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 ส่วนที่ 1  
 บทนำ 

 
 

 
ภารกิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษา 
            สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 เป็นองค์กรทางการศึกษา                    
ที่มีภารกิจในการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาครอบคลุมตั้งแต่ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา                      
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รวม 176 โรงเรียนครอบคลุม 9 อำเภอ                    
ในเขตบริการให้มีความสอดคล้องและสนองรับนโยบายของรัฐบาล ของกระทรวงศึกษาธิการ และของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน โดยยึดหลักการบริหารจัดการศึกษาเพ่ือให้เด็กและเยาวชนไทย                   
ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับการบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง โดยคำนึงถึงสิทธิและโอกาสในการเข้าถึง
การศึกษาที่ มี คุณ ภาพด้ วยความเท่ าเที ยมกัน  โดยสำนั กงาน เขต พ้ืนที่ การศึกษ าประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ดูแลรับผิดชอบและส่งเสริมการจัดการศึกษาตามภารกิจให้สอดคล้องกับหลักการ
กระจายอำนาจการบริหารจัดการศึกษา โดยปฏิบัติตามแนวนโยบายของรัฐบาล จุดเน้นการขับเคลื่อน
นโยบายด้านการศึกษา แผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ 
แผนการศึกษาแห่งชาติ แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ประเทศ แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ.2564 – 
2565) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ยุทธศาสตร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และแผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพ่ือให้เกิดการ “ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน และเปิดกว้าง” ทางการศึกษา    
บนพ้ืนฐานด้านความปลอดภัยของทุกภาคส่วนในด้านร่างกายและจิตใจ ส่งผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ และเกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาระดับการศึกษา             
ขั้นพ้ืนฐาน ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของโรคไวรัสติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID- 19)       
ที่หน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับต้องบูรณาการและปรับรูปแบบ วิธีการ และกระบวนการในการส่งเสริม
และจัดการศึกษาแบบ New Normal ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ในการจัดการเรียนการสอน                      
ในรูปแบบที่หลากหลายและสอดคล้องกับบริบทและความพร้อมทั้งการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Online, 
On-site, On Air, On Demand, On Hand, Blended Learning หรือรูปแบบอื่น ๆ  
         ในการดูแลด้านการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน และกลุ่มงานภายในสำนักงานในสังกัด 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 มุ่งเน้นให้โรงเรียนและบุคลากร                  
ทางการศึกษาทุกคนปฏิบัติตามแนวทางการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของทุกภาคส่วน                   
อย่างเคร่งครัด โดยมุ่งเน้นให้โรงเรียนและบุคลากรภายในสำนักงานยึด 6 มาตรการหลัก DMHT-RC                          
และ 6 มาตรการเสริม SSET-CQ อย่างเข้มงวดในการขับเคลื่อนดำเนินการตามภารกิจต่าง ๆ ในทุกกิจกรรม 
โดย 6 มาตรการหลัก ประกอบด้วย 1) เว้นระยะห่าง (Distancing)  เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 
1-2 เมตร 2) สวมหน ้ากาก  (Mask wearing) สวมหน ้ากากผ ้าหร ือหน ้ากากอนาม ัย  ตลอดเวลา                       
ที ่อยู ่ในสถานศ ึกษ า 3) ล ้างม ือ  (Hand washing) ล ้างม ือบ ่อยๆ  ด ้วยสบู ่แ ละน ้ำนาน  20 ว ินาท ี                         
หรือใช้เจลแอลกอฮอล์  4) คัดกรองวัดไข้ (Testing) วัดไข้ สังเกตอาการ ซักประวัติผู ้สัมผัสเสี ่ยงทุกคน
ก่อนเข้าสถานศึกษา 5) ลดการแออัด (Reducing) ลดแออัด ลดการเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงกลุ่มคนจำนวนมาก 
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และ 6) ทำความสะอาด (Cleaning) ทำความสะอาดบริเวณ พื ้นผ ิวส ัมผ ัสร ่วม อาท ิ ที ่จ ับประต ู                      
ลูกบิดประตู ราวบันได ปุ่มกดลิฟต์ ฯลฯ และในส่วนของ 6 มาตรการเสริม ประกอบด้วย 1) ดูแลตนเอง 
(Self-care)  ด ูแลใส ่ใจ ปฏ ิบ ัต ิตน  ม ีว ิน ัย ร ับผ ิดชอบต ัวเอ ง ปฏ ิบ ัต ิตามมาตรการอย ่างเคร ่งคร ัด                    
2) ใช ้ช ้อนกลางส ่วนต ัว  (Spoon)  ใช ้ช ้อนกลางของตน เองท ุกครั ้ง เมื ่อต ้อ งก ิน อาห ารร ่วมก ัน                              
ลดสัมผัสร่วมกับผู้อื่น  3) กินอาหารปรุงสุกใหม่ (Eating) กินอาหารปรุงสุกใหม่ร้อน ๆ กรณีอาหารเก็บเกิน 
2 ชั่วโมง ควรนำมาอุ่นให้ร้อนทั่วถึงก่อนกินอีกครั้ง 4) ไทยชนะ (Thai Chana) ลงทะเบียนตามที่รัฐกำหนด 
ด้วย App ไทยชนะ หรือลงทะเบียนบันทึกการเข้า - ออกอย่างชัดเจน 5) สำรวจตรวจสอบ (Check)                
สำรวจบุคคล  นักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง เพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดกรอง และ 6) กักกัน
ตัวเอง (Quarantine) กักกันตัวเอง 14 วัน เมื ่อเข้าไปสัมผัสหรืออยู ่ในพื ้นที ่เสี ่ยงที ่ม ีการระบาดโรค                
(ท่ีมา: กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข) 

         ทั้งนี้ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ได้ดำเนินการส่งเสริม 
และสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน และ
สอดคล้องกับมาตรการต่าง ๆ ที่ทุกภาคส่วนได้กำหนดไว้ ซึ่งก่อให้เกิดความสำเร็จในการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยดำเนินภารกิจดา้นการส่งเสริมและจัดการศึกษาให้สนองรับกับรัฐธรรมนูญ                       
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ซึ่งได้บัญญัติไว้ในมาตรา 54 ว่า “รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับ
การศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย” และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่  28/2559 เรื่อง ให้จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                  
15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ได้มีคำสั่งไว้ในข้อ 3 ว่า “ให้ส่วนราชการที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน
ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 ปี ให้มีมาตรฐานและคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย”  

ข้อมูลพ้ืนฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ตั้งอยู่เลขที่ 222/242 หมู่ 6 

ถนนอยุธยา – อ่างทอง ตำบลลุมพลี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้บริการส่งเสริม
และสนับสนุนการจัดการศึกษาตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และ
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553                     
ว่าด้วยการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพตามมาตรฐาน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 มีพ้ืนที่รับผิดชอบ 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 จำนวนนักเรียน
รวมทั้ งสิ้ น  35,100 คน มีห้องเรียน รวม 1,867 ห้อง และมีจำนวนบุคลากรระดับผู้บริหารและ                           
ครูในสถานศึกษา รวมทั้งสิ้น 1,972 คน ซึ่งมีรายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน ณ วันที่  25 มิถุนายน 2564 
ดังต่อไปนี้ 

 
 



 

3 

 

ข้อมูลพื้นฐาน DMC                   
1.  จำนวนสถานศึกษาของรัฐบาล     รวมทัง้สิ้น  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. จำนวนนักเรยีน 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 
4. จำนวนนักเรียน    รวมทั้งสิ้น  35,100  คน  
 จำนวนห้องเรียน   รวมทั้งสิ้น   1,867 ห้อง 
          ระดับก่อนประถม  จำนวน    6,817    คน  430 หอ้งเรียน 
      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 
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5. จำนวนบุคลากรระดับผู้บริหาร และครูในสถานศึกษา (ที่ มีตัวอยู่  ณ วันที่  25 มิถุนายน 2564)                  
รวมทัง้สิ้น 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  ขำด ี
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 กลุ่มมหาราชนครใหญ ่ น.ส.ขนิษฐา  ศรีศักดา 

นครหลวง กลุม่ศรีทักษิณ กลุ่มอตรนคร  น.ส.นิดาพร  ชารี 
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8. ข้อมูลประธานกลุ่มโรงเรียน (ข้อมูล ณ วันที่  8 พฤศจิกายน 2564) 
 

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 บุญประดับวงศ ์ วัดบ้านชุ้ง 087 572 6967 
บางปะหัน นครใน นายสามารถ  กองโชค วัดนาค 081 851 4636 
 โพธิ์สามต้น น.ส.สมบูรณ์  แก้วสุวรรณ์ วัดบางเด่ือ 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 วัดโพธิ์ประสิทธิ์ 083 021 9669 
วังน้อย วังชลสินธุ ์ นางฮินดล    เดชเสถียร สุวพรรณสนิทวงศ์ฯ 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 

 

9. ข้อมูลประธานชมรมผู้บริหาร (ข้อมูล ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564) 
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.วดัผึ่งแดด 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 
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10. โรงเรียนต้นแบบสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 

ประเภทโรงเรียน โรงเรียน        อำเภอ 
โรงเรียนคณุภาพระดับประถมศึกษา  
(โรงเรียนหลัก)  

โรงเรียนวัดนาค บางปะหัน 

โรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนคุณภาพ 
ระดับประถมศึกษา (10 โรงเรียน) 

1. ชุมชนวัดโขดเขมาราม (ประชาประเสริฐ
วิทย์)  
2. วัดค่าย (เล็กจุฬาประชานุสรณ์) 
3. วัดบางเพลิง (คงสกุลมากอุทิศ) 
4. วัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์) 
6. วัดแก้วตา (สุมนพรฉิมประชาสรรค์) 
7. วัดเสาธงเก่า (ถึงสุขประชาสรรค์) 
8. วัดเทพอุปการาม (อุป อุ่นพัฒนาประชาสรรค์) 
9. วัดโตนด (บุญชื่นอุปถัมภ์) 
 

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. เชาวน์วัศ 

พระนครศรีอยุธยา 
ท่าเรือ 
นครหลวง 
บางปะหัน 
ภาช ี
มหาราช 
บ้านแพรก 
วังน้อย 
อุทัย 

โรงเรียนต้นแบบมอนเทสซอรี 
(Montessori) (5 โรงเรียน) 

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

พระนครศรีอยธุยา 
ภาช ี
อุทัย 
วังน้อย 
มหาราช 

โรงเรียนต้นแบบการจัดประสบการณ์ 
โดยแนวคิดโอสโคป (High Scope) 

วัดนาค บางปะหัน 
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11.  ข้อมูลผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผูเ้รยีน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
ปีการศึกษา 2563 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 มีสถานศึกษาในสังกัดเข้าสอบ            
จำนวนทั้งสิ้น 176 แห่ง มีนักเรียนเข้าสอบทั้งหมด 3,830 คน แบ่งเป็น นักเรียนปกติจำนวน 3,580 คน นักเรียน
พิเศษจำนวน 222 คน และนักเรียนที่ เข้ าสอบกรณี พิเศษ (Walk-in) จำนวน 28 คน ซึ่ งผลการประเมิน
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 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
เท่ากับ 68.09 (S.D. = 13.90) และมีนักเรียนได้คะแนนสูงสุด เท่ากับ 100 คะแนน  

อีกทั้งระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามีคะแนนเฉลี่ยร้อยละด้านการอ่านรู้เรื่องสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ระดับประเทศ เท่ากับ 0.16 และผลจากการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
จำนวนทั้งสิ้น 176 แห่ง พบว่า สถานศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละรวม 2 ด้าน สูงกว่าระดับประเทศ                     
มีจำนวน 91 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 51.70 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการอ่านรู้เรื่อง มีจำนวน
สถานศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับประเทศ จำนวน 99 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 
56.25 และด้านการอ่านออกเสียงมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับประเทศ จำนวน                 
77 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 43.75 

สำหรับพัฒนาการของเขตพ้ืนที่การศึกษาเมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษาที่ผ่า นมา พบว่า                     
มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละรวม 2 ด้าน เพ่ิมขึ้นกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา เท่ากับ 2.24 คิดเป็นร้อยละ 3.28                 
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการอ่านออกเสียง มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเพ่ิมขึ้นกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา 
เท่ากับ 3.71 คิดเป็นร้อยละ 5.76 นอกจากนี้ยังพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีผลการประเมินความสามารถ                     
ด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) รวม 2 ด้าน อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก เมื่อพิจารณารายด้าน 
แบ่งเป็น ด้านการอ่านออกเสียง และด้านการอ่านรู้เรื่อง นักเรียนส่วนใหญ่มีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ
ดีมากทั้ง   2 ด้าน เฉกเช่นเดียวกัน 
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12. ข้อมูลผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2563 

จากการดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โดยมีสถานศึกษาในสังกัดเข้าสอบจำนวน
ทั้งสิ้น 176 แห่ง มีนักเรียนเข้าสอบทั้งหมด 4,014 คน แบ่งเป็น นักเรียนปกติจำนวน 3,636 คน นักเรียนพิเศษ
จำนวน 361 คน และนักเรียนที่เข้าสอบกรณีพิเศษ (Walk-in) จำนวน 17 คน   มีผลการประเมินดังต่อไปนี้ 
 

ความสามารถ 
คะแนน

เฉลี่ยร้อยละ 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

 
คะแนน
สูงสุด 

 

คะแนน
ต่ำสดุ 

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 
ทัง้ 2 ด้าน 

41.55 32.66 94.50 9.00 38.75 38.00 

 

จากตารางข้างต้น พบว่า เขตพ้ืนที่การศึกษามีคะแนนเฉลี่ยร้อยละรวมความสามารถทั้ง 2 ด้าน 
เท่ ากับ 41.55 (S.D. = 32.66) เมื่ อพิจารณารายด้าน  ประกอบด้วย ความสามารถด้านภาษาไทย                   
มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเท่ากับ 45.26 (S.D. = 17.37) มีนักเรียนได้คะแนนสูงสุด เท่ากับ 97.00 คะแนน 
ความสามารถด้านคณิตศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเท่ากับ 37.84 (S.D. = 18.63) และมีนักเรียน                                 
ได้คะแนนสูงสุด เท่ากับ 100 คะแนน  

ผลจากการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จำนวนทั้งสิ้น   176 แห่ง 
พบว่า มีสถานศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละรวมความสามารถทั้ง 2 ด้าน สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ระดับประเทศ จำนวน 55 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 31.25 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ความสามารถ                      
ด้านภาษาไทย มีจำนวนสถานศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับประเทศ จำนวน 
63 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 35.80 และความสามารถด้านคณิตศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละระดับประเทศ จำนวน 53 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 30.11 

นอกจากนี้ยังพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา 2563                          
รวม 2 ด้าน อยู่ในระดับคุณภาพพอใช้ เมื่อพิจารณารายด้าน แบ่งเป็น ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ นักเรียน
ส่วนใหญ่มีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพพอใช้ และความสามารถด้านภาษาไทย นักเรียนส่วนใหญ่มีผล
การประเมินอยู่ในระดับคุณภาพพอใช้เฉกเช่นเดียวกัน 
 

13. ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Education Test: O-NET) 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 นำเสนอผลเป็น  3 ระดับ ได้แก่            
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6 ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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ระดับ      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 
 ปีการศึกษา 2563 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  มีสถานศึกษา
ในสังกัดทั้งสิ้นจำนวน 177 แห่ง มีสถานศึกษาที่มีนักเรียนประสงค์เข้ารับการทดสอบ จำนวน 147 แห่ง           
คิดเป็นร้อยละ 83.05 สำหรับนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ มีจำนวนทั้งสิ้น 3,891 คน มีนักเรียน
ประสงค์เข้ารับการทดสอบ จำนวน 2 ,540 คน คิดเป็นร้อยละ 65.28 ซึ่งจากการดำเนินการทดสอบ                         
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ที่ผ่านมาปรากฏผลดังต่อไปนี้ 

 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

จำนวนผู้
เข้าสอบ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
สูงสุด 

คะแน
นต่ำสุด 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐา

น 

มัธยฐาน ฐานนิยม 

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 

คณิตศาสตร ์ 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 กลุ่มสาระ                         
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 37.83 และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ย 
เท่ากับ 30.95 ตามลำดับ พร้อมทั้งมีนักเรียนได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน จำนวน 2 กลุ่มสาระฯ ได้แก่                     
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 13 คน และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
จำนวน 12 คน สำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีนักเรียนได้คะแนนสูงสุดเท่ากับ 99.75 คะแนน 
จำนวน 1 คน และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มีนักเรียนได้คะแนนสูงสุดเท่ากับ 96.20 คะแนน                     
จำนวน 2 คน 

ปีการศึกษา 2563 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 
จำนวน 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ทั้งนี้ผลจากการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 147 แห่ง พบว่า   จำนวนสถานศึกษาที่มี              
คะแนนเฉลี่ยรวมทกุกลุ่มสาระฯ สูงกว่าระดับประเทศ มีจำนวน 34 แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 23.13 เมื่อพิจารณา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีจำนวนสถานศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า
ระดับประเทศ จำนวน 48 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 32.65 รองลงมา ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์             
มีจำนวนสถานศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ จำนวน 39 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 26.53 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   มีจำนวนสถานศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 
จำนวน 38 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 25.85 และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) มีจำนวน
สถานศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดบัประเทศจำนวน 33 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 22.45 
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สำหรับพัฒนาการของเขตพ้ืนที่การศึกษาเมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษาที่ผ่านมา พบว่า                       
มีพัฒนาการเพ่ิมขึ้นเกือบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีพัฒนาการเพ่ิมขึ้น ได้แก่                     
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกลุ่มสาระ                      
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รวมทั้งคะแนนเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระฯ ก็มีพัฒนาการเพ่ิมข้ึนกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา
เฉกเช่นเดียวกันปรากฏผลดังกราฟ 

 

           
 
นอกจากนั้น พบว่า สถานศึกษาที่มีพัฒนาการเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาที่ผ่านมา มีจำนวน ทั้งสิ้น 112 

แห่ ง คิด เป็นร้อยละ 76.19 เมื่ อ พิจารณารายกลุ่ มสาระการเรียนรู้  พบว่า กลุ่ มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) มีจำนวนสถานศึกษาที่มีผลการพัฒนาเพ่ิมขึ้นกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมามากที่สุด 
จำนวน 131 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 89.12 รองลงมา ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีจำนวนสถานศึกษา
ที่มีผลการพัฒนาเพ่ิมขึ้นกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา จำนวน 113 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 76.87 กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ มีจำนวนสถานศึกษาที่มีผลการพัฒนาเพ่ิมขึ้นกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา จำนวน 98 แห่ง              
คิดเป็นร้อยละ 66.67 และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีจำนวนสถานศึกษาที่มีผลการพัฒนาเพิม่ขึ้นกว่า
ปีการศึกษาท่ีผ่านมา จำนวน 40 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 27.21 
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 ระดับ      ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 3 
 

ปีการศึกษา 2563 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  มีสถานศึกษา          
ที่เปิดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 53 แห่ง โดยมีสถานศึกษาที่มีนักเรียนประสงค์
เข้ารับการทดสอบ จำนวน 38 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 71.70 สำหรับนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ                           
มีจำนวนทั้งสิ้น 1,656 คน มีนักเรียนที่ประสงค์เข้ารับการทดสอบ จำนวน 766 คน คิดเป็นร้อยละ 46.26 ซึ่งผล
จากการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่
ผ่านมา ปรากฏผลดังต่อไปนี ้

 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

จำนวนผู้
เข้าสอบ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
สูงสุด 

คะแนน
ต่ำสุด 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

มัธยฐาน ฐานนิยม 

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 
ได้ แก่  กลุ่ มส าระการเรียนรู้ภ าษาต่ างประ เทศ (ภ าษาอั งกฤษ ) มี คะแนน เฉลี่ ย  เท่ ากับ  29.20                         
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ  27.73 และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                       
มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 20.26 ตามลำดับ สำหรับคะแนนสูงสุดของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีดังนี้                                    
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีนักเรียนได้คะแนนสูงสุด เท่ากับ 88.75 คะแนน  กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  มีนักเรียนได้คะแนนสูงสุด เท่ากับ  82.50 คะแนน กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ มีนักเรียนได้คะแนนสูงสุด เท่ากับ 68.00 คะแนน และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                      
มีนักเรียนได้คะแนนสูงสุด เท่ากับ 61.00 คะแนน  

ผลจากการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จำนวนทั้งสิ้น  38 แห่ง 
พบว่า สถานศึกษาที่มีคะแนนรวมเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระฯ สูงกว่าระดับประเทศ มีจำนวน  1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 
2.63 เมื่อพิจารณารายกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีจำนวนสถานศึกษาที่มี
คะแนนเฉลี่ ยสู งกว่าคะแนนเฉลี่ ยระดับประเทศมากที่ สุ ด จำนวน 7  แห่ ง คิด เป็ นร้อยละ 18.42                   
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีจำนวนสถานศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 
จำนวน 4 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 10.53 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิ ตศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) มีจำนวนสถานศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 
จำนวน 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 2.63 
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 สำหรับพัฒนาการของเขตพ้ืนที่การศึกษาเมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษาที่ ผ่านมา พบว่า                    
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีพัฒนาการเพ่ิมขึ้น คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)  
ปรากฏผล ดังกราฟ 
 

 
 
นอกจากนั้น พบว่า สถานศึกษาที่มีพัฒนาการเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา มีจำนวนทั้งสิ้น                  

20 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 52.63 เมื่อพิจารณารายกลุ่มสาระการเรียนรู้  พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) มีจำนวนสถานศึกษาที่มีผลการพัฒนาเพ่ิมขึ้นกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา                  
มากที่สุด จำนวน 23 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 60.53 รองลงมา ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีจำนวน
สถานศึกษาที่มีผลการพัฒนาเพ่ิมขึ้นกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา จำนวน 19 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 50.00                 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิ ตศาสตร์  และกลุ่ มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์  มีจำนวนสถานศึกษา                                
ที่มผีลการพฒันาเพิ่มข้ึนกว่าปีการศึกษาท่ีผ่านมา จำนวน 17 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 44.74 เฉกเช่นเดยีวกัน 

 
 
ระดับ      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 
 จากการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ปีการศึกษา 2563 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โดยมีสถานศึกษา
ในสังกัดเข้าสอบจำนวน 1 แห่ง และมีนักเรียนเข้าสอบจำนวนทั้งสิ้น 48 คน ซึ่งผลจากการดำเนินการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านมา ปรากฏผลดังต่อไปนี้ 
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กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

จำนวนผู้
เข้าสอบ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
สูงสุด 

คะแนน
ต่ำสุด 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบีย่งเบน
มาตรฐาน 

มัธยฐาน ฐานนิยม 

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 
วิทยาศาสตร ์ 48 100.00 50.15 15.40 27.43 6.74 28.15 30.50 
 

จากตารางข ้างต ้น  พบว่า กลุ่ มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ ย เท่ ากับ 33.34                                    
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 32.02 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                        
มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 27.43 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 
22.50 และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 18.88 ตามลำดับ สำหรับคะแนนสูงสุด
ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีดังนี้  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีนักเรียนได้คะแนนสูงสุด เท่ากับ 
58.50 คะแนน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีนักเรียนได้คะแนนสูงสุด เท่ากับ 50.15 คะแนน กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมมีนักเรียนได้คะแนนสูงสุด เท่ากับ 44.00 คะแนน กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) มีนักเรียนได้คะแนนสูงสุด เท่ากับ 37.50 คะแนน และ
กลุ่มสาระ                 การเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีนักเรียนได้คะแนนสูงสุด เท่ากับ 34.38 คะแนน  

สำหรับพัฒนาการของเขตพ้ืนที่การศึกษาเมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษาที่ผ่านมา พบว่า                   
มีคะแนนเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระฯ เพ่ิมขึ้นกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา และเม่ือพิจารณารายกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
พบว่า กลุ่ มสาระการเรียนรู้คณิ ตศาสตร์  กลุ่ มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ มีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นกว่าปีการศึกษา
ที่ผ่านมาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ปรากฏผลดังกราฟ 
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(ที่ มา : 1) รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น พ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563                 
2) รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test: NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 
และ 3) รายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ชั้นประถมศึกษา              
ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา) 

14.  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการศึกษา (SWOT Analysis) และความต้องการในการ
พัฒ นาการจัดการศึ กษาของโรงเรียน ในสั งกัดสำนั กงาน เขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึกษา
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 
- กิจกรรมการเรียนรู้ทีเ่ป็นรูปธรรมส่งเสริมทักษะ
ในศตวรรษท่ี 21 โดยเฉพาะทักษะ Soft-Skills 
- สมรรถนะผู้เรียนด้าน Hard-Skills  
- การนิเทศ กำกับ และติดตามการขับเคลื่อน
ดำเนินงานและการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน  
ในสังกัด  
- บทบาทของศึกษานิเทศก์เชิงรุก 

- สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ    
ในพ้ืนที่ควบคุม 
- ความพร้อมด้านเทคโนโลยีการสื่อสารออนไลน์
ของผู้เรียน 
 

 
จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการศึกษาทั้งสภาพแวดล้อมภายนอก และสภาพแวดล้อม

ภายในของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และโรงเรียนในสังกัดทั้ง         
176 แห่ง พบว่า สภาพแวดล้อมภายนอกมีปัจจัยที่ส่งเสริมด้านโอกาส (Opportunities) ในการเข้าถึง                    
ท างการศึ กษ าที่ มี คุณ ภ าพ และมี ค วามห ลากห ลายมากกว่ าปั จ จั ยที่ เป็ น อุ ป สรรค  (Threats)                                
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สำหรับสภาพแวดล้อมภายใน มีปัจจัยที่เป็นจุดอ่อน (Weakness) มากกว่าปัจจัยที่เป็นจุดแข็ง (Strength) 
ทั้งนี้ จากข้อมูลการสำรวจแนวทางการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน
ในสังกัด พบว่า โรงเรียนต้องการให้มีการขับเคลื่อนกิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับ
และพัฒนาทักษะในศตวรรษที่  21 ของผู้ เรียน 3R8C ซ่ึงเป็นทักษะพ้ืนฐานที่จำเป็นต่อผู้ เรียนทุกคน                
ในการเรียนรู้ และการประกอบอาชีพ ได้แก่ ความสามารถด้านการอ่านออก ความสามารถในการเขียน                          
และมีทักษะในการคำนวณ นอกจากนี้ ผลการสำรวจความคิดเห็นของโรงเรียนในสังกัด พบว่า ควรมุ่งเน้น     
การเสริมสร้างทักษะที่เป็น Soft-Skills อาทิ การทำงานเป็น Teamwork และภาวะผู้นำและผู้ตามของผู้เรียน
แต่ละระดับชั้น ตลอดจนทักษะการควบคุมอารมณ์ เป็นต้น 

ทั้งนี้ จากผลการสำรวจความคิดเห็น และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการศึกษา แสดงให้เห็นว่า
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 มีปัจจัยที่เอ้ือต่อการพัฒนาการ                      
จัดการศึกษา และมีจุดเน้นที่ควรได้รับการส่งเสริมและยกระดับขับเคลื่อนการดำเนินงานตามภารกิจ                      
ให้บรรลุผลสำเร็จและเกิดประสิทธิผล โดยควรมีการกำหนดกลยุทธ์ในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ                 
ให้มีความครอบคลุมและสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ข้อเสนอแนะตามแนวทางการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาจากผลการสำรวจความคิดเห็น ตลอดจนนำยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบายและจุดเน้น           
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาเป็นปัจจัยหลักในการจัดทำโครงการ/กิจกรรมที่มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์            
อย่างเป็นรูปธรรม (ท่ีมา: ผลการสำรวจความคิดเห็นตามหนังสือสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา  เขต 1  ที่ ศธ 04093/3985 ลงวันที่ 12 ตลุาคม 2564) 
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รองผู้อำนวยการ สพป.อย.เขต 1 

 
 
 
 
 
 

คณะผู้บรหิาร 
สำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศกึษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
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ส่วนที ่2 
นโยบายและทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 
 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 54 ระบุไว้ว่ารัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคน
ได้รับการศึกษาเป็นเวลา 12 ปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพ โดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่ายซึ่งรัฐต้องดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา ตามวรรคหนึ่ง เพ่ือ
พัฒนาทางร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการด้วย ทั้งนี้  รัฐบาลต้อง
ดำเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้มี
การเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน                           
ในการจัดการศึกษาทุกระดับซึ่งรัฐบาล  ต้องดำเนินการกำกับติดตามและส่งเสริมให้การจัดการศึกษาทุกระดับ
เป็นไปอย่างมคีุณภาพ และได้มาตรฐานสากล โดยคำนึงถึงสิทธิ โอกาส และความเสมอภาคทางการศึกษา     

ในการนี้ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ได้น้อมนำพระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลที่  10 ด้านการศึกษามาเป็น               
หลักยึดในการวางแผนพัฒนาการศึกษา ประกอบกับได้นำยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580)                   
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติทีเ่กีย่วข้องกับการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ.2560 – 2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 – 2579 นโยบายรัฐบาล 12 ด้าน นโยบายและ
จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ยกระดับและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียน เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการ “ปลดล็อก 
ปรับเปลี่ยน และเปิดกว้าง” ทางการศึกษาและกระบวนการบริหารจัดการศึกษา โดยการส่งเสริมและ
สนับสนุนการบริหารจัดการให้โรงเรียนมีความเข้มแข็ง เพ่ือให้โรงเรียนสามารถขับเคลื่อนและยกระดับ
คุณภาพการศึกษา และประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษา เพ่ือสิทธิ โอกาส และลดความเหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษาให้แก่ผู้ เรียนในทุกพ้ืนที่  รวมทั้งนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ นโยบายของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) และแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2562 – 2565) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
มาร่วมกันระดมความคิดเห็น วิเคราะห์ สังเคราะห์ และวิพากษ์ประเด็นสำคัญในการพัฒนาเพ่ือหาแนวทาง                         
ในการยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาที่ได้กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ทั้งนี้ 
หลักการสำคัญที่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 นำมาบูรณาการและ
ประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามภารกิจที่รับผิดชอบมีดงันี้ 
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1. พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10  
    พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว                

ทรงให้ความสำคัญด้านการศึกษาของไทยเนื่องจากการศึกษาเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศในทุก ๆ 
ด้าน ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงมีพระบรมราโชบาย   ด้านการศึกษาทุกระดับ              
ของไทย โดยการศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียนครอบคลุม 4 ด้าน ประกอบด้วย  

    1) มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง โดยการศึกษาต้องมุ่งเสริมสร้างให้ผู้เรียนทุกระดับการศึกษา               
มีความรู้ ความเข้าใจที่มีต่อชาติบ้านเมือง ยึดมั่นในศาสนา มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ และต้องมีความ
เอ้ืออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน  

    2) มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม โดยการศึกษาต้องมุ่งเสริมสร้างให้ผู้เรียนทุกระดับรู้จัก
แยกแยะ สิ่งที่ผิด - ที่ถูก สิ่งชั่ว - สิ่งดี เพ่ือให้ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบที่ดีงาม และปฏิเสธสิ่งที่ผิดที่ชั่วเพ่ือสร้างคนดี
ให้แก่บ้านเมือง  

    3) มีงานทำ มีอาชีพ โดยการศึกษาต้องมุ่งเสริมสร้างให้ผู้เรียนรักงาน สู้งาน ทำงานจนสำเร็จ 
อบรมบ่มนิสัยให้รู้จักเรียนรู้การทำงานให้สามารถเลี้ยงตัวและเลี้ยงครอบครัวได้  

    4) เป็นพลเมืองดี  โดยการศึกษาต้ องมุ่ งเสริมสร้างให้ผู้ เรียนมีความตระหนักและเข้ าใจ           
การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าที่ของทุกคน โดยครอบครัว สถานศึกษาและสถานประกอบการต้องส่ งเสริม          
ให้ทุกคนมีโอกาสทำหน้าที่ของพลเมืองดี ซึ่งการเป็นพลเมืองดีต้องเป็นผู้มีน้ำใจมีความเอ้ืออาทร ต้องทำงาน
อาสาสมัคร งานบำเพ็ญประโยชน์ “เห็นอะไรที่จะทำเพ่ือบ้านเมืองได้ก็ต้องทำ” 

2. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
    รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2560 

โดยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษามีบทบัญญัติไว้ในมาตรา 54 ที่ว่า รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคน
ได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย รัฐต้องดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคที่หนึ่ง                     
เพ่ือพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการด้วย รัฐต้องดำเนินการให้ประชาชน
ได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการ
ร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมี
หน้าที่ดำเนินการ กำกับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษามีคณุภาพและได้มาตรฐานสากล  

    การศึกษาทุกระดับต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นทั้งคนดี คนเก่ง มีวินัย มีความภูมิใจในชาติ มี
ความสามารถตามความถนัดของตนและมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ ทั้งนี้ ในการดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาตามวรรคสอง หรือให้ประชาชนได้รับ
การศึกษาตามวรรคสาม รัฐต้องดำเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา
ตามความถนัดของตน  

3. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 
    พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ได้กำหนดคำนิยามการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หมายถึง 

การศกึษาระดับก่อนอุดมศึกษา และกำหนดในมาตรา 10 การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาส
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เสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ              
โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 

     ในการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่ายกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ 
สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพ่ึงตนเองได้ 
หรือไม่มีผู้ดูแลและด้อยโอกาสทางการศึกษา รัฐต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสให้ได้รับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานเป็นพิเศษ และในส่วนของการจัดการศึกษาสำหรับเด็กหรือบุคคลที่มีความพิการหรือความต้องการ
พิเศษ ให้จัดตั้งแต่แรกเกิดหรือเมื่อค้นพบความบกพร่องนั้นโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิ
ได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการ              
ที่กำหนดในกฎกระทรวง และสำหรับการจัดการศึกษาสำหรับเด็กหรือบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ (Gifted 
children & Gifted person)  ต้องจัดการศึกษาด้วยรูปแบบที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงความสามารถของเด็ก
หรอืของบุคคลนั้นเป็นสำคัญ 

4. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ป ี(พ.ศ.2561 – 2580)  
               ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580 เป็นแผนการพัฒนาประเทศที่กำหนดกรอบและแนว
ทางการพัฒนาให้หน่วยงานของรัฐทุกภาคส่วนต้องทำตาม เพ่ือ ให้บรรลุ วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
ที่ว่า “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบต่อผลประโยชน์
แห่งชาติ โดยที่รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 กำหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ                
เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่างๆ                        
ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน เพ่ือให้เกิดพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561 - 2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย ซึ่งจะต้องนำไปสู่ การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือความสุขของคนไทย               
ทุกคน เพ่ือให้ประเทศสามารถยกระดับการพัฒนาให้บรรลุวิสัยทัศน์และเป้าหมายการพัฒนาประเทศ              
จึงจำเป็นต้องกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศระยะยาวที่มุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนา
ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) ยุทธศาสตร์ชาติ                
ด้านความมั่นคง 2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 4) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม  5) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ                    
6)  ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ช า ติ ด้ า น ก า ร ป รั บ ส ม ดุ ล แ ล ะ พั ฒ น า ร ะ บ บ ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ภ า ค รั ฐ                                          
(ท่ีมา: ประกาศราชกิจจานุเบกษา ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561 – 2580) 

5. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องกบัการศึกษา (พ.ศ.2561 – 2580) 
         แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นส่วนสำคัญในการถ่ายทอดเป้าหมาย และประเด็น
ยุทธศาสตร์ของยุทธศาสตร์ชาติลงสู่แผนระดับต่าง ๆ ต่อไป ซึ่งได้คำนึงถึงประเด็นร่วมหรือประเด็นตัดข้าม
ยุทธศาสตร์  และการประสานเชื่ อมโยงเป้ าหมายของแต่ละแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                             
ให้มคีวามสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน โดยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติจะประกอบด้วย สถานการณ์
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และแนวโน้มที่เกี่ยวข้องของแผนแม่บท เป้าหมายและตัวชี้วัดในการดำเนินการ  ซ่ึงแบ่งช่วงเวลาออกเป็น 4 
ช่วง ช่วงละ 5 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนแม่บทเพ่ือบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ใน 
ยุทธศาสตร์ชาติ มีทั้งสิ้น 23 ประเด็น ประกอบด้วย  1) ความมั่นคง 2) การต่างประเทศ 3) การพัฒนา                      
การเกษตร 4) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 5) การท่องเที่ยว 6) การพัฒนาพ้ืนที่และเมืองน่าอยู่
อัจฉริยะ  7) โครงสร้างพ้ืนฐานระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล 8) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมยุคใหม่ 9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ   10) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 11) การพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  12) การพัฒนาการเรียนรู้  13) การสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี  14) ศักยภาพ
การกีฬา 15) พลังทางสังคม 16) เศรษฐกิจฐานราก 17) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม                    
18) การเติบโตอย่างยั่งยืน 19) การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ 20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพ
ภาครัฐ 21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และ                   
23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
   ทั้งนี้ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นส่วนสำคัญในการถ่ายทอดเป้ าหมายและประเด็น
ยุทธศาสตร์ของยุทธศาสตร์ชาติลงสู่แผนระดับต่าง ๆ ต่อไป ซึ่งได้คำนึงถึงประเด็นร่วมหรือประเด็นตัดข้าม
ยุทธศาสตร์ และการประสานเชื่อมโยงเป้าหมายของแต่ละแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติให้มีความ
สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน โดยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติจะประกอบด้วย สถานการณ์และ
แนวโน้มที่เกี่ยวข้องของแผนแม่บท เป้าหมายและตัวชี้วัดในการดำเนินการซึ่งแบ่งช่วงเวลาออกเป็น 4 ช่วง    
ช่วงละ 5 ปี รวมทั้งกำหนดแนวทางการพัฒนา และแผนงาน/โครงการที่สำคัญของแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือเป็นกรอบในการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนา
ประเทศที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติว่า “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนา               
อย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศใน
หลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต  ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชน
เพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม”  ซึ่งจะมีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องที่จะต้องปฏิบัติให้
เป็นไปตามนั้น รวมทั้งการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทซึ่งจะ
นำไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศ
พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายในช่วงเวลาดังกล่าว เพ่ือความสุข
ของคนไทยทุกคน 

   ในด้านการศึกษา แผนแม่บทประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยตรง มี 2 ประเด็นหลัก คือ แผนแม่บทประเด็น
ที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต และประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ ทั้งนี้ ยังมีแผนแม่บท
ประเด็นอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาโดยรองซ่ึงสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสามารถนำข้อมูลแผนแม่บท
ประเด็นที่เกี่ยวข้องทั้งโดยตรงและโดยรองไปวิเคราะห์ความสอดคล้องเพ่ือจัดทำโครงการและกิจกรรม                    
ตามภารกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งนี้ เป้าหมายระดับประเด็นของแผน
แม่บทประเด็นที่ 11 และประเด็นที่ 12 มีดังนี ้

   5.1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต                      
มีเป้าหมายระดับประเด็น คือ คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย 
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สติปัญญาและคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต และมีแผนย่อยที่เก่ียวข้องกับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 2 แผนย่อย ได้แก่  

         5.1.1) แผนย่อยการพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย แนวทางการพัฒนา                  
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คือ จัดให้มีการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการ สมรรถนะและ
คุณลักษณะที่ดีที่สมวัยทุกด้าน โดยการพัฒนาหลักสูตรการสอนและปรับปรุงสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย                   
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่เน้นการพัฒนาทักษะสำคัญต่าง ๆ อาทิ ทักษะทางสมอง ทักษะด้านความคิด
ความจำ ทักษะการควบคุมอารมณ์ ทักษะการวางแผนและการจัดระบบ ทักษะการรู้จักประเมินตนเอง ควบคู่
กับการยกระดับบุคลากรในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ มีความพร้อมทั้งทักษะ ความรู้ จริยธรรม และ                      
ความเป็นมืออาชีพ เป้าหมายของแผนย่อย คือ เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพมีการพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึง
บริการที่มีคุณภาพมากขึ้น  

         5.1.2) แผนย่อยการพัฒนาช่วงวัยเรียน วัยรุ่น แนวทางพัฒนา ได้แก่ 1) จัดให้มีการพัฒนา
ทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ความสามารถ               
ในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์ การทำงานร่วมกับผู้อื่น 2) จัดให้มีการพัฒนาทักษะด้านภาษา 
ศิลปะ และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ                
3) จัดให้มีการพัฒนาทักษะในการวางแผนชี วิตและวางแผนการเงิน ตลอดจนทักษะที่ เชื่อมต่อกับ                    
โลกการทำงาน 4) จัดให้มีพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ การบ่มเพาะการเป็น
นักคิด นักนวัตกร และการเป็นผู้ประกอบการใหม่ รวมทั้งทักษะชีวิตที่สามารถอยู่ร่วมกันและทำงานภายใต้
สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม 5) ส่งเสริมและสนับสนุนระบบบริการสุขภาพและอนามัยที่เชื่อมต่อกันระหว่าง
ระบบสาธารณสุขกับโรงเรียนหรือสถานศึกษา เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพด้านความฉลาดทางเชาวน์ปัญญา และ
ความฉลาดทางอารมณ์ตลอดจนภูมิคุ้มกันด้านต่าง ๆ ในการดำเนินชีวิตของกลุ่มวัยเรียน วัยรุ่น เป้าหมายของ
แผนย่อย คือ วัยเรียน วัยรุ่นมีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์             
รักการเรียนรู้   มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว 
สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล 

   5.2) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ มีเป้าหมายระดับ
ประเด็น 2 เป้าหมาย คือ 1) คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จำเป็นของ
โลกศตวรรษที่  21 มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่าง                   
มีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และ 2) คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ
ตามความถนัดและความสามารถของพหุปัญญาดีขึ้น มีแผนย่อย 2 แผน ดังนี้ 

         5.2.1) แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ             
ที่ 21 ซึ่งมีแนวทางการพัฒนา โดย 1) ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่ 21 2) เปลี่ยนโฉม
บทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ 3) เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท              
4) พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ 5) สร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 
และมีเป้าหมายให้คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน   มีทักษะการเรียนรู้ และมีทักษะที่จำเป็น
ของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น  
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         5.2.2) แผนย่อยการตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย ซึ่งมีแนวทางการพัฒนา 
คือ 1) พัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญา 2) สร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการทำงาน และระบบสนับสนุนที่
เหมาะสมสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ และมีเป้าหมายของแผนย่อย คือ ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพ่ือการ
ส่งเสริม การพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนา                      
ให้เตม็ตามศักยภาพเพ่ิมข้ึน  

6. แผนการปฏิรูปประเทศ 
    แผนการปฏิรูปประเทศได้มีการประกาศเมื่อวันที่ 6 เมษายน 2561 เพื่อกำหนดกลไก วิธีการและ

ขั้นตอนการปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ โดยการปฏิรูปประเทศต้องดำเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามที่
บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ประกอบด้วย ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดอง                       
มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุ
กับการพัฒนาด้านจิตใจ สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพ่ือขจัดความเหลื่อมล้ำ 
ซึ่งนำไปสู่ความสุขของประชาชน และการมีคุณภาพชีวิตที่ดี  และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศตาม                
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทั้งนี้  การปฏิรูปประเทศ                   
ต้องสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตร์ชาติ   ที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562 
จึงไดม้ีการประกาศแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา (ฉบับปรับปรุง) 5 เรื่อง ได้แก่  

   6.1) การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย 
   6.2 ) การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่ การเรียนรู้ ฐานสมรรถนะ เพ่ือตอบสนอง                         

การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
    6.3) การปฏิรูปกลไก และระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ

มาตรฐาน  
    6.4) การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอ่ืน ๆ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ 

นำไปสู่การจ้างงานและการสร้างงาน 
    6.5) การปฏิรูปบทบาทการวิจัยและระบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือสนับสนุน                  

การพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน และกำหนดกิจกรรมที่ส่งผลให้เกิด                     
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) เพ่ือเร่งรัดให้เกิดผลการดำเนินการที่สำคัญภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

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

เข้าถึงโอกาส และความเสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา                          
ทีม่ีประสิทธิภาพ พัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในการทำงานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน และ
การพัฒนาประเทศ เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาได้นำไปเป็นกรอบและแนวทาง                    
การพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้สำหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต ภายใต้บริบท
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้ง                       
ความเป็นพลวัตร เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่พัฒนา
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แล้ว ซึ่งภายใต้กรอบแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 – 2579 ได้กำหนดสาระสำคัญสำหรับบรรลุเป้าหมาย
ของการพฒันาการศึกษาใน 5 ประการ ได้แก่  

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

ในการแข่งขันของประเทศ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสรา้งสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
   ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม 
   ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
 

8. นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2565 
    กระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอด
ช่วงชีวิต การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ การพัฒนาเด็กตั้งแต่                   
ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย การพัฒนาช่วงวัยเรียน วัยรุ่น การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน 
รวมถึงการส่งเสริมศักยภาพวัยผู้สูงอายุ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21 และพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย และประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ด้วยหลักการเบื้องต้นนี้ 
กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดนโยบายการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2565 ประกอบด้วย
นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2565 ครอบคลุม 12 นโยบาย
หลัก และ 7 นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) ดังนี้ 

    12 นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2565              
มีดังนี้ 

    1. การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย และทันการเปลี่ยนแปลงของโลก                
ในศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกระดับการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับ
บริบทสังคมไทย 

    2. การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย์ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
อาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล เพ่ือให้ครูและอาจารย์ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ                     
ทั้งด้านการจัดการเรียนรู้ด้วยภาษาและดิจิทัล สามารถปรับวิธีการเรียนการสอนและการใช้สื่ อทันสมัย                 
และมีความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ทางการศึกษาท่ีเกิดกับผู้เรียน 
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    3. การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ (NDLP) และ
การส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจำวัน เพ่ือให้มีหน่วยงานรับผิดชอบพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้
ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ ที่สามารถนำไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยและเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้                 
อย่างกว้างขวางผ่านระบบออนไลน์ และการนำฐานข้อมูลกลางทางการศึกษามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา 

    4. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา โดยการส่ งเสริมสนับสนุน
สถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา                    
โดยใช้จังหวัดเป็นฐาน โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติที่ได้รับการปรับปรุงเพ่ือกำหนดให้              
มีระบบบริหารและการจัดการ รวมถึงการจัดโครงสร้างหน่วยงานให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนให้                  
มีคุณภาพ สถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้                                  
จังหวัดเป็นฐาน มีระบบการบริหารงานบุคคลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

     5. การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการระดมทรัพยากร
ทางการศกึษาจากความร่วมมือทุกภาคส่วน เพ่ือให้การจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษา มีความเป็นธรรม และ
สร้างโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพทัดเทียมกลุ่มอ่ืน ๆ กระจายทรัพยากรทั้งบุคลากร
ทางการศึกษา งบประมาณและสื่อเทคโนโลยีได้อย่างทัว่ถึง 

     7. การนำกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) และกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (AQRF) สู่การปฏิบัติ 
เป็นการผลิตและการพัฒนากำลังคนเพ่ือการพัฒนาประเทศ โดยใช้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เชื่อมโยงระบบ
การศึกษาและการอาชีพ โดยใช้กลไกการเทียบโอนประสบการณ์ด้วยธนาคารหน่ วยกิต และการจัดทำ
มาตรฐานอาชีพในสาขาที่สามารถอ้างอิงอาเซียนได้ 

     8. การพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาเพ่ือพัฒนาร่างกาย 
จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนแผนบูรณาการการพัฒนา                 
เด็กปฐมวัยตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2562 สู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรม โดยหน่วยงาน              
ที่เก่ียวข้องนำไปเป็นกรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีการติดตามความก้าวหน้า
เป็นระยะ 

      9. การศึกษาเพ่ืออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือให้                       
ผู้จบการศึกษาระดับปริญญาและอาชีวศึกษามีอาชีพ และรายได้ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพและคุณภาพชีวิต
ที่ดี มีส่วนช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกได ้

       10. การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทยด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้                    
ในการจัดการศึกษาทุกระดับการศึกษา เพื่อให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
มาใช้ในการจัดการศึกษาผ่านระบบดิจิทัล 

       11. การเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา 
และผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ เพ่ือเป็นการเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ                  
ของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาและผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพเิศษ 
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       12. การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของ                         
กลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาและผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 

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

ช่วยเหลือนักเรียน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข และได้รับการปกป้องคุ้มครองความ
ปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงการสร้างทักษะให้ผู้เรียนมีความสามารถในการดูแลตนเองจากภัย
อันตรายต่าง ๆ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคม  

        2. หลักสูตรฐานสมรรถนะ มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยยึดความสามารถ                    
ของผู้เรียนเป็นหลักและพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่ต้องการ 

        3. ฐานข้อมูล Big Data มุ่งพัฒนาการจัดการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและไม่ซ้ำซ้อน เพ่ือให้
ได้ข้อมูลภาพรวมการศึกษาของประเทศที่มีความครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสามารถนำมาใช้
ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง 

        4. ขับ เคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) สนับสนุน                     
การดำเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ตามความเลิศของแต่ละ
สถานศึกษาและตามบริบทของพ้ืนที่ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
ตลอดจนมีการจัดการเรียนการสอนด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน 

        5. พัฒนาทักษะทางอาชีพ ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เน้นพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียน                  
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างอาชีพและรายได้ที่เหมาะสม และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 

        6. การศึกษาตลอดชีวิต การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับประชาชนทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพ
และมาตรฐาน ประชาชนในแต่ละช่วงวัยได้รับการศึกษาตามความต้องการอย่างมีมาตรฐาน เหมาะสมและ
เต็มตามศักยภาพตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรา และพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมเพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้า     
สู่สังคมผู้สูงวัย 

        7. การจัดการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้ที่มี
ความต้องการจำเป็นพิเศษได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ สามารถดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีเกียรติ 
ศักดิ์ศรเีท่าเทียมกับผู้อ่ืนในสังคม สามารถช่วยเหลือตนเองและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 

9. นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2565 
    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตระหนักถึงนโยบายด้านการศึกษา ซึ่งเป็น                      

ส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศให้บรรลุเป้าหมายอย่างยั่ งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในทุกด้าน ดังนั้น 
เพ่ือให้การดำเนินการเกิดผลสัมฤทธิ์และสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ โดยเฉพาะกิจกรรมปฏิรูป
ประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) ที่มีความสำคัญเร่งด่วน 
และสามารถดำเนินการและวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรมในช่วงปี พ.ศ.2564 – 2565 ซึ่งเกี่ยวข้องกับสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้แก่ 1) การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับ
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ปฐมวัย 2) การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21 และ 3) การสร้างระบบการผลิต และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  

   ด้วยเหตุผลและความสำคัญดังกล่าวข้างต้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                    
จึงได้กำหนดนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2565 เพ่ือให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
หน่วยงานทางการศึกษาในสังกัดนำไปเป็นกรอบ ทิศทาง และแนวทางในการขับเคลื่อนดำเนินการภารกิจ                  
ที่รับผิดชอบ และภารกิจตามนโยบายเร่งด่วน ประกอบด้วย 1) ด้านความปลอดภัย 2) ด้านโอกาส                                
3) ด้านคุณภาพ และ 4) ด้านประสิทธิภาพ โดยมีประเด็นสำคัญที่หน่วยงานทางการศึกษาต้องขับเคลื่อน
ดำเนินการให้เป็นรูปธรรมและเกิดประสิทธิผล ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน         
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04006/ว3200 เรื่อง แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ.2564 – 2565) สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ลงวันที่ 30 กันยายน 2564 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

   1. ด้านความปลอดภัย 
       พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

และสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะ    
ทีด่ี สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ 

   2. ด้านโอกาส  
       2.1 สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่ายกาย จิตใจ วินัย 

อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย 
       2.2 ดำเนินการให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างมีคุณภาพ             

ตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อ และประกอบ
อาชีพตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ               
สู่ความเปน็เลิศเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

       2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือป้องกันไม่ให้
ออกจากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
อย่างเท่าเทียมกัน 

       2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ  มีทักษะ     
ในการดำเนินชีวิต มี พ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ พ่ึงตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตาม                    
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

   3. ด้านคุณภาพ 
       3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นของโลก

ในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง 

       3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และการ
เลือกศึกษาต่อเพ่ือการมีงานทำ 
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       3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะทีเ่น้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จำเป็นในแต่ละ
ระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้าน 
ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 

       3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียน                  
การสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 

4. ด้านประสทิธิภาพ 
    4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน            

บนฐานขอ้มูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
    4.2 พัฒนาโรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษา โรงเรียนคุณภาพระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน

ขนาดเล็กและโรงเรียนที่สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน 
สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที ่ 

    4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่                    
1 – 3 น้อยกว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพ 

    4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะและสถานศึกษา
ที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ 

    4.5 สนับสนุนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและ                 
การเพ่ิมความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

    4.6 เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

10. สาระสำคัญแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

       สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ผลสัมฤทธิ์และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และ
กลยุทธ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

       10.1 วิสัยทัศน์  
      “สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน” 
       10.2 พันธกิจ  
          10.2 .1  จั ดการศึกษาเพ่ื อ เสริมสร้า งความมั่ นคงของสถาบั นหลั กของชาติ                           

และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
      10.2.2 พัฒนาผู้ เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทา งวิชาการ เพ่ือสร้าง                         

ขีดความสามารถในการแข่งขัน 
      10.2.3 พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะ

ในศตวรรษที่ 21 
      10.2.4 สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการ

ทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
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      10.2.5 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
      10.2.6 จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)  
      10.2.7 ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษา

โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
        10.3 ผลสัมฤทธิ์และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 
       10.3.1 ผู้ เรียนมีความพร้อมในการรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ                     

รวมถึงผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการศึกษาสอดคล้องกับอัตลักษณ์              
ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

       10.3.2 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพชีวิตที่มีคุณภาพและส่งเสริม
ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 

       10.3.3 ประชากรทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาส ในการเข้าถึงบริการการศึกษา                    
ขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ และมีมาตรฐานอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน 

       10.3.4 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ มีทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของประเทศ 

       10.3.5 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพให้สูงขึ้น 
        10.4 กลยุทธ์  

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

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

       ในการขับเคลื่อนดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 และโรงเรียนในสังกัด 176 แห่งนั้น หน่วยงานมีความจำเป็นต้องนำสาระสำคัญ           
ของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายและจุดเน้น                     
ของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ให้มีความสอดคล้องเหมาะสมกับสภาพบริบทของพื้นที่ 
โดยบูรณาการหลักการและจุดเน้นมาเป็นกรอบและแนวทางในการขับเคลื่อนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติ
การประจำปีงบประมาณ ให้มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ด้วยเหตุผลและ                    
ความตระหนักในความจำเป็นดังกล่าวข้างต้น สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
เขต 1 จึงได้กำหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไว้ เป็นหลักการสำหรับองค์กร และโรงเรียน                 
ในสังกัดนำไปประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนภารกิจในความรับผิดชอบให้บรรลุผลสำเร็จสูงสุดในปีงบประมาณ                         
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” 

 

 

 
    
1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

   3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค สิทธิและหน้าที่ของบุคคลอย่างมีคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ำให้
ผู้เรียน 

ทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ  
6. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)  
 

 วิสัยทัศน์ (Vision) 
 

  ค่านิยม (Core Value) 
 

   พันธกิจ (Mission) 
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วัฒนธรรมองค์กรของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุ ธยา เขต 1 

ประกอบด้วยอักษรภาษาอังกฤษที่สื่อถึงความเป็นองค์กรที่มุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในทุกมิติ ซ่ึง
รวมกันเป็นคำที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของความเป็นเมืองหลวงเก่าของประเทศไทย คือ คำว่า “KRUNGKAO 1          
โดยอักษรแต่ละตวัสื่อถึงความหมายที่เป็นวัฒนธรรมขององค์กร 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  มุง่หน้าสู่ความเป็นเลิศ 

 
 
 

 
  1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ตลอดจนยึดมั่นการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิด
ที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของชาติ  

  2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 
21 และค่านิยม 12 ประการ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคม  

  3. ผู้ เรียนที่มีความสามารถพิเศษ และผู้ เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ตลอดจนกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพและเหมาะสมอย่างทั่วถึง และได้รับการพัฒนาเต็มตามศกัยภาพ  

  4. ผู้ เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้  มีทักษะ                 
มีสมรรถนะตามหลักสูตร และทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่  21 มีสุขภาวะที่ เหมาะสมตามวัย                                
มีความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลโลกที่ดี (Global 
Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล นำไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

 5. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้ และจรรยาบรรณ      
ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

      วัฒนธรรมองค์กร (Organizational Culture)  
 

เป้าประสงค์ (Goals) 
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 6 . โรงเรียนจัดการศึกษาเพ่ื อการบ รรลุ เป้ าหมายการพัฒ นาอย่ างยั่ งยืน  (Sustainable 
Development Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง สามารถเป็นโรงเรียนต้นแบบตามบริบทของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็งครอบคลุมทุกด้าน  

 7. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการกำกับ ติดตาม 
ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ   ใช้งานวิจัย 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 

 8. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการศึกษา และรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย บนพื้นฐานความปลอดภัย เน้นการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการที่
มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที ่

 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายการดำเนินงานขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยธุยา เขต 1 มุ่งพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศโดยยึดนโยบาย  4 สร้าง ดังนี้ 

 

 

 

 

 สรา้ง คุณภาพสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 สร้าง ศรัทธาพัฒนาโรงเรียน 
 สร้าง นักเรียน เก่ง ด ีมีความก้าวหน้า 
 สร้าง จิตอาสา พัฒนาผู้บริหาร ครแูละบุคลากร 
 
 

นโยบาย (Policy) 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 

Phra Nakhon Si Ayutthaya Primary Educational Service Area 
Office 1 

     “4 สร้าง พัฒนาองค์กร สู่ความเป็นเลิศ” 
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       “4 สร้าง 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” 

        
จากนโยบาย “4 สร้าง พัฒนาองค์กร สู่ความเป็นเลิศ” ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 นำมาสู่นวัตกรรมเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อน
คุณภาพการศึกษาทั้งในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และโรงเรียนทุกขนาดในสังกัด    ทั้ง 176 แห่ง โดยใช้
รูปแบบนวัตกรรมที่ว่า “กรุงเก่า 1 โมเดล” (KRUNGKAO 1 Model)   ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการนำนโยบาย
เชื่อมโยงการขับเคลื่อนสู่วัฒนธรรมองค์กรและนำไปสู่คุณภาพของผู้เรียนทุกระดับ และประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศึกษาที่สนองรับต่อวิสัยทัศน์ (Vision) ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ได้กำหนดไว้ว่า              
“สร้างคุณภาพผู้ เรียน สู่อนาคตที่ยั่ งยืน” (Building On And Supporting Quality Education For All 
Learners For A Sustainable Future)  
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 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพ่ือให้การขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมสำคัญตามภารกิจของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 มีความครอบคลุม เชื่อมโยง สอดคล้อง
กับสาระสำคัญของนโยบายและจุดเน้นของภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสามารถตอบโจทย์และ
ตัวชี้วัดของส่วนกลางและหน่วยงานทางการศึกษาได้ อย่างครบถ้วน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จึงได้กำหนดกลยุทธ์หลักในการขับเคลื่อนดำเนินงานไว้ 6 ด้าน โดย
ในแตล่ะกลยุทธ์มีมาตรการ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายเพ่ือใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานให้บรรลุผล ดังนี้  

 

กลยุทธ์ในการดำเนินงาน (Strategies) 

   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ได้กำหนดกลยุทธ์  6 ด้าน                                  
ในการขับเคลื่อนดำเนินการตามภารกิจที่ครอบคลุมนโยบาย และจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง   ซึ่งกลยุทธ์ในการดำเนินงานทั้ง 6 ด้าน 
ประกอบด้วย 

  กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ  
  กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
  กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาและเสริมสร้างศักยภาพ

ทรพัยากรมนุษย์  
  กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา  
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  กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาบนพ้ืนฐานของความปลอดภัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร                   
กับสิ่งแวดล้อม  

  กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

            ทั้งนี้ การดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา   เขต 1 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในแต่ละกลยุทธ์ได้กำหนดมาตรการ และตัวชี้วัดของแต่ละกลยุทธ์ที่มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านการศึกษา ประเด็นที่ 11 การพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต และประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ ตลอดจนประเด็นอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดย
มีการกำหนดมาตรการ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศึกษาของแต่ละกลยุทธ์ ดังนี้ 

กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ  
 
มาตรการ 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ 
ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดี
ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ และจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อ่ืน และสังคมโดยรวม           
มีความซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัยและรักษาศีลธรรมอันดีงาม  

3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนมีปลอดภัยทางร่างกาย จิตใจ มีความรู้ความเข้าใจ และมีความพร้อม
สามารถรบัมอืกับภัยคุกคามทุกรูปแบบทีม่ีผลกระทบทั้งต่อตนเอง ผู้อ่ืน ชุมชน และประเทศชาติ 
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ตัวชี้วัด  

ที ่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

ปี 2565 
1 ผู้เรียนทุกคนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ 

ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

100 

2 ผู้เรียนทุกคนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง   
มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็นพลเมื องดีของชาติ 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 
พระวชิรเกล้าเจ้ าอยู่หัว และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง        
ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

100 

5 โรงเรียนทุกแห่งจัดบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ให้ผู้ เรียนได้แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น                   
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข      
มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ     
มีคุณธรรม จริยธรรม 

100 
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กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ   
 
มาตรการ 

1. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศ และมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21   
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศตามพหุปัญญา ความถนัดและความสนใจ นำไปสู่การพัฒนา

ทักษะ วิชาชีพ เป็นนักคิด เป็นผู้สร้างนวัตกรรม  
3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับโอกาสในการเข้าสู่เวทกีารแข่งขันระดับต่าง ๆ 

 
ตัวช้ีวัด  

ที ่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ปี 2565 
1 ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ ด้านกีฬา และด้านดนตรี ตลอดจนมี

ความรู้และทักษะที่สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษ  ที่ ๒๑   
100 

2 ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาได้รับการพัฒนาหรือการประเมินสมรรถนะที่จำเป็น
ด้านการรู้ เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ด้านการรู้ เรื่องคณิตศาสตร์  
(Mathematical Literacy) และด้านการรู้ เรื่อง วิทยาศาสตร์ (Scientific 
Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA  

80 

3 ร้อยละของผู้ เรียนที่ มีความเป็นเลิศตามทฤษฎีพหุปัญญา ความถนัด           
ความสนใจ และทักษะวิชาชีพ 

80 

4 ร้อยละของโรงเรียนที่มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่  3            
ตามมาตรฐานสากล 

80 

5 ร้อยละของผู้ เรียนมีศักยภาพ ได้รับโอกาสในการเข้าสู่ เวทีการแข่งขัน                
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับภาค และระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 

80 
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กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 
มาตรการ 
 1. ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย หลักสูตรแกนกลาง มีการพัฒนาผู้เรียนโดยใช้
หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ความเป็นอยุธยา และนโยบาย  และยุทธศาสตร์การพัฒนา
มนุษยข์องประเทศ 
 2. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ เรียนได้รับการพัฒนาตามจุดมุ่ งหมายของหลักสูตร และมีทักษะ
ความสามารถที่สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถ
ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้   เพ่ือการวางแผน
ชีวิตทีเ่หมาะสมในแต่ละช่วงวัยและนำไปปฏิบัติได้ 
 3. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และทักษะนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรม 
 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ 
ตลอดจนมีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความตอ้งการของประเทศ 
 5. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มี               
สุขภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
 6. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น  “Coach” ผู้ ให้คำปรึกษา
ข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือผู้อำนวยการการเรียนรู้ 
 7. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ และการสืบค้นข้อมูล 
ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนรู้  และ
การขับเคลื่อนปฏิบัติภารกิจในความรับผิดชอบ โดยสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในแพลตฟอร์ม 
รูปแบบ วิธีการ และบริบทที่เหมาะสมกับผู้เรียน พ้ืนที่ และองค์กร 
 8. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และเป็นแบบอย่าง                                 
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
 9. พัฒ นาความรู้  และทั กษะของผู้ เรียนด้ านภาษาอังกฤษ เพ่ื อการสื่ อสาร (English for 
Communication) และการใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือ (Tool) ในการศึกษาต่อและในการประกอบอาชีพ 
 10. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในด้านความรู้ และทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการ
จัดการเรียนการสอน (Classroom English and English Language Teaching) และภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร (English for Communication) ตามกรอบ CEFR ตลอดจนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็น
ต้นแบบ (Role Model) ด้านการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เรียน และผู้มารับบริการ 
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ตัวช้ีวัด 

 

ที ่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

ปี 2565 
1 ผู้ เรี ย น ทุ ก ระดั บ มี ส ม รรถน ะส ำคัญ ต ามห ลั ก สู ต ร  มี อั ต ลั กษ ณ์                    

ความเป็นอยุธยาและมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3R8C) 
100 

2 ร้อยละของผู้ เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3 มีคะแนนผลการทดสอบ
ความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ (NT) พัฒนาขึน้ และผ่านเกณฑ์ที่กำหนด 

80 

3 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ       
ขั้น พ้ืนฐาน  (O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพ่ิมขึ้นจาก                      
ปีการศึกษาท่ีผ่านมา 

70 

4 ร้อยละของผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษา                
ปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมี
งานทำตามความถนัด และความต้องการของตนเอง มีทักษะอาชีพที่
สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ วางแผนชีวิต และวางแผน                 
ทางการเงินที่เหมาะสมและนำไปปฏิบัติได้ 

70 

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

80 

6 ผู้เรียนมศีักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี  ทั้งด้าน
ร่างกายและจิตใจ สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุข 

80 

7 ครู เปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ ให้คำปรึกษา 
ข้อเสนอแนะในการเรียนรู้หรือผู้อำนวยการการเรียนรู้ 

100 

8 ครูมีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และเป็นแบบอย่าง
ด้านคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้เรียน และชุมชน 

100 

9 ผู้เรียนทุกระดับมีความรู้ และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
(English for Communication) ตามสมรรถนะและมาตรฐาน 

70 

10 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการยกระดับภาษาอังกฤษตามกรอบ 
CEFR มีความรู้ และทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนรู้ 
(Classroom English and English Language Teaching) แ ล ะ                   
การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร (English for Communication) 
 

70 
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กลยุทธ์ที่ 4  ส่งเสริมการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
 
มาตรการ 

๑. ส่งเสริมและยกระดับโรงเรียนทุกแห่งในสังกัดในการจัดการศึกษาให้บรรลุ เป้าหมายเพ่ือการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน (Global Goals for Sustainable Development)  

๒. ส่งเสริมให้โรงเรียนกับองค์กรปกครองท้องถิ่น ภาคเอกชน และหนว่ยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่
ร่วมมือในการจัดการศึกษา พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายการสื่อสารเพ่ือการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการ
จัดการศึกษา  

๓. ยกระดับโรงเรียนทุกแห่งในสังกัดให้มีคุณภาพ และมีมาตรฐานตามบริบทของพ้ืนที่ ตลอดจนสร้าง
ความเข้มแข็งให้เกิดการพัฒนาเป็นโรงเรียนต้นแบบตามบริบทของโรงเรียนที่มีความพร้อมครอบคลุกทุกด้าน 
สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ปกครอง และชุมชน รวมทั้งขับเคลื่อนนโยบายโรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษาให้
เกิดประสิทธิภาพตามนโยบายส่วนกลาง  

๔. สนับสนุนงบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษาให้เพียงพอ และสอดคล้องเหมาะสมกับสภาพ
ข้อเท็จจริง โดยคำนึงถึงความจำเป็นตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และท่ีตั้งของโรงเรียน 

5. ส่งเสริมและสนับสนุนการนำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology and Platform) และ                   
สื่อการเรียนการสอนมาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเข้าถึงบริการด้านการศึกษาได้                 
อย่างมีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 

6. พัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลเพ่ือสร้างหลักประกันสิทธิ และการได้รับ
การศึกษาที่มีคุณภาพ 

ตัวช้ีวัด  

ที ่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

ปี 2565 
1 ผู้เรียนสามารถเข้าเรียนในโรงเรียนที่มีคุณภาพเป็นมาตรฐานอย่างทั่วถึง

และเสมอภาค  
100 

2 ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาอย่างครอบคลุม 
เพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง โดยคำนึงถึงความ
จำเป็นตามสภาพภูมิประเทศ สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม  

100 

3 ครูและผู้เรียนได้รับการสนับสนุนด้านวัสดุ สื่อการเรียนรู้ และอุปกรณ์ดิจิทัล 
(Digital Device and Technology) ที่มีคุณภาพเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือใน
การสอนและการเรียนรู้อย่างเหมาะสมและเพียงพอ  

100 

4 โร ง เรี ย น ทุ ก แ ห่ งน ำ เท ค โน โล ยี ดิ จิ ทั ล  (Digital Technology and 
Platform) มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

100 
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5 โรงเรียนได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสมตามบริบทในรูปแบบ 
New Normal บนพ้ืนฐานของความปลอดภัยแก่ผู้เรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

100 

6 โรงเรียนมีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน รวมทั้งระบบการ
แนะแนวการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ 

100 

7 โรงเรียนมีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียน และสามารถนำข้อมูลมาใช้ใน
การวางแผนขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และยกระดับ
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

100 

 
กลยุทธ์ที่ 5   จัดการศึกษาบนพื้นฐานของความปลอดภัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 
มาตรการ 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียนทุกคนให้มีความรู้ มีจิตสำนึกด้านการผลิต และการบริโภคที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมทั้งที่บ้าน โรงเรียน และชุมชน 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนในการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม  

3. ส่งเสริมและสนับสนุนโรงเรียนให้บูรณาการหลักสูตร กิจกรรมเกี่ยวกับวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ 
การผลิตและการบริโภคสู่การลดปริมาณคาร์บอนในโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชนคาร์บอนต่ำ  

4. ส่งเสริมและสนับสนุนโรงเรียน และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
เขต 1 ในการปรับปรุงและพัฒนาให้เป็นหน่วยงานต้นแบบโรงเรียนและสำนักงานสีเขียว (Green School 
and Green Office) เพ่ือให้มีบริบทที่เป็นแบบอย่างที่เอ้ือ และสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน 
ตลอดจนผู้มาติดต่อราชการ  

5. ส่งเสริมและสนับสนุนโรงเรียนในการนำขยะมาใช้ประโยชน์เพื่อลดปริมาณขยะ  
6. ส่งเสริมและสนับสนุนโรงเรียนในด้านนวัตกรรมต้นแบบการนำ 3RS มาประยุกต์ใช้ในการผลิต 

และการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
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ตัวช้ีวัด  

ที ่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

ปี 2565 
1 โรงเรียนในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ที่ถูกต้องเพ่ือเสริมสร้าง

จิตสำนึกด้านการผลิต และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้ผู้เรียน
นำไปปฏิบัติใช้ที่บ้านชุมชน และสังคมส่วนรวม 

100 

2 โรงเรียนมีการนำขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงานเพ่ือ                
ลดปริมาณขยะ  

100 

3 โรงเรียนมีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมสี่วนร่วมและการนำขยะ
มาใช้ประโยชน์รวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรู้ที่เกีย่วข้อง  

100 

4 นักเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ มีการขยายผลแหล่งเรียนรู้ นักเรียน 
โรงเรียน ชุมชนในการเรียนรู้ด้านการลดใช้พลังงาน การจัดการขยะ และ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ 

100 

5 ครูผู้ สอนมีความคิดสร้างสรรค์  สามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ
ดำเนินการจัดทำงานวิจัยด้านการสร้างสำนึกเกี่ยวกับการผลิตและบริโภค                 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ 

100 

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

80 

7 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และโรงเรียนมีการปรับปรุงและพัฒนา
บุคลากร และสถานที่ ให้ เป็นสำนักงานสี เขียวต้นแบบที่ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเอ้ือ                      
ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนและชุมชน  

100 

กลยุทธ์ที ่6  พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  
 

มาตรการ 
1. ส่งเสริมให้โรงเรียน และกลุ่มโรงเรียนมีความเข้มแข็งและเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา 

ครอบคลุมด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และ                           
ด้านการบริหารงานทั่วไป  

2. ยกระดับสำนั กงานเขตพ้ืนที่ การศึ กษาให้ เป็ นหน่ วยงานที่ มี ความทันสมัย  พร้อมต่ อ                             
การเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ กำกับ และ
ติดตามการดำเนินงานและการบริหารจัดการเพื่อให้โรงเรียนสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

3. ขับเคลื่อนสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และโรงเรียนให้มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและ                
การประพฤติมิชอบ ตลอดจนส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล   
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4. ยกระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และโรงเรียนให้มี กระบวนการและวิธีการบริหาร
งบประมาณด้านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา  

5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และโรงเรียนพัฒนานวัตกรรม และ
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร การดำเนินงานตามภารกิจ 
และการจัดการเรียนการสอนอยา่งเป็นระบบ 

ตัวช้ีวัด  

ที ่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

ปี 2565 
1 โรงเรียนได้รับการกระจายอำนาจการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ 

และบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องตามนโยบาย 
จุดเน้นของส่วนกลาง และเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่   

100 

2 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และโรงเรียนในสังกัดได้รับการพัฒนาให้
เป็นหน่วยงานที่มีความทันสมัย ยืดหยุ่น และคล่องตัวสูง พร้อมที่จะ
ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา ตลอดจนเป็น
หน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตามเพ่ือให้โรงเรียน
สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพ้ืนที่                      
ในเขตบริการ  

100 

3 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และโรงเรียนในสังกัดนำนวัตกรรม และ
เทคโนโลยี ดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการ
เพ่ือให้เกิดคุณภาพด้านการศึกษา และประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

100 

4 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และโรงเรียนในสังกัดมีความโปร่งใส             
ป ล อ ด ก า ร ทุ จ ริ ต  แ ล ะ ป ร ะ พ ฤ ติ  มิ ช อ บ  บ ริ ห า ร จั ด ก า ร                                
ตามหลักธรรมาภิบาล 

100 

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

100 

6 โรงเรียนมีข้อมูลผู้ เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ 
นำไปสู่การวิเคราะห์เพ่ือวางแผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้ เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (Big Data Technology) 

100 

7 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และโรงเรียนทุกแห่งสามารถใช้แพลตฟอร์ม
ดิจิทัล (Digital Platform) เพ่ือสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา  

100 

8 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และโรงเรียนมีระบบข้อมูลสารสนเทศ                    
ที่สามารถใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

100 
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ส่วนที่ 3 
สรุปโครงการจำแนกรายกลยุทธ ์

 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ดำเนินการในการบริหารงานตามแนวทางพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาใน
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปีงบประมาณ พ.ศ.2565  โดยใช้เงินงบประมาณจากแผนงานพ้ืนฐานด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ประกอบกับเงินสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน ๆ ในการดำเนินงานโครงการ 
และกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนภารกิจเร่งด่วนตามนโยบาย และจุดเน้นด้านต่าง ๆ ของกระทรวงศึกษาธิการ 
และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมีกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนดำเนินงาน 6 ด้าน ซึ่ง
สอดคล้องและสนองรับนโยบายและจุดเน้นของยุทธศาสตร์ชาติ และครอบคลุมแนวทางในการขับเคลื่อน
ดำเนินการทุกมิติตามภารกิจของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ดังนี้ 

กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ  
กลยุทธ์ที ่2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร

มนษุย์  
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ำ

ทางการศึกษา  
กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาบนพ้ืนฐานของความปลอดภัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร                     

กับสิ่งแวดล้อม  
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

           ทั้งนี้ รายละเอียดของโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ         
พ.ศ.2565 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประกอบด้วย โครงการที่
สอดคล้องของทุกกลยุทธ์ จำนวน 27 โครงการ โดยมีสรุปรายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณแต่ละ
โครงการ ดังนี้ 
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โครงการปีงบประมาณ 2565 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาพระนครศรอียุธยา เขต 1 
*********************** 

โครงการในกลยุทธ์ที่ 1 
จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ จำนวน 5 โครงการ 

 
ที ่ กลยุทธ์/โครงการ งบประมาณ กลุ่มงานที่

รับผิดชอบ 
งบพัฒนา 

สำนัก 
ใน สพฐ. 

หน่วยงาน
อื่น ๆ 

กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 
1 บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
27,000   นิเทศ ติดตามฯ 

2 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 

3 ส่ ง เส ริ ม ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์ แ ล ะ                   
ความเป็นอยุธยา 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

  นิเทศ ติดตามฯ 

4 โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
ปีงบประมาณ 2565 

 48,000  นิเทศ ติดตามฯ 

5 โรงเรียนวิถีพุทธ ปีงบประมาณ 2565  48,000  นิเทศ ติดตามฯ 

รวมเงินกลยุทธ์ที่ 1 27,000 178,500  205,500 
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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 พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
     (2) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  

    มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหาร
จัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย มีเอกราช อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อย
ในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน ให้มีความพร้อม สามารถรับมือกับภัยคุกคาม
และภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบและทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง
ที่มีอยู่ในปัจจุบันและท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 

แผนระดับท่ี 2  
1. ความสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศด้านที่เกี่ยวข้องโดยตรง   
 1) แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
 2) แนวทางการดำเนินงานประเทศชาติมั่นคง  

mailto:preechaya@gmail.com
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    เพ่ือให้ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะที่จำเป็นของโลก
อนาคต สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝ่
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความ
รักและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 

2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
          แผนแม่บทประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 

3. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  
           ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์     

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

ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล   
(   /  ) นโยบายการรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์   

กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

รายละเอียดโครงการ 
1.  หลักการและเหตุผล 

การจัดการศึกษาโดยเน้นการจัดการศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่การปฏิบัติ           
ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร นั้น สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ได้น้อมนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                
ลงสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา โดยยึดตามแนวพระราชดำรัสหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ให้
ความสำคัญของความพอประมาณ ความเพียงพอ โดยอาศัยเงื่อนไขของความรู้ คุณธรรม ความมีเหตุผล 
ความมีภูมิคุ้มกัน พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ทรงมีพระราชปณิธาน และความตั้งใจอันแน่วแน่ในการทรงงานเพ่ือจะสืบสาน รักษา และต่อยอด โครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวพระราชดำริต่าง ๆ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร        
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ควบคู่กับการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา  มาเป็น
หลักชัยในการสร้างนักเรียน เป็นคนดีและพัฒนาให้ เป็นคนเก่ง สู่ การปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาท                      
อย่างเป็นรูปธรรมด้วยการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในโรงเรียนจัดทำ
หลักสูตรสถานศึกษาโดยบูรณาการระหว่างหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับสภาพภูมิสังคมของ
โรงเรียน เพ่ือมุ่งสร้างพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้านคือ 1) มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2) มีพ้ืนฐานชีวิตที่
มั่นคงมีคุณธรรม 3) มีงานทำ มีอาชีพ 4) เป็นพลเมืองดี ให้หล่อหลอมคุณลักษณะและคุณธรรมขั้นพ้ืนฐาน
ให้แก่นักเรียน เพราะเมื่อเด็กและเยาวชนได้รู้ เข้าใจ และมีประสบการณ์เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงตั้งแต่วัยเยาว์     
จะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันต่อความเสี่ยงในโลกยุคใหม่ที่สำคัญเด็กที่ได้ซึมซับและมีความเข้าใจในเศรษฐกิจ
พอเพียงจะสามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณธรรมและดำเนินชีวิตพอเพียงอย่างมีคุณภาพ หลักสูตรแกนกลาง
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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 มีความมุ่งมั่นที่พัฒนานักเรียน
เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะ ทัศนคติ ค่านิยม และบุคลิกภาพส่วนบุคคล เพ่ือเผชิญกับอนาคตด้วยภาพในทางบวก     
ที่มีทั้งความสำเร็จและมีความสุข ส่งผลต่อสถานศึกษาในเชิงประจักษ์ที่จะต่อยอดในการสืบสานหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นสถานศึกษาพอเพียงและศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โดยมีสถานศึกษาใน
สังกัด จำนวน 176 โรงเรียน ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้ดำเนินชีวิต
ได้อย่างสมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 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 
 3.2 เป้าหมายเชิงผลลพัธ์ (Outcome)  
       1) สถานศึกษาทั่วไป มีผู้เรียนทุกช่วงวัยมีความรักสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้ ความเข้าใจ และสืบสานหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และน้อมนำพระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลที ่10 สู่การปฏิบัติ 
      2) ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน รับรู้และเข้าใจพร้อมรับการประเมินเป็นสถานศึกษา
พอเพียง และศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 

4.  ดัชนีชี้วดัความสำเร็จ (KPIs)  
 4.1 เชิงปริมาณ 
       1) ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจ และสืบสานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และน้อมนำ          
พระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่สถานศึกษาจำนวน 176 โรงเรียน 
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        2) สถานศึกษาพร้อมรับการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง จำนวน 10 โรงเรียน และพร้อม
รับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 2 โรงเรียน   
 4.2 เชิงคุณภาพ 
         1) ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจ และสืบสานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ     
น้อมนำพระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่สถานศึกษา 
         2) สถานศึกษาพร้อมรับการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง และพร้อมรับการประเมิน      
เป็นศนูย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ิมข้ึน 

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    

9.  ระยะเวลาดำเนินโครงการ  (ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) 

10. วงเงนิงบประมาณ และแนวทางการดำเนินการ 
 ใช้งบประมาณจากแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ จำนวน
ทั้งสิ้น 27,000 บาท (สองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 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 ปฏิบัติการสร้าง 

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

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

    /   27,000 นางปรีชยา 
ยาวุธ 

 2 นิเทศ ติดตามการการจัดกิจกรรม  
โรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 
10 โรงเรียน 

ไม่ใช้งบประมาณ      /      - นางปรีชยา 
ยาวุธและคณะ 
ศึกษานิเทศก์ 

 3 รายงานผล และเผยแพร่ 
ผลการดำเนินงาน 

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) 

 
12. การวัดผลและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการวัดผลและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้วัดผลและ
ประเมินผล 

1. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียน
การสอน/กิจกรรมเพ่ือบูรณาการหลักปรัชญา
ของหลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 

การนิเทศ ติดตาม 
 

- แบบนิเทศติดตาม 
- แบบสังเกต 
 

2. ร้อยละของสถานศึ กษ าพร้อมรับการ
ประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง 

การสมัครเข้ารับการ
ประเมิน 

แบบประเมินเป็นสถานศึกษา
พอเพียง 

3. ร้อยละของพร้อมรับการประเมินเป็นศูนย์
การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง   

การสมัครเข้ารับการ
ประเมิน 

แบบประเมิน เป็นศูนย์การ
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง   
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โครงการ   เสริมสรา้งคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  
                                          (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ภายใต้แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ที่  1  จดัการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
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 ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ
และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีมาตรฐานสากล โดยมีเป้าหมาย              
เชิงยุทธศาสตร์ คือ ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index 
: CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 นอกจากนี ้ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต 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    
ยึดมั่นในความซ่ือสัตย์ รักษาศีลธรรม คุณธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีจิตสำนึกของความเป็นไทย        
รู้จักการพ่ึงตนเอง รักษาความเป็นไทย เข้าใจสังคมไทยและสังคมโลก ยอมรับความแตกต่าง มีความเคร่งครัด
และปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายของสังคม 
     (2) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตรช์าติ  
                   มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญ คือ ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติ        
มิชอบ มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ 
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โดยเฉพาะการสร้างวัฒนธรรมแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมของบุคลากรภาครัฐให้
เกิดขึ้น 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 รับผิดชอบต่อสังคมและผู้ อ่ืน มัธยัสถ์ 
อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย ยึดมั่นในความซือ่สัตย์ รักษาศีลธรรม คุณธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ  

2.  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
           แผนแม่บทประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้   

3.  ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  
           ยุทธศาสตร์ที่  6 : การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ            
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย       

4.  ความสอดคล้องกับแผนความม่ันคงแห่งชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

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

ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล   
(   /  ) นโยบายการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปราม    

การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

รายละเอียดโครงการ 
1.  หลักการและเหตุผล 
 ในการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารทุกภาคส่วนแบบบูรณา
การและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีมาตรฐานสากล โดยมีเป้าหมาย  
เชิงยุทธศาสตร์ คือ ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index 
: CPI)ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 นอกจากนี้ ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม            
การทุจริต ระยะที่ 3 ยังมีความสอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
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(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 
เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนบูรณาการการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ 
 ดังนั้นสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ได้ตระหนักและเห็น
ความสำคัญโดยให้โรงเรียนในสังกัดเข้าร่วม โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล                       
ในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”(โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ 2565 ให้บรรลุตาม
เป้าหมายตัวชี้วัดที่กำหนด เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลแก่นักเรียน ชุมชน และ
ประเทศชาติต่อไป จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น 

2.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการปฏิบัติ งานตามภารกิจหลักโดยใช้ธรรมาภิบาลให้
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(หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน)   
ได้รับการปลูกฝังให้มีทัศนคติและค่านิยมไม่ยอมรับการทุจริต 
        3.1.3 ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 เข้ามามีส่วนร่วม ในการผลักดันให้เกิดสังคมทีไ่ม่ทนต่อการทุจริต 
        3.1.4 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1         
ดำเนินกิจกรรมตามโครงการเพ่ือสร้างความตระหนักในการป้องกันและปรามปรามการทุจริต ให้มีค่านิยมร่วม
ต้านทุจริต มีจิตสำนึกสาธารณะ และสามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
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 3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) (ผลระยะยาวที่เกิดข้ึนเป็นผลปลายทางหรือผลต่อเนื่อง) 
       3.2.1 ผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนสุจริต มีความรู้ 
ความเข้าใจ การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) ไปปรับใช้ในการจัดการเรียน      
การสอน 
       3.2.2 ผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครู บุคลากรและนักเรียน ในโรงเรียน เครือข่ายโรงเรียนสุจริตมี
การเสริมสร้างคุณลักษณะโรงเรียนสุจริต ได้แก่ ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง 
และมีจิตสาธารณะ 

4.  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)  
 4.1 เชิงปริมาณ 
       4.1.1 โรงเรียนในสังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียน
เครือข่ายโรงเรียนสุจริตจำนวน 176 โรงเรียน มีการนำหลักสูตรต้านทจุริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) 
ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
        41.2 นักเรียนที่ผ่านการเรียนการสอนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา(หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน)  
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 ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ
เพ่ือสร้างความตระหนักในการป้องกันและปรามปรามการทุจริต ให้มีค่านิยมร่วมต้านทุจริต มีจิตสำนึกสาธารณะ 
และสามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม   
       4.2 เชิงคุณภาพ 
       4.2.1 ผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนสุจริตจำนวน 
176 โรงเรียน มีความรู้ ความเข้าใจ การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) ไปปรับ
ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
       4.2.2 ผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครู บุคลากรและนักเรียน ในโรงเรียน เครือข่ายโรงเรียน
สุจริตมีการเสริมสร้างคุณลักษณะโรงเรียนสุจริต ได้แก่ ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่าง
พอเพียง และมีจิตสาธารณะ 

5.  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับประโยชน์ 
 5.1 โรงเรียนในสังกัด 176 โรงเรียน 
 5.2 ผู้บริหารสถานศึกษา 
 5.3 ครูผู้สอน 

6.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 6.1 ปัจจัยความเสี่ยง  
          1) การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 
          2) งบประมาณการดำเนินงาน 
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 6.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
          1) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพรร่ะบาด 
          2) รูปแบบการดำเนินงานสามารถปรับให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน เช่นรูปแบบออนไลน์ 
7.  พื้นที่ดำเนินการ โรงเรียนในสังกดัสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 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  (ตลุาคม 2564 – กันยายน 2565) 

10. วงเงินงบประมาณ และแนวทางการดำเนินการ 
 ใช้งบประมาณจากแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ จำนวน
ทั้งสิ้น 55,500 บาท(ห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)โดยมีแนวทางการดำเนินการและรายละเอียดการใช้
งบประมาณดังนี้ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)  
 ที่    รายละเอียดกิจกรรม/ขั้นตอน/ 

             วิธีดำเนินการ 
 รายละเอียด       
 งบประมาณ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
ปีงบประมาณ 2565 

รวมเงิน  
 (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
 

Q1 Q2 Q3 Q4 
 1 กิจกรรมที่1การขยายผลการดำเนิน 

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน 
สถานศึกษา ใหกั้บสถานศึกษา 
ในสังกัด 
1.ประชุม/ชี้แจงการดำเนินโครงการ 
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและ 
ธรรมภิบาลในสถานศึกษา 
 (โครงการโรงเรียนสุจริต)ให้กับ                    
สถานศึกษาในสังกัดทราบถึง 
แนวทางการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ  
2. ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการสู่ 
สถานศึกษา กลุ่มเป้าหมายครูผู้สอน 
จำนวน 176 คน /1 วัน  

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

      /  27,000 นางปรีชยา 
ยาวุธ 

รวมเงิน                  27,000 
(สองหมืน่เจ็ดพันบาทถ้วน)               
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ที ่    รายละเอียดกิจกรรม/ขั้นตอน/ 
             วิธีดำเนินการ 

 รายละเอียด       
 งบประมาณ 

 ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2565 

รวมเงิน  
 (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
 

Q1 Q2 Q3 Q4 
 2 กิจกรรมที ่2  กิจกรรมถอด

บทเรียน สำหรับผู้บริหารและครู 
1. จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การถอดบทเรียน สำหรับผู้บริหาร
และครู 
2. แจ้งผู้บริหารดำเนินการถอด
บทเรียน ด้านบริหารสถานศึกษา
และแจ้งครูถอดบทเรียนด้านการ
เรียนการสอน 
3. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้                 
ถอดบทเรียน สำหรับผู้บริหารและ
ครูตามความเหมาะสม 
4. คัดเลือก Best Practice ดีเด่น
ของผู้บริหาร และครู ระดับ สพท. 
5.รายงานผลการคัดเลือกให้ สพฐ.
ทราบ 
6.รายงานการใช้จ่ายงบประมาณและ 
การดำเนินงานในระบบฐานข้อมูล 
โครงการโรงเรียนสุจริต 
 

งบประมาณ 
จาก สพฐ. 

    /   /     นางปรีชยา 
ยาวุธ 
 

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

ไม่ใช้งบประมาณ       /     - นางปรีชยา 
ยาวุธ 
 

รวมเงิน                  27,000 
(สองหมืน่เจ็ดพันบาทถ้วน)               
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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 
1. ประชุมชี้แจงโรงเรียนคุณภาพ
ประจำตำบล 
2. ดำเนินการตามแนวทางการ
ดำเนินกิจกรรม 
3. ประเมินสถานศึกษาออนไลน์ 
4. สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 
 

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

       / 28,500 นางปรีชยา 
ยาวุธ 

 5 กิจกรรมที่ 5 ป.ป.ช. สพฐ. น้อย 
1. แจ้งให้ โรงเรียนดำเนินการ
แต่งตั้งป.ป.ช. สพฐ.น้อยตามเกณฑ์
ที่กำหนด 
2. โรงเรียนสุจริตต้นแบบจัดอบรม 
ชี้แจงบทบาทหน้าที่และสร้างความ 
เข้มแข็งให้กับ ป.ป.ช.น้อยในการ 
ปฏิบัติหน้าที่ 

ไม่ใช้งบประมาณ     /    /     นางปรีชยา 
ยาวุธ 
 

6 กิจกรรมที่ 6 การขับเคลื่อน
หลักสูตรต้านทุจริต 
1. ผู้รับผิดชอบการขับเคลื่อน
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ระดับ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ดำเนินการขับเคลื่อนดำเนินการ
ขับเคลื่อนหลักสูตรตามที่กำหนดไว้ 
2. ดำเนินการต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุน
การนำหลักสูตรไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน 
3. สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 
4. รายงานค่าใช้จ่ายงบประมาณ 

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

    /  27,000 นางปรีชยา 
ยาวุธ 
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ที ่    รายละเอียดกิจกรรม/ขั้นตอน/ 
             วิธีดำเนินการ 

 รายละเอียด       
 งบประมาณ 

 ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2565 

รวมเงิน  
 (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
 

Q1 Q2 Q3 Q4 
7 กิจกรรมที่ 7 กิจกรรม 1 โรงเรียน 1 

นวัตกรรมต่อต้านการทุจริต  
1. ชี้แจงการดำเนินกิจกรรม 1 
โรงเรียน / นวัตกรรมต่อต้านการ
ทุจริตให้ผู้บริหารและครูในสังกัด
ทราบ 
2. ดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมกับ
โรงเรียนในสังกัด 

ไม่ใช้งบประมาณ       /  นางปรีชยา 
ยาวุธ 

รวมเงิน                  55,500 
(ห้าหม่ืนห้าพันห้าร้อย 
                บาทถ้วน) 

 8 กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์
ต้านทุจริต  
(สื่อภาพยนตร์สั้น) 
1. ประชุม/ชี้แจงโรงเรียนให้ผลิตสื่อ
ภาพยนตร์สั้นและส่งผลงานไปยัง 
สพท. เพ่ือพิจารณาคัดเลือกผลงาน
ดีเด่น 
2. ดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมสื่อ
สร้างสรรค์ต้านทุจริต  
(สื่อภาพยนตร์สั้น) ให้กับโรงเรียน
ในสังกัด 
3. การนิเทศ ติดตาม 
4. ส่งผลงานสื่อภาพยนตร์ให้ สพฐ.
ทราบ 
5. รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ         และ
การดำเนินงานในระบบฐานข้อมูล 
โครงการโรงเรียนสุจริต 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ      /     - นางปรีชยา 
ยาวุธ 
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ที ่    รายละเอียดกิจกรรม/ขั้นตอน/ 
             วิธีดำเนินการ 

 รายละเอียด       
 งบประมาณ 

  ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2565 

 รวมเงิน  
 (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
 

Q1 Q2 Q3 Q4 
 9 กิจกรรมที่ 9 กิจกรรมนิเทศ ติดตาม

โรงเรียนสุจริต 
1. รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ 
และการดำเนินงานในระบบฐาน 
ข้อมูลโครงการโรงเรียนสุจริต 
2. จัดทำรรายงาน สรุปกิจกรรม 
การดำเนินงาน 
3. จัดทำรายงาน ส่ง สพฐ. 

ไมใ่ชง้บประมาณ   / /     - นางปรีชยา 
ยาวุธ  
และคณะ 
ศึกษานิเทศก์ 
 

รวมเงิน          - 

รวมเงินทุกกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น   55,500 
 (ห้าหม่ืนห้าพัน 
        ห้าร้อยบาทถ้วน) 

 

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 28,500 

รวมเงินทั้งสิ้น  55,500 
 

12. การวัดผลและประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการวัดผลและ

ประเมินผล 
เครื่องมือทีใ่ช้วัดผลและ

ประเมินผล 
1. ผู้ บริหารโรงเรียน ข้ าราชการครูและ
บุคลากรในโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนสุจริต
จำนวน 177 โรงเรียน มีความรู้ ความเข้าใจ 
และนำความรู้ ไปใช้ ในการบริห ารจัดการ
หลักสูตรต้านทุจริตในสถานศึกษา 

- ประเมิน 
- สังเกต 

- แบบประเมิน 
- สังเกต 

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

- ประเมิน 
- สังเกต 

- แบบประเมิน 
- สังเกต 
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โครงการ   ส่งเสริมประวัติศาสตร์และความเป็นอยุธยา 
ภายใต้แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ที่ 1   จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
หนว่ยงานที่รับผิดชอบ  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 โดยการจะพัฒนาประชากรที่ ดีและสมบูรณ์นั้น นอกจากการ
ยกระดับในด้านสุขภาวะและด้านทักษะการศึกษาแล้ว จะต้องพัฒนาด้านค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีของ
ประชาชนทุกกลุ่มวัยควบคู่กันไปด้วย เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ในการพัฒนาคนในทุกมิติ
และในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ การส่งเสริมประวัติศาตร์และความเป็นอยุธยา 

2.  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
 1) ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
     (1) เป้าหมาย คนไทยเปน็คนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
     (2) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  

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

แผนระดับท่ี 2  
1.  ความสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศด้านที่เกี่ยวข้องโดยตรง   
 1) แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
 2) แนวทางการดำเนินงานประเทศชาติมัน่คง  
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    การศึกษาแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณี  สังคมประวัติศาสตร์ ศิลปหัตถกรรม  จะสามารถทำ
ให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวัฒนธรรมอันดีงาม ได้รู้ความเป็นมาของประวัติศาสตร์อันยาวนาน มีวิสัยทัศน์      
ทีก่ว้างไกลมากข้ึนและเป็นแหล่งเรียนรู้อันทรงคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นควรแก่การเรียนรู้สืบทอดให้คงอยู่
ตลอดไป ด้วยเหตุนี้จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ทำให้การบริหารจัดการศึกษา    
มีคุณภาพและเกิดความยั่งยืนผู้เรียนมีอัตลักษณ์ของคนไทย ใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง ซื่อสัตย์ มีวินัย        
จติสาธารณะ รักษ์สิ่งแวดล้อม รู้ประวัติศาสตร์ รักท้องถิ่น 

2.  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
          แผนแม่บทประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 

3.  ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  
          ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์     

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

ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล   
(   /  ) นโยบายการศึกษาและเรยีนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

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

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ร่วมกิจกรรมมีความรู้ ความเข้าใจในความเป็นมาและประวัติศาสตร์ของไทย 

ทักษะเกี่ยวกับอาชีพและรู้รักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย 
       2.2 เพื่อพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

3.  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
 3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)  
       1) ผู้บริหาร ครูผู้สอน ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา    
เขต 1 มีการจัดการเรียนการสอนตามแบบการจัดการเรียนรู้ ความเขา้ใจในความเป็นมาและประวัติศาสตร์ของ
ไทยทักษะเกี่ยวกับอาชีพและรู้รักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย 
        2) สถานศึกษามีหลักสูตรท้องถิ่น   
 3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
       1) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 มีความรู้ ความเข้าใจ และนำองค์ความรู้ไปใช้ ในการส่งเสริมอัตลักษณ์ของคนไทย  
ได้อย่างมีคุณภาพ 
      2) นักเรียนมีความสามารถและมีการแสดงออกถึงความเป็นเป็นไทย คือ การมีความรู้       
ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นไทยผ่านกิจกรรมท่ีแสดงผลงานโดยบูรณาการ 

4.  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)  
 4.1 เชิงปริมาณ 
       1) ผู้บริหาร ครูผู้สอนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา     
เขต 1 มีการจัดการเรียนการสอนตามแบบการจัดการเรียนรู้ ความเข้าใจในความเป็นมาและประวัติศาสตร์  
ของไทย และมทีักษะเกี่ยวกับอาชีพและรู้รักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย 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 
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         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 ความเข้าใจในความเป็นมาและประวัติศาสตร์ของไทย 
มีทักษะเกี่ยวกับอาชีพและรู้รักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย นำสู่สถานศึกษา 
 8.2 สถานศึกษาพร้อมมีหลักสูตรทอ้งถิ่น นำมาปรับใช้ในสถานศึกษา 

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 กิจกรรมที่ 1 สร้างความรู้ ความ 

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

ไม่ใช้งบประมาณ     /       - นางปรีชยา 
ยาวุธ 
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 ที่  รายละเอียดกิจกรรม/ขั้นตอน/ 
           วิธีดำเนินการ 

 รายละเอียด       
 งบประมาณ 

  ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2565 

รวมเงิน  
 (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
 

Q1 Q2 Q3 Q4 
 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 

 
12.  การวัดผลและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเรจ็ วิธีการวัดผลและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดผลและ
ประเมินผล 

1. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจประวัติศาสตร์
ของไทย สามารถถ่ายทอดสู่นักเรียนได้ 

การนิเทศ ติดตาม 
 

- แบบนิเทศติดตาม 
- แบบสังเกต 

2. ร้อยละของสถานศึกษามีหลักสูตร
ท้องถิน่ 

ประเมินการใช้หลักสูตรท้องถิ่น แบบประเมิน 
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โครงการ   โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปีงบประมาณ 2565 
ภายใตแ้ผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ที่ 1   การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางพันทิพย์ ผาก่ำ 
    ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ 
    โทรศัพท์ 0-8182-3561-0  

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

แผนระดับที่ 1  
1. ความสอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ  
 (  /  ) เป้าหมายท่ี 3 พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
 อธิบายความสอดคล้อง  
 โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เป็นการดำเนินงานเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ซึ่งรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ (นายแพทย์ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์) ได้มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ (หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล) ดำเนินงานตามนโยบายภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ
เกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม โดยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในฐานะผู้รับผิดชอบการจัด
การศึกษาสำหรับเยาวชนส่วนใหญ่ของประเทศให้เป็นพลเมืองที่มี คุณภาพอีกทั้งรับผิดชอบในการจัด
การศึกษาเพ่ือให้เยาวชนทุกคน มีความรู้ ความสามารถ เป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข 

2. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
 1) ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
     (1) เป้าหมาย คนไทยเปน็คนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
     (2) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  

ส่งเสริมการสร้างคุณงามความดีให้เกิดขึ้นในโรงเรียน และขยายผลให้เกิดโรงเรียนคุณธรรม
เพ่ิมมากข้ึน เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมผ่านโครงงานคุณธรรม (Moral Project) ในการเรียนรู้และปฏิบัติจริง
ของนักเรียน ครู ผู้บริหาร ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา และชุมชน โดยการให้คำปรึกษาครูแกนนำ 
นักเรียนแกนนำ และผู้บริหารโรงเรียน เพ่ือผลักดันให้โครงงานประสบความสำเร็จ สามารถลดปัญหา
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ สร้างวินัยและความรับผิดชอบให้เกิดขึ้น นักเรียนมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปใน
ทิศทางท่ีดีตามท่ีโรงเรียนต้องการ 
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แผนระดับที่ 2  
1. ความสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศด้านที่เกี่ยวข้องโดยตรง   
 1) แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
 2) แนวทางการดำเนินงาน  

"โรงเรียนคุณธรรม" เป็นเรื่องที่ทั้งผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องภายในโรงเรียนต้อง
ร่วมกันวางแผนร่วมกันดำเนินงาน เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจากทุกภาค
ส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยสร้างการมีส่วนร่วม สร้างเครือข่ายในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ
ผ่านแผนงาน/โครงการ/โครงงาน/กิจกรรมรูปแบบต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพ่ือนำไปสู่การ
พัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่พึงประสงค์ให้เพ่ิมขึ้น และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ให้ลดลง 
สร้างและพัฒนาให้มีองค์ความรู้/นวัตกรรมการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 
ร่วมกันตรวจสอบ นิเทศ ติดตาม จากทั้งภายในโดยผู้บริหาร ครู และผู้ที่เกี่ยวข้อง และภายนอก โดย
ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
           สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ได้ดำเนินการขับเคลื่อนเพ่ือ
ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนางานด้านคุณธรรม ผ่านกิจกรรมส่งเสริมความดีต่าง ๆ ของโครงการโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. ให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพ้ืนฐาน 

2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเดน็ที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้   

3. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  
             ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

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

ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล   
(  /  ) นโยบายการลดความเหลื่อมของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 

รายละเอียดโครงการ 
1. หลักการและเหตุผล 
   โครงการโรงเรียนคุณ ธรรม สพฐ. เป็นการดำเนินงานเพ่ือสืบสานพระราชปณิ ธานของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ซึ่ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (หม่อมหลวง
ปนัดดา ดิศกุล) ดำเนินงานตามนโยบายภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม โดยร่วมกับ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในฐานะผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาสำหรับเยาวชนส่วนใหญ่
ของประเทศให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพอีกทั้งรับผิดชอบในการจัดการศึกษาเพ่ือให้เยาวชนทุกคน มีความรู้ 
ความสามารถ เป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข 



 

67 

 

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ได้ตระหนักถึง
ความสำคัญว่าโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เป็นโครงการที่ดี ต้องทำทันที ต้องทำพร้อมกัน ต้องทำ
ทั้งหมด และเพ่ือเป็นการสืบสานศาสตร์พระราชา และสนองพระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ และพระบรมราโชวาทด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา                 
ลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จึงจัดทำโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ขึ้น เพ่ือมุ่งปลูกฝังให้ผู้บริหาร ครู 
นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการปลูกฝังคุณธรรม 5 ประการ ได้แก่ 1) พอเพียง 2) กตัญญู                    
3) ซื่อสัตย์สุจริต  4) ความรับผิดชอบ และ 5) อุดมการณ์คุณธรรม  

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้ผู้บริหาร ครูและนักเรียน ตระหนักรู้ เข้าใจและมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับ
คุณค่าแห่งคุณธรรมความดีงามอย่างเป็นธรรมชาติ สร้างความรู้สึกผิดชอบ ชั่วดี และภูมิใจในการทำด ี
 2.2 เพ่ือให้ผู้บริหาร ครูและนักเรียนสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม โดยขอความร่วมมือ
จากหน่วยงานและองค์กรที่ทำงานด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนและมีความต่อเนื่อง 
 2.3 เพ่ือให้ผู้บริหาร ครูเห็นตัวอย่างกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนต้นแบบ        
ด้านคุณธรรม แล้วนำมาปรับใช้พัฒนาในโรงเรียนอย่างเป็นรูปธรรมและยัง่ยืน 

3. ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
 3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)  
          1) ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงาน         
ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
          2) โรงเรียนในสังกัดทุกแห่ งสามารถดำเนินงานพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมตามแนวทาง                
มูลนิธิยุวสถิรคุณ  
           3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
          1) ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกคนมีความตระหนัก รู้เข้าใจ และคิด
อย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ สร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการ
ทำความดี และร่วมกันสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม ด้วยการขอความร่วมมือจากหน่วยงาน และ
องค์กรที่ทำงานด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน ต่อเนื่อง และยั่งยืน 
  2) โรงเรียนในสังกัด จำนวน 176 โรงเรียน เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. และผ่าน    
การประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 1 ดาว ระดับ 2 ดาว ระดับ 3 ดาว และระดับ 4 ดาว ตามลำดับ 

4.  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)  
 4.1 เชิงปริมาณ 
         1) โรงเรียนในสังกัดทุกแห่งมีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียน                    
คุณธรรม สพฐ. 
         2) โรงเรียนในสั งกัดทุกแห่ งสามารถดำเนินงานพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมตามแนวทาง                            
มูลนิธิยุวสถริคณุ 
          3) โรงเรียนในสังกัด จำนวน 176 โรงเรียน เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
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 4.2 เชิงคุณภาพ 
         ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกคนมีความตระหนัก รู้เข้าใจ และ                    
คิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ สร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจ           
ในการทำความดี และร่วมกันสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม ด้วยการขอความ ร่วมมือจาก
หน่วยงาน และองค์กรที่ทำงานดา้นคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน ต่อเนื่อง และยั่งยืน 

5. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับประโยชน์ 
 5.1 โรงเรียนในสังกัด จำนวน 176 โรงเรียน 
 5.2 นักเรียนในสังกัด  
 5.3 ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 

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

7. พืน้ที่ดำเนินการ สถานศกึษาในสังกัดทั้ง 176 โรงเรียน 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1 โรงเรียนในสังกัด จำนวน 176 โรงเรียน เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

8.2 โรงเรียนในสังกัด จำนวน 176 โรงเรียน ผ่านการประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 1 ดาว 
ระดับ 2 ดาว ระดับ 3 ดาว และระดับ 4 ดาว ตามลำดับ 
9. ระยะเวลาดำเนินโครงการ  ( มกราคม 2565 – กันยายน 2565) 

10.วงเงินงบประมาณ และแนวทางการดำเนินการ 
 ใช้งบประมาณจากแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ จำนวนทั้งสิ้น   
48,000 (สี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) งบประมาณจาก สพฐ. โดยมีแนวทางการดำเนินการและรายละเอียดการใช้
งบประมาณดังนี้ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)  
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 ที่    รายละเอียดกิจกรรม/ขั้นตอน/ 
             วิธีดำเนินการ 

 รายละเอียด       
 งบประมาณ 

  ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2565 

 รวมเงิน  
 (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
 

Q1 Q2 Q3 Q4 
 1 อบรมและพัฒนาครูและบุคลากรทาง 

การศึกษาเพ่ือส่งเสริม  
“โครงงานคุณธรรม” ในโรงเรียน               
อย่างยั่งยืน โรงเรียนในสังกัด  
ณ ห้องประชุม ชั้น 3  
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู 
พระนครศรีอยุธยา 

1. ค่าวิทยากร 
จำนวน 1 คน 
(600 x 6  x 1) = 
3,600  
2. ค่าอาหารและ 
อาหารว่าง  
จำนวน 176 คน   ฃ
(180X150) 
= 27,000  
3. ค่าสถานที่
อบรมเชิง
ปฏิบัติการ = 
2,400 

    /   33,000 นางพันทิพย์  
ผาก่ำ 

 2 กำกับ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพ 
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 และ 
3 ดาว ประจำปีงบประมาณ 2565 

ค่าชดเชยน้ำมัน  
กิโลเมตรละ 4  
บาท 

   /    5,000 นางพันทิพย์  
ผาก่ำ 

 3 ส่งเสริมคุรุชนคนคุณธรรมและคัดเลือก 
นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ประจำปี 
งบประมาณ 2565 

โล่รางวัล 
คุรุชน 
คนคุณธรรม 
และนวัตกรรม 
สร้างสรรค์คนดี 

      /   5,000 นางพันทิพย์  
ผาก่ำ 

 4 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการนิเทศ  
ติดตามหรือการพัฒนา 
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. จำนวน 1 เรื่อง 

เก็บข้อมูล 
จัดทำวิจัยและ 
นวัตกรรม 

       /  5,000 นางพันทิพย์  
ผาก่ำ 

รวมเงินทั้งสิ้น       48,000 บาท 
(สี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) 

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) 

              - 38,000        5,000 บาท         5,000 บาท 
รวมเงินทั้งสิน้ 48,000 บาท (สี่หม่ืนแปดพันบาทถ้วน) 
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12. การวัดผลและประเมนิผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการวัดผลและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดผลและประเมินผล 
1. โรงเรียนมีอุดมการณ์คุณธรรมใน
การพัฒนาโครงการโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. 

การนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การดำเนินงานโครงการโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. 

- แบบประเมิน 
- แบบบันทึกการนิเทศ 
- เครือ่งมือนิเทศ 

2. โรงเรียนมีแหล่งเรยีนรู้ด้านคณุธรรม การนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การดำเนินงานโครงการโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. 

- แบบประเมิน 
- แบบบันทึกการนิเทศ 
- เครื่องมือนิเทศ 

3. โรงเรียนมีองค์ความรู้ นวัตกรรม 
ด้านคุณธรรม และบูรณาการไว้ในชั้น
เรียน 

การนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การดำเนินงานโครงการโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. 

- แบบประเมิน 
- แบบบันทึกการนิเทศ 
- เครื่องมือนิเทศ 

4. โรงเรียน ผ่านการประเมิน
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  
ระดับ 1 ดาว ระดับ 2 ดาว  
ระดับ 3 ดาว และระดับ 4 ดาว 
ตามลำดับ 

การนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การดำเนินงานโครงการโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. 

- แบบประเมิน 
- แบบบันทึกการนิเทศ 
- เครื่องมือนิเทศ 
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โครงการ   โรงเรียนวิถีพุทธ ปีงบประมาณ 2565 
ภายใตแ้ผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ที่ 1   การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางพันทิพย์ ผาก่ำ 
    ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ 
    โทรศัพท ์0-8182-3561-0  

E-mail pantip@esdc.go.th 
ลักษณะโครงการ   (  / ) โครงการต่อเนื่อง  (    ) โครงการใหม่ 
    (  /  ) โครงการทีใ่ช้งบประมาณ (    ) โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ
.............................................................................................................................................................. .............. 

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

การจัดการศึกษามุ่งพัฒนา ความรู้ คู่คุณธรรม การปฏิบัติตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตาม
แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพ่ือเป็นพลเมืองดีของสังคม จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนตามโครงการวิธีพุทธ ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล จนถึงระดับประถมศึกษา พร้อมส่งเสริมบุคลากรภายใน
โรงเรียนประกอบด้วยคณาจารย์ พนักงานราชการ พนักงานบริการและบุคลากรทางการศึกษาได้ปฏิบัติตาม
แนวพระราชดำริมุ่งเน้น คุณธรรม จริยธรรม คารวะธรรม มีสมาธิ สติปัญญา มีทักษะ ในการประกอบอาชีพ 
มีการดำรงชีวิตอย่างเป็นปกติสุข ปฏิบัติในสิ่งที่ดี มีสุขภาพพลามัยสมบูรณ์แข็งแรง 

2. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
 1) ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
     (1) เป้าหมาย คนไทยเปน็คนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที ่21 
     (2) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ปีพุทธศักราช ๒๕๔๒ กำหนดคุณสมบัติของเยาวชนไทย
ให้เป็นคนดี เก่ง และมีความสุข เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม     
ตามวิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทย ได้รับการกล่อมเกลาจากคำสอนของพระพุทธศาสนามาตังแต่อดีตจวบจน
ปัจจุบัน จนเป็นเอกลักษณ์ที่ทั่วโลกยอมรับ การนำหลักพุทธธรรมที่เป็นคำสอนทางพระพุทธศาสนามาเป็น
ระบบวิถีชีวิตในการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม ย่อมเป็นการปลูกฝังให้ผู้เรียนเกิดปัญญา และเป็น
ประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตต่อไปในอนาคต อันเป็นคุณสมบัติของคนดี เก่งและมีความสุขอย่างแท้จริง ใน
สังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมีสิ่งยั่วยุมอมเมามากมายทำอย่างไรให้เด็กและเยาวชนมีคำสอนของ
พระพุทธศาสนาเป็นที่พ่ึงสามารถเผชิญปัญหาที่มากระทบรู้เท่าทันและใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาโดยใช้
แนวทางของพระพุทธศาสนาที่ยึดหลักไตรสิกขาเป็นองค์รวมคือศีลสมาธิปัญญาให้กินอยู่ดูฟังเป็น 
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แผนระดับที่ 2  
1. ความสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศด้านที่เกี่ยวขอ้งโดยตรง   
 1) แผนปฏิรูปประเทศด้านการศกึษา 
 2) แนวทางการดำเนินงาน 

พัฒนาคุณภาพผู้ เรียนอย่างมีระบบและต่อเนื่อง เพ่ือให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตาม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง 
มุ่งมั่นในการทำงาน  รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ ปลูกฝังให้ผู้เรียนเกิดปัญญา และเป็นประโยชน์ต่อ
การดำเนินชีวิตต่อไป    ในอนาคต อันเป็นคุณสมบัติของคนดี เก่งและมีความสุขอย่างแท้จริง  

2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้   

3. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  
             ยุทธศาสตรท์ี ่1 : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

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

ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล   
(  /  ) นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

รายละเอียดโครงการ 
1. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ปีพุทธศักราช ๒๕๔๒ กำหนดคุณสมบัติของเยาวชนไทยให้เป็นคนดี 
เก่ง และมีความสุข เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ตามวิถีชีวิต
และวัฒนธรรมไทย ได้รับการกล่อมเกลาจากคำสอนของพระพุทธศาสนามาตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน จนเป็น
เอกลักษณ์ที่ทั่วโลกยอมรับ การนำหลักพุทธธรรมที่เป็นคำสอนทางพระพุทธศาสนามาเป็นระบบวิถีชีวิตใน        
การเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม ย่อมเป็นการปลูกฝังให้ผู้เรียนเกิดปัญญา และเป็นประโยชน์ต่อการ
ดำเนินชีวิตต่อไปในอนาคต อันเป็นคุณสมบัติของคนดี เก่งและมีความสุขอย่างแท้จริง ในสังคมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีสิ่งยั่วยุมอมเมามากมาย จะทำอย่างไรให้ เด็กและเยาวชนมีคำสอนของ
พระพุทธศาสนาเป็นที่     พ่ึงสามารถเผชิญปัญหาที่มากระทบรู้เท่าทันและใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาโดยใช้
แนวทางของพระพุทธศาสนา   ที่ยึดหลักไตรสิกขาเป็นองค์รวมคือศีลสมาธิปัญญาให้กินอยู่ดูฟังเป็น 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ได้ตระหนักและเห็นถึง
ความสำคัญจึงได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างมีระบบและต่อเนื่อง โดยการจัดการศึกษามุ่งพัฒนา 
ความรู้คู่คุณธรรม การปฏิบัติตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เพ่ือเป็นพลเมืองดีของสังคม จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามโครงการวิธีพุทธ ตั้งแต่ระดับ
อนุบาล จนถึงระดับประถมศึกษา พร้อมส่งเสริมบุคลากรภายในโรงเรียนได้ปฏิบัติตามแนวพระราชดำริ
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มุ่งเน้น คุณธรรม จริยธรรม คารวะธรรม มีสมาธิ สติปัญญา มีทักษะ ในการประกอบอาชีพ มีการดำรงชีวิต
อย่างเป็นปกติสุข ปฏิบัติในสิ่งที่ดี มีสุขภาพพลามัยสมบูรณ์แข็งแรง 

2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพ่ือให้ครู นักเรียนระดับอนุบาล ประถมศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาได้ปฏิบัติตาม
พระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยยึดหลักปรัชญาหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแบบอย่างที่ดีใน          
ด้านคุณธรรม จริยธรรม คารวะธรรม เป็นคนดีของสังคมมีชีวิตเป็นปกติสุข 
 2.2 เพ่ือให้ครู นักเรียนระดับอนุบาล ประถมศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีจิตสำนึก         
ในคุณค่าของความเป็นไทยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีความเป็นประชาธิปไตยและถือปฏิบัติตนตาม         
แนววิถีพุทธ 
 2.3 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนในสังกัดเขา้ร่วมเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ 

3. ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
 3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)  
          1) ครู  นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาเข้าใจหลักการดำเนินงานของโครงการ                       
โรงเรียนวิถีพุทธ 
          2) ครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีจิตสำนึกในคุณค่าของความเป็นไทย 
 3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
          1) ครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาได้ปฏิบัติตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวโดยยึดหลักปรัชญาหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านคุณธรรม จริยธรรม คารวะธรรม 
เป็นคนดีของสังคมมีชีวิตเป็นปกติสุข 
          2) ครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีจิตสำนึกในคุณค่าของความเป็นไทยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีความเป็นประชาธิปไตยและถือปฏิบัติตนตามแนววิถีพุทธ 

4. ดัชนีชี้ วัดความสำเร็จ  (KPIs) (วัดจากผลการปฏิบัติ งานที่ เกิดขึ้นจริงที่ แสดงให้ เห็นผลสำเร็จ                      
ตามวัตถุประสงค์) 
 4.1 เชิงปริมาณ 
         1) นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร้อยละ 80 เป็นบุคคลที่เพียบพร้อมด้วย
คุณธรรม จริยธรรม คารวะธรรม ความมีระเบียบวินัยต่อตนเอง และผู้อ่ืน 
         2) โรงเรียนในสังกัด ร้อยละ 80 เข้าร่วมประเมินโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ 
         3) โรงเรียนในสังกัด ร้อยละ 10 เข้าร่วมประเมินโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน 
 4.2 เชิงคุณภาพ 
         1) นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เป็นบุคคลที่เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม 
จริยธรรม คารวะธรรม ความมีระเบียบวินัยต่อตนเอง และผู้อ่ืน 
         2) โรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมการประเมินเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ และโรงเรียนวิถีพุทธ
พระราชทาน 
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5. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับประโยชน์ 
 5.1 นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 
 5.2 โรงเรียนในสังกัด 176 โรงเรียน 

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

7. พืน้ที่ดำเนินการ โรงเรียนในสังกัดทั้ง 176 โรงเรียน. 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1 โรงเรียนในสังกัด จำนวน 176 โรงเรียน เข้าร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 

8.2 โรงเรียนในสังกัด สมัครเข้าร่วมการประเมินเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ และโรงเรียนวิถีพุทธ
พระราชทาน 

9. ระยะเวลาดำเนินโครงการ  ( มกราคม 2565 – กันยายน 2565) 

10. วงเงินงบประมาณ และแนวทางการดำเนินการ 
 ใช้งบประมาณจากแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ จำนวนทั้งสิ้น   
48, 000 (สี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) งบประมาณจาก สพฐ. โดยมีแนวทางการดำเนินการและรายละเอียดการใช้
งบประมาณดังนี้ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

 ที่    รายละเอียดกิจกรรม/ขั้นตอน/ 
             วิธีดำเนินการ 

 รายละเอียด       
 งบประมาณ 

  ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2565 

 รวมเงิน  
 (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
 

Q1 Q2 Q3 Q4 
 1 อบรมและพัฒนาครแูละบุคลากรทาง 

การศึกษาเพ่ือส่งเสริม  
“โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ”  
โรงเรียนในสังกัด จำนวน 176 โรงเรียน 
ณ ห้องประชุม ชั้น 3 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู 
พระนครศรีอยุธยา 

1. ค่าวิทยากร 
จำนวน 1 คน 
(600 x 6  x 1) = 
3,600  
2. ค่าอาหารและ 
อาหารว่าง  
จำนวน 176 คน  
(180X150) 
= 27,000  

    /   33,000 นางพันทิพย์  
ผาก่ำ 
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3. ค่าสถานที ่
อบรม = 2,400 

 2 กำกับ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพ 
โรงเรียนวิถีพุทธ ประจำปีงบประมาณ  
2565 
โรงเรียนในสังกัด จำนวน 176 โรงเรียน 

ค่าชดเชยน้ำมัน  
กิโลเมตรละ 4  
บาท 

   /    5,000 นางพันทิพย์  
ผาก่ำ 

 3 ส่งเสริมโรงเรียนเข้าร่วม 
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ และ 
โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน 

วัสดุอุปกรณ์ 
สนับสนุน 
โรงเรียน 

      /   5,000 นางพันทิพย์  
ผาก่ำ 

 4 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการนิเทศ  
ติดตามหรือการพัฒนา 
โรงเรียนโรงเรียนวิถีพุทธ จำนวน 1  
เรื่อง 

เกบ็ข้อมูล 
จัดทำวิจัยและ 
นวัตกรรม 

       /  5,000 นางพันทิพย์  
ผาก่ำ 

รวมเงินทั้งสิ้น 
        48,000 บาท 
(สี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) 

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) 

              -           38,000        5,000 บาท         5,000 บาท 
รวมเงินทั้งสิน้ 48,000 บาท (ส่ีหม่ืนแปดพันบาทถ้วน) 

 
12. การวัดผลและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการวัดผลและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดผลและประเมินผล 
1. โรงเรียนมีอุดมการณ์ในการพัฒนา
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 

การนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การดำเนินงานโครงการโรงเรียน    
วิถีพุทธ 

- แบบประเมิน 
- แบบบันทึกการนิเทศ 
- เครื่องมือนิเทศ 

3. โรงเรียนมีองค์ความรู้ เกี่ยวกับ
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
 

การนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การดำเนินงานโครงการโรงเรียน    
วิถีพุทธ 

- แบบประเมิน 
- แบบบันทึกการนิเทศ 
- เครื่องมือนิเทศ 

4. โรงเรียนสมัครเข้าร่วมการ
ประเมินเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ 
และโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน 

การนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การดำเนินงานโครงการโรงเรียน    
วิถีพุทธ 

- แบบประเมิน 
- แบบบันทึกการนิเทศ 
- เครื่องมือนิเทศ 
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โครงการในกลยุทธ์ที่ 2 
ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

จำนวน  10  โครงการ 
ที ่ กลยุทธ์/โครงการ งบประมาณ กลุ่มงานที่

รับผิดชอบ 
งบพัฒนา 

สำนัก 
ใน สพฐ. 

หน่วยงาน
อื่น ๆ 

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสรา้งขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
1 พัฒ นาคุณ ภ าพการ เรียนการสอน

ภาษาไทยตามนโยบาย "เด็กไทยวิถีใหม่ 
อ่านออกเขียนได้ทุกคน" 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

  นิเทศ ติดตามฯ 

2 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่
การสร้างอาชีพและการมีงานทำ 

5,000   นิเทศ ตดิตามฯ 

3 พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี
ทางไกล (Distance Learning) 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

  นิเทศ ติดตามฯ 

4 สร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้อง
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ผสมผสานแนว
ทฤษฎีพหุปัญญา 

15,000   นิเทศ ติดตามฯ 

5 ขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ท างวิชาชีพ  PLC (Professional 
Learning Community) 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

  นิเทศ ติดตามฯ 

6 เต รี ย ม ค ว าม พ ร้ อ ม ผู้ เรี ย น สู่ ก า ร
ประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) 

 30,000  นิเทศ ติดตามฯ 

7 บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
พ.ศ.2565 

 5,000  นิเทศ ติดตามฯ 

8 
การประกันคุณภาพการศึกษา 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

  นิเทศ ติดตามฯ 

9 ยกระดั บ คุณ ภ าพผู้ เรี ยน  เพ่ื อการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 

  35,600 นิเทศ ติดตามฯ 

10 วัดและประเมนิผลผู้เรียนการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา2564 

  583,520 นิเทศ ติดตามฯ 

รวมเงินกลยุทธ์ที่ 2 20,000 35,000 619,120 674,120 
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โครงการ   พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยตามนโยบาย  
“เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออก เขียนได้ทุกคน” 

ภายใตแ้ผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ที่ 2             ส่งเสรมิการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 
หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ   กลุ่มนเิทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวนชรพร  ประมวลสุข   
    ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์  ชำนาญการพิเศษ 
    โทรศัพท์ 0936507171  

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

แผนระดับที่ 1  
1.  ความสอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ   
     เป้าหมายที่ 3 พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
     เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ขับเคลื่อนการพัฒนา
การศึกษาที่ยั่งยืน กิจกรรมการยกระดบัคุณภาพการเรียนรู้ภาษาไทย  

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

          เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ เป็นไปอย่างเข้มแข็งและเป็นรูปธรรม
ยิ่งขึ้น  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จึงขับเคลื่อนสนองนโยบายของ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามนโยบาย “เด็กไทยวิถีใหม่  อ่านออกเขียนได้ทุกคน”   โดย
ต้ังเป้าหมายความสำเร็จไว้ 

แผนระดับท่ี 2  
1.  ความสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศด้านที่เกี่ยวข้องโดยตรง   
      1) แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
      2) แนวทางการดำเนินงาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้กำหนดนโยบาย
“เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน” มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการอ่านของนักเรียน ดังนี้ 1) นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ทุกคน อ่านออกเขียนได้  2) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 อ่านคล่องเขียนคล่อง
และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 มีสมรรถนะการอ่านขั้นสูง ทั้งนี้เพ่ือให้นักเรียนสามารถใช้การอ่านการ
เขียนเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอ่ืน ๆ และการดำเนินชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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2.  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
แผนแม่บทประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้   

3.  ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  
      ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

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

รายละเอียดโครงการ 
1.  หลักการและเหตุผล 
           ตามที่รัฐบาลมีนโยบายปฏิรูปประเทศไทยได้ประกาศยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ. ศ. 2561 – 2580) 
ซึ่งต้องนำไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือยกระดับการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ กำหนด                  
ให้มีการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือศตวรรษที่ 21 โดยปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้เพ่ือเตรียมประชากร                      
สู่การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลายมีเป้าหมาย                  
ให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานมีทักษะที่จำเป็นของโลกอนาคตสามารถแก้ปัญหา         
รู้เท่าทันสื่อ ปรับตัวสื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีวินัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอด
ชีวิตรวมทั้งเป็นพลเมืองดี รู้สิทธิหน้าที่มีความรับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ ซึ่งเป็นกลไกสำคัญของการศึกษา   
ขั้นพ้ืนฐานการสร้างการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 นอกจากมีการเรียนรู้  เนื้อหาสาระความรู้แล้ว ทักษะ                 
การเรียนรู้ต่าง ๆ เพ่ือนำไปใช้เรียนรู้ ตลอดจนการดำเนินชีวิตโดยเฉพาะทักษะการสื่อสารคือ การอ่านออก                
เขียนได้ นับเป็นทักษะที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นทักษะสื่อสารเพ่ือสร้างความเข้าใจและ
ความสัมพันธ์อันดีต่อกันและเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้  ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศ
ต่าง ๆ ในการพัฒนาความรู้กระบวนการคิด วิเคราะห์ วิจารณ์และสร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนาตนเองและสังคม  
 ด้วยเหตุนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงได้กำหนดนโยบายที่มุ่งเน้นให้
ความสำคัญกับการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียน  มาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง และในปีการศึกษา 
2564 นี้ เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ เป็นไปอย่างเข้มแข็งและเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จึงขับ เคลื่อนสนองนโยบายของ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามนโยบาย “เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน” โดยตั้งเป้าหมาย
ความสำเร็จไว้ที่ 1) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ทุกคน อ่านออกเขียนได้ 2) นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4 - 6 อ่านคล่องเขียนคล่อง และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 มีสมรรถนะการอ่าน ขั้นสูง ทั้งนี้
เพ่ือให้นักเรียนสามารถใช้การอ่านการเขียนเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอ่ืน ๆ และการดำเนินชีวิตได้อย่าง
มีประสิทธิภาพต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 
      1) เพ่ือพัฒนานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ให้อา่นออกเขียนได้  
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      2) เพ่ือพัฒนานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ให้อ่านคล่องเขียนคล่อง  
      3) เพ่ือพัฒนานักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ให้มีสมรรถนะการอ่านขั้นสูง  
      4) เพ่ือส่งเสริมนิสัยรักการของนักเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึ กษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 

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 มีสมรรถนะการอ่านข้ันสูง 
  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 ระดับด ี
  4) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ทุกคนมีนิสัยรักการอ่านและเล่าเรื่องหนังสือเล่มโปรดได้ระดับดี 
5. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับประโยชน์ 
       เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออก เขียนได้ทุกคน 
6. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 6.1 ปัจจัยความเสี่ยง  
       1) นักเรียนขาดเรียนบ่อย 
       2) การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบต่อการพัฒนางานด้านต่าง ๆ 
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 6.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
       1) ติดตามการมาเรียนของนักเรียน 
       2) หาวิธีการป้องกนัการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

7.  พื้นที่ดำเนินการ  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
      เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออก เขียนได้ทุกคน 

9.  ระยะเวลาดำเนินโครงการ ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565  

10. วงเงินงบประมาณ และแนวทางการดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ โดยมีแนวทางการดำเนินการดังนี ้
 ที่    รายละเอียดกิจกรรม/ขั้นตอน/ 

             วิธีดำเนินการ 
รายละเอียด       
งบประมาณ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
ปีงบประมาณ 2565 

รวมเงิน  
 (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
 

Q1 Q2 Q3 Q4 
1 - วางแผนการพฒันาความสามารถ 

ในการอ่าน การเขียน 
  /         - ศน.นชรพร 

2 - คัดกรองความสามารถในการอ่าน                    
การเขียนของนักเรียนและรายงานผล                 
ผ่านทางระบบการติดตามทาง 
อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือให้เป็นข้อมูลสำหรับ 
วินิจฉัยและพัฒนาการอ่าน การเขยีน  
ของนักเรียนเป็นรายบุคคล  

  /        -  

3 ศึกษานิเทศก์ให้คำแนะนำ ให้ปรึกษา    /   /   /   
4 
 

-  ปฏิบัติตามแผนการพัฒนาปรับปรุง
คุณภาพการอ่านออกเขียนได้อ่านคล่อง
เขียนคล่องหรือพัฒนาสมรรถนะการ
อ่านขั้นสูงของนักเรียนแต่ละระดับชั้น
ตามนโยบายที่กำหนด โดยให้ปรับปรุง
แก้ไขเป็นการเร่งด่วนสำหรับนักเรียนที่
มีผลการคัดกรองระดับปรับปรุงและ
พอใช้และพัฒนานักเรียนที่มีผลคัดกรอง
ระดับดีให้อยู่ในระดับดีมาก โดยใช้
กิจกรรมแนวทางหรือนวัตกรรมที่
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือ
สถานศึกษากำหนดขึ้นตามบริบทและ
ความเหมาะสม 

   /   /   /   
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 ที่    รายละเอียดกิจกรรม/ขั้นตอน/ 
             วิธีดำเนินการ 

รายละเอียด       
งบประมาณ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
ปีงบประมาณ 2565 

รวมเงิน  
 (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
 

Q1 Q2 Q3 Q4 
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. ใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส 
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 
 

12.  การวัดผลและประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการวัดผลและ

ประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้วัดผลและ

ประเมินผล 
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3  อ่านออก
เขียนได ้ระดับ ดี   
  

- ทดสอบ 
- สังเกต  
- สัมภาษณ์ 

- แบบทดสอบ 
- แบบสังเกต  
- แบบสัมภาษณ์ 

2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6  อ่านคล่อง
เขียนคล่อง ระดับ ดี 
 

- ทดสอบ 
- สังเกต  
- สัมภาษณ์ 

- แบบทดสอบ 
- แบบสังเกต  
- แบบสัมภาษณ์ 

3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 มีสมรรถนะ
การอ่านขั้นสูง ระดับ ดี   
  

- ทดสอบ 
- สังเกต  
- สัมภาษณ์ 

- แบบทดสอบ 
- แบบสังเกต  
- แบบสัมภาษณ์ 

4. นักเรยีนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามีนิสัยรักการอ่าน และเล่าเรื่อง
หนังสือเล่มโปรดได้ใน ระดับ ดี 

- ตรวจสอบ 
- สังเกต  
- สัมภาษณ์ 

- แบบตรวจสอบ 
- แบบสังเกต  
- แบบสัมภาษณ์ 
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โครงการ   ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมีงานทำ 
ภายใต้แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ที่  2           ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กลุม่นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวนชรพร  ประมวลสุข   
    ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์  ชำนาญการพิเศษ 
    โทรศัพท์ 0936507171  

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

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

2. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
       (1) ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
          (1) เป้าหมายคนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
          (2) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
               พัฒนาคุณภาพนักเรียนในการขับเคลื่ อนการปฏิรูปการศึกษา 3 ด้าน คือ ด้านทักษะ                      
ด้านความสามารถคุณลักษณะของนักเรียน และด้านการจัดการเรียนรู้ประเมินผลในแต่ละระดับ 

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

2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
แผนแม่บทประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 

3. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  
      ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

mailto:nnmm961@hotmail.com
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แผนระดับที่ 3 (ตามมติ ครม. วนัที่ 4 ธันวาคม 2560) 
 1) แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (2563 – 2565) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 2) แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา         
ขั้นพ้ืนฐาน 

ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

รายละเอียดโครงการ 
1.  หลักการและเหตุผล 
           กระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่หลักในการจัดการศึกษาจะต้องพัฒนากำลังคนให้มีขีดความสามารถ 
และศักยภาพในการแข่งขันบนเวทีโลก จึงได้มีแผนการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ (พ.ศ. 2558 – 2564)                             
มีแผนการผลิตและพัฒนากำลังคน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขัน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของชาติ ที่ให้                    
ความสำคัญในการพัฒนาคนอย่างยั่งยืน และจากแนวโน้มการปฏิรูปการศึกษาในหลายประเทศ  ได้ให้
ความสำคัญอย่างมากกับ “ทักษะ” (Skill) หรือความชำนาญในการปฏิบัติมากยิ่งกว่าเนื้อหา ตามตำรา 
(Content) ซึ่งองค์การยูเนสโกได้แนะนำว่า ผู้เรียนควรมีทักษะที่ครอบคลุม 3 กลุ่ม ได้แก่ ทักษะพ้ืนฐาน                            
การจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ที่เน้นสมรรถนะสาขาวิชาชีพ ทักษะที่จำเป็นตอ่การดำรงชีวิต  
และทักษะเพ่ือทำงาน ซึ่งเป็นทักษะพ้ืนฐานในการทำงานของทุกอาชีพ  
            กอปรกับการศึกษาที่เน้นให้นักเรียนมีความสามารถในการเรียนรู้  รักที่จะเรียนรู้ในรูปแบบ                 
ที่หลากหลาย มีความสนุกกับการเรียนรู้ และมีโอกาสเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ โดยมีจุดเน้นพัฒนาคุณภาพ
นักเรียนในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา 3 ด้าน คือ ด้านทักษะ ด้านความสามารถะคุณลักษณะ                     
ของนักเรียน และด้านการจัดการเรียนรู้ ประเมินผลในแต่ละระดับ ซึ่งการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นให้นักเรียนลง
มือปฏิบัติจริง สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง จัดสภาพแวดล้อม ชุมชนและท้องถิ่นสังคมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
ระดมภูมิปัญญาท้องถิ่น และผู้ทรงคุณวุฒิในชุมชนและท้องถิ่นเป็นแหล่งเรียนรู้ โดยพัฒนานักเรียนทั้งใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียน การจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ มุ่งให้นักเรียนสามารถเข้าใจ  
แนวทางการเลือกอาชีพ ประกอบอาชีพและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้ กระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับ
การจัดการศึกษาสายสามัญและสายอาชีพ 50 : 50  เพ่ือให้นักเรียนสนใจการเรียนสายอาชีพมากขึ้นและ
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาก็เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาที่เน้นนักเรียนให้มีทักษะอาชีพ เพียงพอ                                      
ต่อการเข้าตลาดแรงงานหรือประกอบอาชีพอิสระ ให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ
และสังคม เพ่ือศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น  
 ทั้งนี้ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ตระหนักถึงความสำคัญ  
และความจำเป็นดังกล่าว จึงดำเนินการจัดทำโครงการ “ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพ
และการมีงานทำ” นี้ขึ้น 

2. วัตถุประสงค ์
      2.1 เพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมีงานทำให้แก่นักเรียน                  
ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
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     2.2  เพ่ือเผยแพร่การจัดการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมีงานทำของโรงเรียนใน
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
3. ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
      3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
     ส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำแก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1   
       3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
     นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ทุกคนรู้แนวทางสร้างอาชีพและการมีงานทำ 

4. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)  
 4.1 เชิงปริมาณ 
     นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ทุกคน มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะทางอาชีพที่
สอดคล้องกับอาชีพในท้องถิ่น ความสนใจของนักเรียน และความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบันและ
อนาคต      

4.2 เชิงคุณภาพ 
     นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ทุกคน มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะทางอาชีพที่
สอดคล้องกับอาชีพในท้องถิ่น ความสนใจของนักเรียน และความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบันและ
อนาคต      

5. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับประโยชน์ 
 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 

6. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 6.1 ปัจจัยความเสี่ยง  
        1) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ขาดความพร้อมหรือไม่ชอบงานอาชีพ 
        2) ความรู้ที่ได้รับจากครูผู้สอน 
 6.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
       1) ให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ลงมือปฏิบัติงานอาชีพและจำหน่ายจริงให้เห็นรายได้ 
       2) ครูผู้สอน ต้องมีความรู้ ความสามารถ ด้านงานอาชีพ 

7. พื้นที่ดำเนินการ  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
      1) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 มีความพร้อมและมีรายได้ 
      2) ครูผู้สอน ต้องถ่ายทอดความรู้ ความสามารถ ด้านงานอาชีพ จนนักเรียนปฏิบัติตามลำพังได้  

9. ระยะเวลาดำเนินโครงการ  ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565  

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

       วิธีดำเนินการ 
     รายละเอียด       
   งบประมาณ 

  ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2565 

รวมเงิน  
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
 

Q1 Q2 Q3 Q4 
 1 การคัดเลือก Best Practice 

ระดับชั้นประถมศึกษา 
จำนวน  9 โรงเรียน และ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาจำนวน 
9 โรงเรียน เผยแพร่
นิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
Best Practice ให้แก่ 
โรงเรียนในสังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1  

ค่าอาหารกลางวัน  
อาหารว่าง             และ
เครื่องดื่มของผู้เข้า 
ประชุมและคณะ 
ทำงานร่วมวางแผน                      
การดำเนินงาน  
(26 คน x 150  
บาท x 1 วัน) 

      / 3,900 ศน.นชรพร 

 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) 
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12.  การวัดผลและประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการวัดผลและ

ประเมินผล 
เครื่องมือทีใ่ช้วัดผลและ

ประเมินผล 
1) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ถึงระดับ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา  
เขต 1  มีความพร้อมและมีรายได้ 

- สังเกต 
- สัมภาษณ์ 

- แบบสังเกต 
- แบบสัมภาษณ์ 

 2) ครูผู้สอนถ่ายทอดความรู้ ความสามารถ 
ด้านงานอาชีพจนนักเรียนปฏิบัติตามลำพังได้ 

- สังเกต 
- สัมภาษณ ์

- แบบสังเกต 
- แบบสัมภาษณ์ 
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โครงการ   พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกล (Distance Learning) 
ภายใต้แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ที่ 2   ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มนเิทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายพิชิต  ขำดี 
    ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ 
    โทรศัพท์ 0-8908-3497-1 

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                   
ทั้งกระบวนการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่ เน้น กระบวนการสร้างความรู้ จากการลงมือปฏิบัติ  
เนื้อหา ตลอดจนสื่อและอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดเรียนการสอน อันจะเป็นการลดความเหลื่อมล้ำทางการ
ศึกษา ลดช่องว่างและเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้กับ ประชาชนไทยทุกคน อันเป็นการ
ดำเนินการตามรอยเบื้องพระยุคลบาท สนองพระราชดำริในการที่จะพัฒนา การศึกษาไทยให้เจริญก้าวหน้า 
ผ่านการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกล (Distance Learning) 

2. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
 1) ยุทธศาสตร์ชาติทีเ่กีย่วข้องโดยตรง ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
     (1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
     (2) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
          การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ควรพัฒนาระบบการศึกษาที่นำเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล 
(Distance Learning) มาเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริม สนับสนุน ให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ       
ซ่ึงในการพฒันาและการนำเทคโนโลยีทางการศึกษาที่เหมาะสมมาสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้าน
ต่าง ๆ อาทิ การเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) ผ่านสื่อออนไลน์ที่ส่งผลต่อผลลัพธ์การเรียนรู้ได้
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อย่างเป็นรูปธรรม การติดตามผลการเรียนรู้ของนักเรียน (Tracking System) การลดภาระงานของครู 
ตลอดจนมีการวิเคราะห์มิติที่ เกี่ยวข้องกับผู้ เรียนกลุ่ มเปราะบางอย่างรอบด้าน เพ่ือให้การแก้ปัญหา                            
เด็กตกหล่นทางการศึกษาตรงจุดและเกดิประสิทธิผลสูงสุด 

แผนระดับท่ี 2  
1. ความสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศด้านที่เกี่ยวข้องโดยตรง   
 1) แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
 2) แนวทางการดำเนินงาน 
     พัฒนาระบบเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (Distance Learning) โดยเน้นกระบวนการพัฒนาครู  
ให้มีทักษะในการทำเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลมาใช้เป็นส่วนสำคัญในการจัดการเรียนการสอนในทุกระดับ 
โดยมุ่งเน้นโรงเรียนที่มีครูไม่ครบชั้น มีครูไม่ครบทุกวิชาเอก เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และเพ่ือให้
ผู้เรียนทุกคนได้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่ มีความเท่าเทียมกัน ครูผู้สอนสามารถนำเทคโนโลยีมาใช้เป็น
เครื่องมือในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 

2.  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
แผนแม่บทประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้   

3. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  
          ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

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

ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล   
(  /  ) นโยบายการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และการ

พัฒนา และนวัตกรรม 

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

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 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) 
       3) สำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามีงานวิจัยเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียน 
การสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT)  
 3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
       การจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (Distance Learning) จะสามารถพัฒนา
ผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

4. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)  
 4.1 เชิงปริมาณ 
      1) โรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียน ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ให้ได้มาตรฐาน 
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       2) โรงเรียนขนาดกลาง ขนาดใหญ่และขนาดใหญ่พิเศษ ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนการจัด
การศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ให้ไดม้าตรฐาน 
       3) โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ได้รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(DLIT) 
 4.2 เชิงคุณภาพ 
       1) โรงเรียนขนาดเล็ก ทุกโรงเรียนในสังกัด สามารถจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษา 
ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ได้ผ่านเกณฑม์าตรฐาน และมีประสิทธิภาพ 
       2) โรงเรียนขนาดกลาง ขนาดใหญ่และขนาดใหญ่พิเศษ สามารถจัดการเรียนการสอนโดยใช้ 
การศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ให้ได้มาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ 
       3) โรงเรียนในสังกัดทกุโรงเรียน ได้รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียน 
การสอน โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT) อย่างเป็นรูปธรรม มีการปรับปรุงพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

5. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับประโยชน์ 
 5.1 โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน 
 5.2 ครูทุกคนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 

6.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 6.1 ปัจจัยความเสี่ยง  
        1) สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
        2) รูปแบบการจัดการเรียนการสอนหลังเกิดการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
 6.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
        1) สร้างความเข้าใจในกระบวนการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด                 
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)  
       2) รวบรวมสื่อการสอนของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมฯ เพ่ือให้ครูผู้สอน                   
ไดป้รับประยกุต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน 
 

7. พื้นที่ดำเนินการ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1 โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด                 
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย 

8.2 ครูทุกคนสามารถปรับรูปแบบการสอนโดยบูรณาการรูปแบบการสอนโดยใช้เทคโนโลยีการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning) อย่างมีประสิทธิภาพ 

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 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 

4 นิเทศ ติดตาม และประเมินผล การ
จั ด ก าร เรี ย น ก ารส อน โด ย ใช้
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
(DLTV) แล ะการจั ด ก ารศึ กษ า
ทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(DLIT) 

   /   นายพิชิต ขำดี 

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

    /  นายพิชิต ขำดี 
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 ที่    รายละเอียดกิจกรรม/ขั้นตอน/ 
             วิธีดำเนินการ 

รายละเอียด       
งบประมาณ 

  ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2565 

รวมเงิน  
 (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
 

Q1 Q2 Q3 Q4 
สารสนเทศ (DLIT) ของโรงเรียนใน
สังกดั 

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 21  
ผสมผสานแนวทฤษฎีพหุปัญญา   

ภายใต้แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ที่ 2   ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวขนิษฐา ศรีศักดา 
    ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ 
    โทรศัพท์ 0-9434-1949-4 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 21 โดยเฉพาะทักษะด้านการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิด
สร้างสรรค์การทำงานร่วมกับผู้ อ่ืน จัดให้มีการพัฒนาทักษะด้านภาษา ศิลปะ ทักษะด้านดิจิทัล และ 
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ จัดให้มีการพัฒนา
ทักษะในการวางแผนชีวิตและวางแผนการเงิน ตลอดจนทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมต่อกับโลกการทำงาน จัดให้มี
การเรียนรู้ทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและทักษะชีวิตที่สามารถอยู่ร่วมและทำงาน 
ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม ส่งเสริมและสนับสนุนระบบบริการสุขภาพและอนามัยที่เชื่อมต่อกันระหว่าง 
ระบบสาธารณสุขกับโรงเรียนหรือสถานศึกษา เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพด้านความฉลาดทางเชาวน์ปัญญา และ
ความฉลาดทางอารมณ์ของกลุ่มวัยเรียน 

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

         ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งเน้นผู้เรียน
ให้มีทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ ตลาดเวลามีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ การเปลี่ยนบทบาทครู 
การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลาดชีวิต   การสร้าง                     
ความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวางตำแหน่งของประเทศไทย  ในภูมิภาค
เอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก การวางพ้ืนฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และ              
การสร้างระบบ การศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 

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

    การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ จำเป็นต้องมุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติ       
และในทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดีเก่ง และมีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปข้างหน้า   
ได้อย่าง เต็มศักยภาพ ซึ่งจำเป็นต้องมีการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน สั งคม และการมีระบบและกลไก
รองรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ 

2.  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
แผนแม่บทประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 

3. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ์

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

ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล   
(  /  ) นโยบายการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และ           

การพัฒนา และนวัตกรรม 

รายละเอียดโครงการ 
1.  หลกัการและเหตุผล 

ด้วยในปีงบประมาณ 2566  สำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
จะดำเนินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้ งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ท างการเรียนและ                       
เตรียมความพร้อมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21 ผสมสผานและสอดแทรกทฤษฎีพหุปัญญาเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนในทุกด้านโดยร่วมมือกับโรงเรียนในสังกัด  ตามบริบทของโรงเรียนเพ่ือให้สอดคล้องกับการจัดการ
เรียนรู้ที่ เปลี่ยนไปตามกระแสโลก อย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบัน ทั้ งครูและนักเรียนต้องพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลง และขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งศตวรรษที่ 21 พร้อมกับ
ส่งเสริมพหุปัญญาให้แก่นักเรียนทั้ง 8 ด้าน เพราะนักเรียนคือทุนมนุษย์ที่สำคัญในการขับเคลื่อนประเทศให้
ก้าวพ้นการเป็นประเทศที่กำลังพัฒนา ครูจึงจำต้องมีนวัตกรรมทางการศึกษา และเทคนิคใหม่ๆ รวมถึง                    
มีทักษะการสอนที่ทันสมัย สามารถตอบสนองผู้เรียนที่แตกต่างและหลากหลาย เพ่ือให้สามารถพัฒนาผู้เรียน
ให้มีทักษะคิดขั้นสูงและมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปตามความต้องการในศตวรรษที่ 21  นวัตกรรมการเรียนรู้                    
จึงสำคัญ เพราะการพัฒนานวัตกรรม ครูจำเป็นต้องรู้ลึกรู้จริงและสามารถบูรณาการกระบวนการ วิธี และ          
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สื่อการเรียนรู้ และสอดแทรกพหุปัญญาร่วมด้วย ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยความสำเร็จของการเรียนรู้ที่                  
สามารถส่งเสริมให้นัก เรี ยนเป็นนักเรียนในศตวรรษที่  21 พร้อมด้วยมีความสามารถทั้ ง 8 ด้าน                   
ตามทฤษฎีพหุปัญญา 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือพัฒนาครูให้ เกิดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่  21 และสอดแทรก           
ทฤษฎีพหุปัญญา 
 2.2 เพ่ือให้ครูมีแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21  
สอดแทรกทฤษฎีพหุปัญญา 

3. ผลผลิต ผลลพัธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
 3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)  
       1) ครูเกิดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และสอดแทรกทฤษฎีพหุปัญญา
       2) ครูมีแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนที่สอดคล้องกบัทักษะแห่งศตวรรษที่ 21  
และสามารถสอดแทรกทฤษฎีพหปุัญญา  

3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
       ครูมีเทคนิควิธีการในการพฒันาการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21  
โดยสอดแทรกทฤษฎีพหุปัญญา และสามารถพัฒนานักเรียนได ้           

4. ดัชนีชี้วดัความสำเร็จ (KPIs)  
 4.1 เชิงปริมาณ 

     ครูในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 เกิดการเรียนรู้                      
ทีส่อดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และสอดแทรกทฤษฎีพหุปัญญา          

4.2 เชิงคุณภาพ 
                1) ครูเกิดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่  21 และสามารถสอดแทรก                     
ทฤษฎีพหุปัญญา             
                2) ครูมีแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21                     
และสามารถสอดแทรกทฤษฎีพหุปัญญา 

5. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับประโยชน์ 
 ครูในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 

6.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 6.1 ปัจจัยความเสี่ยง  
       1) การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 
       2) งบประมาณการดำเนินงาน 
 6.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
       1) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด 
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       2) รูปแบบการดำเนินงานสามารถปรับให้ทันต่อสถานการณ์ปั จจุบัน โดยเลือกรูปแบบ                    
การดำเนินงานทีห่ลากหลาย  

7. พื้นที่ดำเนินการ ครูในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1 ครูให้ เกิดการเรียนรู้ที่ สอดคล้องกับทักษะแห่ งศตวรรษที่  21 และสามารถสอดแทรก                         
ทฤษฎีพหุปัญญาได ้

8.2 ครูมีแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และสามารถ
สอดแทรกทฤษฎีพหุปัญญาได้ 

9.  ระยะเวลาดำเนินโครงการ  (ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) 

10. วงเงินงบประมาณ และแนวทางการดำเนินการ 
 ใช้งบประมาณจากแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ จำนวน
ทั้งสิ้น 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยมีแนวทางการดำเนินการและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
ดังนี้ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)  
 
 ที่  รายละเอียดกิจกรรม/ขั้นตอน/ 

          วิธีดำเนินการ 
รายละเอียด       
งบประมาณ 

  ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2565 

 รวมเงิน  
 (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
 

Q1 Q2 Q3 Q4  
 1 จัดทำแนวทางในการพัฒนาการ 

เรียนการสอนที่สอดคล้องกับ 
ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21/ 
ทฤษฎีพหุปัญญา (site google) 

       -    /         - น.ส.ขนิษฐา 
ศรีศักดา 

 2 ประชาสัมพันธ์เชิญชวน 
เข้าร่วมโครงการประกวดสื่อ 
พัฒนาการเรียนการสอนที่ 
สอดคล้องกับทักษะ 
แห่งศตวรรษที่ 21 ผสมผสาน 
ทฤษฎีพหปุัญญาพร้อมประกาศ 
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการประกวดสื่อ 

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

    /   /    1,500 น.ส.ขนิษฐา 
ศรีศักดา 

 ที่  รายละเอียดกิจกรรม/ขั้นตอน/ 
          วิธีดำเนินการ 

รายละเอียด       
งบประมาณ 

  ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2565 

 รวมเงิน  
 (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
 

Q1 Q2 Q3 Q4  
 4 จัดกจิกรรมการประกวดสื่อ   

การเรียนการสอนที่สอดคล้องกับ
ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 
(รับเงนิรางวัลพร้อม-เกียรติบัตร) 

      / 13,000 น.ส.ขนิษฐา 
ศรีศักดา 

 5 สรุปผลการดำเนินงาน       /     500 น.ส.ขนิษฐา 
ศรีศักดา 

รวมเงินทั้งสิ้น                15,000 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) 

- -               1,500          13,500 บาท 
รวมเงินทั้งสิ้น 15,000  บาท (หนึ่งหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) 

 
12. การวัดผลและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการวัดผลและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดผลและประเมินผล 
1. ครูเกิดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และสามารถ
สอดแทรกทฤษฎีพหุปัญญาได้ 

การนิเทศ ติดตามการจัดการ
เรียนการสอน 

แบบสังเกต และการจดบันทึกการ
จัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน 

2. ครูมีแนวทางในการพัฒนาการเรียน 
การสอนทีส่อดคล้องกับทักษะแห่ง 
ศตวรรษท่ี 21 และสามารถสอด 
แทรกทฤษฎีพหุปัญญาได้ 

การนิเทศ ติดตามการจัดการ
เรียนการสอน  

แบบสังเกต และการจดบันทึกการ
จัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน 
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โครงการ     ขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC                              
                                          (Professional Learning Community) 
ภายใต้แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ที่  2  ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวขนิษฐา  ศรีศักดา 
    ตำแหน่ง ศึกษานิเทศ ชำนาญการ 
    โทรศัพท์ 0-9434-1949-4 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 21 โดยเฉพาะทักษะด้านการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิด
สร้างสรรค์การทำงานร่วมกับผู้ อ่ืน จัดให้มีการพัฒนาทักษะด้านภาษา ศิลปะ ทักษะด้านดิจิทัล และ
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ จัดให้มีการพัฒนา 
ทักษะในการวางแผนชีวิตและวางแผนการเงิน ตลอดจนทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมต่อกับโลกการทำงาน จัดให้มี 
การเรียนรู้ทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและทักษะชีวิตที่สามารถอยู่ร่วมและทำงาน 
ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม ส่งเสริมและสนับสนุนระบบบริการสุขภาพและอนามัยที่เชื่อมต่อกันระหว่าง 
ระบบสาธารณสุขกับโรงเรียนหรือสถานศึกษา เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพด้านความฉลาดทางเชาวน์ปัญญาและ 
ความฉลาดทางอารมณ์ของกลุ่มวัยเรียน/วัยรุ่น รวมทั้งสร้างความอยากรู้อยากเห็นและสร้างแรงจูงใจ        
ใฝ่สัมฤทธิ์  

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

         การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มุ่งเน้น
การสร้างความอยู่ดี มีสุข ของครอบครัวไทย การส่งเสริมบทบาทในการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน 
ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน และการ
พัฒนาระบบฐานขอ้มูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

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

2) แนวทางการดำเนินงานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ จำเป็นต้องมุ่งเน้น 
    การพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดีเก่ง และมี

คุณภาพพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปข้างหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งจำเป็นต้องมีการเสริมสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบตั้งแต่ระดับ
ครอบครวั ชุมชน สังคม และการมีระบบและกลไกรองรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ 

2.  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
แผนแม่บทประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้   

3. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 

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

ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล   
(  /  ) นโยบายการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 

รายละเอียดโครงการ 
1. หลักการและเหตุผล 

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี    
ในสังคม โดยมีเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพการศึกษา ผลิตกำลังคนและพัฒนาเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ
การแข่งขัน มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม ในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน คนไทยได้รับ
โอกาสการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และมีระบบบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพที่เน้นการมีส่วนร่วม 
เพ่ือเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษาและบูรณาการการจัดการศึกษา และสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้กำหนดยุทธศาสตร์ในด้านการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้ครูและบุคลารกรทางการศึกษา สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ         
ในรูปแบบที่หลากหลาย โดยการส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สถานศึกษานำ
กระบวนการขับเคลื่อนด้วยกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) “ชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ” ซึ่งเป็นกระบวนการสร้างการเปลี่ยนแปลงโดยเรียนรู้จากการปฏิบัติงานของกลุ่มบุคคล
ที่มารวมตัวกันเพ่ือทำงาน ร่วมกันและสนับสนุนซึ่งกันและกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนร่วมกัน วางเป้าหมาย การเรียนรู้ของผู้เรียน และตรวจสอบ สะท้อนผลการปฏิบัติงานทั้งในส่วนบุคคล
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และผลที่เกิดขึ้นโดยรวมผ่าน กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การวิพากษ์วิจารณ์ การทำงานร่วมกัน โดย
มุ่งเน้นและส่งเสริมกระบวนการ เรียนรู้เป็นองค์รวม และเพ่ือส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้มี
ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ” สามารถพัฒนาคุณภาพ การศึกษา การบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน การวัดผล
ประเมินผล ตามมาตรฐานการเรียนรู้และ ตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 สถานศึกษาจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ซึ่งมีบทบาทและหน้าที่ในการ
บริหารการจัดการศึกษา จึงได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนางานให้มีคุณภาพ โดยการนำ
กระบ วน การ  PLC (Professional Learning Community) “ชุ ม ชน แห่ งก าร เรี ย น รู้ ท างวิ ช าชี พ ”             
ไปพัฒนาการปฏิบัติงานให้มี คุณภาพอย่างเหมาะสม จึงจัดทำโครงการ “ขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC (Professional Learning Community) ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือขยายผลการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  (Professional Learning Community : 
PLC) แก่บุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 2.2 เพ่ือสร้างความตระหนักและพัฒนาศักยภาพแก่บุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
     2.3 เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานำกระบวนการชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ไปสู่การปฏิบัติในที่ทำงานได้ 

3. ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
 3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)  
      1) บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีความตระหนักและพัฒนาศักยภาพ 
          2) บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานำกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ไปสู่การปฏิบัติในที่ทำงาน 
 3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
      1) บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีความตระหนักและพัฒนาศักยภาพ 
          2) บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานำกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้                 
ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ไปสู่การปฏิบัติในที่ทำงาน 
4. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)  
 4.1 เชิงปริมาณ 
      บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จำนวน 80 
ได้ รั บ ก า ร พั ฒ น า ก า ร ด ำ เนิ น ก า ร ก ร ะ บ ว น ก า ร  PLC (Professional Learning Community)                           
“ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” 
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 4.2 เชิงคุณภาพ 
       1) บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 มีความ
ตระหนั ก  ความรู้ ค วาม เข้ า ใจ ในการพัฒ นางานด้ วยกระบวนการ PLC (Professional Learning 
Community)  

       2) บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 สามารถ
พัฒนางานโดยใช้กระบวนการ PLC (Professional Learning Community) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับประโยชน์ 
 บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 

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

7. พื้นที่ดำเนินการ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 

8. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ดำเนินการขับเคลื่อน

กระบวนการ PLC (Professional Learning Community) อย่างเต็มรูปแบบ เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตามเป้าหมายที่กำหนด 

9. ระยะเวลาดำเนินโครงการ  (ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) 

10. วงเงินงบประมาณ และแนวทางการดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ โดยมีแนวทางการดำเนินการดังนี้  
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 ที่  รายละเอียดกิจกรรม/ขั้นตอน/ 
         วิธีดำเนินการ 

รายละเอียด       
งบประมาณ 

  ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2565 

รวมเงิน  
(บาท) 

ผู้รับผดิชอบ 
 

Q1 Q2 Q3 Q4 
 1 ขับเคลื่อนกระบวนการ PLC  

สู่การปฏิบัติในสำนักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษา 

       /    น.ส.ขนิษฐา 
ศรศีักดา 

 2 กำกับ ติดตาม นิเทศ และ 
ประเมินผล 

       /   น.ส.ขนิษฐา 
ศรีศักดา 

 3 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
(Show & Share) และการ 
ถอดบทเรียนการขบัเคลื่อน 

       /  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 

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

- สังเกต  
- สัมภาษณ์ 

- แบบสังเกต  
- แบบสัมภาษณ์ 

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

- สังเกต  
- สัมภาษณ์ 

- แบบสังเกต  
- แบบสัมภาษณ์ 
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โครงการ   เตรียมความพร้อมผู้เรียน สู่การประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) 
ภายใต้แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ที่ 2   ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
                                          ของประเทศ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวเบญญาภา  หลวงราช 
    ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 
    โทรศัพท ์0-8633-6615-1 โทรสาร 0-3535-2973  

E-mail benyapa14@aya1.go.th 
ลักษณะโครงการ   (  / ) โครงการต่อเนื่อง  (    ) โครงการใหม่ 
    (  / ) โครงการทีใ่ช้งบประมาณ (    ) โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ
............................................................................................................................................................................ 

แผนระดับท่ี 1  
1. ความสอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ  
 (  /  ) เป้าหมายท่ี 3 พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยใหเ้ป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
  อธิบายความสอดคล้อง  
   โครงการเตรียมความพร้อมผู้เรียน สู่การประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) มีแนวทาง        
การดำเนินงานจัดอบรมเพ่ือพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เกี่ยวกับกระบวนการสอบและ
ลักษณะของข้อทดสอบการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) พร้อมทั้งฝึกทักษะการเข้าใช้งานระบบ PISA 
Online Style Testing ให้กับครูผู้สอนแกนนำระดับโรงเรียน เพ่ือให้นำความรู้ไปขยายผลสู่ครูผู้สอนวิชา
ภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นทุกคน โดยให้นำความรู้ที่ได้รับ
ไปพัฒนานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และให้ครูผู้สอนพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ เน้นทักษะ
กระบวนการคิดแก้ปัญหา เป็นการเตรียมความพร้อมผู้เรียนสู่โครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) 
ส่งผลให้คนในทุกช่วงวัยเป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติเป้าหมายที่ 3 
ที่ได้กำหนดไว้ 

2. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
 1) ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
     (1) เป้าหมาย คนไทยเปน็คนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
     (2) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

         โครงการเตรียมความพร้อมผู้เรียน สู่การประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) เป็นโครงการที่
มีลักษณะพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยมีการจัดอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะ (Re-skill) 
พัฒนาทักษะ (Up skill) และการเรียนรู้ทักษะใหม่ (New skills) ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 เกี่ยวกับกระบวนการสอบ
และลักษณะของข้อทดสอบการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) และเป็นการฝึกทักษะการเข้าใช้งานระบบ 
PISA Online Style Testing ให้กับครูผู้สอนแกนนำระดับโรงเรียน เพ่ือให้นำความรู้ไปขยายผลสู่ครูผู้สอนวิชา

mailto:benyapa14@aya1.go.th
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ภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นทุกคน ทั้งนี้ จึงนำไปสู่การ
ส่งเสริม สนับสนุน  ให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าใช้งานระบบ PISA Online Style Testing ซึ่งจะ
ทำให้นักเรียนเกิดความคุ้นเคยกับระบบการสอบแบบ Computer-based Assessment และเกิดทักษะการ
คิดแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมินของ PISA จากการดำเนินการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้คนในทุกช่วงวัยเป็นคนดี คนเก่ง และมีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตใน
ศตวรรษท่ี 21 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ได้กำหนดไว้ 

แผนระดับที่ 2  
1. ความสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศด้านที่เกี่ยวข้องโดยตรง   
 1) แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
 2) แนวทางการดำเนินงาน 
     1. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมผู้ เรียน                
สู่การประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) 
               2. จัดประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกบักระบวนการสอบ PISA และอบรมวิทยากรแกนนำ                  
ระดับโรงเรียน ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ศึกษานิเทศก์ทุกคน และครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น       
ของสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด โดยเป็นครูผู้สอนวิชาภาษาไทย จำนวน 1 คน วิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 1 
คน และวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 คน 
     3. ขยายผลสู่ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ และวชิาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นทุกคน และตดิตามการนำองคค์วามรู้สู่การปฏิบัต ิ
     4. นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้ เพ่ือยกระดับการสอบ PISA 2022 
     5. สรุปผลการดำเนินงาน 

2.  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที ่12 การพัฒนาการเรียนรู้  

3. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  
           ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ์

2.3 ความสอดคล้องกับแผนความม่ันคงแห่งชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ (ถ้ามี) 
...................................................................... ............................................................. 

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

ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล   
(  /   ) นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
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รายละเอียดโครงการ 
1. หลักการและเหตุผล 
 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้เข้าร่วมโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (Programme for 
International Student Assessment หรือ PISA ) ซึ่งเป็นโครงการประเมินผลการศึกษาของประเทศ
สมาชิก   ที่ดำเนินการโดย Organization for Economic Co-operation and Development หรือ OECD มี
จุดประสงค์เพ่ือสำรวจระบบการศึกษาของนานาประเทศว่าได้เตรียมความพร้อมสำหรับการใช้ชีวิต และการมี
ส่วนร่วมในสังคมอนาคตเพียงพอหรือไม่ โดย PISA เน้นการประเมินสมรรถนะของนักเรียนที่จะใช้ความรู้และ
ทักษะ เพ่ือเผชิญกับโลกในชีวิตจริงมากกว่าการเรียนรู้ตามหลักสูตรในโรงเรียน โดยจัดให้มีการทดสอบ
สมรรถนะเด็กนักเรียนวัย 15 ปี หรือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 – 3 จากทั่วโลก โดยเริ่มดำเนินโครงการ 
ตั้งแต่ปี 2000 ทุกประเทศจะใช้ข้อสอบชุดเดียวกัน และมีการกำหนดพ้ืนที่ ขนาดโรงเรียนในการสอบที่เป็น
มาตรฐานเดียวกัน ในปี ค.ศ.2022 นี้ PISA มีการประเมินสมรรถนะที่เรียกว่า Literacy ใน 3 ด้าน คือ ความ
ฉลาดรู้ด้านการอ่าน (Reading Literacy) ความฉลาดรู้ด้านคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และ
ความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) โดยปีนี้จะมีการทดสอบในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565    
ที่เน้นความฉลาดรู้ด้านคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy)  
 ดังนั้น เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และ
ยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่ความพร้อมในการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จึงเห็นสมควรเร่งดำเนินการสร้างความตระหนักรู้ และ
ความเข้าใจแกผู่้ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษาในสังกัด เพ่ือร่วมมือกันพัฒนาและปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสามารถคิด วิเคราะห์ 
แก้ปัญหาและมีคุณลักษณะที่ พึงประสงค์ จึงดำเนินการจัดทำโครงการ “เตรียมความพร้อมผู้ เรียน                 
สู่การประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA)” นี้ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการสอบ และลักษณะของข้อทดสอบการประเมินผล
นักเรียนนานาชาติ (PISA) 
  2.2 เพ่ือฝึกทักษะการเข้าใช้งานระบบ PISA Online Style Testing ให้กับครูผู้สอนแกนนำระดับ
โรงเรียน   
              2.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหาและมีการจัด
กิจกรรมเสริมในรูปแบบต่าง ๆ รองรับการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) 

3.  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
 3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) (ผลที่เกิดขึ้นทันที ผลโดยตรงจากการดำเนินโครงการ/
กิจกรรม) 
          1) สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดที่สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกระบวนการสอบ และลักษณะของขอ้ทดสอบการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) 
          2) ครูผู้สอนแกนนำระดับโรงเรียนสามารถเข้าใช้งานระบบ PISA Online Style Testing ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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      3) สถานศึกษาในสังกัดที่สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับการเตรียมความพร้อม        
ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA 
 3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) (ผลระยะยาวที่เกิดข้ึนเป็นผลปลายทางหรือผลต่อเนื่อง) 
          1) ครูผู้สอนแกนนำระดับโรงเรียนมีการขยายผลเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจการเข้าใช้งาน
ระบบข้อสอบออนไลน์ PISA Online Style Testing ให้กับครูผู้สอนวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นทุกคน 
          2) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นทุกคนเข้าใช้งานระบบข้อสอบออนไลน์ PISA Online 
Style Testing  

4.  ดัชนีชี้ วัดความสำเร็จ (KPIs) (วัดจากผลการปฏิบัติงานที่ เกิดขึ้นจริงที่แสดงให้ เห็นผลสำเร็จ           
ตามวัตถุประสงค์) 
 4.1 เชิงปริมาณ 
              1) ร้อยละ 80 ของครูผู้สอนแกนนำระดับโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการสอบ 
และลักษณะของขอ้ทดสอบการประเมนิผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) 
                  2) ร้อยละ 80 ของครูผู้สอนแกนนำระดับโรงเรียนสามารถเข้าใช้งานระบบ PISA Online Style 
Testing  
                    3) ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัดที่สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับการเตรียม
ความพร้อมด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA  
 4.2 เชิงคุณภาพ 
         ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา และเตรียมความพร้อมผู้เรียนสู่โครงการ
ประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) 

5.  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับประโยชน์ 
 5.1 ครูผู้สอนแกนนำระดับโรงเรียน ซึ่งเป็นครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นทุกแห่งในสังกัด 
ได้แก่ วิชาภาษาไทย จำนวน ๑ คน วิชาคณิตศาสตร์ จำนวน ๑ คน และวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ คน 
 5.2 ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์และวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น            
ทุกคน  
 5.3 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นทุกคน 

6. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 6.1 ปัจจัยความเสี่ยง  
        สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อาจทำให้                     
ไม่สามารถจัดการอบรมในรูปแบบ Face to Face ได้ตามรูปแบบที่กำหนด 
 6.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
        ปรับเปลี่ยนการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการแบบ face to face เป็นการอบรมในรูปแบบออนไลน์    
ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom Cloud Meetings หรือ Microsoft Teams  
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7. พืน้ที่ดำเนินการ ห้องประชุม ชั้น 3 สหกรณอ์อมทรพัย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
       8.1 ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการสอบ และลักษณะของข้อทดสอบการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ 
(PISA) 

8.2 ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น   
สามารถเข้าใช้งานระบบ PISA Online Style Testing ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  

8.3 ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา และเตรียมความพร้อมผู้เรียนสู่ โครงการ
ประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) 

9. ระยะเวลาดำเนินโครงการ  ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565  

10. วงเงินงบประมาณ และแนวทางการดำเนินการ 
 ใช้งบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวนทั้งสิ้น 30,000 บาท (สามหมื่นบาท
ถ้วน) โดยมีแนวทางการดำเนินการและรายละเอียดการใช้งบประมาณดังนี้  (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
  
 ที่    รายละเอียดกิจกรรม/ขั้นตอน/ 

             วิธีดำเนินการ 
 รายละเอียด       
 งบประมาณ 

  ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2565 

 รวมเงิน  
 (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
 

Q1 Q2 Q3 Q4 
1 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผน 

การดำเนินงาน 
- ค่าอาหารว่าง 
และเครื่องด่ืม 
(20 คน x 35 บาท) 

/    700 น.ส.เบญญาภา 
หลวงราช 

2 การประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจ 
เกี่ยวกับกระบวนการสอบ 
และการอบรมวิทยากรแกนนำ 
ระดับโรงเรียน 
กลุม่เป้าหมาย ได้แก่ 
1. ศึกษานิเทศก์ทุกคน 
2. ครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ตอนต้น 
   - ภาษาไทย 1 คน 
   - คณิตศาสตร์ 1 คน 
   - วิทยาศาสตร์ 1 คน 

- ค่าอาหารว่าง  
เครื่องดื่ม และอาหาร 
กลางวัน (168 คน x  
150 บาท) 
- ค่าห้องประชุม 
- ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ 
และไวนิล 

 /   25,200 
 
 
 
2,800 
1,000 

น.ส.เบญญาภา 
หลวงราช  
และคณะ 
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 ที่    รายละเอียดกิจกรรม/ขั้นตอน/ 
             วิธีดำเนินการ 

 รายละเอียด       
 งบประมาณ 

  ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2565 

 รวมเงิน  
 (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
 

Q1 Q2 Q3 Q4 
3 การขยายผลสู่ครูผู้สอนทุกคน 

ในโรงเรียนและติดตาม 
การนำองค์ความรู้สู่การปฏิบัติ 

ไม่ใช้งบประมาณ   /  0 ครูผู้สอนแกนนำ 
ระดับโรงเรียน 
และศึกษานิเทศก์ 
ทุกคน 

4 นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้  
เพ่ือยกระดับการสอบ PISA 2022 
 

ไม่ใช้งบประมาณ   /  0 ศึกษานิเทศก์ 
ทุกคน 

5 สรุปผลการดำเนินงาน - ค่าถ่ายเอกสารและ 
จัดทำรูปเล่ม 

   / 300 น.ส.เบญญาภา 
หลวงราช  
และคณะ 

รวมเงินทั้งสิ้น 
  30,000 บาท 
(สามหมื่นบาทถ้วน) 

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 29,000 บาท - 300 บาท 

รวมเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท  (สามหมื่นบาทถ้วน) 

12. การวัดผลและประเมนิผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการวัดผล

และประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้วัดผลและ

ประเมินผล 
1. ร้อยละ 80 ของครูผู้สอนแกนนำระดับโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกระบวนการสอบ และลักษณะของข้อทดสอบการประเมินผล
นักเรียนนานาชาติ (PISA) 

- สอบถาม 
- ทดสอบ 

- แบบสอบถาม 
- แบบทดสอบก่อนและ
หลังเข้ารับการอบรม 

2. ร้อยละ 80 ของครูผู้สอนแกนนำระดับโรงเรียนสามารถเข้าใช้งานระบบ 
PISA Online Style Testing  

- สอบถาม - แบบสอบถาม 

3. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัดที่สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นได้รับการเตรียมความพร้อมด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA  

- สอบถาม 
- ติดตาม 

- แบบสอบถาม 
- แบบติดตาม 

4. ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ เน้นทักษะ
กระบวนการคิดแก้ปัญหา และเตรียมความพร้อมผู้ เรียนสู่โครงการ
ประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) 

- สังเกต 
- สอบถาม 

- แบบสังเกตชั้นเรียน 
- แบบสอบถาม 
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โครงการ   บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย พ.ศ.2565 
ภายใตแ้ผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ที่ 2   ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ 
                                          ประเทศ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวนิดาพร ชารี 
    ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ 
     โทรศัพท ์0-699-2242-3  

E-mail nidaporn1106@aya1.go.th 
ลักษณะโครงการ   (  / ) โครงการต่อเนื่อง  (    ) โครงการใหม่ 
    (  / ) โครงการทีใ่ช้งบประมาณ (    ) โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ
................................................................................ .............................................................................. ............. 

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

มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ได้ริเริ่มโครงการนำร่อง “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” 
ขึน้เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กอนุบาล โดยอาศัยเครือข่ายความ
ร่วมมือของผู้เชี่ยวชาญจากเยอรมนี ดร.ทอมัส ทิลแมน (Dr.Thomas  Tillmann) กรรมการมูลนิธิบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศเยอรมนี และหน่วยงานที่ถือเป็นผู้นำเครือข่ายท้องถิ่นโดยมเีป้าหมายปลูกฝังให้เด็ก ๆ มีเจตคติที่ดีต่อ
วิทยาศาสตร์ ธรรมชาติและเทคโนโลยี ด้วยกิจกรรมที่สร้างความสนุกความเพลิดเพลิน ความสนใจใคร่รู้ และ
ความกระตือรือร้น ให้นักเรียนหัดสังเกต รู้จักตั้งคำถามและค้นหาคำตอบด้วยตนเอง เพ่ือเตรียมความพร้อม
ให้นักเรียนเหล่านี้เติบโตขึ้นเป็นนักวิทยาศาสตร์และวิศวกร หรือเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีจิตวิทยาตลอดจนมี
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยให้เจริญก้าวหน้าต่อไป   

2. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
 1) ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
     (1) เป้าหมาย คนไทยเปน็คนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
     (2) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือเตรียมความพร้อมให้นักเรียนเหล่านี้เติบโตขึ้น
เป็นนักวิทยาศาสตร์และวิศวกร หรือเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีจิตวิทยาตลอดจนมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่จะ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยให้เจริญก้าวหน้าต่อไป   

แผนระดับที ่2  
1. ความสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศด้านที่เกี่ยวข้องโดยตรง   
 1) แผนปฏิรูปประเทศดา้นการศึกษา 
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 2) แนวทางการดำเนินงาน ปลูกฝังให้เด็กๆมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์  ธรรมชาติ  และเทคโนโลยี
ด้วยกิจกรรมท่ีสร้างความสนุก  ความเพลิดเพลิน  ความสนใจใคร่รู้   ความกระตือรือร้นในการค้นหาคำตอบ
ด้วยตนเอง  สอดคล้องกับหลักการ  แนวคิดของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช  2560  ซึ่งเป็นการ
เตรียมความพร้อมให้เด็กปฐมวัยโตขึ้นเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีจิตวิทยาศาสตร์  มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่จะ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ  และสังคมไทยให้เจริญก้าวหน้า 

2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้   

3.ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 

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

ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล   
(  /  ) นโยบายการลดความเหลื่อมของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 

รายละเอียดโครงการ 
1. หลักการและเหตุผล 

มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ได้ริเริ่มโครงการนำร่อง “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” 
ขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กอนุบาล โดยอาศัยเครือข่ายความ
ร่วมมือของผู้เชี่ยวชาญจากเยอรมนี ดร.ทอมัส ทิลแมน (Dr.Thomas  Tillmann)  กรรมการมูลนิธิบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  
ประเทศเยอรมนี และหน่วยงานที่ถือเป็นผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น โดยมีเป้าหมายปลูกฝังให้เด็กๆมีเจตคติที่ดีต่อ
วิทยาศาสตร์ ธรรมชาติและเทคโนโลยี ด้วยกิจกรรมที่สร้างความสนุก ความเพลิดเพลินความสนใจใคร่รู้ และ
ความกระตือรือร้น ให้นักเรียนหัดสังเกต รู้จักตั้งคำถามและค้นหาคำตอบด้วยตนเอง เพ่ือเตรียมความพร้อม
ให้นักเรียนเหล่านี้เติบโตขึ้นเป็นนักวิทยาศาสตร์และวิศวกร  หรือเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีจิตวิทยาศาสตร์และ
มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยให้เจริญก้าวหน้า  
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา  เขต 1  เห็นความสำคัญเกี่ยวกับการ
ปลูกฝังให้ เด็กๆมี เจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์  ธรรมชาติ  และเทคโนโลยีด้วยกิจกรรมที่ สร้ างความสนุก                 
ความเพลิดเพลิน  ความสนใจใคร่รู้ ความกระตือรือร้นในการค้นหาคำตอบด้วยตนเอง สอดคล้องกับหลักการ 
แนวคิดของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมให้เด็กปฐมวัยโตขึ้น
เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีจิตวิทยาศาสตร์ มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคมไทยให้
เจริญก้าวหน้า จึงได้จัดทำโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ในระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2564 
ขึ้น 
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2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือส่งเสริมครูผู้สอนระดับปฐมวัย ในการจัดกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ให้มี
ทักษะทางกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ในสังกัด 
 2.2 เพ่ือพัฒนาครูผู้สอนปฐมวัย โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการใหก้ับครูที่ไม่ผ่านการอบรมข้ันพื้นฐาน เพ่ือ
ทดแทน ครูผู้เกษียณอายุ ย้ายและเปลี่ยนตำแหน่ง  
 2.3 เพ่ือประเมินผลงานโรงเรียนเพื่อขอรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
 ปีการศึกษา 2564 

3. ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
 3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)  
          1) ครูผู้สอนระดับปฐมวัยมีทกัษะทางกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย  
          2) ครูผู้สอนปฐมวัย ได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพ้ืนฐาน 
 3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
          1) ครูผู้สอนระดับปฐมวัยมีทักษะทางกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย และ
สามารถจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนปฐมวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
          2) โรงเรียนที่ส่งผลงาน เพ่ือขอรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
 ปีการศึกษา 2564 ผ่านการประเมิน 

4. ดัชนีชี้ วัดความสำเร็จ (KPIs) (วัดจากผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริงที่แสดงให้เห็นผลสำเร็จตาม
วัตถุประสงค์) 
 4.1 เชิงปริมาณ 
         1) ครูผู้สอนระดับปฐมวัย ในสังกัดทั้ง 176 โรงเรียน สามารถจัดกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย ประเทศไทย ให้มีทกัษะทางกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย 
         2) ครูผู้สอนปฐมวัยในสังกัด ที่ยังไม่ผ่านการอบรมขั้นพ้ืนฐาน ไดร้ับการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
 4.2 เชิงคุณภาพ 
         1) ครูผู้สอนระดับปฐมวัย ในสังกัดทั้ง 176 โรงเรียน สามารถจัดกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย ประเทศไทย ให้มีทกัษะทางกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
         2) โรงเรียนในสังกัด ที่ส่งส่งผลงาน เพ่ือขอรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย               
ประเทศไทย ปีการศึกษา 2564 ผ่านการประเมิน 

5. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับประโยชน์ 
 5.1 ครูผู้สอนระดับปฐมวัยทุกคนในสังกัด ทั้ง 176 โรงเรียน 
 5.2 นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยทุกคนในสังกัด ทั้ง 176 โรงเรียน 
 5.3 ผู้บริหารสถานศึกษาทุกคนในสังกัด ทั้ง 176 โรงเรียน 
6. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 6.1 ปัจจัยความเสี่ยง  
          1) การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 
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          2) งบประมาณการดำเนินงาน 
 6.2 แนวทางการบริหารความเส่ียง 
          1) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด 
          2) รูปแบบการดำเนินงานสามารถปรับให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน โดยเลือกรูปแบบการ
ดำเนินงานที่หลากหลาย  
  

7. พืน้ที่ดำเนินการโรงเรียนในสังกัดทัง้ 176 โรงเรียน 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1  ผู้บริหารโรงเรียนในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยส่งเสริมและสนับสนุน 

ให้ครูปฐมวัยจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ 
8.2 ครูปฐมวัยในโรงเรียนโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  ประเทศไทย จัดกิจกรรมการเรียนการ 

สอนตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์   
8.3 ครูและเด็กปฐมวัยในโรงเรียนโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยมีเจตคติท่ีดีต่อ 

การเรียนรู้ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
 8.4 เด็กปฐมวัยในโรงเรียนโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย  มีความสามารถพ้ืนฐาน  
ได้แก่ดา้นการเรียนรู้  ด้านภาษา  ด้านสังคม  ด้านการเคลื่อนไหว  และด้านการรับรู้ประสาทสัมผัส 

9. ระยะเวลาดำเนินโครงการ  (ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) 

10. วงเงินงบประมาณ และแนวทางการดำเนินการ 
 ใช้งบประมาณจากแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ จำนวนทั้งสิ้น  
งบประมาณจาก สพฐ. โดยมีแนวทางการดำเนินการและรายละเอียดการใช้งบประมาณดังนี้    (ขอถัวจ่ายทุก
รายการ)  
 ที่    รายละเอียดกิจกรรม/ขั้นตอน/ 

             วิธีดำเนินการ 
 รายละเอียด       
 งบประมาณ 

  ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2565 

 รวมเงิน  
 (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
 

Q1 Q2 Q3 Q4 
 1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ 

ประเมินผลงานโครงงานโรงเรียนที่ส่ง 
ผลงานเพ่ือขอรับตราพระราชทาน 
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
ปีการศึกษา 2564 จำนวน 6 คน  
จำนวน 5 วัน ณ ห้องประชุม ชั้น 3 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 
 
 

1.ค่าอาหารว่าง 
เครื่องดื่ม 
อาหารกลางวัน 
คณะกรรมการ 
ดำเนินงาน  
6 คน 5 วัน 
(150x6x5  
= 4,500 ) 
2. วัสดุ-อุปกรณ์ 
500 บาท 

    /    5,000 นางสาวนิดาพร 
ชารี 
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 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการใหก้ับครทูี่ไม่ผ่าน
การอบรมขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือทดแทน 
 ครูผู้เกษียณอายุ ย้ายและ 
เปลี่ยนตำแหน่ง ในสังกัด ( สำรวจ 
จำนวนครูที่ยังไม่ผ่านการอบรม 
ก่อนจัดดำเนินการอบรม) จำนวน 1 วัน 
วัน ณ ห้องประชุม ชั้น 3 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 

1.ค่าอาหารว่าง 
เครื่องดื่มและ 
อาหารกลางวัน 
สำหรับครู 
ผู้เข้าอบรม 
2. ค่าวัสดุ 
อุปกรณ์ 
( งบประมาณ 
ตามท่ี สพฐ.  
จัดสรร) 

    /   นางสาวนิดาพร 
ชารี 

รวมเงินทั้งสิ้น   5,000 บาท 
(ห้าพันบาทถ้วน) 

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  

รวมเงินทั้งสิ้น 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 
12. การวัดผลและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการวัดผลและประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช้วัดผลและประเมินผล 
1.ผู้บริหารโรงเรียนในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย ประเทศไทยส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูปฐมวัย
จัดกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ 

-สอบถาม 
-สังเกตการปฏิบัติงาน 
 

-แบบสอบถาม 
-แบบสังเกตการปฏิบัติงาน 

2.ครปูฐมวัยในโรงเรียนโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย ประเทศไทย ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์   

-ประเมินแผนการจัด
ประสบการณ์ 
-สังเกตการจัด
ประสบการณ์ 
-สอบถามผู้เกีย่วข้อง 

-แบบประเมินแผนการจัด
ประสบการณ์ 
-แบบสงัเกตการจัดประสบการณ์ 
-แบบสอบถาม -แบบบันทึกผล 

3.ครูและเด็กปฐมวัยในโรงเรียนโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยมี 
เจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ตามกระบวนการ 
ทางวิทยาศาสตร์ 

-สังเกตการทำกิจกรรม 
-สอบถาม 
-ประเมินเจตคติ 
 

-แบบบันทึกผลการร่วมกิจกรรม 
-แบบสอบถาม 
-แบบประเมินเจตคติ 
-แบบประเมินผลงานของเด็ก 

4.เด็กปฐมวัยในโรงเรียนโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย ประเทศไทย มีความสามารถด้านการเรียนรู้ 
ด้านภาษา ด้านสังคม ด้านการเคลื่อนไหว และ             
ด้านการรับรู้ประสาทสัมผัส 

-สังเกตพฤติกรรมการ
เรียนรู้ 
 

-แบบบันทึกพฤติกรรมการเรียนรู้
ในด้านต่างๆ 
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โครงการ   การประกันคุณภาพการศึกษา 
ภายใตแ้ผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ที่ 2             ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 
หน่วยงานทีร่บัผิดชอบ   กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวนชรพร  ประมวลสุข   
    ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์  ชำนาญการพิเศษ 
    โทรศัพท ์0936507171  

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

แผนระดับท่ี 1  
1. ความสอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ   
    เป้าหมายท่ี 3 พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
      เพ่ือให้เด็กและเยาวชนไทยทุกคน ได้รับการบริการทางการศกึษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ 
ด้วยความเท่าเทียมกัน 
 2.  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
      1) ยุทธศาสตร์ชาติที่เก่ียวข้องโดยตรง ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
          (1) เป้าหมายคนไทยเปน็คนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที ่21 
          (2) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  ความข้อ 3  
ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกําหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับ และประเภทการศึกษา                
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด   

แผนระดับที่ 2  
1.  ความสอดคล้องกบัแผนปฏิรูปประเทศด้านที่เกี่ยวข้องโดยตรง   
     1) แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
     2) แนวทางการดำเนินงาน จัดทําแผนพัฒนา การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่ งคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาและดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว้  จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาติดตามผลการดำเนินการ  เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาและจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงาน ที่กํากับดูแล
สถานศึกษาเป็นประจําทุกปี  
2.  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที ่12 การพัฒนาการเรียนรู้   

3.  ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  
     ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ์

mailto:nnmm961@hotmail.com
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4. ความสอดคล้องกับแผนความม่ันคงแห่งชาติ - 

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

ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

รายละเอียดโครงการ 
1. หลกัการและเหตุผล 
 คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานยึดหลักการบริหารจัดการ เพ่ือให้เด็กและเยาวชนไทยทุกคน                 
ได้รับการบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพด้วยความเท่าเทียมกัน เขตพ้ืนที่การศึกษาในฐานะ
หน่วยงานต้นสังกัด  มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริม สนับสนุน สถานศึกษาในการดำเนินงานจัดการศึกษา                    
ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง เรื่อง  การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  ความข้อ 3  ให้สถานศึกษา                   
แต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกําหนดมาตรฐานการศึกษา   
ของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับ และประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด  พร้อมทั้งจัดทําแผนพัฒนา การจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่ง
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาติดตามผลการดำเนินการ  เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาและจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานที่กํากับ
ดูแลสถานศึกษาเป็นประจําทุกปี  

ทั้งนี้ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ตระหนักถึงความสำคัญ
และความจำเป็นดังกล่าว จึงดำเนินการจัดทำโครงการ “การประกันคุณภาพการศึกษา” นี้ขึ้น 
2. วัตถุประสงค ์
     1)  เพ่ือติดตามผลการดำเนินการของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
     2)  เพ่ือประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
     3)  เพ่ือรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR) 
ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
     4)  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของเครอืข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา และสถานศึกษาใน
เครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมาย                     
ทีก่ำหนดไว้ 
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3.  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
     3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)  
  การดำเนินงานของเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา และสถานศึกษาในเครือข่ายนวัตกรรม
คุณภาพสถานศึกษา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
      3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
  สถานศึกษาร่วมพัฒนาพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก จาก สํานักงานรับรองมาตรฐาน                          
และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) หรือ หน่วยงานภายนอก การประเมินอยู่ในระดบั ดี 
4.  ดัชนีชีวั้ดความสำเร็จ (KPIs)  
 4.1 เชิงปริมาณ 
  ทุกโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR) ระดับการศึกษาปฐมวัย
และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

4.2 เชิงคุณภาพ 
       ทุกโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ระดับ
การศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

5. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับประโยชน์ 
 สถานศึกษาทีพั่ฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเป็นแบบอย่างสถานศึกษาอ่ืน ๆ ได้  
6. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 6.1 ปัจจัยความเสี่ยง  
       1) ขาดบุคลากรและงบประมาณ มาช่วยการพัฒนางานด้านต่าง ๆ 
       2) การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบต่อการพัฒนางานด้านต่าง ๆ 
 6.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
       1) มีบุคลากรและงบประมาณที่เพียงพอ 
       2) หาวิธีการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
7.  พืน้ที่ดำเนินการ  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     1) ทุกโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 รายงานผล
การประเมนิตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR) 
      2) ทุกโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1                    
ระดับการศกึษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
      3) สถานศึกษาแกนนำช่วยสถานศึกษาร่วมพัฒนา สร้างรูปแบบการบริหารงาน ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาที่มคีุณภาพและได้มาตรฐาน 
      4) สถานศึกษาแกนนำและสถานศึกษาร่วมพัฒนา มีผลการบริหารงาน ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
ที่มคีุณภาพและได้มาตรฐาน   
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9.  ระยะเวลาดำเนินโครงการ  ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565  

10. วงเงินงบประมาณ และแนวทางการดำเนินการ 
 ใช้งบประมาณจากสพฐ. แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ จำนวน
ทั้งสิ้น - บาท (- บาท) โดยมีแนวทางการดำเนินการและรายละเอียดการใช้งบประมาณดังนี้  (ขอถัวจ่าย                   
ทุกรายการ)  
 ที่    รายละเอียดกิจกรรม/ขั้นตอน/ 

             วิธีดำเนินการ 
 รายละเอียด       
 งบประมาณ 

  ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2565 

 รวมเงิน  
 (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
 

Q1 Q2 Q3 Q4 
1 -  แจ้งวัตถุประสงค์ของโครงการ                       

ให้โรงเรียนทราบ 
 /     ศน.นชรพร 

2 - ติดตามผลการดำเนินการของ
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 

  /    ศน.นชรพร 
และคณะ 

3 
 

-  ประเมินผลและตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนใน
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
เขต 1 

   /   ศน.นชรพร 
และคณะ 

4 -  รายงานผลการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา (Self 
Assessment Report : SAR)
ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ของโรงเรียน
ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 

       /  ศน.นชรพร 
และคณะ 

5 - สรุปการดำเนินกิจกรรม   
- รายงานผลการดำเนินงาน 
- เผยแพร่ผลงาน 

    /     ศน.นชรพร 
และคณะ 

รวมเงินทั้งสิ้น   - บาท 
(-บาท) 
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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) 
- - - - 

รวมเงินทั้งสิ้น - บาท (-บาท) 
12. การวัดผลและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการวัดผลและ
ประเมนิผล 

เครื่องมือที่ใช้วัดผลและประเมินผล 

1. ทุกโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
เขต ๑ รายงานผลการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา(Self Assessment Report : SAR)  

- สังเกต  
- สัมภาษณ์ 
- ตรวจเล่มรายงาน SAR 

- แบบสังเกต  
- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบบันทึกผลการรายงาน SAR 

2. ทุกโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
เขต ๑ ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีคุณภาพ                      
ตามมาตรฐานการศึกษา 

- สังเกต  
- สัมภาษณ์ 
- ตรวจเล่มรายงาน SAR 

- แบบสังเกต  
- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบบันทึกผลการรายงาน SAR 

3. สถานศึกษาแกนนำช่วยสถานศึกษา                    
ร่วมพัฒนา สร้างรูปแบบการบริหารงาน                  
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา                            
ที่มคีุณภาพและได้มาตรฐาน 

- สังเกต  
- สัมภาษณ์ 
- ตรวจเล่มรายงาน SAR 

- แบบสังเกต  
- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบบันทึกผลการรายงาน SAR 

4. สถานศึกษาแกนนำและสถานศึกษา                   
ร่วมพัฒนา มีผลการบริหารงาน ประกนั
คุณภาพภายในสถานศึกษา ที่มคีุณภาพ                    
และไดม้าตรฐาน    

- สังเกต  
- สัมภาษณ์ 
- ตรวจเล่มรายงาน SAR 

- แบบสังเกต  
- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบบันทึกผลการรายงาน SAR 
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โครงการ   ยกระดับคุณภาพผู้เรียน เพ่ือการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ภายใตแ้ผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ที่ 2   ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ 
                                          ประเทศ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวเบญญาภา  หลวงราช 
    ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 
    โทรศัพท ์0-8633-6615-1 โทรสาร 0-3535-2973  

E-mail benyapa14@aya1.go.th 
ลักษณะโครงการ   (  / ) โครงการต่อเนื่อง  (    ) โครงการใหม่ 
    (  / ) โครงการทีใ่ช้งบประมาณ (    ) โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ
............................................................................................................................................................................ 

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

  โครงการยกระดับคุณภาพผู้ เรียน เพ่ือการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ มีแนวทาง           
การดำเนินงานจัดอบรมเพ่ือพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT และ O-NET) วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผล และการสร้างข้อสอบตรงตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัด ให้กับครูแกนนำระดับโรงเรียน เพ่ือนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการวิเคราะห์ผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติ (NT และ O-NET) ของสถานศึกษาตนเอง มีการวัดและประเมินผลผู้เรียนได้อย่าง
หลากหลาย        ตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัด พร้อมทั้งมีเครื่องมือที่ได้มาตรฐานเทียบเท่านานาชาติ อีกทั้ง
นำไปขยายผลสู่ครูและบุคลากรทุกคน เพ่ือจะได้ให้ครูและบุคลากรในสังกัดดำเนินการวิเคราะห์ผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ     (NT และ O-NET) ซึ่งจะได้นำผลมาพัฒนาคุณภาพของนักเรียนที่ต้องได้รับการพัฒนา
อย่างเร่งด่วน และมีการวัดและประเมินผลผู้เรียนได้อย่างหลากหลายตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัดเฉก
เช่นเดียวกับครูแกนนำ รองรับ       การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ส่งผลให้คนในทุกช่วงวัยเป็นคนดี เก่ง 
และมีคุณภาพ สอดคล้องกับเป้าหมาย    ของยุทธศาสตร์ชาติเป้าหมายที่ 3 ที่ได้กำหนดไว้ 

2. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
 1) ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
     (1) เป้าหมาย คนไทยเปน็คนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
     (2) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

         โครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียน เพ่ือการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ เป็นโครงการที่มี
ลักษณะเป็นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยมีการจัดอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะ (Re-skill) 
พัฒนาทักษะ (Up skill) และการเรียนรู้ทักษะใหม่ (New skills) ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 เกี่ยวกับการวิเคราะห์ผล

mailto:benyapa14@aya1.go.th
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การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT และ O-NET) วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผล และการสร้างข้อสอบตรงตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัด ให้กับครูแกนนำระดับโรงเรียน เพ่ือให้นำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและ
นำไปขยายผลสู่ครูและบุคลากรทุกคน จากการดำเนินการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ดังกล่าว
ข้างต้น ส่งผลให้คนในทุกช่วงวัยเป็นคนดี คนเก่ง และมีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติที่ได้กำหนดไว้ 

แผนระดับที่ 2  
1. ความสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศด้านที่เกี่ยวข้องโดยตรง   
 1) แผนปฏิรูปประเทศดา้นการศึกษา 
 2) แนวทางการดำเนินงาน 
     1. วิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT และ O-NET) พร้อมทัง้จัดทำฐานข้อมูล  
     2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลการทดสอบ      
ทางการศึกษาระดับชาติ (NT และ O-NET) และการสร้างข้อสอบตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัด ซึ่งมี
กลุ่มเป้าหมาย คือ ครูหรือบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 สถานศึกษาละ 1 คน รวม 176 คน 
     3. วางระบบสนับสนุน ส่งเสริม และสร้างความเข็มแข็งในการดำเนินงาน โดยสร้างกลุ่มเครือข่าย
ภายในอำเภอ 

    4. ขยายผลสู่ครแูละบคุลากรทางการศึกษาทุกคน และติดตามการนำองค์ความรู้สู่การปฏิบัติ 
     5. นิเทศ กำกับ และติดตาม 
     6. สรุปผลการดำเนินงาน 

2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้  

3. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  
           ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ์

2.3 ความสอดคล้องกับแผนความม่ันคงแห่งชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ (ถ้ามี) .......................................................................................................................... 

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

ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล   
(  /   ) นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
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รายละเอียดโครงการ 
1. หลักการและเหตุผล 

 จากยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษากำหนดให้สถานศึกษาได้พัฒนาระบบการวัดและประเมินผล   
อย่างหลากหลาย มีมาตรฐานเทียบเท่านานาชาติ มีคลังความรู้ คลังข้อสอบ สามารถประเมินผ่านหรือซ้ำชั้น
และเป็นส่วนสำคัญที่จะยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพ่ือการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT/O-NET) ซึ่ง
จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6               
ปีการศึกษา 2563 พบว่า คะแนนเฉลี่ยในวิชาหลัก 3 วิชา ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
ภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ย  ต่ำกว่าร้อยละ 50 และเมื่อนำผลคะแนนเฉลี่ยมาเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 
2562 พบว่า วิชาคณิตศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยลดลงกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา เท่ากับ (-1.25) คิดเป็นร้อยละ                  
(-3.88) สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 พบว่า คะแนนเฉลี่ยในวิชาหลัก 3 วิชา ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ย ต่ำกว่าร้อยละ 50 เฉกเช่นเดียวกับระดับชั้นประถมศึกษา             
ปีที่ 6 และเมื่อนำผลคะแนนเฉลี่ยมาเปรียบเทียบกับ   ปีการศึกษา 2562 พบว่า วิชาภาษาไทยมีคะแนนเฉลี่ย
ลดลงกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา เท่ากับ (-0.14) คิดเป็นร้อยละ (-0.28) วิชาวิทยาศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยลดลง
กว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา เท่ากับ (-0.73) คิดเป็นร้อยละ (-2.57) และวิชาคณิตศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยลดลง
กว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา เท่ากับ (-1.05) คิดเป็นร้อยละ (-4.93) ตามลำดับ กอปรกับผลการประเมินคุณภาพ
ผู้เรียน (NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่า ความสามารถด้านภาษาไทย และความสามารถด้าน
คณิตศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าร้อยละ 50 และเมื่อนำผลคะแนนเฉลี่ย มาเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2562 
พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยลดลงกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมาทั้ง 2 ด้าน สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพของนักเรียนที่ต้อง
ได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วน     
 ด้วยสภาพการณ์ดังกล่าว เพ่ือเป็นการยกระดับคุณภาพของผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่
สูงขึ้น สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จึงเห็นควรดำเนินการสร้างความ
ตระหนัก สื่อสาร สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา                 
วางระบบสนับสนุนส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินงาน ขยายผลสู่ครูและบุคลากรทางการศึกษา         
ทุกคน ติดตามการนำองค์ความรู้สู่การปฏิบัติ พร้อมทั้งนิเทศ กำกับและติดตามการดำเนินงาน จึงดำเนินการ
จัดทำโครงการ “ยกระดับคุณภาพผู้เรียน เพ่ือการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ” นี้ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT 
และ O-NET) และวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผล   
  2.2 เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างข้อสอบตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัด  
          2.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้สอนมีการวัดและประเมินผลตามมาตรฐานและตัวชี้วัด รองรับการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 

3.  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
  3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)  
          1) ครูแกนนำระดับโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลการทดสอบ           
ทางการศึกษาระดับชาติ (NT และ O-NET) และวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผล   
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                2) ครูแกนนำระดับโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างข้อสอบตรงตามมาตรฐาน
และตัวชี้วัด   
                    3) สถานศึกษาในสังกัดได้รับการส่งเสริม สนับสนุนการวัดและประเมินผลตามมาตรฐานและ
ตัวชี้วัด เพ่ือรองรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
 3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
                1) ครูแกนนำระดับโรงเรียนมีการขยายผลเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT และ O-NET) และการสร้างข้อสอบตรงตามมาตรฐานและ
ตัวชี้วัด ให้กับครแูละบุคลากรทุกคน 
          2) ครูผู้สอนวัดและประเมินผลผู้เรียนได้อย่างหลากหลายตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัด 
พร้อมทั้งมีเครื่องมือที่ได้มาตรฐานเทียบเท่านานาชาติ 
          3) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทีสู่งขึ้น 

4. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)  
 4.1 เชิงปริมาณ 
              1) ร้อยละ 80 ของครูแกนนำระดับโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT และ O-NET) และการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผล   
                  2) ร้อยละ 80 ของครูแกนนำระดับโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างข้อสอบ        
ตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัด   
                    3) ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัดได้รับการส่งเสริม สนับสนุนให้มีการวัดและประเมินผล   
ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด รองรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
 4.2 เชิงคุณภาพ 
         ครผูู้สอนวัดและประเมินผลผู้เรียนได้อย่างหลากหลายตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัด พร้อมทั้ง     
มีเครื่องมือที่ได้มาตรฐานเทียบเท่านานาชาติ 

5.กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับประโยชน์ 
 5.1 ครแูกนนำระดับโรงเรียนซึ่งเป็นครูหรือบุคลากรของสถานศกึษาทุกแห่งในสังกัดจำนวน 176 คน 
 5.2 ครแูละบุคลากรของสถานศึกษาในสังกัดทุกคน 
 5.3 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา และระดับชั้นมัธยมศึกษาทุกคน 

6. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 6.1 ปัจจัยความเสี่ยง  
        สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อาจทำให้ไม่
สามารถจัดการอบรมในรูปแบบ Face to Face ได้ตามรูปแบบทีก่ำหนด 
 6.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
        ปรับเปลี่ยนการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการแบบ face to face เป็นการอบรมในรูปแบบออนไลน์    
ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom Cloud Meetings หรือ Microsoft Teams  

7. พืน้ที่ดำเนินการ ห้องประชุม ชั้น 3 สหกรณอ์อมทรพัย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด 
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8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
       8.1 ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT และ   
O-NET) และการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผล   
          8.2 ครมีูความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างข้อสอบตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัด   
        8.3 สถานศึกษาในสังกัดได้รับการส่งเสริม สนับสนุนให้มีการวัดและประเมินผล ตามมาตรฐานและ
ตัวชี้วัด รองรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 

9.  ระยะเวลาดำเนินโครงการ  ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565  

10. วงเงินงบประมาณ และแนวทางการดำเนินการ 
 ใช้งบประมาณจากเงินนอกงบประมาณ ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  (องค์การ
มหาชน) จำนวนทั้งสิ้น 35,600 บาท (สามหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) โดยมีแนวทางการดำเนินการและ
รายละเอียดการใช้งบประมาณดังนี้  (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
  
 ที่    รายละเอียดกิจกรรม/ขั้นตอน/ 

             วิธีดำเนินการ 
 รายละเอียด       
 งบประมาณ 

  ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2565 

 รวมเงิน  
 (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
 

Q1 Q2 Q3 Q4 
1 วิ เ ค ร า ะ ห์ ผ ล ก า ร ท ด ส อ บ        

ทางการศึกษาระดับชาติ  (NT 
และ O-NET) พร้อมทั้ งจั ดท ำ
ฐานข้อมูล  

- ค่าวัสดุ ค่าถ่าย 
เอกสาร และจัดทำ 
รปูเล่ม 

  /  3,000 น.ส.เบญญาภา 
หลวงราช 

2 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสร้าง 
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
การวิเคราะห์ผลการทดสอบ 
ทางการศึกษาระดับชาติ  
(NT และ O-NET) และการสร้าง 
ข้อสอบตรงตามมาตรฐานและ 
ตัวชี้วัด ใหก้ับครูแกนนำระดับ 
โรงเรียน  

- ค่าอาหารว่าง  
เครื่องดื่ม และอาหาร 
กลางวัน (190 คน x  
150 บาท) 
- ค่าห้องประชุม 
- ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ 
และไวนิล 

   / 28,500 
 
 
 
2,800 
1,000 

น.ส.เบญญาภา 
หลวงราช  
และคณะ 

3 วางระบบสนับสนุน ส่งเสริม และ
ส ร้ า งค ว า ม เข็ ม แ ข็ ง ใน ก า ร
ด ำ เนิ น ง าน  โด ย ส ร้ า ง ก ลุ่ ม
เครือข่ายภายในอำเภอ 

ไม่ใช้งบประมาณ    / 0 น.ส.เบญญาภา 
หลวงราช  
และคณะ 

4 การขยายผลสู่ครแูละบุคลากร 
ทุกคน และติดตามการนำ 
องค์ความรู้สู่การปฏิบัติ 

ไม่ใช้งบประมาณ    / 0 กลุ่มเครือขา่ย 
และครแูกนนำ 
ระดับโรงเรียน 
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 ที่    รายละเอียดกิจกรรม/ขั้นตอน/ 
             วิธีดำเนินการ 

 รายละเอียด       
 งบประมาณ 

  ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2565 

 รวมเงิน  
 (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
 

Q1 Q2 Q3 Q4 
5 นิเทศ กำกับ และติดตาม ไมใ่ช้งบประมาณ    / 0 ศึกษานิเทศก์ 

ทุกคน 
6 สรุปผลการดำเนินงาน - ค่าถ่ายเอกสารและ 

จัดทำรูปเล่ม 
   / 300 น.ส.เบญญาภา 

หลวงราช  
และคณะ 

รวมเงินทั้งสิ้น 
  35,600 บาท 
(สามหมื่นห้าพันหกร้อย 
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) 
- - 3,000 บาท          32,600 บาท 

รวมเงินทั้งสิ้น 35,600 บาท  (สามหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) 

12. การวัดผลและประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการวัดผลและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดผลและประเมินผล 

1. ร้อยละ 80 ของครูแกนนำระดับ
โรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การวิ เคราะห์ ผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ (NT และ  
O-NET) และการวิเคราะห์ปัจจัย 
ที่ส่งผล   

- สอบถาม 
- ทดสอบ 

- แบบสอบถาม 
- แบบทดสอบก่อนและหลังเข้ารับ
การอบรม 

2. ร้อยละ 80 ของครูแกนนำระดับ
โรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การสร้างข้อสอบตรงตามมาตรฐาน
และตัวชี้วัด 

- สอบถาม 
- ทดสอบ 

- แบบสอบถาม 
- แบบทดสอบก่อนและหลังเข้ารับ
การอบรม 

3. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา     
ในสังกัดได้รับการส่งเสริม สนับสนุน
ให้ มี ก า ร วั ด แ ล ะ ป ร ะ เมิ น ผ ล           
ตามมาตรฐานและตัวชี้ วัด รองรับ    
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
 

- สอบถาม 
- ติดตาม 

- แบบสอบถาม 
- แบบติดตาม 
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ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการวัดผลและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดผลและประเมินผล 
4. ครผูู้สอนวัดและประเมินผลผู้เรียน
ได้ อ ย่ า งห ล าก ห ล าย ต ร งต า ม
มาตรฐานและตัวชี้ วัด  พร้อมทั้ ง       
มีเครื่องมือที่ได้มาตรฐานเทียบเท่า
นานาชาติ 

- สังเกต 
- สอบถาม 

- แบบสังเกตชั้นเรียน 
- แบบสอบถาม 
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โครงการ   วัดและประเมินผลผู้เรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2564 
ภายใตแ้ผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ที่ 2   ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

ของประเทศ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวเบญญาภา  หลวงราช 
    ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 
    โทรศัพท ์0-8633-6615-1 โทรสาร 0-3535-2973  

E-mail : benyapa14@aya1.go.th 
ลักษณะโครงการ   (  / ) โครงการต่อเนื่อง  (    ) โครงการใหม่ 
    (  / ) โครงการทีใ่ช้งบประมาณ (    ) โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ 
.............................................................................. .............................................................................................. 

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

   โครงการวัดและประเมินผลผู้ เรียนการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน  ปีการศึกษา 2564 มีแนวทาง               
ในการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการ โดยดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีความสมัครใจประสงค์จะเข้ารับการ
ทดสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ พร้อมทั้ งนำผลจากการทดสอบดังกล่าวมาจัดทำเป็น                     
ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือนำมาใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพของนักเรียนที่ต้องได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วนให้มี
ความสอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ  

2. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
    1) ยุทธศาสตร์ชาติที่เก่ียวขอ้งโดยตรง ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
        (1) เป้าหมายคนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
        (2) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

   โครงการวัดและประเมินผลผู้ เรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2564 เป็นโครงการ                     
ที่ มีวัตถุประสงค์เพ่ือดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ให้กับนักเรียน                     
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีความสมัครใจประสงค์จะเข้ารับการทดสอบ O-NET 
ประจำปีการศึกษา 2564 และเพ่ือจัดทำระบบสารสนเทศใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งเมื่อ
ดำเนินงานตามโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะนำข้อมูลสารสนเทศที่ได้มาใช้ในการวางแผนเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 เพ่ือจะได้ส่งผลให้คนในทุกช่วงวัยเป็นคนดี คนเก่ง และมีคุณภาพ พร้อมสำหรับ             
วิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21  

 
 

mailto:benyapa14@aya1.go.th
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แผนระดับที่ 2  
1. ความสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศด้านที่เกี่ยวข้องโดยตรง   
 1) แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
 2) แนวทางการดำเนินงาน 
     1. จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)        
ชั้นประถมศึกษาปทีี่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564  
     2. ดำเนินการจัดสอบ O-NET ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 
2565 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ในวันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565  

    3. ประมวลผลการทดสอบ พร้อมทั้งจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพ่ือนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ในปีการศึกษา 2565  

    4. ประชุมชี้แจงและการนำผลการประเมินไปใช้ 
     5. สรุปผลการดำเนินงาน 

2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 

3. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  
           ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ์

4. ความสอดคล้องกับแผนความม่ันคงแห่งชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ (ถ้ามี).......................................................................................................................... 

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

ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล   
(  /   ) นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

รายละเอียดโครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

1. หลักการและเหตุผล 
ด้วย สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่ งชาติ (องค์การมหาชน) ได้กำหนดให้มีการทดสอบ                       

ทาง การศึกษา  ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2564 โดยดำเนินการทดสอบเฉพาะนักเรียน
ที่มีความสมัครใจประสงค์จะเข้ารับการทดสอบ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3              
โดยกำหนดวิชาในการทดสอบ จำนวน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่  วิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์                      
วิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)                      
ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 เป็นศูนย์สอบ 
ดำเนินการจัดสอบตามแนวทางที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ไดก้ำหนดไว้ 
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 ทั้งนี้ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ตระหนักถึงความสำคัญ   
ของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ซึ่งถือเป็นการทดสอบความรู้และความคิดรวบ
ยอดของนักเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 รวมทั้งเพ่ือนำผลการ
ทดสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน ตลอดจนนำผลการทดสอบไปใช้ใน
วัตถุประสงค์อ่ืน ๆ โดยเฉพาะการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา 
และระดับชั้นเรียน  จึงไดจ้ัดทำ “โครงการวัดและประเมินผลผู้เรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2564” 
นี้ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2564 
 2.2 เพ่ือจัดทำระบบสารสนเทศใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

2.3 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  

3. ผลผลิต และผลลัพธ์  
 3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
        1) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีความประสงค์สมัครใจ    
เข้ารับการทดสอบ ไดเ้ข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 
        2) จัดทำรายงานผลสัมฤทธิ์นักเรียน เผยแพร่ให้ทุกโรงเรียนนำผลการประเมินไปพัฒนา
คุณภาพ  การศึกษาทุกระดบั 
 3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 

       1) สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
       2) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 

4. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 
 4.1 เชิงปริมาณ 
        1) ร้อยละ 100 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีความ
ประสงค์สมัครใจเข้ารับการทดสอบ ได้เข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)             
ปีการศึกษา 2564 
        2) ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัดที่มีนักเรียนเข้ารับการทดสอบ O-NET ได้รับรายงาน
ผลสัมฤทธิ์นักเรียน  

      3) ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 4.2 เชิงคุณภาพ 
      สถานศึกษาทุกแห่งมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและ

ทั่วถึง 

5. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับประโยชน์ 

      ผู้บริหาร ครูและนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
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6. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

 6.1 ปัจจัยความเสี่ยง 

  สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อาจทำให้เกิด
ปัญหาหรืออุปสรรคในการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

 6.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

  สถานศึกษาทุกแห่งที่ เป็นสนามสอบให้ดำเนินการตามประกาศของสถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19)    ในการทดสอบทางการศึกษา  

7. พืน้ที่ดำเนินการ  

 7.1 ห้องประชุมมงคลวราจารย์ ชั้น 1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
เขต 1 

 7.2 ห้องประชุม ชั้น 3 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด 

   7.3 สถานศึกษาที่เป็นสนามสอบในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปี
การศึกษา 2564 ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 3 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รบั 
 8.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สมัครใจประสงค์จะเข้ารับการ
ทดสอบ ไดเ้ข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2564 
 8.2 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีข้อมูลสารสนเทศให้กับโรงเรียน เพ่ือนำไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
 8.3 สถานศึกษาในสังกัดได้รับการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

9. ระยะเวลาดำเนินโครงการ มกราคม – กันยายน 2565 

10. วงเงินงบประมาณ และแนวทางการดำเนินการ 
 ใช้งบประมาณจากเงินนอกงบประมาณ ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)             
ปีการศึกษา 2564 จำนวนทั้งสิ้น 583,520 บาท (ห้าแสนแปดหมื่นสามพันห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) โดยมีแนวทาง     
การดำเนนิการและรายละเอียดการใช้งบประมาณดงันี้ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
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ที ่
รายละเอยีดกิจกรรม/ขัน้ตอน/

วิธีดำเนินการ 
รายละเอียดงบประมาณ 

รวมเงิน 
(บาท) 

1 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการ 
ประจำศูนยส์อบ คณะกรรมการ 
ตรวจเยี่ยมสนามสอบ  
ตัวแทนศูนย์สอบ และ 
หวัหน้าสนามสอบ  

- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม จำนวน 170 คน  
  คนละ 35 บาท 
- ค่าห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครู 
  พระนครศรีอยุธยา 
- ค่าจดัทำป้ายไวนิล 

 
5,950   

 
1,500 

600   
รวมกิจกรรมที่ 1 8,050  

2 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน   
การทดสอบ O-NET ชั้น ป.6 
จำนวน 1 วัน 
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 
 

- ประธานศูนย์สอบ การดำเนินการทดสอบชั้น ป.6 
  จำนวน 1 คน 
- ผู้ประสานงานการจัดสอบ ชั้น ป.6 จำนวน 1 คน  
  คนละ 2,000 บาท 
- หัวหน้าสนามสอบ ชั้น ป.6 จำนวน 31 คน  
  คนละ 550 บาท/วัน 
- กรรมการกลาง ชั้น ป.6 จำนวน 31 คน  
  คนละ 450 บาท/วัน 
- เจ้าหน้าที่พยาบาล ชั้น ป.6 จำนวน 43 คน  
  คนละ 450 บาท/วัน 
- เจ้าหนา้ที่ประชาสัมพันธ์ ชั้น ป.6 จำนวน 15 คน  
  คนละ 450 บาท/วัน 
- เจ้าหน้าที่จัดห้องสอบ ชั้น  ป.6 จำนวน 34 คน 
  คนละ 250 บาท/วัน 
- กรรมการคุมสอบ ชั้น ป.6 จำนวน 242 คน 
  คนละ 450 บาท/วัน 
- ค่าตอบแทนตัวแทนศูนย์สอบ ชั้น ป.6 จำนวน 31 คน   
  คนละ 500 บาท/วัน 
- ศูนย์สอบระดับอำเภอ จำนวน 9 ศูนย์ เหมาจ่าย 
  ศูนย์สอบละ 3,000 บาท 

 
 5,000  

 
2,000 

 
17,050 

 
13,950 

 
19,350 

 
6,750 

 
8,500 

 
108,900 

 
15,500 

 
27,000 

รวมกิจกรรมที่ 2 224,000 
3 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน   

การทดสอบ O-NET ชั้น ม.3 
จำนวน 1 วัน 
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 256 
 

- ประธานศูนย์สอบ การดำเนินการทดสอบชั้น ม.3 
  จำนวน 1 คน 
- ผู้ประสานงานการจัดสอบ ชั้น ม.3 จำนวน 1 คน  
  คนละ 2,000 บาท 
- หัวหน้าสนามสอบ ชั้น ม.3 จำนวน 25 คน  

  
5,000   

 
2,000 
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ที ่
รายละเอยีดกิจกรรม/ขัน้ตอน/

วิธีดำเนินการ 
รายละเอียดงบประมาณ 

รวมเงิน 
(บาท) 

   คนละ 550 บาท/วัน 
- กรรมการกลาง ชั้น ม.๓ จำนวน 11 คน  
  คนละ 450 บาท/วัน 
- เจ้าหน้าที่พยาบาล ชั้น ม.3 จำนวน 28 คน  
  คนละ ๔๕๐ บาท/วัน 
- เจ้าหนา้ที่ประชาสัมพนัธ์ ชั้น ม.3 จำนวน 3 คน  
  คนละ 450 บาท/วัน 
- เจ้าหน้าที่จัดห้องสอบ ชั้น ม.3 จำนวน 15 คน 
  คนละ 250 บาท/วัน 
- กรรมการคุมสอบ ชั้น ม.3 จำนวน 112 คน 
  คนละ 450 บาท/วัน 
- ค่าตอบแทนตัวแทนศูนย์สอบ ชั้น ม.3 จำนวน 25 คน   
  คนละ 500 บาท/วัน 

13,750 
 

4,950 
 

12,600 
 

1,350 
 

3,750 
 

50,400 
 

12,500 
รวมกิจกรรมที่ 3 106,300 

4 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ตรวจเยี่ยมสนามสอบ 
คณะกรรมการดูแล 
ความปลอดภัยข้อสอบ และ
คณะกรรมการตรวจนับ รับ-ส่ง
ข้อสอบ ชั้น ป.6 และ ม.3 

 

- กรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบ ระดับชั้น ป.6 และ  
  ม.3 จำนวน 5 คน คนละ 500 บาท/วัน  
  จำนวน 2 วัน 
- คณะกรรมการประจำศูนย์สอบ คณะกรรมการเกบ็ดูแล    
  รักษาความปลอดภัย/ตรวจนับ/รับข้อสอบ   
  กระดาษคำตอบ ชั้น ป.6 และ ม.3  
  จำนวน 20 คน วันละ 300 บาทต่อวัน รวม 3 วัน 

 
 

5,000  
 
 
 

18,000 
รวมกิจกรรมที ่4 23,000 

5 ค่าตอบแทน 
กรรมการคุมสอบสำรอง  
ชั้น ป.6 และ ม.3 

- กรรมการคุมสอบสำรอง ชั้น ป.6 และ ม.3  
  จำนวน 7 คน คนละ 450 บาท/วัน จำนวน 2 วัน 
- กรรมการคุมสอบสำรอง ชั้น ป. 6 จำนวน 1 คน 
  วันละ 450 บาท จำนวน 1 วัน 

 
6,300 

 
๔๕๐ 

รวมกิจกรรมที่ 5 6,750 
6 ค่าตอบแทนกรรมการ 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
ประจำศูนย์สอบ 

- กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 คน  
  คนละ 500 บาท/วัน จำนวน 2 วัน 

 
3,000 

รวมกิจกรรมที่ 6 3,000 
7 ค่าตอบแทนกรรมการ 

ฝ่ายการเงินและพัสดุ 
- ค่าตอบแทนกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
  จำนวน 7 คน คนละ 300 บาท 

 
2,100   
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ที ่
รายละเอยีดกิจกรรม/ขัน้ตอน/

วิธีดำเนินการ 
รายละเอียดงบประมาณ 

รวมเงิน 
(บาท) 

 
 

- เจ้าหน้าทีต่รวจสอบ/จ่าย การเบิกเงินค่าพาหนะ 
  พานักเรียนไปสอบตามสนามสอบ จำนวน 1 คน 
  วันละ 300 บาท จำนวน 5 วัน 

 
 

1,500   
รวมกิจกรรมที่ 7 3,600 

8 ค่าจ้างเหมาพาหนะ 
พานักเรียนไปสอบของโรงเรียน
ทีไ่ม่เป็นสนามสอบ 
ระดับชั้น ป.6 และ ม.3 

พาหนะพานักเรียนชั้น ป.6 ไปสอบต่างโรงเรียน 
จำนวน 120 โรงเรียน ระยะเวลา 1 วัน  
พิจารณาตามเกณฑ์ ดังนี้ 
    - นักเรียน 1-40 คน ได้รับ 300 บาท/วัน  
      จำนวน 120 โรงเรียน   
    - นักเรียน 41-80 คน ได้รับ 600 บาท/วัน 
      จำนวน 0 โรงเรียน 
    - นักเรียน 81 คนข้ึนไป ได้รับ 900 บาท/วัน 
      จำนวน 0 โรงเรียน  
พาหนะพานักเรียนชั้น ม.3 ไปสอบต่างโรงเรียน 
จำนวน 23 โรงเรียน ระยะเวลา 1 วัน  
พิจารณาตามเกณฑ์ ดังนี้ 
    - นักเรียน 1-40 คน ไดร้ับ 300 บาท/วัน  
      จำนวน 23 โรงเรียน   
    - นักเรียน 41-80 คน ได้รับ 600 บาท/วัน 
      จำนวน 0 โรงเรียน 
    - นักเรียน 81 คนข้ึนไป ได้รับ 900 บาท/วัน 
      จำนวน 0 โรงเรียน  

 
 
 
 

36,000 
 

0 
 

0 
 
 
 

 
6,900 

 
0 
 

0 
รวมกิจกรรมที่ 8 42,900 

9 ค่าตอบแทนครูที่พานักเรียน  
ชั้น ป.6 และ ม.3 ไปสอบ 
ต่างโรงเรียน 

- ป.6 ครูจำนวน 120 คน คนละ 400 บาท/วัน 
จำนวน 1 วัน 
- ม.3 ครูจำนวน 23 คน คนละ 400 บาท/วัน 
จำนวน 1 วัน 
หมายเหตุ:  นักเรยีน    1-139คน ครูคุม 1 คน 
              นักเรยีน 40-59  คน ครูคุม 2 คน 
              นักเรียน 60-79  คน ครูคุม 3 คน 

 
48,000 

 
9,000 

 
 

รวมกิจกรรมที่ 9 57,200 
10 ค่าตอบแทนการใช้สถานที่ 

เป็นสนามสอบ ในการทดสอบ  
- ค่าตอบแทนการใช้สถานที่เป็นสนามสอบ  
  ได้รับค่าตอบแทน 1,000 บาท จำนวน 41 สนาม 

 
41,000 



 

133 

 

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) 
- 533,644 บาท 49,876 บาท - 

รวมเงินทั้งสิน้ 583,520 บาท  (ห้าแสนแปดหมื่นสามพันห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) 

12. การวัดผลและประเมินผล 

 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการวัดผลและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดผลและประเมินผล 

1 . ร้ อ ย ล ะ  1 0 0  ข อ งนั ก เรี ย น
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีความประสงค์
สมัครใจเข้ารับการทดสอบ ได้เข้ารับ
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้น พ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 
2564 

- สอบถาม 
 
 
 
 
 
 

- แบบรายงานผลการปฏิบัติงานระดับ
สนามสอบ (O-NET 5) 

 
 

2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา 
ในสังกัดท่ีมีนักเรียนเข้ารับ 
การทดสอบ O-NET ได้รับรายงาน
ผลสัมฤทธิ์นักเรียน  

- สอบถาม 
- สำรวจ 
 
 

- แบบสอบถาม 
- แบบสำรวจ 

ที ่
รายละเอยีดกิจกรรม/ขัน้ตอน/

วิธีดำเนินการ 
รายละเอียดงบประมาณ 

รวมเงิน 
(บาท) 

O-NET ระดบัชั้น ป.6 และ  
ม.3 

- ค่าตอบแทนการใช้สถานที่เป็นสนามสอบ  
  ได้รับค่าตอบแทน 1,048 บาท จำนวน 1 สนาม 
- ค่าตอบแทนการใช้สถานที่เป็นสนามสอบ  
  ไดร้ับค่าตอบแทน 1,796 บาท จำนวน 1 สนาม 

 
1,048  

 
1,796 

รวมกิจกรรมที่ 10 43,844 
11 การดำเนินการทดสอบ

ประมวลผลการสอบ  
จัดทำข้อมูลสารสนเทศ  
รายงานผล พร้อมทั้งส่งเสริม 
สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

- ค่าวัสดุ/อุปกรณ์  สื่อเทคโนโลยีในการดำเนินการ 
  ทดสอบ 
- ค่าถ่ายเอกสาร และสำเนาเอกสารรายงานผล 
  การประเมินคุณภาพประจำปี  
- เหรียญรางวัล และกรอบรูป เพ่ือมอบให้กับโรงเรียน    
  ผู้บริหาร ครูและนักเรียนทีมี่ผลสัมฤทธิ์เป็นเลิศ 

 
15,000 

 
10,000 

 
39,876 

รวมกิจกรรมที่ 11 64,876 
รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 583,520 
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ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการวัดผลและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดผลและประเมินผล 
3. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา 
ได้ รับการส่งเสริม สนับสนุน การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

- สอบถาม 
- ติดตาม 
 

- แบบสอบถาม 
- แบบติดตาม 

4. สถานศึกษาทุกแห่งมีการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้
มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 

- สอบถาม 
- ติดตาม 
 
 

- แบบสอบถาม 
- แบบติดตาม 
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โครงการในกลยุทธ์ที่ 3 
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาและเสริมสร้าง 

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ จำนวน 3 โครงการ 
 

ที ่ กลยุทธ์/โครงการ งบประมาณ กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

งบพัฒนา 
สำนัก 

ใน สพฐ. 
หน่วยงาน

อื่น ๆ 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการสึกษาและเสริมสร้างศักยภาพ 
               ทรัพยากรมนุษย์  
1 พัฒนางานการศึกษาในโรงเรียนที่จัด

ก า ร ศึ ก ษ า เ รี ย น ร ว ม สั ง กั ด             
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 

43,900   นิเทศ ติดตามฯ 

2 ส่งเสริม พัฒนา และยกระดับทักษะ
ความรู้ภาษาอังกฤษในการยกระดับ
คุณภาพผู้เรียน (English Literacy)  
 

51,900   นิเทศ ติดตามฯ 

3 ส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ (School as Learning 
Community) เพ่ือพัฒนาสมรรถนะ
พลเมืองรุ่นใหม่ 

 36,000  นิเทศ ติดตามฯ 

รวมเงินกลยุทธ์ที่ 3 95,800 36,000 -   131,800 
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โครงการ   พัฒนางานการศึกษาพิเศษในโรงเรียนที่จัดการศึกษาเรียนรวม  
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 

ภายใต้แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ที่ 3   พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาและเสริมสร้าง 

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวขนิษฐา  ศรีศักดา 
    ตำแหน่ง ศึกษานิเทศ ชำนาญการ 
    โทรศัพท์ 0-9434-1949-4 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 21 โดยเฉพาะทักษะด้านการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิด
สร้างสรรค์การทำงานร่วมกับผู้ อ่ืน จัดให้มีการพัฒนาทักษะด้ านภาษา ศิลปะ ทักษะด้านดิจิทัล และ
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ จัดให้มีการพัฒนา 
ทักษะในการวางแผนชีวิตและวางแผนการเงิน ตลอดจนทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมต่อกับโลกการทำงาน จัดให้มี 
การเรียนรู้ทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและทักษะชีวิตที่สามารถอยู่ร่วมและทำงาน 
ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม ส่งเสริมและสนับสนุนระบบบริการสุขภาพและอนามัยที่เชื่อมต่อกันระหว่าง 
ระบบสาธารณสุขกับโรงเรียนหรือสถานศึกษา เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพด้านความฉลาดทางเชาวน์ปัญญาและ 
ความฉลาดทางอารมณ์ของกลุ่มวัยเรียน/วัยรุ่น รวมทั้งสร้างความอยากรู้อยากเห็นและสร้างแรงจูงใจ         
ใฝ่สัมฤทธิ์  

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

    (2) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
         การเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา 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
รองรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ 

2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
แผนแม่บทประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 

3. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ์

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

ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล   
(  /  ) นโยบายการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 

รายละเอียดโครงการ 
1. หลักการและเหตุผล 

ด้วยกลุ่มนิเทศ ติดตามและวัดประเมินผลการจัดการศึกษา ได้จัดทำแบบสำรวจครูผู้รับผิดชอบงาน
การศึกษาพิเศษ ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  เพ่ือศึกษา                 
สภาพปัญหาและความต้องการของครู และนำมาสรุปผล พบว่ามี 4 ประเด็นที่ครู ต้องการพัฒนาตนเอง           
คือ 1. เรื่องการคัดกรองนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ  2.การเขียนแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
(IEP.) และการเขียนแผนรายบุคคล (IIP.)  3 . การผลิตสื่อสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ และ                          
4. การอบรมเกี่ยวกับระบบการใช้งานระบบบริหารจัดการข้อมูลโรงเรียนเรียนรวม (SET) เป็นสิ่งสำคัญที่             
ครูทุกคนต้องรู้และสามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
 กลุ่มนิเทศ ติดตามและวัดประเมินผลการจัดการศึกษา ได้เห็นถึงความสำคัญของการจัดการศึกษา
สำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษเป็นอย่างยิ่ง  เพราะครูถือว่าเป็นบุคลากรทางการศึกษาที่สำคัญในการ
ขับเคลื่อนงานการศึกษาพิเศษให้บรรลุเป้าหมายได้เป็นอย่างดี ดังนั้นทางกลุ่มนิเทศการจัดการศึกษา                     
จึงดำเนินการพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในทักษะที่จำเป็นเพ่ือนำไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
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2. วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพ่ือให้ครูสามารถคัดกรองเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษในโรงเรียนได้อย่างมีคุณภาพ  
 2.2  เพ่ือจัดทำคู่มือการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนที่จัดการศึกษา
แบบเรียนรวม 

3. ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
 3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)  

      1) ครูสามารถคัดกรองเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษในโรงเรียนได้อย่างมีคุณภาพได้          
      2) ครูคู่มือการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนที่จัดการศึกษา     

แบบเรียนรวม 
 3.2 เป้าหมายเชงิผลลพัธ์ (Outcome)  

      1) ครูสามารถคัดกรองเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษในโรงเรียนได้         
      2) ครูจัดการศึกษาสำหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษในโรงเรียนที่จัดการศึกษาแบบเรียนรวม 

4. ดชันีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)  
 4.1 เชิงปริมาณ 
       ครูผู้รับผิดชอบด้านงานการศึกษาพิเศษของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านงานการศึกษาพิเศษ 
 4.2 เชิงคุณภาพ 

        1) ครูผู้ รับผิดชอบด้านงานการศึกษาพิเศษของสำนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1  มีความรู้ในด้านการสอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษดีขึ้น 

       2) ครูผู้รับผิดชอบด้านงานการศึกษาพิเศษของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรอียุธยา เขต 1 มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนแบบเรียนรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับประโยชน์ 
ครูผู้รบัผิดชอบด้านงานการศึกษาพิเศษของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 

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

7. พื้นที่ดำเนินการ ครูผู้รับผิดชอบด้านงานการศึกษาพิเศษของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
8.1 ครูสามารถคัดกรองเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษในโรงเรียนได้อย่างมีคุณภาพได้          
8.2 ครกูารจัดการศึกษาสำหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษในโรงเรียนที่จัดการศึกษาแบบเรียนรวม 

9.  ระยะเวลาดำเนินโครงการ  (ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) 

10. วงเงินงบประมาณ และแนวทางการดำเนินการ 
 ใช้งบประมาณจากแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ จำนวน
ทั้งสิ้น 43,900 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. 1 ผู้เข้ารับ 
การอบรม 50 คน จำนวน 3 วัน  
ณ ห้องประชุมสหกรณ์ ชั้น 3 

- ค่าอาหาร 
50 คน 
× 150 บาท 
× 3 วัน =  
22,500 
- ค่าสถานที่  
4,500 บาท 

      / 
 
 
 
 
  / 
 
 
  / 

  22,500 
 
 
 
 
   4,500 
 
 
 14,400 
   
 
 
 
   2,500 

น.ส.ขนิษฐา 
ศรีศักดา 

  ค่าวิทยากร  4 คน ๆ ละ 6 ชั่วโมง - วิทยากร 4 
 คน × 6 
 ชั่วโมง ๆ ละ 
600 บาท = 
14,400 บาท 
- ค่าเอกสาร  
50 × 50 = 
2,500 บาท 

     
  ค่าเอกสาร 50 ชุด ๆ ละ 50 บาท  

๒ จัดทำคูม่ือครูการศึกษาพิเศษ         -    /    น.ส.ขนิษฐา 
ศรีศักดา 

๓ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน 
โรงเรียนที่จัดการศึกษาแบบเรียนรวม 

        -      /  น.ส.ขนิษฐา 
ศรีศักดา 

รวมเงินทั้งสิ้น             43,900 บาท 
   (สี่หม่ืนสามพันเก้าร้อย 
                  บาทถ้วน) 
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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) 
- - 43,900 บาท - 

รวมเงินทั้งสิ้น 43,900 บาท (สี่หม่ืนสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
 
12.  การวัดผลและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการวัดผลและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดผลและ
ประเมินผล 

1. โรงเรียนที่จัดการศึกษาแบบเรียนรวม 
สามารถจัดการเรียนการสอนแบบเรียน
รวมได้อย่างมีคุณภาพ 

- ผลการประเมินตาม  IEP 
ของนักเรียนรายบุคคล 

- แบบสอบถาม 
- แบบนิเทศ 

2. ครูผู้ รับผิดชอบด้านงานการศึกษา
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 21 มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 รวมถึงการอนุรักษ์ภาษา
ท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง การ
พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับประชาชนทุกช่วงวัย ส่งเสริม
และยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ (English Literacy)  

2. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
 1) ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง 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
สถาน การณ์ เฉพ าะห น้ า ได้ อย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ  โดยจั ด การ เรี ยน รู้ เชิ งรุ ก  (Active Learning)                              
จากประสบการณ์หรือจากสถานการณ์จำลองผ่านการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนเชิงแสดง
ความคิดเห็นเพื่อเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของผู้เรียนและครูมากยิ่งขึ้น รวมถึงการส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรม             
การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 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
เรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) 

2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
แผนแม่บทประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้   

3. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  
          ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  

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

ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล   
(  /  ) นโยบายการลดความเหลื่อมของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 

รายละเอียดโครงการ 
1. หลักการและเหตุผล 
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของ
ยุทธศาสตร์ชาติเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศท่ียั่งยืน มุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับ
คนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เก่ง และมีคุณภาพ มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 
มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 รวมถึงการอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ประกาศ
นโยบายและจุดเน้นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
สำหรับประชาชนทุกช่วงวัย เน้นส่งเสริมและยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ (English Literacy) พัฒนาครูให้มี
ทักษะ ความรู้ และความชำนาญในการใช้ภาษาอังกฤษ ส่งเสริม พัฒนา และยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษ
ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ โดยใช้ระดับการพัฒนาทางภาษา (Common European Framework of 
Reference for Languages : CEFR) ตามเกณฑ์ที่กำหนด รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการ
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คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผลเป็นขั้นตอน สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณ์หรือจากสถานการณ์จำลองผ่าน
การลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนเชิงแสดงความคิดเห็นเพ่ือเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของ
ผู้เรียนและครูมากยิ่งขึ้น รวมถึงการส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วย
ตนเองผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) 
 ในการนี้ เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ในด้านการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (English Literacy) และ
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมพัฒนาและยกระดับทักษะความรู้
ภาษาอังกฤษในการยกระดับคุณภาพผู้เรียน (English Literacy) ขึ้น เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพการเรียนรู้
ของนักเรียนและการจัดการเรียนรู้ของครูในสั งกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถ มศึกษา
พระนครศรอียุธยา 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) ครูผู้สอนภาษาอังกฤษในสังกัดได้รับการเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้                   
เพ่ือการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
       1) สถานศึกษาในสังกัดมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ิมมากขึ้น 
       2) ครูและนักเรียนให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้ 
          3) ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบดิจิทัล 
(Digital Learning Platform) 
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4. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)  
 4.1 เชิงปริมาณ 
       1) ครูผู้สอนภาษาอังกฤษในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา                       
เขต 1 ร้อยละ 80 ขึ้นไป ได้รับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (English Literacy) และความรู้ด้านการจัด               
การเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
       2) ผู้ เรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1                  
ร้อยละ 70 ขึ้นไป มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษสูงขึ้น 
       3) สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1   
ร้อยละ 70 ขึ้นไป มีค่าเฉลี่ยรายวิชาภาษาอังกฤษในการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น 
       4) ผู้เรียนและครูผู้สอนภาษาอังกฤษในสังกัดในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ร้อยละ 70 สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 
       5) ครูผู้สอนภาษาอังกฤษในสังกัดในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ร้อยละ 50 จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน โดยให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง
ผ่านระบบดิจิทัล (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) ผู้เรียนและครูผู้สอนภาษาอังกฤษในสังกัดในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้ 
       5) ครูผู้สอนภาษาอังกฤษในสังกัดในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน โดยให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน                                   
ระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) 

5. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับประโยชน์ 
 5.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 5.2 นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 

6. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 6.1 ปัจจัยความเสี่ยง  
       1) การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
       2) งบประมาณการดำเนินงาน 
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 6.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
       1) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด 
       2) รูปแบบการดำเนินงานสามารถปรับให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน โดยเลือกรูปแบบ          
การดำเนินงานที่หลากหลาย และเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

7. พื้นที่ดำเนินการ สถานศึกษาในสังกดัทั้ง 176 โรงเรียน 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา      
เขต 1 ที่ได้รับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (English Literacy) และได้รับความรู้ด้านการจัดการเรียนรู้
รายวิชาภาษาอังกฤษ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอนและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 8.2 ผู้เรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษสูงขึ้น 

8.3 สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1           
มีค่าเฉลี่ยรายวิชาภาษาอังกฤษ ในการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น 

8.4 ผู้เรียนและครูผู้สอนภาษาอังกฤษในสังกัดในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจำวันได ้

8.5 ครูผู้ สอนภาษาอังกฤษในสั งกัดในสั งกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่ การศึ กษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน โดยให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ
ดิจิทัล (Digital Learning Platform) 

9. ระยะเวลาดำเนินโครงการ  ( มกราคม 2565 – กันยายน 2565 ) 

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 
สพป.พระนครศรีอยุธยา 
เขต 1 

ค่าอาหารและ 
อาหารว่าง 
จำนวน 12 คน 
(20X35) 
= 700 

     /        700 นางพันทิพย์  
ผาก่ำ 
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 ที่ รายละเอียดกิจกรรม/ขั้นตอน/ 
          วิธีดำเนินการ 

 รายละเอียด       
 งบประมาณ 

  ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2565 

 รวมเงิน  
  (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
 

Q1 Q2 Q3 Q4 
 2 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา 

ทักษะภาษาอังกฤษตามกรอบ  
CEFR และกระบวนการจัดการ 
เรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สำหรับ 
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ จำนวน  
100 คน ณ ห้องประชุม ชั้น 3 
สหกรณอ์อมทรัพย์ครู 
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 
ภาษาอังกฤษ 

ไม่ใช้งบประมาณ      /      - นางพันทิพย์  
ผาก่ำ 

 4 สรุป รายงาน และเผยแพร่ 
กิจกรรมการพัฒนาทักษะ 
ภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR  
และกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
เชิงรุก (Active Learning)  
สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 

ไม่ใช้งบประมาณ      /      - นางพันทิพย์  
ผาก่ำ 

รวมเงินทั้งสิ้น            51,900 บาท 
(ห้าหม่ืนหนึ่งพันเก้าร้อย 
                 บาทถ้วน) 
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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) 
               -           700 บาท               51,200                - 

รวมเงินทั้งสิ้น 51,900 บาท (ห้าหม่ืนหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
 
12.  การวัดผลและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการวัดผลและประเมินผล เครื่องมือทีใ่ช้วัดผลและ
ประเมินผล 

1. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษในสังกัดสำนักงาน
เข ต พ้ื น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ป ระถ ม ศึ ก ษ า
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
ได้ รั บ การ พัฒ นาทั กษะภ าษาอังกฤษ 
(English Literacy) และความรู้ด้ านการ
จั ด ก าร เรี ย น รู้ ร าย วิ ช าภ าษ า อั งกฤ ษ 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอนและสามารถ
นำความรู้ที่ ได้รับไปประยุกต์ ใช้ ในการ
จัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

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

- แบบ เช็ คการ เข้ าร่ วม
กิจกรรม 
- แบบนิเทศ 
- แบบสังเกต 
- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบสอบถาม 

2. ผู้ เรียนในสั งกัดสำนักงานเขต พ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
เขต 1 ร้อยละ 70 ขึ้น ไป มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษสูงขึ้น 

- การสังเกตการสอน 
- การนิเทศชั้นเรียน 
- การสัมภาษณ์ 
- การทดสอบ            
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษ 
- การทดสอบระดับชาติ NT และ   
O-NET 

- แบบสังเกต 
- แบบนิเทศ 
- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบทดสอบ       
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

3. สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
เขต 1 ร้อยละ70 ขึ้นไป มีค่าเฉลี่ยรายวิชา
ภาษาอังกฤษในการสอบระดับชาติสูงขึ้น 

- การสัมภาษณ์ 
- การทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาภาษาอังกฤษ 
- การทดสอบระดับชาติ NT และ 
O-NET 

- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียน 

4. ผู้ เรียนและครูผู้สอนภาษาอังกฤษใน
สังกัดในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  

- การสังเกต 
- การสัมภาษณ์ 
- การทดสอบ 

- แบบสังเกต 
- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบทดสอบ 
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ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการวัดผลและประเมินผล เครื่องมือทีใ่ช้วัดผลและ
ประเมินผล 

ร้อยละ 70 ขึ้นไป สามารถใช้ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้ 
5. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษในสังกัดในสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ร้อยละ 50 จัด
กิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน โดย
ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบดิจิทัล 
(Digital Learning Platform) 

- การนิเทศ 
- การสังเกต 
- การสัมภาษณ์ 
- การสอบถาม 

- แบบนิเทศ 
- แบบสังเกต 
- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบสอบถาม 
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โครงการ ส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning Community)  
เพ่ือพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ 

ภายใตแ้ผนงาน  พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาและเสริมสร้างศักยภาพ 
                                ทรัพยากรมนุษย ์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รบัผิดชอบโครงการ นางปรีชยา  ยาวุธ   
   ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 
   โทรศัพท ์0-971-4448-9 โทรสาร 0-3535-2972  
                                E-mail preechaya1218@gmail.com 
ลักษณะโครงการ  (  / ) โครงการต่อเนื่อง  (    ) โครงการใหม่ 
   (  / ) โครงการทีใ่ช้งบประมาณ (    ) โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ
............................................................................................................................................................................ 

แผนระดับท่ี 1  
1. ความสอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ  
 (  /  ) เป้าหมายท่ี 3 พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ      
 อธิบายความสอดคล้อง  
  การพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ได้นั้น การจัดการศึกษาจะต้องส่งเสริมสนับสนุน
ผู้เรียน     ให้มีความคิดที่เป็นเหตุเป็นผลในการทำงาน สั่งสมความรู้และทักษะที่จำเป็นในการทำงาน รู้จัก
การแสวงหาโอกาสและช่องทางในการทำงานสำรวจและก้าวเข้าสู่โลกแห่งการทำงาน ซึ่งผู้เรียนจะต้องผ่าน
การเรียนรู้  มีประสบการณ์ที่จะตัดสินใจเรียนรู้และเข้าสู่อาชีพในอนาคต โดยโรงเรียนจะต้องมีความเข้าใจใน
การออกแบบหลักสูตรและการเรียนการสอน รวมถึงวิธีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ (สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษา  ขั้นพื้นฐาน, 2554) ซึ่งปัจจัยสำคัญที่สุดคือ ความเป็นผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนและ
สมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ของครู สอดคล้องกับองค์ประกอบของระบบการศึกษาของประเทศที่ประสบ
ความสำเร็จ ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคณุภาพมี 8 ประการคือ การมีวิสัยทัศน์และภาวะผู้นำที่เข้มแข็ง การตั้ง
มาตรฐานระดับสูง มีความมุ่งมั่นตั้งใจลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา การได้มาและคงไว้ซึ่งครูและผู้บริหาร
โรงเรียนที่มีคุณภาพ ความร่วมมือในการทำงานของทุกภาคส่วนที่สอดคล้องกัน การบริหารและการจัดการทีดี่
มีความรับผิดชอบ การสร้างแรงจูงใจในการเรียนแก่นักเรียน และการมุ่งเน้นพัฒนาเพ่ืออนาคตในระดับโลก 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์มีเป้าหมายการพัฒนาที่
สำคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่งและมีคุณภาพ  
2. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
 1) ยุทธศาสตร์ชาติที่เก่ียวข้องโดยตรง ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
     (1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21          
              (2) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  

mailto:preechaya@gmail.com
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มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญ คือ การเปลี่ยนโฉมบทบาท ครูให้เป็นครูยุคใหม่ โดยปรับบทบาทจาก     
“ครูสอน” เป็น“โค้ช” หรือ “ผู้อำนวยการการเรียนรู้” ทำหน้าที่กระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ แนะนำวิธี
เรียนรู้และวิธีจัดระเบียบการสร้างความรู้ ออกแบบกิจกรรมและสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน และมี
บทบาทเป็นนักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพ่ือผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน รวมทั้งปรับระบบการผลิตและ
พัฒนาครูตั้งแต่การดึงดูด คัดสรรผู้มีความสามารถสูงให้เข้ามาเป็นครูคุณภาพ มีระบบการพัฒนาศักยภาพ
และสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่องทั้งเงินเดือน เส้นทางสายอาชีพ การสนับสนุนสื่อการสอน และสร้างเครือข่าย
พัฒนาครูให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน รวมถึงการพัฒนาครูที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสอนมาเป็น
ผู้สร้างครูรุ่นใหม่อย่างเป็นระบบ และวัดผลงานจากการพัฒนาผู้เรียนโดยตรง 

แผนระดับที่ 2  
1. ความสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศด้านที่เกี่ยวขอ้งโดยตรง   
 1) แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
 2) แนวทางการดำเนินงาน  
   การระดมสรรพกำลังของครูและบุคลากรในพ้ืนที่เพ่ือร่วมพัฒนาผู้เรียนให้เห็นคุณค่าของการเรียนรู้
และ    มีทักษะการเรียนรู้แบบร่วมมือรวมพลัง (Collaborative Learning) ซึ่งโรงเรียนจะมีการวิเคราะห์
สภาพปัจจุบันปัญหา และทิศทางการพัฒนาโรงเรียนให้สอดคล้องกับความต้องการของพ้ืนที่ เพ่ือจัดทำ
แผนพัฒนาคุณภาพ หรือ School Improvement Plan และวางระบบการพัฒนาบทเรียนร่วมกันเพ่ือชุมชน
แห่งการเรียนรู้ หรือ Lesson Study for Learning Community (LSLC)  
2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
        12  การพัฒนาการเรียนรู้   

3. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  
         ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุน 

4. ความสอดคล้องกับแผนความม่ันคงแห่งชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรพัยากรมนุษย ์

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

ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล   
(   /  ) นโยบายการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย การพัฒนาและ  
         นวัตกรรม 
รายละเอียดโครงการ 
1. หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ได้นั้น การจัดการศึกษาจะต้องส่งเสริมสนับสนุน
ผู้เรียน  ให้มีความคิดที่เป็นเหตุเป็นผลในการทำงาน สั่งสมความรู้และทักษะที่จำเป็นในการทำงาน รู้จักการ
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แสวงหาโอกาสและช่องทางในการทำงาน สำรวจและก้าวเข้าสู่โลกแห่งการทำงาน ซึ่งผู้ เรียนจะต้อง                  
ผ่านการเรียนรู้  มีประสบการณ์ที่จะตัดสินใจเรียนรู้และเข้าสู่อาชีพในอนาคต โดยโรงเรียนจะต้อง               
มีความเข้าใจในการออกแบบหลักสูตรและการเรียนการสอน รวมถึงวิธีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ 
(สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2554) ซึ่งปัจจัยสำคัญที่สุดคือ ความเป็นผู้นำของผู้บริหาร
โรงเรียนและสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ของครู สอดคล้องกับองค์ประกอบของระบบการศึกษาของ
ประเทศที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ 8 ประการคือ การมีวิสัยทัศน์และภาวะผู้นำ    
ที่เข้มแข็ง การตั้งมาตรฐานระดับสูง มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา การได้มาและคงไว้
ซ่ึงครูและผู้บริหารโรงเรียนที่มีคุณภาพ ความร่วมมือในการทำงานของทุกภาคส่วนที่สอดคล้องกัน การบริหาร
และการจัดการที่ดีมีความรับผิดชอบ  การสร้างแรงจูงใจในการเรียนแก่นักเรียน และการมุ่งเน้นพัฒนา             
เพ่ืออนาคตในระดับโลก นอกจากนั้น ผลงานวิจัยการพัฒนาโรงเรียนที่ประสบผลสำเร็จของประเทศญี่ปุ่น                   
ที่สามารถสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ใหม่ตามวิสัยทัศน์ร่วมของผู้บริหารโรงเรียน ครู และผู้เกี่ยวข้องกับ                
การจัดการเรียนรู้ในโรงเรียน ด้วยการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ ที่ได้ให้นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้ร่วมกัน ครูได้
เรียนรู้ร่วมกันเพ่ือพัฒนาวิชาชีพ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องในพ้ืนที่เข้าร่วมปฏิรูปโรงเรียน 
(เออิสุเกะ ไซโตะ และคณะ. 2015) ซึ่งประเทศญี่ปุ่นได้นำวิสัยทัศน์ ปรัชญาและระบบกิจกรรมของชุมชน          
แห่งการเรียนรู้ไปส่งเสริมในหลายประเทศและประสบความสำเร็จ เช่น ประเทศเวียดนาม อินโดนีเซีย โดยมี
ทีมผูช้ี้แนะและเป็นพ่ีเลี้ยงเข้าไปหนุนเสริมการเรียนรู้ในโรงเรียน  
 กรอบแนวคิดการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่                   
เป็นการระดมสรรพกำลังของครูและบุคลากรในพ้ืนที่เพ่ือร่วมพัฒนาผู้เรียนให้เห็นคุณค่าของการเรียนรู้และ                    
มีทักษะการเรียนรู้แบบร่วมมือรวมพลัง (Collaborative Learning) ซึ่ งโรงเรียนจะมีการวิ เคราะห์               
สภาพปัจจุบันปัญหาและทิศทางการพัฒนาโรงเรียนให้สอดคล้องกับความต้องการของพ้ืนที่เพ่ือจัดทำ
แผนพัฒนาคุณภาพ หรือ School Improvement Plan และวางระบบการพัฒนาบทเรียนร่วมกันเพ่ือชุมชน
แห่งการเรียนรู้ หรือ Lesson Study for Learning Community (LSLC) ดังนั้น การมุ่งเน้นพัฒนาสมรรถนะ
พลเมืองรุ่นใหม่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา               
จึงดำเนินโครงการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ โดยเริ่มต้น
จากการพัฒนาโรงเรียนนำร่องเพ่ือเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง หรือเป็น Node กระจายอยู่ในพ้ืนที่ 17 จังหวัด 
34 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ด้วยสร้างทีมชี้แนะและเป็น พ่ีเลี้ยง (coaching and mentoring)                     
การจัดระบบการหนุนเสริมการพัฒนาคุณภาพ ณ ห้องเรียน และโรงเรียน 
   เพ่ือดำเนินงานตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่ง            
การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ และได้ขยายผลเพ่ือสร้างเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพ่ือสร้างและออกแบบระบบ/ รูปแบบ/ กลไกส่งเสริมพัฒนาโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้           
เพ่ือพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่   
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          2.2 เพ่ือเสริมสร้างการพัฒนาโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่          
ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือรวมพลัง (collaborative learning) และแนวทางพัฒนาโรงเรียนเป็นชุมชน      
แห่งการเรียนรู้ 
           2.3 เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูในการพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ 
3. ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
 3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) (ผลที่เกิดขึ้นทันที ผลโดยตรงจากการดำเนินโครงการ/
กิจกรรม) 
       3.1.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่  
                3.1.2 ครูใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ในการพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ 
                3.1.3 ครูสามารถพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ 
                3.1.4 ผู้บริหารโรงเรียนใช้ภาวะผู้นำขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้ในการพัฒนาสมรรถนะ
พลเมืองรุ่นใหม่  
           3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) (ผลระยะยาวที่เกิดขึน้เป็นผลปลายทางหรือผลต่อเนื่อง) 
       โรงเรียนสามารถเป็นตัวอย่าง เป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้โรงเรียนอื่น ๆ ในพื้นที่
ได้นำแนวคิดและแนวทางการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ในการพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่                                    
ไปประยุกต์ใช้ 
4. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) (วัดจากผลการปฏิบัตงิานที่เกิดข้ึนจริงที่แสดงให้เห็นผลสำเร็จตาม
วัตถุประสงค์) 
 4.1 เชิงปริมาณ 
 โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 คือโรงเรียน 
วัดโพธิ์สาวหาญ อำเภออุทัย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (เป็นโรงเรียนในโครงการ โรงเรียนคุณภาพประจำ
ตำบลที่ มี การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ กโดยการจัดกิจกรรมการ เรียนการสอนรวมกัน )                           
โรงเรียนเรียนร่วม คือ โรงเรียนวัดโคกโพธิ์   อำเภออุทัยและขยายผลโรงเรียนเครือข่ายเพ่ิม จำนวน 1 โรงเรียน       
       4.2 เชิงคุณภาพ 
       โรงเรียนสามารถเป็นตัวอย่าง เป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้โรงเรียนอื่น ๆ ในพื้นที่
ได้นำแนวคิดและแนวทางการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ในการพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่                        
ไปประยุกต์ใช้ 
5. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับประโยชน์ 
 5.1 โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม จำนวน 2 โรงเรียน และโรงเรียนเครือข่าย 1 โรงเรียน 
 5.2 ผู้บริหารสถานศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการ 
 5.3 ครูผู้สอน ที่เข้าร่วมโครงการ 
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6. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 6.1 ปัจจัยความเสี่ยง  
          1) การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 
          2) งบประมาณการดำเนินงาน 
 6.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
          1) การปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันการแพร่ระบาด 
          2) รปูแบบการดำเนินงานสามารถปรับให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน เช่นรูปแบบออนไลน์ 
7. พืน้ที่ดำเนินการ โรงเรียนวัดโพธิ์สาวหาญ โรงเรียนวัดโคกโพธิ์ และโรงเรียนเครือข่าย 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1 นักเรียนมี soft skills ที่ดีขึ้น อาทิ ทักษะการทำงานกลุ่ม ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะการ
สื่อสาร รวมทั้งมีคุณลักษณะที่เอ้ือต่อการประกอบอาชีพและการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการของพ้ืนที่  
 8.2 ครู ผู้บริหารโรงเรียน และผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนาผู้เรียนสร้างวัฒนธรรมใหม่ในการเรียนรู้ร่วมกัน
อย่างต่อเนื่องเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม ่
 8.3 โรงเรียนมีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงตอบสนองความต้องการของพ้ืนที่
และสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ 
 8.4 โรงเรียนต่าง ๆ ที่อยู่ในพ้ืนที่ใกล้เคียงของโรงเรียนตัวอย่างได้เรียนรู้ ได้แรงบันดาลใจในการพัฒนา
โรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้จากโรงเรียนในโครงการนี้ เพ่ือประยุกต์การพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ 
รวมทั้งได้แนวทางการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในการลดความเหลื่อมล้ำในการเรียนรู้ของผู้เรียน  
9. ระยะเวลาดำเนินโครงการ  (ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) 

10.วงเงินงบประมาณ และแนวทางการดำเนินการ 
 ใช้งบประมาณจากแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิต 
ที่ 2 ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมหลัก การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น สำหรับโรงเรียนปกติ                      
งบดำเนินงาน จำนวนทั้งสิ้น 36,000 บาท(สามหมื่นหกพันบาทถ้วน) โดยมีแนวทางการดำเนินการและ
รายละเอียดการใช้งบประมาณดังนี้(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
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 ที่ 

   รายละเอียดกิจกรรม/ขั้นตอน/ 
             วิธีดำเนินการ 

 รายละเอียด       
 งบประมาณ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2565 

 รวมเงิน  
 (บาท) 

ผู้รับผิดชอ
บ 
 Q1 Q2 Q3 Q4 

 1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจงโครงการ กับ
คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ (Area 
Team) และคณะ 

- ค่าอาหารว่าง  
อาหารกลางวัน 
และเครื่องดื่ม 
(150บาท/ 
1 วัน/20 คน 

   /    3,000 นางปรีชยา 
ยาวุธ 

 2 กิจกรรมที่ 2 การประชุมปฏิบัติการจัดทำ
แนวทางการยกระดับคุณภาพโรงเรียน
เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as 
Learning Community) เพ่ือพัฒนา
สมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่โดย 
การขยายผลสู่โรงเรียนเครือข่าย 
 

- ค่าอาหารว่าง  
อาหารกลางวัน 
และเครื่องดื่ม 
(150บาท/ 
1 วัน/25 คน) 

  / /   3,750 นางปรีชยา 
ยาวุธ 
 

 3 กิจกรรมที่ 3 จัดสรรให้โรงเรียนใน 
โครงการเพ่ือดำเนินการพัฒนาคุณภาพ 
การจัดการศึกษาด้วยนวัตกรรมใน 
โครงการ ได้แก่ การจัดการเรียนรู้แบบ  
ร่วมมือรวมพลัง (Collaborative 
 Learning) ผ่านการศึกษาชั้นเรียน  
(Lesson study) ด้วยการออกแบบ 
การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning Co.5 See 
Project Base Leaming, Problem 
 Base Learning) การเปิดชั้นเรียน  
(Open Classroom) การพัฒนา 
ความเป็นพลเมืองรุ่นใหม่  
ผ่านกิจกรรม และการศึกษาดูงาน 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน  
ณ โรงเรียนในโครงการ  
SLC (School as Learning  
Community) ของ สพฐ  
 

ขอถัวจ่าย 
ทุกรายการ 

 / /   / 20,000 นางปรีชยา 
ยาวุธ 
 

รวมเงิน            26,750              
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ที ่    รายละเอียดกิจกรรม/ขั้นตอน/ 
             วิธีดำเนินการ 

 รายละเอียด       
 งบประมาณ 

 ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2565 

 รวมเงิน  
 (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
 

Q1 Q2 Q3 Q4 
 4 กิจกรรมที ่4 ลงพ้ืนที่ชี้แจงโครงการ  

เก็บข้อมูล พ้ืนฐานเพ่ือการวิจัย  
และวางแผน   และกำหนดปฏิทิน 
กิจกรรมโครงการ ณ โรงเรียนนำร่อง 
1 .การทำกิจกรรม Lesson Study  
(PLAN DO SEE) ,  จับคู่ครู (Model  
Teacher / Buddy Teacher) 
 2. Professional Learning  
Community  
 3. Open Class 
 4. การชี้แนะให้คำปรึกษา (Coaching              
and Mentorring) โดย  Area Team  
- นิเทศ ติดตาม  การดำเนินกิจกรรม  
- เก็บข้อมูล 

ไม่ใช้งบประมาณ     / /     - นางปรีชยา 
ยาวุธ 

 5 กิจกรรมที ่5 การขับเคลื่อนระดับเขต
พ้ืนที่ (Area Team) ลงพ้ืนที่โรงเรียน 
เป็น Mentor และ Coach ร่วมกิจกรรม
เปิดชั้นเรียน (Open Classroom) เพ่ือ
เติมเต็มศักยภาพการจัดการเรียนรู้ของครู 
และค่าเดินทางสำหรับ AREA TEAM    
เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้   
การบริหารจัดการและการขับเคลื่อน
โครงการ ณ จุดประชุมจังหวัดลำปาง 
ระหว่างวันที่ 20 - 23 กุมภาพันธ์       
2565 ทั้งนี้ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลง
ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019     
(COVID-19) 

ค่าเดินทางสำหรับ 
 AREA TEAM เข้า ร่วมการ
ประชุมแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้การบริหาร 
จัดการและการ 
ขับเคลื่อนโครงการ ณ จุด
ประชุมจังหวัด 
ลำปาง ระหว่าง                  
วันที่ 20 - 23  
กุมภาพันธ์ 2555 
4,304/คน/2 คน  

 / / / 8,608 นางปรีชยา 
ยาวุธและคณะ
ศึกษานิเทศก์ 
 

6 สรุปโครงการ และวิจัย 
- จัดทำรูปเล่ม 

- ค่าจัดทำรูปเล่ม  
ถ่ายเอกสาร 

 /   642  

รวมเงิน          9,250 

รวมเงินทั้งสิ้น         36,000 
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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) 
            - 28,608       6,750 642 

รวมเงินทั้งสิน้  36,000 บาท 
 
12. การวัดผลและประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัดผลและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดผลและประเมินผล 
1. นักเรียนได้รับการพัฒนา
สมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่  

การวัดสมรรถนะ แบบวัดสมรรถนะ 

2. ครูใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้
ในการพัฒนาสมรรถนะพลเมือง    
รุ่นใหม่ 

สังเกต, สัมภาษณ์ แบบสังเกต, แบบสัมภาษณ์ 

4. ผู้บริหารโรงเรียนใช้ภาวะผู้นำ
ขับ เคลื่ อนชุมชนแห่ งการ เรียนรู้       
ในการพัฒนาสมรรถนะพลเมือง    
รุ่นใหม่ 

สังเกต, สัมภาษณ์,  แ บ บ สั ง เก ต , แ บ บ สั ม ภ าษ ณ์ ,       
แบบบันทึกข้อมูล 

5. โรงเรียนสามารถเป็นตัวอย่าง เป็น
แหล่งเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจ
ให้ โร ง เรี ยน อ่ืน ๆ  ใน พ้ื น ที่ ได้ น ำ
แนวคิดและแนวทางการพัฒ นา
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ในการพัฒนา
ส ม ร รถ น ะ พ ล เมื อ ง รุ่ น ให ม่ ไป
ประยุกต์ใช้ 

การประเมิน แบบประเมิน 
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โครงการในกลยุทธ์ที่ 4 
ส่งเสริมการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน 
และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา จำนวน 6 โครงการ 

 
ที ่ กลยุทธ์/โครงการ งบประมาณ กลุ่มงานที่

รับผดิชอบ 
งบพัฒนา 

สำนัก 
ใน สพฐ. 

หน่วยงาน
อื่น ๆ 

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำ 
               ทางการศึกษา 
1 เพ่ิมประสิทธิภาพการดำเนินงาน

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

78,350 
 

  นิเทศ ติดตามฯ 

2 ขับเคลื่อนกระบวนการจัดการเรียนรู้
แบบ Active Learning  

 8,000  นิเทศ ติดตามฯ 

3 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ปฐมวัย 

47,000   นิเทศ ติดตามฯ 

4 โรงเรียนคุณภาพทางการศึกษา
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศแห่งชุมชน 

 10,000  นิเทศ ติดตามฯ 

5 ส่งเสริมการพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพผู้เรียน 

15,000   นิเทศ ติดตามฯ 

6 สร้างความรู้ความเข้าใจหลักสูตรฐาน
สมรรถนะสู่สถานศึกษา 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

  นิเทศ ติดตามฯ 

รวมเงินกลยุทธ์ที่ 4 140,350 18,000  158,350 
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โครงการ    เพ่ิมประสิทธิภาพการดำเนินงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
  ประเมินผล และนิเทศการศึกษา  (ก.ต.ป.น.) 
แผนงานงบประมาณ    พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
สนองกลยุทธ์ที่ 4  ส่งเสริมการเข้าถึงบริการการศึกษาทีม่ีคุณภาพื มีมาตรฐาน และ 

ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวนิรา  ขุนทองชมาตย์ 
    ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
    โทรศัพท์ 0-8145-4744-5 โทรสาร 0-3535-2973  

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

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

การติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ โดยมีหลักการใช้การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องและ
หลักการใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอันจะส่งผลให้หน่วยงานและ
สถานศึกษาในสังกัดเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการและดำเนินการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอันจะเกิดประโยชน์สูงสุดสู่ผู้เรียน 

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

    (2) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
         เพ่ือจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและ พัฒนาศักยภาพผู้ เรียนเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ 
คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 ส่งเสริมการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมือ
อาชีพพร้อมทั้งสร้างโอกาสความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาท่ัวถึง 
เท่าเทียมอย่างมีคุณภาพพัฒนาระบบการบริหารจัดการแบบบูรณาการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา 
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แผนระดับท่ี 2  
1. ความสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศด้านที่เกี่ยวข้องโดยตรง   
 แนวทางการดำเนินงาน 

1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มี 
ความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 
  3. ส่งเสริมการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 

4. สร้างโอกาสความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาทั่วถึง 
เท่าเทียมอย่างมีคุณภาพ 
  5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการแบบบูรณาการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
           แผนแมบ่ทประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 

3. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

แผนระดับที่ 3 (ตามมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560) 

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

ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล   

(  /  ) นโยบายการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 

รายละเอียดโครงการ 

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

ถูกกำหนดขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 20            
วรรค 3 และวรรค 4 กำหนดว่า ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาให้มีการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย นิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการบริหารและการดำเนินการ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือเตรียมการรับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา มีบทบาทหน้าที่ทำงานร่วมกับสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาในการดำเนินงานแบบองค์รวมเพ่ือให้การจัดการศึกษามีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
มีการประสานงานร่วมมือในการขับเคลื่อนและการกำหนดนโยบายเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังนั้น การ
เพ่ิมประสิทธิภาพการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ จึงเป็ นเรื่องสำคัญ และมีความจำเป็นอย่างยิ่ง 
นอกจากนี้ในการดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษานั้นจะต้องมีเครื่องมือในการติดตาม ตรวจสอบและมีกลวิธีในการ
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ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาที่ดีและมีคุณภาพ เพ่ือให้ได้ผลการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษาที่มีความเที่ยงตรงและมีความเชื่อมั่นในการติดตามผลการดำเนินงานระบบ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
เห็นความสำคัญของการปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา จึง
ได้จัดทำโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการดำเนินงานคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการและขับเคลื่อนการดำเนินงานการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1  เพ่ือส่งเสริมให้การดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ 

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

มาตรฐานตามภารกิจหลัก 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการ
บริหารทั่วไปและการนำนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

3. ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
 3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)  

      1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

      2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ให้มีความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 

      3. ส่งเสริมการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
                4. สร้างโอกาสความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา
ทัว่ถึง เทา่เทียมอย่างมีคุณภาพ 

      5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการแบบบูรณาการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนร่วมในการจัด 
การศึกษา  

3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
      1. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างมีคุณภาพ มีความรู้             

มีทกัษะและคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
      2. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะและ 

คุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพ่ึงพาตนเองและ
ปรับตัวต่อการเป็นพลเมืองและพลโลกท่ีดี 

       3. ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียม 
และมีคุณภาพ พร้อมก้าวสู่สากลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

       4. ผู้เรียนทุกคนได้รับการการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียมและมีคุณภาพ พร้อมก้าวสู่สากล      
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

       5. ครูเป็นผู้เรียนรู้ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความแม่นยำทางวิชาการ และมีทักษะการ 
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จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างนวัตกรรมและทักษะในการใช้
เทคโนโลยี 

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

       7. สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู้ ร่วมมือกับชุมชน
ภาคเอกชน และผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับพ้ืนที่ จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพ่ือการเรียนรู้        
ในทุกมิติ เป็นโรงเรียนนวัตกรรม 

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

4. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)  
 4.1 เชิงปริมาณ 

      1. คณะกรรมการ/อนุกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาเข้าร่วม 
กิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

      2. คณะกรรมการ/อนุกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศกึษา มีการ      
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียนภาคเรียนละ    
1 ครั้ง  

4.2 เชิงคุณภาพ 
        1. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาได้รับการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการดำเนินงาน สามารถร่วมมือขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา          
ในเขตพ้ืนที่ได้ตามมาตรฐาน  
              2. สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา  เขต 1 ได้รับการ
ติดตาม ตรวจสอบ และนิเทศการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น  
        3. สำนั กงานเขตพ้ืนที่ การศึ กษา/สถานศึ กษาได้ รั บความร่วมมื อในการพั ฒนาคุณภาพ                             
และมีความพร้อมในการเตรียมการรับมือการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก  

5. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับประโยชน์ 
โรงเรียนสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ทัง้ 176 โรงเรียน 

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

7. พื้นที่ดำเนินการ โรงเรียนสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  
ทัง้  176  แห่ง 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
8.1 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ของสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ                
การจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 8.2 สถานศึกษาในสังกัดได้รับการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้สูงขึ้น                      
ตามมาตรฐาน และเป้าหมายเชิงผลลัพธ์ทั้ง  8  ข้อ 

9. ระยะเวลาดำเนินโครงการ  (ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) 

10. วงเงินงบประมาณ และแนวทางการดำเนินการ 
 ใช้งบประมาณ8แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ จำนวน
ทั้งสิ้น จำนวน 78,350 บาท (เจ็ดหมื่นแปดพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดการใช้งบประมาณ
ดังนี้ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

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              
(31 คน × 35 
บาท × 2มื้อ) 
- ค่าอาหาร
กลางวัน                  
(31 คน × 80 
บาท) 
- วัสดุ อุปกรณ์ 
- ถ่ายเอกสาร 

    /   2,170 
 
 
 

2,480 
 
 
 

1,000 
   ๒,๐๐๐ 

น.ส.นิรา   
ขุนทองชมาตย์ 

 2 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

- ค่าพาหนะ 
จำนวน 20 คน  
(เบิกจ่ายตาม
ระยะทาง  
กิโลเมตรละ 4

    /  50,000 
 
 
 
 

น.ส.นิรา   
ขุนทองชมาตย์ 
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การบริหารทั่ ว ไป  และการนำ
นโยบาย สู่การปฏิบัติ 

บาท)  
- วัสดุ อุปกรณ ์
- ถ่ายเอกสาร 

 
1,000 

   ๒,๐๐๐ 
 3 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              
(31 คน × 35 
บาท × 2 มื้อ) 
- ค่าอาหาร
กลางวัน                 
(31 คน × 80
บาท) 
- วัสดุ อุปกรณ ์
- ถ่ายเอกสาร 
- จัดทำรูปเล่ม 
รายงาน 

    /  2,170 
 
 
 

2,480 
 
 
 

1,000 
2,000 

   ๒,๕๐๐ 

น.ส.นิรา   
ขุนทองชมาตย์ 

๔ กิจกรรมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ถอดบทเรียนสร้างเครือข่ายเพ่ือ 
เพ่ิมพูนประสิทธิภาพการทำงาน 
ของคณะกรรมการ ก.ต.ป.น 

- ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม              
(31 คน × 35 
บาท × 2 มื้อ) 
- ค่าอาหาร
กลางวัน                 
(31 คน × 80
บาท) 
- วัสดุ อุปกรณ ์
-  ถ่ายเอกสาร 

    /  2,170 
 
 
 

2,480 
 
 
 

1,000 
          ๒,๐๐๐ 

น.ส.นิรา   
ขุนทองชมาตย์ 
 
 
 
 
 

รวมเงินทั้งสิ้น               78,350 บาท  
(เจ็ดหม่ืนแปดพันสามร้อย 
              ส่ีสิบบาทถ้วน) 
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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) 

- - 78,350 บาท - 
            78,350 บาท (เจ็ดหม่ืนแปดพันสามร้อยส่ีสิบบาทถ้วน) 

 
12.  การวัดผลและประเมินผล 
 

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

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  คื อ  ด้ านวิ ช าการ ด้ าน งบประม าณ  ด้ านการ
บริหารงานบุคคล ด้านการบริหารทั่วไปและการนำนโยบายสู่
การปฏิบัติ  

การบันทึก แบบบันทึก 

4. มี ราย งานและแน วท างการ พั ฒ นาการดำเนิ น งาน        
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาเพ่ือพัฒนา
คุณ ภ าพการศึ กษ าของสำนั ก งาน เขต พ้ืนที่ ก ารศึ กษ า
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 

การบันทึก แบบบันทึก/ 
แบบรายงาน 
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โครงการ                               การขับเคลื่อนกระบวนการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning 
ภายใต้แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ที่ 4   ส่งเสริมการเข้าถึงบริการการศกึษาที่มีคุณภาพ 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  

ประเทศไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ทางการแข่งขันกับประเทศอ่ืน  ๆ จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2578) เป็น                 
แผนแม่บทในการพัฒนาประเทศระยะยาว และกำหนดให้การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ที่สำคัญของชาติ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคนในทุกมิติและทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และ
มีคุณภาพมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีทุกช่วงวัย เพื่อก้าวมาเป็น
กำลังหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ยุค 4.0 (Thailand 4.0) หรือยุคแห่งการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วย
นวัตกรรมส่งเสริมให้คนในประเทศใช้ความคิดสร้างสรรค์มาแปรเปลี่ยนเป็นนวัตกรรมชับเคลื่อนให้เศรษฐกิจ
เติบโตและมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 

2. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
 1) ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง ด้านการพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
     (1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
     (2) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ความสำคัญของการวางรากฐานให้แก่เด็กและ
เยาวชนไทยตั้งแต่ระดับชั้นพ้ืนฐานจึงได้ดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ Active 
Learning ร่วมกับภาคีเครือข่าย เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนในสังกัด ได้รับการพัฒนาทักษะในศตวรรษ      
ที่ 21 ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้แบU Active Learning รวมถึงพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ Active Learning   
ที่สนับสนุนให้โรงเรียนสามารถวิเคราะห์และเลือกใช้นวัตกรรมได้ตามความต้องการและเหมาะสมกับบริบท 
พร้อมทั้งเชื่อมโยงสื่อ นวัตกรรมทรัพยากร และองค์ความรู้จากภาคีเครือข่ายไปประยุกต์ใช้ตามบริบทพ้ืนที่
ด้วยรูปแบบและระบบที่เข้าถึงสะดวกและมีคุณภาพ 
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แผนระดับที่ 2  
1. ความสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศด้านทีเ่กี่ยวข้องโดยตรง   
 1) แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 

2) แนวทางการดำเนินงาน      
    เพ่ือให้ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะที่จำเป็นของโลก

อนาคต สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัย       
ใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ        
มีความรักและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 

 

2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
แผนแม่บทประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้   

 

3. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  
           ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ์   
 

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

ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล   
(  /  ) นโยบายการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 

รายละเอียดโครงการ 
1. หลักการและเหตุผล 

ประเทศไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ทางการแข่งขันกับประเทศอ่ืน ๆ จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2578) เป็นแผนแม่บท
ในการพัฒนาประเทศระยะยาว และกำหนดให้การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์เป็นหนึ่งใน
ยุทธศาสตร์ที่สำคัญของชาติ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคนในทุกมิติและทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพมี
ความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีทุกช่วงวัย เพ่ือก้าวมาเป็นกำลังหลักใน
การขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ยุค 4.0 (Thailand 4.0) หรือยุคแห่งการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมส่งเสริม
ให้คนในประเทศใช้ความคิดสร้างสรรค์มาแปรเปลี่ยนเป็นนวัตกรรมชับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตและมีการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน         

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการ
วางรากฐานให้แก่เด็กและเยาวชนไทยตั้งแต่ระดับชั้นพ้ืนฐานจึงได้ดำเนินโครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 
Active Learning เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนในสังกัด ได้รับการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ผ่านกิจกรรม
การเรียนรู้แบบ Active Learning รวมถึงพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ Active Learning ที่สนับสนุนให้โรงเรียน
สามารถวิเคราะห์และเลือกใช้นวัตกรรมได้ตามความต้องการและเหมาะสมกับบริบท พร้อมทั้งเชื่อมโยงสื่อ 
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นวัตกรรมทรัพยากร และองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ตามบริบทพ้ืนที่ด้วยรูปแบบและระบบที่เข้าถึงสะดวกและมี
คุณภาพจึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการการพัฒนาวัตกรรมการเรียนรู้ Active Learning ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนในโรงเรียนสังกัด มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning  
2.2 เพ่ือพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ Active Learning ที่สนับสนุนให้โรงเรียน สามารถวิเคราะห์และ

เลือกใช้นวัตกรรมได้ตามความต้องการและเหมาะสมกับบริบท 
2.3 ส่งเสริมให้โรงเรียนพัฒนานวัตกรรม Active Learning ตามความต้องการและเหมาะสมกับ

บริบท เพ่ือประสานความร่วมมือและสังเคราะห์องค์ความรู้จากภาคีเครือข่ายในการจัดการเรียนรู้ Active 
Learning ไปประยุกต์ใช้ตามบริบทพ้ืนที่ด้วยรูปแบบและระบบที่เข้าถึงสะดวกและมีคุณภาพ 

 

3. ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
 3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

      1) ประสิทธิภาพในการจัดการเรียน Active Learning ของโรงเรียน 
      2) จำนวนโรงเรียนที่นำนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ Active Learning ไปใช้ 
      3) ร้อยละของความตระหนัก ความรู้ และทักษะของครูและผู้เกี่ยวข้องในการจัดการเรียนรู้ 

Active Learning  
 3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  

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

อย่างเหมาะสมกับความต้องการและบริบทของโรงเรียน  
      3) 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 
 4.2 เชิงคุณภาพ 
       1) โรงเรียนที่มีความโดดเด่นและประสบผลสำเร็จในการจัดการเรียนรู้  Act ive 
Learning  

      2) โรงเรียนที่มีความสนใจในการจัดการเรียนรู้ Active Learning ในสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา  

 

5. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับประโยชน์ 
 5.1 นักเรียนทุกคนในสังกัด 
 5.2 ครูผู้สอนทุกคนในสังกัด 
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 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 
8.1) นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ตามความถนัดและความสนใจผ่านกิจกรรมการ

เรียนรู้แบบ Active Learning ที่เน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง 
8.2) ครูและผู้เกี่ยวข้อง มีความตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการเรียนรู้ Active Learning       

มาประยุกต์ใช้และบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ 
8.3) ครูและผู้เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการจัดการเรียนActive Learning 

ร่วมกับภาคีเครือข่าย และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงอย่างมีประสิทธิผล 
8.4) โรงเรียนมีรูปแบบการจัดการเรียนรู้Active Learning หลากหลายตอบสนองความต้องการ    

และบริบท 

9. ระยะเวลาดำเนินโครงการ  (ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) 

10.วงเงินงบประมาณ และแนวทางการดำเนินการ 
 ใช้งบประมาณจัดสรรจาก สพฐ. จำนวน 8,000 บาท (แปดพันบาทถ้วน) โดยมีแนวทางการดำเนินการ
และรายละเอียดการใช้งบประมาณดังนี้ (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 

ค่าอาหาร 
เครือ่งดื่ม 

    /    2,500 น.ส.นิดาพร   
ชารี 
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 ที่ รายละเอียดกิจกรรม/ขั้นตอน/ 
         วิธีดำเนินการ 

   รายละเอียด       
   งบประมาณ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
ปีงบประมาณ 2565 

 รวมเงิน  
  (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
 

Q1 Q2 Q3 Q4 
 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 

และอาหารว่าง 
คณะกรรมการ 
จำนวน 15 คน 
คนละ 150 บาท 

 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 

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) 
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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  กลุม่นเิทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวนิดาพร ชารี 
    ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ 
    โทรศพัท์ 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) ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
     (1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเกง่ มีคุณภาพ พรอ้มสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
     (2) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
                   ปรัชญาการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 กล่าวว่า “การศึกษาปฐมวัยเป็นการพัฒนา               
เด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ปีบริบูรณ์ อย่างเป็นองค์รวม บนพ้ืนฐานการอบรมเลี้ยงดู และส่งเสริมกระบวนการ
เรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการตามวัยของเด็กแต่ละคนให้เต็มตามศักยภาพภายใต้บริบทสังคมและ
วัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่ ด้วยความรัก ความเอ้ืออาทร และความเข้าใจของทุกคน เพ่ือสร้างรากฐานคุณภาพ
ชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เกิดคุณค่าต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ” 

แผนระดับท่ี 2  
1. ความสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศด้านที่เกี่ยวข้องโดยตรง   
 1) แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
 2) แนวทางการดำเนินงาน พัฒนาให้เด็กปฐมวัยได้รับการเตรียมความพร้อมและมีพัฒนาการด้าน
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาอย่างเต็มตามศักยภาพ ผ่านการปฏิบัติจริงและเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ 
โดยกำหนดหลักการ ขอบข่าย กระบวนการกำกับดูแล รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนบทบาทของสถาบันครอบครัว
ชุมชน 

2.  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
          แผนแม่บทประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้  
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3. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 

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

ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล   
(  /  ) นโยบายการลดความเหลื่อมของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 

รายละเอียดโครงการ 
1. หลักการและเหตุผล 
   ปรัชญาการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 กล่าวว่า “การศึกษาปฐมวัยเป็นการพัฒนาเด็กตั้งแต่
แรกเกิดถึง 6 ปี บริบูรณ์ อย่างเป็นองค์รวม บนพ้ืนฐานการอบรมเลี้ยงดู และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่
สนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการตามวัยของเด็กแต่ละคนให้เต็มตามศักยภาพภายใต้บริบทสังคมและ
วัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่ ด้วยความรัก ความเอ้ืออาทร และความเข้าใจของทุกคน เพ่ือสร้างรากฐานคุณภาพ
ชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เกิดคุณค่าต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ” 
         สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ได้ตระหนักถึงความสำคัญต่อ
การจัดการศึกษาปฐมวัยต่อนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงได้จัดทำโครงการ
ส่งเสริมและสนับสนุนต่อการสร้างความเข้มแข็งของการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยทุกโร งเรียนในสังกัดเพ่ือ
นำไปพัฒนาให้เด็กปฐมวัยได้รับการเตรียมความพร้อมและมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม 
และสติปัญญาอย่างเต็มตามศักยภาพ ผ่านการปฏิบัติจริงและเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ โดยกำหนดหลักการ ขอบข่าย 
กระบวนการกำกับดูแล รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนบทบาทของสถาบันครอบครัวชุมชน ในการอบรมเลี้ยงดูให้
สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กรวมทั้งส่งเสริมศักยภาพของครูผู้สอนปฐมวัยและบริหารจัดการด้าน
การศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนสังกัด จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย  

2. วัตถุประสงคข์องโครงการ 
           2.1 เพ่ือพัฒนาครูปฐมวัยให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถจัดประสบการณ์ให้กับเด็กปฐมวัย     
ได้อย่างมีคุณภาพ สามารถพัฒนานวัตกรรมในการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย 

     2.2 เพ่ือให้ครูปฐมวัย พ่อแม่ผู้ปกครองตระหนักในความสำคัญของการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย    
ให้มีพัฒนาการสมวัย  
          2.3 เพ่ือประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย ด้านอารมณ์จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญาของ
นักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2564 
          2.4 ครูปฐมวัยได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ผลงานการปฏิบัติที่ดีที่สุด Best Practice   
เพ่ือเป็นแบบอย่างในการจัดการศึกษาปฐมวัย และให้บริการวิชาการกับโรงเรียนปฐมวัยที่อยู่ใกล้เคียงได้อย่าง
มีคุณภาพ 
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          2.5 เพื่อนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนในสังกัด 

3. ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
 3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

       1) พัฒนาครูปฐมวัยในการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย โรงเรียนละ 2 คน จำนวน  
176 โรงเรียน 
       2) นักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2564 ได้รับการประเมินพัฒนาการ 
       3) ครูปฐมวัยได้รับการนิเทศ ติดตาม อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง  
 3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  

      1) ครูปฐมวัยในสังกัดทุกคนทุกโรงเรียนได้รับการพัฒนาในเรื่องการจัดประสบการณ์สำหรับ 
เด็กปฐมวัย และนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
            2) นักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2564 ได้รับการประเมินพัฒนาการ 

      3) โรงเรียนที่เปิดสอนระดับปฐมวัยจำนวน 176 โรงเรียนมีผลงานการปฏิบัติที่ดีที่สุด  
 (Best Practice) นำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 

4. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)  
 4.1 เชิงปริมาณ 
        1) สถานศึกษาปฐมวัยมีระบบบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยภายในโรงเรียนอย่างมีคุณภาพ  
             2) ครูปฐมวัยมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นสำคัญได้อย่างมีคุณภาพ 
             3 ) โรงเรี ยนอนุ บ าลประจำจั งห วัดและอนุ บ าลประจำเขต พ้ื นที่  พัฒ นารูป แบ บ                           
การจัดประสบการณ์เป็นตัวอย่างให้กับโรงเรียนเครือข่าย 

4.2 เชิงคุณภาพ 
       1) นักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2564 ได้รับการประเมินพัฒนาการด้าน
ร่างกาย ด้านอารมณ์-จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา    
            2) ครูปฐมวัยได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาห้องเรียนของตนเองเป็นห้องเรียนคุณภาพ 
            3) โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยได้รับการนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาปฐมวัย  

5. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับประโยชน์ 
 5.1 ครูผู้สอนระดับปฐมวัยในสังกัด 176 โรงเรียน 
 5.2 ผู้บริหารสถานศึกษา 
 

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

7. พื้นที่ดำเนินการ โรงเรียนในสังกัดทั้ง 176 โรงเรียน 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1 สถานศึกษาปฐมวัยมีระบบบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยภายในโรงเรียนอย่างมีคุณภาพ  
      8.2 ครูปฐมวัยมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นสำคัญได้อย่างมีคุณภาพ 
      8.3 โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดและอนุบาลประจำเขตพ้ืนที่ พัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์
เป็นตัวอย่างให้กับโรงเรียนเครือข่าย 
  8.4 นักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2564  ได้รับการประเมินพัฒนาการ    
ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา    
      8.5 ครูปฐมวัยไดม้ีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาห้องเรียนของตนเองเป็นห้องเรียนคุณภาพ 
      8.6 โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยได้รับการนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาปฐมวัย  

9. ระยะเวลาดำเนินโครงการ (ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) 

10. วงเงนิงบประมาณ และแนวทางการดำเนินการ 
 ใช้งบประมาณจากแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ จำนวน
ทั้งสิ้น 47,000 บาท (สี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) โดยมีแนวทางการดำเนินการและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
ดังนี้ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 
 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 
จดัประสบการณ์ให้ครูผู้สอนระดับ 
ปฐมวัย ในสังกัด 176 โรงเรียน ๆ 
ละ 1 คน จำนวน 1 วัน            
ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ 
ครูพระนครศรีอยุธยา 

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 

   /      2,000 
 
 
      500 

น.ส.นิดาพร 
ชารี 
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 ที่  รายละเอียดกิจกรรม/ขั้นตอน/ 
          วิธีดำเนินการ 

   รายละเอียด       
   งบประมาณ 

  ระยะเวลาดำเนินการ 
  ปีงบประมาณ 2565 

รวมเงิน  
 (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
 

Q1 Q2 Q3 Q4 
 3 กิจกรรมที่3 

-  จัดคัดเลือกโรงเรียนที่เป็นแบบ 
อย่างที่เป็นเลิศ Best Practices  
ด้านการบริหารจัดการการศึกษา 
ปฐมวัย (ผู้บริหาร) และการจัด 
ประสบการณ์ (สำหรับครูผู้สอน) 
โดยดำเนินการคัดเลือกจาก 
กลุ่มโรงเรียน 21 กลุ่ม ๆ ละ 1  
โรงเรียนเพ่ือเป็นตัวแทนของกลุ่ม 
เพ่ือคดัเลือก 1 โรงเรียนในระดับ 
เขตพ้ืนที่ต่อไป  
- จัดประชุมชี้แจงเกณฑ์การ 
คัดเลือกคณะกรรมการ 1 วัน 
และสรุปผลการคัดเลือก 1 วัน  
รวม 2 วัน ณ ห้องประชุมชั้น 3  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษา 
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
- มอบรางวัลให้กับผู้ที่ได้รับ 
คัดเลือกณ ห้องประชุมชั้น 3  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา  
เขต 1 จำนวน 1 วัน 
 

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 

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)  
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12.  การวัดผลและประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการวัดผลและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดผลและ

ประเมินผล 
1. โรงเรียนที่จัดการศึกษาปฐมวัยมีระบบการ
บริหารจัดการศึกษาปฐมวัยได้อย่างมีคุณภาพ 

- สังเกตการปฏิบัติงาน - แบบสังเกตการปฏิบัติงาน 

2. โรงเรียนศูนย์ เด็ กปฐมวัยต้นแบบและ
เครือข่ายมีความเข้มแข็งเป็นแบบอย่างและ
ช่วยพัฒนาโรงเรียนที่จัดการศึกษาปฐมวัยได้ 

- สังเกตการปฏิบัติงาน 
- สอบถามผู้เกี่ยวข้อง 
 

- แบบสังเกตการปฏิบัติงาน 
- แบบสอบถาม 
- แบบบันทึกผล 

3. ครูปฐมวัยมีความรู้ความ เข้ า ใจ   และ
สามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็น
สำคัญได้อย่างมีคุณภาพ ได้นำผลการปฏิบัติที่
เป็นเลิศสู่เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

- สังเกตการปฏิบัติงาน 
- สอบถามผู้เกี่ยวข้อง 
 

- แบบสังเกตการปฏิบัติงาน 
- แบบสอบถาม 
- แบบบันทึกผล 

4. โรงเรียนที่จัดการศึกษาปฐมวัยมี ห้องเรียน
คุณภาพ ในการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย 

- ประเมินผล  
    

- แบบประเมิน 

5. คุณภาพของเด็กปฐมวัยอยู่ในเกณฑ์ด ี - การประเมินตามสภาพจริง - แบบบันทึกผลการประเมิน 
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โครงการ    โรงเรียนคุณภาพทางการศึกษาพัฒนาสู่ความเป็นเลิศแห่งชุมชน  
แผนงานงบประมาณ    พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
สนองกลยุทธ์ที่ 4  สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวนิรา  ขุนทองชมาตย์ 
    ตำแหนง่ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
    โทรศัพท ์0-8145-4744-5 โทรสาร 0-3535-2973  

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

แผนระดับท่ี 1  
1. ความสอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตรช์าติ  
 (  /  ) เป้าหมายท่ี 2 : การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
 อธิบายความสอดคล้อง จากนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของรัฐบาลภายใต้การขับเคลื่อนของ 
กระทรวงศึกษาธิการที่มีแนวความคิด “ปลดล็อค ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง” เพ่ือให้สถานศึกษาปรับตัวให้ก้าว
ทันต่อความเปลี่ยนแปลงและสามารถนำพาให้การศึกษา พัฒนาอย่างต่อเนื่อง และไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง จึงได้
มีโครงการโรงเรียนคุณภาพทางการศึกษาพัฒนาสู่ความเป็นเลิศแห่งชุมชน  โดยเน้นให้โรงเรียนจัดกิจกรรม
ด้วยหลักสูตรที่ยืดหยุ่นวัดผลตามสมรรถนะของนักเรียน โรงเรียนมีการลงทุนด้านการศึกษาอย่างเป็นธรรม
เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยมีหลักการบริหารการจัดการอย่างชัดเจนตลอดจนการจัดทำ
หลักสูตรที่จะเพ่ิมสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่ทั้งของผู้บริหาร คณะครู และผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน                  
เป็นการจัดทำโครงการเพ่ือให้โรงเรียนขนาดเล็กเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่สามารถรองรับโรงเรียนในพ้ืนที่
ใกล้เคียง ที่มีขนาดเล็กเข้ามาเรียนในโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชนเพ่ือให้นักเรียนมีศักยภาพเท่า
เทียม และเพ่ือลดการแข่งขันการเข้าโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ หรือโรงเรียนยอดนิยมประจำจังหวัด หรือ
อำเภอ โดยโรงเรียนคุณภาพของชุมชนจะมีการบริหารจัดการงบประมาณบุคลากรสิ่งอำนวยความสะดวกให้มี
ความพร้อมเพ่ือให้ผู้ปกครองชุมชนเกิดการยอมรับและการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้นักเรียนได้รับการจัดการเรียน
การสอนการพัฒนา จากการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 
2. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
 1) ยุทธศาสตร์ชาติที่เกีย่วข้องโดยตรง ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
     (1) การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 

    (2) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
การศึกษาอย่างเป็นธรรมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เพ่ือให้โรงเรียนขนาดเล็กเป็นโรงเรียน

ขนาดใหญ่สามารถรองรับโรงเรียนในพ้ืนที่ใกล้เคียง ที่มีขนาดเล็กเข้ามาเรียนในโรงเรียนที่เป็นโรงเรียน
คุณภาพของชุมชนเพ่ือให้นักเรียนมีศักยภาพเท่าเทียมในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาและ
ยกระดับนักเรียนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดีเก่ง และมีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนการ
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พัฒนาประเทศไปข้างหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งจำเป็นต้องมีการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน สังคม และการ
มีระบบและกลไกรองรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ 

แผนระดับที่ 2  
1. ความสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศด้านที่เกี่ยวข้องโดยตรง   

แนวทางการดำเนินงาน 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ จำเป็นต้องมุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติ       

และในทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดีเก่ง และมีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปข้างหน้า   
ได้อย่าง เต็มศักยภาพ ซึ่งจำเป็นต้องมีการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน สังคม และการมีระบบและกลไก
รองรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีประสิทธิภาพ  
2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
3. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม                                       

แผนระดับท่ี 3 (ตามมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560) 

 1) แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (2563 – 2565) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
 2) แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล   

(  /  )  นโยบายการลดความเหลื่อมของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 

รายละเอียดโครงการ 

1. หลกัการและเหตุผล 
ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายและจุดเน้นในการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการศึกษา                 

และเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัด เพ่ือส่งเสริมให้ เกิดการ “ปลดล็อก 
ปรับเปลี่ยน และเปิดกว้าง” ทางการศึกษาและกระบวนการบริหารจัดการศึกษา โดยการส่งเสริมและ
สนับสนุนการบริหารจัดการให้โรงเรียนมีความเข้มแข็ง เพ่ือให้โรงเรียนสามารถขับเคลื่อนและยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาเพ่ือสิทธิ โอกาส คุณภาพทางการศึกษา และ
ลดความเหลี่อมล้ำทางการศึกษาให้แก่ผู้เรียนในทุกพ้ืนที่ของประเทศไทย เพ่ือให้การขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าวข้างต้นบรรลุวัตถุประสงค์และเกดิประสิทธิผลสูงสุด สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงได้มีนโยบายมายังทุกสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในการพัฒนา
โรงเรียนคุณภาพของชุมชน สำหรับโรงเรียนระดับประถมศึกษา เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนในการ                       
“ทำโรงเรียนขนาดเล็ก ให้เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่” และยกระดับคุณภาพการศึกษา และการบริหาร              
จัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดด้วยเหตุผลและความจำเป็นในการดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วน
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ข้างต้น สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จึงได้ดำเนินโครงการสนับสนุน
การขับเคลื่อนดำเนินการตามนโยบายโรงเรียน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา และสร้างความเข้มแข็งให้กับโรงเรียนในจังหวัด 

พระนครศรีอยุธยา 
2.2 เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในทุกพ้ืนที่ของจังหวัดพระนครศรอียุธยา 
2.3 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน และเพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพจาก 

โรงเรียนในพ้ืนที่ชุมชนและท้องถิ่นของตน 
          2.4 เพ่ือสร้างโรงเรียนคุณภาพให้เกิดข้ึนในชุมชนและท้องถิ่นท้ังระดับประถมศึกษาและ 

ระดับมัธยมศึกษา และลดการขยายตัวไปเรียนในโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง 
2.5 เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษา  

(โรงเรียนคุณภาพ) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
3. ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
 3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)  

  1. โรงเรียนคุณภาพของชุมชนสำหรับโรงเรียนระดับประถมศึกษาโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐานให้    
ครอบคลุมพ้ืนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา          

  2. โรงเรียนความเขม้แข็งในการจัดการศึกษาและบริหารการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ                 
เป็นที่น่าเชื่อถือของผู้ปกครอง และชุมชน 

 3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
1.  โรงเรียนมคีุณภาพการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับประถมศึกษาของโรงเรียน 

คุณภาพของชุมชนให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
2.  นักเรียนเรียนได้เข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานจากโรงเรียนในพ้ืนที่ชุมชน 

และท้องถิ่นใกล้บ้าน 
3.โรงเรียนมีแผนบูรณาการด้านการศึกษาของโรงเรียนคุณภาพมีความสมบูรณ์ครบถ้วน  

สอดคล้องกับนโยบายและหน่วยงานทางการศึกษา และโรงเรียนสามารถใช้เป็นแนวทางขับเคลื่อนดำเนินการ
ตามนโยบายได ้

4.ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)  
 4.1 เชิงปริมาณ 

1. เพื่อสร้างโรงเรียนคุณภาพของชุมชนสำหรับโรงเรียนระดับประถมศึกษาโดยใช้พ้ืนที่              
เป็นฐานให้ครอบคลุมพ้ืนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

2. เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ให้จัดการศึกษาและ 
บริหารการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพเป็นทีน่่าเชื่อถือของผู้ปกครอง และชุมชน  

3. เพื่อจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาของโรงเรียนคุณภาพของชุมชนที่มีความสมบูรณ์ 
ครบถ้วน สอดคล้องกับนโยบาย 
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 4.2 เชิงคุณภาพ 
1. เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับประถมศึกษาของโรงเรียนคุณภาพ 

ของชุมชนให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
2. เพ่ือสร้างเสริมโอกาสให้ผู้เรียนได้เข้าถึงการศึกษาทีม่ีคุณภาพตามมาตรฐานจากโรงเรียนในพ้ืนที่ 

ชุมชนและท้องถิ่นใกล้บ้าน  
3. เพ่ือได้แผนบูรณาการด้านการศึกษาของโรงเรียนคุณภาพมีความสมบูรณ์ครบถ้วน สอดคล้องกับ 

นโยบาย และหน่วยงานทางการศึกษา และโรงเรียนสามารถใช้เป็นแนวทางขับเคลื่อนดำเนินการตามนโยบายได้ 
5.กลุ่มเป้าหมายผูไ้ด้รับประโยชน์ 

นักเรียนโรงเรียนคุณภาพของชุมชนสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
เขต 1 
6. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 6.1 ปัจจัยความเสี่ยง  
          1) การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 
          2) งบประมาณการดำเนินงาน 
 6.2 แนวทางการบริหารความเส่ียง 
          1) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด 
          2) รูปแบบการดำเนินงานสามารถปรับให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน โดยเลือกรูปแบบการ
ดำเนินงานที่หลากหลาย  
7.พื้นที่ดำเนินการ โรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชนสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
8. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 คัดเลือกโรงเรียนคุณภาพ
ของชุมชนครอบคลุม 9 อำเภอในเขตพ้ืนที่บริการตามแผนดำเนินการ 5 ปี (2565 – 2569) 
 2. นักเรยีนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพจากโรงเรียนคุณภาพของชุมชนที่อยู่ในพ้ืนที่ชุมชนของตนเอง 
 3. ผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอนโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ทั้งโรงเรียนหลัก และโรงเรียน
เครือข่ายได้รับการพัฒนาโดยรูปแบบที่เหมาะสม สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
หลากหลาย 
 4. เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาจากโรงเรียนที่มีคุณภาพของชุมชนให้กับนักเรียน และสร้างความเชื่อมั่น
แก่ผู้ปกครอง และชุมชน 

9. ระยะเวลาดำเนินโครงการ  (ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) 

10.วงเงินงบประมาณ และแนวทางการดำเนินการ 
 ใช้งบประมาณ จำนวน 10,000 บาท(หนึ่งหมื่นบาท) จาก สพฐ.โครงการโรงเรียนคุณภาพชุมชน 
โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และโรงเรียน Stand Alone จำนวน 10,000 (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) โดยมี
รายละเอียดการใช้งบประมาณดังนี้ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
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 ที่    รายละเอียดกิจกรรม/ขั้นตอน/ 
             วิธีดำเนินการ 

 รายละเอียด       
 งบประมาณ 

  ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2565 

 รวมเงิน  
 (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
 

Q1 Q2 Q3 Q4   
1 นิเทศ ติดตามและประเมินผลการ 

ดำเนินงานโรงเรียนตามโครงการ 
โรงเรียนคุณภาพของชุมชน 

ค่าพาหนะคิด 
ตามจริงตาม 
ระยะทางกิโลเมตร 
ละ 4 บาท 

   /  นางสาวนิรา 
ขุนทองชมาตย์ 

รวมเงินทั้งสิ้น   10,000 บาท 
(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

 
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 - 
รวมเงินทั้งสิน้ 10,000 บาท 

(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
 
12. การวัดผลและประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัด วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด               
และประเมินผล 

เชิงปริมาณ 
      1. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ได้โรงเรียนคุณภาพ
ของชุมชนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ทั้งโรงเรียนหลัก และ
โรงเรียนเครือข่าย เพ่ือขับเคลื่อนดำเนินการตามนโยบาย
และระยะวลาที่ สพฐ. กำหนด 
      2. ผู้บริหาร/ครู ทุกคนของโรงเรียนนำร่อง และ
โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมการดำเนินงานตาม
แผนปี 2565 – 2569 ได้รับการพัฒนาอย่างครบถ้วนครบ
คลุมตามที่ สพฐ. กำหนด  
      3. มีแผนบูรณาการด้านการศึกษาท่ีเป็นแนวทาง
ร่วมกันของหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาที่เป็นไปตามนโยบายโรงเรียนคุณภาพ 
  

 
 
การลงพื้นที่โรงเรียน 

การสอบถาม  
การสัมภาษณ์ 
การสังเกต 

การร่วมกิจกรรม 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 
 
แผนขับเคลื่อนแต่ละ

โรงเรียน 
การนำเสนอแผนของ

แต่ละโรงเรียน 
การเข้าร่วมประชุม 

(โดยมีเอกสารหลักฐาน
ประกอบ) 

แผนบูรณาการด้าน
การศึกษาจังหวัด 
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ตัวช้ีวัด วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด               
และประเมินผล 

เชิงคุณภาพ 
      1. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 มีโรงเรียนคุณภาพ
ของชุมชนที่เป็นไปตามเกณฑ์ นำไปสู่การยกระดับคุณภาพ
การศึกษา และประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาของ
โรงเรียนในชุมชน  
      2. ผู้บริหาร/ครูโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนา
มีการปรับกระบวนการบริหารจัดการโรงเรียนแบบบูรณา
การร่วมกัน และปรับกลวิธีการจัดการเรียนการสอนให้
สอดคล้องมาตรฐานเพ่ือนำไปสู่คุณภาพการศึกษาอย่าง
แท้จริง  
      3. มีแผนบูรณาการด้านการศึกษาท่ีมีคุณภาพเป็นไป
ตามนโยบายโรงเรียนคุณภาพ 

 
 

Focus group 
ติดตามประเมินผลการ

ดำเนินงาน 
ประเมินผลการ

ดำเนินงานเป็นระยะ ๆ 

 
 

แบบสอบถาม 
แบบติดตาม 
แบบประเมิน 
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โครงการ   ส่งเสริมการพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพ่ือยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
ภายใตแ้ผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ที่ 4   ส่งเสริมการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน 
                                         และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายพิชิต  ขำดี 
    ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ 
    โทรศัพท ์0-8908-3497-1 

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

แผนระดับท่ี 1  
1. ความสอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ  
 (  /  ) เป้าหมายท่ี 3 พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
 อธิบายความสอดคล้อง  
 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศนโยบายและจุดเน้น  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยให้ความสำคัญ
กับประเด็นคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ ทั้งผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งการสร้างสังคม
คุณภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล คือ การพัฒนาประเทศที่ประชาชนทุกกลุ่มอาชีพสามารถเข้าถึงและใช้
ประโยชน์จากบริการต่างๆ ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยมีการรวบรวมและแปลงข้อมูล องค์ความรู้ต่างๆให้อยู่ใน
รูปแบบดิจิทัลที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและนำไปใช้ประโยชน์ได้โดยง่ายและสะดวก โดยทุกคนมีความรู้เท่าทัน
ข้อมูลข่าวสาร และมีทักษะในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม และ
กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดนโยบาย  ขับเคลื่อนสะเต็มศึกษา คือ แนวทางการจัดการศึกษาที่บูรณาการ
ความรู้ใน 4 สหวิทยาการ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ โดยเน้นการนำความรู้
ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ ที่ เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต 
และการทำงาน ช่วยนักเรียนสร้างความเชื่อมโยงระหว่าง 4 สหวิทยาการ กับชีวิตจริงและการทำงาน  การ
จัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ไม่เน้นเพียงการท่องจำทฤษฎีหรือกฎทางวิทยาศาสตร์ 
และคณิตศาสตร์ แต่เป็นการสร้างความเข้าใจทฤษฎีหรือกฎเหล่านั้นผ่านการปฏิบัติให้เห็นจริงควบคู่กับการ
พัฒนาทักษะการคิด  ตั้งคำถาม  แก้ปัญหาและการหาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อค้นพบใหม่ๆ พร้อมทั้งสามารถ
นำข้อค้นพบนั้นไปใช้หรือบูรณาการกับชีวิตประจำวันได้ 

2. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
 1) ยุทธศาสตร์ชาติทีเ่กี่ยวข้องโดยตรง ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
     (1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
     (2) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
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 การสร้างสังคมคุณภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล คือ การพัฒนาประเทศที่ประชาชนทุกกลุ่มอาชีพ
สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากบริการต่างๆ ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยมีการรวบรวมและแปลงข้อมูล 
องค์ความรู้ต่างๆให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและนำไปใช้ประโยชน์ได้โดยง่ายและสะดวก 
โดยทุกคนมีความรู้เท่าทันข้อมูลข่าวสาร และมีทักษะในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม และกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดนโยบาย  ขับเคลื่อนสะเต็มศึกษา คือ แนวทางการจัด
การศึกษาที่บูรณาการความรู้ใน 4 สหวิทยาการ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ 

แผนระดับที่ 2  
1. ความสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศด้านที่เกี่ยวข้องโดยตรง   
 1) แผนปฏิรูปประเทศดา้นการศึกษา 
 2) แนวทางการดำเนินงาน 
 ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพ่ือยกระดับคุณภาพผู้เรียน โดยสร้างองค์ความรู้ใน
ระดับสถานศึกษา ตลอดจนพัฒนาเพ่ือให้เกิดการบริการ Digital Textbook ตามเนื้อหาหลักสูตรที่กำหนด
และส่งเสริมการผลิตสื่อ คลังสื่อสาระออนไลน์ เพ่ือการศึกษาเรียนรู้ ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง รวมถึงการพัฒนา
ครูผู้สอนให้มีทักษะด้านการผลิตสื่อออนไลน์  เพ่ือให้เกิดการต่อยอดการผลิตสื่อการเรียนรู้ทั้งในระบบ และ
นอกระบบการศึกษา และขับเคลื่อนการนำแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ Digital Education 
Excellence Platform ที่พัฒนาโดยกระทรวงศึกษาธิการ ให้โรงเรียนในสังกัดใช้จัดการเรียนการสอนให้เกิด
สูงสุดต่อผู้เรียน รวมถึงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา 

2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้   

3. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  
             ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

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

ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล   
(  /  ) นโยบายการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และการพัฒนา          
        และนวัตกรรม 

รายละเอียดโครงการ 
1. หลกัการและเหตุผล 
 ตามที่  กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศนโยบายและจุดเน้น  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยให้
ความสำคัญกับประเด็นคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ ทั้งผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งการสร้าง
สังคมคุณภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล คือ การพัฒนาประเทศที่ประชาชนทุกกลุ่มอาชีพสามารถเข้าถึงและใช้
ประโยชน์จากบริการต่างๆ ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยมีการรวบรวมและแปลงข้อมูล องค์ความรู้ต่างๆให้อยู่ใน
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รูปแบบดิจิทัลที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและนำไปใช้ประโยชน์ได้โดยง่ายและสะดวก โดยทุกคนมีความรู้เท่าทันข้อมูล
ข่าวสาร และมีทักษะในการใช้ป ระโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่ างมีความรับผิดชอบต่อสังคม และ
กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดนโยบาย  ขับเคลื่อนสะเต็มศึกษา คือ แนวทางการจัดการศึกษาที่บูรณาการความรู้
ใน 4 สหวิทยาการ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ โดยเน้นการนำความรู้ไปใช้
แก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต และการ
ทำงาน ช่วยนักเรียนสร้างความเชื่อมโยงระหว่าง 4 สหวิทยาการ กับชีวิตจริงและการทำงาน  การจัดการเรียนรู้
แบบสะเต็มศึกษาเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ไม่เน้นเพียงการท่องจำทฤษฎีหรือกฎทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 
แต่เป็นการสร้างความเข้าใจทฤษฎีหรือกฎเหล่านั้นผ่านการปฏิบัติให้เห็นจริงควบคู่กับการพัฒนาทักษะการคิด    
ตั้งคำถาม  แก้ปัญหาและการหาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อค้นพบใหม่ๆ พร้อมทั้ งสามารถนำข้อค้นพบนั้นไปใช้หรือ
บูรณาการกับชีวิตประจำวันได้ 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ได้เห็นถึงความสำคัญดังกล่าวจึงมี
แนวคิดที่จะส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพ่ือยกระดับคุณภาพผู้เรียน โดยสร้างองค์ความรู้ในระดับ
สถานศึกษา ตลอดจนพัฒนาเพ่ือให้เกิดการบริการ Digital Textbook ตามเนื้อหาหลักสูตรที่กำหนดและส่งเสริม
การผลิตสื่อ คลังสื่อสาระออนไลน์ เพ่ือการศึกษาเรียนรู้ ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง รวมถึงการพัฒนาครูผู้สอนให้มีทักษะ
ด้านการผลิตสื่อออนไลน์  เพ่ือให้เกิดการต่อยอดการผลิตสื่อการเรียนรู้ทั้งในระบบ และนอกระบบการศึกษา และ
ขับเคลื่อนการนำแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ Digital Education Excellence Platform ที่
พัฒนาโดยกระทรวงศึกษาธิการ ให้โรงเรียนในสังกัดใช้จัดการเรียนการสอนให้เกิดสูงสุดต่อผู้เรียน  รวมถึงการ
ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษามีลักษณะ 5 ประการได้แก่ (1) เป็นการสอนที่เน้นการบูรณา
การ (2) ช่วยนักเรียนสร้างความเชื่อมโยงระหว่างเนื้อหาวิชาทั้ง 4 กับชีวิตประจำวันและการทำอาชีพ  (3) เน้นการ
พัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 (4) ท้าทายความคิดของนักเรียน และ (5) เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความ
คิดเหน็ และความเข้าใจที่สอดคล้องกับเนื้อหาทั้ง 4 วิชา 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือส่งเสริมการผลิตสื่อ และคลังสื่อสาระออนไลน์ เพ่ือการศึกษาเรียนรู้ ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ใน 

ระดับโรงเรียนและระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
2.2 เพ่ือพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถนำดิจิทัลแพลตฟอร์ม และ 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถบูรณาการมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
2.3 เพ่ือขับเคลื่อนการนำแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ Digital Education  

Excellence Platform ที่ พัฒนาโดยกระทรวงศึกษาธิการ และ OBEC Content Center ที่ พัฒนาโดย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้โรงเรียนในสังกัดใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

3. ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
 3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)  

1) โรงเรียนในสังกัดได้รับการส่งเสริมการผลิตสื่อ และคลังสื่อสาระออนไลน์ เพ่ือการศึกษาเรียนรู้             
ที่มลีิขสิทธิ์ถูกต้อง ในระดับโรงเรียนและระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
2) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาให้สามารถนำดิจิทัลแพลตฟอร์ม และ 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถบูรณาการมาใช้ในชีวิตประจำวันได ้
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3) โรงเรียนในสังกัดได้นำแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ Digital Education  
Excellence Platform ที่ พัฒนาโดยกระทรวงศึกษาธิการ และ OBEC Content Center ที่ พัฒนาโดย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ใช้ในการจัดการเรียนการสอน  
 3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
          การพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพ่ือยกระดับคุณภาพผู้เรียน และการจัดการเรียนการสอนสะเต็ม
ศึกษาจะสามารถพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

4. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)  
 4.1 เชิงปริมาณ 

       1) โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนได้รับการส่งเสริมการผลิตสื่อ และคลังสื่อสาระออนไลน์                  
เพ่ือการศึกษาเรียนรู้ ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง 

       2) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ทุกคนได้รับการพัฒนาให้สามารถนำดิจิทัล 
แพลตฟอร์ม และกระบวนการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถบูรณาการมาใช้ใน
ชีวิตประจำวันได ้
         3) โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ได้นำแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ Digital 
Education Excellence Platform ที่พัฒนาโดยกระทรวงศึกษาธิการ และ OBEC Content Center ที่
พัฒนาโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
 4.2 เชิงคุณภาพ 

       1) โรงเรียนในสังกัดสามารถผลิตสื่อ และคลังสื่อสาระออนไลน์ เพ่ือการศึกษาเรียนรู้  
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง มีคุณภาพ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

       2) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา สามารถนำดิจิทัลแพลตฟอร์ม และกระบวนการ 
จัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาเพ่ือให้ผู้ เรียนสามารถบูรณาการมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
         3) โรงเรียนในสังกัดนำแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ Digital Education 
Excellence Platform ที่ พัฒนาโดยกระทรวงศึกษาธิการ และ OBEC Content Center ที่ พัฒนาโดย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ใช้ในการจัดการเรียนการสอน อย่างมีประสิทธิภาพ 

5. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับประโยชน์ 
 5.1 โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน 
 5.2 ครูทุกคนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
6. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 6.1 ปัจจัยความเสี่ยง  
          1) สถานการณก์ารแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
          2) รูปแบบการจัดการเรียนการสอนหลังเกิดการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
 6.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
          1) สร้างความเข้าใจในกระบวนการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)  
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          2) จัดทำคลังสื่อระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือใช้เป็นสื่อการเรียนรู้สำหรับครูผู้สอน 
นักเรียนได้ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
          3) การพัฒนาครูผ่านระบบออนไลน์ 
 

7. พืน้ที่ดำเนินการ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
8.1 โรงเรียนในสังกัดสามารถผลิตสื่อ และคลังสื่อสาระออนไลน์ เพ่ือการศึกษาเรียนรู้ ที่มีลิขสิทธิ์ 

ถูกต้อง มีคุณภาพ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
8.2 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา สามารถนำดิจิทัลแพลตฟอร์ม และกระบวนการ 

จัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาเพ่ือให้ผู้ เรียนสามารถบูรณาการมาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  8.๓ โรงเรียนในสังกัดนำแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ Digital Education 
Excellence Platform ที่ พัฒนาโดยกระทรวงศึกษาธิการ และ OBEC Content Center ที่ พัฒนาโดย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ใช้ในการจัดการเรียนการสอน อย่างมีประสิทธิภาพ 

9. ระยะเวลาดำเนินโครงการ  ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 

10.วงเงินงบประมาณ และแนวทางการดำเนินการ 
 ใช้งบประมาณจากแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ จำนวนทั้งสิ้น 
15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยมีแนวทางการดำเนินการและรายละเอียดการใช้งบประมาณดังนี้   
(ขอถัวจ่ายทุกรายการ)  
 ที่    รายละเอียดกิจกรรม/ขั้นตอน/ 

             วิธีดำเนินการ 
 รายละเอียด       
 งบประมาณ 

  ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2565 

 รวมเงิน  
 (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
 

Q1 Q2 Q3 Q4 
 1 ประชุมคณะทำงานเพ่ือวางแผนการ

ขับเคลื่อนการพัฒนาสื่อการเรียนรู้
เพ่ือยกระดับคุณภาพผู้เรียน 

   /       นายพิชิต ขำดี 

 2 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเพ่ือสร้าง
ความตระหนักและชี้แจงแนวทางการ
ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสะเต็ม
ศึกษา โดยพัฒนาสื่อการเรียนรู้และใช้
สื่อที่พัฒนาโดยกระทรวงศึกษาธิการ 
แ ล ะ ส ำนั ก ง าน ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

  /    นายพิชิต ขำดี 

 3 พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
ให้สามารถพัฒนาสื่อการสอน และ
กระบวนการการจัดการเรียนการสอน 

   15,000 
 

  /  15,000 นายพิชิต ขำดี 
น.ส.เบญญาภา 
     หลวงราช 



 

188 

 

 ที่    รายละเอียดกิจกรรม/ขั้นตอน/ 
             วิธีดำเนินการ 

 รายละเอียด       
 งบประมาณ 

  ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2565 

 รวมเงิน  
 (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
 

Q1 Q2 Q3 Q4 
สะเต็มศึกษา 

4 นิเทศ ติดตาม และประเมินผล การ
จัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา 
และการใช้คลังสื่อฯ 

   /   นายพิชิต ขำดี 

5 สรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนา
สื่อการเรียนรู้เพ่ือยกระดับคุณภาพ
ผู้เรียน 

    /  นายพิชิต ขำดี 
น.ส.เบญญาภา 
     หลวงราช 

รวมเงินทั้งสิ้น 15,000 บาท 
 

 
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) 

- - 15,000 - 
รวมเงินทั้งสิน้ 15,000 บาท (หนึ่งหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) 

 
12. การวัดผลและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการวัดผลและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดผลและประเมินผล 
1. การพัฒนาสื่อการสอน และการใช้
สื่อการสอนที่พัฒนาโดย 
กระทรวงศกึษาธิการและ สพฐ. 

ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน แบบประเมิน 

2. การจัดการเรียนการสอน สะเต็ม
ศึกษา  

ประเมินการจัดการเรียนการสอน 
สะเต็มศึกษา 

แบบประเมิน 
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โครงการ   สร้างความรู้ความเข้าใจหลักสูตรฐานสมรรถนะสู่สถานศึกษา 
ภายใตแ้ผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ที่ 4   ส่งสริมการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐานและ 
                                          ลดเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รบัผิดชอบโครงการ  นางปรีชยา  ยาวุธ   
    ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 
    โทรศัพท ์0-971-4448-9 โทรสาร 0-3535-2972  

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

แผนระดับท่ี 1  
1. ความสอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ  
 (  /  ) เป้าหมายท่ี 3 พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
 อธิบายความสอดคล้อง  
  หลักสูตรฐานสมรรถนะสามารถเปลี่ยนแปลง ปลดล็อกตัวชี้วัด ลดชั่วโมงเรียนในระดับประถม           
ลดจำนวนสาระในช่วงชั้นต้นๆ ลดความซ้ำซ้อน เปลี่ยนเป้าหมายการจัดการเรียนเน้นสมรรถนะความรู้ความ
เข้าใจ ทักษะและคุณลักษณะมากกว่าความรู้ตัวเดียว เปลี่ยนกระบวนการเป็นการเรียนรู้เชิงรุก บูรณาการ
ข้ามศาสตร์มากข้ึนและเน้นปฎิบัติ บนฐานของความเชื่อมโยงกับสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตจริง เปลี่ยนการวัด
และประเมินผลจาก  อิงมาตรฐานตัวชี้วัด เป็นอิงสมรรถนะผู้เรียนรายบุคคล หลักสูตรมีความยืดหยุ่นขึ้น ให้
ความสำคัญกับบริบทแวดล้อม ให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็นรายบุคคล สามารถพัฒนาคนในทุกมิติ
และในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ ให้มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีจิตสาธารณะ 
รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน รู้จักมัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของ
ชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง ที่จำเป็นจะต้องพัฒนาให้ผู้เรียนมทีักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21  

2. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
 1) ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
     (1) เป้าหมาย คนไทยเปน็คนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
     (2) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  

มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการ
สภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย มีเอกราช อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุก
ระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุง่เน้นการพัฒนาคน ใหม้ีความพร้อม สามารถรับมือกับภัยคุกคามและ
ภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบและทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงท่ีมี
อยู่ในปัจจุบันและที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต  

mailto:preechaya@gmail.com
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แผนระดับที่ 2  
1. ความสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศด้านที่เกี่ยวข้องโดยตรง   
 1) แผนปฏิรูปประเทศดา้นการศึกษา 
 2) แนวทางการดำเนินงานประเทศชาติมั่นคง  

    เพ่ือให้ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะที่จำเป็นของโลก
อนาคต สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัย                    
ใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ                             
มีความรักและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
          การพัฒนาการเรียนรู้   

3. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12  
             ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทนุมนุษย์     

2.3 ความสอดคล้องกับแผนความม่ันคงแห่งชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ (ถ้ามี) ......................................................................................................................... 

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

ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล   
(   /  ) นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
รายละเอียดโครงการ 
1. หลักการและเหตุผล 
 หัวใจสำคัญของการศึกษาคือ การเรียนรู้ของผู้เรียนในการปฏิรูปการศึกษาให้ประสบความสำเร็จจึงมี        
ความจำเป็นต้องปฏิรูปการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งในการปฏิรูปการเรียนรู้นั้นมีองค์ประกอบสำคัญที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์
กันอีกหลายปอย่าง คือครูผู้สอน หลักสูตรสถานศึกษา การเรียนการสอน และการวัดและประเมินผล องค์ประกอบ
ทั้ง ๔ ประการดังกล่าวจะสนับสนุนและเอ้ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ เกิดสมรรถนะสำคัญที่สามารถใช้ได้ 
ในชีวิตจริงสำหรับปัจจัยสำคัญที่ทำให้ต้องมีการจัดการเรียนรู้ ในยุคปัจจุบันและในอนาคตโลกจะเปลี่ยนแปลง 
เติบโตและเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วในทุกมิติ และเป็นไปในทิศทางที่หลายคนอาจคาดไม่ถึงซึ่งเกิดจากหลายเหตุผล 
โดยเฉพาะเนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบทั้งต่อวิถีชีวิต เศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง วัฒนธรรม และที่สำคัญคือส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษา สอดคล้องกับผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ 
ต้องมีทักษะสำคัญที่จำเป็นในการใช้ชีวิต แม้หลายทักษะจะเป็นทักษะเดิม แต่ต้องเพ่ิมความเข้มข้นและ
ความสามารถในการนำไปใช้ในสถานการณ์ที่ซับซ้อน อีกส่วนหนึ่งเป็นทักษะใหม่ที่ต้องบ่มเพาะและพัฒนาให้เกิดแก่
ผู้เรียน อาทิ ความรอบรู้ด้านการเงิน การเป็นผู้ประกอบการความรอบรู้ด้านพลเมือง ทักษะการสร้างสรรค์และการ
ผลิตนวัตกรรม การคิดเชิงวิพากษ์ การร่วมมือรวมพลัง ความเป็นผู้นำและความสามารถในการปรับตัวความด้อย
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คุณภาพของผู้เรียนทั้งในระดับชาติและนานาชาติที่มีคุณภาพตํ่าลงจนน่าวิตก รวมทั้งขีดความสามารถในการแข่งขัน
ที่อยู่ในระดับตํ่าไม่ได้มาตรฐานสากล      ผลการประเมินพบว่าเด็กไทยมีคุณภาพตํ่ากว่าค่าเฉลี่ยทั้งในวิชา
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และด้านการอ่าน แสดงให้เห็นว่าคุณภาพของผู้เรียนไทยยังไม่ได้ มาตรฐานสากล ทั้งนี้
จากหลักสูตรการสอนและการวัดผลประเมินผลแบบเดิม   ยังไม่สามารถส่งผลกระทบต่อกระบวนการเรียนรู้ และ
คุณภาพผู้เรียน ตามที่พึงปรารถนา จึงจำเป็นต้องแสวงหาแนวคิด แนวทาง และวิธีการอ่ืนที่จะสามารถช่วยให้ได้
ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ 
 หลักสูตรที่ไม่ได้มุ่งเรื่องความรู้หรือเนื้อหาวิชาที่อาจมีความเปลี่ยนแปลงได้ตามกาลเวลา แต่จะมุ่งพัฒนาใน
ด้านทักษะ ความสามารถ เจตคติและค่านิยม อันจะมีประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันและอนาคตของผู้เรียนในอนาคต 
คือหลักสูตรฐานสมรรถนะว่าเป็นหลักสูตรที่ยึดความสามารถของผู้เรียน เป็นหลักการออกแบบหลักสูตรตามแนวคิด
นี้จะมีการกำหนดเกณฑ์ ความสามารถท่ีผู้เรียนพึงปฏิบัติได้ หลักสูตรที่เรียกว่าหลักสูตรเกณฑ์ ความสามารถจัดทำ
ขึ้นเพ่ือประกันว่าผู้ที่จบการศึกษาระดับหนึ่ง ๆ จะมีทักษะ และความสามารถในด้านต่าง ๆ ตามที่ต้องการเป็น
หลักสูตรที่ไม่ได้มุ่งเรื่องความรู้ หรือเนื้อหาวิชาที่อาจมีความเปลี่ยนแปลงได้ตามกาลเวลา  สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศกึษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1   

2. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ หลักสูตรฐานสมรรถนะสู่สถานศึกษาให้ผู้บริหารและครูผู้สอน 
3. ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
 3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) (ผลที่เกิดขึ้นทันที ผลโดยตรงจากการดำเนินโครงการ/
กิจกรรม) 
 เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ หลักสูตรฐานสมรรถนะสู่สถานศึกษาให้ผู้บริหารและครูผู้สอน ในสังกัด
ทุกโรงเรียน 
 3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) (ผลระยะยาวที่เกิดข้ึนเป็นผลปลายทางหรือผลต่อเนื่อง) 
 ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน เข้าใจหลักสูตรฐานสมรรถนะนำสู่หลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนรายบุคคล การเป็นเจ้าของการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ให้ผู้เรียนเกิด
สุขภาวะ ทั้งในด้านสุขภาพ ความฉลาดรู้ สังคมและอารมณ์อย่างสมดุล รอบด้านและเป็นองค์รวม โดยยึด
หลักความ 
เสมอภาค 
4. ดัชนีชี้ วัดความสำเร็จ (KPIs) (วัดจากผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริงที่แสดงให้เห็นผลสำเร็จตาม
วัตถุประสงค์) 
 4.1 เชิงปริมาณ 
 สถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจ ในหลักสูตรฐานสมรรถนะ สามารถนำไปจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา     
ทุกโรงเรียนในสังกัด จำนวน 176 โรงเรียน 
  4.2 เชิงคุณภาพ 
 สถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจ ในหลักสูตรฐานสมรรถนะ สามารถนำไปจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา  
5. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับประโยชน์ 
 5.1 โรงเรียนในสังกัด 176 โรงเรียน 
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 5.2 ผู้บริหารสถานศึกษา 
 5.3 ครูผู้สอน 
6. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 6.1 ปัจจัยความเสี่ยง  
          1) การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 
          2) งบประมาณการดำเนินงาน 
 6.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
          1) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด 
          2) รปูแบบการดำเนินงานสามารถปรับให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน เช่นรูปแบบออนไลน์ 
7. พืน้ที่ดำเนินการ โรงเรียนในสังกัด 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1 ผู้บริหารและครูผู้สอนมีความรู ้ความเข้าใจ ในหลักสูตรฐานสมรรถนะสู่สถานศึกษา 

8.2 ปลดล็อกตัวชี้วัด ลดชั่วโมงเรียนในระดับประถม ลดจำนวนสาระในช่วงชั้นต้นๆ ลดความซ้ำซ้อน  
8.3 เปลี่ยนเป้าหมายการจัดการเรียนเน้น สมรรถนะ K S A (Knowledge Skills Attitude) 

มากกว่า K (Knowledge) ตัวเดียว 
8.4 เปลี่ยนกระบวนการเป็นการเรียนรู้เชิงรุก บูรณาการข้ามศาสตร์มากข้ึน(Multidisciplinary)  

และเน้นปฎิบัติ บนฐานของความเชื่อมโยงกับสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตจริง 
8.5เปลี่ยนการวัดและประเมินผลจากอิงมาตรฐานตัวชี้วัด เป็นอิงสมรรถนะผู้เรียนรายบุคคล 
8.6 หลักสูตรมีความยืดหยุ่นขึ้น ให้ความสำคัญกับบริบทแวดล้อม ให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนา 

ศักยภาพเป็นรายบุคคล 

9. ระยะเวลาดำเนินโครงการ  (ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) 

10.วงเงินงบประมาณ และแนวทางการดำเนินการ 
 ใช้งบประมาณจากแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ จำนวนทั้งสิ้น   
0 บาท(ศูนย์บาทถ้วน)โดยมีแนวทางการดำเนินการและรายละเอียดการใช้งบประมาณดังนี้  (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
  
 ที่    รายละเอียดกิจกรรม/ขั้นตอน/ 

             วิธีดำเนินการ 
 รายละเอียด       
 งบประมาณ 

  ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2565 

 รวมเงิน  
 (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
 

Q1 Q2 Q3 Q4 
 1 กิจกรรมที่ ๑ ปฏิบัติการสร้างความรู้ 

 ความเข้าใจ  
กลุ่มเป้าหมาย  ผู้บริหารและครูผู้สอน 
จำนวน 400 คน 2 วัน  
รูปแบบออนไลน์ โดยมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ไม่ใช้งบประมาณ    /        - นางปรีชยา 
ยาวุธ 
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 2 กิจกรรมที่ 2 การนำสู่หลักสูตร 
สถานศึกษา และการจัดทำแผน 
การจัดการเรียนรู้ 

ใช้งบประมาณ 
จากส่วนกลาง 

 /         - นางปรีชยา 
ยาวุธและ 
ครูผู้สอน 
โรงเรียนนำร่อง 

 3 เผยแพร่ผลการ 
ดำเนินงานสู่โรงเรียนที่มีความพร้อม 
สรุปและรายงานผล 

ไม่ใช้งบประมาณ    /   /     - นางปรีชยา 
ยาวุธและคณะ 
ศึกษานิเทศก์ 

รวมเงินทั้งสิ้น               - 
 

 
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) 

            - -               -               - 
รวมเงินทั้งสิน้  - 

 
12. การวัดผลและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการวัดผลและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดผลและประเมินผล 
1. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการ
จัดการเรียนการสอน/กิจกรรมการใช้
หลักสูตรฐานสมรรถนะ 

- การนิเทศ ติดตาม 
- การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา 

- แบบนิเทศ ติดตาม 
- แบบสังเกต 
 

2. ร้อยละของสถานศึกษาพร้อมเป็น
โรงเรียนนำร่อง 

การสมัครเขา้รับการประเมิน - แบบนิเทศ ติดตาม 
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โครงการในกลยุทธ์ที่ 5 
จัดการศึกษาบนพืน้ฐานของความปลอดภัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 

ที่เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม จำนวน 1 โครงการ 
 

ที ่ กลยุทธ์/โครงการ งบประมาณ กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

งบพัฒนา 
สำนัก 

ใน สพฐ. 
หน่วยงาน

อื่น ๆ 
กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาบนพื้นฐานของความปลอดภัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร 
               กับสิ่งแวดล้อม 
1 โรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือการ

พัฒนาที่ยั่งยืน 
10,000   นิเทศ ติดตามฯ 

รวมเงินกลยุทธ์ที่ 5 10,000   10,000 
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โครงการ    โรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
แผนงานงบประมาณ    พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ที่ 5  จัดการศึกษาบนพ้ืนฐานของความปลอดภัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
หนว่ยงานที่รับผิดชอบ กลุม่นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวนิรา  ขุนทองชมาตย์ 
    ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
    โทรศัพท์ 0-8145-4744-5 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) ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง 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 6 ประการ ได้แก่ 
1. ความตระหนัก (Awareness) มีความตื่นตัวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมโดยรวมและปัญหาทีเ่กี่ยวเนื่องกัน 
2. ความรู้ (Knowledge) มีความเข้าใจพ้ืนฐานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมโดยรวมและปัญหาที่เกี่ยวเนื่อง

กัน ตลอดจนในเรื่องความรับผิดชอบและบทบาทของตน 
3. เจตคติ (Attitudes) มีค่านิยมทางสังคมที่มีความห่วงใยในสิ่งแวดล้อมและเกิดแรงบันดาลใจที่มี

ส่วนร่วมในการป้องกันและปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้ดีข้ึน 
4. ทักษะ (Skills) มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 
5. ความสามารถในการประเมินผล (Evaluation Ability) ในเรื่องมาตรการทางด้านสิ่งแวดล้อมและ

การศึกษาทีเ่กี่ยวกับปัจจัยทางนิเวศวิทยา การเมือง เศรษฐกิจ สังคม จรยิธรรม และการศึกษา 
6. การมีส่วนร่วม (Participation) พัฒนาการมีส่วนร่วมรับผิดชอบและเห็นว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็น

เรื่องเร่งด่วน เพ่ือให้มีการลงมือแก้ไขปัญหาเหล่านั้นอย่างเหมาะสม 

2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
แผนแม่บทประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 

3. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : 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) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 2) แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา          
ขั้นพ้ืนฐาน 

ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล   
(  /  ) นโยบายการรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ กับการ                 

ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
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รายละเอียดโครงการ 

1. หลักการและเหตุผล 
การรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตสำนึกในการดูแล

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

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้มีอาคารสถานที่เหมาะสม 
2. เพื่อให้โรงเรียนมีการส่งเสริมสุขภาพ อนามัย และความปลอดภัยต่อผู้เรียน 
3. เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนที่เหมาะสมเอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้เรื่อง 

สิ่งแวดล้อม 
 4. เพื่อจัดสภาพแวดล้อมโรงเรียนให้สะอาด สวยงาม ปลอดภัย 
 5. เพื่อให้นักเรยีนได้ตระหนักและมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายโรงเรียน 

3. ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
 3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)  

      1. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
                2. โรงเรียนมีมาตรการมีการส่งเสริมสุขภาพ อนามัย และความปลอดภัยต่อผู้เรียน 
                3. ครูส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

      4. ผู้บริหาร คณะครูจัดสภาพแวดล้อมโรงเรียนให้สะอาด สวยงาม ปลอดภัย 
      5. นักเรียนมีความตระหนักและมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายโรงเรียน 
3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  

                 1. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้มีอาคารสถานที่เหมาะสม 
                 2. นักเรียนมีความปลอดภัย 
                 3. นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
                 4. นักเรียนไดรู้้ถึงวิธีการป้องกันอุบัติภัยต่างๆได ้
         5. นักเรียนมีความเข้าใจและมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายโรงเรียน 

4. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)  
 4.1 เชิงปริมาณ 

       1. โรงเรียนสำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จำนวน 176 
โรงเรียน มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ร้อยละ 80  
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       2. โรงเรียนสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จำนวน 176  
โรงเรียนมีมาตรการมีการส่งเสริมสุขภาพ อนามัย และความปลอดภัยต่อผู้เรียนร้อยละ 80 

       3. ครูของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ส่งเสริมให้ 
ผู้เรียนใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนร้อยละ 80 

      4. ผู้บริหาร คณะครูของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1              
จัดสภาพแวดล้อมโรงเรียนให้สะอาด สวยงาม ปลอดภัยร้อยละ 80 

      5. นักเรียนของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1                
มีความตระหนักและมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายโรงเรียนร้อยละ 80 
 4.2 เชิงคุณภาพ 

        1. โรงเรียนสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จำนวน 176 โรงเรียน          
มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  

        2. โรงเรียนสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จำนวน 176 โรงเรียน             
มีมาตรการมีการส่งเสริมสุขภาพ อนามัย และความปลอดภัยต่อผู้เรียน 

        3. ครูของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้                    
แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

        4. ผู้บริหาร คณะครูของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1                           
จัดสภาพแวดล้อมโรงเรียนให้สะอาด สวยงาม  

        5. นักเรียนของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 มีความตระหนัก              
และมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายโรงเรียน  

5. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับประโยชน์ 
นักเรียนโรงเรียนสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 

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

7. พื้นที่ดำเนินการ โรงเรียนสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมทีเ่อ้ือต่อการเรียนรู้  
2. โรงเรียนมีมาตรการมีการส่งเสริมสุขภาพ อนามัย และความปลอดภัยต่อผู้เรียน 
3. นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
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 4. สภาพแวดล้อมโรงเรียนสะอาด สวยงาม  
  5. นักเรียน มีความตระหนักและรบัผิดชอบในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายโรงเรียน 

9. ระยะเวลาดำเนินโครงการ  (ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) 

10.วงเงนิงบประมาณ 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 
1 นิเทศ ติดตามและประเมินผลการ 

ดำเนินงานโรงเรียนตามโครงการ 
โรงเรียนคุณภาพของชุมชน 

ค่าพาหนะคิด 
ตามจริงตาม 
ระยะทางกิโลเมตร 
ละ 4 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) 
- - 10,000 บาท - 

รวมเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท (หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน) 
12.  การวัดผลและประเมินผล 

ตัวช้ีวัด วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด               
และประเมินผล 

เชิงปริมาณ 
      1. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ขับเคลื่อน
ดำเนินการตามนโยบายและระยะเวลาที่ สพฐ. กำหนด
ทุกโรงเรียน 
      2. ทุกโรงเรียนมีแผนบูรณาการด้านการศึกษาเรื่อง
สิ่งแวดล้อมและดำเนินการตามตัวชี้วัด 

การลงพ้ืนที่โรงเรียน 
การสอบถาม  
การสัมภาษณ์ 
การสังเกต 
การร่วมกิจกรรม 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 
แบบบประเมินโรงเรียน
สิ่งแวดล้อมตาม สพฐ.
กำหนด 

เชิงคุณภาพ 
      1. โรงเรียนในสังกัดมีแผนบูรณาการด้านการศึกษา
เรื่องสิง่แวดล้อม 
      2. ผู้บริหาร/ครู ในสังกัดขับเคลื่อนดำเนินการตาม
นโยบายและระยะเวลาที่ สพฐ. กำหนด       

Focus group 
ติดตามประเมินผลการ
ดำเนินงาน 
ประเมินผลการ
ดำเนินงานเป็นระยะ ๆ 

 
แบบสอบถาม 
แบบติดตาม 
แบบประเมิน 
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โครงการในกลยุทธ์ที่ 6 
พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา  จำนวน 3 โครงการ 

 
ที ่ กลยุทธ์/โครงการ งบประมาณ กลุ่มงานที่

รับผิดชอบ 
งบพัฒนา 

สำนัก 
ใน สพฐ. 

หน่วยงาน
อื่น ๆ 

กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา 
1 ศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรที่มี

ต่อการบริหารงานสำนักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 โดยใช้
รูปแบบการบริหารกรุงเก่า 1 

-   นิเทศ ติดตามฯ 

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

78,350   นิเทศ ติดตามฯ 

3 นิเทศ ติดตามและประเมินผลแบบ
บูรณาการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  

71,400   นิเทศ ติดตามฯ 

รวมเงินกลยุทธ์ที่ 6 149,750 - - 149,750 
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โครงการ     ศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานสำนักงานเขตพ้ืนที่ 
     การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  
     โดยใช้รูปแบบการบริหารกรุงเก่า 1 
ภายใตแ้ผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ที่ 6             พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  
หน่วยงานทีร่บัผิดชอบ   กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวนชรพร  ประมวลสุข   
    ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์  ชำนาญการพิเศษ 
    โทรศัพท ์0936507171  

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

แผนระดับท่ี 1  
1. ความสอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ   
    เป้าหมายท่ี 3 พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
      เพ่ือบริหารงานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โดยใช้รูปแบบ 
การบริหารกรุงเก่า 1  
2.  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
      1) ยุทธศาสตร์ชาติที่เก่ียวข้องโดยตรง ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
          (1) เป้าหมายคนไทยเปน็คนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
          (2) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อบริหารงานสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โดยใช้รูปแบบการบริหารกรุงเก่า 1  

แผนระดับที่ 2  
1.  ความสอดคล้องกบัแผนปฏิรูปประเทศด้านที่เกี่ยวข้องโดยตรง   
     1) แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
     2) แนวทางการดำเนินงาน ศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานสำนักงานเขตพ้ืนที ่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โดยใช้รูปแบบการบริหารกรุงเก่า 1 
 

2.  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที ่12 การพัฒนาการเรียนรู้   

3.  ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  
     ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ์

4. ความสอดคล้องกับแผนความม่ันคงแห่งชาติ - 

แผนระดับท่ี 3 (ตามมติ ครม. วันที ่4 ธันวาคม 2560) 
 1) แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (2563 – 2565) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน 

mailto:nnmm961@hotmail.com
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 2) แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา              
ขั้นพ้ืนฐาน 

ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

รายละเอยีดโครงการ 
1. หลักการและเหตุผล 
 การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของยุค โลกาภิวัตน์ที่มีการแข่งขันกันสูงในประเทศไทย จึงต้อง             
สร้างศักยภาพของระบบราชการไทยให้รองรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงและยกระดับขีดความสามารถ  
รวมทั้งมาตรฐานการทำงานให้สูงเทียบเท่าระดับสากล ภายใต้แผนปฏิรูประบบการบริหารภาครัฐ ได้มีการ
ปรับปรุงระบบการบริหารงานราชการให้มีความทันสมัย จึงได้มีการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ การบริหาร       
รูปแบบเดิมที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับปัจจัยนำเข้า ซึ่งได้แก่ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า เชิงภารกิจ              
แห่งรัฐ  การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจอำนวยความสะดวกและตอบสนอง ความต้องการของ
บุคลากรทุกฝ่าย โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลงาน ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้ วิธีการบริหารงาน
ด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ให้คำนึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของบุคลากร               
ทุกฝ่าย การติดตามตรวจสอบและการประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ตามความเหมาะสมของภารกิจ                  
เพ่ือประโยชน์สุขของบุคลากรทุกฝ่าย  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของสำนักงาน การให้บริการที่ดีและ                  
มีคุณภาพจำเป็นต้องอาศัยทั้งศาสตร์และศิลป์ของการจัดการ งานบริการที่มีประสิทธิภาพ การศึกษา                       
ทำความเข้าใจลักษณะของการบริการจึงเป็นเรื่องสำคัญและ จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการ
บริการทุกระดับรวมทั้งองค์การหรือหน่วยการบริการทุกประเภทเพ่ือที่จะทำให้การบริการ สามารถบรรลุ
เป้าหมายและสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้มารับบริการ  การบริการที่ดีจะช่วยให้กิจการประสบความสำเร็จ
ในที่สุด ดังนั้น ความสำคัญของการบริการสามารถ แบ่งเป็น 2 ประเด็น ความสำคัญต่อผู้ให้บริการ แบ่งเป็น 
2 ลักษณะ คือ 1) ความสำคัญต่อการปฏิบัติงาน บริหารบุคลากรที่ปฏิบัติงานบริการเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญ
อย่างยิ่งในกระบวนการการบริการ โดยเฉพาะผู้ที่ให้บริการหรือผู้ปฏิบัติงานบริการส่วนหน้า เนื่องจากเป็น
บุคคลที่ปฏิสัมพันธ์กับผู้มารับบริการ เริ่มตั้งแต่การต้อนรับผู้ที่เข้ามาติดต่อจนกระทั่งการอำลาบุคคลนั้น เมื่อ
บริการต่าง ๆ สิ้นสุดลง การทำความเข้าใจเกี่ยวกับการบริการจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานบริการตระหนักถึงการ
ปฏิบัติตน ต่อผู้รับบริการด้วยจิตสำนึกของการให้บริการ (Service Mind)อย่างเต็มเปี่ยมและรู้จักเรียนรู้การ
พัฒนา ศักยภาพอันนำไปสู่การเป็นนักบริการระดับมืออาชีพ 2) ความสำคัญต่อผู้บริหารการบริการ                    
การทำความเข้าใจเกี่ยวกับการบริการจะช่วยให้ผู้บริหารการบริการสามารถสร้างความเป็นเลิศในการดำเนิน 
การบริการด้วยคุณภาพของการบริการที่ยอดเยี่ยมได้ 
 ทั้งนี้ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ตระหนักถึงความสำคัญ
และความจำเป็นดังกล่าว จึงดำเนินการจัดทำโครงการ “ศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการ
บริหารงานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โดยใช้รูปแบบการบริหาร   
กรุงเก่า 1” นี้ขึ้น 
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2. วัตถุประสงค ์
      เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 โดยใช้รูปแบบการบริหารกรุงเก่า 1 
3.  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
     3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)  
  การบริหารงานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โดยใช้รูปแบบ
การบริหารกรุงเกา่ 1 
      3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
  บุคลากรร่วมกันพัฒนางานด้านต่าง ๆ จึงส่งผลต่อความพึงพอใจการบริหารงานสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โดยใช้รูปแบบการบริหารกรุงเก่า 1 ระดบัพอใจมาก 
4.  ดัชนีชีวั้ดความสำเร็จ (KPIs)  
 4.1 เชิงปริมาณ 
     บุคลากรมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 โดยใช้รูปแบบการบริหารกรุงเก่า 1 

4.2 เชิงคุณภาพ 
       บุคลากรมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 โดยใช้รูปแบบการบริหารกรุงเก่า 1 ระดับมาก 

5. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับประโยชน์ 
      มีรูปแบบบริหารงานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  
6. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 6.1 ปัจจัยความเสี่ยง  
       1) บุคลากรไม่ให้ความร่วมมือ 
       2) การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบต่อการพัฒนางานด้านต่าง ๆ 
 6.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
       1) ชี้แจงบุคลากรเรื่อง ประโยชน์ที่จะได้รับต่อการบริหารงานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โดยใช้รูปแบบการบริหารกรุงเกา่ 1 
       2) หาวิธีการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
7.  พืน้ที่ดำเนินการ  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     บุคลากรมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา  
เขต 1 โดยใช้รูปแบบการบริหารกรุงเก่า 1 
9.  ระยะเวลาดำเนินโครงการ  ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565  

10. วงเงินงบประมาณ และแนวทางการดำเนินการ 
 ไมใ่ช้งบประมาณ 
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 ที่    รายละเอียดกิจกรรม/ขั้นตอน/ 
             วิธีดำเนินการ 

 รายละเอียด       
 งบประมาณ 

  ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2565 

 รวมเงิน  
 (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
 

Q1 Q2 Q3 Q4 
1 แจ้งวัตถุประสงค์ของโครงการ                       

ให้บุคลากรทุกฝ่ายทราบ 
 /     ศน.นชรพร 

2 แต่งตัง้คณะกรรมการดำเนินงาน
เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล 
สรุปรายงานผล  

  / / /  ศน.นชรพร 
และคณะ 

3 เผยแพร่ผลงาน        /   ศน.นชรพร 
และคณะ 

รวมเงินทั้งสิ้น   - บาท 
(-บาท) 

 
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) 

- - - - 
รวมเงินทั้งสิน้ - บาท (-บาท) 

 
12. การวัดผลและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการวัดผลและ
ประเมินผล 

เครื่องมือทีใ่ช้วัดผลและประเมินผล 

- ความพึงพอใจต่อการบริหารงานสำนักงาน
เขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา  เขต 1  
โดยใช้รูปแบบการบริหารกรุงเก่า 1 

- สังเกต  
- สัมภาษณ์ 
 

- แบบสังเกต  
- แบบสัมภาษณ์ 
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โครงการ    เพ่ิมประสิทธิภาพการดำเนินงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
                                          ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  (ก.ต.ป.น.) 
แผนงานงบประมาณ    พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ที่ 4  สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวนิรา  ขุนทองชมาตย์ 
    ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
    โทรศัพท์ 0-8145-4744-5  โทรสาร 0-3535-2973  

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

แผนระดับท่ี 1  
1. ความสอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ  
 (  /  ) เป้าหมายที่ 1 ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
 อธิบายความสอดคล้อง การติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาเป็นการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ โดยมีหลักการใช้การมีส่วนร่วมของ
ผู้เกี่ยวข้องและหลักการใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอันจะส่งผลให้
หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการและ
ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอันจะเกิดประโยชน์สูงสุดสู่ผู้เรียน 
2. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
 1) ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
     (1) ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข 

    (2) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 

เพ่ือจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะใน
ศตวรรษที่ 21 ส่งเสริมการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพพร้อม
ทั้งสร้างโอกาสความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาทั่วถึง เท่าเทียม
อย่างมีคุณภาพพัฒนาระบบการบริหารจัดการแบบบูรณาการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 
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แผนระดับท่ี 2  
1. ความสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศด้านที่เกี่ยวข้องโดยตรง   

  แนวทางการดำเนินงาน 
1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ 

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มี 
ความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 
  3. ส่งเสริมการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 

4. สร้างโอกาสความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาทั่วถึง 
เท่าเทียมอย่างมีคุณภาพ 
  5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการแบบบูรณาการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
3.ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

แผนระดับท่ี 3 (ตามมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560) 

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

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
เขตพ้ืนทีก่ารศึกษา  ในการดำเนินงานแบบองค์รวมเพ่ือให้การจัดการศึกษามีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
มีการประสานงานร่วมมือ   ในการขับเคลื่อนและการกำหนดนโยบายเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังนั้น 
การเพ่ิมประสิทธิภาพการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ จึงเป็นเรื่องสำคัญ และมีความจำเป็นอย่างยิ่ง 
นอกจากนี้ในการดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิ เทศการศึกษาของคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษานั้นจะต้องมีเครื่องมือในการติดตาม ตรวจสอบและมีกลวิธี                      
ในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาที่ดีและมีคุณภาพ เพ่ือให้ได้ผลการติดตาม 
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ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาที่ มีความเที่ยงตรงและมีความเชื่อมั่นในการติดตามผลการ
ดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ เห็นความสำคัญของการปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา จึงได้จัดทำโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการดำเนินงานคณะกรรมการ ติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิ เทศการศึกษา เพ่ือเป็นส่วนหนึ่ งในการบริหารจัดการและขับเคลื่อน                                 
การดำเนินงานการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือส่งเสริมให้การดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ 

นิเทศการศึกษา(ก.ต.ป.น.) ของเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
2.2 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดให้ได้ตาม 

มาตรฐานตามภารกิจหลัก 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการ
บริหารทั่วไปและการนำนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
 

3. ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
 3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)  

  1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองใน 
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

  2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ให้มคีวามรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 

  3. ส่งเสริมการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
4. สร้างโอกาสความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทาง                  

การศึกษาท่ัวถึง เท่าเทียมอย่างมีคุณภาพ 
  5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการแบบบูรณาการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนร่วม 

ในการจัดการศึกษา  
3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  

1. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างมีคุณภาพ มีความรู้             
มีทักษะและคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 

2. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะและ
คุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพ่ึงพา
ตนเองและปรับตัวต่อการเป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี 

3. ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่า
เทียมและมีคุณภาพ พร้อมก้าวสู่สากลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4. ผู้เรียนทุกคนได้รับการการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียมและมีคุณภาพ พร้อมก้าวสู่สากล
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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5. ครูเป็นผู้เรียนรู้ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความแม่นยำทางวิชาการ และมีทักษะ                    
การจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างนวัตกรรมและทักษะในการใช้
เทคโนโลยี 

6. ผู้บริหารสถานศึกษา มีความเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภาวะ 
ผู้นำทางวิชาการ มีสำนึกความรับผิดชอบ (Accountability) และการบริการแบบร่วมมือ 

 7. สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู้ ร่วมมือกับชุมชน 
ภาคเอกชน และผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับพ้ืนที่ จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพ่ือการเรียนรู้ในทุก
มิติ เป็นโรงเรียนนวัตกรรม 

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

4. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)  
 4.1 เชิงปริมาณ 

1. คณะกรรมการ/อนุกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาเข้าร่วม 
กิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

2. คณะกรรมการ/อนุกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา                          
มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียน                   
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง  
  4.2 เชิงคุณภาพ 
        1. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ของสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาได้รับการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการดำเนินงาน สามารถร่วมมือขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
เขตพ้ืนที่ได้ตามมาตรฐาน  
        2. สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา  เขต 1 ได้รับ
การติดตาม ตรวจสอบ และนิเทศการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น  
        3. สำนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา/สถานศึกษาได้ รับความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพ                             
และมีความพร้อมในการเตรียมการรับมือการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก  

5. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับประโยชน์ 
โรงเรียนสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ทั้ง 176 โรงเรียน 

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



 

209 

 

          2) รูปแบบการดำเนินงานสามารถปรับให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน โดยเลือกรูปแบบการ
ดำเนินงานที่หลากหลาย  
7. พื้นที่ดำเนินการ โรงเรียนสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ทั้ง 176 
โรงเรียน 
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา  เขต 1 ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัด
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 2. สถานศึกษาในสังกัดได้รับการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้สูงขึ้น                      
ตามมาตรฐาน และเป้าหมายเชิงผลลัพธ์ทั้ง 8 ข้อ 

9. ระยะเวลาดำเนินโครงการ  (ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) 

10.วงเงินงบประมาณ และแนวทางการดำเนินการ 
 ใช้งบประมาณจากแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ จำนวน
ทั้งสิ้น จำนวน 78,350 บาท (เจ็ดหมื่นแปดพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดการใช้งบประมาณ
ดังนี้ (ขอถวัจ่ายทุกรายการ) 

ที ่    รายละเอียดกิจกรรม/ขั้นตอน/ 
             วิธีดำเนินการ 

 รายละเอียด       
 งบประมาณ 

  ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2565 

 รวมเงิน  
 (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
 

Q1 Q2 Q3 Q4   
1 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ

แ ผ น ก า ร ติ ด ต า ม  ต ร ว จ ส อ บ 
ป ระ เมิ น ผล แ ล ะนิ เท ศ ก ารจั ด
การศึกษา ครบภารกิจ หลัก 4 ด้าน 
คือ ด้านวิชาการ  ด้านงบประมาณ 
ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการ
บริหารทั่วไป และการนำนโยบายสู่
การปฏิบัติ 

- ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม              
(31คน×35บาท×2มื้อ) 
- ค่าอาหารกลางวัน                 
(31 คน  × 80 บาท ) 
- วัสดุ อุปกรณ์ 
- ถ่ายเอกสาร 

    /   
 

2,170 
 

2,480 
1,000 

   ๒,๐๐๐ 

นางสาวนิรา   
ขุนทองชมาตย์ 

 2 ออกติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 
และนิ เทศการจัดการศึกษาครบ
ภ ารกิ จ ห ลั ก  4 ด้ าน  คื อ  ด้ าน
วิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการ
บริหารงานบุคคล ด้านการบริหาร
ทั่วไป และการนำนโยบาย สู่การ
ปฏิบัติ 

- ค่าพาหนะ จำนวน 
20 คน  
(เบิกจ่ายตามระยะทาง  
กิโลเมตรละ 4 บาท)  
-วัสดุ อุปกรณ์ 
- ถ่ายเอกสาร 

    /   
 
 

50,000 
1,000 

   ๒,๐๐๐ 

นางสาวนิรา   
ขุนทองชมาตย์ 
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 3 กิจกรรมสรุปและรายงานผลการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ
นิเทศการจัดการศึกษาครบภารกิจ
หลัก 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้าน
งบประมาณ ด้านการบริหารงาน 
บุคคล ด้านการบริหารทั่วไป และ
การนำนโยบายสู่การ ปฏิบัติและ
การนำผลไปใช้ในพัฒนาคุณภาพ
ตามเป้าหมายของการจัดการศึกษา 

- ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม              
(31คน×35บาท×2มื้อ) 
- ค่าอาหารกลางวัน                 
(31 คน  × 80 บาท ) 
- วัสดุ อุปกรณ์ 
- ถ่ายเอกสาร 
- จัดทำรูปเล่มรายงาน 

    /   
 

2,170 
 

2,480 
 

1,000 
2,000 

   ๒,๕๐๐ 

นางสาวนิรา   
ขุนทองชมาตย์ 

4 กิจกรรมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ถอดบทเรียนสร้างเครือข่ายเพ่ือ 
เพ่ิมพูนประสิทธิภาพทำงาน 
ของคณะกรรมการ ก.ต.ป.น 

- ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  
(31คน×35บาท×2มื้อ)     
- ค่าอาหารกลางวัน  
(๓๑  คน × ๘๐ บาท) 
- วัสดุ อุปกรณ์ 
-  ถ่ายเอกสาร 

    /   
 

2,170 
 

2,480 
       1,000 
       2,000 

 

นางสาวนิรา   
ขุนทองชมาตย์ 

รวมเงินทั้งสิ้น             78,350 บาท  
(เจ็ดหมื่นแปดพันสามร้อยห้าสิบบาทถว้น) 

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) 
- - 78,350  - 

            78,350  บาท  
(เจ็ดหม่ืนแปดพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 

12. การวัดผลและประเมินผล 
 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1. มีแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา    
ครบภารกิจ หลัก 4 ด้าน คือ  ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ                       
ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารทั่วไป                                          
และการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ  

 
การบันทึก 

 
แบบบันทึก 

2. ร้อยละของคณะกรรมการ/อนุกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ                       
ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมประชุม                
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างเครือข่ายเพื่อเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการทำงาน  

 
การบันทึก 

 
แบบบันทึก 
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ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
 3. ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล                    
และนิเทศการจัดการศึกษา ครบภารกิจหลัก 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ                
ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารทั่วไป                       
และการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ  

 
การบันทึก 

 
แบบบันทึก 

4. มีรายงานและแนวทางการพัฒนาการดำเนินงาน ติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา                           
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 

 
การบันทึก 

 
แบบบันทึก/ 
แบบรายงาน 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



 

212 

 

โครงการ   นิเทศ “KRUNGKAO 1” สร้างคุณภาพ สร้างศรัทธา สร้างนักเรียนเก่ง ดี  
มีจิตอาสา พัฒนาสู่ความเป็นหนึ่ง  

ภายใตแ้ผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ที่ 4   ส่งเสริมการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและ                     
                                             ลดความเลื่อมล้ำทางการศึกษา 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางพันทิพย์ ผาก่ำ 
    ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ 
    โทรศัพท ์0-8182-3561-0  

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

แผนระดับท่ี 1  
1. ความสอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ  
 (  /  ) เป้าหมายท่ี 3 พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
 อธิบายความสอดคล้อง  
 การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ถือเป็นสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำสาย
งานของศึกษานิเทศก์ ที่จะช่วยส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาทั้งระบบ ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพการบริหารงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือพัฒนาให้สถานศึกษามี
ความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพได้มาตรฐานเท่าเทียมกัน การนิเทศ
การศึกษานับเป็นองค์ประกอบสำคัญประการหนึ่งของกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ประสบ
ผลสำเร็จ ซึ่งประกอบด้วย องค์ประกอบ 3 ประการ คือ กระบวนการบริหารการศึกษา กระบวนการเรียนการ
สอน และกระบวนการนิเทศการศึกษา สำหรับกระบวนการนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการที่ผู้นิเทศใช้
กระตุ้น ริเริ่ม ร่วมคิด ร่วมทำ ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้สูงขึ้นตรงตามสภาพความ
ต้องการที่แท้จริงของการพัฒนา โดยผ่านครูผู้สอนและผู้บริหารโรงเรียน รวมทั้งได้มีการพัฒนากระบวนการ
ปฏิบัติงาน ศึกษาค้นคว้าเทคนิควิธีการนิเทศ  ทั้งระบบการนิเทศภายใน และภายนอกให้มีประสิทธิภาพ 

2. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
 1) ยุทธศาสตร์ชาติที่เกีย่วข้องโดยตรง ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
     (1) เป้าหมาย คนไทยเปน็คนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
     (2) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  

พัฒนาให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการเรียนรู้ได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานเท่าเทียมกัน มุ่งส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือให้ผู้บริหารสถานศึกษาพัฒนา
กระบวนการบริหารจัดการทุกด้าน ด้วยการนิเทศแบบร่วมมือและการนิเทศแบบกัลยาณมิตร เพ่ือให้ครู
สามารถนำหลักสูตรไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนากระบวนการคิด และสามารถ
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ประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ รวมถึงพัฒนาการ
วัดผลประเมินผลและการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนให้ครู สร้างเครือข่ายหรือ
ชุมชนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาวิชาชีพครูด้วยจิตวิญญาณของความเป็นครู โดยมุ่งประโยชน์ที่จะเกิดแก่ผู้เรียน
เป็นสำคัญ ส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นไปตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  

แผนระดับที ่2  
1. ความสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศด้านที่เกี่ยวข้องโดยตรง   
 1) แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
 2) แนวทางการดำเนินงาน โดยกำหนดบทบาท ภารกิจการนิเทศ ที่มุ่งส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือ
ให้ผู้บริหารสถานศึกษาพัฒนากระบวนการบริหารจัดการทุกด้าน ด้วยการนิเทศแบบร่วมมือและการนิเทศ        
แบบกัลยาณมิตร เพ่ือให้ครูสามารถนำหลักสูตรไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพโดยจัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนา
กระบวนการคิด และสามารถประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการ
เรียนรู้ รวมถึงพัฒนาการวัดผลประเมินผลและการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา นอกจากนี้ยัง
ส่งเสริม สนับสนุนให้ครู สร้างเครือข่ายหรือชุมชนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาวิชาชีพครูด้วยจิตวิญญาณของความเป็น
ครู โดยมุ่งประโยชน์ที่จะเกิดแก่ผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นไปตามนโยบาย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้   

3. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  
             ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  

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

ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล   
(  /  ) นโยบายการลดความเหลื่อมของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 

รายละเอียดโครงการ 
1. หลักการและเหตุผล 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของ     
การนิเทศการศึกษา จึงได้ดำเนินการโครงการพัฒนาการนิเทศการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565              
มีเป้าหมายหลักในการส่งเสริม สนับสนุนการนิเทศการศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และเพ่ิมประสิทธิภาพ  
การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมีแนวทางการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา 
ประจำปีงบประมาณ 2565 
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 การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ถือเป็นสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำสาย
งานของศึกษานิเทศก์ ที่จะช่วยส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาทั้งระบบ ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพการบริหารงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือพัฒนาให้สถานศึกษามี
ความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานเท่าเทียมกัน การนิเทศ
การศึกษานับเป็นองค์ประกอบสำคัญประการหนึ่งของกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ประสบ
ผลสำเร็จ ซึ่งประกอบด้วย องค์ประกอบ 3 ประการ คือ กระบวนการบริหารการศึกษา กระบวนการเรียนการ
สอน และกระบวนการนิเทศการศึกษา สำหรับกระบวนการนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการที่ผู้นิเทศใช้
กระตุ้น ริเริ่ม ร่วมคิด ร่วมทำ ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้สูงขึ้นตรงตามสภาพความ
ต้องการที่แท้จริงของการพัฒนา โดยผ่านครูผู้สอนและผู้บริหารโรงเรียน รวมทั้งได้มีการพัฒนากระบวนการ
ปฏิบัติงาน ศึกษาค้นคว้าเทคนิควิธีการนิเทศทั้งระบบการนิเทศภายใน และภายนอกให้มีประสิทธิภาพ  
 ในการนี้ เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการนิเทศ
การศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ได้วางแผนการดำเนินการ โดยมีการกำหนดบทบาท ภารกิจการนิเทศ ที่มุ่งส่งเสริม 
สนับสนุน ช่วยเหลือให้ผู้บริหารสถานศึกษาพัฒนากระบวนการบริหารจัดการทุกด้าน ด้วยการนิเทศแบบ
ร่วมมือและการนิเทศแบบกัลยาณมิตร เพ่ือให้ครูสามารถนำหลักสูตรไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพโดยจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นการพัฒนากระบวนการคิด และสามารถประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาเพ่ิม
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ รวมถึงพัฒนาการวัดผลประเมินผลและการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา นอกจากนี้ยังส่งเสริม สนับสนุนให้ครู สร้างเครือข่ายหรือชุมชนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาวิชาชีพครูด้วยจิต
วิญญาณของความเป็นครู โดยมุ่งประโยชน์ที่จะเกิดแก่ผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเป็นไปตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือดำเนินการนิเทศ ติดตาม ให้การแนะนำ ช่วยเหลือการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียน ให้เกิดการขับเคลื่อนสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบาย 
 2.2 เพ่ือสร้างความตระหนักในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษา 
 2.3 เพ่ือบูรณาการการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศกึษา 
 2.4 เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด 
 2.5 เพ่ือส่งเสริมระบบการนิเทศภายในสถานศึกษา 

3. ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
 3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)  
          1) สถานศึกษาในสังกัดได้รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
          2) ครผูู้สอนในสังกัดได้รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
          1) สถานศึกษาในสังกัดได้รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สามารถจัด
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
          2) สถานศึกษามีรูปแบบการนิเทศภายในที่ประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างได้ 
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 3) ครูผู้สอนในสังกัดจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 

4. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)  
 4.1 เชิงปริมาณ 
         1) สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการนิเทศ ติดตาม ให้การแนะนำ ช่วยเหลือการดำเนินงานพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
         2) ครูผู้สอนในสังกัดทุกคนได้รับการนิเทศการจัดการเรียนการสอน 
 4.2 เชิงคุณภาพ 
         1) สถานศึกษาที่ได้รับการนิเทศ ติดตาม จัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพตอบสนอง           
ต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
         2) ครูจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 

5. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับประโยชน์ 
 5.1 ครูผู้สอนทุกคนในสังกัด ทั้ง 176 โรงเรียน 
 5.2 นักเรียนทุกคนในสังกัด ทั้ง 176 โรงเรียน 
 5.3 ผู้บริหารสถานศึกษาทุกคนในสังกัด ทั้ง 176 โรงเรียน 
 5.4 โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ทั้ง 176 โรงเรียน 

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

7. พืน้ที่ดำเนินการ สถานศึกษาในสังกัดทัง้ 176 โรงเรียน 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1 โรงเรียนในสังกัดได้รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา อย่างน้อย 2 ครั้ง/ป ี 

8.2 ศึกษานิเทศก์สามารถดำเนินการนิเทศได้ตามแผนและมีคุณภาพการนิเทศ 
8.3 ศึกษานิเทศก์สามารถจัดทำสารสนเทศเพ่ือพัฒนางานวิชาการ อย่างน้อย 1 เรื่อง/ป ี

9. ระยะเวลาดำเนินโครงการ ( ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 ) 

10. วงเงินงบประมาณ และแนวทางการดำเนินการ 
 ใช้งบประมาณจากแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ จำนวนทั้งสิ้น 
71,400 บาท (เจ็ดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) โดยมีแนวทางการดำเนินการและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
ดังนี้  (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)  
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 ที่    รายละเอียดกิจกรรม/ขั้นตอน/ 
             วิธีดำเนินการ 

 รายละเอียด       
 งบประมาณ 

  ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2565 

 รวมเงิน  
 (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
 

Q1 Q2 Q3 Q4 
 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนการนิเทศ ติดตาม

และประเมินผลการจัดการศึกษา  
พร้อมทั้งกำหนดประเด็น/วิเคราะห์ 
สภาพปัญหาในการนิเทศการศึกษา  
จำนวน 12 คน จำนวน 2 วัน  
ณ ห้องประชุม ชั้น 3 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 

ค่าอาหารและ 
อาหารว่าง 
จำนวน 12 คน 
(12X150X2) 

  /      3,600 นางพันทิพย์  
ผาก่ำ 

 2 กิจกรรม “สานสัมพันธ์...พบกันพ่ีน้องครู” 
จำนวน 9 อำเภอ ณ โรงเรียนประจำอำเภอ 
ตามที่กำหนด 

ไม่ใช้งบประมาณ   /          - นางพันทิพย์  
ผาก่ำ 

 3 นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการ 
ศึกษา จำนวน 176 โรงเรียน พ้ืนที่ 9  
อำเภอ 

ค่าชดเชยน้ำมัน  
กิโลเมตรละ 4  
บาท 

  /    50,000 นางพันทิพย์  
ผาก่ำ 
 

 4 พัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์ 
จำนวน 15 คน จำนวน 2 วัน  
ณ ห้องประชุม ชั้น 3 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 

1. ค่าวิทยากร 
จำนวน 1 คน  
จำนวน 2 วัน 
รวมจำนวน 12  
ชั่วโมง  
(1X600X12) 
= 7,200 บาท 
2. ค่าอาหาร 
และอาหารว่าง 
จำนวน 15 คน 
(15X150X2) 
= 4,500 บาท 
3. ค่าจัดทำ 
เอกสารประกอบ 
การอบรม  
= 500 บาท 

   / 
 
 
 
 
   
 
  / 
 
 
 
 
  / 
 

  12,200 นางพันทิพย์  
ผาก่ำ 
 

5 ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน รายงาน และ
เผยแพร่ผลการนิเทศ/นวัตกรรม/ 

1. ค่าอาหาร 
และอาหารว่าง 

    /   
 

    5,600 นางพันทิพย์  
ผาก่ำ 
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 ที่    รายละเอียดกิจกรรม/ขั้นตอน/ 
             วิธีดำเนินการ 

 รายละเอียด       
 งบประมาณ 

  ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2565 

 รวมเงิน  
 (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
 

Q1 Q2 Q3 Q4 
รูปแบบ/ชิ้นงาน/ Best Practice 
จำนวน 12 คน จำนวน 2 วัน  
ณ ห้องประชุม ชั้น 3 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 

จำนวน 12 คน 
(12X150X2) 
= 3,600 บาท 
2. จัดทำเล่ม 
แผนปฏิบัติ 
การนิเทศและ 
รายงานการ 
นิเทศ 
=2,000 บาท 

 
 
 
  / 
 
 

 

รวมเงินทั้งสิ้น       71,400 บาท 
    (เจ็ดหมื่นหนึ่งพัน 
     สี่ร้อยบาทถ้วน) 

 
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) 

            53,600 บาท           12,200 บาท               3,600 บาท          2,000 บาท 
รวมเงินทั้งสิน้ 71,400 บาท (เจ็ดหม่ืนหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 

 

12. การวัดผลและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการวัดผลและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดผลและประเมนิผล 
1. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัด
ได้รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี 

การนเิทศ ติดตามและประเมินผล - แบบนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
- แบบสรุปผลการดำเนินงาน 
- แบบรายงานผลการนิเทศ 

2. ร้อยละ 100 ของศึกษานิเทศก์
สามารถดำเนินการนิเทศได้ตามแผน
และมีคุณภาพการนิเทศ 

การนิเทศ ติดตามและประเมินผล - แบบนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
- แบบสรุปผลการดำเนินงาน 
- แบบรายงานผลการนิเทศ 

3. ร้อยละ 100 ของศึกษานิ เทศก์
สามารถจัดทำสารสนเทศเพ่ือพัฒนา
งานวิชาการ อย่างน้อย 1 เรื่อง/ปี 

การนิเทศ ติดตามและประเมินผล - แบบนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
- แบบสรุปผลการดำเนินงาน 
- แบบรายงานผลการนิเทศ 
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การติดตามและประเมินผล 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ให้ความสำคัญในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของโครงการหรือ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้ดำเนินการตามภารกิจที่ได้วางแผนขับเคลื่อนไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตลอดจนกิจกรรมเร่งด่วนตามนโยบายของทุกภาคส่วนที่ เกี่ยวข้อง เนื่องจากการติดตาม ประเมินผลและ
รายงานผลการดำเนินงานเป็นกระบวนการที่นำผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานทั้งในรอบ 6 เดือน และ        
รอบตลอดปีงบประมาณมาพัฒนาและปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง                   
ปี พ.ศ.2564 จนถึงปัจจุบันที่ประเทศไทยและทั่วโลกได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด               
ของโรคไวรัสติดเชื้อโคโรนา หรือ COVID- 19 ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานทั้งในด้านรูปแบบ วิธีการ 
หรือขั้นตอนในการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพ่ือให้อยู่บนพ้ืนฐานของความปลอดภัยของทุกภาคส่วน                 
ซึ่งผลการดำเนินงานในปีงบประมาณที่ผ่านมา กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  ได้ดำเนินงานโครงการและกิจกรรม
ต่าง ๆ ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่ผ่านมาได้อย่างครอบคลุม
และครบถ้วนภาระงานหลักทั้ง 4 ด้าน ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้แก่ 1) ด้านงานบริหารวิชาการ 
มีการจัดกิจกรรมตามโครงการในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนตามนโยบายและจุดเน้น
ของทุกภาคส่วน   2) ด้านงานบริหารการเงิน มีการจัดทำระบบควบคุมการเงินและบัญชีของการจัดสรร
งบประมาณในการดำเนินโครงการ   3) ด้านงานบริหารบุคคล มีการจัดอบรมและพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบ New Normal โดยใช้การสื่อสารออนไลน์เป็นหลักให้สอดคล้องตาม
สถานการณ์ปัจจุบัน และ 4) ด้านงานบริหารทั่วไป มีการจัดกิจกรรมตามโครงการและกิจกรรมที่เป็น
จุดเน้นเรื่องความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสติดเชื้อ และความปลอดภัยจากภัยคุกคาม              
ทุกรูปแบบ  

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่ผ่านมา กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 มีผลการดำเนินงานเป็นไปตาม                 
แผน และวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ที่มีความสอดคล้องและครอบคลุมกลยุทธ์ทั้ง 6 ด้านของแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา โดยผลจากการปฏิบัติงานตามนโยบายสามารถตรวจสอบได้จากการลงพ้ืนที่                     
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายปรีดี  ภูสีน้ำ และคณะจากศึกษาธิการภาค 1) และ                   
คณะผู้ตรวจราชการจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตลอดจนการรายงานผล                 
การดำเนินงานและความก้าวหน้าประจำไตรมาสตามรูปแบบที่สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(eMENSCR) ได้อย่างครบถ้วนตามระยะเวลาที่กำหนด นอกจากนี้  ในการเบิกจ่ายงบประมาณของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 เป็นไปตามระยะเวลาการเบิกจ่าย

ส่วนที่ 4 
การติดตาม ประเมินผลและรายงาน 
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งบประมาณที่ สคส. กำหนด ซึ่งเป็นการดำเนินงานที่สอดคล้องกับระเบียบปฏิบัติ และข้อตกลงที่มุ่งให้เกิด
ความประหยัดและใช้จ่ายงบประมาณของทุกโครงการอย่างคุ้มค่า คุ้มประโยชน์แก่ทางราชการ  รวมถึง
กิจกรรมเร่งด่วนตามแนวนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา                   
ขัน้พื้นฐาน  

  ในการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1                  
ได้กำหนดรูปแบบและขั้นตอนการดำเนินงานการติดตามและการประเมินผลการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ไว้ดังนี้ 

 1. การติดตามและประเมินผลระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
     1.1 รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ หรือกิจกรรมเป็น                    
รายไตรมาสตามกำหนดเวลาและรูปแบบที่ได้วางแผนไว้ทั้งระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และการรายงานการ
ดำเนินงานต่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผ่านระบบของสำนักติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษาที่ได้กำหนดรูปแบบและช่วงเวลาให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารายงานความก้าวหน้า
ของการดำเนินงานตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   ได้กำหนดเป็นรูปแบบ
การนำเข้าข้อมูลการดำเนินงานและการรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงาน (eMENSCR)                      
เสนอขอความเห็นชอบต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา                   
เขต 1 (ดำเนินงานโดยผู้รับผิดชอบโครงการ โดยมีกลุ่มนโยบายและแผนเป็นหน่วยงานกลางในการกำกับ
ติดตาม) 
    1.2 รายงานผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นสุดการดำเนินงานแต่ละโครงการหรือกิจกรรม                       
ตามแผนงาน โดยเสนอผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1   
    1.3 รายงานสถานการณ์ทางการเงิน โดยแยกแผนงาน/โครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ เป็น             
รายไตรมาส และเมื่อสิ้นปีงบประมาณ ต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1  
    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 
รวบรวมจัดทำเป็นรูปเล่มการรายงานผลการดำเน ินงานประจำปีงบประมาณ เพ่ือเผยแพร่ผล                      
การดำเนินงานไปยังหน่วยงานทางการศึกษาและเปิดเผยต่อสาธารณะ 
           ทั้งนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19)  
ในปีงบประมาณที่ผ่านมา ส่งผลต่อการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ของบางโครงการ ดังนั้น       
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1         
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ได้กำหนดให้ทุกโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  มีการวิเคราะห์และวางแผนการ
จัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการขับเคลื่อนโครงการและการดำเนินงานตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้     
โดยให้ทุกโครงการ/กิจกรรมได้มีการกำหนดแนวทางรองรับในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการตามกิจกรรมได้ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสำนักงาน                              
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่กำหนดให้หน่วยงานนำเข้าโครงการ/การดำเนินงาน 
ตลอดจนรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานทุกโครงการ/กิจกรรมทุกไตรมาส ไม่ว่าโครงการนั้นจะ
ใช้งบประมาณ หรือไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินการ 

 2. การติดตามและประเมินผลระดับสถานศึกษา 
     ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทั้ง 176 แห่ง รายงานผลการดำเนินงาน การติดตามและการ
ประเมินผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผน                        
อย่างต่อเนื่อง โดยมีคณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาที่รับผิดชอบสถานศึกษาในแต่ละอำเภอลงพ้ืนที่
ติดตาม พร้อมทั้งให้คำแนะนำและขอ้เสนอแนะ 

การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการหรือกิจกรรม 
 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 กำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานทั้งระบบเอกสาร และผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้  
 1. ระดับสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
     1.1 ผู้รับผิดชอบโครงการต่าง ๆ รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส และเมื่อสิ้นสุดการ
ดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ พร้อมทั้งรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามรูปแบบในระบบ 
eMENSCR เสนอต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  
     1.2 ผู้รับผิดชอบโครงการต่าง ๆ ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรูปเล่มรายงานและเอกสาร     
ต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานอ่ืน ๆ ตามลำดับในรูปแบบ 
“รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ” เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลพ้ืนฐานและผลการ
ดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่ได้กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณให้สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาทุกแห่ง หน่วยงานอ่ืน ๆ และผู้สนใจได้รับทราบและนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสม
ต่อไป ทั้งนี้ ดำเนินการรายงานผลทั้งแบบรูปเล่มรายงาน และการอัปโหลดข้อมูลรายงานผลการดำเนินงาน
ผ่ านทาง เว็บ ไซต์ ขอ งสำนั กงาน เขต พ้ื นที่ ก ารศึ กษ าป ระถมศึ กษาพ ระนครศรีอยุ ธย า เขต  1                                 
ทาง http://www.aya1.go.th 
 2. ระดับสถานศึกษา 
     โรงเรียนทุกแห่งในสังกัดจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และสาธารณชนได้รับทราบ
ข้อมูลต่าง ๆ โดยดำเนินการรายงานผลไม่น้อยกว่าปีละ 2 ครั้ง เมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 1 และเมื่อสิ้นปีการศึกษา
ตามลำดับ 
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ภาคผนวก 
 

- คำสั่งสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  
ที่ 315/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำโครงการและกิจกรรม          
ที่สอดคล้องกับนโยบาย จุดเน้น และกลยุทธ์ ตามมาตรฐานตัวชี้วัด 
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คณะผู้จัดทำ 
 

ที่ปรึกษา 
นางกัลยา  มาลัย           ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  
นางสาวรัชดา  ทองสุข         รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
                                    พระนครศรีอยุธยาเขต 1 
 

ผู้ให้ข้อมูล 
นางสมลักษณ์ รู้แผน  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
นางสาวนชรพร  ประมวลสุข   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพปพระนครศรีอยุธยา เขต 1  
นางสาวนิรา  ขุนทองชมาตย์   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพปพระนครศรีอยุธยา เขต 1  
นางปรีชยา  ยาวุธ    ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ  สพปพระนครศรีอยธุยา เขต 1  
นางสาวเบญญาภา  หลวงราช    ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ  สพปพระนครศรีอยุธยา เขต 1  
นางพันทิพย์  ผาก่ำ  ศึกษานเิทศก์ชำนาญการ  สพปพระนครศรีอยุธยา เขต 1  
นางสาวขนิษฐา  ศรีศักดา    ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ  สพปพระนครศรีอยุธยา เขต 1  
นางสาวนิดาพร  ชารี     ศึกษานเิทศก์  สพปพระนครศรีอยุยา เขต 1  
นายพิชิต  ขำดี      ศึกษานเิทศก์  สพปพระนครศรีอยุยา เขต 1  
 
ผู้รวบรวมและจัดทำรูปเล่ม 
นางสมลักษณ์ รู้แผน  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 



   

                                           
                                                          

                                                    
                                            


