวข้างต้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
จึงได้กำหนดนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2565 เพื่อให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และหน่วยงานทางการศึกษาในสังกัดนำไปเป็นกรอบ ทิศทาง และแนวทางในการขับเคลื่อน
ดำเนินการภารกิจที่รับผิดชอบ และภารกิจตามนโยบายเร่งด่วน ประกอบด้วย 1) ด้านความปลอดภัย 
2) ด้านโอกาส 3) ด้านคุณภาพ และ 4) ด้านประสิทธิภาพ โดยมีประเด็นสำคัญที่หน่วยงานทางการ
ศึกษาต้องขับเคลื่อนดำเนินการให้ เป็นรูปธรรมและเกิดประสิทธิผล ตามหนังสือสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04006/ว3200 เรื่อง แผนพัฒนาการศึกษา  
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ขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ.2564 – 2565) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ลงวันที่ 30 
กันยายน 2564 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

   1. ด้านความปลอดภัย 
       พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา และสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
การมีสุขภาวะที่ดี สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ 

   2. ด้านโอกาส  
       2.1 สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่ายกาย จิตใจ 

วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย 
       2.2 ดำเนินการให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่าง     

มีคุณภาพตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อ 
และประกอบอาชีพตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่ มี
ความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

       2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ ในการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน        
เพ่ือป้องกันไม่ให้ออกจากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างเท่าเทียมกัน 

       2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ     
มีทักษะในการดำเนินชีวิต มีพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ พ่ึงตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

   3. ด้านคุณภาพ 
       3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็น

ของโลกในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อ
บ้านเมือง 

       3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง 
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขัน และการเลือกศึกษาต่อเพ่ือการมีงานทำ 

       3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จำเป็น
ในแต่ละระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้าง
สมดุลทุกด้าน ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผล
ผู้เรียนทุกระดับ 

       3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการ
เรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ ความสามารถ   
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ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณ       
ความเป็นครู 

4. ด้านประสิทธิภาพ 
    4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการ

ขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
    4.2 พัฒนาโรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษา โรงเรียนคุณภาพระดับมัธยมศึกษา 

โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนที่สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพ
อย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่  

    4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 – 3 น้อยกว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียน
คุณภาพ 

    4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ         
และสถานศึกษาที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ 

    4.5 สนับสนุนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา 
และการเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

    4.6 เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

10. สาระสำคัญแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

       สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ผลสัมฤทธิ์และเป้าหมายการ
ให้บริการหน่วยงาน และกลยุทธ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

       10.1 วิสัยทัศน์  
      “สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน” 
       10.2 พันธกิจ  
          10.2.1 จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและ

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
      10.2.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการ เพ่ือสร้างขีด

ความสามารถในการแข่งขัน 
      10.2.3 พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและ

คุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 
      10.2.4 สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับ

บริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
      10.2.5 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
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      10.2.6 จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development 
Goals : SDGs)  

      10.2.7 ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และ
จัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

        10.3 ผลสัมฤทธิ์และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 
       10.3.1 ผู้เรียนมีความพร้อมในการรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ 

รวมถึงผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการศึกษาสอดคล้องกับ       
อัตลักษณ์ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

       10.3.2 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพชีวิตที่มีคุณภาพ     
และส่งเสริมทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 

       10.3.3 ประชากรทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ และมีมาตรฐานอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน 

       10.3.4 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ มีทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการ 
เพ่ือตอบสนองความต้องการของประเทศ 

       10.3.5 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพให้สูงขึ้น 
        10.4 กลยุทธ์  

      ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ ดังนี้ 
        กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
                    กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
       กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
       กลยุทธ์ที่  4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา  (ที่มา: หนังสือ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04006/ว4096 ลงวันที่ 28 
ธันวาคม 2564) 

       ในการขับเคลื่อนดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และโรงเรียนในสังกัด 176 แห่งนั้น หน่วยงานมีความ
จำเป็นต้องนำสาระสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายและจุดเน้นของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ให้มีความ
สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพบริบทของพ้ืนที่ โดยบูรณาการหลักการและจุดเน้นมาเป็นกรอบและ
แนวทางในการขับเคลื่อนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ให้มีความเชื่อมโยง
และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ด้วยเหตุผลและความตระหนักในความจำเป็นดังกล่าวข้างต้น 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จึงได้กำหนดแนวทางในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาไว้เป็นหลักการสำหรับองค์กร และโรงเรียนในสังกัดนำไปประยุกต์ใช้ในการ
ขับเคลื่อนภารกิจในความรับผิดชอบให้บรรลุผลสำเร็จสูงสุดในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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สร้างคุณภาพผู้เรียน สู่อนาคตที่ยั่งยืน 
“Building On And Supporting Quality Education For All 

Learners For A Sustainable Future” 

 

 

 

 

   บริการฉับไว มีมาตรฐาน วิชาการต้องเป็นหนึ่ง 
“Providing Prompt, Standardized Service Ensuring 

Academic Excellence For All” 

 

 

 

 

แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
   สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 

 วิสัยทัศน์ (Vision) 
 

  ค่านิยม (Core Value) 
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1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง         

ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

   3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้       
ในศตวรรษท่ี 21 เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค สิทธิและหน้าที่ของบุคคลอย่างมีคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ำ 
ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 

5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ  
6. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)  
 
 

 

 
 
วัฒนธรรมองค์กรของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 

ประกอบด้วยอักษรภาษาอังกฤษที่สื่อถึงความเป็นองค์กรที่มุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในทุกมิติ 
ซึ่งรวมกันเป็นคำที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของความเป็นเมืองหลวงเก่าของประเทศไทย คือ คำว่า 
“KRUNGKAO 1 โดยอักษรแต่ละตัวสื่อถึงความหมายที่เป็นวัฒนธรรมขององค์กร ดังนี้  

K Knowledge   สร้างองค์ความรู้                      
R Readiness    พร้อมและเต็มใจให้บริการ 
U Unity         มีความสามัคคี ความเป็นหนึ่ง 
N Networks     ประสานเครือข่าย    
G Goals        มุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จ 

           K     Kindness เป็นมิตร มีเมตตา 
A   Achievement  มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
O Opportunities สร้างโอกาสทางการศึกษา 
1 One  มุ่งหน้าสู่ความเป็นเลิศ 

   พันธกิจ (Mission) 
 

      วัฒนธรรมองค์กร (Organizational Culture)  
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  1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ตลอดจนยึดมั่น

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อ
บ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของชาติ  

  2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คุณลักษณะของผู้เรียน         
ในศตวรรษท่ี 21 และค่านิยม 12 ประการ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคม  

  3. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ และผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ตลอดจนกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและเหมาะสมอย่างทั่วถึง และได้รับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ  

  4. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ    
มีสมรรถนะตามหลักสูตร และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย         
มีความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลโลกที่ดี 
(Global Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล นำไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

 5. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้ และ
จรรยาบรรณ ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 6. โรงเรียนจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถเป็นโรงเรียนต้นแบบตามบริบทของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง
ครอบคลุมทุกด้าน  

 7. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการกำกับ 
ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ   
ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 

 8. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการศึกษา และรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย บนพ้ืนฐานความปลอดภัย เน้นการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลในการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 

 

 

 

 

 

เป้าประสงค์ (Goals) 
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นโยบายการดำเนินงานขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  มุ่ งพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศโดยยึดนโยบาย               
4 สร้าง ดังนี้ 

 

 

 

 

 

สร้าง คุณภาพสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
สร้าง ศรัทธาพัฒนาโรงเรียน 
สร้าง นักเรียน เก่ง ดี มีความก้าวหน้า 
สร้าง จิตอาสา พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากร 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบาย (Policy) 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
Phra Nakhon Si Ayutthaya Primary Educational Service 

Area Office 1 

     “4 สร้าง พัฒนาองค์กร สู่ความเป็นเลิศ” 
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       “4 สรา้ง พัฒนาองค์กร สู่ความเป็นเลิศ” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“สร้าง คุณภาพสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา” 
ทำงานฉับไว มมีาตรฐาน วิชาการต้องเป็นหนึ่ง 

“สร้าง ศรัทธาพัฒนาโรงเรียน” 

รักษาความสะอาด อนุรักษ์ภูมิปัญญา 
พัฒนาคุณภาพ ประสานเครือข่าย ขยายผลเชิดชูเกียรติ 

“สร้าง นักเรียน เก่ง ดี มีความก้าวหน้า” 
เน้นวิชาการ พัฒนารอบด้าน ฝึกงานสร้างอาชีพ 

 
“สร้าง จิตอาสา พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากร” 

เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
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นโยบาย  
“4 สร้าง พัฒนาองค์กร สู่ความเป็นเลิศ” 
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จากนโยบาย “4 สร้าง พัฒนาองค์กร สู่ความเป็นเลิศ” ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 นำมาสู่นวัตกรรมเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการ
ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาทั้งในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และโรงเรียนทุกขนาดในสังกัด      
ทั้ง 176 แห่ง โดยใช้รูปแบบนวัตกรรมที่ว่า “กรุงเก่า 1 โมเดล”  (KRUNGKAO 1 Model)           
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการนำนโยบายเชื่อมโยงการขับเคลื่อนสู่วัฒนธรรมองค์กรและนำไปสู่คุณภาพของ
ผู้เรียนทุกระดับ และประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาที่สนองรับต่อวิสัยทัศน์ (Vision) ของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ได้กำหนดไว้ว่า “สร้างคุณภาพผู้เรียน สู่อนาคตที่ยั่งยืน” (Building 
On And Supporting Quality Education For All Learners For A Sustainable Future)  

 

 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพ่ือให้การขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมสำคัญตามภารกิจ
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 มีความครอบคลุม เชื่อมโยง 
สอดคล้องกับสาระสำคัญของนโยบายและจุดเน้นของภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสามารถ
ตอบโจทย์และตัวชี้วัดของส่วนกลางและหน่วยงานทางการศึกษาได้อย่างครบถ้วน สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จึงได้กำหนดกลยุทธ์หลักในการขับเคลื่อน
ดำเนินงานไว้ 6 ด้าน โดยในแต่ละกลยุทธ์มีมาตรการ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย เพ่ือใช้เป็นกรอบ     
ในการดำเนินงานให้บรรลุผล ดังนี้  
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กลยุทธ์ในการดำเนินงาน (Strategies) 

   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ได้กำหนดกลยุทธ์     
6  ด้ าน ในการขับ เคลื่ อนดำเนิ นการตามภารกิ จที่ ค รอบคลุมน โยบาย และจุด เน้ นของ
กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง      
ซึ่งกลยุทธ์ในการดำเนินงานทั้ง 6 ด้าน ประกอบด้วย 

  กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ  
  กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
  กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาและเสริมสร้างศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย์  
  กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำ

ทางการศึกษา  
  กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาบนพ้ืนฐานของความปลอดภัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

            ทั้งนี้ การดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา   
เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในแต่ละกลยุทธ์ได้กำหนดมาตรการ และตัวชี้วัดของแต่
ละกลยุทธ์ที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านการศึกษา 
ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต และประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้  
ตลอดจนประเด็นอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีการกำหนดมาตรการ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายในการ
ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาของแต่ละกลยุทธ์ ดังนี้ 

 

กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ  
 
มาตรการ 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลัก
ของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง      
เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ และจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว 
ผู้อื่น และสังคมโดยรวม มีความซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัยและรักษาศีลธรรม
อันดีงาม  

3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนมีปลอดภัยทางร่างกาย จิตใจ มีความรู้ความเข้าใจ และมีความ
พร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบทั้งต่อตนเอง ผู้ อ่ืน ชุมชน และ
ประเทศชาติ 
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ตัวช้ีวัด  

ที ่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

ปี 2565 
1 ผู้เรียนทุกคนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ 

ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

100 

2 ผู้เรียนทุกคนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง   
มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม        
จิตสาธารณะ จิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อ่ืน และสังคมโดยรวม 
ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม
อันดีงาม 

100 

3 ผู้เรียนทุกคนมีความปลอดภัย มีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อม
สามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อตนเอง ผู้อ่ืน 
ชุมชน สังคมและประเทศชาติ เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง    
การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ 
และภัยพิบัติต่าง ๆ   

80 

4 โรงเรียนทุ กแห่ งน้ อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง        
ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

100 

5 โรงเรียนทุกแห่งจัดบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข      
มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ     
มีคุณธรรม จริยธรรม 

100 
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กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ   
 
มาตรการ 

1. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศ และมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21   
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศตามพหุปัญญา ความถนัดและความสนใจ นำไปสู่การ

พัฒนาทักษะ วิชาชีพ เป็นนักคิด เป็นผู้สร้างนวัตกรรม  
3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับโอกาสในการเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับต่าง ๆ 

 
ตัวช้ีวัด  

ที ่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

ปี 2565 
1 ผู้ เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ ด้านกีฬา และด้านดนตรี 

ตลอดจนมีความรู้และทักษะที่สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษ  
ที่ ๒๑   

100 

2 ผู้ เรียนระดับมัธยมศึกษาได้รับการพัฒนาหรือการประเมินสมรรถนะ        
ที่จำเป็นด้านการรู้ เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ด้านการรู้ เรื่อง
ค ณิ ต ศ า ส ต ร์  (Mathematical Literacy) แ ล ะ ด้ า น ก า ร รู้ เ รื่ อ ง 
วิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA  

80 

3 ร้อยละของผู้เรียนที่มีความเป็นเลิศตามทฤษฎีพหุปัญญา ความถนัด 
ความสนใจ และทักษะวิชาชีพ 

80 

4 ร้อยละของโรงเรียนที่มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 
ตามมาตรฐานสากล 

80 

5 ร้อยละของผู้เรียนมีศักยภาพ ได้รับโอกาสในการเข้าสู่เวทีการแข่งขัน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับภาค และระดับชาติ  หรือระดับ
นานาชาติ 

80 
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กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 
มาตรการ 
 1. ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย หลักสูตรแกนกลาง มีการพัฒนา
ผู้เรียนโดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ ความเป็นอยุธยา และนโยบาย        
และยุทธศาสตร์การพัฒนามนุษย์ของประเทศ 
 2. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และมีทักษะ
ความสามารถที่สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด 
สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้    
เพ่ือการวางแผนชีวิตที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยและนำไปปฏิบัติได้ 
 3. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และทักษะนำไปสู่การพัฒนา
นวัตกรรม 
 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เชื่อมโยงสู่อาชีพและการ   
มีงานทำ ตลอดจนมีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
 5. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเอง
ให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
 6. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น  “Coach” ผู้ให้คำปรึกษา
ข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือผู้อำนวยการการเรียนรู้ 
 7. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ และการสืบค้น
ข้อมูล ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการ
จัดการเรียนรู้ และการขับเคลื่อนปฏิบัติภารกิจในความรับผิดชอบ โดยสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลในแพลตฟอร์ม รูปแบบ วิธีการ และบริบทที่เหมาะสมกับผู้เรียน พ้ืนที่ และองค์กร 
 8. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และเป็น
แบบอย่างด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
 9. พัฒนาความรู้ และทักษะของผู้ เรียนด้านภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร (English for 
Communication) และการใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือ (Tool) ในการศึกษาต่อและในการ
ประกอบอาชีพ 
 10. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในด้านความรู้ และทักษะภาษาอังกฤษ
เพ่ือการจัดการเรียนการสอน (Classroom English and English Language Teaching) และ
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร (English for Communication) ตามกรอบ CEFR ตลอดจนให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเป็นต้นแบบ (Role Model) ด้านการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เรียน และผู้มา
รับบริการ 
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ตัวช้ีวัด 

ที ่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

ปี 2565 
1 ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร มีอัตลักษณ์ความเป็น

อยุธยาและมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3R8C) 
100 

2 ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนผลการทดสอบ
ความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ (NT) พัฒนาขึ้น และผ่านเกณฑ์         
ที่กำหนด 

80 

3 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ   
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพ่ิมขึ้นจากปี
การศึกษาที่ผ่านมา 

70 

4 ร้อยละของผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและ
การมีงานทำตามความถนัด และความต้องการของตนเอง มีทักษะอาชีพ
ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ วางแผนชีวิต และวางแผน
ทางการเงินที่เหมาะสมและนำไปปฏิบัติได ้

70 

5 ผู้เรียนมีทักษะพ้ืนฐานในการดำรงชีวิต สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคม   
ได้อย่างมีความสุข ปราศจากภัยคุกคามในโรงเรียนรูปแบบต่าง ๆ 
(Threats, Harassment, Abuse, Bullying and Cyber-bullying) 
รวมถึงส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความยืดหยุ่นทางความคิด สามารถทำงาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม 

80 

6 ผู้เรียนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี      
ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุข 

80 

7 ครูเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้คำปรึกษา 
ข้อเสนอแนะในการเรียนรู้หรือผู้อำนวยการการเรียนรู้ 

100 

8 ครูมีความรู้  ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน  และเป็น
แบบอย่างด้านคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้เรียน และชุมชน 

100 

9 ผู้เรียนทุกระดับมีความรู้ และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
(English for Communication) ตามสมรรถนะและมาตรฐาน 

70 

10 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการยกระดับภาษาอังกฤษตามกรอบ 
CEFR มีความรู้ และทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนรู้ 
(Classroom English and English Language Teaching) และการใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร (English for Communication) 

70 
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กลยุทธ์ที่ 4  ส่งเสริมการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
 
มาตรการ 

๑. ส่งเสริมและยกระดับโรงเรียนทุกแห่งในสังกัดในการจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย    
เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Global Goals for Sustainable Development)  

๒. ส่งเสริมให้โรงเรียนกับองค์กรปกครองท้องถิ่น ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง     
ในระดับพ้ืนที่ร่วมมือในการจัดการศึกษา พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายการสื่อสารเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
และประสิทธิภาพการจัดการศึกษา  

๓. ยกระดับโรงเรียนทุกแห่งในสังกัดให้มีคุณภาพ และมีมาตรฐานตามบริบทของพ้ืนที่ 
ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งให้เกิดการพัฒนาเป็นโรงเรียนต้นแบบตามบริบทของโรงเรียนที่มีความ
พร้อมครอบคลุกทุกด้าน สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ปกครอง และชุมชน รวมทั้งขับเคลื่อนนโยบาย
โรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพตามนโยบายส่วนกลาง  

๔. สนับสนุนงบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษาให้เพียงพอ และสอดคล้องเหมาะสม
กับสภาพข้อเท็จจริง โดยคำนึงถึงความจำเป็นตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้ง
ของโรงเรียน 

5. ส่งเสริมและสนับสนุนการนำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology and Platform) 
และสื่อการเรียนการสอนมาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเข้าถึงบริการด้านการศึกษา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 

6. พัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลเพ่ือสร้างหลักประกันสิทธิ และการ
ได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

ตัวช้ีวัด  

ที ่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

ปี 2565 
1 ผู้เรียนสามารถเข้าเรียนในโรงเรียนที่มีคุณภาพเป็นมาตรฐานอย่างทั่วถึง

และเสมอภาค  
100 

2 ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาอย่างครอบคลุม 
เพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง โดยคำนึงถึง
ความจำเป็นตามสภาพภูมิประเทศ สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม  

100 

3 ครูและผู้เรียนได้รับการสนับสนุนด้านวัสดุ สื่อการเรียนรู้ และอุปกรณ์
ดิ จิ ทั ล  (Digital Device and Technology) ที่ มี คุ ณ ภ าพ เพ่ื อ ใช้        
เป็นเครื่องมือในการสอนและการเรียนรู้อย่างเหมาะสมและเพียงพอ  

100 
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4 โรงเรียนทุ กแห่ งนำเทคโนโลยีดิจิทั ล  (Digital Technology and 
Platform) มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

100 

5 โรงเรียนได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสมตามบริบท       
ในรูปแบบ New Normal บนพ้ืนฐานของความปลอดภัยแก่ผู้เรียน ครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

100 

6 โรงเรียนมีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน รวมทั้งระบบ
การแนะแนวการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ 

100 

7 โรงเรียนมีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียน และสามารถนำข้อมูลมาใช้
ในการวางแผนขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และยกระดับ
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

100 

 

 
กลยุทธ์ที่ 5   จัดการศึกษาบนพื้นฐานของความปลอดภัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  
 
มาตรการ 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียนทุกคนให้มีความรู้ มีจิตสำนึกด้านการผลิต และการบริโภค        
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งที่บ้าน โรงเรียน และชุมชน 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนในการจัดซื้อจัดจ้าง    
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

3. ส่งเสริมและสนับสนุนโรงเรียนให้บูรณาการหลักสูตร กิจกรรมเกี่ยวกับวงจรชีวิตของ
ผลิตภัณฑ์ การผลิตและการบริโภคสู่การลดปริมาณคาร์บอนในโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ ชุมชน    
คาร์บอนต่ำ  

4. ส่งเสริมและสนับสนุนโรงเรียน  และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ในการปรับปรุงและพัฒนาให้เป็นหน่วยงานต้นแบบโรงเรียนและสำนักงาน
สีเขียว (Green School and Green Office) เพ่ือให้มีบริบทที่เป็นแบบอย่างที่เอ้ือ และสนับสนุนการ
เรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน ตลอดจนผู้มาติดต่อราชการ  

5. ส่งเสริมและสนับสนุนโรงเรียนในการนำขยะมาใช้ประโยชน์เพื่อลดปริมาณขยะ  
6. ส่งเสริมและสนับสนุนโรงเรียนในด้านนวัตกรรมต้นแบบการนำ 3RS มาประยุกต์ใช้       

ในการผลิต และการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
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ตัวช้ีวัด  

ที ่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

ปี 2565 
1 โรงเรียนในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ที่ถูกต้องเพ่ือเสริมสร้าง

จิตสำนึกด้านการผลิต และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้ผู้เรียน
นำไปปฏิบัติใช้ที่บ้านชุมชน และสังคมส่วนรวม 

100 

2 โรงเรียนมีการนำขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงานเพ่ือลด
ปริมาณขยะ  

100 

3 โรงเรียนมีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการนำขยะ
มาใช้ประโยชน์รวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง  

100 

4 นักเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ มีการขยายผลแหล่งเรียนรู้ นักเรียน 
โรงเรียน ชุมชนในการเรียนรู้ด้านการลดใช้พลังงาน การจัดการขยะ และ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ 

100 

5 ครูผู้ สอนมีความคิดสร้างสรรค์  สามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ
ดำเนินการจัดทำงานวิจัยด้านการสร้างสำนึกเกี่ยวกับการผลิตและบริโภคที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ 

100 

6 ร้อยละของครูผู้ สอน และนักเรียนสามารถนำสื่ อนวัตกรรมที่ ผ่ าน
กระบวนการคิดมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ ตลอดจนประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ตามแนวทาง Thailand 4.0 ให้เกดิประโยชน์  

80 

7 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และโรงเรียนมีการปรับปรุงและพัฒนา
บุคลากร และสถานที่ ให้ เป็นสำนักงานสี เขียวต้นแบบที่ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเอ้ือต่อ
การเรียนรู้ของผู้เรียนและชุมชน  

100 
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กลยุทธ์ที่ 6  พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  
 
มาตรการ 

1. ส่งเสริมให้โรงเรียน และกลุ่มโรงเรียนมีความเข้มแข็งและเป็นอิสระในการบริหารและจัด
การศึกษา ครอบคลุมด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล 
และด้านการบริหารงานทั่วไป  

2. ยกระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้เป็นหน่วยงานที่มีความทันสมัย พร้อมต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ กำกับ และ
ติดตามการดำเนินงานและการบริหารจัดการเพ่ือให้โรงเรียนสามารถจัดการศึกษาได้อย่าง              
มีประสิทธิภาพ  

3. ขับเคลื่อนสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และโรงเรียนให้มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต
และการประพฤติมิชอบ ตลอดจนส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล   

4. ยกระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และโรงเรียนให้มีกระบวนการ และวิธีการบริหาร
งบประมาณด้านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา  

5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และโรงเรียนพัฒนานวัตกรรม และ
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร การดำเนินงาน
ตามภารกิจ และการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ 

  

ตัวช้ีวัด  

ที ่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

ปี 2565 
1 โรงเรียนได้รับการกระจายอำนาจการบริหารจัดการศึกษาอย่าง      

เป็นอิสระ และบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้อง    
ตามนโยบาย จุดเน้นของส่วนกลาง และเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่   

100 

2 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และโรงเรียนในสังกัดได้รับการพัฒนา    
ให้เป็นหน่วยงานที่มีความทันสมัย ยืดหยุ่น และคล่องตัวสูง พร้อมที่จะ
ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา ตลอดจนเป็น
หน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตามเพ่ือให้
โรงเรียนสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพ้ืนที่
ในเขตบริการ  

100 

3 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และโรงเรียนในสังกัดนำนวัตกรรม และ
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการ
เพ่ือให้เกิดคุณภาพด้านการศึกษา และประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

100 
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4 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และโรงเรียนในสังกัดมีความโปร่งใส 
ปลอดการทุจริต และประพฤติ  มิชอบ บริหารจัดการตามหลัก         
ธรรมาภิบาล 

100 

5 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และโรงเรียนในสังกัดมีผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity & Transparency Assessment : ITA) ในระดับที่พัฒนาขึ้น
และเป็นไปตามมาตรฐาน 

100 

6 โรงเรียนมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ 
นำไปสู่การวิเคราะห์เพ่ือวางแผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (Big Data Technology) 

100 

7 สำนั ก งาน เขต พ้ื นที่ ก ารศึ กษ า และโรงเรียนทุ กแห่ งส ามารถ              
ใช้ แพลตฟอร์มดิ จิทั ล  (Digital Platform) เพ่ื อสนับสนุนภารกิจ       
ด้านบริหารจัดการศึกษา  

100 

8 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และโรงเรียนมีระบบข้อมูลสารสนเทศ     
ที่สามารถใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

100 
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สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ดำเนินการจัดสรร
งบประมาณในการบริหารงานตามแนวทางพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 โดยใช้เงินงบประมาณจากแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพมนุษย์  ประกอบกับเงินสนับสนุนจากหน่ วยงานอ่ืน ๆ ในการดำเนินงานโครงการ          
และกิจกรรม ตลอดจนภารกิจเร่งด่วนตามนโยบาย และจุดเน้นด้านต่าง ๆ ของกระทรวงศึกษาธิการ 
และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมีกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนดำเนินงาน 6 ด้าน 
ซึ่งสอดคล้องและสนองรับนโยบายและจุดเน้นของยุทธศาสตร์ชาติ และครอบคลุมแนวทางในการ
ขับ เคลื่ อนดำเนินการทุ กมิติตามภารกิจของสำนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ดังนี้ 

กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ  
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาและเสริมสร้างศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย์  
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ  

เหลื่อมล้ำทางการศึกษา  
กลยุทธ์ที่  5 จัดการศึกษาบนพ้ืนฐานของความปลอดภัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต         

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

           ทั้งนี้ รายละเอียดของโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ         
พ.ศ.2565 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประกอบด้วย 
โครงการที่สอดคล้องของทุกกลยุทธ์ จำนวน 34 โครงการ โดยมีสรุปรายละเอียดกิจกรรมและ
งบประมาณแต่ละโครงการ ดังนี้ 

ส่วนที่ 3 
สรุปโครงการจำแนกรายกลยุทธ ์

 



งบพัฒนา 
สพป.อย1

งบจัดสรรจาก
ส านักใน สพฐ.

งบจาก
หน่วยงานอ่ืน

1 ส่งเสริม สนับสนุน เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 4,500 อ านวยการ

2 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร ประจ าปี 2565 ไม่ใช้งบประมาณ ส่งเสริมการจัดการศึกษา

3 ส่งเสริมการพัฒนาและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด 44,000 ส่งเสริมการจัดการศึกษา

4 บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 27,000 นิเทศ ติดตามฯ

5 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) 82,500 นิเทศ ติดตามฯ

6 ส่งเสริมประวัติศาสตร์และความเป็นอยุธยา ไม่ใช้งบประมาณ นิเทศ ติดตามฯ

7 ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 1,300 ส่งเสริมการจัดการศึกษา

32,800 82,500 44,000 159,300               

1 พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยตามนโยบาย "เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน" ไม่ใช้งบประมาณ นิเทศ ติดตามฯ

2 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ท่ีเช่ือมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมีงานท า 5,000 นิเทศ ติดตามฯ

3 พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกล (Distance Learning) ไม่ใช้งบประมาณ นิเทศ ติดตามฯ

4 สร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ผสมผสานแนวทฤษฎีพหุปัญญา 15,000 นิเทศ ติดตามฯ

5 ขับเคล่ือนกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC (Professional Learning Community) ไม่ใช้งบประมาณ นิเทศ ติดตามฯ

6 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีภายใน สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 35,000 ICT

สรุปโครงการแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2565 จ าแนกตามกลยุทธ์ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  

กลุ่มท่ีรับผิดชอบ

รวมเงินกลยุทธ์ท่ี 1

ท่ี งบประมาณกลยุทธ์/โครงการ

กลยุทธ์ท่ี 1 จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ (7 โครงการ)

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (6 โครงการ)
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งบพัฒนา 
สพป.อย1

งบจัดสรรจาก
ส านักใน สพฐ.

งบจาก
หน่วยงานอ่ืน

กลุ่มท่ีรับผิดชอบท่ี งบประมาณกลยุทธ์/โครงการ

55,000 55,000

1 ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจ าปี 2565 510,000 พัฒนาครูและบุคลากรฯ

2 ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คนดีศรี สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 56,400 บริหารงานบุคคล

3 อบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ทรงคุณค่า 10,000      บริหารงานบุคคล

4 เสริมสร้างความรู้เก่ียวกับวิธีการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 50,000      การเงินและสินทรัพย์ฯ

5 พัฒนางานการศึกษาในโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาเรียนรวมสังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 43,900      นิเทศ ติดตามฯ

6 ส่งเสริม พัฒนา และยกระดับทักษะความรู้ภาษาอังกฤษในการยกระดับคุณภาพผู้เรียน (English 51,900 นิเทศ ติดตามฯ

Literacy)

รวมเงินกลยุทธ์ท่ี 3 155,800 510,000 56,400 722,200               

1 สร้างความเสมอภาคเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 12,000 ส่งเสริมการจัดการศึกษา

2 เพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 78,350 นิเทศ ติดตามฯ

(ก.ต.ป.น.)

3 ขับเคล่ือนกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 8,000 นิเทศ ติดตามฯ

4 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย 47,000 นิเทศ ติดตามฯ

125,350 20,000 145,350รวมเงินกลยุทธ์ท่ี 4

รวมเงินกลยุทธ์ท่ี 2

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (6 โครงการ)

กลยุทธ์ท่ี 4 ส่งเสริมการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหล่ือมล้ าทางการศึกษา (4 โครงการ)
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งบพัฒนา 
สพป.อย1

งบจัดสรรจาก
ส านักใน สพฐ.

งบจาก
หน่วยงานอ่ืน

กลุ่มท่ีรับผิดชอบท่ี งบประมาณกลยุทธ์/โครงการ

1 ป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 539,000 ส่งเสริมการจัดการศึกษา

2 สถานศึกษายุคใหม่รู้เท่าทันภัยคุกคามตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 41,000 ส่งเสริมการจัดการศึกษา

3 ส านักงานสีเขียว (Green Office) 21,600 ส่งเสริมการจัดการศึกษา

4 โรงเรียนส่ิงแวดล้อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน 10,000 นิเทศ ติดตามฯ

5 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 มีรัก ปลูกผักกินเอง ไม่ใช้งบประมาณ ส่งเสริมการจัดการศึกษา

72,600 539,000 611,600

1 ขับเคล่ือนกลยุทธ์และจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ส านักงานเขตพ้ืนท่ี 31,000 นโยบายและแผน

การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

2 ส่งเสริมรองรับนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ 40,000 นโยบายและแผน

3 สนับสนุนบุคลากรในการไปราชการ ศึกษาดูงาน และประชุมสัมมนา 10,000 นโยบายและแผน

4 บริหารบุคลากรเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2565 20,000 บริหารงานบุคคล

5 ติดตามและเร่งรัดผู้อยู่ในบังคับของค าส่ังทางการปกครอง 9,500 กฎหมายและคดี

6 ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณการจัดการศึกษาของโรงเรียน ประจ าปีงบประมาณ 2565 ไม่ใช้งบประมาณ ตรวจสอบภายใน

รวมเงินกลยุทธ์ท่ี 6 110,500 110,500

552,050 1,151,500 100,400 1,803,950            รวมเงินทุกกลยุทธ์

กลยุทธ์ท่ี 5 จัดการศึกษาบนพ้ืนฐานของความปลอดภัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม (5 โครงการ)

กลยุทธ์ท่ี 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา (6 โครงการ)

รวมเงินกลยุทธ์ท่ี 5
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

โครงการในกลยุทธ์ที่ 1 
จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ จำนวน 7 โครงการ 

 
ที ่ กลยุทธ์/โครงการ งบประมาณ กลุ่มงานที่

รับผิดชอบ 
งบพัฒนา 

สำนัก 
ใน สพฐ. 

หน่วยงาน
อื่น ๆ 

กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 
1 ส่งเสริม สนับสนุน เทิดทูนสถาบัน

ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
4,500   อำนวยการ 

2 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร 
ประจำปี 2565 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

  ส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

3 ส่ ง เส ริม การ พั ฒ น าและการจั ด
กิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ 
เนตรนารี และยุวกาชาด 

 44,000 
(สลช.) 

 ส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

4 บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

27,000   นิเทศ ติดตามฯ 

5 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และ
ธ ร ร ม า ภิ บ า ล ใน ส ถ า น ศึ ก ษ า 
(โครงการโรงเรียนสุจริต) 

 82,500  นิเทศ ติดตามฯ 

6 ส่งเสริมประวัติศาสตร์และความ  
เป็นอยุธยา 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

  นิเทศ ติดตามฯ 

7 ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 

1,300   ส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

รวมเงินกลยุทธ์ที่ 1 32,800 82,500 44,000 159,300 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

โครงการ   ส่งเสริม สนับสนุน เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
ภายใต้แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ที่ ๑   จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  อำนวยการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  ๑. นางสมทรง  ทองนวล   
    ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ    
    โทรศัพท์ 0-๘๓๙๕-๓๙๙๙-๗  โทรสาร 0-3535-2973  

E-mail noynid58@hotmail.com 
๒. นางศิริวรรณ  สุ่นสกูล 
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ 
โทรศัพท์ ๐๘๓-๐๔๒๔๔๐-๕  โทรสาร 0-3535-2973 
E-mail Kultida2563@gmail.com 

ลักษณะโครงการ   (  / ) โครงการต่อเนื่อง  (    ) โครงการใหม่ 
    (  / ) โครงการที่ใช้งบประมาณ (  / ) โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ
............................................................................................................................. .............................................. 

แผนระดับท่ี 1  
1.  ความสอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
          (  /  ) เป้าหมายที่ 3 พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
 อธิบายความสอดคล้อง  
              เป้าหมายสำคัญในการบริหารจัดการ สภาวะแวดล้อมของหน่วยงานให้มีความมั่นคง ปลอดภัย     
และมีความสงบเรียบร้อย เพ่ือไม่ให้ปัญหา ภัยคุกคามด้านความมั่นคงส่งผลกระทบต่อการบริหารและการ
พัฒนาหน่วยงาน และเอ้ือต่อการดำเนินการของ ยุทธศาสตร์ชาติด้านอ่ืน ๆ ให้ขับเคลื่อนไปตามทิศทางและ
เป้าหมายที่กำหนดได้ ภายใต้หลักความมั่นคงแบบองค์รวมที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีเป้าหมาย
ระดับประเด็น ได้แก่ (1) ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพ่ิมขึ้น และ (2) ประชาชนอยู่ดี   
กินดี และมีความสุขดีขึ้น 

2.  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
 1) ยุทธศาสตร์ชาติที่เก่ียวข้องโดยตรง ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
     (1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
     (2) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  

         สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีเป้าหมายระดับประเด็น ได้แก่ (1) ประเทศชาติมีความ
มั่นคงในทุกมติิ และทุกระดับเพิ่มขึ้น และ (2) ประชาชน อยู่ดี กินดี และมีความสุขดีขึ้น 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

แผนระดับท่ี 2  
1. ความสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศด้านที่เกี่ยวข้องโดยตรง   
 1) แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
 2) แนวทางการดำเนินงาน 

    - จัดกิจกรรมมอบเงินพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้กับโรงเรียนที่
เป็นศูนย์พักคอย สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ จำนวน          
๗ โรงเรียนจำนวนเงิน ๓๒๕,๔๕๐ บาท สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
จำนวน ๕ โรงเรียน จำนวนเงิน ๔๒๖,๘๐๐ บาท รวมทั้งสิ้น ๑๒ โรงเรียน เป็นเงิน ๗๕๒,๒๕๐ บาท  

- จัดกิจกรรมรัฐพิธีวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ที่ที่ตั้งหน่วยงานและร่วมกิจกรรมกับ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เช่น วันพ่อแห่งชาติ วันชาติ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิร
เกล้าเจ้าอยู่หัว วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี วันแม่แห่งชาติ วันอาสาหบูชา            
วันวิสาขบูชา เป็นต้น 

- จัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ แต่งกายด้วยผ้าไทยทุกวันวันอังคาร
และวันพฤหัสบดี ตลอดปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 
เห็นชอบมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย โดยการรณรงค์เชิญชวนคนไทยสวมใส่      
ผ้าไทยอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 วัน และกิจกรรมร่วมใจแต่งไทยเฉลิมฉลอง ๓ ทศวรรษ อยุธยาเมืองมรดกโลก        
โดยแต่งกายด้วยผ้าไทยตลอดเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ 

- จัดกิจกรรมจิตอาสาโดยบูรณาการกับโครงการอ่ืน ๆ เช่น กิจกรรมการปลูกต้นไม้ กิจกรรมอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมสนับสนับให้บุคลากรร่วมกิจกรรมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นต้น 

2.  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
ประเด็น 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  

3. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

๔. ความสอดคล้องกับแผนความม่ันคงแห่งชาติ 
 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชน       
มีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย     
และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ 
เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบั ติได้ทุก
รูปแบบและทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน
และท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตตามหลักธรรมาภิบาล 
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แผนระดับท่ี 3 (ตามมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560) 
 1) แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (2563 – 2565) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา         
ขั้นพ้ืนฐาน 
 2) แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา        
ขั้นพ้ืนฐาน 

ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล   
(  /  ) นโยบายการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 

รายละเอียดโครงการ 
1.  หลักการและเหตุผล 
          จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ในประเทศไทยส่งผล
กระทบต่อประชาชนเป็นวงกว้าง ด้วยพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระวชิร
เกล้าเจ้าอยู่หัวที่คาดการณ์ว่าการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จะอยู่ในประเทศไทยไปอีก
ช่วงระยะเวลาหนึ่ง ทรงห่วงใยพสกนิกรทุกหมู่เหล่า โดยพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยเหลือ
สถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ปรับสถานศึกษาเป็นโรงพยาบาลสนาม 
หรือสถานที่กักตัว หรือศูนย์พักคอยให้แก่ผู้ป่วยที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
และหลังจากภารกิจเป็นโรงพยาบาลสนาม หรือสถานที่กักตัว หรือศูนย์พักคอยแล้วเสร็จและเมื่อมีการส่งคืน
พ้ืนที่และอาคารสถานที่ให้แก่สถานศึกษาแล้ว สถานศึกษาแต่ละแห่งอาจมีภาระต้องชำระค่าสาธารณูปโภค
และค่าใช้จ่ายซ่อมแซม ปรับปรุงอาคารให้คืนสู่สภาพเดิมเพ่ือจัดการเรียนการสอน พระบาทสมเด็จพระวชิร
เกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานเงินส่วนพระองค์ให้กับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยให้สถานศึกษาดำเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินและ
แนวทางการดำเนินงานในการใช้จ่ายเงินพระราชทานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพ่ือใช้เป็น
ค่าใช้จ่ายพ้ืนฐาน อาทิ ค่าใช้จ่ายในการบริหาร หรือดำเนินการของสถานที่กักตัว เช่น ค่าสาธารณูปโภค 
ค่าใช้จ่ายซ่อมแซม/ปรับปรุงอาคาร ค่าจ้างทำความสะอาดอาคารสถานที่ ห้องน้ำ และเป็นค่าเครื่อง ใช้ วัสดุ
อุปกรณ์ วัสดุทางการแพทย์ เวชภัณฑ์  ที่ไม่ใช่ยา โดยให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ เป็นเจ้าภาพในการจัดพิธีมอบเงินพระราชทานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว   
                สำนักงานเขต พ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษาพระนครศ รีอยุ ธยา เขต ๑  ได้สำนึกใน                   
พระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าอันหาที่สุดมิได้ โดยเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ และธำรงไว้ซึ่งการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามให้คงอยู่
สืบไปจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น  
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2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้
ทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยเหลือสถานศึกษา เป็นโรงพยาบาลสนาม หรือสถานที่กักตัวหรือศูนย์
พักคอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำเงินพระราชทาน ชำระค่าสาธารณูปโภค หรือซ่อมแซม ปรับปรุง
อาคารเรียนให้กลับสู่สภาพการใช้งานในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ต่อผู้เรียน 
 2.2 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน ปลูกจิตสำนึกให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เทิดทูนไว้ซึ่ง
สถาบันชาติ ศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ให้คงอยู่สืบไป 
 ๒.๓ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรม ประเพณีที่      
ดีงาม ความเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติด้านการแต่งการและการมีจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น 

3.  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
 3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
       1) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกันเทิดพระเกียรติที่ได้รับเงินพระราชทานให้กับสถานศึกษา   
ที่เป็นโรงพยาบาลสนาม หรือสถานที่กักตัว หรือศูนย์พักคอยในสังกัดสำนักเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ จำนวน ๗ โรงเรี ยน  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษามัธยมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา จำนวน ๕ โรงเรียน รวมทั้งสิ้น ๑๒ โรงเรียน 
                 2) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีสถานศึกษาที่เป็นโรงพยาบาลสนาม หรือสถานที่กักตัว หรือ
ศูนย์พักคอย สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ จำนวน ๑๗ 
โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ จำนวน ๙ โรงเรียน และ
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา จำนวน ๕ แห่ง รวมทั้งสิ้น ๓๑ โรงเรียน
เพียงพอต่อชุมชนในการป้องกันและรักษาโรคทันต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019                            
                 ๓) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ สถาบันศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ และจัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมกับ
จังหวัด และวันสำคัญของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   
       4) ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ร่วมแต่งกายด้วยผ้าไทย ผ้าพ้ืนเมือง ตลอดเดือนธันวาคม ทุกวันอังคารและวัน
พฤหัสบดี  
 3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
       1) ชุมชนบริเวณโดยรอบสถานศึกษาที่เป็นโรงพยาบาลสนาม หรือสถานที่กักตัว หรือศูนย์      
พักคอย เกิดความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่ขาดแคลน
สถานที่พักคอย เกิดประโยชน์ต่อชุมชน ผู้ปกครอง นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาบริเวณโดยรอบ  
                2)  ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ เกิดความรัก ความหวงแหน ความตระหนักและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและ
เทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ให้คงอยู่สืบไป 
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               ๓) ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมอนุรักษ์และส่งเสริมสนับสนุนการแต่งกายด้วย    
ผ้าไทย ผ้าท้องถิ่น เกิดความภาคภูมิใจและสร้างได้ให้กับชุมชน 

4. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)  
 4.1 เชิงปริมาณ 
       1) สถานศึกษาที่ เป็นโรงพยาบาลสนาม หรือสถานที่กักตัว หรือศูนย์พักคอยในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา รวมทั้งสิ้นจำนวน ๑๒ โรงเรียน ได้รับเงินพระราชทานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัวครบทุกโรงเรียน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๗๕๒,๒๕๐ บาท 
        2) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ จัดกิจกรรมเทิดทูน
สถาบันชาติ จำนวน ๑๓ วัน สถาบันศาสนา จำนวน ๔ วัน และสถาบันพระมหากษัตริย์ จำนวน ๑๔ วัน และ
จัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมกับจังหวัด และวันสำคัญของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๓ วัน 
       ๓) ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ร้อยละ ๘๐ ร่วมแต่งกายด้วยผ้าไทย ผ้าพ้ืนเมือง ตลอดเดือนธันวาคม และ           
ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี  
 4.2 เชิงคุณภาพ 
       1) สถานศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่เป็นโรงพยาบาลสนาม หรือสถานที่กักตัว หรือ
ศูนย์พักคอย จำนวน ๑๒ โรงเรียน นำเงินพระราชทานที่ได้รับดำเนินการตามแนวทางการใช้จ่ายเงิน โดยนำ
เงินพระราชทาน ไปชำระเป็นค่าสาธารณูปโภค หรือซ่อมแซม ปรับปรุงอาคารเรียนให้กลับสู่สภาพการใช้งาน
ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อผู้เรี ยน พร้อมทั้งรายงานผลการ
ดำเนินงานหลังจากรับมอบคืนสถานที่และดำเนินการปรับปรุงสภาพของสถานศึกษาให้แล้วเสร็จ 
                2)  ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ เกิดความรัก ความหวงแหน ความตระหนักและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและ
เทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ให้คงอยู่สืบไป 
               ๓) ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมอนุรักษ์และส่งเสริมสนับสนุนการแต่งกายด้วย   
ผ้าไทย ผ้าท้องถิ่น เกิดความภาคภูมิใจและสร้างรายได้ให้กับชุมชน 

5. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับประโยชน์ 
 5.1 สถานศึกษาที่ เป็นโรงพยาบาลสนาม หรือสถานที่กักตัว หรือศูนย์ พักคอยในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จำนวน ๑๒ โรงเรียน ได้รับเงินพระราชทานครบถ้วนและใช้เงินพระราชทานเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์การใช้เงิน 
 5.2 ชุมชนบริเวณโดยรอบสถานศึกษาเป็นโรงพยาบาลสนาม หรือสถานที่กักตัว หรือศูนย์พักคอย       
มีสถานที่กักตัวและศูนย์พักคอย ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน ๓๑ ชุมชม 
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           ๕.๓ สถานศึกษา ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ เขต ๒ และสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือชุมชนบริเวณรอบ ๆ สถานศึกษา  

๕.๔ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางศึกษา มีส่วนร่วมในการรักษาและธำรง
ไว้สถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์และวัฒนธรรมประเพณีการแต่งกายที่ดีงามสืบทอดต่อไป 
 

6.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 6.1 ปัจจัยความเสี่ยง  
        ๑) หากเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ขึ้น สถานศึกษายังสามารถดำเนินการ        
ให้การสนับสนุนการเป็นสถานที่กักตัว ศูนย์พักคอย อย่างทันท่วงที  
                  ๒) กิจกรรมการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และวัฒนธรรมประเพณีการแต่ง
กายด้วยผ้าไทย ผ้าพื้นเมืองยังสามารถดำเนินการได้ 
         6.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
        1) จัดสถานที่พักคอยตามที่หน่วยงานอื่นร้องขอ 
        2) จัดกิจกรรมตามความจำเป็น ณ ที่ตั้งหน่วยงาน โดยเว้นระยะห่างในการร่วมกิจกรรม และ
ดำเนินการตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

7. พื้นที่ดำเนินการ สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุ ธยา เขต ๑ จำนวน ๑๗๖ โรงเรียน  สำนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ และ สถานที่ที่จังหวัดฯ กำหนดเป็นสถานที่จัดงาน 

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1 สถานศึกษา ที่ เป็นโรงพยาบาลสนาม หรือสถานที่กักตัว หรือศูนย์พักคอย ในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ได้รับเงินจัดสรรตามจำนวนเงินที่ได้รับพระราชทานและใช้จ่ายเงินที่ได้รับพระราชทาน 
อย่างคุ้มค่า ครบถ้วนได้ตามหลักเกณฑ์และแนวทางการโดยนำเงินพระราชทานชำระค่าสาธารณูปโภค หรือ
ซ่อมแซม ปรับปรุงอาคารเรียนให้กลับสู่สภาพการใช้งานในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลต่อผู้เรียน พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานหลังจากรับมอบคืนสถานที่และดำเนินการ
ปรับปรุงสภาพของสถานศึกษาให้แล้วเสร็จ 
          ๘.๒ ชุมชน ผู้ปกครอง มีสถานที่พักกักตัว ศูนย์พักคอยเพียงพอต่อความจำเป็นเร่งด่วน และ
ประชาชน ผู้ปกครอง ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการดูแลรักษาอย่างทันท่วงที ปลอดภัย
จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
 ๘.๓ ชุมชน ผู้ปกครอง ประชาชน นักเรียน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเกิดความรัก     
ความหวงแหนต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตรย์ให้คงอยู่เป็นพึ่งพอยึดเหนี่ยวจิตใจสืบไป 

9.  ระยะเวลาดำเนินโครงการ ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
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10. วงเงินงบประมาณ และแนวทางการดำเนินการ 
 ใช้งบประมาณจากแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ จำนวน
ทั้งสิ้น ๔,๕๐0 บาท (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยมีแนวทางการดำเนินการและรายละเอียดการใช้งบประมาณ              
ดังนี้ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)  
 
 ที่  รายละเอียดกิจกรรม/ขั้นตอน/ 

          วิธีดำเนินการ 
 รายละเอียด       
 งบประมาณ 

  ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2565 

รวมเงิน  
 (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
 

   Q1 Q2 Q3 Q4 
 1 กิจกรรมมอบเงินพระราชทานของ 

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า            
เจ้าอยู่หัวให้กับโรงเรียน จำนวน                
๑๒  แห่ง ในวันที่  ๙ พฤศจิกายน          
๒๕๖๔ ณ โรงเรียนวัดใหญ่ 
ชัยมงคล (ภาวนารังสี)  
 

- ค่าจ้างเหมา
ผูกผ้า  
- ค่าดอกไม้สดสี
เหลือง (๓ พาน 
x ๕๐๐  บาท) 
- ค่าจ้างทำถุง
เงิน
พระราชทาน 
(๑๒ ใบ x ๙๐ 
บาท) 
- ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม 
(๑๒ คน x ๓๕ 
บาท) 

  1,๕๐๐ 
 
 ๑,๕๐๐ 

 
 

 ๑,๐๘๐ 
 
 
 
 

  ๔๒๐ 

- - -  ๔,500 นางสมทรง 
ทองนวล 
น.ส.ศิริวรรณ 
สุ่นสกูล 

 2 กิจกรรมรัฐพิธีวันสำคัญของชาติ        
ศาสนาพระมหากษัตริย์ ร่วมกับ 
จังหวัดและท่ีตั้งหน่วยงาน 

 ไม่ใช้งบประมาณ -   - - - - นางสมทรง 
ทองนวล 
น.ส.ศิริวรรณ 
สุ่นสกูล 

 3 กิจกรรมแต่งกายด้วยผ้าไทย  
ผ้าพื้นเมืองตลอดเดือนธันวาคม  
และวันอังคาร วันพฤหัสบดี  
ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

ไม่ใช้งบประมาณ -   - - -   - นางสมทรง 
ทองนวล 
น.ส.ศิริวรรณ 
สุ่นสกูล 

รวมเงินทั้งสิ้น              ๔,๕๐๐ บาท 
  (สี่พนัห้าร้อยบาทถ้วน) 
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11. แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส 
ไตรมาส 1 

(ต.ค. – ธ.ค. 2564) 
ไตรมาส 2 

(มี.ค. - มี.ค. 2565) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย. - มิ.ย. 2565) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค. - ก.ย. 2565) 
๔,๕00 บาท - - - 

รวมเงินทั้งสิ้น  ๔,๕๐๐  บาท  (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) 
 
12. การวัดผลและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการวัดผลและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดผลและ
ประเมินผล 

๑) สถานศึกษาในจังหวัด 
พระนครศรีอยุธยาที่เป็นโรงพยาบาล
สนาม หรือสถานที่กักตัว หรือศูนย์
พักคอย จำนวน ๑๒  โรงเรียน นำ
เงินพระราชทานที่ได้รับดำเนินการ
ตามแนวทางการใช้จ่ายเงิน โดยนำ
เงินพระราชทาน ไปชำระเป็นค่า
สาธารณูปโภค หรือซ่อมแซม 
ปรับปรุงอาคารเรียนให้กลับสู่สภาพ
การใช้งานในการจัดการเรียนการ
สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลต่อผู้เรียน พร้อมทั้ง
รายงานผลการดำเนินงานหลังจากรับ
มอบคืนสถานที่และดำเนินการ
ปรับปรุงสภาพของสถานศึกษาให้
แล้วเสร็จ 
 

 การสอบถาม/แบบรายงาน แบบสอบถาม/แบบรายงาน 

2) ผู้ บ ริ ห าร  ค รู  แ ล ะบุ ค ล าก ร
ทางการศึกษาในสำนักงานเขตพ้ืนที่ 
เกิดความรัก ความหวงแหน ความ
ตระหนั กและสำนึ กในพระมหา
กรุณาธิคุณและเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบัน
ชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์ให้คง
อยู่สืบไป 
 

การสังเกต แบบสังเกต 
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๓) ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ร่ วมอนุ รักษ์ และส่ งเสริม
สนับสนุนการแต่งกาย ด้วยผ้าไทย 
ผ้าท้องถิ่น เกิดความภาคภูมิใจและ
สร้างรายได้ให้กับชุมชน 

การสังเกต แบบสังเกต 
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โครงการ   ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร ประจำปี 2565 
ภายใต้แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ที่ ๑            จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางปัทมารัตน์  สุทธิสงค์ 
    ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 
    โทรศัพท์ 0-8186-0844-3 โทรสาร 0-3535-2973  

E-mail atomgus@hotmail.com 
ลักษณะโครงการ   (  / ) โครงการต่อเนื่อง  (     ) โครงการใหม่ 
    (    ) โครงการที่ใช้งบประมาณ (  /  ) โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ
................................................................................................................................................................... ........ 

แผนระดับท่ี 1  
1.  ความสอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ  
 ( / ) เป้าหมายที่ 1 ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุข 
        1. เป็นการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้เกิด
ประโยชน์ในการพัฒนาบุคลากร และหน่วยงานอย่างให้เป็นรูปธรรม  

       2. เป็นการพัฒนาระบบคุณธรรม จริยธรรม ในกระบวนงานบริหารราชการทุกระดับ พัฒนา 
บุคลากร 
                 3. เป็นการสร้างเครือข่ายบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม ในสำนักงานให้เป็นเอกภาพ 
กำหนดมาตรฐานการประเมินประสิทธิภาพคุณธรรม จริยธรรม ในการดำเนินงานของบุคลากร 
        4. เป็นการส่งเสริมให้บุคลากรในสำนักงาน มีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 

2.  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
 1) ยุทธศาสตร์ชาติที่เก่ียวข้องโดยตรง ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
     (1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
     (2) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
                   1. บุคลากรในสำนักงานมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม 

         ๒. บุคลากรในสำนักงานมีความรัก และภูมิใจในความเป็นไทย  
         3. บุคลากรในสำนักงานสามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต 

แผนระดับท่ี 2  
1. ความสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศด้านที่เกี่ยวข้องโดยตรง   
 1) แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
 2) แนวทางการดำเนินงาน 
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               2.1 กิจกรรมถือศีลปฏิบัติธรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงาน บุคลากรสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ เข้าวัดปฏิบัติธรรม ถือศีล นั่งสมาธิ 
              2.2 กิจกรรมทำบุญตักบาตร ของบุคลากร สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ทำบุญตักบาตร ถวายสังฆทาน ไหว้พระ รับศีล ให้โอวาทการเป็นข้าราชที่ดี รู้รัก
สามัคค ีเสียสละ ช่วยเหลือ/แบ่งปัน เพ่ือนร่วมงาน 

    2.3 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของบุคลากร สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ สร้างจิตสาธารณะ โดยการทำความสะอาดศาลาพระพุทธรูป และพระภูมิเจ้าที่      
ประจำสำนักงานเขตพ้ืนที่ และปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ 

2.  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
          แผนแม่บทประเด็นที่  11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  

3. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  
          ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

4.   ความสอดคล้องกับแผนความม่ันคงแห่งชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์ 

แผนระดับท่ี 3 (ตามมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560) 
 1) แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (2563 – 2565) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา          
ขั้นพ้ืนฐาน 
 2) แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา         
ขั้นพ้ืนฐาน 

ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล   
(  /   ) นโยบายการลดความเหลื่อมของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 

รายละเอียดโครงการ 
1.  หลักการและเหตุผล 
 บุคลากรถือเป็นทรัพยากรสำคัญขององค์กร ที่จะช่วยในการผลักดันการดำเนินงานขององค์กรให้
บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ตั้งไว้ ดังนั้น บุคลากรจะต้องมีการพัฒนาความรู้ความสามารถ 
ทักษะ  สมรรถนะ สนับสนุนการเรียนรู้ให้มีความเหมาะสมเตรียมพร้อมรองรับยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
ตลอดเวลา ควบคู่กับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และหลักคำสอนทางศาสนาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตไม่ให้
ยึดติดวัตถุนิยมจนเกินไป 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและ
ความจำเป็นในการส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร จึงได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม        
ในองค์กรขึ้น เพ่ือส่งเสริมมาตรฐาน คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนปลูกฝังจิตสำนึกและค่านิยมของบุคลากร    
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ได้มีความรู้ทุกๆ ด้าน มีทัศนคติที่ดีต่องานและองค์กร มีพฤติกรรมบริการด้วยใจปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่าง        
มีประสิทธิผลสูงสุดต่อองค์กร และผู้รับบริการ 

2.  วัตถุประสงค์ 
          ๑. เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรในองค์กร 
 2. เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกและค่านิยมของบุคลากรให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต   
 3. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างแรงจูงใจในการทำงาน
ให้กับบุคลากรให้มีคุณลักษณะเป็นข้าราชการยุคใหม่ที่มีคุณธรรม จริยธรรม 
 4. เพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
เขต ๑ ให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม  

3.  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
 3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)  
       บุคลากรสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ร้อยละ 100 
เข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรมของโครงการ 
 3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
       1. บุคลากรสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ มีความรู้
ความเข้าใจและยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม และนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน 
       2. บุคลากรสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ รู้จักการ
ทำงานเป็นทีม ทำงานอย่างมีความสุข มีทัศนคติที่ดีต่องาน พร้อมทั้งมีความสามัคคีภายในองค์กร 

4. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)  
 4.1 เชิงปริมาณ 
       บุคลากรสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ร้อยละ 100       
มีจิตสำนึก ค่านิยม และวัฒนธรรม เรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งม่ัน ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 4.2 เชิงคุณภาพ 
       บุคลากรสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ มีความสามัคคี 
สามารถเป็นผู้พัฒนาตนเอง พัฒนาทีมงาน และนำไปสู่การพัฒนาองค์กร โดยใช้หลักคุณธรรม จริยธรรม
หลักธรรมทางศาสนาเป็นเข็มทิศนำชีวิตได้อย่างเหมาะสม  

5. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับประโยชน์ 
 บุคลากรสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ทุกคน 
6.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 6.1 ปัจจัยความเสี่ยง  
          - ไม่มี – 
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 6.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
                   - ไม่มี - 
7. พื้นที่ดำเนินการ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ 

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1. บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับการพัฒนาจิตใจ และมีการพัฒนาตนเอง เป็นผู้ที่มีคุณธรรม  
จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน 
 8.2 บุคลกรในองค์กรมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน 
 8.3 องค์กรมีภาพลักษณ์ที่ดี มีความโปร่งใส และเป็นธรรม  

9.  ระยะเวลาดำเนินโครงการ   

           ตุลาคม 2564 – กนัยายน 2565 

10. วงเงินงบประมาณ และแนวทางการดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

11. แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส 
ไตรมาส 1 

(ต.ค. – ธ.ค. 2564) 
ไตรมาส 2 

(มี.ค. - มี.ค. 2565) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย. - มิ.ย. 2565) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค. - ก.ย. 2565) 
- - - - 

รวมเงินทั้งสิ้น     -       บาท 

12. การวัดผลและประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการวัดผลและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดผลและ

ประเมินผล 
1. บุคลากรสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ทุกคน มีจิตสำนึก ค่านิยม และวัฒนธรรม 
เรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่น ทำงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ประเมิน 
- สังเกต 

- แบบประเมิน 
- สังเกต 

2. บุคลากรสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ทุ กคน  มีความสามัคคี  สามารถเป็ น
ผู้พัฒนาตนเอง พัฒนาทีมงาน และนำไปสู่
การพัฒนาองค์กร โดยใช้หลักคุณธรรม 
จริยธรรมหลักธรรมทางศาสนาเป็นเข็มทิศ
นำชีวิตได้อย่างเหมาะสม  

- ประเมิน 
- สังเกต 

- แบบประเมิน 
- สังเกต 
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โครงการ   ส่งเสริมการพัฒนาและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ลูกเสือ   
เนตรนารี และยุวกาชาด 

ภายใต้แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางปัทมารัตน์  สุทธิสงค์  และนายญาณวุฒิ  สังวงค์ (เจ้าหน้าที่ลูกเสือ) 
    ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ   
    โทรศัพท์ 0-8186-0844-3 โทรสาร 0-3535-2973  

E-mail atom2gus@gmail.com 
ลักษณะโครงการ   (    ) โครงการต่อเนื่อง  (  / ) โครงการใหม่ 
    (  / ) โครงการที่ใช้งบประมาณ (    ) โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ
...........................................................................................................................................................................  

แผนระดับท่ี 1  
1.  ความสอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ  
 (  /  ) เป้าหมายท่ี 3 พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
 อธิบายความสอดคล้อง  
 ๒.1เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานกิจกรรมลูกเสือให้แก่บุคลากรทางการ
ลูกเสือของสถานศึกษา 
 2.๒ เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือในสถานศึกษาให้เป็นไปตาม
หลักสูตร 
          ๒.๓ เพ่ือพัฒนาลูกเสือเนตรนารี ทั้งกาย สติปัญญา จิตใจและศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี มีความ
รับผิดชอบและช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคีและเจริญก้าวหน้า เพ่ือความสุขและความมั่นคงของ
ประเทศชาติ โดยมีเป้าหมายการดำเนินงาน 
 ๒.๔ เพ่ือปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกตอ้ง โดยใช้กระบวนการลูกเสือ เนตรนารี และ 
ยุวกาชาด 

2.  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
 1) ยุทธศาสตร์ชาติที่เก่ียวข้องโดยตรง ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
     (1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
     (2) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ      

         ๑. เพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทย 
มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน และมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย  

         2. เพ่ือพัฒนาให้มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี   
มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง  

mailto:atom2gus@gmail.com
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แผนระดับท่ี 2  
1. ความสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศด้านที่เกี่ยวข้องโดยตรง   
 1) แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
 2) แนวทางการดำเนินงาน 
              กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะทำงานเพ่ือวางแผน กำหนดรูปแบบการประชุม  
              กิจกรรมที่ 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนความรู้และพัฒนาทักษะงานด้านลูกเสือ  
จำนวน ๙ อำเภอ (๑๗6 โรงเรียน)  

2.  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
           แผนแม่บทประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้   

3. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  
           ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

2.3  ความสอดคล้องกับแผนความม่ันคงแห่งชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์ 

แผนระดับท่ี 3 (ตามมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560) 
 1) แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (2563 – 2565) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา         
ขั้นพ้ืนฐาน 
 2) แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา         
ขัน้พื้นฐาน 

ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล    
(  /  ) นโยบายการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 

รายละเอียดโครงการ 
1.  หลักการและเหตุผล 
           ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีนโยบายพัฒนากิจการลูกเสือ ตามมาตรา 8  
แห่งพ.ร.บ.ลูกเสือแห่งชาติ พ.ศ.2551 เพ่ือพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรมให้เป็น  
คนดี มีความรับผิดชอบและช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคีและมีความเจริญก้าวหน้า จึงมีมาตรการ
และแนวทางยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา  โดยสำนักการ
ลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
จะต้องร่วมมือกันจัดกิจกรรมลูกเสือให้เป็นไปตามหลักสูตรของลูกเสือ นำลูกเสือออกบำเพ็ญประโยชน์             
จิตอาสา ช่วยเหลือสังคม เสริมสร้างทักษะชีวิตให้สามารถช่วยเหลือตนเอง ช่วยเหลือผู้ อ่ืนได้ตามพระบรม        
ราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ที่มุ่งให้ผู้เรียนมีคุณธรรม เป็นพลเมืองดี 
ของสังคมและประเทศ 
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เพ่ือให้การพัฒนากิจการลูกเสือ ตามมาตรา ๘ แห่ง พ.ร.บ.ลูกเสือแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ และตาม 
พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เกิดผลสำเร็จ และมี
ประสิทธิภาพสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ จึงได้จัดทำโครงการ
ส่งเสริมการพัฒนาและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ เนตรนารี  

2.  วัตถุประสงค์ 
 ๒.1 เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานกิจกรรมลูกเสือให้แก่บุคลากรทางการ
ลูกเสือของสถานศึกษา 
 2.๒ เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือในสถานศึกษาให้เป็นไปตาม
หลักสูตร 
           ๒.๓ เพ่ือพัฒนาลูกเสือเนตรนารี ทั้งกาย สติปัญญา จิตใจและศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี มีความ
รับผิดชอบและช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคีและเจริญก้าวหน้า เพ่ือความสุขและความมั่นคงของ
ประเทศชาติ โดยมีเป้าหมายการดำเนินงาน 
 ๒.๔ เพ่ือปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้องโดยใช้กระบวนการลูกเสือ เนตรนารี และ 
ยุวกาชาด 

3.  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
 3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)  

       ผู้บริหาร/ครูที่รับผิดชอบงานด้านลูกเสือ จำนวน 176 โรงเรียน 
 3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
                   ผู้บริหาร/ครูที่รับผิดชอบงานด้านลูกเสือ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการ
สอนการพัฒนาการจัดตั้งกองลูกเสือในสถานศึกษาให้เป็นไปตามหลักสูตร 
4. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)  
 4.1 เชิงปริมาณ 
                 ผู้บริหาร/ครูที่รับผิดชอบงานด้านลูกเสือ จำนวน 176 โรงเรียน 
 4.2 เชิงคุณภาพ 
        ๕.๑ บุคลากรทางการลูกเสือของสถานศึกษา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงาน
กิจกรรมลูกเสือ 
         ๕.๒ บุคลากรทางการลูกเสือของสถานศึกษา จัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือเป็นไปตาม
หลักสูตร 
                  ๕.๓ ลูกเสือ เนตรนารี ได้รับการพัฒนาทั้งกาย สติปัญญา จิตใจและศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี        
มีความรับผิดชอบและช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคีและเจริญก้าวหน้า เพ่ือความสุขและความ
มั่นคงของประเทศชาติ โดยมีเป้าหมายการดำเนินงาน 
          ๕.๔ ลูกเสือ เนตรนารี มีระเบียบวินัย  ทัศนคติที่ถูกต้อง โดยใช้กระบวนการลูกเสือ เนตร
นารี และยุวกาชาด 
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5. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับประโยชน์ 
 5.1 ผู้บริหารสถานศึกษา และครู 
 5.2 นักเรียน 

6.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 6.1 ปัจจัยความเสี่ยง  
            ไม่มี 
 6.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
           ไม่มี 

7. พื้นที่ดำเนินการ  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ 

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 สถานศึกษาดำเนินงานได้ถูกต้องตามมาตรการและแนวทางยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน และ
การจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา 

9.  ระยะเวลาดำเนินโครงการ   
           ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
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10. วงเงินงบประมาณ และแนวทางการดำเนินการ 
 ใช้งบประมาณจาก งบลูกเสือ (เงินนอกงบประมาณ) จำนวนทั้งสิ้น 44,000 บาท (สี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) 
โดยมีแนวทางการดำเนินการและรายละเอียดการใช้งบประมาณดังนี้ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)  
  
 ที่  รายละเอียดกิจกรรม/ขั้นตอน/ 

          วิธีดำเนินการ 
 รายละเอียด       
 งบประมาณ 

  ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2565 

 รวมเงิน  
 (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
 

Q1 Q2 Q3 Q4 
 1 ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ท ำ ง า น เ พ่ื อ ว า ง แ ผ น             

กำหนดรูปแบบการประชุม 
เชิงปฏิบัติการทบทวนความรู้  
และพัฒนาทักษะทางด้านลูกเสือ 

ค่ า อ าห าร ว่ า ง
แ ล ะ เค รื่ อ งดื่ ม 
จำนวน 35 บาท 
จำนวน 15 คน  

  // /    525 ปัทมารัตน์ 
ญาณวุฒิ 

 2 จั ด ป ระชุ ม เชิ งป ฏิ บั ติ ก า ร
ทบทวนความรู้และพัฒ นา
ทักษะงานด้านลูกเสือ จำนวน 
๙ อำเภอ (๑๗6 โรงเรียน)  
 
 

- ค่าอาหารว่าง 
และเครื่องดื่ม  
 จำนวน 2 มื้อ 
มื้อละ ๓๕ บาท      จำนวน  
๑96 คน 
- ค่าอาหาร
กลางวัน จำนวน 
๑ มื้อ ๆละ 80 
บาท จำนวน  
๑96 คน 
- ค่าห้องประชุม 
- ค่าวัสดุ/ถ่าย
เอกสาร 

     
/ 

 13,720 
 
 
 
 

17,๑๙๐ 
 

 
 
 
 3,000 
 1,275 

ปัทมารัตน์ 
ญาณวุฒิ 

รวมเงินทั้งสิ้น              44,000 บาท 
   (สี่หม่ืนสี่พันบาทถ้วน) 

 
11. แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส 

ไตรมาส 1 
(ต.ค. – ธ.ค. 2564) 

ไตรมาส 2 
(มี.ค. - มี.ค. 2565) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย. - มิ.ย. 2565) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค. - ก.ย. 2565) 

                44,000           
รวมเงินทั้งสิ้น 44,000 บาท (สี่หม่ืนสี่พันบาทถ้วน) 
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12. การวัดผลและประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการวัดผลและประเมินผล เครื่องมือทีใ่ช้วัดผลและ

ประเมินผล 
1. ร้อยละของผู้บริหารโรงเรียน 
ผู้ รับผิ ดชอบสามารถดำเนินงาน
ยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน
แล ะก ารจั ด กิ จ ก รรม ลู ก เสื อ ใน
สถานศึกษา 

1. สังเกต 
2. นิเทศ ติดตาม ประเมินผล  
 

1. แบบสอบถาม  
2. แบบนิเทศ 
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โครงการ   บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ภายใต้แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ที่ 1   จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางปรีชยา  ยาวุธ   
    ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 
    โทรศัพท์ 0-971-4448-9 โทรสาร 0-3535-2972  

E-mail preechaya1218@gmail.com 
ลักษณะโครงการ   (  / ) โครงการต่อเนื่อง  (    ) โครงการใหม่ 
    (  / ) โครงการที่ใช้งบประมาณ (    ) โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ
............................................................................................................................. .............................................. 

แผนระดับท่ี 1  
1. ความสอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ  
 (  /  ) เป้าหมายท่ี 3 พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
 อธิบายความสอดคล้อง  
  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และ
มีคุณภาพให้มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน รู้จักมัธยัสถ์    
อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง ที่จำเป็นจะต้อง
พัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 โดยครูผู้สอนจะต้องเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและต้องนำไปสู่การปฏิบัตใิห้ผู้เรียนต่อไป 

2. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
 1) ยุทธศาสตร์ชาติที่เก่ียวข้องโดยตรง ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
     (1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
     (2) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  

    มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหาร
จัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย มีเอกราช อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อย
ในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน ให้มีความพร้อม สามารถรับมือกับภัย
คุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบและทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้าน
ความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่อาจจะเกิดข้ึนในอนาคต 

 
 
  
 

mailto:preechaya@gmail.com
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แผนระดับท่ี 2  
1.  ความสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศด้านที่เกี่ยวข้องโดยตรง   
 1) แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
 2) แนวทางการดำเนินงานประเทศชาติมั่นคง  

    เพ่ือให้ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะที่จ ำเป็นของโลก
อนาคต สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝ่
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความ
รักและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 

2.  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
          แผนแม่บทประเด็นท่ี 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 

3.  ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  
           ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์     

แผนระดับท่ี 3 (ตามมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560) 
 1) แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (2563 – 2565) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา         
ขั้นพ้ืนฐาน 
 2) แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา        
ขั้นพ้ืนฐาน 

ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล   
(   /  ) นโยบายการรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์   

กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

รายละเอียดโครงการ 
1.  หลักการและเหตุผล 

การจัดการศึกษาโดยเน้นการจัดการศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่การปฏิบัติ           
ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร นั้น สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ได้น้อมนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    
ลงสู่การปฏิบัติ ในสถานศึกษา โดยยึดตามแนวพระราชดำรัส หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                
ที่ให้ความสำคัญของความพอประมาณ ความเพียงพอ โดยอาศัยเงื่อนไขของความรู้ คุณธรรม ความมีเหตุผล 
ความมีภูมิคุ้มกัน พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ทรงมีพระราชปณิธาน และความตั้งใจอันแน่วแน่ในการทรงงานเพ่ือจะสืบสาน รักษา และต่อยอด โครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวพระราชดำริต่าง ๆ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร        
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ควบคู่กับการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา มาเป็น
หลักชัยในการสร้างนักเรียนเป็นคนดีและพัฒนาให้เป็นคนเก่ง สู่การปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาทอย่างเป็น
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รูปธรรมด้วยการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในโรงเรียนจัดทำหลักสูตร
สถานศึกษาโดยบูรณาการระหว่างหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับสภาพภูมิสังคมของโรงเรียน 
เพ่ือมุ่งสร้างพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้านคือ 1) มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2) มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง      
มีคุณธรรม 3) มีงานทำ มีอาชีพ 4) เป็นพลเมืองดี ให้หล่อหลอมคุณลักษณะและคุณธรรมขั้นพ้ืนฐานให้แก่
นักเรียน เพราะเมื่อเด็กและเยาวชนได้รู้ เข้าใจ และมีประสบการณ์เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงตั้งแต่วัยเยาว์     
จะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันต่อความเสี่ยงในโลกยุคใหม่ที่สำคัญเด็กที่ได้ซึมซับและมีความเข้าใจในเศรษฐกิจ
พอเพียงจะสามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณธรรมและดำเนินชีวิตพอเพียงอย่างมีคุณภาพ หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ซึ่งได้กำหนด 1 ใน 5 เป้าหมายของหลักสูตร คือการพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ มีวินัย และปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือ
ศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ หรือจุดเน้น
คุณภาพผู้เรียน 8 ประการ ได้แก่ รักชาติ-ศาสน์-กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง 
มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ การกำหนดมาตรฐานตัวชี้วัดในหลักสูตร พ.ศ. 2551 
จึงเป็นไปในทิศทางการปลูกฝังและบ่มเพาะผู้เรียนให้ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการคิด      
การวางแผนและการปฏิบัติตน พร้อมกับคุณลักษณะอ่ืน ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 มีความมุ่งมั่นที่ พัฒนานักเรียน
เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะ ทัศนคติ ค่านิยม และบุคลิกภาพส่วนบุคคล เพ่ือเผชิญกับอนาคตด้วยภาพในทางบวก     
ที่มีทั้งความสำเร็จและมีความสุข ส่งผลต่อสถานศึกษาในเชิงประจักษ์ที่จะต่อยอดในการสืบสานหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นสถานศึกษาพอเพียงและศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โดยมีสถานศึกษาใน
สังกัด จำนวน 176 โรงเรียน ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้ดำเนิน
ชีวิตได้อย่างสมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ต่อไป 

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสืบสานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และน้อมนำ          
พระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่สถานศึกษา 
         2.2 เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษาพร้อมรับการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง และศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง 

3.  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
 3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)  
       1) ครูผู้สอน มีความรู้ ความเข้าใจ และสืบสานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และน้อมนำ
พระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติเป็นที่ประจักษ์ จำนวน 176 โรงเรียน 
        2) สถานศึกษาพร้อมรับการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง เพ่ิมขึ้นอีก จำนวน 10 โรงเรียน  
และพร้อมรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ิมข้ึนอีกจำนวน 2 โรงเรียน 
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 3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
       1) สถานศึกษาทั่วไป มีผู้เรียนทุกช่วงวัยมีความรักสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้ ความเข้าใจ และสืบสานหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และน้อมนำพระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ 
      2) ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน รับรู้และเข้าใจพร้อมรับการประเมินเป็นสถานศึกษา
พอเพียง และศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 

4.  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)  
 4.1 เชิงปริมาณ 
       1) ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจ และสืบสานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และน้อมนำ          
พระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่สถานศึกษาจำนวน 176 โรงเรียน 
        2) สถานศึกษาพร้อมรับการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง จำนวน 10 โรงเรียน และพร้อม
รับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 2 โรงเรียน   
 4.2 เชิงคุณภาพ 
         1) ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจ และสืบสานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ     
น้อมนำพระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่สถานศึกษา 
         2) สถานศึกษาพร้อมรับการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง และพร้อมรับการประเมินเป็น
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ิมข้ึน 

5.  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับประโยชน์ 
 5.1 โรงเรียนในสังกัด 176 โรงเรียน 
 5.2 ผู้บริหารสถานศึกษา 
 5.3 ครูผู้สอน 
6.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 6.1 ปัจจัยความเสี่ยง  
       1) การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 
       2) งบประมาณการดำเนินงาน  
          6.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
       1) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด 
       2) รูปแบบการดำเนินงานสามารถปรับให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน เช่นรูปแบบออนไลน์ 

7.  พื้นที่ดำเนินการ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
8.1 สถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ ในการน้อมนำพระบรมราโชบายให้ เข้าถึงสถานศึกษา             

การขับเคลื่อนพระบรมราโชบาย ให้เข้าถึงสถานศึกษา 
 8.2 สถานศึกษาพร้อมรับการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง และศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง    
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9.  ระยะเวลาดำเนินโครงการ  (ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) 

10. วงเงินงบประมาณ และแนวทางการดำเนินการ 
 ใช้งบประมาณจากแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ จำนวน
ทั้งสิ้น 27,000 บาท (สองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) โดยมีแนวทางการดำเนินการและรายละเอียดการใช้
งบประมาณดังนี้ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
  
 ที่  รายละเอียดกิจกรรม/ขั้นตอน/ 

          วิธีดำเนินการ 
 รายละเอียด       
 งบประมาณ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
ปีงบประมาณ 2565 

 รวมเงิน  
 (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
 

Q1 Q2 Q3 Q4 
 1 กิจกรรมที่ ๑ ปฏิบัติการสร้าง 

ความรู้ความเข้าใจ  
กลุ่มเป้าหมาย ครูผู้สอนสังคม 
จำนวน 176 คน 1 วัน  
ณ ห้องประชุมชั้น 3 สหกรณ์ 
ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา 

- ค่าอาหารว่าง  
อาหารกลางวัน 
และเครื่องดื่ม 
(150บาท/ 
1 วัน/180 คน 

    /   27,000 นางปรีชยา 
ยาวุธ 

 2 นิเทศ ติดตามการการจัดกิจกรรม  
โรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 
10 โรงเรียน 

ไม่ใช้งบประมาณ      /      - นางปรีชยา 
ยาวุธและคณะ 
ศึกษานิเทศก์ 

 3 รายงานผล และเผยแพร่ผลการ 
ดำเนินงาน 

ไม่ใช้งบประมาณ      /      - นางปรีชยา 
ยาวุธและคณะ 
ศึกษานิเทศก์ 

รวมเงินทั้งสิ้น               27,000 บาท 
(สองหม่ืนเจ็ดพันบาทถ้วน) 

 
11. แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส 

ไตรมาส 1 
(ต.ค. – ธ.ค. 2564) 

ไตรมาส 2 
(มี.ค. - มี.ค. 2565) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย. - มิ.ย. 2565) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค. - ก.ย. 2565) 

            - -            27,000              - 
รวมเงินทั้งสิ้น   27,000 บาท (สองหม่ืนเจ็ดพันบาทถ้วน) 
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12. การวัดผลและประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการวัดผลและ

ประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้วัดผลและ

ประเมินผล 
1. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียน
การสอน/กิจกรรมเพ่ือบูรณาการหลักปรัชญา
ของหลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 

การนิเทศ ติดตาม 
 

- แบบนิเทศติดตาม 
- แบบสังเกต 
 

2. ร้อยละของสถานศึกษาพร้อมรับการ
ประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง 

การสมัครเข้ารับการ
ประเมิน 

แบบประเมินเป็นสถานศึกษา
พอเพียง 

3. ร้อยละของพร้อมรับการประเมินเป็นศูนย์
การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง   

การสมัครเข้ารับการ
ประเมิน 

แบบประเมิน เป็นศูนย์การ
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง   
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โครงการ   เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  
                                          (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ภายใต้แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ที่ ๑   จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางปรีชยา  ยาวุธ   
    ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 
    โทรศัพท์ 0-971-4448-9 โทรสาร 0-3535-2972  

E-mail preechaya1218@gmail.com 
ลักษณะโครงการ   (  / ) โครงการต่อเนื่อง  (    ) โครงการใหม่ 
    (  / ) โครงการที่ใช้งบประมาณ (    ) โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ
............................................................................................................................. .............................................. 

แผนระดับท่ี 1  
1.  ความสอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ  
 (  /  ) เป้าหมายท่ี 3 พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
 อธิบายความสอดคล้อง  
  การสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารทุกภาคส่วนแบบบูรณา
การและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีมาตรฐานสากล โดยมีเป้าหมาย              
เชิงยุทธศาสตร์ คือ ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index 
: CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 นอกจากนี้ ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3 ยังมีความสอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมภิบาลในภาครัฐ) และทิศทางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(ยุทธศาสตร์การปลูกฝัง“คนไทยไม่โกง”และยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการเสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาล)       
อีกด้วย ในการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  “ป้องกัน
การทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) จะสามารถพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และ    
มีคุณภาพ 

2. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
 1) ยุทธศาสตร์ชาติที่เก่ียวข้องโดยตรง ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
     (1) เป้าหมาย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย    
ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ รักษาศีลธรรม คุณธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีจิตสำนึกของความเป็นไทย        
รู้จักการพ่ึงตนเอง รักษาความเป็นไทย เข้าใจสังคมไทยและสังคมโลก ยอมรับความแตกต่าง มีความเคร่งครัด
และปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายของสังคม 
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     (2) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
                   มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญ คือ ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติ       
มิชอบ มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ 
โดยเฉพาะการสร้างวัฒนธรรมแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมของบุคลากรภาครัฐให้
เกิดข้ึน รวมทั้งสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัว ละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ 
มีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีองค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชน 
ประชาชน และภาคีต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการสอดส่องเฝ้าระวัง ให้ข้อมูล แจ้งเบาะแสการทุจริต 

แผนระดับท่ี 2  
1.  ความสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศด้านที่เกี่ยวข้องโดยตรง   
 1) แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
 2) แนวทางการดำเนินงานประเทศชาติมั่นคง  
              การสร้างลักษณะนิสัยไม่โกงและไม่ยอมให้ผู้ใดโกง เพ่ือต่อต้านการทุจริตฯ โดยเริ่มจากเด็ก 
เยาวชน และผู้ปกครอง และเสริมสร้างบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเสริมสร้าง             
ธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ 
อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ รักษาศีลธรรม คุณธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ  

2.  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
           แผนแม่บทประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้   

3.  ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  
           ยุทธศาสตร์ที่  ๖ : การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ            
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย       

4. ความสอดคล้องกับแผนความม่ันคงแห่งชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

แผนระดับท่ี 3 (ตามมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560) 
 1) แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (2563 – 2565) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา         
ขั้นพ้ืนฐาน 
 2) แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา        
ขั้นพ้ืนฐาน 

ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล   
(   /  ) นโยบายการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปราม    

การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
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รายละเอียดโครงการ 
1.  หลักการและเหตุผล 
 ในการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารทุกภาคส่วนแบบบูรณา
การและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีมาตรฐานสากล โดยมีเป้าหมาย  
เชิงยุทธศาสตร์ คือ ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index 
: CPI)ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 นอกจากนี้ ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ระยะที่ 3 ยังมีความสอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมภิบาลในภาครัฐ) และทิศทางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(ยุทธศาสตร์การปลูกฝัง “คนไทยไม่โกง”และยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการเสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาล) 
อีกด้วยในการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการ
ทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) ได้ดำเนินการเพ่ือพัฒนานักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา        
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้เกิดคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต ได้แก่ 
ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และจิตสาธารณะ โดยดำเนินการตามแนวทาง
ของปฏิญญาโรงเรียนสุจริตทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการป้องกัน ด้านการปลูกฝัง และด้านการสร้างเครือข่าย 
เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนบูรณาการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 ดังนั้นสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ได้ตระหนักและเห็น
ความสำคัญโดยให้โรงเรียนในสังกัดเข้าร่วม โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล          
ในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”(โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ 2565 ให้บรรลุตาม
เป้าหมายตัวชี้วัดที่กำหนด เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลแก่นักเรียน ชุมชน และ
ประเทศชาติต่อไป จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น 

2.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักโดยใช้ธรรมาภิบาลให้
ผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนสุจริต 
 2. เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะโรงเรียนสุจริต ได้แก่ ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริตอยู่อย่าง
พอเพียง และมีจิตสาธารณะ ให้ผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครูบุคลากรและนักเรียนในโรงเรียนเครือข่าย
โรงเรียนสุจริต 

3.  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
 3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)  
       3.1.1 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
ข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนสุจริต มีการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
        3.1.2 นักเรียนที่ผ่านการเรียนการสอนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา(หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน)   
ได้รับการปลูกฝังให้มีทัศนคติและค่านิยมไม่ยอมรับการทุจริต 
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        3.1.3 ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 เข้ามามีส่วนร่วม ในการผลักดันให้เกิดสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
        3.1.4 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1         
ดำเนินกิจกรรมตามโครงการเพ่ือสร้างความตระหนักในการป้องกันและปรามปรามการทุจริต ให้มีค่านิยมร่วม
ต้านทุจริต มีจิตสำนึกสาธารณะ และสามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
 3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) (ผลระยะยาวที่เกิดข้ึนเป็นผลปลายทางหรือผลต่อเนื่อง) 
       3.2.1 ผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนสุจริต มีความรู้ 
ความเข้าใจ การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) ไปปรับใช้ในการจัดการเรียน      
การสอน 
       3.2.2 ผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครู บุคลากรและนักเรียน ในโรงเรียน เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
มีการเสริมสร้างคุณลักษณะโรงเรียนสุจริต ได้แก่ ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง 
และมีจิตสาธารณะ 

4.  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)  
 4.1 เชิงปริมาณ 
       4.1.1 โรงเรียนในสังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียน
เครือข่ายโรงเรียนสุจริตจำนวน 176 โรงเรียน มีการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน) ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
        41.2 นักเรียนที่ผ่านการเรียนการสอนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา(หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน)  
ร้อยละ 80 ได้รับการปลูกฝังให้มีทัศนคติและค่านิยมไม่ยอมรับการทุจริต 
        4.1.3 ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 เข้ามา    
มีส่วนร่วม ในการผลักดันให้เกิดสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
        4.1.4 โรงเรียนในสังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ร้อยละ 80 ดำเนินกิจกรรมตาม
โครงการเพ่ือสร้างความตระหนักในการป้องกันและปรามปรามการทุจริต ให้มีค่านิยมร่วมต้านทุจริต มีจิตสำนึก
สาธารณะ และสามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม   
       4.2 เชิงคุณภาพ 
       4.2.1 ผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนสุจริตจำนวน 
177โรงเรียน มีความรู้ ความเข้าใจ การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) ไปปรับ
ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
       4.2.2 ผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครู บุคลากรและนักเรียน ในโรงเรียน เครือข่ายโรงเรียน
สุจริตมีการเสริมสร้างคุณลักษณะโรงเรียนสุจริต ได้แก่ ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่าง
พอเพียง และมีจิตสาธารณะ 
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5.  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับประโยชน์ 
 5.1 โรงเรียนในสังกัด 176 โรงเรียน 
 5.2 ผู้บริหารสถานศึกษา 
 5.3 ครูผู้สอน 

6.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 6.1 ปัจจัยความเสี่ยง  
          1) การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 
          2) งบประมาณการดำเนินงาน 
 6.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
          1) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด 
          2) รูปแบบการดำเนินงานสามารถปรับให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน เช่นรูปแบบออนไลน์ 
7.  พื้นที่ดำเนินการ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1  ผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนสุจริต 176 โรงเรียน     
มีความรู้ ความเข้าใจ และนำความรู้ไปใช้ในการบริหารจัดการหลักสูตรต้านทุจริตในสถานศึกษา 
 8.2 ผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครู บุคลากรและนักเรียน ในโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนสุจริตมีการ
เสริมสร้างคุณลักษณะโรงเรียนสุจริต ได้แก่ ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมี
จิตสาธารณะ 

9.  ระยะเวลาดำเนินโครงการ  (ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) 
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10. วงเงินงบประมาณ และแนวทางการดำเนินการ 
 ใช้งบประมาณจากแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ จำนวน
ทั้งสิ้น 82,500 บาท(แปดหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)โดยมีแนวทางการดำเนินการและรายละเอียดการใช้
งบประมาณดังนี้ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)  
 
 ที่    รายละเอียดกิจกรรม/ขั้นตอน/ 

             วิธีดำเนินการ 
 รายละเอียด       
 งบประมาณ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
ปีงบประมาณ 2565 

รวมเงิน  
 (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
 

Q1 Q2 Q3 Q4 
 1 กิจกรรมที่ ๑ การขยายผลการดำเนิน 

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  
ใหก้ับสถานศึกษาในสังกัด 
๑. ประชุม/ชี้แจงการดำเนินโครงการ 
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและ 
ธรรมภิบาลในสถานศึกษา 
 (โครงการโรงเรียนสุจริต)ให้กับ                     
สถานศึกษาในสังกัดทราบถึงแนวทาง             
การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ  
๒. ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการสู่ 
สถานศึกษา กลุ่มเป้าหมาย ครูผู้สอน 
จำนวน 176 คน /1 วัน  

- ค่าอาหารว่าง  
อาหารกลางวัน 
และเครื่องดื่ม 
(150บาท/ 
1 วัน/180 คน 

      /  27,000 นางปรีชยา 
ยาวุธ 

 2 กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมถอดบทเรียน 
สำหรับผู้บริหารและครู 
๑. จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การถอดบทเรียน สำหรับผู้บริหาร
และครู 
๒. แจ้งผู้บริหารดำเนินการถอด
บทเรียน ด้านบริหารสถานศึกษา
และแจ้งครูถอดบทเรียนด้านการ
เรียนการสอน 
๓. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้                 
ถอดบทเรียน สำหรับผู้บริหารและ
ครูตามความเหมาะสม 
 

งบประมาณ 
จาก สพฐ. 

    /   /     นางปรีชยา 
ยาวุธ 
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๔. คัดเลือก Best Practice ดีเด่น
ของผู้บริหาร และครู ระดับ สพท. 
๕.รายงานผลการคัดเลือกให้ สพฐ.
ทราบ 
๖.รายงานการใช้จ่ายงบประมาณและ 
การดำเนินงานในระบบฐานข้อมูล 
โครงการโรงเรียนสุจริต 

 3 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมบริษัทสร้าง 
การดี  
๑. แจ้งโรงเรียนสุจริตดำเนิน 
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
2. ดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม 
บริษัทสร้างการดีให้กับโรงเรียน 
ในสังกัด 
3. นิเทศ กำกับ ติดตามผลการ 
ดำเนินงาน 
4. สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 

ไม่ใช้งบประมาณ       /     - นางปรีชยา 
ยาวุธ 
 

รวมเงิน                  27,000 
(สองหมืน่เจ็ดพันบาทถ้วน)               

ที ่    รายละเอียดกิจกรรม/ขั้นตอน/ 
             วิธีดำเนินการ 

 รายละเอียด       
 งบประมาณ 

 ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2565 

รวมเงิน  
 (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
 

Q1 Q2 Q3 Q4 
 4 กิจกรรมที่ 4 การประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA 
Online) โรงเรียนคุณภาพ 
ประจำตำบล 
๑. ประชุมชี้แจงโรงเรียนคุณภาพ
ประจำตำบล 
๒. ดำเนินการตามแนวทางการ
ดำเนินกิจกรรม 
๓. ประเมินสถานศึกษาออนไลน์ 
๔. สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 
 

- ค่าอาหาร 
ว่าง อาหาร 
กลางวัน 
และเครื่องดื่ม 
(150บาท/ 
1 วัน/190 
คน 

       / 28,500 นางปรีชยา 
ยาวุธ 
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 5 กิจกรรมที่ 5 ป.ป.ช. สพฐ. น้อย 
๑. แจ้งให้ โรงเรียนดำเนินการ
แต่งตั้งป.ป.ช. สพฐ.น้อยตามเกณฑ์
ที่กำหนด 
๒. โรงเรียนสุจริตต้นแบบจัดอบรม 
 ชี้แจงบทบาทหน้าที่และสร้างความ 
เข้มแข็งให้กับ ป.ป.ช.น้อยในการ 
ปฏิบัติหน้าที่ 

ไม่ใช้งบประมาณ     /    /     นางปรีชยา 
ยาวุธ 
 

6 กิจกรรมที่ 6 การขับเคลื่อน
หลักสูตรต้านทุจริต 
๑. ผู้รับผิดชอบการขับเคลื่อน
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ระดับ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ดำเนินการขับเคลื่อนดำเนินการ
ขับเคลื่อนหลักสูตรตามที่กำหนดไว้ 
๒. ดำเนินการต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุน
การนำหลักสูตรไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน 
๓. สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 
๔. รายงานค่าใช้จ่ายงบประมาณ 
 

- ค่าอาหารว่าง  
อาหารกลางวัน 
และเครื่องดื่ม 
(150บาท/ 
1 วัน/180 คน 

    /  27,000 นางปรีชยา 
ยาวุธ 

7 กิจกรรมที่ ๗ กิจกรรม ๑ โรงเรียน 
๑ นวัตกรรมต่อต้านการทุจริต  
๑. ชี้แจงการดำเนินกิจกรรม ๑ 
โรงเรียน / นวัตกรรมต่อต้านการ
ทุจริตให้ผู้บริหารและครูในสังกัด
ทราบ 
๒. ดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม
กับโรงเรียนในสังกัด 

ไม่ใช้งบประมาณ       /  นางปรีชยา 
ยาวุธ 

รวมเงิน                  55,500 
  (ห้าหม่ืนห้าพันห้าร้อย 
                บาทถ้วน) 
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ที ่    รายละเอียดกิจกรรม/ขั้นตอน/ 
             วิธีดำเนินการ 

 รายละเอียด       
 งบประมาณ 

  ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2565 

 รวมเงิน  
 (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
 

Q1 Q2 Q3 Q4 
 8 กิจกรรมที่ ๘ กิจกรรมสื่อ

สร้างสรรค์ต้านทุจริต  
(สื่อภาพยนตร์สั้น) 
๑. ประชุม/ชี้แจงโรงเรียนให้ผลิตสื่อ
ภาพยนตร์สั้นและส่งผลงานไปยัง 
สพท. เพ่ือพิจารณาคัดเลือกผลงาน
ดีเด่น 
๒. ดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมสื่อ
สร้างสรรค์ต้านทุจริต  
(สื่อภาพยนตร์สั้น) ให้กับโรงเรียน
ในสังกัด 
๓. การนิเทศ ติดตาม 
๔. ส่งผลงานสื่อภาพยนตร์ให้ สพฐ.
ทราบ 
๕. รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ         และ
การดำเนินงานในระบบฐานข้อมูล 
โครงการโรงเรียนสุจริต 

ไม่ใช้งบประมาณ      /     - นางปรีชยา 
ยาวุธ 

 9 กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมนิเทศ 
ติดตามโรงเรียนสุจริต 
1. รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ 
และการดำเนินงานในระบบฐาน 
ข้อมูลโครงการโรงเรียนสุจริต 
2. จัดทำรรายงาน สรุปกิจกรรม 
การดำเนินงาน 
3. จัดทำรายงาน ส่ง สพฐ. 

ไม่ใช้งบประมาณ   / /     - นางปรีชยา 
ยาวุธ  
และคณะ 
ศึกษานิเทศก์ 
 

รวมเงิน          - 

รวมเงินทุกกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น   82,500 
       (แปดหม่ืนสองพัน 
        ห้าร้อยบาทถ้วน) 
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11. แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส 
ไตรมาส 1 

(ต.ค. – ธ.ค. 2564) 
ไตรมาส 2 

(มี.ค. - มี.ค. 2565) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย. - มิ.ย. 2565) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค. - ก.ย. 2565) 
            - -       27,000 55,500 

รวมเงินทั้งสิ้น  82,500 
 
12. การวัดผลและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการวัดผลและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้วัดผลและ
ประเมินผล 

1. ผู้ บริหารโรงเรียน ข้ าราชการครูและ
บุคลากรในโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนสุจริต
จำนวน 177 โรงเรียน มีความรู้ ความเข้าใจ 
และนำความรู้ ไปใช้ ในการบริหารจัดการ
หลักสูตรต้านทุจริตในสถานศึกษา 

- ประเมิน 
- สังเกต 

- แบบประเมิน 
- สังเกต 

2. ผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครู บุคลากร
และนักเรียน ในโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียน
สุจริตมีการเสริมสร้างคุณลักษณะโรงเรียน
สุจริต ได้แก่ ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย 
ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิต
สาธารณะ 

- ประเมิน 
- สังเกต 

- แบบประเมิน 
- สังเกต 
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โครงการ   ส่งเสริมประวัติศาตร์และความเป็นอยุธยา 
ภายใต้แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ที่ 1   จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางปรีชยา  ยาวุธ   
    ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 
    โทรศัพท์ 0-971-4448-9 โทรสาร 0-3535-2972  

E-mail preechaya1218@gmail.com 
ลักษณะโครงการ   (  / ) โครงการต่อเนื่อง  (    ) โครงการใหม่ 
    (    ) โครงการที่ใช้งบประมาณ (  / ) โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ
............................................................................................................................................................ ............... 

แผนระดับท่ี 1  
1.  ความสอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ  
 (  /  ) เป้าหมายท่ี 3 พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
 อธิบายความสอดคล้อง  
  ยุทธศาสตร์ชาติให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เนื่องจากเป็นปัจจัยพ้ืนฐานในการ
พัฒนาด้านต่าง ๆ ของประเทศในระยะยาว โดยการจะพัฒนาประชากรที่ดีและสมบูรณ์นั้น นอกจากการ
ยกระดับในด้านสุขภาวะและด้านทักษะการศึกษาแล้ว จะต้องพัฒนาด้านค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีของ
ประชาชนทุกกลุ่มวัยควบคู่กันไปด้วย เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ในการพัฒนาคนในทุกมิติ
และในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ การส่งเสริมประวัติศาตร์และความเป็นอยุธยา 

2.  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
 1) ยุทธศาสตร์ชาติที่เก่ียวข้องโดยตรง ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
     (1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
     (2) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  

         มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญ คือ ตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของประวัติศาสตร์
ท้องถิ่นโดยมีความคิดว่า การศึกษาแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณี สังคมประวัติศาสตร์ ศิลปหัตถกรรม     
จะสามารถทำให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวัฒนธรรมอันดีงาม ได้รู้ความเป็นมาของประวัติศาสตร์อันยาวนาน      
มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลมากขึ้นและเป็นแหล่งเรียนรู้อันทรงคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นควรแก่การเรียนรู้สืบ
ทอดให้คงอยู่ตลอดไป 

 
 
 
 

mailto:preechaya@gmail.com


 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 91 
 
 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

แผนระดับท่ี 2  
1.  ความสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศด้านที่เกี่ยวข้องโดยตรง   
 1) แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
 2) แนวทางการดำเนินงานประเทศชาติมัน่คง  

    การศึกษาแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณี  สังคมประวัติศาสตร์ ศิลปหัตถกรรม  จะสามารถทำ
ให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวัฒนธรรมอันดีงาม ได้รู้ความเป็นมาของประวัติศาสตร์อันยาวนาน มีวิสัยทัศน์      
ที่กว้างไกลมากข้ึนและเป็นแหล่งเรียนรู้อันทรงคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นควรแก่การเรียนรู้สืบทอดให้คงอยู่
ตลอดไป ด้วยเหตุนี้จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ทำให้การบริหารจัดการศึกษา    
มีคุณภาพและเกิดความยั่งยืนผู้เรียนมีอัตลักษณ์ของคนไทย ใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง ซื่อสัตย์ มีวินัย        
จิตสาธารณะ รักษ์สิ่งแวดล้อม รู้ประวัติศาสตร์ รักท้องถิ่น 

2.  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
          แผนแม่บทประเด็นท่ี 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 

3.  ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  
          ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์     

แผนระดับท่ี 3 (ตามมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560) 
 1) แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (2563 – 2565) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา         
ขั้นพ้ืนฐาน 
 2) แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา        
ขั้นพ้ืนฐาน 

ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล   
(   /  ) นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

รายละเอียดโครงการ 
1.  หลักการและเหตุผล 
  การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ช่วยให้ผู้เรียนมีความเข้าใจ ความรัก และความภูมิใจในชาติของตนยิ่งขึ้น 
เข้าใจลักษณะเฉพาะทางวัฒนธรรมของสังคมมนุษย์เป็นสิ่งที่ต้องมีควบคู่ไปกับสังคม ประเทศไทยมีวัฒนธรรม
ที่ดีงามมาตั้งแต่โบราณ คนไทยยึดถือแบบแผนวัฒนธรรมไทยมาโดยตลอด ถึงแม้ปัจจุบันอิทธิพลวัฒนธรรม
ของชาวต่างชาติที่ เข้ามาในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นการทักทาย การแต่งกาย รวมทั้งอาหาร แต่ ด้วย
วัฒนธรรมของไทยเป็นสิ่งที่งดงาม วัฒนธรรมต่างชาติจึงไม่สามารถครอบงำวัฒนธรรมไทยได้ทั้งหมด ถึงแม้ว่า
มีการนำเอาวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามาผสมผสานก็ตาม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นเมือง
ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน ไม่ว่าจะเป็นประเพณี วัฒนธรรม ค่านิยมต่าง ๆ ซึ่งสะท้อนถึงความรุ่งเรืองอดีต     
แต่ปัจจุบันพบว่าการศึกษาเรื่องประวัติศาสตร์ ยังประสบปัญหาหลายประการ อาทิ เช่น ยากต่อทำความ
เข้าใจและจดจำ ความน่าสนใจ เรื่องการนำเสนอหรือกิจกรรมการเรียนการสอน การเข้าถึงแก่นของ
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ประวัติศาสตร์ ละเลยมองข้ามความสำคัญ เยาวชนและบุคคลทั่วไปจึงลดระดับความสำคัญในสิ่งเหล่านี้      
ซึ่งแท้จริงแล้ว ผู้เรียนประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของอยุธยา จะได้รับการฝึกฝนทักษะการคิดวิเคราะห์   
การแยกแยะข้อเท็จจริงจากข้อมูลหลักฐานที่หลากหลาย ได้ฝึกฝนการอ่าน การเขียน การเล่าเรื่อง และการ
นำเสนออย่างมีเหตุผล อันเป็นกระบวนการสร้างภูมิปัญญาอย่างแท้จริง ทั้งยังเตรียมผู้เรียนให้มีความพร้อมที่
จะเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ พร้อมที่จะประกอบอาชีพ เมื่อจบการศึกษาหรือสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น รวมถึง
การแข่งขันและอยู่ร่วมกับประชาโลกได้  
         สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ตระหนักในคุณค่าและ
ความสำคัญของประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยมีความคิดว่า การศึกษาแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณี สังคม
ประวัติศาสตร์ ศิลปหัตถกรรม จะสามารถทำให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวัฒนธรรมอันดีงาม ได้รู้ความเป็นมา
ของประวัติศาสตร์อันยาวนานของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลมากขึ้นและเป็นแหล่ง
เรียนรู้อันทรงคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นควรแก่การเรียนรู้สืบทอดให้คงอยู่ตลอดไป ด้วยเหตุนี้ จึงได้จัด
โครงการนี้ขึ้นเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาค้นคว้าของนักเรียนอันจะทำให้การบริหารจัดการศึกษา       
มีคุณภาพและเกิดความยั่งยืนผู้เรียนมีอัตลักษณ์ของคนไทย ใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง ซื่อสัตย์ มีวินัย        
จิตสาธารณะ รักษ์สิ่งแวดล้อม รู้ประวัติศาสตร์ รักท้องถิ่นตามวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ร่วมกิจกรรมมีความรู้ ความเข้าใจในความเป็นมาและประวัติศาสตร์ของไทย 

ทักษะเกี่ยวกับอาชีพและรู้รักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย 
       ๒.2 เพ่ือพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

3.  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
 3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)  
       1) ผู้บริหาร ครูผู้สอน ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา    
เขต 1 มีการจัดการเรียนการสอนตามแบบการจัดการเรียนรู้ ความเข้าใจในความเป็นมาและประวัติศาสตร์ของ
ไทยทักษะเกี่ยวกับอาชีพและรู้รักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย 
        2) สถานศึกษามีหลักสูตรท้องถิ่น   
 3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
       1) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 มีความรู้ ความเข้าใจ และนำองค์ความรู้ไปใช้ ในการส่งเสริมอัตลักษณ์ของคนไทย  
ได้อย่างมีคุณภาพ 
      2) นักเรียนมีความสามารถและมีการแสดงออกถึงความเป็นเป็นไทย คือ การมีความรู้       
ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นไทยผ่านกิจกรรมที่แสดงผลงานโดยบูรณาการ 
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4.  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)  
 4.1 เชิงปริมาณ 
       1) ผู้บริหาร ครูผู้สอนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา     
เขต 1 มีการจัดการเรียนการสอนตามแบบการจัดการเรียนรู้ ความเข้าใจในความเป็นมาและประวัติศาสตร์   
ของไทย และมีทักษะเกี่ยวกับอาชีพและรู้รักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย  สู่สถานศึกษา จำนวน 176 
โรงเรียน 
        2) สถานศึกษามีหลักสูตรท้องถิ่น จำนวน 10 โรงเรียน 
 4.2 เชิงคุณภาพ 
         1) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 มีความรู้ ความเข้าใจ และนำองค์ความรู้ไปใช้ ในการส่งเสริม        
อัตลักษณ์ของคนไทยได้อย่างมีคุณภาพ 
         2) สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 

5.  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับประโยชน์ 
 5.1 โรงเรียนในสังกัด 176 โรงเรียน 
 5.2 ผู้บริหารสถานศึกษา 
 5.3 ครูผู้สอน 

6.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 6.1 ปัจจัยความเสี่ยง  
          1) การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 
          2) งบประมาณการดำเนินงาน 
 6.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
          1) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด 
          2) รูปแบบการดำเนินงานสามารถปรับให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน เช่นรูปแบบออนไลน์ 
7.  พื้นที่ดำเนินการ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
8.1 ผู้บริหาร ครูผู้สอน ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา    

เขต 1 มีการจัดการเรียนการสอนตามแบบการจัดการเรียนรู้ ความเข้าใจในความเป็นมาและประวัติศาสตร์
ของไทย มีทักษะเกี่ยวกับอาชีพและรู้รักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย นำสู่สถานศึกษา 
 8.2 สถานศึกษาพร้อมมีหลักสูตรท้องถิ่น นำมาปรับใช้ในสถานศึกษา 

9.  ระยะเวลาดำเนินโครงการ  (ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) 
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10. วงเงินงบประมาณ และแนวทางการดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ โดยมีแนวทางการดำเนินการดังนี้ 
  
 ที่  รายละเอียดกิจกรรม/ขั้นตอน/ 

           วิธีดำเนินการ 
 รายละเอียด       
 งบประมาณ 

  ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2565 

รวมเงิน  
 (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
 

Q1 Q2 Q3 Q4 
 1 กิจกรรมที่ ๑ สร้างความรู้ ความ 

เข้าใจผู้บริหารและบุคลากรทาง 
การศึกษา วิเคราะห์ แนวทางการ 
ปฏิบัติของแหล่งเรียนรู้ และ 
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น  
โดยผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์  
ภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรม 
โดยสนทนาแบบกลุ่มผ่านระบบ 
ออนไลน์ 

ไม่ใช้งบประมาณ     /       - นางปรีชยา 
ยาวุธ 

 2 กิจกรรมที่ 2 การจัดทำหลักสูตร 
ท้องถิ่นโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 
10 โรงเรียน 

ไม่ใช้งบประมาณ     /   /     - นางปรีชยา 
ยาวุธ 
และคณะ 
ศึกษานิเทศก ์

 3 รายงานผล และเผยแพร่ผลการ 
ดำเนินงาน 

ไม่ใช้งบประมาณ      /     - นางปรีชยา 
ยาวุธ 
และคณะ 
ศึกษานิเทศก ์

รวมเงินทั้งสิ้น     ไม่ใช้งบประมาณ 
 
11.  แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส 

ไตรมาส 1 
(ต.ค. – ธ.ค. 2564) 

ไตรมาส 2 
(มี.ค. - มี.ค. 2565) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย. - มิ.ย. 2565) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค. - ก.ย. 2565) 

            - -               -              - 
รวมเงินทั้งสิ้น   ไม่ใช้งบประมาณ 
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12.  การวัดผลและประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเรจ็ วิธีการวัดผลและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดผลและ

ประเมินผล 
1. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการ
ศึ ก ษ า  มี ค ว า ม รู้  ค ว า ม เข้ า ใจ
ประวัติศาสตร์ของไทย สามารถ
ถ่ายทอดสู่นักเรียนได้ 

การนิเทศ ติดตาม 
 

- แบบนิเทศติดตาม 
- แบบสังเกต 
 

2. ร้อยละของสถานศึกษามีหลักสูตร
ท้องถิน่ 

ป ระ เมิ น ก าร ใช้ ห ลั ก สู ต ร
ท้องถิ่น 

แบบประเมิน 
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โครงการ   ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ภายใต้แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ที่ 1  จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายญาณวุฒิ  สังวงค์ 
    ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
    โทรศัพท์ 092-339-0753  

E-mail : Chok.yannawut4063@Gmail.com 
ลักษณะโครงการ   (     ) โครงการต่อเนื่อง  ( ✓) โครงการใหม่ 
    ( ✓) โครงการที่ใช้งบประมาณ (     ) โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ
............................................................................................................................. .............................................. 

แผนระดับท่ี 1  
1.  ความสอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ  
 ( ✓) เป้าหมายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 อธิบายความสอดคล้อง  
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการเพ่ือ    
พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย          
ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน และมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย ซึ่งหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    
ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ก็มีหลักแนวคิดท่ีสำคัญในการพฒันาคนโดยมีแนวความคิดอย่างรอบด้านใช้ชีวิตแบบ
พอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันที่ดี ควบคู่กับการใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์ และต้องมีคุณธรรมประจำ
ตนจึงจะทำให้ตนเองเกิดการพัฒนา และแพร่ขยายสู่สังคมสาธารณะอย่างสมบูรณ์  
 

2.  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
 1) ยุทธศาสตร์ชาติที่เก่ียวข้องโดยตรง  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
     (1) เป้าหมาย  พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
              (2 ) การบรรลุ เป้ าหมายตามยุทธศาสตร์ ชาติ  นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 มาพัฒนาคนในทุกมิติและใน
ทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบ
ด้าน และมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี  
มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ่าเป็นในศตวรรษที่ 21 และ
อนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มี
ทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของ
ตนเอง 
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แผนระดับท่ี 2  
1.  ความสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศด้านที่เกี่ยวข้องโดยตรง   
 1) แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
 2) แนวทางการดำเนินงาน 
              การปฏิรูปการศึกษา มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำทางการ
ศึกษาและปฏิรูประบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา
และตอบโจทย์การพัฒนาของโลกอนาคต โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน มีทักษะที่จำเป็นของโลกอนาคต สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่         
มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 

2.  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
แผนแม่บทประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้   

3.  ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

แผนระดับท่ี 3 (ตามมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560) 
 1) แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (2563 – 2565) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา       
ขั้นพ้ืนฐาน 
 2) แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา        
ขั้นพ้ืนฐาน 

ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล   
( ✓) นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

รายละเอียดโครงการ 
1.  หลักการและเหตุผล 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ทรงปรับปรุงพระราชทานเป็นที่มาของนิยาม “3 ห่วง         
2 เงื่อนไข” ที่คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ นำมาใช้ในการรณรงค์เผยแพร่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ อยู่ใน
ปัจจุบันซึ่งประกอบด้วยความ “พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน” บนเงื่อนไข “ความรู้” และ “คุณธรรม” 
ระบบเศรษฐกิจพอเพียงมุ่งเน้นให้บุคคลสามารถประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน และใช้จ่ายเงินให้ได้มาอย่าง
พอเพียงและประหยัด ตามกำลังของเงินของบุคคลนั้น โดยปราศจากการกู้หนี้ยืมสิน และถ้ามีเงินเหลือก็แบ่ง
เก็บออมไว้บางส่วน ช่วยเหลือผู้อ่ืนบางส่วน และอาจจะใช้จ่ายมาเพ่ือปัจจัยเสริมอีกบางส่วน สาเหตุที่แนว
ทางการดำรงชีวิตอย่างพอเพียงได้ถูกกล่าวถึงอย่างกว้างขวางในขณะนี้ เพราะสภาพการดำรงชีวิตของสังคม
ทุนนิยมในปัจจุบันได้ถูกปลูกฝัง สร้าง หรือกระตุ้น ให้เกิดการใช้จ่ายอย่างเกินตัว ในเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องหรือ
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เกินกว่าปัจจัยในการดำรงชีวิต เช่น การบริโภคเกินตัว ความบันเทิงหลากหลายรูปแบบ ความสวยความงาม
การแต่งตัวตามแฟชั่น การพนันหรือเสี่ยงโชค เป็นต้น จนทำให้ไม่มีเงินเพียงพอเพ่ือตอบสนองความต้องการ
เหล่านั้น ส่งผลให้เกิดการกู้หนี้ยืมสิน เกิดเป็นวัฏจักรที่บุคคลหนึ่งไม่สามารถหลุดออกมาได้ ถ้าไม่เปลี่ยน
แนวทางในการดำรงชีวิต 

ดังนั้น หลักการเศรษฐกิจพอเพียงนำมาใช้กับองค์การได้ โดยให้องค์กรใช้นโยบายความพอประมาณ 
ความมีเหตุผล รวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ความมีสติ สงบ และมีหลักการ
การพ่ึงพาตนเอง มานะ อุตสาหะ การพ่ึงพาอาศัย รู้รักสามัคคี ภูมิสังคม อุดรอยรั่วเพ่ิมรายได้ ขยายโอกาส 
เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด การเติบโตของเป้าหมายทีละขั้นอย่างยั่งยืน เสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของ
บุคลากรในองค์กร ให้มีสำนึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดำเนินชีวิต
ด้วยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญา และความรอบคอบ เพ่ือให้สมดุลและพร้อมที่จะรองรับการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และกว้างขวางทั้งด้านวัตถุด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอก
ได้เป็นอย่างดี    

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้บุคลากรได้รับความรู้เกี่ยวกับหลักการเศรษฐกิจพอเพียง 
 2.2 เพ่ือให้บุคลากรได้นำเอาความรู้ที่ได้รับมาขยายผลต่อและใช้ประโยชน์องค์กร  

2.3 เพ่ือให้บุคลากรมขีวัญและกำลังใจที่ดีและมีความพร้อมต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
 

3.  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
 3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)  
       บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
       บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ทุกคน          
มีความรู้ความเข้าใจในหลักการเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้            
อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)  
 4.1 เชิงปริมาณ 
       1) ร้อยละของบุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
       2) บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับหลักการเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำมาปรับใช้ได้ 

4.2 เชิงคุณภาพ 
       บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 มีความรู้
เกี่ยวกับหลักการเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำมาปรับใช้กับตนเองและองค์กรไดอ้ย่างมีคุณภาพ 
 
 



 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 99 
 
 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

5.  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับประโยชน์ 
 บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ทุกคน 
6.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 6.1 ปัจจัยความเสี่ยง  
       การพัฒนาอาจไม่เป็นไปตามเป้าหมายเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) 
 6.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
       ประสานผู้รับผิดชอบทุกภาคส่วนเพ่ือแก้ไขปัญหาพร้อมทำความเข้าใจแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ  
และดำเนินจัดกิจกรรมอ่ืนทดแทน 

 

7.  พื้นที่ดำเนินการ   
 - สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
           - ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1 บุคลากรได้รับความรู้จากการฝึกอบรมเกี่ยวกับหลักการเศรษฐกิจพอเพียง 
 8.2 บุคลากรได้นำเอาความรู้ที่ได้รับมาขยายผลต่อและใช้ประโยชน์องค์กร  

8.3 บุคลากรมีขวัญและกำลังใจที่ดีและมีความพร้อมต่อการปฏิบัติหน้าที่ 

9.  ระยะเวลาดำเนินโครงการ  ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 

10.  วงเงินงบประมาณ และแนวทางการดำเนินการ 
 งบประมาณจากสำนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุ ธยา เขต 1                      
จำนวนทั้งสิ้น 1,300 บาท (หนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน) (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
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 ที่  รายละเอียดกิจกรรม/ขั้นตอน/ 
          วิธีดำเนินการ 

 รายละเอียด       
 งบประมาณ 

  ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2565 

รวมเงิน  
 (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
 

Q1 Q2 Q3 Q4 
 1 ประชุมวางแผนคณะดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ และเครือข่ายที่
เกี่ยวข้อง  

   /     ญาณวุฒิ 

 2 นำบุคลากรในสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 เข้า
ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ค่าสถานที่    /   ๑,๓๐๐ ญาณวุฒิ 

 3 สรุปผลการและรายงานผลการ
ดำเนินงาน 

    /    ญาณวุฒิ 

                    ๑,๓๐๐ 
(หนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน) 

 
11.  แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส 

ไตรมาส 1 
(ต.ค. – ธ.ค. 2564) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค. - มี.ค. 2565) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย. - มิ.ย. 2565) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค. - ก.ย. 2565) 

- 1,300 - - 
รวมเงินทั้งสิ้น 1,300 บาท (หนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน) 

 
12.  การวัดผลและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเรจ็ วิธีการวัดผลและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้วัดผลและ
ประเมินผล 

บุ ค ล าก ร ใน ส ำนั ก งาน เขต พ้ื น ที่ ก ารศึ กษ า
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 มากกว่า
ร้อยละ 80 มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ
เศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สังเกตการณ์เข้าร่วม
กิจกรรม/สอบถามและ
สัมภาษณ์ 

แบบสังเกต/แบบสอบถาม / 
แบบสัมภาษณ์ 
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โครงการในกลยุทธ์ที่ 2 
ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

ของประเทศ จำนวน 6 โครงการ 
 

ที ่ กลยุทธ์/โครงการ งบประมาณ กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

งบพัฒนา 
สำนัก 

ใน สพฐ. 
หน่วยงาน

อื่น ๆ 

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
1 พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน

ภาษาไทยตามนโยบาย "เด็กไทยวิถี
ใหม ่อ่านออกเขียนได้ทุกคน" 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

  นิเทศ ติดตามฯ 

2 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เชื่อมโยง
สู่การสร้างอาชีพและการมีงานทำ 

5,000   นิเทศ ติดตามฯ 

3 พั ฒ น าคุ ณ ภ าพ ก ารศึ ก ษ าด้ ว ย
เท ค โน โล ยี ท า ง ไก ล  (Distance 
Learning) 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

  นิเทศ ติดตามฯ 

4 สร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้ที่
สอดคล้องทักษะแห่งศตวรรษที่  21 
ผสมผสานแนวทฤษฎีพหุปัญญา 

15,000   นิเทศ ติดตามฯ 

5 ขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC (Professional 
Learning Community) 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

  นิเทศ ติดตามฯ 

6 พัฒ นาระบบบริหารจัดการด้ วย
เ ท ค โ น โ ล ยี ภ า ย ใ น  ส พ ป .
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 

35,000   ICT 

รวมเงินกลยุทธ์ที่ 2 55,000   55,000 
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โครงการ   พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยตามนโยบาย  
“เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออก เขียนได้ทุกคน” 

ภายใต้แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ที่ ๒            ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 
หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ   กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวนชรพร  ประมวลสุข   
    ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์  ชำนาญการพิเศษ 
    โทรศัพท์ 0936507171  

E-mail nnmm961@hotmail.com 
ลักษณะโครงการ   (    ) โครงการต่อเนื่อง  ( /  ) โครงการใหม่ 
    (  / ) โครงการที่ใช้งบประมาณ (    ) โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ
............................................................................................................................. .............................................. 

แผนระดับท่ี 1  
1.  ความสอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ   
     เป้าหมายที่ 3 พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
     เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ขับเคลื่อนการพัฒนา
การศึกษาที่ยั่งยืน กิจกรรมการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ภาษาไทย  

2.   ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
       1) ยุทธศาสตร์ชาติที่เก่ียวข้องโดยตรง ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
               (1) เป้าหมายคนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
               (2) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  

          เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้  เป็นไปอย่างเข้มแข็งและเป็น
รูปธรรมยิ่งขึ้น  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จึงขับเคลื่อนสนอง
นโยบายของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามนโยบาย “เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน”   
โดยตั้งเป้าหมายความสำเร็จไว้ 

แผนระดับท่ี 2  
1.   ความสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศด้านที่เกี่ยวข้องโดยตรง   
      1) แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
      2) แนวทางการดำเนินงาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้กำหนดนโยบาย
“เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน” มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการอ่านของนักเรียน ดังนี้ 1) นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ทุกคน อ่านออกเขียนได้  2) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 อ่านคล่องเขียน
คล่องและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 มีสมรรถนะการอ่านขั้นสูง ทั้งนี้เพ่ือให้นักเรียนสามารถใช้การ
อ่านการเขียนเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอ่ืน ๆ และการดำเนินชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

mailto:nnmm961@hotmail.com
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2.   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
แผนแม่บทประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้   

3.   ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  
      ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

แผนระดับท่ี 3 (ตามมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560) 
 1) แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (2563 – 2565) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา        
ขั้นพ้ืนฐาน 
 2) แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา        
ขั้นพ้ืนฐาน 

รายละเอียดโครงการ 
1.  หลักการและเหตุผล 
           ตามที่รัฐบาลมีนโยบายปฏิรูปประเทศไทยได้ประกาศยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  (พ. ศ. 2561 – 
2580) ซึ่งต้องนำไปสู่การปฏิบัติเพ่ือยกระดับการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ กำหนด                  
ให้มีการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือศตวรรษที่ 21 โดยปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้เพ่ือเตรียมประชากร                      
สู่การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลายมีเป้าหมาย       
ให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานมีทักษะที่จำเป็นของโลกอนาคตสามารถแก้ปัญหา         
รู้เท่าทันสื่อ ปรับตัวสื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีวินัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอด
ชีวิตรวมทั้งเป็นพลเมืองดี รู้สิทธิหน้าที่มีความรับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ ซึ่งเป็นกลไกสำคัญของการศึกษา   
ขั้นพ้ืนฐานการสร้างการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 นอกจากมีการเรียนรู้ เนื้อหาสาระความรู้แล้ว ทักษะการ
เรียนรู้ต่าง ๆ เพ่ือนำไปใช้เรียนรู้ ตลอดจนการดำเนินชีวิตโดยเฉพาะทักษะการสื่อสารคือ การอ่านออกเขียน
ได ้นับเป็นทักษะที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นทักษะสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดี
ต่อกันและเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ในการพัฒนา
ความรู้กระบวนการคิด วิเคราะห์ วิจารณ์และสร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนาตนเองและสังคม  
 ด้วยเหตุนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จึงได้กำหนดนโยบายที่มุ่งเน้นให้
ความสำคัญกับการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียน มาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง และในปีการศึกษา 
2564 นี้ เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ เป็นไปอย่างเข้มแข็งและเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จึงขับเคลื่อนสนองนโยบายของ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามนโยบาย “เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน” โดยตั้งเป้าหมาย
ความสำเร็จไว้ที่  1 ) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1  - 3 ทุกคน อ่านออกเขียนได้  2 ) นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 อ่านคล่องเขียนคล่อง และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 มีสมรรถนะการอ่าน 
ขั้นสูง ทั้งนี้เพ่ือให้นักเรียนสามารถใช้การอ่านการเขียนเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอ่ืน ๆ และการดำเนิน
ชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
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2.   วัตถุประสงค์ 
      1) เพ่ือพัฒนานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ให้อ่านออกเขียนได้  
      2) เพ่ือพัฒนานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ให้อ่านคล่องเขียนคล่อง  
      3) เพ่ือพัฒนานักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ให้มีสมรรถนะการอ่านข้ันสูง  
      4 ) เพ่ือส่งเสริมนิสัยรักการของนักเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ 

3.   ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
      3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)  
        นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนา 
       3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
        นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาระดับด ี  

4.   ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)  
 4.1 เชิงปริมาณ 
      1) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยธุยา เขต 1 ทุกคน พัฒนาการอ่านออก เขียนได้  
  2) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ทุกคน พัฒนาอ่านคล่อง เขียนคล่อง 
  3) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ร้อยละ 70 มีสมรรถนะการอ่านขั้นสูง 
  4) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  ทุกคนได้รับการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและเล่าเรื่องหนังสือ         
เล่มโปรดได ้

4.2 เชิงคุณภาพ 
  1) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ร้อยละ 70 มีผลการพัฒนาอ่านออก เขียนได้ ระดับดี 
  2) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ร้อยละ 70 มีผลการพัฒนาอ่านคล่อง เขียนคล่อง ระดับดี 
  3) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ร้อยละ 70 มีผลการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง ระดับดี 
  4) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ทุกคนมีนิสัยรักการอ่านและเล่าเรื่องหนังสือเล่มโปรดได้ระดับดี 

5.  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับประโยชน์ 
       เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออก เขียนได้ทุกคน 
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6.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 6.1 ปัจจัยความเสี่ยง  
       1) นักเรียนขาดเรียนบ่อย 
       2) การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบต่อการพัฒนางานด้านต่าง ๆ 
 6.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
       1) ติดตามการมาเรียนของนักเรียน 
       2) หาวิธีการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

7.   พื้นที่ดำเนินการ  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 

8.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
      เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออก เขียนได้ทุกคน 

9.   ระยะเวลาดำเนินโครงการ ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565  

10.  วงเงินงบประมาณ และแนวทางการดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ โดยมีแนวทางการดำเนินการดังนี้ 
   
 ที่    รายละเอียดกิจกรรม/ขั้นตอน/ 

             วิธีดำเนินการ 
รายละเอียด       
งบประมาณ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
ปีงบประมาณ 2565 

รวมเงิน  
 (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
 

Q1 Q2 Q3 Q4 
๑ - วางแผนการพัฒนาความสามารถ 

ในการอ่าน การเขียน 
  /         - ศน.นชรพร 

๒ - คัดกรองความสามารถในการอ่าน                    
การเขียนของนักเรียนและรายงานผล                 
ผ่านทางระบบการติดตามทาง 
อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือให้เป็นข้อมูลสำหรับ 
วินิจฉัยและพัฒนาการอ่าน การเขียน  
ของนักเรียนเป็นรายบุคคล  

  /        -  

3 ศึกษานิเทศก์ให้คำแนะนำ ให้ปรึกษา    /   /   /   
4 
 

-  ปฏิบัติตามแผนการพัฒนาปรับปรุง
คุณภาพการอ่านออกเขียนได้ อ่าน
คล่องเขียนคล่องหรือพัฒนาสมรรถนะ
การอ่านขั้นสูงของนักเรียนแต่ละ
ระดับชั้นตามนโยบายที่กำหนด  
โดยให้ปรับปรุงแก้ไขเป็นการเร่งด่วน
สำหรับนักเรียนที่มีผลการคัดกรอง

   /   /   /   
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ระดับปรับปรุงและพอใช้และพัฒนา
นักเรียนที่มีผลคัดกรองระดับดีให้อยู่ใน
ระดับดีมาก โดยใช้กิจกรรมแนวทาง
หรือนวัตกรรมที่สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาหรือสถานศึกษากำหนดขึ้น
ตามบริบทและความเหมาะสม 

5 - ทุกสถานศึกษาในสังกัดจัดทำสื่อ 
นวัตกรรมเพ่ือใช้พัฒนาความสามารถ                      
ในการอ่าน การเขียน แล้วรายงานผล                    
ที่ประสบผลสำเร็จ โดยจัดทำเป็นรูปเล่ม 
เอกสารและวีดีทัศน์ความยาวประมาณ                      
5 - 10 นาท ี

    / / / - ศน.นชรพร 

6 - นิเทศกำกับติดตามและสนับสนุน                    
การพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ของสถานศึกษา  

  / / /   

7 - รายงานผลการพัฒนาการอ่านออก 
เขียนได้ 

     /  - ศน.นชรพร 

รวมเงินทั้งสิ้น        ไม่ใช้งบประมาณ 
 
11.  แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส 

ไตรมาส 1 
(ต.ค. – ธ.ค. 2564) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค. - มี.ค. 2565) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย. - มิ.ย. 2565) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค. - ก.ย. 2565) 

- - - - 
รวมเงินทั้งสิ้น  ไม่ใช้งบประมาณ 
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12.  การวัดผลและประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการวัดผลและ

ประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้วัดผลและ

ประเมินผล 
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3  
อ่านออกเขียนได ้ระดับ ดี   
  

- ทดสอบ 
- สังเกต  
- สัมภาษณ์ 

- แบบทดสอบ 
- แบบสังเกต  
- แบบสัมภาษณ์ 

2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4 - 6  
อ่านคล่องเขียนคล่อง ระดับ ดี 
 

- ทดสอบ 
- สังเกต  
- สัมภาษณ์ 

- แบบทดสอบ 
- แบบสังเกต  
- แบบสัมภาษณ์ 

3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 มี
สมรรถนะการอ่านขั้นสูง ระดับ ดี   
  

- ทดสอบ 
- สังเกต  
- สัมภาษณ์ 

- แบบทดสอบ 
- แบบสังเกต  
- แบบสัมภาษณ์ 

4. นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษามีนิสัยรักการ               
อ่าน และเล่าเรื่องหนังสือเล่มโปรด    
ไดใ้น ระดับ ดี 

- ตรวจสอบ 
- สังเกต  
- สัมภาษณ์ 

- แบบตรวจสอบ 
- แบบสังเกต  
- แบบสัมภาษณ์ 
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โครงการ   ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมีงานทำ 
ภายใต้แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ที่  ๒           ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวนชรพร  ประมวลสุข   
    ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์  ชำนาญการพิเศษ 
    โทรศัพท์ 0936507171  

E-mail nnmm961@hotmail.com 
ลักษณะโครงการ   ( /  ) โครงการต่อเนื่อง  (    ) โครงการใหม่ 
    (  / ) โครงการที่ใช้งบประมาณ (    ) โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ
...................................................................................................................................................................... ..... 

แผนระดับท่ี 1  
1.  ความสอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ   
     เป้าหมายที่ 3 พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
          เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขัน ให้ความสำคัญ“ทักษะ” (Skill) หรือความชำนาญในการปฏิบัติ       
มากยิ่งกว่าเนื้อหา ตามตำรา (Content) ซึ่งองค์การยูเนสโกได้แนะนำว่า ผู้เรียนควรมีทักษะที่ครอบคลุม     
๓ กลุ่ม ได้แก่ ทักษะพ้ืนฐานการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ ที่เน้นสมรรถนะสาขาวิชาชีพ ทักษะที่
จำเป็นต่อการดำรงชีวิต และทักษะเพ่ือทำงาน ซึ่งเป็นทักษะพ้ืนฐานในการทำงานของทุกอาชีพ  

2.  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
       (1) ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
          (1) เป้าหมายคนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
          (2) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
               พัฒนาคุณภาพนักเรียนในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา ๓ ด้าน คือ ด้านทักษะ          
ด้านความสามารถคุณลักษณะของนักเรียน และด้านการจัดการเรียนรู้ประเมินผลในแต่ละระดับ 

แผนระดับท่ี 2  
1.  ความสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศด้านที่เกี่ยวข้องโดยตรง   
      1) แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
      2) แนวทางการดำเนินงาน  
              พัฒนานักเรียนทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน การจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
มุ่งให้นักเรียนสามารถเข้าใจแนวทางการเลือกอาชีพ ประกอบอาชีพและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้ 

2.  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
แผนแม่บทประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
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3.  ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  
      ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

แผนระดับท่ี 3 (ตามมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560) 
 1) แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (2563 – 2565) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา        
ขั้นพ้ืนฐาน 
 2) แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา         
ขั้นพ้ืนฐาน 

ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

รายละเอียดโครงการ 
1.  หลักการและเหตุผล 
           กระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่หลักในการจัดการศึกษาจะต้องพัฒนากำลังคนให้มีขีดความสามารถ 
และศักยภาพในการแข่งขันบนเวทีโลก จึงได้มีแผนการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ (พ.ศ. ๒๕๕๘  – ๒๕๖๔)                             
มีแผนการผลิตและพัฒนากำลังคน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขัน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของชาติ ที่ให้                    
ความสำคัญในการพัฒนาคนอย่างยั่งยืน และจากแนวโน้มการปฏิรูปการศึกษาในหลายประเทศ  ได้ให้
ความสำคัญอย่างมากกับ “ทักษะ” (Skill) หรือความชำนาญในการปฏิบัติมากยิ่งกว่าเนื้อหา ตามตำรา 
(Content) ซึ่งองค์การยูเนสโกได้แนะนำว่า ผู้เรียนควรมีทักษะที่ครอบคลุม ๓  กลุ่ม ได้แก่ ทักษะพ้ืนฐาน                            
การจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ ที่เน้นสมรรถนะสาขาวิชาชีพ ทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต  
และทักษะเพ่ือทำงาน ซึ่งเป็นทักษะพ้ืนฐานในการทำงานของทุกอาชีพ  
            กอปรกับการศึกษาที่เน้นให้นักเรียนมีความสามารถในการเรียนรู้  รักที่จะเรียนรู้ในรูปแบบ                 
ที่หลากหลาย มีความสนุกกับการเรียนรู้ และมีโอกาสเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ โดยมีจุดเน้นพัฒนาคุณภาพ
นักเรียนในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา ๓ ด้าน คือ ด้านทักษะ ด้านความสามารถะคุณลักษณะ                     
ของนักเรียน และด้านการจัดการเรียนรู้ ประเมินผลในแต่ละระดับ ซึ่งการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นให้นักเรียนลง
มือปฏิบัติจริง สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง จัดสภาพแวดล้อม ชุมชนและท้องถิ่นสังคมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
ระดมภูมิปัญญาท้องถิ่น และผู้ทรงคุณวุฒิในชุมชนและท้องถิ่นเป็นแหล่งเรียนรู้ โดยพัฒนานักเรียนทั้งใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียน การจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ มุ่งให้นักเรียนสามารถเข้าใจ   
แนวทางการเลือกอาชีพ ประกอบอาชีพและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้ กระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับ
การจัดการศึกษาสายสามัญและสายอาชีพ ๕๐ : ๕๐ เพ่ือให้นักเรียนสนใจการเรียนสายอาชีพมากขึ้นและ
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาก็เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาที่เน้นนักเรียนให้มีทักษะอาชีพ เพียงพอ                                      
ต่อการเข้าตลาดแรงงานหรือประกอบอาชีพอิสระ ให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ
และสังคม เพ่ือศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น  
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 ทั้งนี้ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ตระหนักถึงความสำคัญ  
และความจำเป็นดังกล่าว จึงดำเนินการจัดทำโครงการ “ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพ
และการมีงานทำ” นี้ขึ้น 

2.  วัตถุประสงค์ 
      ๒.๑ เพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมีงานทำให้แก่นักเรียน                  
ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ 
     ๒.๒  เพ่ือเผยแพร่การจัดการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมีงานทำของโรงเรียนใน
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ 
3.  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
      3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)  
     ส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำแก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษา      
ปีที่ ๓ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑   
       3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
     นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ทุกคนรู้แนวทางสร้างอาชีพและการมีงานทำ 

4.  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)  
 4.1 เชิงปริมาณ 
     นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ทุกคน มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะทางอาชีพที่
สอดคล้องกับอาชีพในท้องถิ่น ความสนใจของนักเรียน และความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบันและ
อนาคต      

4.2 เชิงคุณภาพ 
     นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ทุกคน มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะทางอาชีพที่
สอดคล้องกับอาชีพในท้องถิ่น ความสนใจของนักเรียน และความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบันและ
อนาคต      

5.  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับประโยชน์ 
 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ 
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6.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 6.1 ปัจจัยความเสี่ยง  
        1) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ขาดความพร้อมหรือไม่ชอบงานอาชีพ 
        2) ความรู้ที่ได้รับจากครูผู้สอน 
 6.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
       1) ให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ลงมือปฏิบัติงานอาชีพและจำหน่ายจริงให้เห็นรายได้ 
       2) ครูผู้สอน ต้องมีความรู้ ความสามารถ ด้านงานอาชีพ 

7.  พื้นที่ดำเนินการ  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
      1) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๓ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ มีความพร้อมและมีรายได้ 
      2) ครูผู้สอน ต้องถ่ายทอดความรู้ ความสามารถ ด้านงานอาชีพ จนนักเรียนปฏิบัติตามลำพังได้  

9.  ระยะเวลาดำเนินโครงการ  ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565  

10.  วงเงินงบประมาณ และแนวทางการดำเนินการ 
 ใช้งบประมาณจากแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ จำนวนทั้งสิ้น 
5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) โดยมีแนวทางการดำเนินการและรายละเอียดการใช้งบประมาณดังนี้ (ขอถัวจ่าย                   
ทุกรายการ)  
 ที่ รายละเอียดกิจกรรม/ขั้นตอน/ 

       วิธีดำเนินการ 
     รายละเอียด       
   งบประมาณ 

  ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2565 

รวมเงิน  
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
 

Q1 Q2 Q3 Q4 
 1 การคัดเลือก Best Practice 

ระดับชั้นประถมศึกษา 
จำนวน  ๙  โรงเรียน และ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาจำนวน 
๙ โรงเรียน เผยแพร่
นิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
Best Practice ให้แก่ 
โรงเรียนในสังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑  

ค่าอาหารกลางวัน  
อาหารว่าง             และ
เครื่องดื่มของผู้เข้า 
ประชุมและคณะ 
ทำงานร่วมวางแผน                      
การดำเนินงาน  
(๒๖ คน x 150  
บาท x ๑ วัน) 

      / 3,900 ศน.นชรพร 
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 ที่ รายละเอียดกิจกรรม/ขั้นตอน/ 
       วิธีดำเนินการ 

     รายละเอียด       
   งบประมาณ 

  ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2565 

รวมเงิน  
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
 

 2 ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ 1 ชุด    /    1,100 ศน.นชรพร 
รวมเงินทั้งสิ้น             5,000 บาท 

        (ห้าพันบาทถ้วน) 
 
11.  แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส 

ไตรมาส 1 
(ต.ค. – ธ.ค. 2564) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค. - มี.ค. 2565) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย. - มิ.ย. 2565) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค. - ก.ย. 2565) 

                            -           5,000 บาท 
รวมเงินทั้งสิ้น 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 

 
12.  การวัดผลและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการวัดผลและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้วัดผลและ
ประเมินผล 

1) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ถึงระดับ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา  
เขต ๑  มีความพร้อมและมีรายได้ 

- สังเกต 
- สัมภาษณ์ 

- แบบสังเกต 
- แบบสัมภาษณ์ 

 2) ครูผู้สอนถ่ายทอดความรู้ ความสามารถ 
ด้านงานอาชีพจนนักเรียนปฏิบัติตามลำพังได้ 

- สังเกต 
- สัมภาษณ์ 

- แบบสังเกต 
- แบบสัมภาษณ์ 
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โครงการ   พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกล (Distance Learning) 
ภายใต้แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ที่ ๒   ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายพิชิต  ขำดี 
    ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ 
    โทรศัพท์ 0-๐๘๙๐๘-๓๔๙๗-๑  

E-mail: pichit.pk@aya1.go.th 
ลักษณะโครงการ   (  / ) โครงการต่อเนื่อง  (    ) โครงการใหม่ 
    (    ) โครงการที่ใช้งบประมาณ ( /  ) โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ
............................................................................................................................. .............................................. 

แผนระดับท่ี 1  
1.  ความสอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ  
 (  /  ) เป้าหมายท่ี 3 พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
 อธิบายความสอดคล้อง  
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (Distance Learning) หรือการ
จัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และการจัดการเรียนการสอน
ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) เป็นการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนเป็นเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข ครอบคลุมเด็กไทยทุกคน เพ่ิมโอกาสทางการศึกษา พัฒนา
คุณภาพการศึกษาโดยการนำเทคโนโลยีมาเสริมสร้าง ความเข้มแข็งหรือปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียน
การสอน ในการจัดการศึกษา โดยการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกล (Distance Learning) สามารถแก้ปัญหา
คุณภาพการศึกษา โดยมีการจัดสภาพการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ของครูอย่างครบถ้วน ทั้ง
กระบวนการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น กระบวนการสร้างความรู้ จากการลงมือปฏิบัติ  
เนื้อหา ตลอดจนสื่อและอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดเรียนการสอน อันจะเป็นการลดความเหลื่อมล้ำทางการ
ศึกษา ลดช่องว่างและเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้กับ ประชาชนไทยทุกคน อันเป็นการ
ดำเนินการตามรอยเบื้องพระยุคลบาท สนองพระราชดำริในการที่จะพัฒนา การศึกษาไทยให้เจริญก้าวหน้า  
ผ่านการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกล (Distance Learning) 

2.  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
 1) ยุทธศาสตร์ชาติที่เกีย่วข้องโดยตรง ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
     (1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
     (2) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
          การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ควรพัฒนาระบบการศึกษาที่นำเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล 
(Distance Learning) มาเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริม สนับสนุน ให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ       
ซึ่งในการพัฒนาและการนำเทคโนโลยีทางการศึกษาที่เหมาะสมมาสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
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ด้านต่าง ๆ อาทิ การเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) ผ่านสื่อออนไลน์ที่ส่งผลต่อผลลัพธ์การ
เรียนรู้ได้อย่างเป็นรูปธรรม การติดตามผลการเรียนรู้ของนักเรียน (Tracking System) การลดภาระงานของ
ครู ตลอดจนมีการวิเคราะห์มิติที่เก่ียวข้องกับผู้เรียนกลุ่มเปราะบางอย่างรอบด้าน เพื่อให้การแก้ปัญหาเด็กตก
หล่นทางการศึกษาตรงจุดและเกดิประสิทธิผลสูงสุด 

แผนระดับท่ี 2  
1. ความสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศด้านที่เกี่ยวข้องโดยตรง   
 1) แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
 2) แนวทางการดำเนินงาน 
     พัฒนาระบบเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (Distance Learning) โดยเน้นกระบวนการพัฒนาครู  
ให้มีทักษะในการทำเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลมาใช้เป็นส่วนสำคัญในการจัดการเรียนการสอนในทุกระดับ 
โดยมุ่งเน้นโรงเรียนที่มีครูไม่ครบชั้น มีครูไม่ครบทุกวิชาเอก เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และเพ่ือให้
ผู้เรียนทุกคนได้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่มีความเท่าเทียมกัน ครูผู้สอนสามารถนำเทคโนโลยีมาใช้เป็น
เครื่องมือในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 

2.  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
แผนแม่บทประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้   

3. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  
          ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

แผนระดับที่ 3 (ตามมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560) 
 1) แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (2563 – 2565) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา        
ขั้นพ้ืนฐาน 
 2) แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา         
ขั้นพ้ืนฐาน 

ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล   
(  /  ) นโยบายการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และการ

พัฒนา และนวัตกรรม 

รายละเอียดโครงการ 
1.  หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกล (Distance Learning) เป็นการจัดการศึกษาที่ใช้
เทคโนโลยี ในการจัดการเรียนการสอนในทุกห้องเรียน แก้ปัญหาการขาดแคลนครูในโรงเรียนขนาดเล็ก ครู
สามารถจัดการเรียนรู้ในทุกสาระได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนและครูได้เข้าถึงสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
นักเรียนและครูมีเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ในการจัดการศึกษา การ
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นำเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (Distance Learning) มายกระดับคุณภาพการศึกษา เป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ 
การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television : DLTV) และการจัดการศึกษา
ทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning Information Technology : DLIT) มาดำเนินงาน
โดยเร่งด่วนเพ่ือแก้ปัญหาคุณภาพการศึกษา โดยมีการจัดสภาพการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ของครู
อย่างครบถ้วน ทั้งกระบวนการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น กระบวนการสร้างความรู้ จากการลง
มือปฏิบัติ เนื้อหา ตลอดจนสื่อและอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดเรียนการสอน อันจะเป็นการลดความเหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษา ลดช่องว่างและเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้กับ ประชาชนไทยทุกคน อันเป็น
การ ดำเนินการตามรอยเบื้องพระยุคลบาทและสนองพระราชดำริในการที่จะพัฒนาการศึกษาไทยให้
เจริญก้าวหน้า ซึ่งในการดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวสถานศึกษาจะต้องมีแผนงานรองรับ มีการบริหาร
จัดการทั้งทางด้านกระบวนการและอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพเป็นระบบเพ่ือให้การจัด
การศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ได้ตระหนักถึงความสำคัญ และ
ความจำเป็นอย่างยิ่งการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกล (Distance Learning) จึงได้
ดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกล (Distance Learning) 

2.  วัตถุประสงค์ 
2.1  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และการจัดการศึกษา 

ทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ของโรงเรียนในสังกัดให้ได้มาตรฐาน 
2.2  เพ่ือนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกล 

ผ่านดาวเทียม (DLTV) และการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ของโรงเรียนในสังกัด 
2.3  เพ่ือวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)  

และการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ของโรงเรียนในสังกัด 

3.  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
 3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)  
       1) โรงเรียนในสังกัดได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ให้ได้
มาตรฐาน 
       2) โรงเรียนในสังกัดได้รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การจัดการเรียนการสอนโดยใช้
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 
       ๓) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีงานวิจัยเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียน 
การสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT)  
 3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
       การจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (Distance Learning) จะสามารถพัฒนา
ผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
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4. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)  
 4.1 เชิงปริมาณ 
      1) โรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียน ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ให้ได้มาตรฐาน 
       2) โรงเรียนขนาดกลาง ขนาดใหญ่และขนาดใหญ่พิเศษ ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนการจัด
การศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ให้ได้มาตรฐาน 
       ๓) โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ได้รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(DLIT) 
 4.2 เชิงคุณภาพ 
       1) โรงเรียนขนาดเล็ก ทุกโรงเรียนในสังกัด สามารถจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษา 
ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ 
       2) โรงเรียนขนาดกลาง ขนาดใหญ่และขนาดใหญ่พิเศษ สามารถจัดการเรียนการสอนโดยใช้ 
การศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ให้ได้มาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ 
       ๓) โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ได้รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียน 
การสอน โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT) อย่างเป็นรูปธรรม มีการปรับปรุงพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

5. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับประโยชน์ 
 5.1 โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน 
 5.2 ครูทุกคนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ 

6.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 6.1 ปัจจัยความเสี่ยง  
        1) สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) 
        2) รูปแบบการจัดการเรียนการสอนหลังเกิดการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) 
 6.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
        1) สร้างความเข้าใจในกระบวนการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19)  
       2) รวบรวมสื่อการสอนของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมฯ เพ่ือให้ครูผู้สอนได้ปรับ
ประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน 
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8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1 โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย 

8.2 ครูทุกคนสามารถปรับรูปแบบการสอนโดยบูรณาการรูปแบบการสอนโดยใช้เทคโนโลยี
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning) อย่างมีประสิทธิภาพ 

9.  ระยะเวลาดำเนินโครงการ  ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 

10. วงเงินงบประมาณ และแนวทางการดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ โดยมีแนวทางการดำเนินการดังนี้   
 ที่    รายละเอียดกิจกรรม/ขั้นตอน/ 

             วิธีดำเนินการ 
รายละเอียด       
งบประมาณ 

  ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2565 

รวมเงิน  
 (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
 

Q1 Q2 Q3 Q4 
 1 ป ระ ชุ ม ค ณ ะ ท ำงาน เ พ่ื อ ว า ง

แผนการขับเคลื่อนการจัดการเรียน
การสอนโดยใช้การศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม(DLTV) และการจัด
การศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT) 

   /       นายพิชิต ขำดี 

 2 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเพ่ือ
สร้างความตระหนักและชี้แจงแนว
ทางการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
(DLTV) แล ะการจั ด ก ารศึ กษ า
ทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(DLIT) 

  /    นายพิชิต ขำดี 

 3 ส นั บ ส นุ น แ ล ะ ให้ ค ว าม เห ลื อ 
ซ่อมแซมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการ
จั ด ก าร เรี ย น ก ารส อน โด ย ใช้
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
(DLTV) แล ะการจั ด ก ารศึ กษ า
ทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(DLIT) 

      จัดสรร 
   จาก สพฐ. 

   /  นายพิชิต ขำดี 

๔ นิเทศ ติดตาม และประเมินผล การ
จั ด ก าร เรี ย น ก ารส อน โด ย ใช้

   /   นายพิชิต ขำดี 
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 ที่    รายละเอียดกิจกรรม/ขั้นตอน/ 
             วิธีดำเนินการ 

รายละเอียด       
งบประมาณ 

  ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2565 

รวมเงิน  
 (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
 

Q1 Q2 Q3 Q4 
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
(DLTV) แล ะการจั ด ก ารศึ กษ า
ทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(DLIT) 

5 วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่าน
ด าว เที ย ม (DLTV) แ ล ะก ารจั ด
การศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT) ของโรงเรียนใน
สังกดั 

    /  นายพิชิต ขำดี 

6 สรุปผลการดำเนินงานโครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยีทางไกล (Distance 
Learning) 

    /  นายพิชิต ขำดี 

รวมเงินทั้งสิ้น   ไม่ใช้งบประมาณ 
 
11.  แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส 

ไตรมาส 1 
(ต.ค. – ธ.ค. 2564) 

ไตรมาส 2 
(มี.ค. - มี.ค. 2565) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย. - มิ.ย. 2565) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค. - ก.ย. 2565) 

- - - - 
รวมเงินทั้งสิ้น ไม่ใช้งบประมาณ 

 
12.  การวัดผลและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการวัดผลและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดผลและ
ประเมินผล 

1. การจัดการเรียนการสอนโดยใช้
การศึกษาทางไกลผ่ านดาวเที ยม 
(DLTV) ให้ได้มาตรฐาน 

ประเมินมาตรฐานการจัดการจัด
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 

แบบประเมิน 

2. การจัดการศึกษาทางไกลผ่ าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ให้ได้
มาตรฐาน 

ประเมินมาตรฐานการจัดการศึกษา
ทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

แบบประเมิน 
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โครงการ   สร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑  
ผสมผสานแนวทฤษฎีพหุปัญญา   

ภายใต้แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ที่ ๒   ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวขนิษฐา ศรีศักดา 
    ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ 
    โทรศัพท์ 0-9๔๓๔-7๑๙๔๙-๔ โทรสาร 0-3535-2973  

E-mail Khnisthasrisakda@gmail.com 
ลักษณะโครงการ   (    ) โครงการต่อเนื่อง  (  /  ) โครงการใหม่ 
    (  / ) โครงการที่ใช้งบประมาณ (     ) โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ
............................................................................................................................. .............................................. 

แผนระดับท่ี 1  
1.  ความสอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ  
 (  /  ) เป้าหมายท่ี 3 พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ   

 อธิบายความสอดคล้อง  
          การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น จัดให้มีการพัฒนาทักษะความสามารถท่ีสอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 
๒๑ โดยเฉพาะทักษะด้านการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน  ความคิด
สร้างสรรค์การทำงานร่วมกับผู้ อ่ืน จัดให้มีการพัฒนาทักษะด้านภาษา ศิลปะ ทักษะด้านดิจิทัล และ  
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ จัดให้มีการพัฒนา
ทักษะในการวางแผนชีวิตและวางแผนการเงิน ตลอดจนทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมต่อกับโลกการทำงาน จัดให้มี
การเรียนรู้ทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและทักษะชีวิตที่สามารถอยู่ร่วมและทำงาน  
ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม ส่งเสริมและสนับสนุนระบบบริการสุขภาพและอนามัยที่เชื่อมต่อกันระหว่าง 
ระบบสาธารณสุขกับโรงเรียนหรือสถานศึกษา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านความฉลาดทางเชาวน์ปัญญา และ
ความฉลาดทางอารมณ์ของกลุ่มวัยเรียน 

2.  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
 1) ยุทธศาสตร์ชาติที่เก่ียวข้องโดยตรง ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
     (1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
     (2) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  

         ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งเน้น
ผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ ตลาดเวลามีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ การเปลี่ยน
บทบาทครู การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลาดชีวิต     
การสร้างความตื่นตัวให้ คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวางตำแหน่งของประเทศไทย      
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ในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก การวางพ้ืนฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
และการสร้างระบบ การศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 

แผนระดับท่ี 2  
1. ความสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศด้านที่เกี่ยวข้องโดยตรง   
 1) แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
 2) แนวทางการดำเนินงาน 

    การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ จำเป็นต้องมุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติ       
และในทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดีเก่ง และมีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปข้างหน้า   
ได้อย่าง เต็มศักยภาพ ซึ่งจำเป็นต้องมีการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน สังคม และการมีระบบและกลไก
รองรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีประสิทธิภาพ 

2.  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
แผนแม่บทประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 

3. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

แผนระดับท่ี 3 (ตามมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560) 
 1) แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (2563 – 2565) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา        
ขั้นพ้ืนฐาน 
 2) แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา          
ขั้นพ้ืนฐาน 

ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล   
(  /  ) นโยบายการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และการ

พัฒนา และนวัตกรรม 

รายละเอียดโครงการ 
1.  หลกัการและเหตุผล 

ด้วยในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ 
จะดำเนินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเตรียมความ
พร้อมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ ๒๑ ผสมสผานและสอดแทรกทฤษฎีพหุปัญญาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน      
ในทุกด้านโดยร่วมมือกับโรงเรียนในสังกัด  ตามบริบทของโรงเรียนเพ่ือให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ที่
เปลี่ยนไปตามกระแสโลก อย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบัน ทั้งครูและนักเรียนต้องพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และ
ขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งศตวรรษที่ ๒๑ พร้อมกับส่งเสริมพหุปัญญา
ให้แก่นักเรียนทั้ง ๘ ด้าน เพราะนักเรียนคือทุนมนุษย์ที่สำคัญในการขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวพ้นการเป็น
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ประเทศที่กำลังพัฒนา ครูจึงจำต้องมีนวัตกรรมทางการศึกษา และเทคนิคใหม่ๆ รวมถึงมีทักษะการสอนที่
ทันสมัย สามารถตอบสนองผู้เรียนที่แตกต่างและหลากหลาย เพ่ือให้สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะคิดขั้น
สูงและมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปตามความต้องการในศตวรรษที่ ๒๑ นวัตกรรมการเรียนรู้ จึงสำคัญ เพราะการ
พัฒนานวัตกรรม ครูจำเป็นต้องรู้ลึกรู้จริงและสามารถบูรณาการกระบวนการ วิธี และสื่อการเรียนรู้ และ
สอดแทรกพหุปัญญาร่วมด้วย ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยความสำเร็จของการเรียนรู้ที่สามารถส่งเสริมให้
นักเรียนเป็นนักเรียนในศตวรรษที่ ๒๑ พร้อมด้วยมีความสามารถท้ัง ๘ ด้าน ตามทฤษฎีพหุปัญญา 

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือพัฒนาครูให้เกิดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่  ๒๑  และสอดแทรก           
ทฤษฎีพหุปัญญา 
 2.2 เพ่ือให้ครูมีแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษท่ี ๒๑  
สอดแทรกทฤษฎีพหุปัญญา 

3.  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
 3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)  
       1) ครูเกิดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ และสอดแทรกทฤษฎีพหุปัญญา
       2) ครูมีแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษท่ี ๒๑  
และสามารถสอดแทรกทฤษฎีพหุปัญญา  

3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
       ครูมีเทคนิควิธีการในการพฒันาการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑  
โดยสอดแทรกทฤษฎีพหุปัญญา และสามารถพัฒนานักเรียนได้           

4. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)  
 4.1 เชิงปริมาณ 

     ครูในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ เกิดการเรียนรู้
ทีส่อดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษท่ี ๒๑ และสอดแทรกทฤษฎีพหุปัญญา          

4.2 เชิงคุณภาพ 
                1) ครูเกิดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ และสามารถสอดแทรกทฤษฎี    
พหุปัญญา             
                2) ครูมีแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑                     
และสามารถสอดแทรกทฤษฎีพหุปัญญา 

5. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับประโยชน์ 
 ครูในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ 
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6.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 6.1 ปัจจัยความเสี่ยง  
       1) การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 
       2) งบประมาณการดำเนินงาน 
 6.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
       1) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด 
       2) รูปแบบการดำเนินงานสามารถปรับให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน โดยเลือกรูปแบบการ
ดำเนินงานทีห่ลากหลาย  

7. พื้นที่ดำเนินการ ครูในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ 

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1 ครูให้เกิดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑  และสามารถสอดแทรกทฤษฎี         
พหุปัญญาได ้

8.2 ครูมีแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑  และ
สามารถสอดแทรกทฤษฎีพหุปัญญาได้ 

9.  ระยะเวลาดำเนินโครงการ  (ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) 

10. วงเงินงบประมาณ และแนวทางการดำเนินการ 
 ใช้งบประมาณจากแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ จ ำนวน
ทั้งสิ้น 1๕ ,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยมีแนวทางการดำเนินการและรายละเอียดการใช้
งบประมาณดังนี้ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)  
 ที่  รายละเอียดกิจกรรม/ขั้นตอน/ 

          วิธีดำเนินการ 
รายละเอียด       
งบประมาณ 

  ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2565 

 รวมเงิน  
 (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
 

Q1 Q2 Q3 Q4  
 1 จัดทำแนวทางในการพัฒนาการ 

เรียนการสอนที่สอดคล้องกับ 
ทักษะแห่งศตวรรษท่ี ๒๑/ 
ทฤษฎีพหุปัญญา (site google) 

       -    /         - น.ส.ขนิษฐา 
ศรีศักดา 

 2 ประชาสัมพันธ์เชิญชวน 
เข้าร่วมโครงการประกวดสื่อ 
พัฒนาการเรียนการสอนที่ 
สอดคล้องกับทักษะ 
แห่งศตวรรษท่ี ๒๑ ผสมผสาน 
ทฤษฎีพหุปัญญาพร้อมประกาศ 
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการประกวดสื่อ 

    /        - น.ส.ขนิษฐา 
ศรีศักดา 
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 3 ประชุมคณ ะกรรมการกำหนด
เกณฑ์การประกวดสื่อการเรียนการ
สอนที่ สอดคล้องกับทักษะแห่ ง
ศตวรรษท่ี ๒๑ผสมผสานทฤษฎี 
พหุปัญญา พร้อมแจ้งเกณฑ์การ
แข่งขัน กำหนดวันเวลา สถานที่ 
ในการแข่งขัน  

    /   /    ๑,๕๐๐ น.ส.ขนิษฐา 
ศรีศักดา 

 ๔ จัดกิจกรรมการประกวดสื่อ   
การเรียนการสอนที่สอดคล้องกับ
ทักษะแห่งศตวรรษท่ี ๒๑  
(รับเงินรางวัลพร้อม-เกียรติบัตร) 

      / 1๓,๐๐๐ น.ส.ขนิษฐา 
ศรีศักดา 

 ๕ สรุปผลการดำเนินงาน       /      ๕๐๐ น.ส.ขนิษฐา 
ศรีศักดา 

รวมเงินทั้งสิ้น                1๕,000 บาท 
 (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

 
11. แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส 

ไตรมาส 1 
(ต.ค. – ธ.ค. 2564) 

ไตรมาส 2 
(มี.ค. - มี.ค. 2565) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย. - มิ.ย. 2565) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค. - ก.ย. 2565) 

- -               ๑,๕๐๐          13,500 บาท 
รวมเงินทั้งสิ้น 1๕,000  บาท (หนึ่งหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) 

 
12. การวัดผลและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการวัดผลและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดผลและประเมินผล 
1. ครูเกิดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
ทั กษ ะแห่ งศ ต วรรษ ที่  ๒ ๑  แล ะ
สามารถสอดแทรกทฤษฎีพหุปัญญาได้ 

การนิเทศ ติดตามการจัดการ
เรียนการสอน 

แบบสังเกต และการจดบันทึกการ
จัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน 

2. ครูมีแนวทางในการพัฒนาการเรียน 
การสอนที่สอดคล้องกับทักษะแห่ง 
ศตวรรษท่ี ๒๑ และสามารถสอด 
แทรกทฤษฎีพหุปัญญาได้ 

การนิเทศ ติดตามการจัดการ
เรียนการสอน  

แบบสังเกต และการจดบันทึกการ
จัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน 
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โครงการ     ขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC (Professional  
                         Learning Community) 
ภายใต้แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ที่ ๒   ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวขนิษฐา  ศรีศักดา 
    ตำแหน่ง ศกึษานิเทศ ชำนาญการ 
    โทรศัพท์ 0-9๔๓๔-7๑๙๔๙-๔ โทรสาร 0-3535-2973  

E-mail Khnisthasrisakda@gmail.com 
ลักษณะโครงการ   (    ) โครงการต่อเนื่อง  (  /  ) โครงการใหม่ 
    (    ) โครงการที่ใช้งบประมาณ (  /  ) โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ
............................................................................................................................. .............................................. 

แผนระดับท่ี 1  
1.  ความสอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ  
 (  /  ) เป้าหมายท่ี 3 พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
 อธิบายความสอดคล้อง  
          การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น จัดให้มีการพัฒนาทักษะความสามารถที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษ      
ที่ ๒๑ โดยเฉพาะทักษะด้านการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิด
สร้างสรรค์การทำงานร่วมกับผู้ อ่ืน จัดให้มีการพัฒนาทักษะด้านภาษา ศิลปะ ทักษะด้านดิจิทัล และ
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ จัดให้มีการพัฒนา 
ทักษะในการวางแผนชีวิตและวางแผนการเงิน ตลอดจนทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมต่อกับโลกการทำงาน จัดให้มี 
การเรียนรู้ทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและทักษะชีวิตที่สามารถอยู่ร่วมและทำงาน  
ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม ส่งเสริมและสนับสนุนระบบบริการสุขภาพและอนามัยที่เชื่อมต่อกันระหว่าง 
ระบบสาธารณสุขกับโรงเรียนหรือสถานศึกษา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านความฉลาดทางเชาวน์ปัญญาและ 
ความฉลาดทางอารมณ์ของกลุ่มวัยเรียน/วัยรุ่น รวมทั้งสร้างความอยากรู้อยากเห็นและสร้างแรงจูงใจ         
ใฝ่สัมฤทธิ์  

2.  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
 1) ยุทธศาสตร์ชาติที่เก่ียวข้องโดยตรง ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
     (1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
     (2) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  

         การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มุ่งเน้น
การสร้างความอยู่ดี มีสุข ของครอบครัวไทย การส่งเสริมบทบาทในการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน 
ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน และการ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
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แผนระดับท่ี 2  
1. ความสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศด้านที่เกี่ยวข้องโดยตรง   
 1) แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 

2) แนวทางการดำเนินงานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ จำเป็นต้องมุ่งเน้น 
    การพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดีเก่ง และมี

คุณภาพพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปข้างหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งจำเป็นต้องมีการเสริมสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ  ทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบตั้งแต่ระดับ
ครอบครัว ชุมชน สังคม และการมีระบบและกลไกรองรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ 

2.  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
แผนแม่บทประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้   

3. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 

แผนระดับท่ี 3 (ตามมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560) 
 1) แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (2563 – 2565) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา        
ขั้นพ้ืนฐาน 
 2) แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา          
ขั้นพ้ืนฐาน 

ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล   
(  /  ) นโยบายการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 

รายละเอียดโครงการ 
1.  หลักการและเหตุผล 

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี     
ในสังคม โดยมีเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพการศึกษา ผลิตกำลังคนและพัฒนาเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ
การแข่งขัน มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม ในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน คนไทยได้รับ
โอกาสการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และมีระบบบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพที่เน้นการมีส่วน
ร่วม เพ่ือเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษาและบูรณาการการจัดการศึกษา และสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้กำหนดยุทธศาสตร์ในด้านการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้ครูและบุคลารกรทางการศึกษา สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ         
ในรูปแบบที่หลากหลาย โดยการส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สถานศึกษานำ
กระบวนการขับเคลื่อนด้วยกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) “ชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ” ซึ่งเป็นกระบวนการสร้างการเปลี่ยนแปลงโดยเรียนรู้จากการปฏิบัติงานของกลุ่มบุคคล
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ที่มารวมตัวกันเพ่ือทำงาน ร่วมกันและสนับสนุนซึ่งกันและกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนร่วมกัน วางเป้าหมาย การเรียนรู้ของผู้เรียน และตรวจสอบ สะท้อนผลการปฏิบัติงานทั้งในส่วนบุคคล
และผลที่เกิดขึ้นโดยรวมผ่าน กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การวิพากษ์วิจารณ์ การทำงานร่วมกัน โดย
มุ่งเน้นและส่งเสริมกระบวนการ เรียนรู้เป็นองค์รวม และเพ่ือส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้มี
ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ” สามารถพัฒนาคุณภาพ  การศึกษา การบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน การวัดผล
ประเมินผล ตามมาตรฐานการเรียนรู้และ ตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
๒๕๕๑ สถานศึกษาจัดการศึกษาได้อย่างมี คุณภาพผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ซึ่งมีบทบาทและหน้าที่ในการ
บริหารการจัดการศึกษา จึงได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนางานให้มีคุณภาพ โดยการนำ
กระบ วน การ  PLC (Professional Learning Community) “ชุ ม ชน แห่ งก าร เรี ยน รู้ ท างวิ ช าชี พ ”             
ไปพัฒนาการปฏิบัติงานให้มี คุณภาพอย่างเหมาะสม จึงจัดทำโครงการ “ขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  PLC (Professional Learning Community) ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ขึ้น 

2.  วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพ่ือขยายผลการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  (Professional Learning Community : 
PLC) แก่บุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ 
 ๒.๒ เพ่ือสร้างความตระหนักและพัฒนาศักยภาพแก่บุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ 
     ๒.๓ เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานำกระบวนการชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ไปสู่การปฏิบัติในที่ทำงานได้ 

3.  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
 3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)  
      ๑) บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีความตระหนักและพัฒนาศักยภาพ 
          ๒) บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานำกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ไปสู่การปฏิบัติในที่ทำงาน 
 3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
      ๑) บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีความตระหนักและพัฒนาศักยภาพ 
          ๒) บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานำกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ไปสู่การปฏิบัติในที่ทำงาน 
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4. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)  
 4.1 เชิงปริมาณ 
      บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ จำนวน ๘๐ 
ได้รับการพัฒนาการดำเนินการกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) “ชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ” 
 4.2 เชิงคุณภาพ 
       1) บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ มีความ
ตระหนั ก  ความรู้ค วาม เข้ าใจ ในการพัฒ นางานด้ วยกระบวนการ PLC (Professional Learning 
Community) 2) บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ สามารถ
พัฒนางานโดยใช้กระบวนการ PLC (Professional Learning Community) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับประโยชน์ 
 บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ 

6.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 6.1 ปัจจัยความเสี่ยง  
       1) การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 
       2) งบประมาณการดำเนินงาน 
 6.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
       1) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด 
       2) รูปแบบการดำเนินงานสามารถปรับให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน โดยเลือกรูปแบบการ
ดำเนินงานที่หลากหลาย  

7. พื้นที่ดำเนินการ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ 

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ดำเนินการขับเคลื่อน

กระบวนการ PLC (Professional Learning Community) อย่างเต็มรูปแบบ เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตามเป้าหมายที่กำหนด 

9.  ระยะเวลาดำเนินโครงการ  (ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) 
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10. วงเงินงบประมาณ และแนวทางการดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ โดยมีแนวทางการดำเนินการดังนี้  
             
 ที่  รายละเอียดกิจกรรม/ขั้นตอน/ 

         วิธีดำเนินการ 
รายละเอยีด       
งบประมาณ 

  ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2565 

รวมเงิน  
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
 

Q1 Q2 Q3 Q4 
 1 ขับเคลื่อนกระบวนการ PLC  

สู่การปฏิบัติในสำนักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษา 

       /    น.ส.ขนิษฐา 
ศรีศักดา 

 2 กำกับ ติดตาม นิเทศ และ 
ประเมินผล 

       /   น.ส.ขนิษฐา 
ศรีศักดา 

 3 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
(Show & Share) และการ 
ถอดบทเรียนการขับเคลื่อน 

       /  น.ส.ขนิษฐา 
ศรีศักดา 

รวมเงินทั้งสิ้น  - บาท       ไม่ใช้งบประมาณ 
 
11.  แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส 

ไตรมาส 1 
(ต.ค. – ธ.ค. 2564) 

ไตรมาส 2 
(มี.ค. - มี.ค. 2565) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย. - มิ.ย. 2565) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค. - ก.ย. 2565) 

- - - - 
รวมเงินทั้งสิ้น ไม่ใช้งบประมาณ 

 
12.  การวัดผลและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการวัดผลและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้วัดผลและ
ประเมินผล 

๑. บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุก
คนตระหนัก มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนา
งานด้วยกระบวนการ PLC (Professional 
Learning Community) 

- สังเกต  
- สัมภาษณ์ 

- แบบสังเกต  
- แบบสัมภาษณ์ 

๒. บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุก
คนสามารถพัฒนางาน โดยใช้กระบวนการ 
PLC (Professional Learning Community) 
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

- สังเกต  
- สัมภาษณ์ 

- แบบสังเกต  
- แบบสัมภาษณ์ 
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โครงการ   พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ 
ภายใต้แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ที่ 3   ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายรัฐพงษ์  สุขฉาย 
    ตำแหน่ง พนักงานคอมพิวเตอร์ 
    โทรศัพท์ 0-8042-4762-5 โทรสาร 0-3535-2971  

E-mail ruttapongmo@gmail.com  
ลักษณะโครงการ   (  / ) โครงการต่อเนื่อง  (    ) โครงการใหม่ 
    (  / ) โครงการที่ใช้งบประมาณ (    ) โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ
....................................................................... ....................................................................................................  

แผนระดับท่ี 1  
1. ความสอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
 ( / ) เป้าหมายที่ 6 ภาครัฐของประชาชน เพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 

การพัฒนาที่สำคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชน เพ่ือประชาชนและ
ประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาท ภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐ
ที่ทำหน้าที่ในการกำกับหรือในการให้บริการยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทำงานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์
และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่
ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัลเข้า
มาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึง
กัน และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ 
และสร้างจิตสำนึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมี
ความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จำเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และนำไปสู่การลดความ
เหลื่อมล้ำและเอ้ือต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือก
ปฏิบัติ และการอำนวยความยุติธรรมตามหลักนิตธิรรม 

2.  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
 1) ยุทธศาสตร์ชาติที่เก่ียวข้องโดยตรง ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
     (1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
     (2) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 

         การเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรในองค์กร ให้มีความทันสมัย มีความจำเป็นใน
การนำระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัลมาใช้ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 เพ่ือยกระดับ
องค์กรให้มีมาตรฐานสากล มีความรวดเร็ว โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
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แผนระดับท่ี 2  
1. ความสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศด้านที่เกี่ยวข้องโดยตรง   
 1) แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 

2) แนวทางการดำเนินงาน 
    การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำเป็นต้องมุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติ และในทุก

ช่วงวัยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เก่ง และมีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปข้างหน้าได้อย่าง
เต็มศักยภาพ ซึ่งจำเป็นต้องมีการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ 
ทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน สังคม และการมีระบบและกลไกรองรับการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ 

2.  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
แผนแม่บทประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต   

3. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  
          ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

แผนระดับท่ี 3 (ตามมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560) 
 1) แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (2563 – 2565) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา         
ขั้นพ้ืนฐาน 
 2) แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา          
ขั้นพ้ืนฐาน 

ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล   
(  / ) นโยบายการลดความเหลื่อมของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 

รายละเอียดโครงการ 
1.  หลักการและเหตุผล 

ตามที่ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ ได้แบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา และกำหนดให้มีกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งมีอำนาจ
หน้าที่ในการศึกษาวิเคราะห์ดำเนินการ ส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารและการจัดการศึกษา ปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์ ดำเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย  
 กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้เริ่มการจัดตั้งในการ
ดำเนินการบริหารงานดังกล่าว จึงจำเป็นที่จะพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหาร และดูแลให้
ความช่วยเหลือในระบบอุปกรณ์ด้านการศึกษาทางไกลโดยสร้างเครือข่ายให้ความช่วยเหลือ  ติดตาม และ
แก้ไขปัญหาการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
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2.  วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ 
2.2 เพื่อปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย(Server) ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ 
2.3 เพ่ือพัฒนาบุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑    

ให้มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการดำเนินงาน 

3.  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
 3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)  
        1) บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ใช้ระบบ
ดิจิทัลที่มีความทันสมัยในการปฏิบัติงาน 
        2) บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1            
มีระบบงานที่มีความปลอดภัย จากการถูกโจมตีของไวรัสคอมพิวเตอร์ 
 3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
        1) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 มีระบบงานที่มีความ
ทันสมัย และทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานลดลง 
        2) ข้อมูลของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 มีความ
ปลอดภัยจากการถูกโจมตีจากไวรัสคอมพิวเตอร์ 

4. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 
 4.1 เชิงปริมาณ 
                 4.1.1 บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ทุกคน
มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการดำเนินงาน 
                 4 .1 .2  ข้าราชการครู  ICT เครือข่ ายของสำนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ทุกโรงเรียน สามารถนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการจัดการศึกษา 
 4.2 เชิงคุณภาพ 
                 4.2.1 ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ สามารถใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
       4.2.2 ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ สามารถใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ และระบบไม่เกิดข้อผิดพลาดในการทำงาน 

5. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับประโยชน์ 
 ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน และของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ 
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6.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 6.1 ปัจจัยความเสี่ยง  
        งบประมาณในการดำเนินโครงการ 
 6.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
       ปรับรูปแบบในการจัดการ การถูกโจมตีจากไวรัสคอมพิวเตอร์  

7. พื้นที่ดำเนินการ ห้อง Server ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ 

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
8.1 ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในสำนักงานและระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  (Server) ของ

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชน์สูงสุด 
 8.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการศึกษาและ
การปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ 

9.  ระยะเวลาดำเนินโครงการ ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 

10. วงเงินงบประมาณ และแนวทางการดำเนินการ 
 ใช้งบประมาณจากแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ จำนวน
ทั้งสิ้น 35,000 บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยมีแนวทางการดำเนินการและรายละเอียดการใช้
งบประมาณดังนี้ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)  
 ที่  รายละเอียดกิจกรรม/ขั้นตอน/ 

         วิธีดำเนินการ 
 รายละเอียด       
 งบประมาณ 

  ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2565 

 รวมเงิน  
 (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
 

Q1 Q2 Q3 Q4 
 1 พัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

ภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ 

ค่าวัสดุอุปกรณ์    /    15,000 นายรัฐพงษ์ 
สุขฉาย 

 2 ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์แม่
ข่าย(Server) ของสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึก
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ 

ค่าอุปกรณ์ 
ค่าซอฟแวร์ 

 /     20,000 นายพิชิต ขำดี 

 3 พัฒนาบุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษา 
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑  
ให้มีความรู้ความสามารถในการใช้ 
เทคโนโลยีในการดำเนินงาน 

       -     /         ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

นายพิชิต ขำดี 
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 4 สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 
พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วย 
เทคโนโลยีภายในสำนักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ 

      /        ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

นายรัฐพงษ์ 
สุขฉาย 

รวมเงินทั้งสิ้น             35,000 บาท 
(สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

 
11.  แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส 

ไตรมาส 1 
(ต.ค. – ธ.ค. 2564) 

ไตรมาส 2 
(มี.ค. - มี.ค. 2565) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย. - มิ.ย. 2565) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค. - ก.ย. 2565) 

        35,000 บาท               -               -                - 
รวมเงินทั้งสิน้ 35,000 บาท (สามหม่ืนห้าพนับาทถ้วน) 

 
12.  การวัดผลและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการวัดผลและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้วัดผลและ
ประเมินผล 

๑ . ระบ บ เค รือข่ าย อิน เท อร์ เน็ ตภ าย ใน
สำนักงานและระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
(Server) ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุ ธยา เข ต ๑         
มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดในการ
ปฏิบัติงาน 

ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมิน 

 

๒. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการศึกษา
และการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ 

สอบถาม สัมภาษณ์ 
ตรวจสอบเอกสาร 

- แบบสังเกต 
- แบบสัมภาษณ์ 
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โครงการในกลยุทธ์ที่ 3 
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาและเสริมสร้าง 

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ จำนวน 6 โครงการ 
 

ที ่ กลยุทธ์/โครงการ งบประมาณ กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

งบพัฒนา 
สำนัก 

ใน สพฐ. 
หน่วยงาน

อื่น ๆ 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการสึกษาและเสริมสร้างศักยภาพ 
               ทรัพยากรมนุษย์  
1 ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจำปี 

2565 
 510,000  บริหารงานบุคคล 

2 ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา คนดีศรี สพป.
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 

  56,400 
(สหกรณ์ฯ) 

บริหารงานบุคคล 

3 อบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้ทรงคุณค่า 

10,000   บริหารงานบุคคล 

4 เสริมสร้างความรู้ เกี่ยวกับวิธีการ
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุ  ปี งบประมาณ 
พ.ศ.2565 

50,000   บริหารงาน
การเงินและ

สินทรัพย์ 
5 พัฒนางานการศึกษาในโรงเรียนที่จัด

การศึกษาเรียนรวมสังกัด  สพป.
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 

43,900   นิเทศ ติดตามฯ 

6 ส่งเสริม พัฒนา และยกระดับทักษะ
ความรู้ภาษาอังกฤษในการยกระดับ
คุณภาพผู้เรียน (English Literacy)  

51,900   นิเทศ ติดตามฯ 

รวมเงินกลยุทธ์ที่ 3 155,800 510,000 56,400   722,200  
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โครงการ   ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ภายใต้แผนงาน   ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
สนองกลยุทธ์ที่ 3   พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาและเสริมสร้าง 

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางศิริมา  แสนอุลัย     นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 
    นางสาวสุพีชา  ลำใยผล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
    โทรศัพท์ 0-8752-8914-5 โทรสาร 0-3535-2973  

E-mail : supeecha05@hotmail.com 
ลักษณะโครงการ   ( / ) โครงการต่อเนื่อง  (   ) โครงการใหม่ 
    (   ) โครงการที่ใช้งบประมาณ ( / ) โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ
............................................................................................................................. .............................................. 

แผนระดับท่ี 1  
1.  ความสอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ  
 (  /  ) เป้าหมายท่ี 3 พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
 อธิบายความสอดคล้อง  

มีครูที่มีประสบการมายาวนาน เพ่ือพัฒนานักเรียนและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน และมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิต
สาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี   มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็น
พลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดท่ีถูกต้อง มีทักษะที่จ่าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะและมีนิสัยรักการเรียนรู้และ
การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความ
ถนัดของตนเอง 

2.  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
 1) ยุทธศาสตร์ชาติที่เก่ียวข้องโดยตรง ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
     (1) เป้าหมาย คนไทยเปน็คนด ีคนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
     (2) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
          การสรรหาครูดี ครูเก่ง ที่มีผลการสอนในเชิงประจักษ์ มีจิตวิญญาณความเป็นครูสูง               
ที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว ซึ่งมี สุขภาพดีไม่เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงาน มีจิตอาสาเข้ามาทำการสอน  
ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในสาขาวิชาที่จำที่ เป็นและขาดแคลน เพ่ือ
เป็นการใช้ทรัพยากรบุคคลที่มี ที่ คุณค่าภายใต้ข้อจำกัดของงบประมาณ และระยะเวลาให้เกิดสัมฤทธิ์ผล
อย่างเป็นรูปธรรม 
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แผนระดับท่ี 2  
1. ความสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศด้านที่เกี่ยวข้องโดยตรง   
 1) แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
               ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะที่จำเป็นของโลกอนาคต 
สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต และเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่มีความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ 
 2) แนวทางการดำเนินงาน 
     2.1 คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ 
           2.1.1 เป็นข้าราชการครู สายงานการสอน ในสังกัด สพฐ. ที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว 
           2.1.2 มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี และมีใบประกอบวิชาชีพหรือใบอนุญาตปฏิบัติการ
สอนที่คุรุสภากำหนด 
          2.1.3 มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์การสอนในสาขาวิชาเอกท่ีรับสมัคร 
          2.1.4 มีสุขภาพแข็งแรง สุขภาพจิตดี ไม่เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่สอน 
          2.1.5 ต้องปฏิบัติงานได้เต็มเวลา และปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
    2.2 อัตราค่าตอบแทน : 17,000 บาท/คน/เดือน 
    2.3 ระยะเวลาการจ้าง : เริ่มตั้งแต่วันที่ได้รับการจัดสรรอัตราจ้างโครงการนี้ พฤศจิกายน 2564 
– มีนาคม 2565  
     2.4 ผู้รับมอบอำนาจการจ้าง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
     2.5 ลักษณะการจ้าง : โดยวิธีการจ้างเหมาบริการ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
     2.6 งบประมาณที่ใช้ในการจ้าง : ตามท่ี สพฐ. กำหนด 
     2.7 สถานศึกษาที่จ้าง/จำนวนอัตราที่จ้าง : ตามท่ี สพฐ จัดสรร 

2.  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
แผนแม่บทประเด็นท่ี 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 

3. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  
          ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

แผนระดับที ่3 (ตามมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560) 
 1) แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (2563 – 2565) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา         
ขั้นพ้ืนฐาน 
 2) แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา          
ขั้นพ้ืนฐาน 
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ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล   
 (   /  ) นโยบายการลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 

รายละเอียดโครงการ 
1.  หลักการและเหตุผล 
 การสรรหาครูดี ครูเก่ง ที่มี ที่ ผลการสอนในเชิงประจักษ์ มีจิตวิญญาณความเป็นครูสูงที่เกษียณอายุ
ราชการไปแล้วซึ่งมี สุขภาพดีไม่เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงาน มีจิตอาสาเข้ามาทำการสอน ในโรงเรียนสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการ ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในสาขาวิชาที่จำเป็นและขาดแคลน เพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากร
บุคคลที่มีคุณค่าภายใต้ขอ้จำกัดของงบ ประมาณ และระยะเวลาให้เกิดสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม 

2.  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือจ้างข้าราชการครูที่ เกษียณอายุไปแล้วมาสอนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสาขาวิชาที่ขาดแคลนและ ที่ มีความ  จำเป็นภายใต้ข้อจำกัดของงบประมาณ 
ระยะเวลา เพ่ือทดแทนอัตรากำลังครูที่เกษียณราชการไปแล้ว หรือโรงเรียนที่ได้  รับผลกระทบกรณีที่ครู    
ย้ายออกหรือว่างลง แล้วไม่ได้รับคืนทดแทน กรณีโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลาง 

3.  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
 3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)  
                1. โรงเรียนเกิดความต่อเนื่องในการจัดการเรียนรู้ไม่ขาดช่วงขาดตอน  
                2. นักเรียนได้เรียนกับครูที่มี ที่ ประสบการณ์ตรง ได้ความรู้จริงไม่ต้องพัฒนาใหม่  
                3. โรงเรียนได้บุคคลที่มีความพร้อมทั้งจิตวิญญาณครู องค์ความรู้ทักษะกระบวนการ  
                4. เพ่ิมโอกาสในการเรียนรู้แก่เด็กที่จะได้เรียนรู้กับครูที่เพียบพร้อมและจิตวิญญาณความเป็นครู 
 3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
                1. โรงเรียนสามารถบริหารการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
                2. นักเรียนมีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบ ที่ ถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ 
มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 

4. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)  
 4.1 เชิงปริมาณ 

      โรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลางที่ขาดแคลนครูในสาขาวิชาที่สำคัญและจำเป็น ได้รับการจัดสรร
งบประมาณอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ร้อยละ 100 
 4.2 เชิงคุณภาพ 
         โรงเรียนในสังกัดที่มีอัตรากำลังครูต่ำกว่าเกณฑ์ และขาดแคลนครูตามวิชาเอกได้รับการจัดสรร
งบประมาณอัตราจ้างครูผู้ทรงผู้คุณค่าแห่งแผ่นดิน ร้อยละ 100 
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5. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับประโยชน์ 
          โรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลางในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 

6.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 6.1 ปัจจัยความเสี่ยง  
                              - 
 6.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
                           - 
7. พื้นที่ดำเนินการ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 - โรงเรียนประชาสามัคคี อำเภอพระนครศรีอยุธยา 
 - โรงเรียนวัดช้างใหญ่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา 
 - โรงเรียนวัดเกาะเลิ่ง อำเภอบางปะหัน 

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. โรงเรียนสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล โดยมีการส่งเสริม

ให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและได้รับการสนับสนุนที่เหมาะสมกับบริบทเพ่ือพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาทุกระดับตามปรัชญาและเป้าหมายของสถานศึกษาและมีระบบความรับผิดชอบทางการศึกษา 
(Educational Accountability) บนพื้นฐานสมรรถนะหลักของผู้เรียน 

2. โรงเรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
และสาธารณชนได้และเกิดวัฒนธรรม คุณภาพในการจัดการศึกษาของครูผู้บริหาร และบุคลากรทางการ
ศึกษา 

9.  ระยะเวลาดำเนินโครงการ  
 ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2564 – เดือนกันยายน 2565 ยกเว้นเดือนเมษายน 2565 

10. วงเงินงบประมาณ และแนวทางการดำเนินการ 
 ใช้งบประมาณจากแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (งบ สพฐ.) จำนวน
ทั้งสิ้น 510,000 บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) มีแนวทางการดำเนินการและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
ดังนี้     
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 ที ่    รายละเอียดกิจกรรม/ขั้นตอน/ 
             วิธีดำเนินการ 

รายละเอียด       
งบประมาณ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
ปีงบประมาณ 2565 

  รวมเงิน  
   (บาท) 

  ผู้รับ 
ผิดชอบ 
 Q1 Q2 Q3 Q4 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

จัดทำโครงการเสนอผู้อำนวยการสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
เขต ๑ รายละเอียดดังนี้ 
1.1 วางแผนการดำเนินการ 
1.2 ดำเนินการสรรหา (โรงเรียนเป็นผู้สรรหา) 
1.3 ดำเนินการจ้างบุคลากรโดยวิธีการจ้างเหมา 

บริการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  
(ผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้จ้าง) 

1.4 มอบหมายงานให้ปฏิบัติหน้าที่ตามภาระงาน
(โรงเรียน) 

1.5 ติดตาม/ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
1.6 ระยะเวลาการจ้าง 
1.7 (ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2564 – กันยายน 

2565 ) ยกเว้นเดือนเมษายน (สพฐ.เป็นผู้
จัดสรรงบประมาณให้) 
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/ 
 / 
 
 
 
/ 
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 510,000 

สุพีชา 
ลำใยผล 

รวมเงินทั้งสิ้น       510,000 บาท 
   (ห้าแสนหนึ่งหม่ืน 
            บาทถ้วน) 

11.  แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส 
ไตรมาส 1 

(พ.ย. – ธ.ค. 2564) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค. - มี.ค. 2565) 
ไตรมาส 3 

(พ.ค. - มิ.ย. 2565) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค. - ก.ย. 2565) 
102,000 บาท 153,000 บาท 102,000 บาท 153,000 บาท 

รวมเงินทั้งสิ้น 510,000 บาท (ห้าแสนหนึ่งหม่ืนบาทถ้วน) 

12.  การวัดผลและประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการวัดผลและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดผลและ

ประเมนิผล 
     การปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวใน
กลุ่ ม  ต่ าง ๆ  ของสำนั กงาน เขต พ้ืนที่
การศึกษาเป็นไปด้วยความถูกต้อง และเกิด
ประสิทธิภาพ 

- ประเมินทุก ๆ 6 เดือน 
- หากประเมินไม่ผ่านตามเกณฑ์
ที่ กำหนดให้  ดำเนินการจ้าง
ลูกจ้างรายใหม่ 

แบบประเมิน 
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โครงการ                     ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                               คนดีศรีสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ 
ภายใต้แผนงาน  พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานบุคคล 
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แผนระดับท่ี 1  
1.  ความสอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ  

 (  /  ) เป้าหมายท่ี 3 พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
 อธิบายความสอดคล้อง  
          กระบวนการบริหารงานบุคคลภาครัฐแนวใหม่ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและ
ถือว่าการบริหารทุนมนุษย์เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ทรัพยากรบุคคลมีสมรรถนะสูงขึ้นเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญ    
อย่างยิ่งต่อความสำเร็จอย่างยั่งยืนขององค์กร และเพ่ือเป็นขวัญกำลังใจ ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้มี
คุณภาพการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาคนในทุกมิติ 

2.  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
 1) ยุทธศาสตร์ชาติที่เก่ียวข้องโดยตรง ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
     (1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
     (2) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
                   โครงการดังกล่าวสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ คือเป็นการ
เสริมสร้างคุณภาพและเพ่ิมคุณค่าของชีวิต เพ่ือให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าและคุณประโยชน์ต่อสังคม
และประเทศชาติ 

แผนระดับท่ี 2  
1. ความสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศด้านที่เกี่ยวข้องโดยตรง   
 1) แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
 2) แนวทางการดำเนินงาน 
              ให้ผู้บริหารสถานศึกษาคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความอดทน วิริยะอุตสาหะเป็นแบบอย่าง และจัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตร 



 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 141 
 
 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

2.  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
แผนแม่บทประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  

3. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  
          ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ์ 

แผนระดับท่ี 3 (ตามมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560) 
 1) แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (2563 – 2565) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา         
ขั้นพ้ืนฐาน 
 2) แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา         
ขั้นพ้ืนฐาน 

ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล   
(  /  ) นโยบายการลดความเหลื่อมของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 

รายละเอียดโครงการ 
1.  หลักการและเหตุผล 
          สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ มีภารกิจสำคัญต้องรับผิดชอบ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพประสิทธิภาพ และตระหนักถึงความสำคัญของบุคลากรทางการศึกษา
อย่างยิ่ง การบริหารงานโดยการจัดการให้คนร่วมกันทำงานอย่างมีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และทำงานด้วยความ
พึงพอใจขวัญและกำลังใจมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเป็นอันมาก เพราะขวัญและกำลังใจเป็น
สภาพจิตใจและพฤติกรรมของบุคคล แสดงออกให้เห็นถึงลักษณะและความรู้สึกที่มีต่อการปฏิบัติงาน 
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถสูงหากกำลังใจไม่ดีการปฏิบัติงานอาจจะไม่มีประสิทธิภาพดีเท่าที่ควร 
ในทางตรงกันข้ามคนที่มีความรู้ ความสามารถไม่สูงนักแต่ถ้ามีกำลังใจที่ดี การปฏิบัติงานอาจจะได้ผล
มากกว่า และยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่บุคลากรเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ
บุคลากร ด้วยเหตุผลดังกล่าว สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ จึงจัดทำ
โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา (คนดีศรีสำนักง านเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑) ขึ้น 

2.  วัตถุประสงค์ 
          ๒.๑  เพ่ือเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา (ลูกจ้างประจำ) ในสังกัด 
          ๒.๒ เพ่ือเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน เกิดความภาคภูมิใจ และเป็นแบบอย่างที่ ดีอันจะส่งผล                
ถึงคุณภาพของนักเรียนในโรงเรียน 
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3.  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
 3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)  
       ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำรับรางวัล (เกียรติบัตร) จำนวน       
๔๗๐ คน 
 3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  

๑. สร้างขวัญกำลังใจให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งส่งผลในการปฏิบัติงาน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   

๒. เมื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความทุ่มเทให้กับการปฏิบัติงานและการ 
สอนและได้รับรางวัลส่งผลโดยตรงถึงนักเรียนและโรงเรียน 

4. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)  
 4.1 เชิงปริมาณ 
 ๔.๑ ร้อยละ ๙๐ ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ มีความตระหนักในบทบาทและหน้าที่ของ
ตนเองโดยคำนึงประโยชน์ที่นักเรียนและโรงเรียนเป็นหลัก 
 ๔.๒ ร้อยละ ๙๐ ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติ งาน และ
ภาคภูมิใจในการปฏิบัติงาน 
   4.2 เชิงคุณภาพ 
       ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ ที่เข้าร่วมโครงการ มีขวัญกำลังใจ 
สามารถทำคุณประโยชน์ให้กับครอบครัว ชุมชน และดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขและมีคุณภาพ 

5. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับประโยชน์ 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำรับรางวัล (เกียรติบัตร) จำนวน ๔๗๐ คน 

6.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 6.1 ปัจจัยความเสี่ยง  
          ไม่มี  
 6.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
          ไม่มี  

7. พื้นที่ดำเนินการ   
           สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัด จำนวน ๔๗๐ คน 

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
           ๘.๑ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ มีความตระหนักในบทบาทและ
หน้าที่ของตนเองโดยคำนึงประโยชน์ที่นักเรียนและโรงเรียนเป็นหลัก 
           ๘.๒ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ มีขวัญและกำลังใจและความ
ภาคภูมิใจในการปฏิบัติงาน และภาคภูมิใจในการปฏิบัติงาน 
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          ๘.๓ จัดข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำที่ได้รับการคัดเลือกเป็นที่ยอมรับ
กับบุคคลในหน่วยงาน องค์กร ปกครอง นักเรียน 

9.  ระยะเวลาดำเนินโครงการ  ธันวาคม 2564 – มกราคม 2565 

10. วงเงินงบประมาณ และแนวทางการดำเนินการ 
 ใช้งบประมาณจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำนวนทั้งสิ้น 56,๔๐๐ บาท (ห้าหมื่นหกพัน 
สี่ร้อยบาทถ้วน) โดยมีแนวทางการดำเนินการและรายละเอียดการใช้งบประมาณดังนี้ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)  
 
 ที่  รายละเอียดกิจกรรม/ขั้นตอน/ 

             วิธีดำเนินการ 
 รายละเอียด       
 งบประมาณ 

  ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2565 

 รวมเงิน  
 (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
 

Q1 Q2 Q3 Q4   
 1 จัดทำโครงการ แต่งตั้งคณะทำงาน 

ดำเนินโครงการประชุมคณะทำงาน 
       -   /         น.ส.พจนา 

ปัญจยุทธ์เวช 
 2 จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ 

ให้กับข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ  
จำนวน ๔๗๐ คน ๓ วัน ในเดือน  
ธันวาคม ๒๕๖๔  
ณ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 

ค่าเกียรติบัตร 
(เงินนอก 
งบประมาณ) 

     /  ๕๖,๔00 น.ส.พจนา 
ปัญจยุทธ์เวช 

 3 ติดตาม / สรุปและรายงานผล        -      /        -        - 
รวมเงินทั้งสิ้น             ๕๖,๔00 บาท 

     (ห้าหม่ืนหกพันสี่ร้อย 
                  บาทถ้วน) 

 
11.  แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส 

ไตรมาส 1 
(ต.ค. – ธ.ค. 2564) 

ไตรมาส 2 
(มี.ค. - มี.ค. 2565) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย. - มิ.ย. 2565) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค. - ก.ย. 2565) 

-                  -               - 56,400 
รวมเงินทั้งสิ้น ๕๖,๔00 บาท (ห้าหม่ืนหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
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12.  การวัดผลและประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการวัดผลและ

ประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้วัดผลและ

ประเมินผล 
1. ร้อยละ ๙๐ ของข้าราชการและ
ลูกจ้ างประจำ มีความตระหนั กใน
บทบาทและหน้ าที่ ของตน เองโดย
คำนึ งถึ งประโยชน์ที่ นั ก เรียน  และ
โรงเรียนเป็นหลัก 

สังเกต สอบถาม สังเกต และแบบสอบถาม 

2. ร้อยละ ๙๐ ของข้าราชการและ
ลูกจ้างประจำ มีขวัญและกำลังใจใน
การปฏิบัติงาน และภาคภูมิใจในการ
ปฏิบัติงาน 

สอบถาม แบบสอบถาม 
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โครงการ  อบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ทรงคุณค่า   
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แผนระดับท่ี 1  
1.  ความสอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ  
 (  /  ) เป้าหมายท่ี 3 พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
 อธิบายความสอดคล้อง  
          กระบวนการบริหารงานบุคคลภาครัฐแนวใหม่ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและ
ถือว่าการบริหารทุนมนุษย์เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ทรัพยากรบุคคลมีสมรรถนะสูงขึ้น เป็นกลยุทธ์ที่สำคัญอย่าง
ยิ่งต่อความสำเร็จอย่างยั่งยืนขององค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่ งข้าราชการที่กำลังจะเกษียณอายุราชการ        
ในแต่ละปีล้วนเป็นข้าราชการที่มีประสบการณ์การทำงานในภาคราชการ และทำคุณประโยชน์ให้แก่
ประเทศชาติเป็นเวลา กว่า ๒๕ ปี เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมากด้วยประสบการณ์ ซึ่งนับได้ว่า
เป็นทรัพยากรบุคคลที่มี คุณค่าที่จะทำประโยชน์ต่อไปได้อีก ทั้งในครอบครัวของตนเอง ชุมชนและสังคม 
ราชการจึงควรต้องตอบแทน บุคคลกลุ่มนี้ด้วยการเสริมสร้างคุณภาพและเพ่ิมคุณค่าของชีวิต เพ่ือให้เป็น
ทรัพยากรที่มีคุณค่าและคุณประโยชน์ ต่อสังคมและประเทศชาติสืบไป 

2.  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
 1) ยุทธศาสตร์ชาติที่เก่ียวข้องโดยตรง ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
     (1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
     (2) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
                   โครงการดังกล่าวสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ คือเป็นการ
เสริมสร้างคุณภาพและเพ่ิมคุณค่าของชีวิต เพ่ือให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าและคุณประโยชน์ต่อสังคม
และประเทศชาติ 
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แผนระดับท่ี 2  
1. ความสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศด้านที่เกี่ยวข้องโดยตรง   
 1) แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
 2) แนวทางการดำเนินงาน 
              จัดอบรมให้ความรู้ในด้านสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับหลังเกษียณอายุราชการ และยกย่อง         
เชิดชูเกียรติผู้อุทิศตนและทำคุณประโยชน์ให้กับราชการ 

2.  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
แผนแม่บทประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  

3. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  
          ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์     

แผนระดับท่ี 3 (ตามมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560) 
 1) แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (2563 – 2565) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา         
ขั้นพ้ืนฐาน 
 2) แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา        
ขั้นพ้ืนฐาน 

ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล   
(  /  ) นโยบายการลดความเหลื่อมของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 

รายละเอียดโครงการ 
1.  หลกัการและเหตุผล 
   การพัฒนาศักยภาพกำลังคนภาครัฐให้พร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัยถือเป็นเรื่องใหม่เนื่องจากสังคมโลกและ
สังคมไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุจึงจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนแนวความคิด (Mindset) ของข้าราชการและ
บุคลากรภาครัฐ และหน่วยงานของรัฐ โดยบุคลากรภาครัฐจะต้องตระหนักว่าการมีอายุยืนยาวขึ้น 
จำเป็นต้องมีระยะเวลาการปฏิบัติงานยาวนานกว่าเดิม จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมและได้รับการพัฒนา  
เสริมสร้างทักษะให้สามารถประกอบอาชีพได้ตลอดชีวิต ขณะที่หน่วยงานรัฐต้องรับผิดชอบในการจัด  
สภาพแวดล้อมและระบบการบริหารงานให้เอ้ือต่อสังคมสูงอายุ ซึ่งการเตรียมกำลังคนภาครัฐให้พร้อมเข้าสู่
สังคมสูงอายุ  
  กระบวนการบริหารงานบุคคลภาครัฐแนวใหม่ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและ
ถือว่าการบริหารทุนมนุษย์เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ทรัพยากรบุคคลมีสมรรถนะสูงขึ้นเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญอย่าง
ยิ่งต่อความสำเร็จอย่างยั่งยืนขององค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าราชการที่กำลังจะเกษียณอายุราชการ         
ในแต่ละปีล้วนเป็นข้าราชการที่มีประสบการณ์การทำงานในภาคราชการ และทำคุณประโยชน์ให้แก่
ประเทศชาติเป็นเวลา กว่า ๒๕ ปี เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมากด้วยประสบการณ์ ซึ่งนับได้ว่า
เป็นทรัพยากรบุคคลที่มี คุณค่าที่จะทำประโยชน์ต่อไปได้อีก ทั้งในครอบครัวของตนเองชุมชนและสังคม 
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ราชการจึงควรต้องตอบแทน บุคคลกลุ่มนี้ด้วยการเสริมสร้างคุณภาพและเพ่ิมคุณค่าของชีวิต เพ่ือให้เป็น
ทรัพยากรที่มีคุณค่าและคุณประโยชน์ ต่อสังคมและประเทศชาติ  
   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ได้ตระหนักและให้ความสำคัญ
กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งเป็นบุคคลที่ปฏิบัติงานมาด้วยความอดทน มุ่งมั่น ตั้งใจในการ
พัฒนาผู้เรียน ให้เกิดการเรียนและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ได้กำหนดกิจกรรมการยกย่องเชิดชูเกียรติครู
และบุคลากรทางการศึกษาที่ทำคุณประโยชน์ให้กับทางราชการ และให้ความรู้ความเข้าใจในสิทธิประโยชน์ 
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดทำโครงการนี้ ขึ้น 

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีทำคุณประโยชน์ให้กับราชการ 
 2.2 เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับความรู้ ความเข้าใจในสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ         
ที่พึงได้รับเมื่อเกษียณอายุราชการ 

3.  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
 3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
       1) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ จำนวน ๑๑๐ คน ได้รับการยกย่อง
เชิดชูเกียรติ 
       2) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ จำนวน ๑๑๐ คน ได้รับความรู้   
ความเข้าใจในสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่พึงได้รับเมื่อเกษียณอายุราชการ 
 3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) (ผลระยะยาวที่เกิดข้ึนเป็นผลปลายทางหรือผลต่อเนื่อง) 
       ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ ได้รับขวัญกำลังใจ และเป็นทรัพยากร
บุคคลที่มีคุณค่าท่ีจะทำประโยชน์ต่อไป ทั้งในครอบครัวของตนเอง ชุมชนและสังคม 

4. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)  
 4.1 เชิงปริมาณ 
      1) ร้อยละ 100 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ ได้รับการยกย่อง
เชิดชูเกียรติ 
       2) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ ร้อยละ 95 มีความรู้ ความเข้าใจ     
ในสิทธิประโยชน์ที่พึงจะได้รับ 
 4.2 เชิงคุณภาพ 
       ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ ที่เข้าร่วมโครงการ มีขวัญกำลังใจ 
สามารถทำคุณประโยชน์ให้กับครอบครัว ชุมชน และดำรงตนอยู่ในสังคม อย่างมีความสุข และมีคุณภาพ 

5. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับประโยชน์ 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ จำนวน ๑๑๐ คน 
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6.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 6.1 ปัจจัยความเสี่ยง  
        กลุ่มเป้าหมาย เข้ารับการอบรมไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด เนื่องจากเหตุการณ์ปัจจุบันเกิด
โรคระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
 6.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
       จัดอบรมความรู้ด้วยระบบออนไลน์ 

7. พื้นที่ดำเนินการ   
           สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑  ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัด จำนวน ๑๑๐ คน 

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ ที่เข้าร่วมโครงการ มีขวัญกำลังใจ สามารถ 
ทำคุณประโยชน์ให้กับครอบครัว ชุมชน และดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขและมีคุณภาพ 

9.  ระยะเวลาดำเนินโครงการ  สิงหาคม 2565 – กันยายน 2565 

10. วงเงินงบประมาณ และแนวทางการดำเนินการ 
 ใช้งบประมาณจากแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ จำนวนทั้งสิ้น 
10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) และเงินนอกงบประมาณโดยมีแนวทางการดำเนินการและรายละเอียด           
การใช้งบประมาณดังนี้ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
  
 ที่    รายละเอียดกิจกรรม/ขั้นตอน/ 

             วิธีดำเนินการ 
 รายละเอียด       
 งบประมาณ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
ปีงบประมาณ 2565 

รวมเงิน  
 (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
 

Q1 Q2 Q3 Q4   
 1 จัดทำโครงการ ประชุมกำหนดหลักสูตร 

แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินโครงการ 
ประชุมคณะทำงานเตรียมการ 
จัดหาวิทยากรให้ความรู้  

       -      /    นางศิริมา 
แสนอุลัย 
และคณะ 

 2 จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับ      
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษา ลูกจ้างประจำ จำนวน 110 
คน 1 วันในเดือน กันยายน 2565  
ณ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 

ค่าเกียรติบัตร      /  2,000 นางศิริมา 
แสนอุลัย 
และคณะ 

 3 อบรมให้ความรู้ให้กับครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ จำนวน 
110 คน 1 วัน ในเดือน กันยายน  

ค่าอาหารว่าง 
และเครื่องดื่ม 
อาหาร 

       /  8,000 นางศิริมา 
แสนอุลัย 
และคณะ 
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2565 ณ สพป.พระนครศรีอยุธยา 
เขต 1 

กลางวัน 

 4 สรุปและรายงานผล       -      /        -        - 
รวมเงินทั้งสิ้น           10,000 บาท 

    (หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน) 

11.  แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส 
ไตรมาส 1 

(ต.ค. – ธ.ค. 2564) 
ไตรมาส 2 

(มี.ค. - มี.ค. 2565) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย. - มิ.ย. 2565) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค. - ก.ย. 2565) 
               -                  -               -          10,000 บาท 

รวมเงินทั้งส้ิน 10,000 บาท (หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน) 

12.  การวัดผลและประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการวัดผลและ

ประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้วัดผลและประเมินผล 

1. ร้อยละ 100 ของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำได้รับ
การยกย่องเชิดชูเกียรติ 

 สังเกต สอบถาม สังเกต และแบบสอบถาม 

2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ลูกจ้างประจำ ร้อยละ 95 มีความรู้ 
ความเข้าใจในสิทธิประโยชน์ที่พึงจะได้รับ 

 สอบถาม แบบสอบถาม 
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โครงการ   เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ปีงบประมาณ        
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ภายใตแ้ผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาและเสริมสร้าง

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางบุญสม  มีกุศล 
    ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน 
    โทรศัพท์ 0-๘๗๑๖-๕๖๘๙-๑ โทรสาร 0-3535-297๑-๒  

E-mail boonsommekusal@gmail.com 
ลักษณะโครงการ   (  / ) โครงการต่อเนื่อง  (    ) โครงการใหม่ 
    (  / ) โครงการที่ใช้งบประมาณ (    ) โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ
................................................................................................................................................. .......................... 

แผนระดับท่ี 1  
1.  ความสอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ  
 (  /  ) เป้าหมายท่ี 3 พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ  
 อธิบายความสอดคล้อง  
          ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความสามารถในการพัฒนางานและมีการ
พัฒนาการใช้ทักษะการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้ความสามารถ             
มีจรรยาบรรณ สร้างวินัยและคุณธรรม รวมทั้งมีส่วนร่วมมีความภาคภูมิใจในวิถีความเป็นไทยและมีความสุข 
มีการเรียนรู้ที่รองรับโลกในศตวรรษที่ ๒๑ สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ต่าง ๆ ได้ง่ายและทั่วถึง เพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันและสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 

2.  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
 1) ยุทธศาสตร์ชาติที่เก่ียวข้องโดยตรง ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
     (1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
     (2) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
                   ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นำความรู้ความสามารถที่ได้รับจากการอบรมเชิง
ปฏิบัติการไปพัฒนางานและเพ่ิมทักษะในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถ
เรียนรู้ มีความรู้ความสามารถ มีจรรยาบรรณ สร้างวินัยและคุณธรรมให้กับตนเองและสถานศึกษา รวมทั้ง     
มีส่วนร่วม มีความภาคภูมิใจในวิถีความเป็นไทยและมีความสุขในการปฏิบัติหน้าที่  มีการเรียนรู้ที่รองรับโลก
ในศตวรรษที่ ๒๑ สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ต่าง ๆ ได้ง่ายและทั่วถึง เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและ
สนับสนุนการพัฒนาประเทศ 
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แผนระดับท่ี 2  
1. ความสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศด้านที่เกี่ยวข้องโดยตรง   
 1) แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
 2) แนวทางการดำเนินงาน 
              จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ให้แก่เจ้าหน้าที่พัสดุ
โรงเรียน จำนวน ๑๗๖ โรงเรยีน ๆ ละ ๑ คน อบรมในสถานที่จริง ระบบ On – site 

2.  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
แผนแม่บทประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

3. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  
          ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

แผนระดับท่ี 3 (ตามมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560) 
 1) แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (2563 – 2565) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา      
ขั้นพ้ืนฐาน 
 2) แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา       
ขั้นพ้ืนฐาน 

ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล    
(  / ) นโยบายการลดความเหลื่อมของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 

รายละเอียดโครงการ 
1.  หลักการและเหตุผล 
          ความสำคัญในการบริหารงานภายในองค์กรไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดนั้น          
การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพเป็นเรื่องหนึ่งที่มี
ความสำคัญโดยเฉพาะงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ที่เป็นปัจจัยสำคัญของการบริหารงาน
ขององค์กร ซึ่งการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุจะต้องโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ  
ต่าง ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา รวมทั้งกระบวนการต่าง ๆ จำเป็นต้องมีการบริหารงานอย่างเป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพ ซึ่งการบริหารงานพัสดุนั้น ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ ความเข้าใจในหลาย ๆ ด้าน
เพ่ือให้ การปฏิบั ติ งานถูกต้องและมีประสิทธิภ าพ สำนักงาน เขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร
เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ “สำหรับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุในสถานศึกษา 
และผู้เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำไปใช้ในการปฏิ บัติงานให้เกิด
ประสิทธิภาพต่อไป 
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2.       วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่พัสดุและผู้เกี่ยวข้อง การวางแผนและเตรียมการจัดหาพัสดุ      
การจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ (SME) การบริหารสัญญา การตรวจรับพัสดุ การตรวจสอบพัสดุและรายงานพัสดุ
ประจำปี การจำหน่ายพัสดุ 
 2.2 เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการได้ทราบถึงหลักการและแนวทางการปฏิบัติงาน            
ที่สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานภาครัฐ 
          ๒.๓ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการได้เรียนรู้ข้อปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญา   
ที่พบบ่อย เพ่ือแก้ไขปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ ในการดำเนินงานพัสดุ 
          ๒.๔ เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการอบรมได้นำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานได้อย่าง            
มีประสิทธิภาพ 

3.  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
 3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)  
       1) บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง(SME) 
       2) บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง ได้ถูกต้องเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติและระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ          
พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
       1) บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง (SME)  
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ 
       2) บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง ได้ถูกต้อง เป็นไปตาม 
พระราชบัญญัติและระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ          
พ.ศ. ๒๕๖๐ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ 

4. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)  
 4.1 เชิงปริมาณ 
       1) ผู้ เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ ทุกคนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบ           
ที่เก่ียวข้อง บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่พัสดุ การวางแผนและเตรียมการจัดหาพสัดุ การจัดซื้อ
จัดจ้างพัสดุ (SME) การบริหารสัญญา การตรวจรับพัสดุ การตรวจสอบพัสดุและรายงานพัสดุประจำปี        
การจำหน่ายพัสดุ 
                 ๒) ผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ ทุกคนได้เรียนรู้ข้อปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
สัญญาที่พบบ่อย เพ่ือแก้ไขปญัหา อุปสรรคต่าง ๆ ในการดำเนินงานพัสดุ 
                 3) ผู้ เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ ทุกคนได้นำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการแก้ปัญหาในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 4.2 เชิงคุณภาพ 
       1) ผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ ทุกคน สามารถนำความรู้ความเข้าใจ ที่ได้รับเกี่ยวกับ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่พัสดุและผู้เกี่ยวข้อง การวางแผนและ
เตรียมการจัดหาพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ (SME) การบริหารสัญญา การตรวจรับพัสดุ การตรวจสอบพัสดุ
และรายงานพัสดุประจำปี การจำหน่ายพัสดุ นำไปพฒันางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
                 ๒) ผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ ทุกคนได้เรียนรู้ข้อปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
สัญญาที่พบบ่อย และสามารถแก้ไขปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ ในการดำเนินงานพัสดุเป็นไปตามพระราชบัญญัติ
และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  ได้อย่าง
เคร่งครัด  
                 3) ผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการได้นำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน      
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

5. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับประโยชน์ 
 บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ทุกคน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐ
ต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติงานในด้านพัสดุ ให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติและระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้ อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ          
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

6.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 6.1 ปัจจัยความเสี่ยง   
  -                      
 6.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง       
  - 
7. พื้นที่ดำเนินการ เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 จำนวน ๑๗๖ โรงเรียน ๆ ละ ๑ คน 

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1 ผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่พัสดุและผู้เกี่ยวข้อง การวางแผนและเตรียมการจัดหาพัสดุ    
การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา การตรวจรับพัสดุ การตรวจสอบพัสดุและรายงานพัสดุประจำปี       
การจำหน่ายพัสดุ 

8.2 ผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการได้ทราบถึงหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานภาครัฐ 

๘.๓ ผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการได้เรียนรู้ข้อปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญา     
ที่พบบ่อยเพ่ือแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ในการดำเนินงานพัสดุ 



 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 154 
 
 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

๘.๔ ผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการได้นำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน     
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

9.  ระยะเวลาดำเนินโครงการ  (ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) 

10. วงเงินงบประมาณ และแนวทางการดำเนินการ 
 ใช้งบประมาณจากแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์          
จำนวนทั้ งสิ้น  ๕0 ,000 บาท (ห้ าหมื่นบาทถ้วน) โดยมีแนวทางการดำเนินการและรายละเอียด               
การใช้งบประมาณดังนี้ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
  
 ที่ รายละเอียดกิจกรรม/ขั้นตอน/ 

         วิธีดำเนินการ 
 รายละเอียด       
 งบประมาณ 

ระยะเวลาดำเนินการ  
ปีงบประมาณ 2565 

รวมเงิน  
 (บาท) 

 รับผิดชอบ 
 

Q1 Q2 Q3 Q4   
 1 อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร 

เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับวิธี 
การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ  
“สำหรับบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน 
ด้านพัสดุในสถานศึกษา  
วิธีการอบรมในสถานที่จริง  
ระบบ On – site  
กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่พัสดุ 
โรงเรียนและบุคลากร  
สพป.อย.๑ จำนวน ๑๙๖ คน  
จำนวน ๑ วัน ๖ ชั่วโมง  
สถานที ่ห้องประชุมสหกรณ์ 
ออมทรัพย์ครู ชั้น ๓ 
เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖5 

๑. ค่าตอบแทน 
วิทยากร 
๒ .ค่าห้องประชุม 
๓. ค่าอาหาร 
กลางวัน ๑๙๖  
คน ๆ ละ ๘๐  
บาท 
๔. ค่าอาหารว่าง 
และเครื่องดื่ม  
๑๙๖ คน ๆ ละ  
๗๐ บาท (๒ มื้อ) 
๕. ค่าวัสดุ และ                
เอกสารประกอบ 
การอบรม  

  /      ๓,๖๐๐ 
 
   ๒,๔๐๐ 
 ๑๕,๖๘๐ 
 
 
 
 ๑๓,๗๒๐ 
 
 
 
 ๑๔,๖๐๐ 

นางวิมล   
สุขวัจนี 
นางบุญสม  
มีกุศล 
และคณะ 

รวมเงินทั้งสิ้น ๕0,000 บาท 
          (ห้าหม่ืนบาทถ้วน) 

11.  แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส 
ไตรมาส 1 

(ต.ค. – ธ.ค. 2564) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค. - มี.ค. 2565) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย. - มิ.ย. 2565) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค. - ก.ย. 2565) 
           ๕๐,000 บาท   

รวมเงินทั้งสิ้น ๕0,000 บาท (ห้าหม่ืนบาทถ้วน) 
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12.  การวัดผลและประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการวัดผลและ

ประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้วัดผลและ

ประเมินผล 
1) บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ   
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการจัดซื้อ
จัดจ้าง (SME) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ 

ประเมินผล 
สังเกต  
สัมภาษณ์ 

แบบประเมินผล 

 

2) บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน สามารถ
ปฏิบัติงานในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง  
ได้ถูกต้อง เป็นไปตามพระราชบัญญัติและ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ 

ประเมินผล 
สังเกต  
สัมภาษณ์ 
 

แบบประเมินผล 
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โครงการ   พัฒนางานการศึกษาพิเศษในโรงเรียนที่จัดการศึกษาเรียนรวม  
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ 

ภายใต้แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ที่ ๓   พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาและเสริมสร้าง 

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวขนิษฐา  ศรีศักดา 
    ตำแหน่ง ศึกษานิเทศ ชำนาญการ 
    โทรศัพท์ 0-9๔๓๔-7๑๙๔๙-๔ โทรสาร 0-3535-2973  

E-mail Khnisthasrisakda@gmail.com 
ลักษณะโครงการ   (     ) โครงการต่อเนื่อง  (  /  ) โครงการใหม่ 
    (  /  ) โครงการที่ใช้งบประมาณ (     ) โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ
............................................................................................................................. .............................................. 

แผนระดับที่ 1  
1.  ความสอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ  
 (  /  ) เป้าหมายท่ี 3 พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
 อธิบายความสอดคล้อง  
          การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น จัดให้มีการพัฒนาทักษะความสามารถที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษ  
ที่ ๒๑ โดยเฉพาะทักษะด้านการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน  ความคิด
สร้างสรรค์การทำงานร่วมกับผู้ อ่ืน จัดให้มีการพัฒนาทักษะด้านภาษา ศิลปะ ทักษะด้านดิจิทัล และ
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ จัดให้มีการพัฒนา 
ทักษะในการวางแผนชีวิตและวางแผนการเงิน ตลอดจนทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมต่อกับโลกการทำงาน จัดให้มี 
การเรียนรู้ทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและทักษะชีวิตที่สามารถอยู่ร่วมและทำงาน  
ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม ส่งเสริมและสนับสนุนระบบบริการสุขภาพและอนามัยที่เชื่อมต่อกันระหว่าง 
ระบบสาธารณสุขกับโรงเรียนหรือสถานศึกษา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านความฉลาดทางเชาวน์ปัญญาและ 
ความฉลาดทางอารมณ์ของกลุ่มวัยเรียน/วัยรุ่น รวมทั้งสร้างความอยากรู้อยากเห็นและสร้างแรงจูงใจ          
ใฝ่สัมฤทธิ์  

2.  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
 1) ยุทธศาสตร์ชาติที่เก่ียวข้องโดยตรง ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
     (1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

    (2) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
         การเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และ

ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ เพ่ือเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 

mailto:Khnisthasrisakda@gmail.com
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แผนระดับท่ี 2  
1. ความสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศด้านที่เกี่ยวข้องโดยตรง   
 1) แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
 2) แนวทางการดำเนินงาน 

    การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ จำเป็นต้องมุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติ       
และในทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดีเก่ง และมีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปข้างหน้า
ได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งจำเป็นต้องมีการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน สังคม และการมีระบบและกลไก
รองรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีประสิทธิภาพ 

2.  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
แผนแม่บทประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 

3. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

แผนระดับท่ี 3 (ตามมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560) 
 1) แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (2563 – 2565) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา       
ขั้นพ้ืนฐาน 
 2) แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา        
ขั้นพ้ืนฐาน 

ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล   
(  /  ) นโยบายการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 

รายละเอียดโครงการ 
1.  หลักการและเหตุผล 

ด้วยกลุ่มนิเทศ ติดตามและวัดประเมินผลการจัดการศึกษา ได้จัดทำแบบสำรวจครูผู้รับผิดชอบงาน
การศึกษาพิเศษ ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ เพ่ือศึกษาสภาพ
ปัญหาและความต้องการของครู และนำมาสรุปผล พบว่ามี 4 ประเด็นที่ครู ต้องการพัฒนาตนเอง           
คือ ๑. เรื่องการคัดกรองนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ๒ .การเขียนแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
(IEP.) และการเขียนแผนรายบุคคล ( IIP.) ๓ . การผลิตสื่อสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ และ             
๔. การอบรมเกี่ยวกับระบบการใช้งานระบบบริหารจัดการข้อมูลโรงเรียนเรียนรวม (SET) เป็นสิ่งสำคัญที่ครู
ทุกคนต้องรู้และสามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
 กลุ่มนิเทศ ติดตามและวัดประเมินผลการจัดการศึกษา ได้เห็นถึงความสำคัญของการจัดการศึกษา
สำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษเป็นอย่างยิ่ง  เพราะครูถือว่าเป็นบุคลากรทางการศึกษาที่สำคัญในการ
ขับเคลื่อนงานการศึกษาพิเศษให้บรรลุเป้าหมายได้เป็นอย่างดี ดังนั้นทางกลุ่มนิเทศการจัดการศึกษา        
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จึงดำเนินการพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในทักษะที่จำเป็นเพ่ือนำไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนให้มีประสิทธิภาพ และเกดิประสิทธิผลสูงสุด 

2.  วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑  เพื่อให้ครูสามารถคัดกรองเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษในโรงเรียนได้อย่างมีคุณภาพ  
 ๒.๒  เพ่ือจัดทำคู่มือการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนที่จัดการศึกษา
แบบเรียนรวม 

3.  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
 3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)  

      1) ครูสามารถคัดกรองเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษในโรงเรียนได้อย่างมีคุณภาพได้          
      2) ครูคู่มือการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนที่จัดการศึกษา     

แบบเรียนรวม 
 3.2 เป้าหมายเชงิผลลพัธ์ (Outcome)  

      1) ครูสามารถคัดกรองเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษในโรงเรียนได้         
      2) ครูจัดการศึกษาสำหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษในโรงเรียนที่จัดการศึกษาแบบเรียนรวม 

4. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)  
 4.1 เชิงปริมาณ 
       ครูผู้รับผิดชอบด้านงานการศึกษาพิเศษของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านงานการศึกษาพิเศษ 
 4.2 เชิงคุณภาพ 

        ๑) ครูผู้ รับผิดชอบด้านงานการศึกษาพิเศษของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ มีความรู้ในด้านการสอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษดีขึ้น 

       ๒) ครูผู้รับผิดชอบด้านงานการศึกษาพิเศษของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนแบบเรียนรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับประโยชน์ 
ครูผู้รบัผิดชอบด้านงานการศึกษาพิเศษของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ 

6.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 6.1 ปัจจัยความเสี่ยง  
       1) การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 
       2) งบประมาณการดำเนินงาน 
 6.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
       1) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด 
       2) รูปแบบการดำเนินงานสามารถปรับให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน โดยเลือกรูปแบบการ
ดำเนินงานที่หลากหลาย  
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7. พื้นที่ดำเนินการ ครูผู้รับผิดชอบด้านงานการศึกษาพิเศษของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษ า
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ 

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
8.1 ครูสามารถคัดกรองเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษในโรงเรียนได้อย่างมีคุณภาพได้          
๘ .2 ครูคู่มือการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนที่จัดการศึกษา   

แบบเรียนรวม 

9.  ระยะเวลาดำเนินโครงการ  (ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) 

10. วงเงินงบประมาณ และแนวทางการดำเนินการ 
 ใช้งบประมาณจากแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ จำนวน
ทั้งสิ้น ๔,๓๙00 บาท (สี่หมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) โดยมีแนวทางการดำเนินการและรายละเอียดการใช้
งบประมาณดังนี้ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)  
 ที่   รายละเอียดกิจกรรม/ขั้นตอน/ 

             วิธีดำเนินการ 
 รายละเอียด        
 งบประมาณ 

 ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2565 

 รวมเงิน  
  (บาท) 

 
ผู้รับผิดชอบ 
 Q1 Q2 Q3 Q4 

 1 จัดการอบรมผู้คัดกรองทางการ 
ศึกษาพิเศษ สพป.อย. ๑ ผู้เข้ารับ 
การอบรม ๕๐ คน จำนวน 3 วัน  
ณ ห้องประชุมสหกรณ์ ชั้น ๓ 

- ค่าอาหาร 
๕๐ คน 
× ๑๕๐ บาท 
× 3 วัน =  
๒๒,๕๐๐ 
- ค่าสถานที่  
๔,๕๐๐  
บาท 

      / 
 
 
 
 
  / 
 
 
  / 

  ๒๗,000 
 ๑๔,๔00 
   ๒,๕00 

น.ส.ขนิษฐา 
ศรีศักดา 

  ค่าวิทยากร  ๔ คน ๆ ละ 6 ชั่วโมง - วิทยากร ๔ 
 คน × 6 
 ชั่วโมง ๆ ละ 
๖๐๐ บาท = 
๑๔,๔๐๐ บาท 
- ค่าเอกสาร  
๕๐ × ๕๐ = 
๒,๕๐๐ บาท 

     
  ค่าเอกสาร ๕๐ ชุด ๆ ละ ๕๐ บาท  

๒ จัดทำคู่มือครูการศึกษาพิเศษ         -    /    น.ส.ขนิษฐา 
ศรีศักดา 
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๓ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน 
โรงเรียนที่จัดการศึกษาแบบเรียนรวม 

        -      /  น.ส.ขนิษฐา 
ศรีศักดา 

รวมเงินทั้งสิ้น             ๔๓,๙๐๐ บาท 
   (สี่หม่ืนสามพันเก้าร้อย 
                  บาทถ้วน) 

 
11.  แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส 

ไตรมาส 1 
(ต.ค. – ธ.ค. 2564) 

ไตรมาส 2 
(มี.ค. - มี.ค. 2565) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย. - มิ.ย. 2565) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค. - ก.ย. 2565) 

- - ๔๓,๙๐๐ บาท - 
รวมเงินทั้งสิ้น ๔๓,๙๐๐ บาท (สี่หม่ืนสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 

 
12.  การวัดผลและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการวัดผลและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดผลและ
ประเมินผล 

1. โรงเรียนที่จัดการศึกษาแบบเรียนรวม 
สามารถจัดการเรียนการสอนแบบเรียน
รวมได้อย่างมีคุณภาพ 

- ผลการประเมินตาม  IEP 
ของนักเรียนรายบุคคล 

- แบบสอบถาม 
- แบบนิเทศ 

2. ครูผู้รับผิดชอบด้านงานการศึกษา
พิเศษ มีความสามารถในการจัดการเรียน
การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- สอบถามผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
- สอบวัดความรู้ความสามารถ
ครูในการจัดการเรียนการสอน 

แบบนิเทศ 
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โครงการ   ส่งเสริม พัฒนาและยกระดับทักษะความรู้ภาษาอังกฤษในการยกระดับ 
คุณภาพผู้เรียน (English Literacy) 

ภายใต้แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ที่ 3   พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาและเสริมสร้าง 

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางพันทิพย์ ผาก่ำ 
    ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ 
    โทรศัพท์ 0-8182-3561-0  

E-mail pantip@esdc.go.th 
ลักษณะโครงการ   (  / ) โครงการต่อเนื่อง  (    ) โครงการใหม่ 
    (  / ) โครงการที่ใช้งบประมาณ (    ) โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ
............................................................................................................. .............................................................. 

แผนระดับท่ี 1  
1.  ความสอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ  
 (  /  ) เป้าหมายท่ี 3 พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
 อธิบายความสอดคล้อง  

พัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เก่ง และมีคุณภาพ       
มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓ รวมถึงการอนุรักษ์ภาษา
ท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง การ
พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับประชาชนทุกช่วงวัย ส่งเสริม
และยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ (English Literacy)  

2.  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
 1) ยุทธศาสตร์ชาติที่เก่ียวข้องโดยตรง ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
     (1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
     (2) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
                   พัฒนาครูให้มีทักษะ ความรู้ และความชำนาญในการใช้ภาษาอังกฤษ ส่งเสริม พัฒนา และ
ยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ โดยใช้ระดับการพัฒนาทางภาษา  (Common 
European Framework of Reference for Languages : CEFR) ตามเกณฑ์ที่กำหนด รวมทั้งการจัดการ
เรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผลเป็นขั้นตอน สามารถแก้ไข
สถานการณ์ เฉพาะหน้าได้อย่างมีป ระสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรู้ เชิ งรุก (Active Learning) จาก
ประสบการณ์หรือจากสถานการณ์จำลองผ่านการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนเชิงแสดงความ
คิดเห็นเพ่ือเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของผู้เรียนและครูมากยิ่งขึ้น รวมถึงการส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เพือ่พัฒนาผู้เรียน ให้ผู้เรียนไดเ้รียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) 
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แผนระดับท่ี 2  
1. ความสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศด้านที่เกี่ยวข้องโดยตรง   
 1) แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
 2) แนวทางการดำเนินงาน  
              พัฒนาครูให้มีทักษะ ความรู้ และความชำนาญในการใช้ภาษาอังกฤษ ส่งเสริม พัฒนา และ
ยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ โดยใช้ระดับการพัฒนาทางภาษา  (Common 
European Framework of Reference for Languages : CEFR) ตามเกณฑ์ที่กำหนด รวมทั้งการจัดการ
เรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดวิ เคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผลเป็นขั้นตอน สามารถแก้ไข
สถานการณ์ เฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรู้ เชิ งรุก (Active Learning) จาก
ประสบการณ์หรือจากสถานการณ์จำลองผ่านการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนเชิงแสดงความ
คิดเห็นเพ่ือเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของผู้เรียนและครูมากยิ่งขึ้น รวมถึงการส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) 

2.  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
แผนแม่บทประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้   

3. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  
          ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  

แผนระดับท่ี 3 (ตามมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560) 
 1) แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (2563 – 2565) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา         
ขั้นพ้ืนฐาน 
 2) แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา         
ขั้นพ้ืนฐาน 

ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล   
(  /  ) นโยบายการลดความเหลื่อมของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 

รายละเอียดโครงการ 
1.  หลักการและเหตุผล 
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของ
ยุทธศาสตร์ชาติเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศท่ียั่งยืน มุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับ
คนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เก่ง และมีคุณภาพ มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 
๒๑ มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓ รวมถึงการอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และ
การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ประกาศ
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นโยบายและจุดเน้นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
สำหรับประชาชนทุกช่วงวัย เน้นส่งเสริมและยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ (English Literacy) พัฒนาครูให้มี
ทักษะ ความรู้ และความชำนาญในการใช้ภาษาอังกฤษ ส่งเสริม พัฒนา และยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษ
ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ โดยใช้ระดับการพัฒนาทางภาษา (Common European Framework of 
Reference for Languages : CEFR) ตามเกณฑ์ท่ีกำหนด รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการ
คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผลเป็นขั้นตอน สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณ์หรือจากสถานการณ์จำลองผ่าน
การลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนเชิงแสดงความคิดเห็นเพ่ือเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของ
ผู้เรียนและครูมากยิ่งขึ้น รวมถึงการส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน ให้ผู้เรียนเรียนรู้
ด้วยตนเองผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) 
 ในการนี้ เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ในด้านการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (English Literacy) และ
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมพัฒนาและยกระดับทักษะความรู้
ภาษาอังกฤษในการยกระดับคุณภาพผู้เรียน (English Literacy) ขึ้น เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพการเรียนรู้
ของนักเรียนและการจัดการเรียนรู้ของครู ในสั งกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (English Literacy) ครูผู้สอนภาษาอังกฤษในสังกัด 
 2.2 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน ครูผู้สอนภาษาอังกฤษในการเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้      
เพ่ือการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 2.3 เพ่ือยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษของสถานศึกษาในสังกัดให้มี
ค่าเฉลี่ยรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ิมมากข้ึน 
 2.4 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาครูและนักเรียนให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร       
ในชีวิตประจำวันได้ 
 2.5 เพ่ือส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ
ดิจิทัล (Digital Learning Platform) 

3.  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
 3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)  
       1) ครูผู้สอนภาษาอังกฤษในสังกัดได้รับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (English Literacy) 
       2) ครูผู้สอนภาษาอังกฤษในสังกัดได้รับการเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้เพ่ือการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
       1) สถานศึกษาในสังกัดมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ิมมากข้ึน 
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       2) ครูและนักเรียนให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้ 
          3) ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบดิจิทัล 
(Digital Learning Platform) 

4. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)  
 4.1 เชิงปริมาณ 
       1) ครูผู้สอนภาษาอังกฤษในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 
1 ร้อยละ 80 ขึ้นไป ได้รับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (English Literacy) และความรู้ด้านการจัดการ
เรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
       2) ผู้เรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ร้อยละ 
70 ขึ้นไป มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษสูงขึ้น 
       3) สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1   
ร้อยละ 70 ขึ้นไป มีค่าเฉลี่ยรายวิชาภาษาอังกฤษในการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น 
       4) ผู้ เรียนและครูผู้สอนภาษาอังกฤษในสังกัดในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ร้อยละ 70 สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 
       5) ครูผู้สอนภาษาอังกฤษในสังกัดในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ร้อยละ 50 จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน โดยให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วย
ตนเองผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) 

 4.2 เชิงคุณภาพ 
       1) ครูผู้สอนภาษาอังกฤษในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 
1 ได้รับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (English Literacy) และความรู้ด้านการจัดการเรียนรู้รายวิชา
ภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
       2) ผู้ เรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1             
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษสูงขึ้น 
       3) สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1       
มีค่าเฉลี่ยรายวิชาภาษาอังกฤษในการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น 
       4) ผู้ เรียนและครูผู้สอนภาษาอังกฤษในสังกัดในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้ 
       5) ครูผู้สอนภาษาอังกฤษในสังกัดในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน โดยให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ
ดิจิทัล (Digital Learning Platform) 

5. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับประโยชน์ 
 5.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 5.2 นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
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6.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 6.1 ปัจจัยความเสี่ยง  
       1) การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
       2) งบประมาณการดำเนินงาน 
 6.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
       1) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด 
       2) รูปแบบการดำเนินงานสามารถปรับให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน โดยเลือกรูปแบบ          
การดำเนินงานที่หลากหลาย และเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

7. พื้นที่ดำเนินการ สถานศึกษาในสังกัดทั้ง 176 โรงเรียน 

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา      
เขต 1 ที่ได้รับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (English Literacy) และได้รับความรู้ด้านการจัดการเรียนรู้
รายวิชาภาษาอังกฤษ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอนและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 8.2 ผู้ เรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษสูงขึ้น 

8.3 สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1           
มีค่าเฉลี่ยรายวิชาภาษาอังกฤษ ในการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น 

8.4 ผู้เรียนและครูผู้สอนภาษาอังกฤษในสังกัดในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้ 

8.5 ครูผู้ สอนภาษาอังกฤษในสังกัดในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน โดยให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ
ดิจิทัล (Digital Learning Platform) 

9.  ระยะเวลาดำเนินโครงการ  ( มกราคม 2565 – กันยายน 2565 ) 
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10. วงเงินงบประมาณ และแนวทางการดำเนินการ 
 ใช้งบประมาณจากแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ จำนวน
ทั้งสิ้น 51,900 บาท (ห้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน) โดยมีแนวทางการดำเนินการและรายละเอียดการใช้
งบประมาณดังนี้ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)  
 ที่ รายละเอียดกิจกรรม/ขั้นตอน/ 

          วิธีดำเนินการ 
 รายละเอียด       
 งบประมาณ 

  ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2565 

 รวมเงิน  
  (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
 

Q1 Q2 Q3 Q4 
 1 ประชุมคณะทำงาน สร้างความ 

เข้าใจ วางแผนการดำเนินงาน  
กำหนดรูปแบบแนวทางการ 
พัฒนา จำนวน 20 คน  
ณ ห้องประชุม ชั้น 3 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
เขต 1 

ค่าอาหารและ 
อาหารว่าง 
จำนวน 12 คน 
(20X35) 
= 700 

     /        700 นางพันทิพย์  
ผาก่ำ 

 2 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา 
ทักษะภาษาอังกฤษตามกรอบ  
CEFR และกระบวนการจัดการ 
เรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สำหรับ 
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ จำนวน  
100 คน ณ ห้องประชุม ชั้น 3 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู 
พระนครศรีอยุธยา 
 

1. ค่าวิทยากร 
จำนวน 2 คน 
(1,200 x 6  x 
2) = 14,400  
2. ค่าอาหารและ 
อาหารว่าง  
จำนวน 100 คน 
(100X150X2) 
= 30,000  
3. ค่าสถานที่
อบรมเชิง
ปฏิบัติการ = 
4,800 
4. ค่าวัสดุ = 
2,000 

      /   51,200 นางพันทิพย์  
ผาก่ำ 

 3 นิเทศ ติดตาม กระบวนการ 
จัดการเรียนรู้เชิงรุก  (Active  
Learning) สำหรับครูผู้สอน 

ไม่ใช้งบประมาณ      /      - นางพันทิพย์  
ผาก่ำ 
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ภาษาอังกฤษ 
 4 สรุป รายงาน และเผยแพร่ 

กิจกรรมการพัฒนาทักษะ 
ภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR  
และกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
เชิงรุก (Active Learning)  
สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 

ไม่ใช้งบประมาณ      /      - นางพันทิพย์  
ผาก่ำ 

รวมเงินทั้งสิ้น            51,900 บาท 
(ห้าหม่ืนหนึ่งพันเก้าร้อย 
                 บาทถ้วน) 

11.  แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส 
ไตรมาส 1 

(ต.ค. – ธ.ค. 2564) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค. - มี.ค. 2565) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย. - มิ.ย. 2565) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค. - ก.ย. 2565) 
               -           700 บาท               51,200                - 

รวมเงินทั้งสิ้น 51,900 บาท (ห้าหม่ืนหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
 
12.  การวัดผลและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการวัดผลและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดผลและประเมินผล 
1. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษในสังกัด
ส ำนั ก งาน เข ต พ้ื น ที่ ก า รศึ ก ษ า
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป ได้รับการพัฒนา
ทั ก ษ ะ ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ  (English 
Literacy) แ ล ะ ค ว า ม รู้ ด้ า น ก า ร
จัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษ 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอนและ
ส า ม า ร ถ น ำ ค ว า ม รู้ ที่ ได้ รั บ ไป
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการ
ส อ น ให้ แ ก่ นั ก เรี ย น ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ 

- การเข้าร่วมกิจกรรม 
- การนำเสนอผลงาน 
- การนิเทศ 
- การสังเกต 
- การสัมภาษณ์ 
- การสอบถาม 

- แบบเช็คการเข้าร่วมกิจกรรม 
- แบบนิเทศ 
- แบบสังเกต 
- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบสอบถาม 

2. ผู้เรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ร้อยละ 

- การสังเกตการสอน 
- การนิเทศชั้นเรียน 
- การสัมภาษณ์ 

- แบบสังเกต 
- แบบนิเทศ 
- แบบสัมภาษณ์ 
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ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการวัดผลและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดผลและประเมินผล 
70 ขึ้นไป มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชาภาษาอังกฤษสูงขึ้น 

- การทดสอบ            
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษ 
- การทดสอบระดับชาติ NT 
และ   O-NET 

- แบบทดสอบ       
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

3. สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขต
พ้ื น ที่ ก า ร ศึ ก ษ าป ระ ถ ม ศึ ก ษ า
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ร้อยละ
7 0  ขึ้ น ไป  มี ค่ า เฉ ลี่ ย ร าย วิ ช า
ภาษาอังกฤษในการสอบระดับชาติ
สูงขึ้น 

- การสัมภาษณ์ 
- การทดสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษ 
- การทดสอบระดับชาติ NT 
และ O-NET 

- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียน 

4. ผู้เรียนและครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
ในสังกัดในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า
พระนครศรีอยุธยา เขต 1  
ร้อยละ  7 0  ขึ้ น ไป  ส ามารถใช้
ภ าษาอังกฤษ เพ่ือการสื่ อสารใน
ชีวิตประจำวันได้ 

- การสังเกต 
- การสัมภาษณ์ 
- การทดสอบ 

- แบบสังเกต 
- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบทดสอบ 

5. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษในสังกัดใน
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
ร้อยละ 50 จัดกิจกรรมการเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาผู้ เรียน  โดยให้ผู้ เรียน
เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบดิจิทัล 
(Digital Learning Platform) 

- การนิเทศ 
- การสังเกต 
- การสัมภาษณ์ 
- การสอบถาม 

- แบบนิเทศ 
- แบบสังเกต 
- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบสอบถาม 
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โครงการในกลยุทธ์ที่ 4 
ส่งเสริมการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความ

เหลื่อมล้ำทางการศึกษา จำนวน 4 โครงการ 
 

ที ่ กลยุทธ์/โครงการ งบประมาณ กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

งบพัฒนา 
สำนัก 

ใน สพฐ. 
หน่วยงาน

อื่น ๆ 
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำ 
               ทางการศึกษา 
1 สร้างความเสมอภาคเพ่ิมโอกาสทาง

การศึกษาให้ผู้เรียนได้รับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

 12,000 
 

 ส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

2 เพ่ิมประสิทธิภาพการดำเนินงาน
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
(ก.ต.ป.น.) 

78,350 
 

  นิเทศ ติดตามฯ 

3 ขับเคลื่อนกระบวนการจัดการเรียนรู้
แบบ Active Learning  

 8,000  นิเทศ ติดตามฯ 

4 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ปฐมวัย 

47,000   นิเทศ ติดตามฯ 

รวมเงินกลยุทธ์ที่ 4 125,350 20,000  145,350 
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โครงการ   สร้างความเสมอภาคเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาให้ผู้เรียนได้รับการศึกษา 
    ขั้นพ้ืนฐาน 
ภายใต้แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ที่ ๔   ส่งเสริมการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน 

และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวจิรภา  อ้วนล่ำ 
    ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 
    โทรศพัท ์0๘๖๐๑๐๗๐๗๔ โทรสาร 0-3535-2973  

E-mail g_2010_g@hotmail.co.th 
ลักษณะโครงการ   (  / ) โครงการต่อเนื่อง  (    ) โครงการใหม่ 
    (  / ) โครงการที่ใช้งบประมาณ (    ) โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ
................................................................... ........................................................................................................  

แผนระดับท่ี 1  
1.  ความสอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ   
 (  /  ) เป้าหมายท่ี 3 พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
 อธิบายความสอดคล้อง  
 เด็กปฐมวัย และวัยเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเป็นช่วงวัยที่มีความสำคัญต่อพัฒนาการตลอดช่วง
ชีวิตของบุคคล เด็กจึงต้องได้รับการดูแลส่งเสริม ติดตามให้เข้าถึงโอกาสทางการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบ
การศึกษาภาคบังคับ และได้รับการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน 

2.  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
 1) ยุทธศาสตร์ชาติที่เก่ียวข้องโดยตรง ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
     (1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
     (2) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  

         ส่งเสริม สนับสนุน การสร้างความเสมอภาคขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานของประชากรวัย
เรียนอย่างกว้างขวางและทั่วถึง โดยส่งเสริมเด็กปฐมวัยเข้ารับการศึกษาเร่งรัดการเกณฑ์เด็กการศึกษาภาค
บังคับ ทั้งเด็กปกติทั่วไป  พิการ ด้อยโอกาส ได้เข้าเรียนทุกคน และเพ่ิมโอกาสเด็กตกหล่นเข้าเรียนส่งเสริม
การเรียนต่อมัธยมศึกษาตอนปลาย/สายอาชีพ และการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
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แผนระดับท่ี 2  
1. ความสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศด้านที่เกี่ยวข้องโดยตรง   
 1) แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
 2) แนวทางการดำเนินงาน 
     ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริม สนับสนุนช่วยเหลือเด็กให้เข้าถึงโอกาสทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย
จนจบการศึกษาภาคบังคับ ติดตามเด็กที่ออกนอกระบบให้กลับเข้ารับการศึกษา 

2.  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
แผนแม่บทประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้   

3. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

แผนระดับท่ี 3 (ตามมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560) 
 1) แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (2563 – 2565) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา          
ขั้นพ้ืนฐาน 
 2) แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา           
ขั้นพ้ืนฐาน 

ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล   
(  /  ) นโยบายการลดความเหลื่อมของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 

รายละเอียดโครงการ 
1.  หลักการและเหตุผล 

มาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒และที่แก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับได้
กำหนดสิทธิและหน้าที่ทางการศึกษาไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการ
รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย และ
ตามนโยบายของ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ จึงได้กำหนดให้หน่วยงานในสังกัดเร่งรัด ส่งเสริม สนับสนุน การ
สร้างความเสมอภาคขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประชากรวัยเรียนอย่างกว้างขวางและทั่วถึง โดย
ส่งเสริมเด็กปฐมวัยเข้ารับการศึกษาเร่งรัดการเกณฑ์เด็กการศึกษาภาคบังคับ ทั้งเด็กปกติทั่วไป พิการ ด้อย
โอกาส ได้เข้าเรียนทุกคน และเพ่ิมโอกาสเด็กตกหล่นเข้าเรียนส่งเสริมการเรียนต่อมัธยมศึกษาตอนปลาย
ทุกประเภทและการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้นักเรียนทุกคน ได้รับการ
ดูแลช่วยเหลือจากครูประจำชั้น ครูที่ปรึกษา โดยมีผู้ปกครองชุมชนหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องเข้า
มามีส่วนร่วมในการสนับสนุนส่งเสริมและช่วยกันเฝ้าระวังดูแลช่วยเหลือมีการส่งต่อและรับช่วงในการแก้ไข
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จึงได้จัดทำโครงการสร้างความเสมอภาคเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และการส่งเสริมการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนขึ้น 

2.  วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนเด็กวัยเรียนได้เข้ารับการศึกษาในแต่ละระดับ 
 ๒.๒ เพ่ือเร่งรัดการเกณฑ์เด็กการศึกษาภาคบังคับทั้งเด็กปกติทั่วไป เด็กด้อยโอกาส เด็กพิการ                
เด็กสามารถพิเศษ เด็กไร้สัญชาติได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 

๒.๓ เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ได้ศึกษาต่อระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า  

3.  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
 3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)  
       เด็กวัยการศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียนตามช่วงวัย 
 3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
       เด็กวัยการศึกษาภาคบังคับเรียนจบตามหลักสูตร และศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 

4. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)  
 4.1 เชิงปริมาณ 
       ๑) เด็กปฐมวัยที่มีชื่อใน ทร.๑๔ ได้เข้าเรียนก่อนประถมศึกษา  
       ๒) เด็กวัยการศึกษาภาคบังคับเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และเด็กที่จบชั้นประถมศึกษา    
ปีที่ ๖ ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
                ๓) นักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ได้ศึกษาต่อมัธยมศึกษาตอนปลาย/
เทียบเท่า และจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานภายในเวลาที่หลักสูตรกำหนด          
 4.2 เชิงคุณภาพ 
       ๑) เด็กปฐมวัยที่มีชื่อใน ทร.๑๔ ได้เข้าเรียนก่อนประถมศึกษาอย่างน้อยร้อยละ ๘๐    
       ๒) เด็กวัยการศึกษาภาคบังคับเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ร้อยละ ๑๐๐ และเด็กที่จบชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๖ ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ร้อยละ ๑๐๐ 
                ๓) นักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ได้ศึกษาต่อมัธยมศึกษาตอนปลาย/
เทียบเท่า ร้อยละ ๙๕ และจบการศึกษาข้ันพื้นฐานภายในเวลาที่หลักสูตรกำหนด     

5. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับประโยชน์ 
 5.1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ 
 ๕.๒ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ 
 5.3 ผู้ปกครอง นักเรียน 
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6.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 6.1 ปัจจัยความเสี่ยง  
       สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) อาจเกิดขึ้น
ในช่วงของการรับสมัครเด็กเข้าเรียน การคัดเลือก การมอบตัว            
 6.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
       โรงเรียนต้องวางแผนเตรียมความพร้อมในการรับสมัคร การคัดเลือก การมอบตัวในรูปแบบที่
หลากหลาย 

7. พื้นที่ดำเนินการ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ และโรงเรียน    
ในสังกัด จำนวน ๑๗๖ โรงเรียน ดำเนินการจัดทำสำมะโนประชากรวัยเรียน และเกณฑ์เด็กให้ได้รับการศึกษา    
ทุกคน 

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๘.๑ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ โรงเรียน ดำเนินการ

ส่งเสริมเด็กเข้าเรียนก่อนประถมศึกษา และเร่งรัดการเกณฑ์เด็กในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเข้าเรียน         
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ   

๘.๒ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ โรงเรียน มีการดำเนินการ
ให้เด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส เด็กไร้สัญชาติ ได้เข้ารับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน และเด็ก
ตกหล่น เด็กออกกลางคัน  ลดน้อยลง 
 ๘.๓ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ โรงเรียน สามารถสร้าง
ความตระหนักให้นักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เห็นความสำคัญของการศึกษาและ
ตัดสินใจศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้นทั้งสายสามัญและอาชีพ 
         ๘.๔ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑  โรงเรียน มีวิธีการ            
ที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพ ให้นักเรียนที่เข้ารับการศึกษาทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือจนจบ
การศึกษาโดยใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

         ๘.๕ ครอบครัว สถานประกอบการ องค์กรเอกชน และทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
         ๘.๖ โรงเรียนและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ มีฐานข้อมูล
ประชากรวัยเรียน และแผนการรับนักเรียน 

9.  ระยะเวลาดำเนินโครงการ   
ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
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10. วงเงินงบประมาณ และแนวทางการดำเนินการ 
 ใช้งบประมาณจากแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ จำนวน
ทั้ งสิ้น  1๒ ,000 บาท (หนึ่ งหมื่นสองพันบาทถ้วน) โดยมีแนวทางการดำเนินการและรายละเอียด               
การใช้งบประมาณดังนี้ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
  
 ที่ รายละเอียดกิจกรรม/ขั้นตอน/ 

        วิธีดำเนินการ 
 รายละเอียด       
 งบประมาณ 

  ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2565 

 รวมเงิน  
 (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
 

Q1 Q2 Q3 Q4 
 1 ส่งเสริมเด็กก่อนประถมศึกษา

เข้าศึกษา และการเร่งรัดการ
เกณฑ์เด็กเข้าเรียนเกณฑ์การศึกษา
ภาคบังคับ 
- ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน
และจัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับ
นักเรียน 
-  สำรวจและจัดเก็บข้อมูล
ประชากร วัยก่อนประถมศึกษา  
ข้อมูลประชากรวัยเกณฑ์
การศึกษาภาคบังคับ และสำรวจ
ข้อมูลประชากรอายุ ๑-๒๕ปี 
- จัดทำและสรุปข้อมูล 

ค่าวัสดุ       /    10,170 น.ส.จิรภา 
อ้วนล่ำ 

 2 ประชุมคณะกรรมการรับ
นักเรียนของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ 

- ค่าอาหาร
ว่างและ
เครื่องดื่ม (๙ 
คน X ๓๕ 
บาท X ๒ วัน) 

   /        630 น.ส.จิรภา 
อ้วนล่ำ 

 3 - ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาจัดหาที่เรียนให้
นักเรียนรอบสอง  

- ค่าอาหาร 
กลางวัน  
อาหารว่างและ 
เครื่องดื่ม (๑๕  
คน X ๘๐ บาท 
 X ๑ วัน) 

      /     1,200 น.ส.จิรภา 
อ้วนล่ำ 

รวมเงินทั้งสิ้น               1๒,000 บาท 
(หนึ่งหมืน่สองพันบาทถ้วน) 
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11.  แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส 
ไตรมาส 1 

(ต.ค. – ธ.ค. 2564) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค. - มี.ค. 2565) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย. - มิ.ย. 2565) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค. - ก.ย. 2565) 
- 10,800 บาท ๑,๒๐๐ บาท - 

รวมเงินทั้งสิ้น 12,000 บาท (หนึ่งหม่ืนองพันบาทถ้วน) 
 
12.  การวัดผลและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการวัดผลและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดผลและ
ประเมินผล 

1. เด็กปฐมวัยที่มีชื่อใน ทร.๑๔ ได้เข้า
เรียนก่อนประถมศึกษาอย่างน้อย   
ร้อยละ ๘๐   

- วิเคราะห์  รายงานผลของ
สถานศึกษา 

 

-  แบบรายงาน 

 

2. เด็กวัยการศึกษาภาคบังคับได้เข้า
เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ ร้อยละ 
๑๐๐ และศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษา    
ปีที่ ๑ ร้อยละ ๑๐๐ 

- สำรวจ และวิเคราะห์รายงาน
ของสถานศึกษา 

- แบบสำรวจและรายงาน 

 

3.นักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ได้เรียนต่อชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายทุกประเภท
อย่างน้อยร้อยละ ๙๕ 

- สำรวจ และวิเคราะห์รายงาน
ของสถานศึกษา 

 

-  แบบรายงาน 

 

๔. เด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส เด็กไร้
สัญชาติ ได้เข้าเรียนเพ่ิมข้ึน 

- สำรวจ และวิเคราะห์รายงาน
ของสถานศึกษา/การติดตามเป็น
รายบุคคล 

- แบบสำรวจและรายงาน 

 

๕. เด็กตกหล่น เด็กออกกลางคัน 
ลดน้อยลง 

- สำรวจ และวิเคราะห์รายงาน/
การติดตามเป็นรายบุคคล 

- แบบสำรวจและรายงาน 

 
๖. นักเรียนที่เข้ารับการศึกษาทุกคน
ได้ รั บ ก า รดู แ ล ช่ ว ย เห ลื อ จ น จ บ
การศึกษาโดยใช้ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

- สำรวจ และวิเคราะห์รายงาน
ของสถานศึกษา 

- แบบสำรวจและรายงาน 
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โครงการ    เพ่ิมประสิทธิภาพการดำเนินงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
  ประเมินผล และนิเทศการศึกษา  (ก.ต.ป.น.) 
แผนงานงบประมาณ    พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
สนองกลยุทธ์ที่ 4  ส่งเสริมการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพื มีมาตรฐาน และ 

ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวนิรา  ขุนทองชมาตย์ 
    ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
    โทรศัพท์ 0-๘๑๔๕-๔๗๔๔-๕ โทรสาร 0-3535-2973  

E-mail nira747@hotmail.com 
ลักษณะโครงการ   (  / ) โครงการต่อเนื่อง  (    ) โครงการใหม่ 
    (  / ) โครงการที่ใช้งบประมาณ (    ) โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ 
...........................................................................................................................................................................  

แผนระดับท่ี 1  
1.  ความสอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ  
 (  /  ) เป้าหมายท่ี 1 ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
 อธิบายความสอดคล้อง  

การติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ โดยมีหลักการใช้การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องและ
หลักการใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอันจะส่งผลให้หน่วยงานและ
สถานศึกษาในสังกัดเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการและดำเนินการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอันจะเกิดประโยชน์สูงสุดสู่ผู้เรียน 

2.  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
 1) ยุทธศาสตร์ชาติที่เก่ียวข้องโดยตรง ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
     (1) ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข 

    (2) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
         เพ่ือจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและพัฒนาศักยภาพผู้ เรียนเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ 
คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 ส่งเสริมการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็น
มืออาชีพพร้อมทั้งสร้างโอกาสความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา
ทั่วถึง เท่าเทียมอย่างมีคุณภาพพัฒนาระบบการบริหารจัดการแบบบูรณาการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา 
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แผนระดับท่ี 2  
1.  ความสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศด้านที่เกี่ยวข้องโดยตรง   
 แนวทางการดำเนินงาน 

๑. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  ๒. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มี 
ความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 
  ๓. ส่งเสริมการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 

๔. สร้างโอกาสความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาทั่วถึง 
เท่าเทียมอย่างมีคุณภาพ 
  5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการแบบบูรณาการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

2.  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
           แผนแม่บทประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 

3. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

แผนระดับท่ี 3 (ตามมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560) 

 1) แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (2563 – 2565) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา         
ขั้นพ้ืนฐาน 
 2) แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา         
ขั้นพ้ืนฐาน 

ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล   

(  /  ) นโยบายการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 

รายละเอียดโครงการ 

1.  หลักการและเหตุผล 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ของเขตพ้ืนที่การศึกษา                

ถูกกำหนดขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๐ 
วรรค ๓ และวรรค ๔ กำหนดว่า ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาให้มีการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย นิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการบริหารและการดำเนินการ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือเตรียมการรับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา มีบทบาทหน้าที่ทำงานร่วมกับสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาในการดำเนินงานแบบองค์รวมเพ่ือให้การจัดการศึกษามีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
มีการประสานงานร่วมมือในการขับเคลื่อนและการกำหนดนโยบายเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังนั้น การ
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เพ่ิมประสิทธิภาพการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ จึงเป็นเรื่องสำคัญ และมีความจำเป็นอย่างยิ่ง 
นอกจากนี้ในการดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษานั้นจะต้องมีเครื่องมือในการติดตาม ตรวจสอบและมีกลวิธีในการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาที่ดีและมีคุณภาพ เพ่ือให้ได้ผลการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษาที่มีความเที่ยงตรงและมีความเชื่อมั่นในการติดตามผลการดำเนินงานระบบ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ 
เห็นความสำคัญของการปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา จึง
ได้จัดทำโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการดำเนินงานคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการและขับเคลื่อนการดำเนินงานการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 

2.  วัตถุประสงค์ 
๒.๑ เพ่ือส่งเสริมให้การดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ 

การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ของเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 
๒.๒ เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดให้ได้ตาม 

มาตรฐานตามภารกิจหลัก 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการ
บริหารทั่วไปและการนำนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

3.  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
 3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)  

      ๑. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

      ๒. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ให้มีความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 

      ๓. ส่งเสริมการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
                ๔. สร้างโอกาสความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา
ทั่วถึง เท่าเทียมอย่างมีคุณภาพ 

      5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการแบบบูรณาการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนร่วมในการจัด 
การศึกษา  

3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
      1. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างมีคุณภาพ มีความรู้             

มีทักษะและคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 
      ๒. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะและ 

คุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง
และปรับตัวต่อการเป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี 

       ๓. ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียม 
และมีคุณภาพ พร้อมก้าวสู่สากลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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       ๔. ผู้เรียนทุกคนได้รับการการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียมและมีคุณภาพ พร้อมก้าวสู่สากล      
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

       ๕. ครูเป็นผู้เรียนรู้ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความแม่นยำทางวิชาการ และมีทักษะการ 
จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างนวัตกรรมและทักษะในการใช้
เทคโนโลยี 

       ๖. ผู้บริหารสถานศึกษา มีความเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภาวะผู้นำ 
ทางวิชาการ มีสำนึกความรับผิดชอบ (Accountability) และการบริการแบบร่วมมือ 

       ๗. สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู้ ร่วมมือกับชุมชน
ภาคเอกชน และผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับพ้ืนที่ จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพ่ือการเรียนรู้        
ในทุกมิติ เป็นโรงเรียนนวัตกรรม 

      ๘. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการบริหารงานเชิงบูรณาการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล               
เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม 4.0 โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศ การวิจัย และพัฒนาในการขับเคลื่อนคุณภาพ กำกับ
ติดตาม ประเมินและรายงานผลอย่างมีระบบ 

4. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)  
 4.1 เชิงปริมาณ 

      ๑. คณะกรรมการ/อนุกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาเข้าร่วม 
กิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

      ๒. คณะกรรมการ/อนุกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา มีการ      
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียนภาคเรียนละ    
๑ ครั้ง  

4.2 เชิงคุณภาพ 
        ๑. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาได้รับการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการดำเนินงาน สามารถร่วมมือขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา          
ในเขตพ้ืนที่ได้ตามมาตรฐาน  
              ๒. สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา  เขต ๑ ได้รับการ
ติดตาม ตรวจสอบ และนิเทศการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น  
        ๓. สำนั กงานเขตพ้ืนที่ การศึ กษา/สถานศึ กษาได้ รับความร่วมมื อในการพัฒนาคุณภาพ                             
และมีความพร้อมในการเตรียมการรับมือการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก  

5.  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับประโยชน์ 
โรงเรียนสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ทั้ง ๑๗๖ โรงเรียน 
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6.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 6.1 ปัจจัยความเสี่ยง  
       1) การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 
       2) งบประมาณการดำเนินงาน 
 6.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
       1) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด 
       2) รูปแบบการดำเนินงานสามารถปรับให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน โดยเลือกรูปแบบการ
ดำเนินงานที่หลากหลาย  

7.  พื้นที่ดำเนินการ โรงเรียนสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑  
ทัง้ ๑๗๖ แห่ง 

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
8.๑ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ของสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัด
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 8.๒ สถานศึกษาในสังกัดได้รับการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้สูงขึ้น                      
ตามมาตรฐาน และเป้าหมายเชิงผลลัพธ์ทั้ง ๘ ข้อ 

9.  ระยะเวลาดำเนินโครงการ  (ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) 

10. วงเงินงบประมาณ และแนวทางการดำเนินการ 
 ใช้งบประมาณจากแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ จำนวน
ทั้งสิ้น จำนวน ๗๘ ,๓๕๐ บาท (เจ็ดหมื่นแปดพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดการใช้
งบประมาณดังนี้ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 181 
 
 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ที ่   รายละเอียดกิจกรรม/ขั้นตอน/ 
           วิธีดำเนินการ 

    รายละเอียด       
    งบประมาณ 

 ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2565 

 รวมเงิน  
  (บาท) 

 ผู้รับผิดชอบ 
 

Q1 Q2 Q3 Q4   
 1 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ

จัดทำแผนการติดตาม ตรวจสอบ 
ประ เมิ นผลและนิ เทศการจั ด
การศึกษา ครบภารกิจ  หลัก 4 
ด้ าน  คื อ  ด้ าน วิ ช าการ   ด้ าน
งบประมาณ ด้านการบริหารงาน
บุคคล ด้านการบริหารทั่วไป และ
การนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 

- ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม              
(๓๑ คน × ๓๕ 
บาท × ๒ มื้อ) 
- ค่าอาหาร
กลางวัน                 
(๓๑ คน × ๘๐ 
บาท) 
- วัสดุ อุปกรณ์ 
- ถ่ายเอกสาร 

    /   ๒,๑๗๐ 
 
 
 

๒,๔๘๐ 
 
 
 

๑,๐๐๐ 
   ๒,๐๐๐ 

น.ส.นิรา   
ขุนทองชมาตย์ 

 ๒ อ อ ก ติ ด ต า ม  ต ร ว จ ส อ บ 
ประเมินผล  และนิ เทศการจัด
การศึกษาครบภารกิจหลัก 4 ด้าน 
คือ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ 
ด้านการบริหารงานบุคคล ด้าน
การบริหารทั่ ว ไป  และการนำ
นโยบาย สู่การปฏิบัติ 

- ค่าพาหนะ 
จำนวน ๒๐ คน  
(เบิกจ่ายตาม
ระยะทาง  
กิโลเมตรละ ๔ 
บาท)  
- วัสดุ อุปกรณ ์
- ถ่ายเอกสาร 

    /  ๕๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

๑,๐๐๐ 
   ๒,๐๐๐ 

น.ส.นิรา   
ขุนทองชมาตย์ 

 ๓ กิจกรรมสรุปและรายงานผลการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 
และนิเทศการจัดการศึกษาครบ
ภ า ร กิ จ ห ลั ก  4 ด้ า น  คื อ              
ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ 
ด้านการบริหารงาน บุคคล ด้าน
การบริหารทั่ ว ไป  และการนำ
นโยบายสู่การ ปฏิบัติและการนำ
ผลไปใช้ในพัฒนาคุณภาพตาม
เป้าหมายของการจัดการศึกษา 

- ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม              
(๓๑ คน × ๓๕ 
บาท × ๒ มื้อ) 
- ค่าอาหาร
กลางวัน                 
(๓๑ คน × ๘๐ 
บาท) 
- วัสดุ อุปกรณ์ 
- ถ่ายเอกสาร 
- จัดทำรูปเล่มรายงาน 

    /  ๒,๑๗๐ 
 
 
 

๒,๔๘๐ 
 
 
 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

   ๒,๕๐๐ 

น.ส.นิรา   
ขุนทองชมาตย์ 
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๔ กิจกรรมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ถอดบทเรียนสร้างเครือข่ายเพ่ือ 
เพ่ิมพูนประสิทธิภาพการทำงาน 
ของคณะกรรมการ ก.ต.ป.น 

- ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม  
(๓๑  คน  × ๓๕ 
บาท × ๒ มื้อ)     
- ค่าอาหาร
กลางวัน  
(๓๑ คน × ๘๐ 
บาท) 
- วัสดุ อุปกรณ์ 
-  ถ่ายเอกสาร 

    /  ๒,๑๗๐ 
 
 
 

๒,๔๘๐ 
 
 
 

๑,๐๐๐ 
          ๒,๐๐๐ 

น.ส.นิรา   
ขุนทองชมาตย์ 
 
 
 
 
 

รวมเงินทั้งสิ้น               ๗๘,๓๕๐ บาท  
(เจ็ดหม่ืนแปดพันสามร้อย 
              สี่สิบบาทถ้วน) 

 
11.  แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส 
 

ไตรมาส 1 
(ต.ค. – ธ.ค. 2564) 

ไตรมาส 2 
(มี.ค. - มี.ค. 2565) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย. - มิ.ย. 2565) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค. - ก.ย. 2565) 

- - ๗๘,๓๕๐ บาท - 
            ๗๘,๓๕๐ บาท (เจ็ดหม่ืนแปดพันสามร้อยส่ีสิบบาทถ้วน) 
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12.  การวัดผลและประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1. มีแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัด
การศึกษาครบภารกิจ หลัก 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้าน
งบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารทั่วไป 
และการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ  

การบันทึก แบบบันทึก 

2. ร้อยละของคณ ะกรรมการ/อนุ กรรมการ ติ ดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาที่เข้าร่วม
กิจกรรมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างเครือข่ายเพ่ือเพ่ิมพูน
ประสิทธิภาพการทำงาน  

การบันทึก แบบบันทึก 

 3. ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้รับการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษา ครบภารกิจหลัก     
4 ด้ าน  คือ  ด้ านวิ ชาการ ด้ าน งบประมาณ  ด้ านการ
บริหารงานบุคคล ด้านการบริหารทั่วไปและการนำนโยบายสู่
การปฏิบัติ  

การบันทึก แบบบันทึก 

4. มี ราย งานและแนวทางการ พัฒ นาการดำเนิ น งาน        
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาเพ่ือพัฒนา
คุณ ภ าพการศึ กษ าขอ งสำนั กงาน เขต พ้ืนที่ ก ารศึ กษ า
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 

การบันทึก แบบบันทึก/ 
แบบรายงาน 
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โครงการ                               การขับเคลื่อนกระบวนการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning 
ภายใต้แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ที่ ๔   ส่งเสริมการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ 

เหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวนิดาพร ชารี 
    ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ 
    โทรศพัท์ 0-619-224-23  

E-mail nidaporn1106@aya1.go.th 
ลักษณะโครงการ   (  / ) โครงการต่อเนื่อง  (    ) โครงการใหม่ 
    (    ) โครงการที่ใช้งบประมาณ ( / ) โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ
................................................................................... ........................................................................................  

แผนระดับท่ี 1  
1.  ความสอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ  
 (  /  ) เป้าหมายท่ี 3 พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
 อธิบายความสอดคล้อง  

ประเทศไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือเพ่ิม ขีดความสามารถ
ทางการแข่งขันกับประเทศอ่ืน ๆ จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒0 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๘) เป็นแผน
แม่บทในการพัฒนาประเทศระยะยาว และกำหนดให้การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์เป็น
หนึ่งในยุทธศาสตร์ที่สำคัญของชาติ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคนในทุกมิติและทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมี
คุณภาพมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีทุกช่วงวัย เพ่ือก้าวมาเป็น
กำลังหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ยุค ๔.0 (Thailand 4.0) หรือยุคแห่งการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วย
นวัตกรรมส่งเสริมให้คนในประเทศใช้ความคิดสร้างสรรค์มาแปรเปลี่ยนเป็นนวัตกรรมชับเคลื่อนให้เศรษฐกิจ
เติบโตและมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 

2.  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
 1) ยุทธศาสตร์ชาติที่เก่ียวข้องโดยตรง ด้านการพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
     (1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
     (2) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ความสำคัญของการวางรากฐานให้แก่เด็กและ
เยาวชนไทยตั้งแต่ระดับชั้นพ้ืนฐานจึงได้ดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนานวั ตกรรมการเรียนรู้ Active 
Learning ร่วมกับภาคีเครือข่าย เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนในสังกัด ได้รับการพัฒนาทักษะในศตวรรษ      
ที่ ๒๑ ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้แบU Active Learning รวมถึงพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ Active Learning   
ที่สนับสนุนให้โรงเรียนสามารถวิเคราะห์และเลือกใช้นวัตกรรมได้ตามความต้องการและเหมาะสมกับบริบท 
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พร้อมทั้งเชื่อมโยงสื่อ นวัตกรรมทรัพยากร และองค์ความรู้จากภาคีเครือข่ายไปประยุกต์ใช้ตามบริบทพ้ืนที่
ด้วยรูปแบบและระบบที่เข้าถึงสะดวกและมีคุณภาพ 
 

แผนระดับท่ี 2  
1. ความสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศด้านที่เกี่ยวข้องโดยตรง   
 1) แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 

2) แนวทางการดำเนินงาน      
    เพ่ือให้ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะที่จ ำเป็นของโลก

อนาคต สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัย       
ใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ        
มีความรักและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 

 

2.  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
แผนแม่บทประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้   

 

3. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  
           ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์    
 

แผนระดับท่ี 3 (ตามมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560) 
 1) แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (2563 – 2565) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา         
ขั้นพ้ืนฐาน 
 2) แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา          
ขั้นพ้ืนฐาน 

ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล   
(  /  ) นโยบายการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 

รายละเอียดโครงการ 
1.  หลักการและเหตุผล 

ประเทศไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ทางการแข่งขันกับประเทศอ่ืน ๆ จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒0 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๘) เป็นแผน
แม่บทในการพัฒนาประเทศระยะยาว และกำหนดให้การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์เป็น
หนึ่งในยุทธศาสตร์ที่สำคัญของชาติ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคนในทุกมิติและทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมี
คุณภาพมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีทุกช่วงวัย เพ่ือก้าวมาเป็น
กำลังหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ยุค ๔.0 (Thailand 4.0) หรือยุคแห่งการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วย
นวัตกรรมส่งเสริมให้คนในประเทศใช้ความคิดสร้างสรรค์มาแปรเปลี่ยนเป็นนวัตกรรมชับเคลื่อนให้เศรษฐกิจ
เติบโตและมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
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        สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของ
การวางรากฐานให้แก่เด็กและเยาวชนไทยตั้งแต่ระดับชั้นพ้ืนฐานจึงได้ดำเนินโครงการพัฒนานวัตกรรมการ
เรียนรู้ Active Learning เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนในสังกัด ได้รับการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ผ่าน
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning รวมถึงพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้  Active Learning ที่
สนับสนุนให้โรงเรียนสามารถวิเคราะห์และเลือกใช้นวัตกรรมได้ตามความต้องการและเหมาะสมกับบริบท 
พร้อมทั้งเชื่อมโยงสื่อ นวัตกรรมทรัพยากร และองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ตามบริบทพ้ืนที่ด้วยรูปแบบและ
ระบบที่เข้าถึงสะดวกและมีคุณภาพจึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการการพัฒนาวัตกรรมการเรียนรู้ Active 
Learning ขึ้น 

2.  วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนในโรงเรียนสังกัด มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 

ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning  
2.2 เพ่ือพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ Active Learning ที่สนับสนุนให้โรงเรียน สามารถวิเคราะห์

และเลือกใช้นวัตกรรมได้ตามความต้องการและเหมาะสมกับบริบท 
2.3 ส่งเสริมให้โรงเรียนพัฒนานวัตกรรม Active Learning ตามความต้องการและเหมาะสมกับ

บริบท เพ่ือประสานความร่วมมือและสังเคราะห์องค์ความรู้จากภาคีเครือข่ายในการจัดการเรียนรู้ Active 
Learning ไปประยุกต์ใช้ตามบริบทพ้ืนที่ด้วยรูปแบบและระบบที่เข้าถึงสะดวกและมีคุณภาพ 

 

3.  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
 3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

      ๑) ประสิทธิภาพในการจัดการเรียน Active Learning ของโรงเรียน 
      ๒) จำนวนโรงเรียนที่นำนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ Active Learning ไปใช้ 
      ๓) ร้อยละของความตระหนัก ความรู้ และทักษะของครูและผู้เกี่ยวข้องในการจัดการเรียนรู้ 

Active Learning  
 3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  

      1) จำนวนโรงเรียนที่สามารถจัดการเรียนรู้ Active Learning ได้อย่างมีคุณภาพ 
      ๒) รูปแบบและนวัตกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning ที่โรงเรียนเลือกนำไปใช้ได้

อย่างเหมาะสมกับความต้องการและบริบทของโรงเรียน  
      ๓) จำนวนนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ Active Learning ที่โรงเรียนพัฒนาตามความเหมาะสม

กับความต้องการและบริบท 
 

4. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)  
 4.1 เชิงปริมาณ 
       1) โรงเรียนในสังกัด จำนวน 176 โรงเรียน จัดการเรียนรู้ Active Learning 
       2) โรงเรียนที่เป็นต้นแบบการจัดการเรียนรู้ Active Learning อำเภอละ 1 โรงเรียน 
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 4.2 เชิงคุณภาพ 
       1) โรงเรียนที่มีความโดดเด่นและประสบผลสำเร็จในกา รจัดการเรียนรู้  Act ive 
Learning  

      ๒) โรงเรียนที่มีความสนใจในการจัดการเรียนรู้ Active Learning ในสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา  

 

5. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับประโยชน์ 
 5.1 นักเรียนทุกคนในสังกัด 
 5.2 ครูผู้สอนทุกคนในสังกัด 
 5.3 ผู้บริหารและสถานศึกษาในสังกัด 
 

6.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 6.1 ปัจจัยความเสี่ยง  
       1) การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 
       2) งบประมาณการดำเนินงาน 
 6.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
       1) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด 
       2) รูปแบบการดำเนินงานสามารถปรับให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน โดยเลือกรูปแบบการ
ดำเนินงานที่หลากหลาย  

7. พื้นที่ดำเนินการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด จำนวน 176 โรงเรียน 
 

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
8.๑) นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ ตามความถนัดและความสนใจผ่านกิจกรรม

การเรียนรู้แบบ Active Learning ที่เน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง 
8.๒) ครูและผู้เกี่ยวข้อง มีความตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการเรียนรู้ Active Learning       

มาประยุกต์ใช้และบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ 
8.๓) ครูและผู้เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการจัดการเรียนActive Learning 

ร่วมกับภาคีเครือข่าย และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงอย่างมีประสิทธิผล 
8.๔) โรงเรียนมีรูปแบบการจัดการเรียนรู้Active Learning หลากหลายตอบสนองความต้องการ    

และบริบท 

9.  ระยะเวลาดำเนินโครงการ  (ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) 
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10. วงเงินงบประมาณ และแนวทางการดำเนินการ 
 ใช้งบประมาณจัดสรรจาก สพฐ. จำนวน 8,000 บาท (แปดพันบาทถ้วน) โดยมีแนวทางการ
ดำเนินการและรายละเอียดการใช้งบประมาณดังนี้ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
  
 ที่ รายละเอียดกิจกรรม/ขั้นตอน/ 

         วิธีดำเนินการ 
   รายละเอียด       
   งบประมาณ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
ปีงบประมาณ 2565 

 รวมเงิน  
  (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
 

Q1 Q2 Q3 Q4 
 1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 

(คัดเลือกโรงเรียนต้นแบบ 
การจัดการเรียนรู้รูปแบบ 
Active Learning) 

 ไม่ใช้งบประมาณ            - น.ส.นิดาพร   
ชารี 

 2 ประชุมคณะกรรมการสร้างเกณฑ์การ 
คัดเลือกผลงาน จำนวน 15 คน 
 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 

ค่าอาหาร 
เครื่องดื่ม 
และอาหารว่าง 
คณะกรรมการ 
จำนวน 15 คน 
คนละ 150 บาท 

    /    2,500 น.ส.นิดาพร   
ชารี 

 3 คัดเลือกผลงานที่เป็นต้นแบบ 
Best Practices การจัดการเรียน 
รู้ Active Learning โดยคณะ 
กรรมการจำนวน 15 คน  
ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 

ค่าอาหาร 
เครื่องดื่ม 
และอาหารว่าง 
คณะกรรมการ 
จำนวน 15 คน 
คนละ 150 บาท 

    /    2,500 น.ส.นิดาพร   
ชารี 

 4 สรุปผลงานที่ผ่านการคัดเลือก ไม่ใช้งบประมาณ          - น.ส.นิดาพร   
ชารี 

 5 ประกาศผล มอบรางวัล โล่รางวัล 
จำนวน 3 ชิ้น 
ชิ้นละ 1,000  
บาท กรอบรูป  
พร้อมเกียรติบัตร 

   /     3,000 
 
 
 

น.ส.นิดาพร   
ชารี 

6 สรุปผลและจัดทำรายงาน ค่าวัสดุในการจัด 
ทำรายงานจำนวน 
1,000 บาท 

    /    1,000 น.ส.นิดาพร   
ชารี 
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 ที่ รายละเอียดกิจกรรม/ขั้นตอน/ 
         วิธีดำเนินการ 

   รายละเอียด       
   งบประมาณ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
ปีงบประมาณ 2565 

 รวมเงิน  
  (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
 

Q1 Q2 Q3 Q4 
รวมเงินทั้งสิ้น                      8,000 

       (แปดพันบาทถ้วน) 
 
11.  แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส 

ไตรมาส 1 
(ต.ค. – ธ.ค. 2564) 

ไตรมาส 2 
(มี.ค. - มี.ค. 2565) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย. - มิ.ย. 2565) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค. - ก.ย. 2565) 

                          8,000  
รวมเงินทั้งสิ้น 8,000 บาท (แปดพันบาทถ้วน) 

 
12.  การวัดผลและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ  วิธีการวัดผลและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดผลและ
ประเมินผล 

1. โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้  
Active Learning 

ประเมินผลงาน แบบประเมินผลงาน 

2. รูปแบบและนวัตกรรมการเรียนการสอน
แบบ Active Learning ที่ โรงเรียน เลือก
นำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับความต้องการ         
และบริบทของโรงเรียน  

สังเกตการปฏิบัติงาน 
สอบถามผู้เกี่ยวข้อง 
ประเมินจากชิ้นงาน 

แบบสังเกตการปฏิบัติงาน 
แบบสอบถาม 
แบบบันทึกผล 
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โครงการ   พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย 
ภายใต้แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน 

และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุม่นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวนิดาพร ชารี 
    ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ 
    โทรศัพท์ 0-699-2242-3  

E-mail nidaporn1106@aya1.go.th 
ลักษณะโครงการ   (  / ) โครงการต่อเนื่อง  (    ) โครงการใหม่ 
    (  / ) โครงการที่ใช้งบประมาณ (    ) โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ
............................................................................................................................. .............................................. 

แผนระดับท่ี 1  
1.  ความสอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตรช์าติ  
 (  /  ) เป้าหมายท่ี 3 พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 

2.  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
 1) ยุทธศาสตร์ชาติที่เก่ียวข้องโดยตรง ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
     (1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
     (2) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
                   ปรัชญาการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 กล่าวว่า “การศึกษาปฐมวัยเป็นการพัฒนา
เด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง ๖ ปีบริบูรณ์ อย่างเป็นองค์รวม บนพ้ืนฐานการอบรมเลี้ยงดู และส่ งเสริมกระบวนการ
เรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการตามวัยของเด็กแต่ละคนให้เต็มตามศักยภาพภายใต้บริบทสังคม
และวัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่ ด้วยความรัก ความเอ้ืออาทร และความเข้าใจของทุกคน เพ่ือสร้างรากฐาน
คุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เกิดคุณ ค่าต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และ
ประเทศชาติ” 

แผนระดับท่ี 2  
1. ความสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศด้านที่เกี่ยวข้องโดยตรง   
 1) แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
 2) แนวทางการดำเนินงาน พัฒนาให้เด็กปฐมวัยได้รับการเตรียมความพร้อมและมีพัฒนาการด้าน
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาอย่างเต็มตามศักยภาพ ผ่านการปฏิบัติจริงและเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ 
โดยกำหนดหลักการ ขอบข่าย กระบวนการกำกับดูแล รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนบทบาทของสถาบัน
ครอบครัวชุมชน 
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2.  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
          แผนแม่บทประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้   

3. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 

แผนระดับท่ี 3 (ตามมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560) 
 1) แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (2563 – 2565) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา         
ขั้นพ้ืนฐาน 
 2) แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา          
ขั้นพ้ืนฐาน 

ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล   
(  /  ) นโยบายการลดความเหลื่อมของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 

รายละเอียดโครงการ 
๑. หลักการและเหตุผล 
   ปรัชญาการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 กล่าวว่า “การศึกษาปฐมวัยเป็นการพัฒนาเด็ก
ตั้งแต่แรกเกิดถึง ๖ ปี บริบูรณ์ อย่างเป็นองค์รวม บนพ้ืนฐานการอบรมเลี้ยงดู และส่งเสริมกระบวนการ
เรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการตามวัยของเด็กแต่ละคนให้เต็มตามศักยภาพภายใต้บริ บทสังคม
และวัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่ ด้วยความรัก ความเอ้ืออาทร และความเข้าใจของทุกคน เพ่ือสร้างรากฐาน
คุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เกิดคุณค่าต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และ
ประเทศชาติ” 
         สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ได้ตระหนักถึงความสำคัญต่อ
การจัดการศึกษาปฐมวัยต่อนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงได้จัดทำโครงการ
ส่งเสริมและสนับสนุนต่อการสร้างความเข้มแข็งของการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยทุกโรงเรียนในสั งกัดเพ่ือ
นำไปพัฒนาให้เด็กปฐมวัยได้รับการเตรียมความพร้อมและมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม 
และสติปัญญาอย่างเต็มตามศักยภาพ ผ่านการปฏิบัติจริงและเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ โดยกำหนดหลักการ ขอบข่าย 
กระบวนการกำกับดูแล รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนบทบาทของสถาบันครอบครัวชุมชน ในการอบรมเลี้ยงดูให้
สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กรวมทั้งส่งเสริมศักยภาพของครูผู้สอนปฐมวัยและบริหารจัดการด้าน
การศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนสังกัด จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย  

๒.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
           ๒.1 เพ่ือพัฒนาครูปฐมวัยให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถจัดประสบการณ์ให้กับเด็กปฐมวัย     
ได้อย่างมีคุณภาพ สามารถพัฒนานวัตกรรมในการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย 

     ๒.2 เพ่ือให้ครูปฐมวัย พ่อแม่ผู้ปกครองตระหนักในความสำคัญของการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย    
ให้มีพัฒนาการสมวัย  
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          ๒.3 เพ่ือประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย ด้านอารมณ์จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญาของ
นักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๖4 
          ๒.4 ครูปฐมวัยได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ผลงานการปฏิบัติที่ดีที่สุด Best Practice   
เพ่ือเป็นแบบอย่างในการจัดการศึกษาปฐมวัย และให้บริการวิชาการกับโรงเรียนปฐมวัยที่อยู่ใกล้เคียงได้อย่าง
มีคุณภาพ 
          ๒.5 เพ่ือนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนในสังกัด 

3.  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
 3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

       1) พัฒนาครูปฐมวัยในการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย โรงเรียนละ 2 คน จำนวน  
176 โรงเรียน 
       2) นักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๖4 ได้รับการประเมินพัฒนาการ 
       3) ครูปฐมวัยได้รับการนิเทศ ติดตาม อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง  
 3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  

      1) ครูปฐมวัยในสังกัดทุกคนทุกโรงเรียนได้รับการพัฒนาในเรื่องการจัดประสบการณ์สำหรับ 
เด็กปฐมวัย และนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
            2) นักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๖4 ได้รับการประเมินพัฒนาการ 

      3) โรงเรียนที่เปิดสอนระดับปฐมวัยจำนวน ๑๗6 โรงเรียนมีผลงานการปฏิบัติที่ดีที่สุด  
 (Best Practice) นำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 

4. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)  
 4.1 เชิงปริมาณ 
        1) สถานศึกษาปฐมวัยมีระบบบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยภายในโรงเรียนอย่างมีคุณภาพ  
             2) ครูปฐมวัยมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นสำคัญได้อย่างมีคุณภาพ 
             ๓) โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดและอนุบาลประจำเขตพ้ืนที่  พัฒนารูปแบบการจัด
ประสบการณ์เป็นตัวอย่างให้กับโรงเรียนเครือข่าย 

4.2 เชิงคุณภาพ 
       1) นักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๖4 ได้รับการประเมินพัฒนาการ
ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์-จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา    
            2) ครูปฐมวัยได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาห้องเรียนของตนเองเป็นห้องเรียน
คุณภาพ 
            3) โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยได้รับการนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา
ปฐมวัย  

5. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับประโยชน์ 
 5.1 ครูผู้สอนระดับปฐมวัยในสังกัด 176 โรงเรียน 
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 5.2 ผู้บริหารสถานศึกษา 
 

6.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 6.1 ปัจจัยความเสี่ยง  
       1) การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 
       2) งบประมาณการดำเนินงาน 
 6.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
       1) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด 
       2) รูปแบบการดำเนินงานสามารถปรับให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน โดยเลือกรูปแบบการ
ดำเนินงานที่หลากหลาย  
  

7. พื้นที่ดำเนินการ โรงเรียนในสังกัดทั้ง 176 โรงเรียน 

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.๑ สถานศึกษาปฐมวัยมีระบบบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยภายในโรงเรียนอย่างมีคุณภาพ  
      8.๒ ครูปฐมวัยมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นสำคัญได้อย่างมีคุณภาพ 
      8.๓ โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดและอนุบาลประจำเขตพ้ืนที่ พัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์
เป็นตัวอย่างให้กับโรงเรียนเครือข่าย 
  8.๔ นักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๖3 ได้รับการประเมินพัฒนาการ    
ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา    
      8.๕ ครูปฐมวัยได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาห้องเรียนของตนเองเป็นห้องเรียนคุณภาพ 
      8.6 โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยได้รับการนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาปฐมวัย  

9.  ระยะเวลาดำเนินโครงการ (ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) 

10. วงเงินงบประมาณ และแนวทางการดำเนินการ 
 ใช้งบประมาณจากแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ จำนวน
ทั้งสิ้น 47,000 บาท (สี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) โดยมีแนวทางการดำเนินการและรายละเอียดการใช้
งบประมาณดังนี้ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
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 ที่  รายละเอียดกิจกรรม/ขั้นตอน/ 
          วิธีดำเนินการ 

   รายละเอียด       
   งบประมาณ 

  ระยะเวลาดำเนินการ 
  ปีงบประมาณ 2565 

รวมเงิน  
 (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
 

Q1 Q2 Q3 Q4 
 1 กิจกรรมที่ 1 

จัดอบรมครูผู้สอนปฐมวัย ทบทวน 
การจัดทำหลักสูตรการศึกษา 
ปฐมวัยพุทธศักราช 2560 สู่การ 
จัดประสบการณ์ให้ครูผู้สอนระดับ 
ปฐมวัย ในสังกัด 176 โรงเรยีน ๆ 
ละ 1 คน จำนวน 1 วัน ณ หอ้ง 
ประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
พระนครศรีอยุธยา 

1. ค่าอาหารว่าง 
เครื่องดื่มและ 
อาหารกลางวัน 
196 คน ๆ ละ 
150 บาท 
2. ค่าห้องประชุม 
3. ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
4. เล่มรายงาน 

     /   38,000 น.ส.นิดาพร 
ชารี 

 2 กิจกรรมที่ 2 
จัดทำคู่มือและเครื่องมือการ 
ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่ 
จบการศึกษา ปีการศึกษา 2564 
 

1. ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ 
ในการจัดทำคู่มือ 
1,500 บาท 
2. ค่าเล่มรายงาน 
500 บาท 

   /      2,000 น.ส.นิดาพร 
ชารี 

 3 กิจกรรมที่3 
-  จัดคัดเลือกโรงเรียนที่เป็นแบบ 
อย่างที่เป็นเลิศ Best Practices  
ด้านการบริหารจัดการการศึกษา 
ปฐมวัย (ผู้บริหาร) และการจัด 
ประสบการณ์ (สำหรับครูผู้สอน) 
โดยดำเนินการคัดเลือกจาก 
กลุ่มโรงเรียน 21 กลุ่ม ๆ ละ 1  
โรงเรียนเพ่ือเป็นตัวแทนของกลุ่ม 
เพ่ือคัดเลือก 1 โรงเรียนในระดับ 
เขตพ้ืนที่ต่อไป  
- จัดประชุมชี้แจงเกณฑ์การ 
คัดเลือกคณะกรรมการ 1 วัน 
และสรุปผลการคัดเลือก 1 วัน  
รวม 2 วัน ณ ห้องประชุมชั้น 3  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษา 

1. ค่าอาหารว่าง 
เครื่องดื่มและ 
อาหารกลางวัน 
คณะกรรมการ 
จำนวน 15 คน 
จำนวน 2 วัน 
คนละ 150 บาท 
2. ค่าโล่รางวัล 
กรอบรูปพร้อม 
เกียรติบัตร 
3. จัดทำรูปเล่ม 
รายงาน 

       /    7,000 น.ส.นิดาพร 
ชารี 
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 ที่  รายละเอียดกิจกรรม/ขั้นตอน/ 
          วิธีดำเนินการ 

   รายละเอียด       
   งบประมาณ 

  ระยะเวลาดำเนินการ 
  ปีงบประมาณ 2565 

รวมเงิน  
 (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
 

Q1 Q2 Q3 Q4 
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
- มอบรางวัลให้กับผู้ที่ได้รับ 
คัดเลือกณ ห้องประชุมชั้น 3  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา  
เขต 1 จำนวน 1 วัน 
 

รวมเงินทั้งสิ้น            47,000 บาท 
(สี่หม่ืนเจ็ดพันบาทถ้วน) 

 
11.  แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส 

ไตรมาส 1 
(ต.ค. – ธ.ค. 2564) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค. - มี.ค. 2565) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย. - มิ.ย. 2565) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค. - ก.ย. 2565) 

            -         2,000 บาท          38,000 บาท         7,000 บาท 
รวมเงินทั้งสิ้น 47,000 บาท (สี่หม่ืนเจ็ดพันบาทถ้วน)  

 
12.  การวัดผลและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการวัดผลและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดผลและ
ประเมินผล 

1. โรงเรียนที่จัดการศึกษาปฐมวัยมีระบบการ
บริหารจัดการศึกษาปฐมวัยได้อย่างมีคุณภาพ 

- สังเกตการปฏิบัติงาน - แบบสังเกตการปฏิบัติงาน 

2. โรงเรียนศูนย์ เด็กปฐมวัยต้นแบบและ
เครือข่ายมีความเข้มแข็งเป็นแบบอย่างและ
ช่วยพัฒนาโรงเรียนที่จัดการศึกษาปฐมวัยได้ 

- สังเกตการปฏิบัติงาน 
- สอบถามผู้เกี่ยวข้อง 
 

- แบบสังเกตการปฏิบัติงาน 
- แบบสอบถาม 
- แบบบันทึกผล 

3. ครูปฐมวัยมีความรู้ความเข้ าใจ  และ
สามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็น
สำคัญได้อย่างมีคุณภาพ ได้นำผลการปฏิบัติที่
เป็นเลิศสู่เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

- สังเกตการปฏิบัติงาน 
- สอบถามผู้เกี่ยวข้อง 
 

- แบบสังเกตการปฏิบัติงาน 
- แบบสอบถาม 
- แบบบันทึกผล 

4. โรงเรียนที่จัดการศึกษาปฐมวัยมี ห้องเรียน
คุณภาพ ในการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย 

- ประเมินผล  
    

- แบบประเมิน 

5. คุณภาพของเด็กปฐมวัยอยู่ในเกณฑ์ดี - การประเมินตามสภาพจริง - แบบบันทึกผลการประเมิน 
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โครงการในกลยุทธ์ที่ 5 
จัดการศึกษาบนพื้นฐานของความปลอดภัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จำนวน 5 โครงการ 
 

ที ่ กลยุทธ์/โครงการ งบประมาณ กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

งบพัฒนา 
สำนัก 

ใน สพฐ. 
หน่วยงาน

อื่น ๆ 
กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาบนพื้นฐานของความปลอดภัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร 
               กับสิ่งแวดล้อม 
1 ป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายา

เสพตดิในสถานศึกษา 
 539,000 

 
 ส่งเสริมการจัด

การศึกษา 
2 สถานศึกษายุค ใหม่ รู้ เท่ าทั นภั ย

คุกคามตามระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

41,000   ส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

3 สำนักงานสีเขียว (Green Office)   21,600   ส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

4 โรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

10,000   นิเทศ ติดตามฯ 

5 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 มีรัก 
ปลูกผักกินเอง 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

  ส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

รวมเงินกลยุทธ์ที่ 5 72,600 539,000  611,600 
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โครงการ   ป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
ภายใต้แผนงาน   บูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
สนองกลยุทธ์ที่ ๕   จัดการศึกษาบนพ้ืนฐานของความปลอดภัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 
                                          ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายสุรพงษ์  เทียมมโน 
    ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 
    โทรศัพท์ 0-๘๓๕๙-๘๗๐๒-๒ โทรสาร 0-3535-2973  

E-mail sutheam@gmail.com 
ลักษณะโครงการ   (  / ) โครงการต่อเนื่อง  (    ) โครงการใหม่ 
    (  / ) โครงการที่ใช้งบประมาณ (    ) โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ
............................................................................................................................. .............................................. 

แผนระดับท่ี 1  
1.  ความสอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ  
 (  /  ) เป้าหมายท่ี 1 ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข  

2.  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
 1) ยุทธศาสตร์ชาติที่เก่ียวข้องโดยตรง ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
     (1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
     (2) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  

แผนระดับท่ี 2  
1. ความสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศด้านที่เกี่ยวข้องโดยตรง   
 แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 

2.  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
 แผนแม่บทประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้   

3. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ัง       
และยั่งยืน     

แผนระดับท่ี 3 (ตามมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560) 
 1) แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (2563 – 2565) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา          
ขั้นพ้ืนฐาน 
 2) แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา         
ขั้นพ้ืนฐาน 



 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 198 
 
 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล   
         (  /  ) นโยบายการรักษาความม่ันคงของรัฐและการต่างประเทศ 

รายละเอียดโครงการ 
1.  หลักการและเหตุผล 
 ตามที่รัฐบาลกำหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาเฉพาะหน้า ที่ต้องได้รับการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาเพ่ือลดระดับปัญหายาเสพติดและปัญหาที่เกี่ยวเนื่องให้ได้มากที่สุด เพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการ
ดำรงชีวิต ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ความสงบสุขของประชาชนและสังคมโดยรวม และให้
ความสำคัญต่อการป้องกันเชิงรุกในกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด การสร้างภูมิคุ้มกันและ
ป้องกันยาเสพติดให้กับเด็กและเยาวชน โดยมอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์
การป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติด แผนงานที่ 1 การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
ด้วยการพัฒนาทักษะชีวิตให้กับนักเรียนกลุ่มเยาวชนก่อนวัยเสี่ยง และการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดใน
กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาหรือเยาวชนวัยเสี่ยง เพ่ือเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นนักเรียนที่
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีภูมิคุ้มกันยาเสพติด เป็นพลังสำคัญของประเทศชาติต่อไป 
 เพ่ือให้การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด แผนงานที่ 1 การสร้าง
ภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของรัฐบาล  สำนักงานป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดและกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
เขต 1 จึงได้จัดทำโครงการป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้กับนักเรียน 
 2.2 เพ่ือป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
 2.3 เพ่ือพัฒนาให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นแกนนำต้านภัยยาเสพติด และจัด
กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ในสถานศึกษา 

3.  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
 3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)  
          1) โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน 
        2) นักเรียนแกนนำในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน 53 แห่ง 
 3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
        1) นักเรียนมีทักษะชีวิต และเป็นแกนนำเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด 
        2) โรงเรียนมีระบบการเฝ้าระวังและป้องกันยาเสพติด 

4. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)  
 4.1 เชิงปริมาณ 
        1) โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน 
        2) นักเรียนแกนนำในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน 53 แห่ง 
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 4.2 เชิงคุณภาพ 
        1) นักเรียนมีทักษะชีวิต และเป็นแกนนำเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด 
        2) โรงเรียนมีระบบการเฝ้าระวังและป้องกันยาเสพติด 

5. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับประโยชน์ 
 5.1 นักเรียนแกนนำลูกเสือต้านภัยยาเสพติดเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในโรงเรียน จำนวน ๕๓๐ คน 
 5.2 นักเรียนแกนนำการอบรมมีทักษะชีวิต จำนวน ๑๐๐ คน 
 5.3 โรงเรียนในสังกัด จำนวน ๑๗๖ โรงเรียน  

6.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 6.1 ปัจจัยความเสี่ยง  
        ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบตามเป้าหมาย  
 6.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
        1) ประสานงานกับสถานศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกระยะ 
        2) ผู้บริหารให้ความสำคัญและเน้นย้ำการดำเนินกิจกรรม และการเบิกจ่ายงบประมาณของ
สถานศึกษา 

7. พื้นที่ดำเนินการ สถานศึกษาในสังกัด 

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะชีวิต เป็นแกนนำต้านภัยยาเสพติด 

8.2 นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๘.๓ โรงเรียนดำเนินการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด และมีระบบการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด 

9.  ระยะเวลาดำเนินโครงการ   
 ตุลาคม  2564  –  กันยายน  2565   

10. วงเงินงบประมาณ และแนวทางการดำเนินการ   
 ใช้งบประมาณจากแผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด จำนวน
ทั้งสิ้น ๕๓๙,000 บาท (ห้าแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) โดยมีแนวทางการดำเนินการและรายละเอียดการ
ใช้งบประมาณของโครงการจำนวนทั้งสิ้น 4 กิจกรรม ดังนี้ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)  

กิจกรรมโครงการ 4 กิจกรรม ประกอบด้วย 
 1. การอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด  
      1.1 วัตถุประสงค์ 
             เพ่ือป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา และเพ่ือพัฒนาให้นักเรียน            
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นแกนนำต้านภัยยาเสพติด และจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ในสถานศึกษา 
 
 



 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 200 
 
 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

       1.2 เป้าหมาย 
    นักเรียนแกนนำในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน 53 โรงเรียน ๆ ละ ๑๐ คน                      
รวมทั้งสิ้น ๕๓๐ คน 
      1.3 ระยะเวลาดำเนินการ  
   ๑) ประชุมคณะทำงาน เดือน เมษายน ๒๕๖๕ 
   ๒) ประชุมชี้แจงครูผู้รับผิดชอบการดำเนินการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดจำนวน 53 
โรงเรียน ๆ ละ 1 คน เดือนเมษายน – พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 
   ๓) ดำเนินการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด จำนวน 53 โรงเรียน ๆ ละ 1๐ คน รวมทั้งสิ้น  
๕๓๐ คน เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน  ๒๕๖๕ 
   ๔) จัดเสวนาการจัดกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ 
   ๕) สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน เดือนกันยายน ๒๕๖๕ 

      1.4 งบประมาณที่ใช้ในกิจกรรมที่ 1        
 ที่    รายละเอียดกิจกรรม/ขั้นตอน/ 

             วิธีดำเนินการ 
 รายละเอียด       
 งบประมาณ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
ปีงบประมาณ 2565 

  รวมเงิน  
   (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
 

Q1 Q2 Q3 Q4 

 1 อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด จำนวน 
53 โรงเรียน ๆ ละ ๑๐ คน รวม ๕๓๐ 
คน วิทยากรและเจ้าหน้าที่ รวม ๗๐ คน 
รวมทั้งสิ้น ๖๐๐ คน ระยะเวลา ๓ วัน 
๒ คืน ประมาณเดือน เมษายน –  
พฤษภาคม  ๒๕๖๕  สถานที่โรงเรียน 
ในสังกัด 
  

- ค่าอาหารเช้า 
กลางวัน เย็น 
- ค่าอาหารว่าง 
และเครื่องดื่ม 
- ค่าตอบแทน 
วิทยากร 
- ค่าวัสดุ 

    /  ๒๔๐,000 
 
 ๙๐,๐๐๐ 
 
 ๗๐,๒๐๐ 
 
 ๒๓,๘๐๐ 
 

นายสุรพงษ์ 
เทียมมโน 

รวมเงินทั้งสิ้น           ๔๒๔,000 บาท 
     (สี่แสนสองหม่ืนสี่พัน 
                  บาทถ้วน) 

 2. กิจกรรมค่ายทักษะชีวิต   
      2.1 วัตถุประสงค์ 
              เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้กับนักเรียน และเพ่ือพัฒนาให้นักเรียน 
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นแกนนำต้านภัยยาเสพติด และจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ในสถานศึกษา 
       2.2 เป้าหมาย 
    นักเรียนแกนนำในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเข้าอบรมค่ายทักษะชีวิตจำนวน ๑๐๐ คน 
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      2.3 ระยะเวลาดำเนินการ  
    1. แต่งตั้งคณะทำงาน ประชุมคณะทำงาน เดือนเมษายน ๒๕๖๕ 
    2. ประสานงานผู้เกี่ยวข้อง ประสานทีมวิทยากร เดือนเมษายน – พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 
    3. ดำเนินการจัดค่ายทักษะชีวิต จำนวน 1 รุ่น 2 วัน จำนวน 100 คน เดือนพฤษภาคม 
– มิถุนายน  ๒๕๖๕ 
    4. สรุปและรายงานผล 

      2.4 งบประมาณที่ใช้ในกิจกรรมที่ ๒       
 ที่    รายละเอียดกิจกรรม/ขัน้ตอน/ 

             วิธีดำเนินการ 
 รายละเอียด       
 งบประมาณ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
ปีงบประมาณ 2565 

 รวมเงิน  
 (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
 

Q1 Q2 Q3 Q4 
 1 - อบรมค่ายทักษะชีวิต จำนวน ๑ รุ่น 

๑๐๐ คน วิทยากรและเจ้าหน้าที่ ๒๐  
คน รวมทั้งสิ้น ๑๒๐ คน ระยะเวลา ๒ 
วัน 

- ค่าอาหาร 
กลางวัน 
อาหารว่างและ 
เครื่องดื่ม 
- ค่าตอบแทน 
วิทยากร 
- ค่าพาหนะ 
- ค่าวัสดุ 

      /   ๔๔,๘๐๐ 
 
 
 
 ๑๔,๐๐๐ 
 
 ๑๘,๐๐๐ 
   ๓,๒๐๐ 

นายสุรพงษ์ 
เทียมมโน 

รวมเงินทั้งสิ้น           ๘0,000 บาท 
    (แปดหม่ืนบาทถ้วน) 

3. การดำเนินการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา/นิเทศติดตาม/
ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ในภารกิจยาเสพติดระดับเขตพื้นที่การศึกษา บริหารจัดการระบบข้อมูลรายงานด้านการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
      3.1 วัตถุประสงค์ 
    ดำเนินการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
       3.2 เป้าหมาย 
    โรงเรียนในสังกัด จำนวน ๑๗๖ โรงเรียน 
      3.3 ระยะเวลาดำเนินการ  
    1. แต่งตั้งคณะทำงาน ประชุมคณะทำงาน 
    2. จัดเก็บข้อมูลด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
    3. ดำเนินการบันทึก/นำเข้าข้อมูลในระบบข้อมูลการรายงานด้านยาเสพติดในสถานศึกษา 
    4. สรุปและรายงานผล 
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      3.4 งบประมาณที่ใช้ในกิจกรรมที่ ๓        
 ที่  รายละเอียดกิจกรรม/ขั้นตอน/ 

           วิธีดำเนินการ 
รายละเอียด      
งบประมาณ 

  ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2565 

 รวมเงิน  
 (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
 

Q1 Q2 Q3 Q4 
 1 จดัเก็บและบันทึกข้อมูลระบบการ 

รายงานยาเสพติด ออกนิเทศ 
ติดตามผลการขับเคลื่อนการ 
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

การนิเทศ 
ติดตาม 

   /   /   /  ๑5,000 นายสุรพงษ์ 
เทียมมโน 

 2 สรุปและรายงานผล การจัดทำ 
รูปเล่ม 

     /  ๑๐,000 นายสุรพงษ์ 
เทียมมโน 

รวมเงินทั้งสิ้น             ๒๕,000 บาท 
   (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

๔. การดำเนินการขับเคลื่อนการป้องกันสารเสพติดเหล้าและบุหรี่ 
      4.1 วัตถุประสงค์ 
    เพ่ือป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติดเหล้าและบุหรี่ในสถานศึกษา 
       4.2 เป้าหมาย 
    โรงเรียนในสังกัด จำนวน ๑๗๖ โรงเรียน 
      4.3 ระยะเวลาดำเนินการ  
   1. แต่งตั้งคณะทำงาน ประชุมคณะทำงาน 
   2. จัดเก็บข้อมูลด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
   ๓. สรุปและรายงานผล 

      4.4 งบประมาณที่ใช้ในกิจกรรมที่ ๓        
 ที่ รายละเอียดกิจกรรม/ขั้นตอน/ 

         วิธีดำเนินการ 
รายละเอียด       
งบประมาณ 

  ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2565 

 รวมเงิน  
  (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
 

Q1 Q2 Q3 Q4 
 1 ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการ 

สถานศึกษาปลอดเหล้าบุหรี่ 
นิเทศ  
ติดตาม 

      /   /  ๑๐,000 นายสุรพงษ์ 
เทียมมโน 

 2 สรุปและรายงานผล จดัทำรูปเล่ม 
รายงาน 

      /  นายสุรพงษ์ 
เทียมมโน 

รวมเงินทั้งสิ้น            ๑๐,000 บาท 
     (หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน) 

 
 



 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 203 
 
 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

11.  แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส (ทุกกิจกรรมในโครงการ)  
ไตรมาส 1 

(ต.ค. – ธ.ค. 2564) 
ไตรมาส 2 

(มี.ค. - มี.ค. 2565) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย. - มิ.ย. 2565) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค. - ก.ย. 2565) 
              -           ๕,000 บาท           ๕๐๙,๐๐๐          2๕,000 บาท 

รวมเงินทั้งสิ้น 539,000 บาท (ห้าแสนสามหม่ืนเก้าพันบาทถ้วน) 
 
12.  การวัดผลและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการวัดผลและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้วัดผล
และประเมินผล 

1. ร้อยละ 80 ของนักเรียนแกนนำลูกเสือต้านภัย 
ยาเสพติดเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในโรงเรียน 

สอบถาม แบบสอบถาม 

2. ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่เข้ารับการอบรมมีทักษะ
ชีวิต เป็นนักเรียนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์         
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

สอบถาม แบบสอบถาม 

3. ร้อยละ 80 ของโรงเรียนดำเนินการสร้างภูมิคุ้มกัน                  
ยาเสพติดตรงตามตัวชี้วัด 

สอบถาม แบบสอบถาม 
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โครงการ   สถานศึกษายุคใหม่รู้เท่าทันภัยคุกคามตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ภายใต้แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ที่ 5   จัดการศึกษาบนพ้ืนฐานของความปลอดภัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 
                                       ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวอรุณี ทองงาม 
    ตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    โทรศัพท์ 0-8948-2694-1 โทรสาร 0-3535-2971 ตอ่ 302  

E-mail eurchoi@hotmail.com 
ลักษณะโครงการ   (    ) โครงการต่อเนื่อง  (  / ) โครงการใหม่ 
    ( /  ) โครงการที่ใช้งบประมาณ (    ) โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ
............................................................................................................................. .............................................. 

แผนระดับท่ี 1  
1.  ความสอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
 (  /  ) เป้าหมายท่ี 1 ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
 อธิบายความสอดคล้อง  
 ปัญหาภัยคุกคาม ทั้ง 9 ประเภท ส่งผลให้เกิดความไม่สันติสุข สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเพศ ทุกวัยและ
สมารถเกิดขึ้นได้ทุกสถานที่ รวมทั้งระดับความรุนแรงเพ่ิมมากขึ้น ดังนั้นประชาชนทุกคนต้องมีกลไกในการ
ป้องกันตนเองและมีมาตรการที่พร้อมรับมือกับภัยต่าง ๆ ได ้

2.  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
 1) ยุทธศาสตร์ชาติที่เก่ียวข้องโดยตรง ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
     (1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
     (2) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
         บุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ภัยคุกคามทั้ง 9 ประเภท พร้อมที่จะนำ
ความรู้ที่ได้จากการอบรมไปถ่ายทอดให้กับบุคคลอ่ืนได้ และสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 มีมาตรการรองรับเมื่อเกิดภัยคุกคามคาม 

แผนระดับท่ี 2  
1. ความสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศด้านที่เกี่ยวข้องโดยตรง   
 1) แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
 2) แนวทางการดำเนินงาน 
     ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสถานศึกษายุคใหม่รู้เท่าทันภัยคุกคามและระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน  
 

mailto:eurchoi@hotmail.com
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2.  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
แผนแม่บทประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต    

3. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ังและยั่งยืน  

แผนระดับท่ี 3 (ตามมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560) 
 1) แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (2563 – 2565) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา         
ขั้นพ้ืนฐาน 
 2) แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา           
ขั้นพ้ืนฐาน 

ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล   
(  /  ) นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

รายละเอียดโครงการ 
1.  หลักการและเหตุผล 

สังคมไทยในปัจจุบันกำลังเผชิญกับอันตรายจากภัยคุกคามด้านต่าง ๆ ที่ซับซ้อน และหลากหลายมิติ      
มีหลากหลายรูปแบบ ทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ สืบเนื่องมาจากสภาพการ เปลี่ยนแปลงของสังคม
และสภาพแวดล้อม กระแสโลกาภิวัตน์และนวัตกรรมต่างๆ ซึ่งภัยคุกคามทั้ง 9 ประเภท ประกอบด้วย         
1. ภัยยาเสพติด 2. ภัยความรุนแรง 3. ภัยพิบัติต่าง ๆ 4. อุบัติ เหตุ 5. โรคอุบัติใหม่ 6. ฝุ่น PM 2.5          
7. การค้ามนุษย์ 8. การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน 9. อาชญากรรมไซเบอร์ จึงต้องมีการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในสถานศึกษาเพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจถึงความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในสถานศึกษา 
และเข้าใจวิธีการป้องกันภัยคุกคามประเภทต่างๆต่อไป  

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 ได้ตระหนักดีว่าภัยคุกคามทั้ง     
9 ประเภท ซึ่งส่งผลกระทบต่อประเทศ ในวงกว้าง และสามารถสร้างความเสียหายต่อประชาชนทุกช่วงวัย 
โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจในมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงได้
จัดทำโครงการสถานศึกษายุคใหม่รู้เท่าทันภัยคุกคาม 9 ประเภทขึ้น     

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจถึงภัยคุกคามทั้ง 9 ประเภท ความเสี่ยง และ
ผลกระทบ 
         2.2 เพ่ือนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปถ่ายทอดให้กับบุคคลอ่ืนได้ 

2.3 เพ่ือให้โรงเรียนได้มีมาตรการในการรองรับภัยคุกคามทั้ง 9 ประเภท ที่อาจจะเกิดข้ึน 
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3.  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
 3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
        สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1   
จำนวน 176 แห่ง มีความรู้ ความเข้าใจและรู้เท่าทันของสถานการณ์ที่เกิดพร้อมหาวิธีการแก้ไขปัญหา
คุกคามมากขึ้น 
 3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  

      1) ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับภัยคุกคามทั้ง 9 ประเภท เพ่ิมมากข้ึน 
      2) ตระหนักถึงเรื่องภัยคุกคามรูปแบบใหม่และตื่นตัวพร้อมเข้ามาให้ความช่วยเหลือเพ่ิมมากข้ึน 

เมื่อเกิดภัยคุกคาม 
      3) สังคมมีความปลอดภัยและมีความมั่นคงอยู่อย่างสงบสุขสันติสุข 

4. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)  
 4.1 เชิงปริมาณ 
        สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 
จำนวน 176 แห่ง 
 4.2 เชิงคุณภาพ 
        ผู้บริหาร และครูของสถานศึกษาในสังกัดมีความรู้ความเข้าใจมีแนวทางการปฏิบัติและมี
มาตรการป้องกันภัยคุกคามทั้ง 9 ประเภท โดยอาศัยความร่วมมือจากครู และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการ
กำหนดมาตรการ 

5. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับประโยชน์ 
 บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน สังกัดสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 จำนวน 176 แห่ง 

6.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 6.1 ปัจจัยความเสี่ยง  
        สภาพแวดล้อมหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งในและนอกสถานศึกษาที่สามารถเพ่ิมโอกาสเกิด 
หรือผลกระทบจากภัยคุกคาม 
 6.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
        การให้ความรู้เกี่ยวกับภัยคุกคาม ทั้ง 9 ประเภท กับบุคลากรทางการศึกษาและบุคคลที่จะเข้า
มาเก่ียวข้องกับความเสี่ยง เพ่ือรับมือและป้องกันความเสี่ยง 

7. พื้นที่ดำเนินการ สถานศึกษาทุกแห่ง ที่สั งกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยาเขต 1   

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1 บุคลากรทางการศึกษา สามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปถ่ายทอดให้กับบุคคลอ่ืน 

8.2 บุคลากรทางการศึกษา มีมาตรการรองรับเมื่อเกิดภัยคุกคามคาม 
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9.  ระยะเวลาดำเนินโครงการ ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 

10. วงเงินงบประมาณ และแนวทางการดำเนินการ 
 ใช้งบประมาณจากแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ จำนวน
ทั้งสิ้น 41 ,000 บาท (สี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) โดยมีแนวทางการดำเนินการและรายละเอียดการใช้
งบประมาณดังนี้ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
  
 ที่  รายละเอียดกิจกรรม/ 

 ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ 
   รายละเอียด       
    งบประมาณ 

  ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2565 

รวมเงิน  
 (บาท) 

 ผู้รับผิดชอบ 
 

Q1 Q2 Q3 Q4 
 1 กิจกรรมที่ ๑ 

ประชุมคณะทำงาน   
 

ค่าอาหารว่าง 
และเครื่องดื่ม 
จำนวน 2 มื้อ ๆ 
ละ 35 บาท 
จำนวน ๑๒ คน 

   /        840 น.ส.อรุณี 
ทองงาม 

   ค่าอาหารกลางวัน 
จำนวน ๑ มื้อ ๆ 
ละ 80บาท 
จำนวน ๑๒ คน 

           960 น.ส.อรุณี 
ทองงาม 

 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 2 
ประชุมครูผู้รับผิดชอบ 
งานสุขภาพจิตนักเรียน 
และคณะทำงาน 
 
 
 
 
 
 

- ค่าอาหารว่างและ 
เครื่องดื่มจำนวน  
2 มื้อ ๆ ละ 35  
บาท จำนวน 188 
คน 
- ค่าอาหาร 
กลางวัน 1 มื้อ ๆ  
ละ 80 บาท  
จำนวน 188 คน 
- ค่าวิทยากร 2 คน  
จำนวน 6 ชั่วโมง  
ชั่วโมงละ 600  
บาท 
- ค่าวัสดุ/ 
ถ่ายเอกสาร 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  /  13,160 
 
 
 
 
15,040 
 
 
 
  3,600 
 
 
 
  4,600 
 
 

น.ส.อรุณี 
ทองงาม 
 
 
 
 



 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 208 
 
 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

- ค่าห้องประชุม 
 

  2,800 

              41,000 
รวมเงินทั้งสิ้น              41,000 บาท 

  (สี่หม่ืนหนึ่งพันบาทถ้วน) 
 
11.   แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส 

ไตรมาส 1 
(ต.ค. – ธ.ค. 2564) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค. - มี.ค. 2565) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย. - มิ.ย. 2565) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค. - ก.ย. 2565) 

- 1,800 39,200 - 
 รวมเงินทั้งสิ้น 41,000 บาท (สี่หม่ืนหนึ่งพันบาทถ้วน) 

 
12.  การวัดผลและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการวัดผลและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดผลและ
ประเมินผล 

1. บุคลากรทางการศึกษา จำนวน 
176 แห่ง มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับภัยคุกคามทั้ง 9 ประเภท 

ป ร ะ เมิ น ผ ล ก่ อ น  – ห ลั ง      
การอบรม 
แบบประเมินโครงการ 

แบบประเมิน 

2. บุคลากรทางการศึกษา สามารถ
นำความรู้ที่ ได้ จากการอบรมไป
ถ่ายทอดให้กับบคุคลอื่นได ้

นิเทศติดตาม แบบสอบถาม 
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ชื่อโครงการ         สำนักงานสีเขียว (Green Office) 
ภายใต้แผนงาน            พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์              
สนองกลยุทธ์ที่ ๕   จัดการศึกษาบนพ้ืนฐานของความปลอดภัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม           
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  
ผู้รับผิดชอบโครงการ        นางสาวจีราภา เฉลยกิจ 
    ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 
    โทรศัพท์ ๐-๘๗๑๑-๗๗๕๑-๑ โทรสาร ๐-๓๕๓๕-๒๙๗๓ 
    E-mail jeechaly@gmail.com  
ลักษณะโครงการ     (   ) โครงการต่อเนื่อง             ( / ) โครงการใหม่ 
    ( / ) โครงการที่ใช้งบประมาณ   (    ) โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ 
................................................................................................................................................................. 

แผนระดับท่ี ๑ 
1.  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
          ( / ) เป้าหมายที่ ๕ สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

อธิบายความสอดคล้อง 
ดำเนินการจัดกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ลดปริมาณขยะ โดยลดการใช้ การใช้ซ้ำ การ

นำกลับมาใช้ใหม่ มีการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก    สู่บรรยากาศ 

2.  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
1) ยุทธศาสตร์ชาติที่เก่ียวข้องโดยตรง ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

(1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ 
(2) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  

                    ส่งเสริมให้บุคลากรมีการสร้างความรู้ความเข้าใจการบริหารจัดการทรัพยากร พลังงาน 
สิ่งแวดล้อม การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เกิดการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่าง
คุ้มค่า มีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีเพ่ือยกระดับมาตรฐานสำนักงาน เตรียมความ
พร้อมสู่มาตรฐานสิ่งแวดล้อมในระดับสากลต่อไป 

แผนระดับท่ี ๒ 
1.  ความสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศด้านที่เกี่ยวขอ้งโดยตรง 

1) แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
2) แนวทางการดำเนินงาน 
    กำหนดนโยบายสร้างความรู้ความเข้าใจและจิตสำนึกให้บุคลากรทางการศึกษา จัดประชุม 

ข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑  
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2.  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
แผนแม่บทประเด็นที่ ๑๑ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

3.  ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
          ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

แผนระดับท่ี ๓ (ตามมติ ครม. วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐) 
1) แผนปฏิบัติราชการระยะ ๓ ปี (๒๕๖๓-๒๕๖๔) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน 
2) แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน 

ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
( / ) นโยบายการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับ

การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน  

รายละเอียดโครงการ 
๑.  หลักการและเหตุผล 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑  เห็นความสำคัญของการ
ปลูกฝังทัศนคติการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ การรู้คุณค่า และรักษาสิ่งแวดล้อม การบริห ารจัด
การพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ รวมทั้งการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในสำนักงานให้ลดการใช้พลังงานและทรัพยากร ลดการเกิดของเสีย และดำเนินกิจกรรมที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม เช่น ลดปริมาณขยะโดยลดการใช้ การใช้ซ้ำ การนำกลับมาใช้ใหม่ มี การจัดซื้อจัดจ้างสินค้า
และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสำนักงาน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่บรรยากาศ ซึ่งมีความ
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม ในเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม วิธีคิดและวิถีชีวิต การลดขยะเป็นศูนย์ การใช้
ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่า 
 ดังนั้นสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ จึงได้จัดให้มีโครงการ
สำนักงานสีเขียว (Green Office) โดยส่งเสริมให้สำนักงานมีการสร้างความรู้ความเข้าใจการบริหารจัดการ
ทรพัยากร พลังงาน สิ่งแวดล้อม การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากร
และพลังงานอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีเพ่ือยกระดับมาตรฐาน
สำนักงาน เตรียมความพร้อมสู่มาตรฐานสิ่งแวดล้อมในระดับสากลต่อไป  

2.  วัตถุประสงค์  
           ๒.1 เพ่ือให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ มีนโยบาย การวางแผนการดำเนินงาน และการปรับปรุง
สำนักงานให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
           ๒.๒ เพ่ือให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ มีการสื่อสารและสร้างจิตสำนึกให้กับบุคลากรในการ
อนุรักษส์ิ่งแวดล้อม 
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           ๒.๓ เพ่ือให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ มีการใช้ทรัพยากรและพลังงานที่ประหยัด คุ้มค่า  
           ๒.๔ เพ่ือให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ มีการจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ 
           ๒.๕ เพ่ือให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ มีการจัดสภาพแวดล้อมในสำนักงานให้สวยงาม                
และปลอดภัย  
           ๒.๖ เพ่ือให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ มีการจัดซื้อและจัดจ้างวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๓.  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
     ๓.๑ เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
         บุคลากรภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ เข้าร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์
พลังงานและการปรับปรุงสำนักงานให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทุกกิจกรรม 
      ๓.๑ เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  

   ๑. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีนโยบายและแผนการดำเนิน และปรับปรุงสำนักงานที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

   ๒. บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
   ๓. บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีการใช้ทรัพยากรและพลังงานที่ประหยัด คุ้มค่า  
   ๔. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีการจัดการของเสียอยา่งมีประสิทธิภาพ 
   ๕. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีสภาพแวดล้อมที่สวยงามและปลอดภัย  
   ๖. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีการจัดซื้อและจัดจ้างวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๔.  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (kpls) 
     ๔.๑ เชิงปริมาณ 

   ๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของบุคลากรภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมการ
อนุรักษ์พลังงานและการปรับปรุงสำนักงานให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทุกกิจกรรม 

   ๒. บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ทุกคน      
มีความพึงพอใจต่อการจัดสภาพแวดล้อม                
         ๔.๒ เชิงคุณภาพ 

       ๑. ปริมาณค่าใช้จ่ายในการใช้ทรัพยากรและพลังงานลดลง  
       ๒. ปริมาณขยะและของเสียที่เกิดข้ึนในสำนักงานลดลง 

๕.       กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับประโยชน์ 
           บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ทุกคน 

๖.       การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
           ๖.๑ ปัจจัยความเสี่ยง 
                  ๑) การพัฒนาอาจไม่เป็นไปตามเป้าหมายเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
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                   ๒) บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจ เนื่องจากต้องใช้ความรู้เฉพาะทางในการประเมิน            
ตามมาตรฐานสำนักงานสีเขียว (Green Office) 
          ๖.๒ แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
                  ๑) ประสานผู้รับผิดชอบเพื่อแก้ปัญหาและทำความเข้าใจร่วมกัน 
                  ๒) บุคลากรศึกษาคลิปวีดีโอของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานสำนักงาน       
สีเขียว (Green Office) 

๗.         พื้นที่ดำเนินการ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ 
๘.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
      ๘.๑ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ สามารถลดต้นทุนจาก
การใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ 
        ๘.๒ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ มีภาพลักษณ์ที่ดีในการ   
มีส่วนร่วมอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
       ๘.๓ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ สามารถยกระดับ
สำนักงานให้ได้มาตรฐานการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๙.  ระยะเวลาดำเนินโครงการ ตุลาคม ๒๕๖๔ –กันยายน ๒๕๖๕ 

๑๐.  วงเงินงบประมาณ และแนวทางการดำเนินการ 
       ใช้งบประมาณจากแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ จำนวน
ทั้งสิ้น ๒๑,๖๐๐ บาท (สองหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) โดยมีแนวทางการดำเนินการและรายละเอียดการ
ใช้งบประมาณดังนี้ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
ที ่ รายละเอียด

กิจกรรม/
ขั้นตอน/

วิธีดำเนินการ 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

รวมเงิน 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
 
 

Q๑ Q๒ Q๓ Q๔ 
๑ ประชุมบุคลากร

ในสังกัด ครั้งที่ ๑ 
จำนวน ๗๒ คน 
 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
จำนวน ๒ มื้อ 
ครั้งที่ ๑ จำนวน ๗๒ คน  
(๒ มื้อ x ๗๒ คน X ๓๕ บาท) 
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน    
๑ มื้อ  
(๑ มื้อ x ๗๒ คน X ๘๐ บาท)  

/ 
 
                               
 
 
                              

 
 

 
 

 
 

๕,0๔๐ 
 
 
 

๕,๗๖๐ 
 

จีราภา 
เฉลยกิจ 

 
 
 

๒ ประชุมบุคลากร
ในสังกัด ครั้งที่ ๒ 
จำนวน ๗๒ คน 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
จำนวน ๒ มื้อ 
ครั้งที่ ๒ จำนวน ๗๒ คน  

/ 
 
                           

 
 

 
 

 
 

๕,o๔๐ 
 
 

จีราภา 
เฉลยกิจ 
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(๒ มื้อ x ๗๒  คนX ๓๕ บาท) 
ค่าอาหารกลางวัน จำนวน ๑ 
มือ้ 
(๑ มื้อ x ๗๒ คน X ๘๐ บาท)   
 

 
 
                            

๕,๗๖๐  

  
รวมเงินทั้งสิ้น 

                                      ๒๑,๖๐๐ บาท 
                  (สองหม่ืนหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) 

 
๑๑. แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
(ต.ค.- ธ.ค. ๒๕๖๔) (ม.ค.- มี.ค. ๒๕๖๕) (เม.ย.- มิ.ย. ๒๕๖๕) (ก.ค.- ก.ย. ๒๕๖๔) 

๒๑,๖๐๐ - - - 
รวมเงินทั้งสิ้น ๒๑,๖๐๐บาท (สองหม่ืนหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) 

 
๑๒.   การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและ 
ประเมินผล 

๑. ร้อยละของบุคลากรภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ   
มีการอนุรักษ์พลังงานและการปรับปรุงสำนักงานให้เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมทุกกิจกรรม 
๒. ความพึงพอใจของบุคลากรและผู้มาติดต่อราชการใน
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ  ที่มีต่อการจัดสภาพแวดล้อมฯ 
๓. ปริมาณค่าใช้จ่ายในการใช้ทรัพยากรและพลังงานลดลง 
๔. ปริมาณขยะและของเสียที่เกิดขึ้นในสำนักงานฯ ลดลง 

การประเมิน 
 
 
การสอบถามผู้รับบริการ 
บันทึก 
สังเกต /บันทึก 
 

แบบประเมินผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมฯ 
 
แบบสอบถาม 
 
ใบเสร็จรับเงินฯ 
แบบบันทึก 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 214 
 
 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

โครงการ    โรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
แผนงานงบประมาณ    พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ที่ 5  จัดการศึกษาบนพ้ืนฐานของความปลอดภัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
หนว่ยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวนิรา  ขุนทองชมาตย์ 
    ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
    โทรศัพท์ 0-๘๑๔๕-๔๗๔๔-๕ โทรสาร 0-3535-2973  

E-mail nira747@hotmail.com 
ลักษณะโครงการ   (  / ) โครงการต่อเนื่อง  (    ) โครงการใหม่ 
    (  / ) โครงการที่ใช้งบประมาณ (    ) โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ 
............................................................................................................................. .............................................. 

แผนระดับท่ี 1  
1.  ความสอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ  
 (  /  ) เป้าหมายท่ี 5 สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 อธิบายความสอดคล้อง   

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายการ
พัฒนาที่สำคัญเพ่ือนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาลและความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่าง
บูรณาการ ใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้งในการกำหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วน
ร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเป็นการดำเนินการบนพ้ืนฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่า
จะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง 3 ด้านอันจะ
นำไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 

2.  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
 1) ยุทธศาสตร์ชาติที่เก่ียวข้องโดยตรง ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
     (1) การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

    (2) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
         การพัฒนาที่สำคัญเพ่ือนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้าน

สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาลและความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้งในการกำหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเป็นการดำเนินการบนพ้ืนฐาน
การเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความสำคัญกับการสร้าง
สมดุลทั้ง 3 ด้าน อันจะนำไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 
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แผนระดับท่ี 2  
1. ความสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศด้านที่เกี่ยวข้องโดยตรง   

แนวทางการดำเนินงาน 

แนวทางของสิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือสร้างศักยภาพให้บุคคลและสังคมไว้ ๖ ประการ ได้แก่ 
๑. ความตระหนัก (Awareness) มีความตื่นตัวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมโดยรวมและปัญหาที่เกี่ยวเนื่อง

กัน 
๒. ความรู้ (Knowledge) มีความเข้าใจพ้ืนฐานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมโดยรวมและปัญหาที่เกี่ยวเนื่อง

กัน ตลอดจนในเรื่องความรับผิดชอบและบทบาทของตน 
๓. เจตคติ (Attitudes) มีค่านิยมทางสังคมที่มีความห่วงใยในสิ่งแวดล้อมและเกิดแรงบันดาลใจที่มี

ส่วนร่วมในการป้องกันและปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น 
๔. ทักษะ (Skills) มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 
๕. ความสามารถในการประเมินผล (Evaluation Ability) ในเรื่องมาตรการทางด้านสิ่งแวดล้อมและ

การศึกษาท่ีเกี่ยวกับปัจจัยทางนิเวศวิทยา การเมือง เศรษฐกิจ สังคม จริยธรรม และการศึกษา 
๖. การมีส่วนร่วม (Participation) พัฒนาการมีส่วนร่วมรับผิดชอบและเห็นว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็น

เรื่องเร่งด่วน เพ่ือให้มีการลงมือแก้ไขปัญหาเหล่านั้นอย่างเหมาะสม 

2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
แผนแม่บทประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 

3. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตร           
ต่อสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพ่ือนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้ง
มิติด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาลและความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายใน
และภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้งในการกำหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุก
ฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเป็นการดำเนินการบน
พ้ืนฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความสำคัญกับการ
สร้างสมดุลทั้ง 3 ด้าน อันจะนำไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 

แผนระดับท่ี 3 (ตามมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560) 
 1) แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (2563 – 2565) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา          
ขั้นพ้ืนฐาน 
 2) แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา          
ขั้นพ้ืนฐาน 
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ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล   
(  /  ) นโยบายการรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ กับการ                 

ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

รายละเอียดโครงการ 

1.  หลักการและเหตุผล 
การรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตสำนึกในการดูแล

รักษาอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เพ่ือเป็นการพัฒนาการเรียนรู้ การร่วมกิจกรรม 
การปฏิบัติ การมีจิตสำนึกมีความรับผิดชอบในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมที่ดี ในการจัดบรรยากาศเพ่ือให้
ตอบสนองต่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพจะต้องสร้างจิตสำนึกให้ผู้ เรียนมีใจรักในการช่วยดูแล                                      
รักษาความสะอาด มีความรับผิดชอบและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนให้มีความน่าอยู่ 
         เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาสามารถก้าวสู้ระดับระดับ
มาตรฐานด้านคุณภาพการจัดสภาพแวดล้อมเพ่ือสนองนโยบาย พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และพัฒนาการบริหาร                                       
การจัดการศึกษาในโรงเรียน 

2.  วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อให้สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้มีอาคารสถานที่เหมาะสม 
๒. เพื่อให้โรงเรียนมีการส่งเสริมสุขภาพ อนามัย และความปลอดภัยต่อผู้เรียน 
๓. เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนที่เหมาะสมเอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้เรื่อง 

สิ่งแวดล้อม 
 ๔. เพื่อจัดสภาพแวดล้อมโรงเรียนให้สะอาด สวยงาม ปลอดภัย 
 ๕. เพื่อให้นักเรยีนได้ตระหนักและมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายโรงเรียน 

3. ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
 3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)  

      ๑. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
                ๒. โรงเรียนมีมาตรการมีการส่งเสริมสุขภาพ อนามัย และความปลอดภัยต่อผู้เรียน 
                ๓. ครูส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

      ๔. ผู้บริหาร คณะครูจัดสภาพแวดล้อมโรงเรียนให้สะอาด สวยงาม ปลอดภัย 
      ๕. นักเรียนมีความตระหนักและมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายโรงเรียน 
3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  

                 ๑. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้มีอาคารสถานที่เหมาะสม 
                 ๒. นักเรียนมีความปลอดภัย 
                 ๓. นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
                 ๔. นักเรียนไดรู้้ถึงวิธีการป้องกันอุบัติภัยต่างๆได ้
        ๕. นักเรียนมีความเข้าใจและมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายโรงเรียน 
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4. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)  
 4.1 เชิงปริมาณ 

       ๑. โรงเรียนสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ จำนวน ๑๗๖  
โรงเรียน มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ร้อยละ ๘๐  

       ๒. โรงเรียนสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ จำนวน ๑๗๖  
โรงเรียนมีมาตรการมีการส่งเสริมสุขภาพ อนามัย และความปลอดภัยต่อผู้เรียนร้อยละ ๘๐ 

       ๓. ครูของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ส่งเสริมให้ 
ผู้เรียนใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนร้อยละ ๘๐ 

      ๔. ผู้บริหาร คณะครูของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑              
จัดสภาพแวดล้อมโรงเรียนให้สะอาด สวยงาม ปลอดภัยร้อยละ ๘๐ 

      ๕. นักเรียนของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ มีความ 
ตระหนักและมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายโรงเรียนร้อยละ ๘๐ 
 4.2 เชิงคุณภาพ 

        ๑. โรงเรียนสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ จำนวน ๑๗๖ โรงเรียน          
มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  

        ๒. โรงเรียนสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ จำนวน ๑๗๖ โรงเรียน             
มีมาตรการมีการส่งเสริมสุขภาพ อนามัย และความปลอดภัยต่อผู้เรียน 

        ๓. ครูของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้                    
แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

       ๔. ผู้บริหาร คณะครูของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑                           
จัดสภาพแวดล้อมโรงเรียนให้สะอาด สวยงาม  

       ๕. นักเรียนของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ มีความตระหนัก              
และมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายโรงเรียน  

5. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับประโยชน์ 
นักเรียนโรงเรียนสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ 

6.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 6.1 ปัจจัยความเสี่ยง  
        1) การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 
        2) งบประมาณการดำเนินงาน 
 6.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
        1) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด 
        2) รูปแบบการดำเนินงานสามารถปรับให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน โดยเลือกรูปแบบการ
ดำเนินงานที่หลากหลาย  
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7. พื้นที่ดำเนินการ โรงเรียนสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ 

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมทีเ่อ้ือต่อการเรียนรู้  
๒. โรงเรียนมีมาตรการมีการส่งเสริมสุขภาพ อนามัย และความปลอดภัยต่อผู้เรียน 
๓. นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

 ๔. สภาพแวดล้อมโรงเรียนสะอาด สวยงาม  
  ๕. นักเรียน มีความตระหนักและรับผิดชอบในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายโรงเรียน 

9.  ระยะเวลาดำเนินโครงการ  (ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) 

10. วงเงินงบประมาณ และแนวทางการดำเนินการ 
 ใช้งบประมาณ จำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) จาก สพฐ. ตามโครงการโรงเรียน
สิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีรายละเอียดการใช้งบประมาณดังนี้ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

 ที่ รายละเอียดกิจกรรม/ขั้นตอน/ 
         วิธีดำเนินการ 

  รายละเอียด       
  งบประมาณ 

 ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2565 

รวมเงิน  
 (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
 

Q1 Q2 Q3 Q4 
๑ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการ 

ดำเนินงานโรงเรียนตามโครงการ 
โรงเรียนคุณภาพของชุมชน 

ค่าพาหนะคิด 
ตามจริงตาม 
ระยะทางกิโลเมตร 
ละ ๔ บาท 

    / 10,000 น.ส.นิรา 
ขุนทองชมาตย์ 

 
รวมเงินทั้งสิ้น 

             10,000 บาท 
       (หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน) 

 
11.  แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส 

ไตรมาส 1 
(ต.ค. – ธ.ค. 2564) 

ไตรมาส 2 
(มี.ค. - มี.ค. 2565) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย. - มิ.ย. 2565) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค. - ก.ย. 2565) 

- - ๑๐,๐๐๐ บาท - 
รวมเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท (หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน) 
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12.  การวัดผลและประเมินผล 
ตัวช้ีวัด วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด               

และประเมินผล 
เชิงปริมาณ 
      1. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
ขับเคลื่อนดำเนินการตามนโยบายและ
ระยะเวลาที่ สพฐ. กำหนดทุกโรงเรียน 
      2. ทุกโรงเรียนมีแผนบูรณาการด้าน
การศึกษาเรื่องสิ่งแวดล้อมและดำเนินการ
ตามตัวชี้วัด 

 
การลงพ้ืนที่โรงเรียน 
การสอบถาม  
การสัมภาษณ์ 
การสังเกต 
การร่วมกิจกรรม 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 
แบบบประเมินโรงเรียน
สิ่งแวดล้อมตาม สพฐ.
กำหนด 

เชิงคุณภาพ 
      1. โรงเรียนในสังกัดมีแผนบูรณาการ
ด้านการศึกษาเรื่องสิ่งแวดล้อม 
      2. ผู้บริหาร/ครู ในสังกัดขับเคลื่อน
ดำเนินการตามนโยบายและระยะเวลาที่ 
สพฐ. กำหนด       

 
Focus group 
ติดตามประเมินผลการ
ดำเนินงาน 
ประเมินผลการดำเนินงาน
เป็นระยะ ๆ 

 
แบบสอบถาม 
แบบติดตาม 
แบบประเมิน 
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โครงการ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1  มีรักปลูกผักกินเอง 
ภายใต้แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ที่  5 จัดการศึกษาบนพ้ืนฐานของความปลอดภัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต         

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวณัฐชานันท์  นิธิสกุลพัชร์   
    ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ    
    โทรศัพท์ 0-9496-9894-6 โทรสาร 0-3535-2973  

E-mail onnaatchanan@gmail.com 
ลักษณะโครงการ   (   ) โครงการต่อเนื่อง  ( / ) โครงการใหม่ 
    (   ) โครงการที่ใช้งบประมาณ ( / ) โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ
...........................................................................................................................................................................  

แผนระดับท่ี 1  
1.  ความสอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ  
 (  /  ) เป้าหมายท่ี 3 พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
 อธิบายความสอดคล้อง  
             การจั ดทำโครงการเพ่ื อให้ สอดคล้ องกั บการพัฒนาคุณ ภาพชี วิตสุขภาวะ และความ
เป็นอยู่ท่ีดีของคนไทย ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

2.  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
 1) ยุทธศาสตร์ชาติที่เก่ียวข้องโดยตรง ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
     (1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
     (2) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  

     การจัดทำโครงการเพ่ือให้บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพ ความรู้ความสามารถส่งผล          
ต่อคุณภาพชีวิตสุขภาวะและความเป็นอยู่ที่ดขีองคนไทยผลสัมฤทธิ์ทางการศกึษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

แผนระดับท่ี 2  
1. ความสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศด้านที่เกี่ยวข้องโดยตรง   
 1) แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
        เรื่องที ่5 การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21                                     
 2) แนวทางการดำเนินงาน 
              การสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการพ ัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   
การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ครอบครัวและชุมชน   
ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์   
 

mailto:onnaatchanan@gmail.com
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2.  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
           แผนแม่บทประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต       

3. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

แผนระดับท่ี 3 (ตามมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560) 
 1) แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (2563 – 2565) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา        
ขั้นพ้ืนฐาน 
 2) แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา         
ขั้นพ้ืนฐาน 

ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล   
 (  /  ) ข้อที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนทุกช่วงชั้น 

รายละเอียดโครงการ 
1.  หลักการและเหตุผล 
  ด้วยรัฐบาลมียุทธศาสตร์การพัฒนาโดยยึดแนวทาง “ศาสตร์พระราชา” แห่งพระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นแนวทางหลักและวาระสำคัญในการ
กำหนดกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและส่งเสริม
ศักยภาพว่าด้วยการยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ มุ่งการปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค ์

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ได้ตระหนักและเห็น
ความสำคัญของการน้อมนำ “ศาสตร์พระราชา” สู่การดำเนินชีวิต พร้อมทั้งน้อมนำโครงการบ้านนี้มีรัก ปลูก
ผักกินเองในพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารีมาสู่การปฎิบัติ จึงได้นำมากำหนดเป็นโครงการ “สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 มีรักปลูกผักกินเอง” 
เพ่ือสร้างความมั่นคงทางอาหาร คือ การผักปลูกกินเอง อันอุดมด้วยสารอาหารและวิตามินที่ส่งผลดีต่อ
สุขภาพผู้บริโภคปลอดสารปนเปื้อนไร้สารพิษเท่ากับเป็นการส่งเสริมสุขภาพ  พร้อมทั้งได้ร่วมกันทำกิจกรรม
ร่วมกัน และเพ่ือสนองตัวชี้วัดความสำรวจตามยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา แผนปฏิบัติราชการของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตลอดจนเป็นการกระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจ สร้างความรู้ 
ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถานศึกษาได้อย่างดีเป็นรูปธรรมต่อเนื่องสู่ความยั่งยืน 
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2.  วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ได้รับประทานอาหารที่ปลอด

สารพิษ 
2.2 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรในสังกัดเกิดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 
2.3 เพ่ือลดรายจ่ายภายในครัวเรือนของบุคลากรในสังกัด 

3.  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
 3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)   

       บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1         
มีความรู้ความเข้าใจ พัฒนาตนเอง บริหารจัดการและจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง           

4. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)   
 4.1 เชิงปริมาณ 

  บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ทุกคน   
มีความรู้ความเข้าใจ พัฒนาตนเอง บริหารจัดการและจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

4.2 เชิงคุณภาพ 
                 1. บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1      
มีความรู้ ความเข้าใจ พัฒนาตนเอง บริหารจัดการและจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
ด้านการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ 
   2. บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1                
เกิดกระบวนการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

5. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับประโยชน์ 
  บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  มีความรู้ 
ความเข้าใจ พัฒนาตนเอง บริหารจัดการและจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้าน
การศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ เกิดประบวนการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

6.       การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 6.1 ปัจจัยความเสี่ยง  
    - ไม่มี - 
 6.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
    - ไม่มี -  

7. พื้นที่ดำเนินการ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
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8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  สามารถ

ปฏิบัติตนในชีวิตประจำวันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นแบบอย่างที่ดี และสืบสาน
วัฒนธรรมวิถีชุมชน มีคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทย รักความเป็นไทย มีวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความเป็นพลเมืองดี ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สถานศึกษา 

9.  ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ธันวาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

10. วงเงินงบประมาณ และแนวทางการดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ โดยมีแนวทางการดำเนินการดังนี้ 
 
ที ่ รายละเอียดกิจกรรม/ขั้นตอน/ 

         วิธีดำเนินการ 
 รายละเอียด       
 งบประมาณ 

  ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2565 

 รวมเงิน  
  (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
 

Q1 Q2 Q3 Q4 
1  กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมและ

พัฒนาโครงการ “สพป.
พระนครศรีอยุธยา เขต 1  
มีรักปลูกผักกินเอง” 

- ให้ความรู้สร้างความ 
ตระหนักให้แก่บุคลากรในสังกัด  

 อาหารว่าง
และเครื่องดื่ม 

 /     - 
 

ณัฐชานันท์ 
นิธิสกุลพัชร์ 

2 กิจกรรมที่ 2  ดำเนินการ 
ตามโครงการ 
- กิจกรรมปรับพ้ืนที่ปลูกผัก 
- กิจกรรมปลูกผัก 
 

วัสดุ อุปกรณ์ 
สนับสนุนการ 
ดำเนินการ 
และพัฒนา 

   /     - 
  

 

ณัฐชานันท์ 
นิธิสกุลพัชร์ 

 3 กิจกรรมที่ 3 รายงานผลการ 
ดำเนินการตามโครงการ 

วัสดุ อุปกรณ์ 
สนับสนุนการ 
ดำเนินการ 
 

      /   - 
 

ณัฐชานันท์ 
นิธิสกุลพัชร์ 

รวมเงินทั้งสิ้น      ไม่ใช้งบประมาณ 
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11.  แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส 
ไตรมาส 1 

(ต.ค. – ธ.ค. 2564) 
ไตรมาส 2 

(มี.ค. - มี.ค. 2565) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย. - มิ.ย. 2565) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค. - ก.ย. 2565) 
- - - - 

รวมเงินทั้งสิ้น  ไม่ใช้งบประมาณ 

12.  การวัดผลและประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการวัดผลและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดผลและ

ประเมินผล 
บุคลากรในสังกัดทุกคนมีความรู้
ค ว าม เข้ า ใจ  พั ฒ น าต น เอ ง 
บริหารจัดการและจัดการเรียนรู้
ต าม ห ลั กป รั ชญ า เศ รษ ฐกิ จ
พอเพียง      

ติ ดตามและประ เมิ น ผลจาก 
บุคลากรในสังกัดทุกคนมีความรู้
ความเข้ าใจตามหลักปรัชญ า
เศรษฐกิจพอเพียง 

    

แบบสอบถาม 
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โครงการในกลยุทธ์ที่ 6 
พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา จำนวน 6 โครงการ 

 
ที ่ กลยุทธ์/โครงการ งบประมาณ กลุ่มงานที่

รับผิดชอบ 
งบพัฒนา 

สำนัก 
ใน สพฐ. 

หน่วยงาน
อื่น ๆ 

กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
1 ขั บ เค ลื่ อ น ก ล ยุ ท ธ์ แ ล ะ จั ด ท ำ

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 สำนักงานเขตพ้ืนที่
ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 

31,000   นโยบายและแผน 

2 ส่งเสริมรองรับนโยบายและจุดเน้น
ของกระทรวงศึกษาธิการ 

40,000   นโยบายและแผน 

3 สนับสนุนบุคลากรในการไปราชการ 
ศึกษาดูงาน และประชุมสัมมนา 

  10,000   นโยบายและแผน 

4 บริหารบุคลากรเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ปีงบประมาณ 2565 

20,000   บริหารงานบุคคล 

5 ติดตามและเร่งรัดผู้อยู่ในบังคับของ
คำสั่งทางการปกครอง 

9,500   กฎหมายและคดี 

6 ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
การจั ด ก ารศึ กษ าขอ งโร งเรี ย น 
ประจำปีงบประมาณ 2565 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

  ตรวจสอบภายใน 

รวมเงินกลยุทธ์ที่ 6 110,500   110,500 
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โครงการ   ขับเคลื่อนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ.2565 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
พระนครศรีอยุธยา  เขต 1 

ภายใต้แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ที่ 6   พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มนโยบายและแผน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายสมยศ  ฝูงชมเชย 
    ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 
    โทรศัพท์ 0 – 9109 - 72209 โทรสาร 0 – 3535 – 297๑  

E-mail jackjpkku@yahoo.com 
ลักษณะโครงการ   (  / ) โครงการต่อเนื่อง  (    ) โครงการใหม่ 
    (  / ) โครงการที่ใช้งบประมาณ (    ) โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ
............................................................................................................................. .............................................. 

แผนระดับท่ี 1  
1.  ความสอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ  
 (  /  ) เป้าหมายท่ี 3 พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ  
 อธิบายความสอดคล้อง  
ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการที่มุ่งเน้นให้เกิดการกระบวนการระดมความคิดด้านการบริหาร
จัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิผลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางการศึกษาและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือให้ได้กรอบ ทิศทาง      
กลยุทธ์ โครงการและกิจกรรม ที่ตอบสนองต่อภารกิจหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาที่
สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ ตลอดจนเพ่ือให้นำมาซึ่งการบริหารงานและการดำเนินงานตามภารกิจที่มีความ
สอดคล้องตรงตามความต้องการและความจำเป็นของสถานการณ์ปัจจุบันที่มีภัยคุกคามหลายรูปแบบทั้งด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม รวมถึงโรคระบาดที่แพร่กระจายไปทุกพื้นที่ในปัจจุบัน 

2.  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
 1) ยุทธศาสตร์ชาติที่เก่ียวข้องโดยตรง ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
     (1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
     (2) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
                    ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการที่มุ่งเน้นให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
การระดมความคิดเห็น วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลด้านการศึกษาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย
และจุดเน้นของทุกภาคส่วน เพ่ือให้เกิดคุณภาพและประสิทธิภาพด้านการศึกษา โดยบูรณาการจากองค์
ความรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางการศึกษา 
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แผนระดับที่ 2  
1. ความสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศด้านที่เกี่ยวข้องโดยตรง   
 1) แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
 2) แนวทางการดำเนินงาน 
               ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของโรงเรียนทั้ง 176 แห่งในสังกัดด้านแนวทางการส่งเสริมและ
จัดการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทและสภาพความต้องการอย่างแท้จริงของโรงเรียน ตลอดจนนำ
ข้อเสนอแนะของผู้บริหาร ครูผู้สอนมาวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน
ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของทุกภาคส่วน เพ่ือให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม     
โดยมุ่งเน้นกระบวนการในการจัดให้มีการพัฒนาทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ โดยเฉพาะทักษะ
ด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์ การทำงาน
ร่วมกับผู้อ่ืน 

2.  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
          แผนแม่บทประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  

3. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  
           ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ โดยมุ่งส่งเสริมให้เกิดระบบบริหาร
จัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอำนาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน
แผนระดับท่ี 3 (ตามมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560) 
 1) แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (2563 – 2565) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา         
ขั้นพ้ืนฐาน 
 2) แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา          
ขั้นพ้ืนฐาน 

ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล    
(   /  ) ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑ 

รายละเอียดโครงการ 
1.  หลักการและเหตุผล 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 มีภารกิจหลักที่สำคัญในการดูแล
รับผิดชอบและส่งเสริมการจัดการศึกษาตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และจุดเน้นของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในการขับเคลื่อนนโยบาย            
ด้านการศึกษาให้มีความครอบคลุมทั้งด้านคุณภาพและด้านปริมาณเพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่ วนเสียที่ได้รับบริการ       
ทางการศึกษาในความรับผิดชอบได้รับประโยชน์และประสิทธิผลสูงสุดทางการศึกษาซึ่งสนองรับต่อยุทธศาสตร์
ระยะ 20 ปี ที่รัฐบาลได้กำหนดไว้ และเป็นการปฏิบัติภารกิจที่ยึดตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
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พุทธศักราช 2560 มาตรา 54 ที่ระบุไว้ว่า รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลา 12 ปี 
ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  

ดังนั้น เพ่ือสนองรับนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล กลุ่มนโยบายและแผนจึงกำหนดจัดทำ  
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
และประชุมขับเคลื่อนกลยุทธ์จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. พ.ศ. 2565 สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 เพ่ือเป็นการระดมความคิดด้านการบริหารจัด
การศึกษาให้เกิดประสิทธิผลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางการศึกษาและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือให้ได้กรอบ ทิศทาง กล
ยุทธ์ โครงการและกิจกรรมที่ตอบสนองต่อภารกิจหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาที่
สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ ตลอดจนเพ่ือให้นำมาซึ่งการบริหารงานและการดำเนินงานตามภารกิจที่มีความ
สอดคล้องตรงตามความต้องการและความจำเป็นของสถานการณ์ปัจจุบันที่มีภัยคุกคามหลายรูปแบบทั้งด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม รวมถึงโรคระบาดที่แพร่กระจายไปทุกพ้ืนที่ในปัจจุบัน ที่ส่งผลกระทบทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมต่อผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางการศึกษา ซึ่งจะนำมา
สู่คุณภาพทางการศึกษาและการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนแต่ละระดับรวมไปถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัด
การศึกษาต่อไป  

2.       วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือนำผลสรุปจากการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2564 มาวิเคราะห์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ และผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน (SWOT 
Analysis) และนำมาพัฒนา หรือปรับปรุงจัดทำเป็นแนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาของปีงบประมาณ      
พ.ศ.2565 ที่ส่งผลต่อคุณภาพ โอกาส และสิทธิของผู้เรียนในสังกัด 

2.2 เพ่ือให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 มีแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ครอบคลุมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
ขับเคลื่อนการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 

2.3 เพ่ือให้ผู้บริหารระดับสูงทางการศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย           
ทางการศึกษาได้มีโอกาสระดมความคิดร่วมกัน วิเคราะห์ สังเคราะห์ แสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้    ในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ตรงตามนโยบาย จุดเน้น กลยุทธ์ 
และบริบท   ของสถานการณ์ปัจจุบันและตรงตามความต้องการอย่างแท้จริง 
 2.4 เพ่ือให้สถานศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางการศึกษามีกรอบและแนวทางการจัดการศึกษา           
ตามนโยบายและจุดเน้นของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และตรงตามบริบท เพ่ือนำไปสู่การยกระดับคุณภาพ
ทางการศึกษาท่ีครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ 

3.  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
 3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)  
        3.1.1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ได้ระดมความคิด   
ในการบริหารจัดการศึกษาของเขตพื้นที่จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางการศึกษาจากทุกภาคส่วนที่สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์และจุดเน้นของรัฐบาล และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนำไปสู่กลยุทธ์การขับเคลื่อนดำเนินงานที่ตรง
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ตามบริบทความต้องการที่สร้างให้เกิดคุณภาพทางการศึกษา และมาตรการในการส่งเสริมและสนับสนุนการ
จัดการศึกษา 
       3.1.2 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 มีแผนปฏิบัติการ
ประจำปี พ.ศ. 2565 ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์การขับเคลื่อนทางการศึกษาเพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียถือปฏิบัติใน
การส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษา 
 3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
        3.2.1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 มีแนวทางการ
พัฒนาการศึกษาของเขตพ้ืนที่ที่ผ่านการวิพากษ์ และสังเคราะห์องค์ความคิดทางการจัดการศึกษา และ
นำไปสู่โครงการและกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาการศึกษาของเขตพ้ืนที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565         
ที่เชื่อมโยงการบูรณาการเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
                  3.2.2 สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 สามารถจัดการศึกษาที่สนองรับกับกลยุทธ์การขับเคลื่อนและแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้อย่างมีคุณภาพ ก่อให้เกิดประสิทธิผลและประโยชน์คุ้มค่าตาม
วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ 
        3.2.3 ผู้บริหารทางการศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถบริหารและจัดการศึกษา          
ตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้ได้อย่างมีคุณภาพ 
        3.2.4 คุณภาพทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ได้รับการยกระดับตามกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผน
แม่บทประเด็นที่เกี่ยวข้อง แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (5 ปี) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีได้กำหนดไว้  

4. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)  
 4.1 เชิงปริมาณ 
        4.1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ดำเนินการจัดการ
ศึกษาตรงตามกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ผสมผสานกับการเชื่อมโยง
และบูรณาการเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการศึกษาที่ครอบคลุมตามแนวนโยบาย และจุดเน้นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
       4.2 ผู้บริหารการศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษามีแนวทางการดำเนินการจัดการศึกษาที่
สอดคล้องกับกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือยึดเป็นแนวปฏิบัติ สามารถ
จัดทำโครงการและกิจกรรมทางการศึกษาที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์คุ้มค่าตรงตาม
วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ 
       4.3 การดำเนินโครงการ และกิจกรรมทางการศึกษาของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ ระยะเวลา กรอบแนวทาง และแนวปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่กำหนดในแผนปฏิ บัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีผลการวิจัยหรือผลการประเมิน 
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 4.2 เชิงคุณภาพ 
       ผลการจัดกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
เป็นไปตามนโยบายจุดเน้นของทุกภาคส่วน ตลอดจนบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และเป็นไปตาม
ระยะเวลาที่ ได้กำหนดร่วมกันในแผนปฏิบัติการ ซึ่งก่อให้เกิดคุณภาพด้านการศึกษาในทุกมิติ และ
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามมาตรฐาน 

5. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับประโยชน์ 
 5.1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 5.2 โรงเรียนในสังกัด 176 แห่ง 
 5.3 ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนทุกระดับชั้นในสังกัด 

6.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 6.1 ปัจจัยความเสี่ยง                        
        สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสติดเชื้อ COVID- 19 
 6.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง       
        ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานให้มีความสอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรค COVID- 19 โดยมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารรูปแบบออนไลน์เป็นหลัก  

7. พื้นที่ดำเนินการ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 กลุ่มงาน
ภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และโรงเรียนในสังกัดทั้ง 176 แห่ง  

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1 ผู้บริหารการศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีโอกาสในการระดม
ความคิด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสังเคราะห์ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในปี 2564 ในมิติต่าง ๆ และร่วม
ระดมความคิดเห็นวิเคราะห์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้ได้กลยุทธ์ 
มาตรการ ตัวชี้วัดที่สอดคล้อง ครอบคลุมและตรงตามยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย และจุดเน้นของรัฐบาลและ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  

8.2 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 มีแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่สนองรับนโยบายจุดเน้นของรัฐบาล ตรงตามกลยุทธ์และบริบทความต้องการของ
พ้ืนที่ เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของโรค COVID- 19 ซึ่งสามารถนำไปใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการเชื่อมโยงบูรณาการ
เทคโนโลยีทางการศึกษาท่ีเหมาะสมและเกิดประสิทธิผลในการดำเนินงานมากข้ึน 

8.3 สถานศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนภายในพ้ืนที่สามารถนำแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ไปเป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  นำมาสู่คุณภาพ
ผู้เรียน 

8.4 คุณภาพทางการศึกษาและประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาได้รับการยกระดับซึ่งเห็นได้
จากผลการปฏิบัติงานตามโครงการ/ กิจกรรมที่ได้วางแผนดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  และ
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คุณภาพทางวิชาการและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนแต่ละระดับชั้น ตลอดจนผลการประเมินระดับ
ต่าง ๆ 

9.  ระยะเวลาดำเนินโครงการ  (ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) 

10. วงเงินงบประมาณ และแนวทางการดำเนินการ 
 ใช้งบประมาณจากแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ จำนวน
ทั้งสิ้น 31,000 บาท (สามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) โดยมีแนวทางการดำเนินการและรายละเอียดการใช้
งบประมาณดังนี ้(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
  
 ที่ รายละเอียดกิจกรรม/ขั้นตอน/ 

          วิธีดำเนินการ 
 รายละเอียด       
 งบประมาณ 

 ระยะเวลาดำเนินการ  
 ปีงบประมาณ 2565 

รวมเงิน  
 (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
 

Q1 Q2 Q3 Q4 
 1 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 3 
 
 
 
 
 
 
 4 
 

สำรวจความคิดเห็นผู้บริหาร
สถานศึกษาต่อทิศทางและ
แนวทางการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการศึกษาที่
สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน 
ประชุมเชิงปฏิบัติการระดม 
ความคิดเห็นในการ 
ขับเคลื่อนกลยุทธ์จัดทำแผน 
ปฏิบัติการประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ.2565 
 
 
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ 
โครงการที่สอดคล้อง  
กับนโยบาย จุดเน้น กลยุทธ์  
และมาตรฐานต่าง ๆ  
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 
 
ประชุมคณะกรรมการ 
ตรวจสอบข้อมูลและจัดทำ

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 
 
 
 
 
 
- ค่าอาหาร
กลางวัน  
อาหารว่าง และ
เครื่องดื่ม 
(50 คน /  
190 บาท /  
1 วัน) 
- ค่าอาหาร
กลางวัน  
อาหารว่าง และ
เครื่องดื่ม 
(25 คน /  
190 บาท /  
1 วัน) 
1. ค่าอาหาร 
กลางวัน  

 / 
 
 
 
 
 
 
  / 
 
 
 
 
 
 
 / 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 / 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     - 
  
 
 
 
 
 
  9,500 
 
 
 
 
 
 
  4,750 
 
 
 
 
 
 
   5,700 
 

นางปรานี   
สุขอุดม 
นายสมยศ   
ฝูงชมเชย  
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 5  

รูปเล่มแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 และ
จัดทำรูปเล่มแผนปฏิบัติการ 
 
 
 
 
 
 
การวิจัยประเมินผลการ
ดำเนินงาน และสรุปผล 
การดำเนินงานตามแผน และ
จัดทำรูปเล่มรายงานผลการ
ดำเนินงาน 

อาหารว่าง และ
เครื่องดื่ม 
(30 คน /  
190 บาท /  
1 วัน) 
2. จัดทำรูปเล่ม 
เพ่ือเผยแพร่ 
จำนวน 50  
เล่ม  
- จำนวน 50  
เล่ม ๆ ละ 
100 บาท 

 
 
 
 
 
  / 
 
 
 
  / 

 
 
 
 
 
  6,050 
  
 
 
  5,000 

รวมเงินทั้งสิ้น                       31,000 
 (สามหม่ืนหนึ่งพันบาทถ้วน) 

 
11.  แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส 

ไตรมาส 1 
(ต.ค. – ธ.ค. 2564) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค. - มี.ค. 2565) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย. - มิ.ย. 2565) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค. - ก.ย. 2565) 

14,250 บาท 5,700 บาท - 11,050 บาท 
รวมเงินทั้งสิ้น 31,000 บาท (สามหม่ืนหนึ่งพันบาทถ้วน) 

 
12.  การวัดผลและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการวัดผลและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดผลและ
ประเมินผล 

เชิงปริมาณ 
      สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา         
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา  
เขต 1 มีแผนปฏิบัติการประจำปี     
พ.ศ. 2565 ที่สนองรับนโยบาย  
จุดเน้น สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
สถานการณ์ปัจจุบันและความต้องการ
ตามบริบทของพ้ืนที่ 

 
- การกำกับ ติดตาม 
- การสังเกต 
- การสัมภาษณ์ 
 
 
 
 

 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 
- แบบติดตาม 
- แบบสังเกต 
- แบบสัมภาษณ์ 
- การนำเข้าข้อมูลในระบบ  
eMENSCR 
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เชิงคุณภาพ 
      1. สถานศึกษา ผู้บริหาร ครูและ     
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดมีกรอบ 
แนวทางในการปฏิบัติที่สอดคล้องกับ 
กลยุทธ์และจุดเน้นของรัฐบาลในการจัด         
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย่างมีคุณภาพ                 
ตรงตามบริบทและความต้องการ 
ตลอดจนสอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน 
     2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางการ               
จัดการศึกษาสามารถบริหาร และจัด 
การศึกษาตามแผนปฏิบัติการที่กำหนด 
ไว้ได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
     3. คุณภาพทางการศึกษาของ 
สถานศึกษาในสังกัดได้รับการยกระดับ 
อย่างครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ
เป็นไปตามค่าเป้าหมาย และระยะเวลา
ของแผน      

 
- การนิเทศ กำกับและติดตาม       
การดำเนินงาน/ โครงการ/  
กิจกรรม 
- การสังเกต 
- การสัมภาษณ์ 
- ภ าพรวมผลสัมฤทธิ์ท าง
การศึกษา 

 
- แบบสังเกต 
- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 
- ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ประจำปี 
 
- ผลการนำเข้าข้อมูลในระบบ 
eMENSCR 
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โครงการ   ส่งเสริมรองรับนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ 
ภายใต้แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มนโยบายและแผน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายสมยศ  ฝูงชมเชย 
    ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 
    โทรศัพท์ 0 – 9109 - 72209 โทรสาร 0 – 3535 – 297๑  

E-mail jackjpkku@yahoo.com 
ลักษณะโครงการ   (  / ) โครงการต่อเนื่อง  (    ) โครงการใหม่ 
    (  / ) โครงการที่ใช้งบประมาณ (    ) โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ
......................................................................... ..................................................................................................  

แผนระดับท่ี 1  
1.  ความสอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ  
 (  /  ) เป้าหมายท่ี 3 พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ  
 อธิบายความสอดคล้อง  

ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้ครอบคลุมทุกมิติ ซึ่ง เป็นการดำเนินงานโครงการที่
มุ่งเน้นการขับเคลื่อนนโยบายที่เกี่ยวข้องของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน โดยมีเป้าหมายให้ สถานศึกษา และผู้เรียนให้ได้รับโอกาส ได้รับการช่วยเหลือ มีความพร้อมใน
การเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ ตลอดจนการดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วน และความจำเป็นตามบริบทของ
หน่วยงาน จำเป็นต้องมีการส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณและจัดกิจกรรมตามสภาพปัญหาและความขาด
แคลนจำเป็นที่แท้จริงของสถานศึกษาและนักเรียน ตลอดจนการแก้ปัญหาความขาดแคลนต่าง ๆ เพ่ือให้ผล
การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงสุด 

2.  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
 1) ยุทธศาสตร์ชาติที่เก่ียวข้องโดยตรง ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
     (1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
     (2) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  

         สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายที่ เกี่ยวข้องของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมีเป้าหมายให้ สถานศึกษา และผู้เรียนให้ได้รับโอกาสได้รับการ
ช่วยเหลือ มีความพร้อมในการเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ ตลอดจนการดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วน และความ
จำเป็นตามบริบทของหน่วยงาน จำเป็นต้องมีการส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณและจัดกิจกรรมตามสภาพ
ปัญหาและความขาดแคลนจำเป็นที่แท้จริงของสถานศึกษาและนักเรียน ตลอดจนการแก้ปัญหาความ        
ขาดแคลนต่าง ๆ ของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
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แผนระดับท่ี 2  
1. ความสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศด้านที่เกี่ยวข้องโดยตรง   
 1) แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
 2) แนวทางการดำเนินงาน 

    ดำเนินงานส่งเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในด้านของการใช้
ทรัพยากร เพ่ือเพ่ิมความคล่องตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมการ 
บูรณาการและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการยกระดับการพัฒนาด้านการศึกษาที่สอดคล้องกับ
นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นการดำเนินงานที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและความโปร่งใส
ตามหลักธรรมาภิบาล 

2.  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
แผนแม่บทประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  

3. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  
          ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  โดยมุ่งส่งเสริมให้เกิดระบบบริหาร
จัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอำนาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน 

แผนระดับท่ี 3 (ตามมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560) 
 1) แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (2563 – 2565) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา         
ขั้นพ้ืนฐาน 
 2) แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา          
ขั้นพ้ืนฐาน 

ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล    
(   /  ) พัฒนาทักษะอาชีพทุกช่วงวัย และเป็นการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑ 

รายละเอียดโครงการ 
1.  หลักการและเหตุผล 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 มุ่งสนับสนุนช่วยเหลือ
สถานศึกษาให้สามารถบริหารจัดการศึกษาได้อย่างทันต่อนโยบายและความจำเป็นในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็น
จุดเน้นสำคัญในการบริหารจัดการศึกษาให้เกิดคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีเป้าหมายให้สถานศึกษา 
และผู้เรียน และบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับโอกาส ตลอดจนได้รับการช่วยเหลือเพ่ือให้มีความพร้อมใน
การเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ ตลอดจนการดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วน และความจำเป็นตามบริบท
ของหน่วยงาน จำเป็นต้องมีการส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณและจัดกิจกรรมตามสภาพปัญหาและความ        
ขาดแคลนจำเป็นที่แท้จริงของสถานศึกษา ผู้เรียน และบุคลกรทางการศึกษาทั้งระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
ระดับสถานศึกษา ตลอดจนการแก้ปัญหาความขาดแคลนต่าง ๆ เพ่ือให้ผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 
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2.       วัตถุประสงค์ 
๒.๑ เพ่ือช่วยเหลือ สนับสนุน สถานศึกษาที่ประสบเหตุร้ายแรงเร่งด่วนให้สอดคล้องกับสภาพ

ปัจจุบันและบริบทของพ้ืนที่ 
2.2 เพ่ือสนับสนุนวัสดุ สื่อ อุปกรณ์ ช่วยเหลือนักเรียนในการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ 
๒.3 เพ่ือสนับสนุนจัดทำโครงการตามนโยบายเร่งด่วน จำเป็น ในการปฏิบัติงานของเขตพ้ืนที่ และ

สถานศึกษา 
2.4 เพ่ือสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาและยกระดับคุณภาพตาม

นโยบายและจุดเน้นของรัฐบาล และกระทรวงศึกษาธิการ 

3.  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
 3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)  

      ๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้น และผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ตามมาตรฐาน
หลักสูตร 
       2. สถานศึกษาทุกแห่งที่ขาดแคลนจำเป็น ได้รับการสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาทุกด้าน                 
เต็มตามศักยภาพ 
       3. การปฏิบัติงานตามนโยบายเร่งด่วนของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 
ประสบผลสำเร็จเต็มตามศักยภาพ 
       4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดได้รับการพัฒนายกระดับตรงตามนโยบายและจุดเน้น 
 3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  

      ๑. ผู้เรียนทุกระดับชั้นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของการเรียนพัฒนาขึ้น และมีทักษะการเรียนรู้
ตามมาตรฐานหลักสูตร ประสบความสำเร็จในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพซึ่งมีความสอดคล้องกับ
ความสามารถของตน 

      2. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามีองค์ความรู้ และทักษะที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ 
และการปฏิบัติงานตามภารกิจที่รับผิดชอบ  

      3. การปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดบรรลุวัตถุประสงค์
และเป็นไปตามนโยบายเร่งด่วน  

4. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)  
 4.1 เชิงปริมาณ 
       ๑. สถานศึกษาทุกแห่งบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
       2. ผู้เรียนทุกโรงเรียนได้รับการพัฒนาและยกระดับคุณภาพตามเกณฑ ์
        3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ความต้องการ         
ความจำเป็นตามแนวนโยบายและจุดเน้นของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 4.2 เชิงคุณภาพ 
       1. ผู้เรียนทุกระดับชั้นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นโดยผ่านการจัดกิจกรรมและโครงการที่
สอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียนแต่ละระดับ 
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       2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพตามความต้องการและ
ความจำเป็น ส่งผลให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
       3. การปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดเกิดประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของทุกภาคส่วน  

5. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับประโยชน์ 
 5.1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 5.2 โรงเรียนในสังกัด 176 แห่ง 
 5.3 ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนทุกระดับชั้นในสังกัด 

6.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 6.1 ปัจจัยความเสี่ยง                        
        สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสติดเชื้อ COVID- 19 
 6.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง       
        ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานให้มีความสอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรค COVID- 19 โดยมุ่งเน้นการนิเทศ กำกับ และติดตามให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  

7. พื้นที่ดำเนินการ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 กลุ่มงาน
ภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โรงเรียนในสังกัดทั้ง 176 แห่ง  

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1 สถานศึกษาทุกแห่งบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

8.2 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และมีคุณลักษณะ    
อันพึงประสงค์ และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

8.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดได้รับการพัฒนายกระดับตามแนวนโยบายและจุดเน้น
ของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 

9.  ระยะเวลาดำเนินโครงการ  (ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) 

10. วงเงินงบประมาณ และแนวทางการดำเนินการ 
 ใช้งบประมาณจากแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ จำนวนทั้งสิ้น  
40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) โดยมีแนวทางการดำเนินการและรายละเอียดการใช้งบประมาณดังนี้         
(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
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 ที่ รายละเอียดกิจกรรม/ขั้นตอน/ 
       วิธีดำเนินการ 

 รายละเอียด       
 งบประมาณ 

 ระยะเวลาดำเนินการ  
 ปีงบประมาณ 2565 

รวมเงิน  
 (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
 

Q1 Q2 Q3 Q4 
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 4 
 

ส่ ง เส ริ ม ก า ร พั ฒ น า แ ล ะ
ย ก ร ะ ดั บ คุ ณ ภ า พ แ ล ะ
ประสิทธิภาพของสถานศึกษา 
ผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ตามความจำเป็นและความ
เหมาะสมที่ ส อดคล้ อ งกั บ
น โยบ ายแล ะจุ ด เน้ น ข อ ง
กระทราวงศึกษาธิการในไตร
มาสที่ 1 พร้อมกำกับติดตาม 
ส่ ง เส ริ ม ก า ร พั ฒ น า แ ล ะ
ย ก ร ะ ดั บ คุ ณ ภ า พ แ ล ะ
ประสิทธิภาพของสถานศึกษา 
ผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ตามความจำเป็นและความ
เหมาะสมที่ ส อดคล้ อ งกั บ
น โยบ ายแล ะจุ ด เน้ น ข อ ง
กระท ราวงศึ กษ าธิ ก าร ใน    
ไตรมาสที่  2  พร้อมกำกับ
ติดตาม 
ส่ ง เส ริ ม ก า ร พั ฒ น า แ ล ะ
ย ก ร ะ ดั บ คุ ณ ภ า พ แ ล ะ
ประสิทธิภาพของสถานศึกษา 
ผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ตามความจำเป็นและความ
เหมาะสมที่ ส อดคล้ อ งกั บ
น โยบ ายแล ะจุ ด เน้ น ข อ ง
กระท ราวงศึ กษ าธิ ก าร ใน    
ไตรมาสที่  3  พร้อมกำกับ
ติดตาม 
ส่ ง เส ริ ม ก า ร พั ฒ น า แ ล ะ
ย ก ร ะ ดั บ คุ ณ ภ า พ แ ล ะ
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ประสิทธิภาพของสถานศึกษา 
ผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ตามความจำเป็นและความ
เหมาะสมที่ ส อดคล้ อ งกั บ
น โยบ ายแล ะจุ ด เน้ น ข อ ง
กระท ราวงศึ กษ าธิ ก าร ใน    
ไตรมาสที่  4  พร้อมกำกับ
ติดตาม 
ส รุ ป แ ล ะราย งาน ผ ล ก าร
ดำเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
        -  

 
 
 
 
 
 
 
 
  / 

รวมเงินทั้งสิ้น                       40,000 
              (สี่หม่ืนบาทถ้วน) 

 
11.  แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส 

ไตรมาส 1 
(ต.ค. – ธ.ค. 2564) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค. - มี.ค. 2565) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย. - มิ.ย. 2565) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค. - ก.ย. 2565) 

20,000 บาท 5,000 บาท 5,000 10,000 บาท 
รวมเงินทั้งสิ้น 40,000 บาท (สี่หม่ืนบาทถ้วน) 

 
12.  การวัดผลและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการวัดผลและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้วัดผลและ
ประเมินผล 

๑. สถานศึกษาร้อยละ 100 บริหารจัด
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ติดตาม ตรวจสอบ แบบติดตาม/ตรวจสอบ 

2. ผู้เรียนทุกระดับจากทุกโรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น  ตลอดจนมีทักษะการ
เรียนรู้ตามมาตรฐานหลักสูตร 

ตรวจสอบ แบบทดสอบ 

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดได้รับ
ก า ร พั ฒ น าแ ล ะย ก ระดั บ คุ ณ ภ าพ ต าม
แนวนโยบายและจุดเน้น 

นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ - แบบนิเทศ 
- แบบรายงาน 
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โครงการ   สนับสนุนบุคลากรในการไปราชการ ศึกษาดูงาน และประชุมสัมมนา 
ภายใต้แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มนโยบายและแผน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายสมยศ  ฝูงชมเชย 
    ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 
    โทรศัพท์ 0 – 9109 - 72209 โทรสาร 0 – 3535 – 297๑  

E-mail jackjpkku@yahoo.com 
ลักษณะโครงการ   (  / ) โครงการต่อเนื่อง  (    ) โครงการใหม่ 
    (  / ) โครงการที่ใช้งบประมาณ (    ) โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ
........................................................................................................................................................... ................ 

แผนระดับท่ี 1  
1.  ความสอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ  
 (  /  ) เป้าหมายท่ี 3 พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ  
 อธิบายความสอดคล้อง  

ดำเนินงานมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาและยกระดับคุณภาพและศักยภาพของบุคลากรทาง
การศึกษาตามแนวนโยบายของหน่วยงานระดับสูงที่กำหนดให้บุคลากรทางการศึกษาได้มีโอกาสไปเข้ารับการ
ประชุมสัมมนา รับการศึกษาและไปราชการ โดยมุ่งเน้นประโยชน์ เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาลนำนโยบาย ตลอดจนระเบียบ กฎหมาย ความรู้ในการปฏิบัติงาน มาสู่
การดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้รับ
โอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง ซึ่งเป็นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนทุกช่วงวัย 

2.  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
 1) ยุทธศาสตร์ชาติที่เก่ียวข้องโดยตรง ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
     (1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
     (2) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  

         สนับสนุนการการพัฒนาและยกระดับคุณภาพและศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษา     
ตามแนวนโยบายของหน่วยงานระดับสูงที่กำหนดให้บุคลากรทางการศึกษาได้มีโอกาสไปเข้ารับการ
ประชุมสัมมนา รับการศึกษาและไปราชการ ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต โดย
มุ่งเน้น เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานในความรับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ สามารถนำนโยบาย 
ตลอดจนระเบียบ กฎหมาย ความรู้ในการปฏิบัติงาน มาสู่การดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม โดยมุ่งเน้นให้
ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง 
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แผนระดับท่ี 2  
1. ความสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศด้านที่เกี่ยวข้องโดยตรง   
 1) แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
 2) แนวทางการดำเนินงาน 

    ส่งเสริมการปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของการใช้และพัฒนาทรัพยากรบุคคล     
ให้เกิดประโยชน์ เพ่ิมความคล่องตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริม      
ธรรมาภิบาล มุ่งเน้นการปฏิรูปการศึกษาให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการ ตลอดจนการเรียนรู้
โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล (Digitalization for Educational and Learning Reform) 

2.  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
แผนแม่บทประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  

3. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  
          ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  โดยมุ่งส่งเสริมให้เกิดระบบบริหาร
จัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอำนาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน 

แผนระดับท่ี 3 (ตามมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560) 
 1) แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (2563 – 2565) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา         
ขั้นพ้ืนฐาน 
 2) แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา          
ขั้นพ้ืนฐาน 

ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล    
(   /  ) พัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล และเป็นการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี ๒๑ 

รายละเอียดโครงการ 
1.  หลักการและเหตุผล 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ตระหนักถึงความสำคัญของ
นโยบายของหน่วยงานระดับสูง ที่กำหนดให้ บุคลากรทางการศึกษา ไปเข้ารับการประชุมสัมมนา            
รับการศึกษาและไปราชการ โดยมุ่งเน้นประโยชน์ เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยยึ ด
หลักธรรมาภิบาลนำนโยบาย ตลอดจนระเบียบ กฎหมาย ความรู้ในการปฏิบัติงาน มาสู่การดำเนินงานอย่าง
เป็นรูปธรรม โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้รับโอกาสทางการศึกษา
อย่างทั่วถึง เพ่ือให้การดำเนินการตามภารกิจบรรลุเป้าหมายที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพจึงจำเป็นต้อง
ดำเนินงานอย่างเป็นระบบ และพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ตรงตามความจำเป็น ความต้องการ และ
สอดคล้องกับนโยบายของทุกภาคส่วน 
 



 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 242 
 
 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

2.       วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพ่ือเข้ารับการติดตามงาน ชี้แจงข้อราชการ และรับทราบความเคลื่อนไหวในการจัดการศึกษา       
อย่างต่อเนื่องและทันต่อเหตุการณ์ 
 2.2 เพ่ือรับทราบนโยบาย จุดเน้น และแนวปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางการ
บริหารจัดการศึกษาของ ในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
 2.3 เพ่ือเป็นการสร้างความเข้าใจ กำลังใจ และความสัมพันธ์ที่ดีในการปฏิบัติงานของบุคลากร                   
ในหน่วยงาน 
 2.4 เพ่ือนำความรู้มาพัฒนาปรับปรุงและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือเกิดมิติในการบริหารการศึกษา         
ให้ทันต่อเหตุการณ์ 

3.  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
 3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)  
              ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ลูกจ้างประจำ และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับ
การพัฒนาที่สอดคล้องกับนโยบาย จุดเน้น และแนวปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางการ
บริหารจัดการศึกษาในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  
 3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  

       บุคลากรทางการศึกษามีองค์ความรู้ และทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในความ 
รับผิดชอบตลอดจนได้รับทราบข้อราชการและความเคลื่อนไหวในการจัดการศึกษา เพ่ือสร้างความเข้าใจที่
ถูกต้อง สามารถนำความรู้มาพัฒนาการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)  
 4.1 เชิงปริมาณ 
        ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ลูกจ้างประจำ และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับ
การส่งเสริมให้ยกระดับและพัฒนาตนเองตามความจำเป็นและความต้องการ      
 4.2 เชิงคุณภาพ 
        บุคลากรทางการศึกษาทุกระดับมีความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับนโยบาย
และจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ  

5. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับประโยชน์ 
 ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาทุกระดับในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 

6.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 6.1 ปัจจัยความเสี่ยง                        
        สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสติดเชื้อ COVID- 19 
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 6.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง       
        ปรับเปลี่ยนรูปแบบพัฒนาตนเองให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ และอยู่บนพื้นฐาน
ของความปลอดภัย  

7. พื้นที่ดำเนินการ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 กลุ่มงาน
ภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โรงเรียนในสังกัดทั้ง 176 แห่ง  

8.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 มีความรู้ 
ความสามารถในการสนับสนุน ส่งเสริมการจัดการศึกษาและดำเนินงานตามภารกิจด้านการศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

9.  ระยะเวลาดำเนินโครงการ  (ตลุาคม 2564 – กันยายน 2565) 

10. วงเงินงบประมาณ และแนวทางการดำเนินการ 
 ใช้งบประมาณจากแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ จำนวน
ทั้งสิ้น 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) โดยมีแนวทางการดำเนินการและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
ดังนี้ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)  
 ที่ รายละเอียดกิจกรรม/ขั้นตอน/ 

       วิธีดำเนินการ 
 รายละเอียด       
 งบประมาณ 

 ระยะเวลาดำเนินการ  
 ปีงบประมาณ 2565 

รวมเงิน  
 (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
 

Q1 Q2 Q3 Q4 
 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2 
   

ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
พิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายใน
การไปราชการ ประชุมสัมมนา 
และศึกษาดูงานของผู้บริหาร
การศึกษา บุคลากรทางการ
ศึ ก ษ า  ศึ ก ษ า นิ เ ท ศ ก์   
ลูกจ้างประจำทุกคนที่เดินทาง
ไป ร า ช ก า ร ต า ม ที่ ไ ด้ รั บ
มอบ ห มาย ให้ เป็ น ไป ต าม
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
กำกับ และติดตามและสรุปผล
การดำเนินโครงการ 

      10,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        - 

  /   /   /   / 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  / 

10,000 นางปรานี   
สุขอุดม 
นายสมยศ   
ฝูงชมเชย 

รวมเงินทั้งสิ้น                      10,000 
         (หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน) 
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11.  แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส 
ไตรมาส 1 

(ต.ค. – ธ.ค. 2564) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค. - มี.ค. 2565) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย. - มิ.ย. 2565) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค. - ก.ย. 2565) 
3,900 บาท 5,000 บาท 1,100 - 

รวมเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท (หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน) 

12.  การวัดผลและประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการวัดผลและ

ประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้วัดผลและ

ประเมินผล 
1. ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา 
ศึกษานิเทศก์ ลูกจ้างประจำ รับทราบนโยบาย 
จุด เน้ น  และแนวปฏิบั ติของหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางการบริหารจัด
การศึกษาในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรม 

ความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานตามระเบียบ 
กฎหมาย และข้อสั่งการ 

- ผลการปฏิบัติงาน 
- แบบรายงานผลการพัฒนา
ตนเอง 

2. บุคลากร ได้รับทราบข้อราชการและความ
เคลื่อนไหวในการจัดการศึกษา เพ่ือสร้างความ
เข้ า ใจ  กำลั งใจ  และนำความรู้ มาพัฒ นา           
การปฏิบัติงาน 

- การสังเกต 
- การสัมภาษณ์ 

- ผลการปฏิบัติงาน  
- แบบรายงานผลการพัฒนา
ตนเอง 
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โครงการ  บริหารบุคลากรเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
ภายใต้แผนงาน  พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาและเสริมสร้างศักยภาพ 

ทรัพยากรมนุษย์  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางศิริมา  แสนอุลัย 
   ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
   โทรศัพท์ 065-4299652   โทรสาร 0-3535-2973  
                               E-mail : sirsan58@gmail.com 
ลักษณะโครงการ  (    ) โครงการต่อเนื่อง  ( /  ) โครงการใหม่ 
   (  / ) โครงการที่ใช้งบประมาณ (    ) โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ
............................................................................................................................. .............................................. 

แผนระดับท่ี 1  
1.  ความสอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ  
 (  /  ) เป้าหมายท่ี 3 พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
 อธิบายความสอดคล้อง  
           กระบวนการบริหารงานบุคคลภาครัฐแนวใหม่ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ
ถือว่าการบริหารทุนมนุษย์เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ทรัพยากรบุคคลมีสมรรถนะสูงขึ้น เป็นกลยุทธ์ที่สำคัญอย่าง 
ยิ่งต่อความสำเร็จอย่างยั่งยืนขององค์กร  

2.  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
 1) ยุทธศาสตร์ชาติที่เก่ียวข้องโดยตรง ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
     (1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
     (2) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
                    โครงการดังกล่าวสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ คือเป็นการ
เสริมสร้างคุณภาพ เพ่ิมความก้าวหน้าในวิชาชีพ และคุณค่าของชีวิต เพ่ือให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า
และคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ 

แผนระดับท่ี 2  
1. ความสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศด้านที่เกี่ยวข้องโดยตรง   
 1) แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
 2) แนวทางการดำเนินงาน 
              จัดประชุมคณะทำงานการพิจารณาการดำเนินงานด้านบริหารงานบุคคลในแต่ละคณะ และจัด
อบรมให้ความรู้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในด้านความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
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2.  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
แผนแม่บทประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  

3. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  
           ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

แผนระดับท่ี 3 (ตามมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560) 
 1) แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (2563 – 2565) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา        
ขั้นพ้ืนฐาน 
 2) แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา         
ขั้นพ้ืนฐาน 

ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล   
(   /   ) นโยบายการลดความเหลื่อมของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 

รายละเอียดโครงการ 
1.  หลักการและเหตุผล 

  การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ บุคลากรนับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง การจะให้การจัดการศึกษา 
ในโรงเรียนประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายต้องอาศัยทรัพยากรที่จำเป็น ๔  อย่าง คือ คน เงิน วัสดุ การ
จัดการ ซึ่งการใช้ทรัพยากรทั้ง ๔ ให้เกิดประโยชน์ต้องคำนึงถึง ๓ หลัก คือ หลักความเสมอภาค หลัก
ประสิทธิภาพ และหลักประสิทธิผล โรงเรียนมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาและให้ความรู้แก่สมาชิกในสังคม 
ในโรงเรียนมีขอบข่าย ปัจจัยหลายอย่างที่ต้องดำเนินงาน ซึ่งทุกภารกิจมีความสำคัญและจำเป็นที่จะช่วย
ส่งเสริมสนับสนุนกัน ปัจจัยและทรัพยากรต่างๆ มีความสำคัญ คน นับว่ามีความสำคัญ เพราะคนเป็นผู้ใช้
ปัจจัยในการบริหารอ่ืนๆ ดังนั้นการจัดการศึกษาจะมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลเพียงไรย่อมขึ้นกับคนใน
องค์การ  

 การบริหารงานบุคคล เป็นการบริหารทรัพยากรเพ่ือใช้คนให้เหมาะสมกับงานโดยมีเป้าหมายของ
การบริหารงานบุคคลคือการได้มาซึ่งมีความรู้ความสามารถเหมาะสม ตามความต้องการของหน่วยงาน  
หลักการทั่วไปของการบริหารงานบุคคล หมายถึงการกระทำใดๆของฝ่ายบริหารที่จะทำให้บุคคลสองฝ่าย   
ในหน่วยงาน คือฝ่ายบริหาร และฝ่ายปฏิบัติ เกิดความเข้าใจในหน้าที่ บทบาทและความสัมพันธ์ของงานจน
มีแนวคิดที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลกันโดยยึดความเจริญก้าวหน้าของหน่วยงานเป็นหลักเป้าหมายของการ
บริหาร งานบุคคลคือการดำเนินงานขององค์การบรรลุเป้าหมายส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรได้ทำงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสบความสำเร็จในการทำงานและพัฒนาวิชาชีพของบุคลากรระบบการบริหารงาน
บุคคลมี ๒ ระบบ ประกอบด้วยระบบอุปถัมภ์และระบบคุณวุฒิ ระบบอุปถัมภ์หมายถึงระบบที่มีการให้
ตำแหน่งในหน่วยงานเป็นรางวัลแก่ผู้ภักดีต่อผู้บริหารโดยไม่จำกัดขอบเขตระบบคุณวุฒิหมายถึง ระบบที่มี
การคัดเลือกคนดีคนมีความรู้ ความสามารถโดยการสอบแข่งขันการบริหารงานบุคคลแผนใหม่ยึดหลักการ
สำคัญ ๑๒ประการคือหลักความเสมอภาค หลักความสามารถ หลักความมั่นคง หลักความเป็นกลาง
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ทางการเมือง หลักการพัฒนา หลักความเหมาะสม หลักความยุติธรรม หลักสวัสดิการ หลักเสริมสร้าง หลัก
มนุษยสัมพันธ์ หลักประสิทธิภาพ หลักการศึกษาวิจัย กระบวนการบริหารงานบุคคล ประกอบด้วย การ
กำหนดนโยบาย การวางแผนกำลังคน การสรรหา การคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การปฐมนิเทศ การ
มอบหมายงาน การพัฒนา การประเมิน สวัสดิการและวินัย ภารกิจด้านการบริหารบุคคลนับว่าเป็นภารกิจ
ที่สำคัญของผู้บริหารการศึกษา   

2.  วัตถุประสงค์ 
2.๑. เพ่ือให้การบริหารงานบุคคล ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา               

เขต ๑ และสถานศึกษา มีความถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส และเป็นธรรม 
 ๒.2 เพ่ือให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ได้คัดเลือก
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด 
          2.๓ เพ่ือให้สถานศึกษาในสังกัด ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา      
ได้ตรงตามความต้องการ 

3.  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
 3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)  
        ๑) การบริหารงานบุคคล ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุ ธยา   
เขต ๑ และสถานศึกษา มีความถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส และเป็นธรรม 
        ๒) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ มีผู้ผ่านการสอบ
คัดเลือก ได้ตามวิชาเอกท่ีกำหนด เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้กับสถานศึกษาได้ตามความขาดแคลน 
        ๓) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ สามารถบรรจุและ
แต่งตั้ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปยังสถานศึกษาได้ตรงตามวิชาเอก และสถานศึกษา           
มีผู้บริหารเต็มตามอัตรากำลังที่กำหนด  
 3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
        การดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ดำเนินการด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล           
ครูมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ มีขวัญกำลังใจ ปฏิบัติงานได้อย่างประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 

4. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)  
 4.1 เชิงปริมาณ 
         1) ร้อยละ 80 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำได้รับ
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
         2)  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ และสถานศึกษา      
มีอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปปฏิบัติหน้าที่เต็มกรอบอัตรากำลังที่มี 
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 4.2 เชิงคุณภาพ 
       ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ มีขวัญกำลังใจ มีความก้าวหน้า         
ในวิชาชีพ และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ บริหารงานโปร่งใส    
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

5. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับประโยชน์ 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ ในสังกัด จำนวน 2,000 คน 

6.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 6.1 ปัจจัยความเสี่ยง  
          ไม่มี  
 6.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
        ไม่มี 

7. พื้นที่ดำเนินการ   
           สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัด จำนวน 2,000 คน โรงเรียน 176 แห่งในสังกัด 

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ และสถานศึกษาบริหาร  
งานบุคคล มีความถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส และเป็นธรรม 
 8.๒ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ มีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก  
ได้ตามวิชาเอกที่ต้องการ สามารถรองรับการบรรจุและแต่งตั้งให้สถานศึกษาในสังกัด ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์
ผู้เรียนสูงขึ้น 
 8.๓ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ สามารถบรรจุและแต่งตั้ง
ข้าราชการครูและบุคลาทางการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา เป็นไปตามแผนอัตรากำลังที่กำหนด ส่งผล
ให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ มีความขาดแคลนผู้บริหาร
สถานศึกษา และข้าราชการครู ลดลง 
 8.4 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพ 

9.  ระยะเวลาดำเนินโครงการ  ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) 
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10. วงเงินงบประมาณ และแนวทางการดำเนินการ 
 ใช้งบประมาณจากแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ จำนวน
ทั้งสิ้น 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดการใช้งบประมาณดังนี้ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 ที่    รายละเอียดกิจกรรม/ขั้นตอน/ 

             วิธีดำเนินการ 
 รายละเอียด       
 งบประมาณ 

  ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2565 

 รวมเงิน  
 (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
 

Q1 Q2 Q3 Q4 
 1 กิจกรรมที่ ๑  สรรหาบุคลากรทาง

การศึกษา 
๑.  ประชุมคณะกรรมการ 
     1.1 การพิจารณาความดี
ความชอบข้าราชการ/ ลูกจ้างประจำ/
พนักงานราชการ (จำนวน 15 คน 3 
มื้อ ๆ 35 บาท) 
     1.2 การบริหารอัตรากำลัง
ข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ 
(10 คน 2 มื้อ ๆ 35 บาท) 
     ๑.๓ การจัดทำ ก.พ.7/การจัดทำ
ข้อมูลจ่ายตรงข้าราชการบรรจุใหม่ 
(100 คน ๆ 35 บาท 1 มื้อ) 
     1.4 ประชุมคณะทำงานจัดทำ
ข้อมูล HRMS (8 คน ๆ 150 บาท  
5 วัน) 
     1.5 ประชุมคณะทำงาน
กลั่นกรองการย้ายผู้บริหารและ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (จำนวน 10 คน ๆ 150 บาท 
6 วัน) 

       
 
ค่าอาหาร
ว่างและ
เครื่องดื่ม  
อาหาร
กลางวัน 

  
 
 / 

 
 
 / 

 
 
  / 

   
 
15,000 

 
 
นางศิริมา 
แสนอุลัย 
และคณะ 

2 กิจกรรมที่ 2 การสร้าง
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
1) ประชุมคณะกรรมการกำหนด
หลักสูตร (ค่าพาหนะกรรมการ) 
2) อบรมพัฒนาครูให้มีความก้าวหน้าใน 
วิชาชีพ (50 คน x 150 x 1 วัน) 
 

 
ค่าอาหารว่าง 
และเครื่องดื่ม 
 

      
  / 

 
5,000 

นางศิริมา 
แสนอุลัย 
และคณะ 
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3 สรุปและรายงานผล       -      /      -        - 
รวมเงินทั้งสิ้น           20,000 บาท 

     (สองหม่ืนบาทถ้วน) 

11.  แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส 
ไตรมาส 1 

(ต.ค. – ธ.ค. 2564) 
ไตรมาส 2 

(มี.ค. - มี.ค. 2565) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย. - มิ.ย. 2565) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค. - ก.ย. 2565) 
               -                 5,000 5,000          10,000 บาท 

รวมเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท (สองหม่ืนบาทถ้วน) 

12.  การวัดผลและประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการวัดผลและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดผลและ

ประเมินผล 
1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 และสถานศึกษา
บริหารงานบุคคลมีความถูกต้อง รวดเร็ว 
โปร่งใส และเป็นธรรม 

 สังเกต สอบถาม สังเกต และแบบสอบถาม 

2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีผู้ผ่านการ
สอบคัด เลือก ได้ตามวิชาเอกที่ ต้องการ 
สามารถรองรับการบรรจุและแต่ งตั้ งให้
สถานศึกษาในสังกัด ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์
ผู้เรียนสูงขึ้น   

สอบถาม แบบสอบถาม 

๓ . สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสามารถ
บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลาทาง
การศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา เป็นไป
ตามแผนอัตรากำลั งที่ กำหนด ส่ งผลให้
สำนักงานเขตพ้ืนที่มีความขาดแคลนผู้บริหาร
สถานศึกษา และข้าราชการครูลดลง 

สอบถาม แบบสอบถาม 
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โครงการ   ติดตามและเร่งรัดผู้อยู่ในบังคับของคำสั่งทางปกครอง  
ภายใต้แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ที่ 6   พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มกฎหมายและคดี 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายนันทพัทธ์  วัฒนชัยศิลป์ 
    ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ 
    โทรศัพท์ 0-9168-1185-8 โทรสาร 0-3535-2973  

E-mail nantaphat4804057@gmail.com 
ลักษณะโครงการ   (    ) โครงการต่อเนื่อง  (  / ) โครงการใหม่ 
    (  / ) โครงการที่ใช้งบประมาณ (    ) โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ
.................................................................................................... ....................................................................... 

แผนระดับท่ี 1  
1.  ความสอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ  
 (  /  ) เป้าหมายท่ี 6 ภาครัฐของประชาชน เพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
 อธิบายความสอดคล้อง    
           การติดตามและเร่งรัดให้ผู้อยู่ในบังคับของคำสั่งทางปกครอง เพ่ือให้มาชำระหนี้นั้น นับว่าเป็นกระบวนการ
หนึ่งของมาตรการบังคับทางปกครองที่หน่วยงานของรัฐจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย เพ่ือเรียกให้ผู้อยู่ในบังคับของ
คำสั่ง ทางปกครองนำเงินมาชำระหนี้อันเนื่องมาจากการที่ตนมีส่วนเกี่ยวข้องกับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการที่ระบุเป็นจำนวนเงินได้ หากหน่วยงานของรัฐได้
ดำเนินการติดตามและเร่งรัดให้ผู้อยู่ในบังคับของคำสั่งทางปกครองเพ่ือให้มาชำระหนี้อย่างเคร่งครัด ก็จะทำให้ผู้
อยู่ในบังคับของคำสั่งทางปกครอง ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องรวมไปถึงประชาชนทั่วไป เกิดความเคารพและปฏิบัติตาม
กฎหมายอย่างถูกต้องต่อไป นับว่าเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและประเทศชาติ 

2.  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
 1) ยุทธศาสตร์ชาติที่เก่ียวข้องโดยตรง ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
     (1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
     (2) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
                   โครงการการติดตามและเร่งรัดให้ผู้อยู่ในบังคับของคำสั่งทางปกครอง เพ่ือให้มาชำระหนี้นั้น มีส่วน
ช่วยในการฝึกฝนวินัยในด้านการปฏิบัติราชการให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด โดยเฉพาะ
การปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพ่ือป้องกันที่จะไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ เพราะหาก
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดรายใดไม่ปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย แล้วเกิดความ
เสียหายแก่ราชการ บุคคลดังกล่าวอาจต้องตกเป็นผู้รับผิดทางละเมิดและอาจต้องตกเป็นผู้อยู่ในบังคับของ
คำสั่งทางปกครอง มีหน้าที่ในการที่จะต้องนำเงินมาชำระค่าเสียหายให้แก่ราชการต่อไป โครงการนี้จึงมีส่วน
เกี่ยวข้องในการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ในทางอ้อมคือ คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อม
สำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
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แผนระดับท่ี 2  
1. ความสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศด้านที่เกี่ยวข้องโดยตรง   
 1) แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
 2) แนวทางการดำเนินงาน 
             การติดตามและเร่งรัดให้ผู้อยู่ในบังคับของคำสั่งทางปกครอง เพ่ือให้มาชำระหนี้นั้น เป็นส่วนหนึ่งของ
มาตรการบังคับทางทางปกครอง ซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอยู่ 2 ประเภท คือ 1. ค่าใช้จ่ายในการแจ้งหนังสือ  
เพ่ือลงประกาศในหนังสือพิมพ์ ใช้ในกรณีที่มีการทำหนังสือแจ้งให้ผู้อยู่ในบังคับของคำสั่งทางปกครองเดินทางมา
ชำระหนี้ โดยการส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับแล้วแต่เอกสารดังกล่าวตีกลับมายังหน่วยงานของรัฐซึ่งเป็น
เจ้าของเรื่อง พร้อมทั้งหน่วยงานของรัฐได้ทำหนังสือไปยังที่ว่าการอำเภอ เพ่ือขอที่อยู่ปัจจุบันของบุคคล
ดังกล่าว แต่ที่ว่าการอำเภอแจ้งกลับมาว่า บุคคลดังกล่าวมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง ทำให้ไม่ทราบ
ภูมิลำเนาปัจจุบันของบุคคลดังกล่าวนั้น จึงจำเป็นต้องแจ้งหนังสือโดยการลงประกาศในหนังสือ ตามมาตรา 
73 แห่งพระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 2. ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบที่ดิน
ภายในเขตอำนาจความรับผิดชอบของสำนักงานที่ดินในแต่ละแห่ง ซึ่งสำนักงานที่ดินแต่ละแห่งนั้นมีอำนาจในการ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว ตามระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการตรวจหลักฐานทะเบียนที่ดิน การขอคัดขอ
ถ่ายสำเนาเอกสาร และการตรวจสอบหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 โดยค่าใช้จ่ายทั้ง 2 ประเภทนี้ 
จำเป็นต้องมีการจัดทำโครงการรองรับเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณของหน่วยงานของรัฐ 

2.  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
แผนแม่บทประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  

3. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  
             ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาล       
ในสังคมไทย  

แผนระดับท่ี 3 (ตามมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560) 
 1) แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (2563 – 2565) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา          
ขั้นพ้ืนฐาน 
 2) แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา         
ขั้นพ้ืนฐาน 

ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล   
(  /  ) นโยบายการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
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รายละเอยีดโครงการ 
1.  หลักการและเหตุผล 
 การติดตามและเร่งรัดให้ผู้อยู่ในบังคับของคำสั่งทางปกครองชำระหนี้ ถือว่าเป็นขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญ    
ของมาตรการบังคับทางปกครอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากหนี้ดังกล่าวนั้นเป็นหนี้เงิน ซึ่งจะต้องมีเรื่องดอกเบี้ย   
เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ในขั้นตอนของการติดตามและเร่งรัดให้ผู้อยู่ในบังคับของคำสั่งทางปกครองชำระหนี้นั้น            
หากเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงนั้น ไม่ดำเนินการหรือดำเนินการล่าช้า อาจมีความผิดอาญา
และความผิดทางวินัยฐานละเว้นการกระทำหรือปล่อยปละละเลย เนื่องจากทำให้รัฐเสียหายโดยตรง 
นอกจากนี้ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐดำเนินการล่าช้านั้น ยังอาจทำให้ผู้อยู่ในบังคับของคำสั่งทางปกครอง
เกิดความเดือดร้อนเพ่ิมขึ้น เนื่องจากต้องชำระหนี้เงินพร้อมทั้งดอกเบี้ยเป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม อุปสรรค
ประการหนึ่งของขั้นตอนการติดตามและเร่งรัดให้ผู้อยู่ในบังคับของคำสั่งทางปกครองชำระหนี้คือ ค่าใช้จ่ายใน
การติดตามและเร่งรัด ซึ่งส่วนใหญ่นั้น ค่าใช้จ่ายจะมีอยู่ 2 เรื่อง คือ 1. เรื่องค่าใช้จ่ายในการแจ้งเป็นหนังสือ
โดยการลงประกาศในหนังสือพิมพ์ที่แพร่หลายในท้องถิ่น จะใช้ในกรณีที่ไม่รู้ตัวผู้รับหรือรู้ตัวแต่ไม่รู้ภูมิลำเนา
หรือรู้ตัวและภูมิลำเนา แต่มีผู้รับเกินหนึ่งร้อยคน ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 73 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. 2539 และ 2. เรื่องค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบที่ดินภายในเขตอำนาจความรับผิดชอบของ
สำนักงานที่ดินในแต่ละแห่ง ซึ่งสำนักงานที่ดินแต่ละแห่งนั้นมีอำนาจในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว ต่อ 1 
คำขอเป็นจำนวนเงิน 105 บาท (หนึ่งร้อยห้าบาทถ้วน) ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการตรวจ
หลักฐานทะเบียนที่ดิน การขอคัดขอถ่ายสำเนาเอกสาร และการตรวจสอบหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2560 
 ด้วยเหตุผลและความจำเป็นนี้ กลุ่มกฎหมายและคดี จึงจัดทำโครงการติดตามและเร่งรัดให้ผู้อยู่ใน
บังคับของคำสั่งทางปกครองชำระหนี้ ประจำปีงบประมาณ 2565 เพ่ือให้การติดตามและเร่งรัดให้ผู้อยู่ในบังคับของ
คำสั่งทางปกครองชำระหนี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ไม่เกิดอุปสรรคเรื่องค่าใช้จ่ายขึ้นในระหว่าง              
การดำเนินการ อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างวินัยให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดคือ ให้เกรง
กลัวและไม่กล้าที่จะกระทำความผิดวินัยโดยเฉพาะในเรื่องการทุจริต เพราะถึงแม้ว่าข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัดที่กระทำความผิดวินัยฐานทุจริต จะมีคำสั่งลงโทษให้ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการไปแล้ว 
และต่อมาได้มีพฤติการณ์ที่หลบหนีและหายออกไปจากภูมิลำเนาเดิม จนไม่ทราบว่ามีภูมิลำเนาปัจจุบันอยู่ที่ใด หาก
มีพฤติการณ์ที่ยักยอกหรือเบียดบังเงินหรืองบประมาณของหน่วยงานของรัฐ รัฐมีหน้าที่ที่จะต้องดำเนินการตาม
กฎหมายทุกวิถีทางเพ่ือให้บุคคลดังกล่าวนั้นชำระค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งนับว่ามีส่วนช่วยในการ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาในทางอ้อมอีกทางหนึ่ง 

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้ขั้นตอนของการติดตามและเร่งรัดให้ผู้อยู่ในบังคับของคำสั่งทางปกครอง เพ่ือให้มาชำระหนี้         
สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น 
 2.2 เพ่ือให้ขั้นตอนของการติดตามและเร่งรัดให้ผู้อยู่ในบังคับของคำสั่งทางปกครอง เพ่ือให้มาชำระหนี้ 
สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องและทันตามระยะเวลาที่กฎหมายที่เก่ียวข้องกำหนดไว้ 
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 2.3 เพ่ือให้การชำระค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบที่ดินที่ค้างจ่ายทั้งหมด สามารถดำเนินการได้อย่าง
ถูกต้องและทันตามระยะเวลาที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ 

3.  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
 3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)  
       1) เมื่อดำเนินโครงการดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว หากผู้อยู่ในบังคับของคำสั่งทางปกครองยังมิได้นำเงิน
มาชำระค่าเสียหาย สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 สามารถทำหนังสือ     
ร้องขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการยึดหรืออายัดทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวได้ 
       2) จะทำให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามกฎหมายมากยิ่งขึ้น เนื่องจากเกรงว่า      
ตนอาจจะต้องตกเป็นผู้อยู่ในบังคับของคำสั่งทางปกครอง หากตนไม่ปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามกฎหมายและ   
เกิดความเสียหายแก่ราชการ 
 3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
        1) ลดโอกาสที่หน่วยงานของรัฐจะตกเป็นผู้ถูกฟ้องและแพ้คดีความในศาลปกครอง เนื่องจาก
ได้ปฏิบัติตามข้ันตอนและวิธีการตามที่กฎหมายกำหนดอย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว 
        2) เป็นแบบอย่างและกรณีศึกษาให้แก่หน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนๆ ในการดำเนินการในกรณี
เดียวกันนี้ 

4. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)  
 4.1 เชิงปริมาณ 
       1) สามารถดำเนินการติดตามและเร่งรัดให้ผู้อยู่ในบังคับของคำสั่งทางปกครอง จำนวน 3 คน  
มาชำระหนี้ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นไปตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้ 
       2) สามารถชำระค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบที่ดินที่ค้างจ่ายทั้งหมด จำนวน 4 รายการได้
อย่างถูกต้องและทันตามระยะเวลาที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ 
 4.2 เชิงคุณภาพ 
       1) การดำเนินการติดตามและเร่งรัดให้ผู้อยู่ในบังคับของคำสั่งทางปกครองชำระหนี้ โดยการ
แจ้งเป็นหนังสือลงประกาศในหนังสือพิมพ์ ทำได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นไปตามระยะเวลาที่กฎหมาย    
กำหนดไว้ 
       2) การชำระค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบที่ดินที่ค้างจ่ายทั้งหมด ทำได้อย่างถูกต้องและทัน
ตามระยะเวลาที่กฎหมายที่เก่ียวข้องกำหนดไว้ 

5. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับประโยชน์ 
 5.1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ 
 5.2 สังคมและประเทศชาติ 
6.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 6.1 ปัจจัยความเสี่ยง  
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        หลังจากที่ดำเนินการเรียกให้ผู้อยู่ในบังคับของคำสั่งทางปกครองชำระหนี้ โดยการแจ้ง         
เป็นหนังสือลงประกาศในหนังสือพิมพ์ทั้ง 2 ครั้งแล้ว มีความเป็นไปได้อย่างมากว่าผู้อยู่ในบังคับของคำสั่งทาง
ปกครองจะยังไม่เดินทางมาชำระหนี้ 
 6.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
        ควรดำเนินการเรียกให้ผู้อยู่ในบังคับของคำสั่งทางปกครองชำระหนี้ โดยการแจ้ง เป็นหนังสือ    
ลงประกาศในหนังสือพิมพ์ทั้ง 2 ครั้ง เพราะจะสามารถทำหนังสือร้องขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการ
ยึดหรืออายัดทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวได้ ซึ่งเป็นการเพ่ิมโอกาสในการยึดหรืออายัดทรัพย์สินของบุคคล
ดังกล่าว 
7. พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1 ทำให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  มีกรณีศึกษา
เกี่ยวกับ   การดำเนินการติดตามและเร่งรัดผู้อยู่ในบังคับของคำสั่งทางปกครองเพ่ือให้มาชำระหนี้ ในกรณีที่ไม่
ทราบหรือไม่พบภูมิลำเนาปัจจุบันของผู้อยู่ในบังคับของคำสั่งทางปกครอง ซึ่งจะเป็นแนวทางแก่สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาแห่งอ่ืนในการดำเนินการในกรณีเดียวกันได้ 

8.2 เป็นการเสริมสร้างวินัยให้เกิดขึ้นกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด โดยให้      
เกรงกลัวที่จะกระทำผิดวินัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการทุจริต 

9.  ระยะเวลาดำเนินโครงการ  (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 

10. วงเงินงบประมาณ และแนวทางการดำเนินการ 
 ใช้งบประมาณจากแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ จำนวน
ทั้งสิ้น 9,500 บาท (เก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยมีแนวทางการดำเนินการและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
ดังนี้ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)  
 ที่ รายละเอียดกิจกรรม/ 

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ 
     รายละเอียด       
     งบประมาณ 

  ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2565 

 รวมเงิน  
 (บาท) 

   ผู้รับผิดชอบ 
 

Q1 Q2 Q3 Q4 
 1 จัดทำและขออนุมัติ 

งบประมาณ 
          -   /         - นายนันทพัทธ์   

วัฒนชัยศิลป์ 
 2 ชำระค่าธรรมเนียม

ในการตรวจสอบ
ที่ดินที่ค้างจ่าย
ทั้งหมด  
(ชำระค่าธรรมเนียม
ผ่านการจ่ายธนาณัติ
ไปรษณีย์) 

- ค่าธรรมเนียม
ที่ดิน 
  (1) สำนักงาน
ที่ดินจังหวัด
นครสวรรค์  
สาขาบรรพตพิสัย 
เป็นเงิน 

  /      105.00 
 
 
 
 
 
     

นายนันทพัทธ์   
วัฒนชัยศิลป์ 
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  (2) สำนักงาน
ที่ดินจังหวัด
นครสวรรค์  
สาขาท่าตะโก  
เป็นเงิน 
  (3) สำนักงาน
ที่ดินจังหวัด
นครสวรรค์  
สาขาตากฟ้า  
เป็นเงิน 
  (4) สำนักงาน
ที่ดินจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
สาขาวังน้อย  
เป็นเงิน 
- ค่าธรรมเนียม
ธนาณัติไปรษณีย์ 
จำนวน 4 รายการ 
รายการละ 10.70 
บาท เป็นเงิน 
- ค่าดวงตรา 
ไปรษณียากร  
จำนวน 4 ดวง  
ดวงละ 3 บาท  
เป็นเงิน 
- ค่าซองธนาณัติ  
จำนวน 4 ซอง  
ซองละ 1 บาท  
เป็นเงิน 

105.00 
 
 
 
     

105.00 
 
 
 
     

105.00 
 
 
 
      

42.80 
 
 
 
 

12.00 
 
 
 
 

   4.00 

 3 ติดตามและเร่งรัด 
ให้ผู้อยู่ในบังคับ 
ของคำสั่งทาง 
ปกครองชำระหนี้  
(แจ้งเป็นหนังสือ 

- ค่าใช้จ่ายในการ
ลงประกาศใน
หนังสือพิมพ์ 
ครัง้ละ 4,280 
บาท เป็นเงิน 

  /      4,280.00 นายนันทพัทธ์   
วัฒนชัยศิลป์ 



 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 257 
 
 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

โดยประกาศ 
ในหนังสือพิมพ์  
ครั้งที่ 1) 

4 ติดตามและเร่งรัด 
ให้ผู้อยู่ในบังคับ 
ของคำสั่งทาง 
ปกครองชำระหนี้  
(แจ้งเป็นหนังสือ 
โดยประกาศ 
ในหนังสือพิมพ์  
ครั้งที่ 2) 

- ค่าใช้จ่ายในการ
ลงประกาศใน
หนังสือพิมพ์ 
ครั้งละ 4,280 
บาท เป็นเงิน 

     /   4,280.00 นายนันทพัทธ์   
วัฒนชัยศิลป์ 

5 สรุปรายงานผลการ
ใช้งบประมาณ 

- ค่าวัสดุในการ
จัดทำรายงาน เป็น
เงิน 

        /    
  461.20 

นายนันทพัทธ์   
วัฒนชัยศิลป์ 

รวมเงินทั้งสิ้น                       9,500 บาท 
         (เก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

11.  แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส 
ไตรมาส 1 

(ต.ค. – ธ.ค. 2564) 
ไตรมาส 2 

(มี.ค. - มี.ค. 2565) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย. - มิ.ย. 2565) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค. - ก.ย. 2565) 
      4,758.80 บาท         4,741.20 บาท               -                 - 

รวมเงินทั้งสิ้น 9,500 บาท (เก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
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12.  การวัดผลและประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการวัดผลและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดผลและ

ประเมินผล 
1. เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลใน
การติดตามและเร่งรัดให้ผู้อยู่ในบังคับของ
คำสั่งทางปกครองเพ่ือให้มาชำระหนี้ 

ประเมินจากชิ้นงาน แบบรายงานการใช้
งบประมาณ 

2. การดำเนินการติดตามและเร่งรัด  ให้ผู้อยู่
ในบังคับของคำสั่งทางปกครองเพ่ือให้มาชำระ
หนี้นั้ น ทำได้อย่ างถูกต้องและทันตาม
ระยะเวลาที่กฎหมายที่เก่ียวข้องกำหนดไว้ 

ประเมินจากชิ้นงาน แบบรายงานการใช้
งบประมาณ 

3. การดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมในการ
ตรวจสอบที่ดิน ที่ค้างจ่ายทั้งหมดนั้น ทำได้
อย่ างถูกต้องและทันตามระยะเวลาที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ 

ประเมินจากชิ้นงาน แบบรายงานการใช้
งบประมาณ 
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โครงการ   ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณการจัดการศึกษาของโรงเรียน  
ประจำปีงบประมาณ 2565 

ภายใต้แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ที่ 6   พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  หน่วยตรวจสอบภายใน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางศิริมา แสนอุลัย  ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 
    โทรศัพท์ ๐-๖๕๔๒-๙๙๖๕-๒  โทรสาร 0-3535-2973 
    E-mail sirsan58@gmail.com 

นางสายพิณ  เที่ยงทัต ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชชีำนาญงาน 
    โทรศัพท์ 0-๘๙๖๑-๒๘๐๐-7  โทรสาร 0-3535-2973  

E-mail saypin.na99@gmail.com 
ลักษณะโครงการ   (     ) โครงการต่อเนื่อง  ( /  ) โครงการใหม่ 
    (     ) โครงการที่ใช้งบประมาณ    ( /  ) โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ
............................................................................................................................. .............................................. 

แผนระดับท่ี 1  
1.  ความสอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ  
 (  /  ) เป้าหมายท่ี 1 ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
 

2.  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
 1) ยุทธศาสตร์ชาติที่เก่ียวข้องโดยตรง ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 
     (1) เป้าหมาย ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
     (2) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ   
          - ป้องกันและปราบปรามอย่างเป็นระบบ 
          - ปราบปรามอย่างเด็ดขาด เป็นธรรม และตรวจสอบได้ 
          - บุคลากรยึดหลัก คุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต 
 

แผนระดับท่ี 2  
1. ความสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศด้านที่เกี่ยวข้องโดยตรง   
 1) แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา    
 2) แนวทางการดำเนินงาน 
     กำกับ ติดตาม และตรวจสอบ ตลอดจนให้คำแนะนำด้านการใช้จ่ายเงินงบประมาณการจัด
การศึกษาแก่โรงเรียน 176 แห่งในสังกัดให้มีความถูกต้องตามระเบียบราชการ และเป็นปัจจุบัน  
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2.  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
แผนแม่บทประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

3. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  
 ยุทธศาสตร์ที่  ๖ : การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ  และ                       
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย  

แผนระดับท่ี 3 (ตามมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560) 
 1) แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (2563 – 2565) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา        
ขั้นพ้ืนฐาน 
 2) แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา         
ขั้นพ้ืนฐาน 

ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล   
(  /  ) นโยบายการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

รายละเอียดโครงการ 
1.  หลักการและเหตุผล 
 ตามที่ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2545 มาตรา 62 กำหนดให้มีระบบการตรวจสอบ
ติดตามและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล การใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาให้ความสอดคล้อง
กับหลักการศึกษา แนวการจัดการศึกษาและคุณภาพมาตรฐานการศึกษา โดยหน่วยงานภายในและหน่วยงาน
ของรัฐที่มีหน้าที่ตรวจสอบภายนอกหลักเกณฑ์ และวิธีการในการตรวจสอบ ติดตามและการประเมิน        
ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา     
เขต ๑ โดยหน่วยตรวจสอบภายในมีขอบเขตการดำเนินงานยึดตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์การตรวจสอบ
ภายใน และจรรยาบรรณการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่ก ระทรวงการคลังกำหนด           
ซึ่ งครอบคลุมงานด้านการให้ความเชื่ อมั่น  (Assurance Services) และงานด้านการให้คำปรึกษา 
(Consulting Service) และตามยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เชื่อมโยงกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เน้นการพัฒนาหน่วยงานในสังกัด ให้
เป็นหน่วยงานที่มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดย
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัด
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสอดคล้องกับแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นั้น 
 เพ่ือให้สถานศึกษาในสังกัด มีระบบการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ทำงานตามหลักธรรมาภิบาล สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุ ธยา เขต ๑         
โดยหน่วยตรวจสอบภายในจึงได้จัดทำโครงการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณการจัดการศึกษาของ
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โรงเรียนเพ่ือตรวจสอบ ติดตามการปฏิบัติงานของสถานศึกษาในสังกัด ให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบ 
กฎหมาย ข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรี และมีการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ราชการกำหนด 

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง และเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขทางด้านการเงิน การบัญชี 
 2.2 เพ่ือตรวจสอบ การบริหารงานการเงิน การบริหารพัสดุ ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ 
และมติคณะรัฐมนตรี 
 ๒.๓ เพ่ือให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน หรือแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน      
ได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
 

3.  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
 3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)  
        โรงเรียนที่ได้รับการตรวจสอบทุกแห่ง มีความเข้าใจในการบริหารงบประมาณได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ของเงิน และการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สามารถ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดคุณภาพ มีการควบคุมและรักษา
ทรัพย์สินอย่างรัดกุมใช้ประโยชน์ทรัพย์สินอย่างคุ้มค่า 
 3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
        โรงเรียนในสังกัด ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี 
รวมทั้งมีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุม สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

4. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)  
 4.1 เชิงปริมาณ 
        ตรวจสอบโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายได้ครบ จำนวน ๑๘ โรงเรียน 
 4.2 เชิงคุณภาพ 
        โรงเรียนที่ได้รับการตรวจสอบทุกแห่ง มีความเข้าใจในการบริหารงบประมาณได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ของเงิน และการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ มีประสทธิภาพ ประสิทธิผล สามารถ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดคุณภาพ มีการควบคุมและรักษา
ทรัพย์สินอย่างรัดกุม ใช้ประโยชน์ทรัพย์สินอย่างคุ้มค่า 

5. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับประโยชน์ 
 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
6.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 6.1 ปัจจัยความเสี่ยง  
        รายงานผลการตรวจสอบปีที่ผ่านมา 
  6.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
        ติดตามผลการดำเนินการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะการตรวจสอบ 
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7. พื้นที่ดำเนินการ  โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 โรงเรียนในสังกัดปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้ง      
มีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุม สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

9.  ระยะเวลาดำเนินโครงการ  วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

10. วงเงินงบประมาณ และแนวทางการดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ โดยมีแนวทางการดำเนินการดังนี้         
 ที่     รายละเอียดกิจกรรม/ 

  ขั้นตอน/ วิธีดำเนินการ 
 รายละเอียด       
 งบประมาณ 

  ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2565 

รวมเงิน  
 (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
 

Q1 Q2 Q3 Q4 
 1 ตรวจสอบโรงเรียนในสังกัด ไม่ใช้งบประมาณ       /   /   /     - นางศิริมา แสนอุลัย 

นางสายพิณ เที่ยงทัต 
 2 รายงานผลการดำเนินงาน ไม่ใช้งบประมาณ   /      /     - นางศิริมา แสนอุลัย 

นางสายพิณ เที่ยงทัต 
รวมเงินทั้งสิ้น       ไม่ใช้งบประมาณ 

11.  แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส 
ไตรมาส 1 

(ต.ค. – ธ.ค. 2564) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค. - มี.ค. 2565) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย. - มิ.ย. 2565) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค. - ก.ย. 2565) 
     ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ      ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ 

รวมเงินทั้งสิ้น      ไม่ใช้งบประมาณ  

12.  การวัดผลและประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการวัดผลและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดผลและ

ประเมินผล 
โรงเรียนที่ได้รับการตรวจสอบทุกแห่งมี
ความเข้าใจในการบริหารงบประมาณได้
ตรวจตามวัตถุประสงค์ของเงิน และการ
ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ มี
ประสิทธิภ าพ ประสิทธิผล  สามารถ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดคุณภาพมี
ความควบคุมและรักษาทรัพย์สินอย่าง
รัดกุม ใช้ประโยชน์ทรัพย์สินอย่างคุ้มค่า 

๑. ตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
การเงิน บัญชี พัสดุ ระบบควบคุม 
ภายในของหน่วยรับตรวจ 
๒. ตรวจสอบการดำเนินงานตาม
แผนปฏิ บั ติ ก ารประจำปี ของ
หน่วยรับตรวจทุกแห่งที่รับตรวจ 
๓. ติดตามผลการปฏิบัติงานตาม
ข้อเสนอแนะและปรับปรุงแก้ไข
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

๑. กระดาษทำการตรวจสอบ 
๒. แบบสอบถาม 
๓. ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 
๔. สัมภาษณ์/สังเกตการณ์ 

 



 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 263 
 
 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 
 
 
 

การติดตามและประเมินผล 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ให้ความสำคัญ ในการ

ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้ดำเนินการตามภารกิจที่ได้
วางแผนขับเคลื่อนไว้ในแผนปฏิบัติการ ตลอดจนกิจกรรมเร่งด่วนตามนโยบายของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
เนื่องจากการติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานเป็นกระบวนการที่นำผลที่เกิดขึ้นจากการ
ดำเนินงานทั้งในรอบ 6 เดือน และรอบตลอดปีงบประมาณมาพัฒนาและปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปี พ.ศ.2564 จนถึงปัจจุบันที่ประเทศไทย และทั่วโลกได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสติดเชื้อโคโรนา หรือ COVID- 19 ส่งผลกระทบต่อการ
ดำเนินงานทั้งในด้านรูปแบบ วิธีการ หรือขั้นตอนในการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพ่ือให้อยู่บนพื้นฐานของ
ความปลอดภัยของทุกภาคส่วน ซึ่งผลการดำเนินงานในปีงบประมาณที่ผ่านมา สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ได้ดำเนินงานโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ตาม
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่ผ่านมาได้อย่างครอบคลุมและครบถ้วนภาระงานหลัก
ทั้ง 4 ด้าน ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้แก่ 1) ด้านงานบริหารวิชาการ มีการจัดกิจกรรมตาม
โครงการในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนตามนโยบายและจุดเน้นของทุกภาคส่วน    
2) ด้านงานบริหารการเงิน มีการจัดทำระบบควบคุมการเงินและบัญชีของการจัดสรรงบประมาณในการ
ดำเนินโครงการ ทั้งในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับสถานศึกษา 3) ด้านงานบริหารบุคคล มีการจัด
อบรมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบ New Normal โดยใช้การสื่อสาร
ออนไลน์เป็นหลักให้สอดคล้องตามสถานการณ์ปัจจุบัน และ 4) ด้านงานบริหารทั่วไป มีการจัดกิจกรรม
ตามโครงการและกิจกรรมที่เป็นจุดเน้นเรื่องความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสติดเชื้อ และ
ความปลอดภัยจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ  

ทั้งนี้  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่ผ่านมา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน และวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ที่มีความ
สอดคล้องและครอบคลุมกลยุทธ์ทั้ง 6 ด้านของแผนปฏิบัติการ โดยผลจากการปฏิบัติงานตามนโยบาย
สามารถตรวจสอบได้จากการลงพ้ืนที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายปรีดี  ภูสีน้ำ และคณะ
จากศึกษาธิการภาค 1) และคณะผู้ตรวจราชการจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ตลอดจนการรายงานผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าประจำไตรมาสตามรูปแบบที่สภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (eMENSCR) ได้อย่างครบถ้วนตามระยะเวลาที่กำหนด นอกจากนี้ ในการ
เบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 เป็นไปตาม

ส่วนที่ 4 
การติดตาม ประเมินผล และรายงาน 
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ระยะเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณที่ สคส. กำหนด ซึ่งเป็นการดำเนินงานที่สอดคล้องกับระเบียบปฏิบัติ 
และข้อตกลงที่มุ่งให้เกิดความประหยัดและใช้จ่ายงบประมาณของทุกโครงการอย่างคุ้มค่า คุ้มประโยชน์
แก่ทางราชการ รวมถึงกิจกรรมเร่งด่วนตามแนวนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  

  ในการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ได้กำหนดรูปแบบและขั้นตอนการดำเนินงาน การ
ติดตามและการประเมินผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานไว้ดังนี้ 

 1. การติดตามและประเมินผลระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
     1.1 รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ หรือกิจกรรมเป็นรายไตร
มาส ตามกำหนดเวลาและรูปแบบที่ได้วางแผนไว้ทั้งระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และการรายงานการ
ดำเนินงานต่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผ่านระบบของสำนักติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษาที่ได้กำหนดรูปแบบและช่วงเวลาให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารายงานความก้าวหน้า
ของการดำเนินงานตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   ได้กำหนดเป็นรูปแบบ
การนำเข้าข้อมูลการดำเนินงานและการรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงาน (eMENSCR) เสนอขอ
ความเห็นชอบต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
(ดำเนินงานโดยผู้รับผิดชอบโครงการ โดยมีกลุ่มนโยบายและแผนเป็นหน่วยงานกลางในการกำกับติดตาม) 
    1.2 รายงานผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นสุดการดำเนินงานแต่ละโครงการหรือกิจกรรมตาม
แผนงาน โดยเสนอผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 (ดำเนินการโดยกลุ่มนโยบายและแผน) 
    1.3 รายงานสถานการณ์ทางการเงิน โดยแยกแผนงาน/โครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ เป็นราย
ไตรมาส และเมื่อสิ้นปีงบประมาณ ต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 (ดำเนินการโดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ โดยผ่านกลุ่มนโยบายและ
แผน) 
    1.4 การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ โดยกำหนด
แบบฟอร์มและหัวข้อการรายงาน พร้อมแนบภาพประกอบการจัดกิจกรรมของแต่ละโครงการที่ได้
ดำเนินงาน โดยแบ่งการรายงานผลการดำเนินงานออกเปน็ 2 ระยะ ดังนี้ 

ระยะที่ 1 รายงานผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
(ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)  

ระยะที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานในตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และ 
รวบรวมจัดทำเป็นรูปเล่มการรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ เพ่ือเผยแพร่ผลการ
ดำเนินงานไปยังหน่วยงานทางการศึกษาและเปิดเผยต่อสาธารณะ 
           ทั้งนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID- 19)  
ในปีงบประมาณที่ผ่านมา ส่งผลต่อการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ของบางโครงการ ดังนั้น       
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1         
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ได้กำหนดให้ทุกโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติการวิเคราะห์และวางแผนการจัดการความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้นในการขับเคลื่อนโครงการและการดำเนินงานตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้ โดยให้ทุกโครงการ/
กิจกรรมได้มีการกำหนดแนวทางรองรับในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการตามกิจกรรมได้ เพ่ือให้สอดคล้อง
กับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติที่กำหนดให้หน่วยงานนำเข้าโครงการ/การดำเนินงาน ตลอดจนรายงานความก้าวหน้าของ
การดำเนินงานทุกโครงการ/กิจกรรมทุกไตรมาส ไม่ว่าโครงการนั้นจะใช้งบประมาณ หรือไม่ใช้งบประมาณ
ในการดำเนินการ 

 2. การติดตามและประเมินผลระดับสถานศึกษา 
     ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทั้ง 176 แห่ง รายงานผลการดำเนินงาน การติดตามและการ
ประเมินผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีคณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาที่รับผิดชอบสถานศึกษาในแต่ละอำเภอลงพ้ืนที่
ติดตาม พร้อมทั้งให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะ 

การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการหรือกิจกรรม 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 กำหนดให้มีการรายงานผลการ
ดำเนินงานทัง้ระบบเอกสาร และผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้  
 1. ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
     1.1 กลุ่มงานและผู้รับผิดชอบโครงการต่าง ๆ รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส และเมื่อ
สิ้นสุดการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ พร้อมทั้งรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามรูปแบบใน
ระบบ eMENSCR เสนอต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
(ดำเนินงานโดยผู้รับผิดชอบโครงการ โดยมีกลุ่มนโยบายและแผนเป็นหน่วยงานกลางในการกำกับติดตาม) 
     1.2 กลุ่มนโยบายและแผน ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรูปเล่มรายงานและเอกสารต่าง ๆ  
ทีเ่กี่ยวข้อง เพื่อเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานอ่ืน ๆ ตามลำดับในรูปแบบ “รายงานผล
การดำเนินงานประจำปีงบประมาณ” เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลพ้ืนฐานและผลการดำเนินงาน           
ตามแผนงาน/โครงการที่ได้กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ทุกแห่ง หน่วยงานอ่ืน ๆ และผู้สนใจได้รับทราบและนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ 
ดำเนินการรายงานผลทั้งแบบรูปเล่มรายงาน และการอัปโหลดข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานผ่านทาง
เว็ บ ไซ ต์ ข อ งส ำนั ก งาน เขต พ้ื น ที่ ก ารศึ ก ษ าป ระถม ศึ กษ าพ ระน ค รศ รี อ ยุ ธ ย า  เขต  1  ท า ง 
http://www.aya1.go.th 
 2. ระดับสถานศึกษา 
     โรงเรียนทุกแห่งในสังกัดจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และสาธารณชนได้รับทราบ
ข้อมูลต่าง ๆ โดยดำเนินการรายงานผลไม่น้อยกว่าปีละ 2 ครั้ง เมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 1 และเมื่อสิ้นปีการศึกษา
ตามลำดับ 
 

http://www.aya1.go.th/
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ปฏิทินการบริหารแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โดยกลุ่มนโยบายและแผน 

 
ระยะเวลา แนวทางปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 

กันยายน 2564 สพฐ. แจ้งนโยบาย ทิศทางการดำเนินงานปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 

งานนโยบายและแผน 

ตุลาคม 2564 สพฐ. แจ้งแนวทางการดำเนินงานตามกรอบวงเงิน
งบประมาณ พ.ศ.2565 

งานนโยบายและแผน 

ตุลาคม – ธันวาคม 
2564 

1. สพฐ. แจ้งแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 
2. สพฐ. แจ้งรายละเอียดกรอบวงเงินงบประมาณให้
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือบริหารจัดการและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแผน 

งานนโยบายและแผน 

10 ม ก ร า ค ม 
2565 

รายงานผลการดำเนินงานในรอบ 3 เดือน (ตุลาคม - 
ธันวาคม 2564) ระบบ eMENSCR 

งานติดตาม ประเมินผล
และรายงาน 

1 0 เ ม ษ า ย น 
2565 

รายงานผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน (มกราคม - 
มีนาคม 2565) ระบบ eMENSCR 

งานติดตาม ประเมินผล
และรายงาน 

1 0 ก ร ก ฎ า ค ม 
2565 

รายงานผลการดำเนินงานในรอบ 9 เดือน (เมษายน - 
มิถุนายน 2565) ระบบ eMENSCR 

งานติดตาม ประเมินผล
และรายงาน 

10 ตุลาคม 2565 รายงานผลการดำเนินงานในรอบ 12 เดือน (กรกฎาคม - 
กันยายน 2565) ระบบ eMENSCR 

งานติดตาม ประเมินผล
และรายงาน 
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ภาคผนวก 
 

- หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1         
ที่ ศธ 04093/3985 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2564 เร่ือง การสำรวจความคิดเห็นต่อทิศทาง 
และแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

- คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1          
ที่ 290/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนกลยุทธ์จัดทำ
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 

- คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  
ที่ 315/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำโครงการและกิจกรรม          
ที่สอดคล้องกับนโยบาย จุดเน้น และกลยุทธ์ ตามมาตรฐานตัวชี้วัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





















 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1     จ 
 
 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 
 
 
 
 

คณะที่ปรึกษา 
1. นางกัลยา  มาลัย  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
2. น.ส.ปุณญอุษา  ผดุงหมาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
3. น.ส.รัชดา  ทองสุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
4. น.ส.ภัทรมาศ  ภะวะศิริกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 

คณะผู้จัดทำรูปเล่ม/กราฟิกดีไซน์ 
1. นางปรานี  สุขอุดม  ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
2. นายสมยศ  ฝูงชมเชย  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ  

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ช่วยราชการ) 
3. นายปริญญา  หร่ายวงศ์ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    และการสื่อสาร (ICT)  

คณะผู้จัดทำ 




