
 



 
 

ค ำน ำ 
  

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 ได้จัดท ำเอกสำรแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2560 เพ่ือใช้เป็นกรอบกำรด ำเนินงำนในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ในปีงบประมำณ พ.ศ.
2560  โดยมีสำระส ำคัญเกี่ยวกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ จุดเน้น ควำมเชื่อมโยงระหว่ำง
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำร โครงกำรและกิจกรรม โดยวงเงินรวมที ่จะใช้
ด ำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ซึ่งแบ่งงบประมำณออกเป็น 3 งบ คือ งบบริหำรจัดกำร งบตำมจุดเน้น 
6 ยุทธศำสตร์ และงบจำกหน่วยงำนอ่ืน เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ พัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ ให้นักเรียนมีพัฒนำกำรทุกด้ำนตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด โดยได้จัดท ำโครงกำรที่มีควำมสอดคล้องกับ
นโยบำยรัฐบำล เพ่ือน ำไปสู่เป้ำหมำยกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำให้เกิดผลตำมเป้ำหมำยกลยุทธ์ ผลผลิต
ตัวชี้วัด ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 ขอขอบคุณ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่ำน ที่ให้ควำมร่วมมือในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2560 ฉบับนี้ส ำเร็จลุล่วงด้วยดี หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำผู้เกี่ยวข้องในหน่วยงำนและสถำนศึกษำ 
จะน ำไปใช้เป็นกรอบทิศทำงในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ และกำรใช้จ่ำยงบประมำณให้มีประสิทธิภำพ
สูงสุดต่อไป 

                                                            

            

                                                                        (นำยวิชัย  แสงศรี) 
                                              ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 

                                           6  มกรำคม 2560 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
เรื่อง 

 
หน้า 

ค ำน ำ 
 

 ส่วนที่ 1 บทน ำ 1 
▪ ควำมเป็นมำ 2 
▪ ข้อมูลพ้ืนฐำน 5 
▪ ผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ 10 
 ส่วนที่ 2 นโยบำยที่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำ 26 
▪ ยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 26 
▪ นโยบำยรัฐบำล  27 
▪ นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 28 
▪ นโยบำยรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร (พลเอกดำว์พงษ์ รัตนสุวรรณ) 29 
▪ จุดเน้นส ำคัญ นโยบำย แนวทำงหลักกำรด ำเนินงำนและโครงกำรส ำคัญของกระทรวงศึกษำธิกำร

(นำยแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) 
32 

▪ ยุทธศำสตร์กำรปฏิรูปกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (พ.ศ.2558 – 2563) 35 
▪ ยุทธศำสตร์ปฏิรูปกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ. 2559 – 2563  ของส ำนักงำนคณะกรรมกำร

กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
37 

▪ นโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 40 
▪ สรุปสำระส ำคัญของแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 47 
▪ วัตถุประสงค์และแนวนโยบำยตำมแผนกำรศึกษำแห่งชำติ (พ.ศ. 2560 – 2579) 51 
▪ ข้อเสนอกำรปฏิรูปกำรศึกษำในทศวรรษที่สอง  (พ.ศ. 2552 – 2561) 52 
▪ ทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษท่ี 21 55 
▪ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 56 
▪ ค่ำนิยมหลักของคนไทย  12  ประกำร 57 
▪ มำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 57 
▪ แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดปทุมธำนี  พ.ศ. 2557 – 2560 58 
▪ แผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดปทุมธำนี  พ.ศ. 2559 - 2562 59 

 ส่วนที่ 3 ทิศทำงกำรด ำเนินงำนและกำรบริหำรงบประมำณ 60 
▪ วิสัยทัศน์ 61 

▪ พันธกิจ 61 
▪ ค่ำนิยมขององค์กำร 61 
▪ เป้ำประสงค์ 61 
▪ ยุทธศำสตร์  62 



สารบัญ (ต่อ) 
เรื่อง 

 
หน้า 

▪ ตัวชี้วัดด้ำนหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้  62 
▪ ตัวชี้วัดด้ำนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  63 
▪ ตัวชี้วัดด้ำนกำรทดสอบ กำรประเมิน กำรประกันคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ  63 
▪ ตัวชี้วัดด้ำนพัฒนำก ำลังคนและงำนวิจัยที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ  63 
▪ ตัวชี้วัดด้ำน ICT เพ่ือกำรศึกษำ  63 
▪ ตัวชี้วัดด้ำนกำรบริหำรจัดกำร  63 
▪ กลยุทธ์ 64 
▪ ผลผลิต 68 
▪ ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำร และโครงกำร 69 
▪ กำรเชื่อมยุทธศำสตร์ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จโครงกำรและงบประมำณปี พ.ศ. 2560 70 
▪ กำรบริหำรงบประมำณ 78 
▪ รำยละเอียดโครงกำรและงบประมำณ 80 
▪ ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้ำนหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ 81 

- ค่ำยพัฒนำทักษะกระบวนกำรคิดใน 5 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้หลัก 82 

- ส่งเสริมสถำนศึกษำด ำเนินงำนตำมนโยบำยลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้ 89 

- พัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำและกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ 94 

- ยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรเรียนรู้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทยให้อ่ำนรู้เรื่องและสื่อสำรได้ 100 

- พัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ 104 

- พัฒนำกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนกำรสอนปฐมวัย 108 

- บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย 112 
- มหกรรมกำรเรียนรู้ กำรประกวดและแข่งขันงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2556 ระดับ

เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
117 

- งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภำคกลำงและภำคตะวันออก ครั้งที่ 66 125 

- สภำนักเรียนไทยหัวใจประชำธิปไตย ปีกำรศึกษำ 2560 130 

- โรงเรียนปลอดขยะ 134 

- พัฒนำคุณธรรมจริยธรรมโดยใช้กระบวนกำรทำงลูกเสือ 138 

- ลูกเสือจิตอำสำเพ่ือพ่อหลวง 142 

- สร้ำงภูมิคุ้มกันป้องกันยำเสพติดในสถำนศึกษำ    145 
- พัฒนำส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำให้เป็นเลิศด้ำนเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำล 

ป้องกันกำรทุจริต 
 

149 



สารบัญ (ต่อ) 
เรื่อง 
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- ประชุมเชิงปฏิบัติกำรเชิดชูเกียรติและร ำลึกพระคุณบูรพำจำรย์ 160 

- ศึกษำดูงำนจังหวัดชัยภูมิ 164 
▪ ยุทธศำสตร์ที่ 3 ด้ำนกำรทดสอบ กำรประเมิน กำรประกันคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ 167 

- เร่งรัดกำรยกระดับผลกำรสอบระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) 168 

- กำรจัดสอบวัดควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (NT) 172 

- ยกระดับคุณภำพผู้เรียน เพ่ือเตรียมพร้อมสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ (NT/O-NET) 177 

- บริหำรจัดกำรข้อสอบมำตรฐำนกลำงในโรงเรียน 181 

- ประเมินกำรอ่ำนออกเขียนได้ของนักเรียนระดับชั้น ป.1 - 4 185 
- เสริมสร้ำงระบบประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำให้เข้มแข็งเพ่ือรับกำรประเมินคุณภำพ

ภำยนอก 
189 

- เร่งรัดคุณภำพผู้เรียนสู่กำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิทยำศำสตร์ 4.0 ด้วยกำรขับเคลื่อน
โรงเรียนจัดกำรเรียนรู้ STEM Education 

193 

▪ ยุทธศำสตร์ที่ 4 ด้ำนพัฒนำก ำลังคนและงำนวิจัยที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ 198 

- วิจัยระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 199 

- แนะแนวกำรศึกษำต่อและกำรเลือกอำชีพเพ่ือกำรมีงำนท ำในอนำคต 204 
▪ ยุทธศำสตร์ที่ 5 ด้ำน ICT เพ่ือกำรศึกษำ 206 

- ส่งเสริมพัฒนำระบบ ICT และข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้ 209 
- ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศึกษำดูงำนพัฒนำกำรใช้กำรศึกษำทำงไกลผ่ำน DLIT, DLTV และ ETV 213 

▪ ยุทธศำสตร์ที่ 6 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 217 

- นิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 218 

- เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก 224 

- พัฒนำคุณภำพโรงเรียนในฝันสู่มำตรฐำนสำกล 228 

- ประชุมปฏิบัติกำรเตรียมกำรรับเสด็จในโครงกำรด้วยรักและห่วงใยฯ 233 

- พัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ 236 
- พัฒนำคุณภำพกำรเรียนรู้สู่สำกลกำรพัฒนำควำมสำมำรถทำงวิชำกำรผู้เรียนผ่ำนกระบวนกำร

แข่งขันทำงวิชำกำร ระดับนำนำชำติ 
241 

- ตรวจสอบภำยในกรณีพิเศษเพ่ือเสริมสร้ำงหลักธรรมำภิบำลและป้องกันกำรทุจริต 245 

- เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ สพป.ปท.2 249 

- แก้ปัญหำนักเรียนที่มีแนวโน้มออกกลำงคันและนักเรียนออกกลำงคัน 253 

- ประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 256 

- ประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำแผนพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำของสพป.ปท.2 260 
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- เพ่ิมประสิทธิภำพกำรท ำงำนตำมมำตรฐำนส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 269 

- สวัสดิกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำพัฒนำคุณภำพชีวิตและเพ่ิมประสิทธิภำพกำรท ำงำน 272 

- จ้ำงบุคลำกรเพ่ือปฏิบัติงำนในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 276 

- สรรหำบุคลำกรด้วยกำรสอบคัดเลือกพนักงำนรำชกำร เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร นักกำรภำรโรง ฯ 279 

- สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 283 

- ส่งเสริมประสิทธิภำพกำรขับเคลื่อนนโยบำยคุณภำพผู้เรียนตำมนโยบำย ศธ. 287 

- เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยใน 290 

- ประชุมเร่งรัดกำรใช้จ่ำยเงิน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 293 

- ประชุมเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงิน บัญชี และพัสดุตำมนโยบำยภำครัฐ 297 
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ส่วนที่  1 
บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำ 

 การวางแผนถือเป็นหน้าที่ทางการบริหารที่ส าคัญที่สุดของนักบริหารทุกคน เนื่องจากการวางแผน 
มีขอบเขตครอบคลุมถึงหน้าที่ประการอื่นๆ และกระบวนการวางแผนเป็นทักษะที่จ าเป็นอย่างหนึ่งของผู้บริหาร
ทุกระดับชั้น จึงกล่าวได้ว่าการวางแผนเป็นงานชั้นต้นของกระบวนการบริหารงานและเป็นบันไดพ้ืนฐานของการ
บริหารงานในอนาคตท่ีผู้บริหารต้องก าหนดเส้นทางให้ประสบผลส าเร็จ อีกท้ังเป็นที่ยอมรับกันว่าการวางแผน
เป็นหัวใจส าคัญยิ่งของทุกหน่วยงานทุกองค์การ 

 รัฐได้ตระหนักถึงความส าคัญของการวางแผน จึงได้ก าหนดแนวทางไว้ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546 หมวด 3 การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มาตรา 9 ให้ส่วนราชการปฏิบัติ ดังนี้ 

1. ก่อนจะด าเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า 
 2. การก าหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน  ระยะเวลาและ
งบประมาณที่จะต้องใช้ในการด าเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจและ
ตัวชี้วัดความส าเร็จของภารกิจ 
 3. ส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผล การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการก าหนดขึ้น ซ่ึงสอดคล้องกับมาตรฐานที่ ก.พ.ร. ก าหนด 
 4. ในกรณีที่การปฏิบัติภารกิจหรือการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเกิดผลกระทบต่อประชาชนให้เป็น
หน้าที่ของส่วนราชการที่จะต้องด าเนินการแก้ไขหรือบรรเทาผลกระทบนั้นหรือเปลี่ยนแผนปฏิบัติให้เหมาะสม 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การก ากับของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีอ านาจหน้าที่ตามมาตรา 38 แห่ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542 มาตรา 36 และ 37 แห่งระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และบัดนี้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  (ฉบับที่ 3)  
พ.ศ. 2553 พระราชบัญญัติระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 ก าหนดให้มีเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา และเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที ่23 สิงหาคม 2553 เป็นต้นไป 

อ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

     ภำรกิจ (Assign  mission) 
  ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศเรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ. 2553 เ พ่ือให้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2553 โดยได้ก าหนดให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

1) จัดท านโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย 
มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และความต้องการของท้องถิ่น 
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2) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหน่วยงานในเขตพ้ืนที่
การศึกษา  และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งก ากับ  ตรวจสอบ  
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 

3) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
4) ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
6) ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคลเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัดและการ

พัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
7) จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
8) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอ่ืนที่จัดรูปแบบ 
ที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

9) ด าเนินการและประสาน  ส่งเสริม  สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
10) ประสาน ส่งเสริม การด าเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะท างานด้านการศึกษา 
11) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะส านักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
12) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของ  หน่วยงาน

ใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้มอบหมาย 
 จากอ านาจหน้าที่ดังกล่าวข้างต้นส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ซึ่งเป็น
หน่วยงานจัดการศึกษามีหน้าที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้บรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่ก าหนด ในการที่จะพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อนักเรียนเป็น
ส าคัญ  จึงได้จัดท าแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2560 ขึ้น เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีคุณภาพยิ่งๆ ขึ้นไป  
 กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่ก ารศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดังกล่าว ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ได้ใช้หลักการมีส่วนร่วมจากผู้เกี่ยวข้องระดมความคิด ร่วมวางแผนการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ และสอดคล้องกับข้อมูลปัญหาที่เกิดจากการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและผลการด าเนินงานที่ผ่านมา รวมถึงความต้องการของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในบริบทแต่ละเครือข่ายสถานศึกษาและมีความสอดคล้องกับนโยบายจากหน่วยเหนือ 
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ข้อมูลพื้นฐำน 

การจัดท าแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 2 ในครั้งนี้ ได้ศึกษาข้อมูลทั่วไปเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพัฒนา ซึ่งมีรายละเอียดตามหัวข้อ
ดังต่อไปนี้ 

1. ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดปทุมธานี 
2. ข้อมูลทั่วไปของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2  
3. ข้อมูลการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 

1. ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดปทุมธำนี 

ค ำขวัญของจังหวัดปทุมธำนี 
“ถิ่นบัวหลวง เมืองรวงข้าว เชื้อชาวมอญ นครธรรมะ พระต าหนักรวมใจ สดใสเจ้าพระยา ก้าวหน้า

อุตสาหกรรม” 
วิสัยทัศน์ : “ปทุมธานีเป็นเมืองการค้าการลงทุนในอุตสาหกรรมสะอาดของภูมิภาคเอเชียอาคเนย์” 

ที่ตั้งและอำณำเขตของจังหวัดปทุมธำนี 
จังหวัดปทุมธานีตั้งอยู่ในภาคกลางประมาณเส้นรุ้งที่ 14 องศาเหนือ และเส้นแวงที่ 100 องศาตะวันออก  
อยู่เหนือระดับน้ าทะเลปานกลาง 2.30 เมตร มีเนื้อที่ประมาณ 1,525.856 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 
953,660 ไร่ ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศเหนือ ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1  (ถนนพหลโยธิน) 
เป็นระยะทางประมาณ 27.8 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง คือ 

- ทิศเหนือ  ติดต่อกับอ าเภอบางไทร อ าเภอบางปะอิน และอ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
อ าเภอหนองแค และอ าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 
- ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก และอ าเภอบางน้ าเปรี้ยว จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 
- ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ าเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ าเภอบางเลน จังหวัด
นครปฐม และอ าเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 
- ทิศใต้ ติดต่อกับเขตหนองจอก เขตคลองสามวา เขตสายไหม เขตบางเขน เขตดอนเมือง 
กรุงเทพมหานคร และอ าเภอปากเกร็ด อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี  

แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธำนี 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 
 

พ้ืนที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดเป็นที่ราบลุ่มริมสองฝั่งแม่น้ าโดยมีแม่น้ าเจ้าพระยาไหลผ่านใจกลางจังหวัด
ในเขตอ าเภอเมืองปทุมธานีและอ าเภอสามโคก ท าให้พ้ืนที่ของจังหวัดปทุมธานีถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ  
ฝั่งตะวันตกของจังหวัดหรือบนฝั่งขวาของแม่น้ าเจ้าพระยาได้แก่ พ้ืนที่ในเขตอ าเภอลาดหลุมแก้วกับพ้ืนที่
บางส่วนของอ าเภอเมือง และอ าเภอสามโคก กับฝั่งตะวันออกของจังหวัด หรือบนฝั่งซ้ายของแม่น้ าเจ้าพระยา 
ได้แก่ พ้ืนที่อ าเภอเมืองบางส่วน อ าเภอธัญบุรี อ าเภอคลองหลวง อ าเภอหนองเสือ อ าเภอล าลูกกา  
และบางส่วนของอ าเภอสามโคกโดยปกติระดับน้ าในแม่น้ าเจ้าพระยาในฤดูฝนจะเพ่ิมสูงขึ้นเฉลี่ยประมาณ 50 
เซนติเมตร ซึ่งท าให้เกิดภาวะน้ าท่วมในบริเวณพ้ืนที่ราบริมฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยาเป็นบริเวณกว้าง และก่อให้เกิด
ปัญหาอุทกภัยในพ้ืนที่ฝั่งขวาของแม่น้ าเจ้าพระยา ส าหรับพ้ืนที่ทางฝั่งซ้ายของแม่น้ าเจ้าพระยานั้น เนื่องจาก
ประกอบด้วยคลองซอยเป็นคลองชลประทานจ านวนมาก สามารถควบคุมจ านวนปริมาณน้ าได้ ท าให้ปัญหา
เกี่ยวกับอุทกภัยมีน้อยกว่า 

กำรแบ่งเขตกำรปกครอง 
 ในปัจจุบันจังหวัดปทุมธานีแบ่งการปกครองส่วนภูมิภาคออกเป็น 7 อ าเภอ 60 ต าบล 466 หมู่บ้าน 
การปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบไปด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลเมือง 7 แห่ง เทศบาล
ต าบล 12 แห่ง และองค์การบริการส่วนต าบล 45 แห่ง อ าเภอประกอบไปด้วย อ าเภอเมืองปทุมธานี  
อ าเภอธัญบุรี อ าเภอคลองหลวง อ าเภอล าลูกกา อ าเภอลาดหลุมแก้ว อ าเภอสามโคก และอ าเภอหนองเสือ  

ด้ำนกำรท่องเที่ยว 
 จังหวัดปทุมธานี เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีจุดเด่นในเรื่องอาหารการกิน
รวมถึงธรรมชาติและชุมชนริมน้ า วิถีชีวิตวัฒนธรรมชาวไทยเชื้อสายมอญที่น่าสนใจ รวมทั้งยังรักษาเอกลักษณ์
การเป็นเมืองการเกษตรควบคู่กับความเจริญทางด้านอุตสาหกรรมและการบริการไว้ได้ จังหวัดปทุมธานี  
มีความหลากหลายทั้งทางด้านประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชุมชน โดยเฉพาะถึงการท่องเที่ยวภายใน
จังหวัดปทุมธานี มีแม่น้ าเจ้าพระยาไหลผ่าน และ 2 ฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยาเป็นวัดต่างๆ มากมาย เช่น  
วัดหงส์ปทุมมาวาส วัดศาลเจ้า วัดไผ่ล้อม ฯลฯ ซึ่งมีความส าคัญทางประวัติศาสตร์และการท่องเที่ยวในจังหวัด
ปทุมธานี อีกทั้ง ความเจริญทางด้านอุตสาหกรรมท าให้การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจเจริญเติบโตขึ้น  
อย่างรวดเร็ว เพราะในจังหวัดปทุมธานีเป็นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่ง ท าให้มีการเข้ามาท างานใน
จังหวัดปทุมธานีเป็นจ านวนมาก แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักของจังหวัดปทุมธานีได้แก่วัดเจดีย์ทอง วัดศาลเจ้า 
วัดไผ่ล้อม รวมไปถึงแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นการท่องเที่ยวแบบเรียนรู้ เช่น พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ 
สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติและหออัครศิลปิน สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม  รวมถึง  
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษารังสิต สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ส าหรับภาพลักษณ์ซึ่งเป็นที่รู้จักของจังหวัด
ปทุมธานีนอกจากดอกบัวแล้วคือ “ตุ่มสามโคก”  

 ส าหรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในจังหวัดปทุมธานี ส่วนใหญ่จะเป็นแบบไปเช้า เย็นกลับ ซึ่งจาก
สถิติที่ส านักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภาคกลางเขต 6 รวบรวมพบว่าตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือน
กันยายน พ.ศ. 2549 มีรายได้จาการท่องเที่ยวจ านวน  790.86 ล้านบาท และข้อมูลตั้งแต่เดือน มกราคม ถึง 
เดือนกันยายน พ.ศ. 2550 มีรายได้จากการท่องเที่ยว 800.4 ล้านบาท 

 



7 
 

ข้อมูลปัญหำทั่วไปในพื้นที่จังหวัดปทุมธำนี 
 จังหวัดปทุมธานีเป็นจังหวัดที่มีการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ท าให้มีการ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลทางสังคม จากเดิมที่เป็นสังคมชนบทกลายเป็นสังคมเมืองและมีการเปลี่ยนแปลงการผลิต
จากภาคเกษตรกรรมเป็นการผลิตในภาคอุตสาหกรรม ข้อมูลการณ์ดังกล่าวท าให้จังหวัดปทุมธานีเป็นแหล่ง
รองรับการเข้ามาหางานท าจากคนในทุกภูมิภาคของประเทศ รวมทั้งแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาหางานท า 
นอกจากนี้การที่จังหวัดปทุมธานีเป็นที่ตั้งของสถานศึกษาท้ังในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาหลายแห่งท าให้
มีเยาวชนเข้ามาศึกษาในจังหวัดปทุมธานีเป็นจ านวนมาก ดังนั้น จังหวัดปทุมธานีจึงเป็นแหล่งรองรับปัญหาที่
เกิดขึ้นจากปัจจัยดังกล่าว อาทิเช่น ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติ ด ปัญหาอาชญากรรม ปัญหา
สิ่งแวดล้อมและมลพิษที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมและชุมชนที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วและการที่จังหวัด
ปทุมธานีเป็นจังหวัดปริมณฑล ซึ่งอยู่ใกล้ความเจริญจึงท าให้เกิดการเรียกร้องต้องการในการรับบริการและ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสูง จากข้อมูลปัญหาที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมดังกล่าว สามารถจ าแนกปัญหาที่เกิดขึ้นในจังหวัดปทุมธานี ได้ดังนี้ 

ปัญหำกำรแพร่ระบำดของยำเสพติด 
 สถานการณ์ยาเสพติดในภาพรวมของจังหวัดปทุมธานียังคงมีการแพร่ระบาดอยู่ในทุกอ าเภอ  
การค้ามีอยู่ในเขตพ้ืนที่ 5 อ าเภอ เรียงตามล าดับ  คือ อ าเภอเมือง อ าเภอคลองหลวง อ าเภอธัญบุรี  
อ าเภอล าลูกกา อ าเภอลาดหลุมแก้ว พ้ืนที่ล าเลียงมีอยู่ในเขตพ้ืนที่ 4 อ าเภอ คือ อ าเภอคลองหลวง  
อ าเภอธัญบุรี อ าเภอล าลูกกา อ าเภอลาดหลุมแก้ว การพักยาปรากฏในอ าเภอคลองหลวง และอ าเภอธัญบุรี  
 พ้ืนที่เฝ้าระวังพิเศษอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ อ าเภอคลองหลวง อ าเภอธัญบุรี อ าเภอล าลูกกา และอ าเภอ
ลาดหลุมแก้ว เนื่องจากยังคงเป็นพ้ืนที่ที่มีทั้งการค้า การแพร่ระบาด การล าเลียง และการพักยา เสพติด 
โดยเฉพาะตลาดไท นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ห้างสรรพสินค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ห้างสรรพสินค้าเซียร์รังสิต 
สถานบันเทิง โรงแรมและหอพักบริเวณรอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี 
และมหาวิทยาลัยกรุงเทพ  สถานบริการน้ ามันบริเวณ รอยต่อของจังหวัด รวมทั้งบริเวณก่อสร้างโครงการ
หมู่บ้านจัดสรรต่าง ๆ 

2. ข้อมูลทั่วไปของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาได้จัดตั้งขึ้นตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 37 โดยอาศัยอ านาจแห่งพระราชบัญญัติระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
พ.ศ. 2546 มาตรา 33 การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ยึดเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยค านึงถึง
ปริมาณสถานศึกษา จ านวนประชากร วัฒนธรรมและความเหมาะสมด้านอ่ืนด้วย  และมาตรา 34 ให้จัด
ระเบียบบริหารราชการของเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยให้มีการจัดตั้งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขึ้นในทุกเขต
พ้ืนที่การศึกษา ส าหรับจังหวัดปทุมธานีมี 3 เขต คือ  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ประกอบด้วย 4 อ าเภอ ได้แก่  
อ าเภอเมืองปทุมธานี อ าเภอลาดหลุมแก้ว อ าเภอสามโคก และอ าเภอคลองหลวง  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ประกอบด้วย 3 อ าเภอ ได้แก่  
อ าเภอล าลูกกา อ าเภอหนองเสือ และอ าเภอธัญบุรี   

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ประกอบด้วย จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระบุรี 
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3. ข้อมูลกำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2  

3.1 ข้อมูลพื้นฐำน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนำยน 2559) 

ตำรำงที่ 1  แสดงจ านวนโรงเรียนภาครัฐในสังกัดแยกตามเขตพ้ืนที่อ าเภอ   

อ ำเภอ ภำครัฐบำล ภำคเอกชน รวม 

ธัญบุรี 11 23 34 
ล าลูกกา 30 23 53 
หนองเสือ 26 2 28 
รวมทั้งสิ้น 67 48 115 

   

 

ตำรำงที่ 2 แสดงจ านวนโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 

โรงเรียนในสังกัด 
จ ำนวนโรงเรียนเปิดสอนในระดับ 

รวม 
อ.1–อ.3 อ.1-ป.6 ป.1-ป.6 อ.1-ม.3 อ.1-ม.6 ม.1-ม.6 อำชีวะ 

ภาครัฐ 0 45 0 20 2 0 0 67 

ภาคเอกชน 13 21 3 2 9 0 0 48 

รวม 13 66 3 22 11 0 0 115 

 

ตำรำงที่ 3  แสดงการแบ่งขนาดโรงเรียนในสังกัด (4 ขนาด ภาครัฐ)ตามจ านวนนักเรียนปีการศึกษา 2559 

ประเภทโรงเรียน (4 ขนำด) จ ำนวนนักเรียน จ ำนวนโรงเรียน ร้อยละ 

ขนาดเล็ก ไม่เกิน 120 13 19.40 
ขนาดกลาง 121 – 600 45 67.16 
ขนาดใหญ่ 601 – 1,500 5 7.46 

ขนาดใหญ่พิเศษ 1,501 คนขึ้นไป 4 5.97 

รวมทั้งสิ้น 67 100 

 
 
 
 
 



9 
 
ตำรำงที่ 4  แสดงการแบ่งขนาดโรงเรียนในสังกัด (7 ขนาด ภาครฐั) ตามจ านวนนักเรียนปีการศึกษา 2559 

ประเภทโรงเรียน จ ำนวนนักเรียน 
ข้อมูล ณ 10 มิ.ย.58 ข้อมูล ณ 10 มิ.ย.59 

จ ำนวนโรงเรียน ร้อยละ จ ำนวนโรงเรียน ร้อยละ 

ขนาดที่ 1 1   –  120 14 20.90 13 19.40 
ขนาดที่ 2 121  –  200 19 28.36 20 29.85 
ขนาดที่ 3 201  –  200 8 11.94 8 11.94 

ขนาดที่ 4 301  –  500 12 17.91 12 17.91 
ขนาดที่ 5 501  –  1500 10 14.93 10 14.93 
ขนาดที่ 6 1501 –  2500 3 4.47 3 4.47 
ขนาดที่ 7 2500 ขึ้นไป 1 1.49 1 1.49 

รวมทั้งสิ้น 67 100 67 100 

 
 
ตำรำงที่ 5  สรุปข้อมูลจ านวนนักเรียน/ห้องเรียน และครู จ าแนกตามรายอ าเภอ 

อ ำเภอ นักเรียน ห้องเรียน ครู 

ธัญบุรี 12,179 336 512 

ล าลูกกา 10,508 379 474 

หนองเสือ 4,570 247 244 

รวมทั้งสิ้น 27,257 962 1,230 
 
 
 

ตำรำงที่ 6  ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 2   

ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จ ำนวน (คน) 
ข้าราชการครู  เชี่ยวชาญ 6 
ข้าราชการครู  ช านาญการพิเศษ 307 
ข้าราชการครู  ช านาญการ 232 
ครูผู้ช่วย 324 
พนักงานราชการ 15 
ครูอัตราจ้าง 187 
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ตำรำงที่ 7  ข้อมูลบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  เขต 2   

ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จ ำนวน (คน) 

ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 1 

รอง ผอ. สพป.ปทุมธานี เขต 2 3 

ศึกษานิเทศก์ 14 

บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค (2) 40 

ลูกจ้างประจ า 8 

ลูกจ้างชั่วคราว  10 

รวมทั้งสิ้น 76 
 
 

ผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  เขต 2  ได้ด าเนินการขับเคลื่อนนโยบายสู่กา ร
ปฏิบัติ  ประจ าปีงบประมาณ   2559  และสรุปผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง  ดังนี้ 

1. กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 ได้รับประเมินภานอกรอบสามครบทุกโรงเรียนและมีผล

การประเมินดังนี ้

ตำรำงท่ี 8  แสดงร้อยละของสถานศึกษาจ าแนกตามระดับคุณภาพระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับ
การศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน 

ระดับกำรศึกษำ 
จ ำนวน
โรงเรียน 

ระดับคุณภำพ กำรรับรอง 

ดีมำก ดี พอใช้ ปรับปรุง 
ปรับปรุง
เร่งด่วน 

รับรอง 
ไม่

รับรอง 
การศึกษาปฐมวัย 66 72.73 27.27 - - - 100 - 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 67 2.98 92.54 4.48 - - 95.52 4.48 

จากตารางจะพบว่า ระดับปฐมวัยได้รับการรับรองทุกโรงเรียน ส่วนใหญ่ร้อยละ 72.73 อยู่ในระดับดี
มาก ส่วนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานได้รับการรับรองร้อยละ 95.52 ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี ร้อยละ92.54  

หมำยเหตุ  ไม่รับรอง 3 โรงเรียนได้แก่ โรงเรียนคลองสิบสาม”ผิวศรีราษฎร์อุทิศ” โรงเรียนวัดธรรมราษฎร์
เจริญผลและโรงเรียนแสนจ าหน่ายวิทยาเนื่องจาก ตบช.5 (ผลการทดสอบคุณภาพผู้เรียนระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
(o-net) 
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ตำรำงท่ี 9  แสดงจ านวน และร้อยละของสถานศึกษาผลการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในของ

สถานศึกษาในภาพรวมทั้ง 8  องค์ประกอบ โดยต้นสังกัดประจ าปีการศึกษา  2558 
ระดับคุณภำพ จ ำนวน ร้อยละ 

ดีเยี่ยม 20 29.85 
ดีมาก 30 44.78 

ดี 13 19.40 
พอใช้ 0 0.00 

ปรับปรุง 4 5.97 

จากผลประเมินพบว่า  ส่วนใหญ่สถานศึกษามีผลการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาอยู่ในระดับ  ดีมาก  และดีเยี่ยมตามล าดับ  โดยมีจ านวนสถานศึกษา 30 แห่งที่มีผลการประเมิน
อยู่ในระดับดีมาก  คิดเป็นร้อยละ 44 .78 และระดับดีเยี่ยม 20 แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 29 .85 และไม่มี
สถานศึกษาใดที่มีผลการประเมินในระดับพอใช้   

ตำรำงที่ 10  แสดงร้อยละของสถานศึกษาที่มีผลการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ประจ าปีการศึกษา 2557 แต่ละระดับคุณภาพ จ าแนกตามองค์ประกอบ  

มำตรฐำนระดับกำรศึกษำปฐมวัย 
ร้อยละของสถำนศึกษำ 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดีมำก ดีเยี่ยม 
1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 4.48 0.00 19.40 32.84 43.28 
2 จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ี

มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
1.49 4.48 26.87 35.82 31.34 

3 จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 2.99 2.99 32.84 38.81 22.39 
4 ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา 
2.99 1.49 14.93 32.84 47.76 

5 จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 4.48 1.49 26.87 32.84 34.33 
6 จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา 
5.97 4.48 26.87 17.91 44.78 

7 จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมิน
คุณภาพภายใน 

2.99 0.00 11.94 26.87 58.21 

8 จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 7.46 0.00 25.37 53.73 13.43 

 จากผลการประเมินพบว่า องค์ประกอบที่  8 และองค์ประกอบที่ 3 ร้อยละของสถานศึกษามีผลการ
ประเมินระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา อยู่ในระดับดีเยี่ยมน้อยที่สุดตามล าดับ  และในทาง
ตรงกันข้าม พบว่าองค์ประกอบที่  6 และองค์ประกอบที่ 1 กับ 5 ร้อยละของสถานศึกษามีผลการประเมิน
ระบบประกัน คุณภาพภายในของสถานศึกษาอยู่ในระดับปรับปรุงมากที่สุด ตามล าดับ 
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2. ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำ 

 2.1 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ  (O-NET)  ปีกำรศึกษำ 2558  

ตำรำงท่ี 11  คะแนนผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558  
ภาพรวมระดับประเทศ จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ 

จ ำนวน    
ผู้เข้ำสอบ 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

คะแนน
สูงสุด 

คะแนน
ต่ ำสุด 

มัธยฐำน ฐำนนิยม 

N (Mean) (S.D.) (Max) (Min) (Median) (Mode) 
ภาษาไทย 716,771 49.33 13.55 100.00 0.00 47.50 47.50 
สังคมศึกษาฯ 716,784 49.18 13.66 98.00 0.00 50.00 52.00 
ภาษาอังกฤษ 716,780 40.31 18.76 100.00 0.00 35.00 30.00 
คณิตศาสตร์ 716,684 43.47 20.11 100.00 0.00 40.00 30.00 
วิทยาศาสตร์ 716,778 42.59 13.18 100.00 0.00 41.50 44.00 
คะแนนเฉลี่ยรวม  44.98      

จากตารางที่ 11  ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 
2558  ภาพรวมระดับประเทศ จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า  กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละสูงสุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (49.33) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม (49.18) และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (43.47) ตามล าดับ และกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ าสุดล าดับสุดท้าย ได้แก่  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (40.31) และมี
คะแนนเฉลี่ยร้อยละโดยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ คิดเป็น 44.98 

ตำรำงท่ี 12  เปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 6  ระหว่างปีการศึกษา 2556 – 2558 ในระดับประเทศ 

กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ 

2556 2557 2558 แนวโน้มกำร
เปลี่ยนแปลง X % SD X % SD X % SD 

ภาษาไทย 45.02 14.94 44.88 13.13 49.33 13.55 ไม่แน่นอน 
สังคมศึกษา 38.31 11.83 50.67 15.25 49.18 13.66 ไม่แน่นอน 
ภาษาอังกฤษ 33.82 15.20 36.02 18.47 40.31 18.76 สูงขึ้น 
คณิตศาสตร์ 41.95 19.99 38.06 17.83 43.47 20.11 ไม่แน่นอน 
วิทยาศาสตร์ 37.40 12.79 42.13 14.07 42.59 13.18 สูงขึ้น 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 39.30  42.35  44.98  สูงข้ึน 

จากตารางที่ 12  ผลการประเมินแนวโน้มของคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 3 ปีการศึกษา พบว่า   
มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงคะแนนเฉลี่ยร้อยละโดยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 3 ปีการศึกษาสูงขึ้น และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงค่าเฉลี่ยร้อยละ
สูงขึ้น  จ านวน  2  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์  และกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงไม่แน่นอน จ านวน 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และกลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ 

ตำรำงที่ 13  คะแนนผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558      
ภาพรวมระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ 

จ ำนวน    
ผู้เข้ำ
สอบ 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

คะแนน
สูงสุด 

คะแนน
ต่ ำสุด 

มัธยฐำน ฐำนนิยม 

N (Mean) (S.D.) (Max) (Min) (Median) (Mode) 
ภาษาไทย 2,695 48.45 12.52 90.00 10.00 47.50 50.00 
สังคมศึกษาฯ 2,695 48.18 12.63 90.00 10.00 50.00 48.00 
ภาษาอังกฤษ 2,695 37.16 15.50 97.50 7.50 32.50 32.50 
คณิตศาสตร์ 2,694 41.22 18.07 100.00 0.00 40.00 35.00 
วิทยาศาสตร์ 2,695 41.83 12.82 91.50 8.50 41.50 44.00 
คะแนนเฉลี่ยรวม  43.37      

จากตารางที่  13 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                   
ปีการศึกษา 2558  ภาพรวมระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  พบว่ า                   
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงสุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (48.45) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (48.18) และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
(41.83) ตามล าดับ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ าสุดล าดับสุดท้าย ได้แก่ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษ (37.16) และมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละโดยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ คิดเป็น 43.37 

ตำรำงท่ี 14  เปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                   
ระหว่าง ปีการศึกษา 2556 – 2558 ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ 

2556 2557 2558 แนวโน้มกำร
เปลี่ยนแปลง X % SD X % SD X % SD 

ภาษาไทย 44.27 14.12 44.85 12.48 48.45 12.52 สูงขึ้น 
สังคมศึกษาฯ 37.39 10.67 49.89 14.14 48.18 12.63 ไม่แน่นอน 
ภาษาอังกฤษ 29.92 10.61 32.24 14.10 37.16 15.50 สูงขึ้น 
คณิตศาสตร์ 39.09 17.94 36.32 15.80 41.22 18.07 ไม่แน่นอน 
วิทยาศาสตร์ 35.65 11.38 41.45 12.69 41.83 12.82 สูงขึ้น 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 37.26  40.95  43.37  สูงข้ึน 

จากตารางที่ 14   ผลการประเมินแนวโน้มของคะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 
จาก 3 ปีการศึกษา พบว่า มีแนวโน้มคะแนนเฉลี่ยร้อยละโดยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 3 ปีการศึกษาสูงขึ้น 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่มสาระการเรียนรู้พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีแนวโน้มสูงขึ้น จ านวน 3 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  และกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ นอกนั้นมีแนวโน้มไม่แน่นอน  
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ตำรำงที่ 15  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละของผลการการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)   

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 ระหว่างระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับประเทศ  

กลุ่มสำระ          
กำรเรียนรู ้

ระดับประเทศ ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
เทียบกับ

ระดับประเทศ 
คะแนน
สูงสุด 

คะแนน
ต่ ำสุด 

คะแนน
เฉลี่ย 

คะแนน
สูงสุด 

คะแนน
ต่ ำสุด 

คะแนน
เฉลี่ย 

ภาษาไทย 100.00 0.00 49.33 90.00 10.00 48.45 -0.88 
สังคมศึกษา 98.00 0.00 49.18 90.00 10.00 48.18 -1.00 
ภาษาอังกฤษ 100.00 0.00 40.31 97.50 7.50 37.16 -3.15 
คณิตศาสตร์ 100.00 0.00 43.47 100.00 0.00 41.22 -2.25 
วิทยาศาสตร์ 100.00 0.00 42.59 91.50 8.50 41.83 -0.76 
คะแนนเฉลี่ย   44.98   43.37 -1.61 

จากตารางที่ 15  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละของผลการการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน  
(O-NET)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 ระหว่างระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 
เขต 2 กับระดับประเทศ  พบว่า  มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยกลุ่มสาระ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษ (-3.15) มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับประเทศมากที่สุด  

ตำรำงที่ 16  คะแนนการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 
ภาพรวม  ระดับประเทศ จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ 

จ ำนวน    
ผู้เข้ำ
สอบ 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

คะแนน
สูงสุด 

คะแนน
ต่ ำสุด 

มัธยฐำน ฐำนนิยม 

N (Mean) (S.D.) (Max) (Min) (Median) (Mode) 
ภาษาไทย 656,817 42.64 9.48 82.00 0.00 43.00 45.00 
สังคมศึกษาฯ 656,724 46.24 12.63 98.00 2.00 46.00 46.00 
ภาษาอังกฤษ 656,701 30.62 11.92 96.00 0.00 28.00 26.00 
คณิตศาสตร์ 656,491 32.40 14.98 100.00 0.00 28.80 25.60 
วิทยาศาสตร์ 656,463 37.63 13.38 100.00 0.00 36.00 30.00 
คะแนนเฉลี่ยรวม  44.98      

จากตารางที่ 16  ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 
2558 ภาพรวมระดับประเทศ จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ย -
ร้อยละสูงสุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (46.24) กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย (42.64) และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (37.63) ตามล าดับ และกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ าสุดล าดับสุดท้าย ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (30.62) และมี
คะแนนเฉลี่ยร้อยละโดยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ คิดเป็น 44.98 
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ตำรำงที่ 17  เปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างปี

การศึกษา 2556 – 2558 ในระดับประเทศ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
2556 2557 2558 แนวโน้มกำร

เปลี่ยนแปลง X % SD X % SD X % SD 
ภาษาไทย 44.25 11.98 35.20 8.84 42.64 9.48 ไม่แน่นอน 
สังคมศึกษา 39.37 11.35 46.79 11.61 46.24 12.63 ไม่แน่นอน 
ภาษาอังกฤษ 30.35 10.59 27.46 9.66 30.62 11.92 ไม่แน่นอน 
คณิตศาสตร์ 25.45 11.25 29.65 12.84 32.40 14.98 สูงขึ้น 
วิทยาศาสตร์ 37.95 11.69 38.62 12.80 37.63 13.38 ไม่แน่นอน 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 35.47  35.54  44.98  สูงข้ึน 

จากตาราง 17 ผลการประเมินแนวโน้มระดับประเทศจาก 3 ปีการศึกษา พบว่า มีแนวโน้มคะแนน
เฉลี่ยร้อยละโดยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 3 ปีการศึกษาสูงขึ้น และเมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ส่วนใหญ่ที่มีแนวโน้มไม่แน่นอน และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิ ตศาสตร์มี
แนวโน้มสูงขึ้น  

ตำรำงที่ 18  คะแนนการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558   
ภาพรวมระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ 

จ ำนวน    
ผู้เข้ำ
สอบ 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

คะแนน
สูงสุด 

คะแนน
ต่ ำสุด 

มัธยฐำน ฐำนนิยม 

N (Mean) (S.D.) (Max) (Min) (Median) (Mode) 
ภาษาไทย 1,169 40.18 8.57 64.00 16.00 41.00 44.00 
สังคมศึกษาฯ 1,172 41.32 10.63 78.00 10.00 42.00 42.00 
ภาษาอังกฤษ 1,169 26.75 7.60 72.00 2.00 26.00 26.00 
คณิตศาสตร์ 1,168 26.77 9.65 68.80 3.20 25.60 25.60 
วิทยาศาสตร์ 1,172 32.74 8.87 68.00 10.00 32.00 30.00 
คะแนนเฉลี่ยรวม  33.55      

จากตารางที่  18 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3                        
ปีการศึกษา 2558 ภาพรวมระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงสุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม (41.32) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (40.18) และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (32.74) -
ตามล าดับ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ าสุดล าดับสุดท้าย ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ (26.75) และมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละโดยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ คิดเป็น 33.55  
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ตำรำงที่ 19  เปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างปี

การศึกษา 2556 – 2558 ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
2556 2557 2558 แนวโน้มกำร

เปลี่ยนแปลง X % SD X % SD X % SD 
ภาษาไทย 40.44 10.36 32.61 7.93 40.18 8.57 ไม่แน่นอน 
สังคมศึกษา 35.75 9.98 43.23 10.23 41.32 10.63 ไม่แน่นอน 
ภาษาอังกฤษ 27.25 7.06 25.18 6.43 26.75 7.60 ไม่แน่นอน 
คณิตศาสตร์ 22.11 7.42 25.27 8.23 26.77 9.65 สูงขึ้น 
วิทยาศาสตร์ 34.03 8.68 34.29 10.08 32.74 8.87 ไม่แน่นอน 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 31.91  32.12  33.55  สูงข้ึน 

จากตารางที่ 19 ผลการประเมินแนวโน้มระดับประเทศจาก 3 ปีการศึกษา พบว่า มีแนวโน้มคะแนน
เฉลี่ยร้อยละโดยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 3 ปีการศึกษาสูงขึ้น และเมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ส่วนใหญ่มีแนวโน้มไม่แน่นอน และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มี
แนวโน้มสูงขึ้น 

ตำรำงที่ 20  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละของผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ผู้เรียน 
                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ระหว่างระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับประเทศ 

กลุ่มสำระ          
กำรเรียนรู ้

ระดับประเทศ ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
เทียบกับ

ระดับประเทศ คะแนน
สูงสุด 

คะแนน
ต่ ำสุด 

คะแนน
เฉลี่ย 

คะแนน
สูงสุด 

คะแนน
ต่ ำสุด 

คะแนน
เฉลี่ย 

ภาษาไทย 82.00 0.00 42.64 64.00 16.00 40.18 -2.46 
สังคมศึกษา 98.00 2.00 46.24 78.00 10.00 41.32 -4.92 
ภาษาอังกฤษ 96.00 0.00 30.62 72.00 2.00 26.75 -3.87 
คณิตศาสตร์ 100.00 0.00 32.40 68.80 3.20 26.77 -5.63 
วิทยาศาสตร์ 100.00 0.00 37.63 68.00 10.00 32.74 -4.89 
คะแนนเฉลี่ย   44.98   33.55 -11.43 

จากตารางที่ 20  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละของผลการการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET)   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ระหว่างระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 กับ
ระดับประเทศ  ไม่พบกลุ่มสาระการเรียนรู้ใดมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ  
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ตำรำงท่ี 21  คะแนนผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 

ภาพรวมระดับประเทศ จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ 

จ ำนวน    
ผู้เข้ำสอบ 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

คะแนน
สูงสุด 

คะแนน
ต่ ำสุด 

มัธยฐำน ฐำนนิยม 

N (Mean) (S.D.) (Max) (Min) (Median) (Mode) 
ภาษาไทย 422,625 49.36 15.57 96.50 0.50 49.50 49.00 
สังคมศึกษาฯ 423,519 39.70 8.28 81.00 0.00 39.00 38.00 
ภาษาอังกฤษ 423,417 24.98 12.46 99.00 0.00 22.00 19.00 
คณิตศาสตร์ 423,654 26.59 14.79 100.00 0.00 22.50 20.00 
วิทยาศาสตร์ 422,718 33.40 8.43 90.00 0.00 32.00 31.00 
คะแนนเฉลี่ยรวม  34.81      

 จากตารางที่ 21 คะแนนผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
ปีการศึกษา 2558 ภาพรวมระดับประเทศ จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มี
คะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงสุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (49.36) กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (39.70) และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (33.40) ตามล าดับ และ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ าสุดล าดับสุดท้าย ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
(24.98) และมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละโดยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ คิดเป็น 34.81 

ตำรำงท่ี 22  เปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษา  
ปีที่ 6 ระหว่างปีการศึกษา 2555 – 2558 ในระดับประเทศ     

กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ 

2556 2557 2558 แนวโน้มกำร
เปลี่ยนแปลง ”. X % SD X %”. SD X %”. SD 

ภาษาไทย 49.26 15.12 50.76 15.08 49.36 15.57 ไม่แน่นอน 
สังคมศึกษาฯ 33.02 8.84 36.53 9.51 39.70 8.28 สูงขึ้น 
ภาษาอังกฤษ 25.35 12.55 23.44 11.59 24.98 12.46 ไม่แน่นอน 
คณิตศาสตร์ 20.48 13.60 21.74 14.58 26.59 14.79 สูงขึ้น 
วิทยาศาสตร์ 30.48 8.98 32.54 9.15 33.40 8.43 สูงขึ้น 
คะแนนเฉลี่ยรวม 37.45  37.57  34.81  ไม่แน่นอน 

จากตารางที่ 22 ผลการประเมินแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงระดับประเทศจาก 3 ปีการศึกษา พบว่า  
มีแนวโน้มคะแนนเฉลี่ยร้อยละโดยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 3 ปีการศึกษาไม่แน่นอน และเมื่อพิจารณาเป็น
รายกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีแนวโน้มสูงขึ้น จ านวน 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ นอกนั้นมีแนวโน้มไม่แน่นอน 
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ตำรำงท่ี 23  คะแนนผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 
              ภาพรวมระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ 

จ ำนวน    
ผู้เข้ำสอบ 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

คะแนน
สูงสุด 

คะแนน
ต่ ำสุด 

มัธยฐำน ฐำนนิยม 

N (Mean) (S.D.) (Max) (Min) (Median) (Mode) 
ภาษาไทย 141 41.04 11.80 74.50 14.00 41.50 45.00 
สังคมศึกษาฯ 144 36.06 7.17 50.00 15.00 37.00 40.00 
ภาษาอังกฤษ 144 19.42 5.42 41.00 8.00 19.00 16.00* 
คณิตศาสตร์ 144 20.73 6.85 40.00 5.00 20.00 17.50 
วิทยาศาสตร์ 142 30.52 6.00 49.00 14.00 30.00 29.00* 
คะแนนเฉลี่ยรวม  43.37      

*: มีค่าฐานนิยมมากกว่า 1 ค่า 

 จากตารางที่ 23 คะแนนผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
ปีการศึกษา 2558 ภาพรวมระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  พบว่า กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงสุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (41.04) กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (36.06) และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (30.52) ตามล าดับ 
และกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ าสุดล าดับสุดท้าย ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
(19.42) และมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละโดยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ คิดเป็น 33.04 

ตำรำงท่ี 24  เปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 6 ระหว่างปีการศึกษา 2556 – 2558 ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  

กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ 

2556 2557 2558 แนวโน้มกำร
เปลี่ยนแปลง ”. X % SD X %”. SD X %”. SD 

ภาษาไทย 40.32 12.81 42.68 12.53 41.04 11.80 ไม่แน่นอน 
สังคมศึกษาฯ 28.51 6.40 32.82 6.81 36.06 7.17 สูงขึ้น 
ภาษาอังกฤษ 19.03 5.21 18.43 4.87 19.42 5.42 ไม่แน่นอน 
คณิตศาสตร์ 15.44 5.88 16.39 6.10 20.73 6.85 สูงขึ้น 
วิทยาศาสตร์ 26.52 6.03 28.19 5.12 30.52 6.00 สูงขึ้น 
คะแนนเฉลี่ยรวม 25.96  40.95  43.37  สูงข้ึน 

จากตารางที่ 24 ผลการประเมินแนวโน้มระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาจาก 3 ปีการศึกษา พบว่า            
มีแนวโน้มคะแนนเฉลี่ยร้อยละโดยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 3 ปีการศึกษาสูงขึ้น และเมื่อพิจารณาเป็นราย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีแนวโน้มสูงขึ้น จ านวน 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ นอกนั้นมีแนวโน้มไม่แน่นอน 
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ตำรำงที่ 25  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละของผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ผู้เรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 ระหว่างระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับประเทศ 

กลุ่มสำระ          
กำรเรียนรู ้

ระดับประเทศ ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
เทียบกับ

ระดับประเทศ 
คะแนน
สูงสุด 

คะแนน
ต่ ำสุด 

คะแนน
เฉลี่ย 

คะแนน
สูงสุด 

คะแนน
ต่ ำสุด 

คะแนน
เฉลี่ย 

ภาษาไทย 96.50 0.50 49.36 74.50 14.00 41.04 -8.32 
สังคมศึกษา 81.00 0.00 39.70 50.00 15.00 36.06 -3.64 
ภาษาอังกฤษ 99.00 0.00 24.98 41.00 8.00 19.42 -5.56 
คณิตศาสตร์ 100.00 0.00 26.59 40.00 5.00 20.73 -5.86 
วิทยาศาสตร์ 90.00 0.00 33.40 49.00 14.00 30.52 -2.88 

คะแนนเฉลี่ย   34.81   43.37 8.56 

  จากตารางที่ 25 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละของผลการการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 ระหว่างระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  เขต 2 กับ
ระดับประเทศ  ไม่พบกลุ่มสาระการเรียนรู้ใดมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละโดยรวมพบว่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ 

              2.2 ผลประเมินคุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เพี่อประกันคุณภำพผู้เรียน (NT) 

ตำรำงท่ี 26  แสดงผลประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ีอประกันคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 ระหว่าง ปีการศึกษา 2556 – 2558 ในระดับประเทศ 

ควำมสำมำรถ 
2556 2557 2558 แนวโน้มกำร

เปลี่ยนแปลง ”. X % SD X %”. SD X %”. SD 
รวมความสามารถ 3 ด้าน 44.11 12.97 46.55 17.86 45.30 16.52 ไม่แน่นอน 
ความสามารถด้านภาษา 50.42 4.86 50.80 6.27 46.64 6.07 ไม่แน่นอน 
ความสามารถด้านค านวณ 36.70 5.01 42.20 6.34 40.71 6.27 ไม่แน่นอน 
ความสามารถด้านเหตุผล 45.20 5.25 48.66 6.47 48.56 6.36 ไม่แน่นอน 

คะแนนเฉลี่ยรวม 44.11  46.55  45.30  ไม่แน่นอน 

จากตารางที่ 26 ผลการประเมินแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงระดับประเทศจาก 3 ปีการศึกษา พบว่า  
มีแนวโน้มคะแนนเฉลี่ยร้อยละโดยรวมทุกความสามรถ 3 ปีการศึกษาไม่แน่นอน และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
ของความสามารถทั้ง 3 ด้าน พบว่า มีแนวโน้มไม่แน่นอน 
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ตำรำงท่ี 27  เปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อการประกัน

คุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระหว่าง ปีการศึกษา 2556 – 2558 ในระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

ควำมสำมำรถ 
2556 2557 2558 แนวโน้มกำร

เปลี่ยนแปลง ”. X % SD X %”. SD X %”. SD 
รวมความสามารถ 3 ด้าน 48.60 17.86 47.30 18.08 44.48 15.97 ไม่แน่นอน 
ความสามารถด้านภาษา 49.74 5.01 50.86 6.25 45.59 5.95 ไม่แน่นอน 
ความสามารถด้านค านวณ 33.92 5.48 40.80 5.93 39.49 6.19 ไม่แน่นอน 
ความสามารถด้านเหตุผล 44.41 5.43 50.23 6.43 48.37 6.14 ไม่แน่นอน 

คะแนนเฉลี่ยรวม 42.60  47.30  44.48  สูงข้ึน 

จากตารางที่ 27  ผลการประเมินแนวโน้มระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาจาก 3 ปีการศึกษา พบว่ามี
แนวโน้มคะแนนเฉลี่ยร้อยละโดยรวมทุกด้าน 3 ปีการศึกษาลดลง และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ในแต่
ละด้านมีแนวโน้มต่ าลง จ านวน 3 ด้าน  

2.3 โครงกำรพัฒนำกำรอ่ำนรู้เรื่องและสื่อสำรได้ 

ตำรำงท่ี 28  แสดงผลการประเมินการอ่าน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ปีการศึกษา 2558 ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

ชั้น 
ร้อยละผลกำรอ่ำนของนักเรียน 

หมำยเหตุ ดีเยี่ยม ดีมำก ดี พอใช้ ปรับปรุง ปรับปรุง
เร่งด่วน 

อ่ำน   
ไม่ออก 

ป.1 21.0 7.16 10.2 14.9 14.5 17.9 7.3  
ป.2 48.7 12.0 10.4 9.5 6.68 5.27 1.37  
ป.3 67.8 8.91 8.48 5.82 2.77 2.41 1.8  
ป.4 68.7 10.9 6.75 6.51 2.71 1.3 1.2  
ป.5 72.3 11.7 7.47 4.31 2.42 1.18 0.76  
ป.6 77.9 7.51 9.93 2.2 1.08 0.4 0.61  

เฉลี่ยผลกำรประเมิน 58.7 9.61 8.80 7.61 5.08 4.75 2.17  
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ตำรำงท่ี 29  แสดงผลการประเมินการเขียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2558  

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ชั้น 
ร้อยละผลกำรเขียนของนักเรียน 

หมำยเหตุ ดีเยี่ยม ดีมำก ดี พอใช้ ปรับ 
ปรุง 

ปรับปรุง
เร่งด่วน 

อ่ำน   
ไม่ออก 

ป.1 29.0 13.3 18.6 19.9 9.28 4.14 10.7  
ป.2 42.7 17.8 13.2 10.1 5.40 4.91 5.42  
ป.3 41.8 17.5 12.9 9.92 5.35 4.82 5.0  
ป.4 36.8 13.4 15.6 10.8 9.46 4.75 2.53  
ป.5 33.4 14.2 14.2 14.2 8.84 6.96 1.47  
ป.6 27.6 21.3 22.9 13.6 6.32 4.26 1.55  

เฉลี่ยผลกำรประเมิน 33.14 15.77 16.60 13.64 7.99 5.14 7.71  

2.4 โครงกำรพัฒนำทักษะและกำรสอนภำษำอังกฤษ 

ตำรำงที่ 30 แสดงผลการประเมินความพร้อมด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ปีการศึกษา 2558 (โรงเรียนประเมิน
ตนเอง) 

ที ่ อ ำเภอ จ ำนวนโรงเรียน 
จ ำแนกตำมระดับควำมพร้อม 

พร้อมน้อย   พร้อมปำนกลำง พร้อมสูง 
1 ธัญบุรี 11 1 5 5 
2 ล าลูกกา 30 10 16 4 
3 หนองเสือ 26 12 14 -  

รวม 23 35 9 
ร้อยละ 34.33 52.24 13.43 

 
3. ผลกำรแข่งขันทักษะทำงวิชำกำรงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
 3.1 การแข่งขัน ครั้งที่ 63 ปี พ.ศ. 2556   

- ระดับภาคกลางและภาคตะวันออกได้ล าดับที่ 27 (ระดับประถมศึกษา)   
- ระดับชาติ ได้ล าดับที่  30   

 3.2 การแข่งขัน ครั้งที่ 64 ปี พ.ศ. 2557   
- ระดับภาคกลางและภาคตะวันออกได้ล าดับที่ 30 (ระดับประถมศึกษา)   
- ระดับชาติ ได้ล าดับที่  101   

3.3 การแข่งขัน ครั้งที่ 65 ปี พ.ศ. 2558   
  - ระดับภาคกลางและภาคตะวันออกได้ล าดับที่ 12 (ระดับประถมศึกษา)   
  -  ระดับชาติ ได้ล าดับที่  60  
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4. กำรประเมนิคัดเลือกนักเรียนและสถำนศึกษำ เพื่อรับรำงวัลพระรำชทำน ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน   
 4.1 ผลการคัดเลือกรับรางวัลพระราชทาน  ประจ าปีการศึกษา 2556  ได้รับรางวัล  ดังนี้ 

1. ประเภทสถานศึกษา   รางวัลพระราชทาน  ได้แก่   
- โรงเรียนโชคชัยรังสิต  โรงเรียนขนาดใหญ่  ระดับประถมศึกษา 

2.  ประเภทนักเรียน   รางวัลพระราชทาน  ได้แก่ 
- เด็กหญิงสุพิชญา ตรีสมุทร โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ โรงเรียนขนาดใหญ่ ระดับประถมศึกษา 
- เด็กหญิงวรรณพร  มีสุข โรงเรียนธัญบุรี โรงเรียนขนาดใหญ่ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

3.   ประเภทสถานศึกษา รางวัลชมเชย ได้แก่ 
-  โรงเรียนประสานมิตร โรงเรียนขนาด ะดับก่อนประถมศึกษา 

4.  ประเภทนักเรียน รางวัลชมเชย ได้แก ่นางสาวผกาวัลย์ เอ่ียมรัตนโยธิน  โรงเรียนธัญบุรี 
 4.2 ผลการคัดเลือกรับรางวัลพระราชทาน  ประจ าปีการศึกษา 2557  ได้รับรางวัล  ดังนี้ 

1. ประเภทสถานศึกษา  รางวัลพระราชทาน  ได้แก่  
-  โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต   โรงเรียนขนาดใหญ่  ระดับประถมศึกษา 

2.  ประเภทสถานศึกษา  รางวัลชมเชย ได้แก่  
- โรงเรียนโรงเรียนโชคชัยรังสิต  โรงเรียนขนาดใหญ่  ระดับก่อนประถมศึกษา 
- โรงเรียนวัดนิเทศน์   โรงเรียนขนาดเล็ก  ระดับประถมศึกษา 

4.3 ผลการคัดเลือกรับรางวัลพระราชทาน  ประจ าปีการศึกษา 2558  ได้รับรางวัล  ดังนี้ 
1. ประเภทสถานศึกษา   รางวัลพระราชทาน ได้แก่   

- โรงเรียนโชคชัยรังสิต   โรงเรียนขนาดใหญ่  ระดับก่อนประถมศึกษา 
2.  ประเภทนักเรียน รางวัลพระราชทาน  ได้แก่   

- เด็กหญิงศศิธร  เนียมหอม  โรงเรียนวัดชัยมังคลาราม 

5. ด้ำนโอกำสทำงกำรศึกษำ 
5.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย 
เด็กปฐมวัยทุกคนมีความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาตามหลักสูตรการศึกษา

ปฐมวัย คิดเป็นร้อยละ  100 
5.2 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

  1) ประชากรวัยเรียนตาม ทร.14 ที่เกิดปี  พ.ศ. 2552 จ านวน 5,648 คน เข้าเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที ่1 ในปีการศึกษา 2559 จ านวน 5,648 คน คิดเป็นร้อยละ 100   

2) นักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ปีการศึกษา 2558 จากสถานศึกษาในสังกัด 
สพป.ปท.2 จ านวน 2,875 คน เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 2,875 คน คิดเป็น
ร้อยละ 100 

3) นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ในสังกัด สพป.ปท.2 จ านวน 1,193 
คน เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ สายอาชีพ หรือเทียบเท่า) ปีการศึกษา2559 จ านวน 1,111 
คน คิดเป็นร้อยละ 93.13 

5.3 นักเรียนออกกลางคัน   
  - นักเรียนออกกลางคัน ชั้นประถมศึกษา ปีการศึกษา 2558   จ านวน   -   คน   

- นักเรียนออกกลางคัน ชั้นมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2558  จ านวน   -   คน     
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5.4 การพัฒนาเด็กพิการให้ได้รับการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม ปีการศึกษา 2558 ในโรงเรียนทั่วไป 
จ านวน 53 โรงเรียน รวมเด็กพิการ จ านวน 1,052 คน ได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็นรายบุคคลด้วยรูปแบบที่
หลายหลาย จ านวน 969 คน คิดเป็นร้อยละ 92.11 

5.5 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  เขต 2  
ได้ด าเนินการช่วยนักเรียน ปีการศึกษา 2558 จ านวน 15 คน และปีการศึกษา 2559 จ านวน 15 คน 
6. ด้ำนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

ผลการด าเนินงานที่เกิดกับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี  เขต  2 มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ ดังนี้ 
 6.1 รางวัลจากส านักงานเลขาธิการคุรุสภา ประจ าปี  2556 ดังนี้  

- รางวัลหนึ่งแสนครูดี จ านวน 52  คน 
6.2 รางวัลจากส านักงานเลขาธิการคุรุสภา ประจ าปี 2557 ดังนี้ 

- รางวัลครูดีในดวงใจ จ านวน 1 คน ได้แก่ นายพิสิษฐ สุดจิตร์ โรงเรียนวัดพวงแก้ว 
- รางวัลหนึ่งแสนครูดี จ านวน 12 คน 

6.3 รางวัลจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2557 รางวัลข้าราชการและ
ลูกจ้างประจ า “สพฐ.ดีเด่น”  ปี 2557 ระดับประเทศ จ านวน 1 ราย ได้แก่ นางพนิดา พงษ์ประเสริฐ กลุ่ม 3 
ระดับปฏิบัติการ หรือปฏิบัติงาน 
  6.4 ข้าราชการครูได้รับการเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ   

 1) ปี พ.ศ. 2557 จ านวน 79 ราย ประกอบด้วย  
- คร ูจ านวน 77 ราย 
- รองผู้อ านวยการสถานศึกษา  จ านวน 1 ราย  
- ผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน 1 ราย  

2) ปี พ.ศ. 2558 จ านวน 34 ราย ประกอบด้วย  
- คร ูจ านวน 30 ราย  
- รองผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน 3 ราย  
- ผู้อ านวยการสถานศึกษา  จ านวน  1  ราย  

  3) ปี พ.ศ. 2559  จ านวน  ราย ประกอบด้วย  
- คร ูจ านวน 9 ราย  
- รองผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน 1 ราย 

7. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
7.1 สถานศึกษาในสังกัดทุกโรงมีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข้งครบองค์ประกอบตาม

กฎกระทรวง 

7.2 การเปรียบเทียบผลคะแนนการด าเนินงานตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2559  (KRS)  ส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ดังนี้  (KRS)  

 
 

 



24 
 
ตำรำงท่ี 31    

มิติ 
ปี 2558 ปี 2559 

ผลต่ำง 
คะแนนประเมิน คะแนนประเมิน 

มิติภายนอก (External Impacts) 3.46163 3.73983 0.27820 
มิติภายใน (Internal Management) 4.20000 4.71429 0.51429 

ค่ำคะแนนเฉลี่ยรวม  3.83082 3.96570 0.39625 

7.3 การเปรียบเทียบผลคะแนนการด าเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2559  (ARS)  ส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 

ตำรำงท่ี 32 

กลยุทธ์ ค่ำคะแนน 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558  

1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท 3.75374 
2. ขยายโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสใน
การพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ 

4.872930 

3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 4.09677 

4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 4.93023 

ค่ำคะแนนเฉลี่ยรวม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 4.28998 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559  
1. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 3.96070 
2. การเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับ
โอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ 

4.69205 

3. การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 3.85714 
4. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 4.54545 

ค่ำคะแนนเฉลี่ยรวม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 4.30659 

 7.4 สรุปค่าคะแนนตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการและตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2559   (3 ปีย้อนหลัง) 

ตำรำงท่ี 33 

ปีงบประมำณ พ.ศ. ค่ำคะแนนตำมค ำรับรอง(KRS) ค่ำคะแนนตำมแผนปฏิบัติรำชกำร (ARS) 
2557 4.20822 4.56061 
2558 3.68139 4.28998 
2559 3.96570 4.30659 
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ส่วนที่  2   
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 

 
การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ

เขตพ้ืนที่การศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน นั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องวิเคราะห์นโยบายด้านการศึกษาที่
เกี่ยวข้องทุกระดับ ซึ่งประกอบด้วย  

1. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
2. นโยบายรัฐบาล  
3. นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 
4. นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  (พลเอกดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ) 
5. จุดเน้นส าคัญ นโยบาย แนวทางหลักการด าเนินงานและโครงการส าคัญของกระทรวงศึกษาธิการ

(นายแพทย์ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์) 
6. ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ.2558 – 2563) 
7. ยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2559 – 2563  ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน 
8. นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 
9. สรุปสาระส าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
10. วัตถุประสงค์และแนวนโยบายตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552 – 2559) 
11. ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง  (พ.ศ. 2552 – 2561) 
12. ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 
13. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
14. ค่านิยมหลักของคนไทย  12  ประการ 
15. มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
16. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดปทุมธานี  พ.ศ. 2557 – 2560 
17. แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดปทุมธานี  พ.ศ. 2559 - 2562 

1.  ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี  

เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืนและให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 
20 ปี ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบเพ่ือใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานในระยะที่  2 ของรัฐบาล  
(ปี 2558 - 2559) และกรอบการปฏิรูปในระยะที่ 3 (ปี 2560 เป็นต้นไป) เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์“ประเทศมี
ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”นาไปสู่การ
พัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาค
และเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ จะประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่  
(1) ยุทธศาสตร์ ด้านความมั่นคง (2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทาง
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สังคม (5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และ (6) ยุทธศาสตร์
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

2.  นโยบายรัฐบาล 
ส าหรับภาพการศึกษาเพ่ืออนาคตประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนนั้น นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ 

จันทร์โอชา ได้ก าหนดนโยบายด้านการศึกษา ดังนี้ 
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการเรียนรู้  
- ปลูกฝังค่านิยม 12 ประการ บนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
- ปลูกฝังให้เด็กรักและภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักประวัติศาสตร์ชาติไทย และหน้าที่ความเป็น

พลเมืองที่ด ี 
- ยึดเด็กเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา มุ่งเน้นการอ่านออก เขียนได้ คิดเป็น มองเห็นอนาคต  
- ปรับหลักสูตรทุกระดับชั้นให้มีความต่อเนื่องกัน มุ่งเน้นการศึกษาเพ่ือการมีงานท า 
- ลดจ านวนรายวิชาอย่างเหมาะสมกับวัย  
ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษาและยกระดับมาตรฐานการศึกษา  
- สร้างโอกาสให้เข้าถึงบริการทางการเงินเพ่ือการศึกษาให้มากข้ึน  
- สร้างคนเพื่อส่งเสริมระบบเศรษฐกิจในภูมิภาคและพ้ืนที่ของตนเอง  
- สร้างความทัดเทียมทางการศึกษา โดยจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และสื่อดิจิทัล  
- สร้างโอกาสให้เด็กด้อยโอกาสทุกกลุ่มเข้าถึงการจัดบริการการศึกษา  
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ  
- แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา ยกระดับ

คุณภาพการศึกษา และวางรากฐานการปฏิรูปการศึกษาท้ังระบบ  
พัฒนาครู  
- สร้างกระบวนการเรียนรู้อย่างมีคุณค่าให้เกิดคุณภาพต่อตัวเด็กอย่างแท้จริง  
- สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู ผู้ปกครอง และเด็ก เพ่ือให้เด็กเรียนรู้อย่างมีความสุข  
- วางแผนผลิตและพัฒนาครูอย่างเป็นระบบ  
- แก้ไขปัญหาหนี้สินครู  
ผลิตและพัฒนากาลังคนเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ  
- บูรณาการการศึกษาทั้งระบบให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการผลิตและพัฒนาก าลังคน  
- ผลิตก าลังคนสายอาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน  สอดรับกับทิศทางการ

พัฒนาประเทศ และท้องถิ่น  
- ปรับภาพลักษณ์อาชีวศึกษาให้เป็นที่นิยม  
- ปฏิรูปการอุดมศึกษาในการวางแผนผลิตก าลังคน เน้นความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ  
- ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในทุกระดับการศึกษา  
เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
- พัฒนาก าลังคนให้เป็นแรงงานที่มีฝีมือ สามารถท างานได้ทั้งในและต่างประเทศ  
- เพ่ิมคุณวุฒิให้กับแรงงานไทย  
- พัฒนาความช านาญในการประกอบอาชีพ การใช้เทคโนโลยี และการใช้ทักษะภาษาต่างประเทศ 

ให้กับก าลังคน  
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- ส่งเสริมให้ประชาชนเรียนรู้ภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของประเทศ เพ่ือนบ้าน  
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
- ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมรวมตัวกันเป็นเครือข่ายและมีส่วนรับผิดชอบในการจัดการศึกษา  
- ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ผ่านแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น พิพิธภัณฑ์  
- ส่งเสริมให้ปราชญ์ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการถ่ายทอดความรู้  
ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในวงการศึกษา  
- สร้างคน สร้างสังคม และสร้างชาติให้ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  

3. นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
วิสัยทัศน์ 
ยกระดับคุณภาพการศึกษาที่ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และลดความเหลื่อมล้ าอย่างทั่วถึง 

ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการและรองรับการพัฒนาประเทศ 
พันธกิจ 
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศ  
2. เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนอย่างเสมอภาค  
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
ยุทธศาสตร์ 
1. ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้สอดคล้อง กับความต้องการและรองรับการพัฒนาประเทศ  
2. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  
3. ระบบงบประมาณและทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  
4. ระบบตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา  
5. ระบบสื่อสารและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  
6. พัฒนาระบบการผลิต การสรรหา และการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
7. ระบบการบริหารจัดการ  
8. สร้างโอกาสทางการศึกษา  
9. พัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้  
10. การวิจัยเพื่อพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
เป้าประสงค์ 
1. ก าลังคนมีคุณภาพและมาตรฐาน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ  
2. ผู้เรียนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ มาตรฐาน  
3. การจัดสรรงบประมาณเพ่ือการศึกษามีความทั่วถึง เป็นธรรม สอดคล้องกับความต้องการ จ าเป็น 

และนโยบายการผลิตและพัฒนาก าลังคนรองรับการพัฒนาประเทศ  
4. การตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษามีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน  
5. ระบบ ICT มีการบูรณาการเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดการเรียนรู้และบริหารจัดการ

ที่มีคุณภาพ รวดเร็ว และท่ัวถึง  
6. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษา และท้องถิ่น  
7. หน่วยงานมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล  
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8. ประชาชนทุกกลุ่มทุกวัยได้รับโอกาสในการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง เสมอภาค 
และเป็นธรรม  

9. ประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิต  
10. ผลงานวิจัย นวัตกรรม องค์ความรู้ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะหรือเชิงพาณิชย์ 
กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้  
1. คร ูเพ่ือแก้ปัญหาครูไม่ครบชั้น สอนไม่ตรงเอก ภาระงานเยอะ ขาดขวัญและก าลังใจ โดยมีแนวทาง

ด าเนินงาน อาทิ โครงการคุรุทายาท ทุนครูระดับอุดมศึกษา ราชภัฎเป็นเลิศ (ด้านครู) มหาวิทยาลัย พ่ีเลี้ยง
พัฒนาครูช่วงปิดภาคเรียน ปรับปรุงเกณฑ์ประเมินวิทยฐานะ ปรับปรุงบ้านพักครู เป็นต้น  

2. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือแก้โจทย์เด็กเรียนมาก ไม่มีความสุข และผลสัมฤทธิ์ต่ า โดยใช้
แนวทางการปฏิรูปหลักสูตรส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา การตั้งกรมวิชาการ โครงการลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ STEM Education กระบวนการ BBL ทวิ
ศึกษา การจัดท ามาตรฐานภาษาอังกฤษ Boot-camp เป็นต้น  

3. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ เพ่ือการผลิตพัฒนาก าลังคนและงานวิจัย ที่สอดคล้อง
กับความต้องการของการพัฒนาประเทศ เพ่ือส่งเสริมการผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของ
ประเทศ ยกระดับมาตรฐานฝีมือ แก้ปัญหาขาดแคลนกาลังแรงงานสายวิชาชีพ และงานวิจัยที่ไม่สามารถ
น าไปใช้ได้จริง โดยใช้แนวทางการสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา ทุนการศึกษาด้านวิชาชีพ ทวิศึกษา ทวิภาคี 
อาชีวศึกษาสู่สากล ปรับเกณฑ์การสรรหาและบรรจุครูอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่เป็นเลิศ ทุนให้ยืมสาขา 
ขาดแคลน เช่นภาษาอังกฤษ เป็นต้น  

4. การประเมินและการพัฒนามาตรฐานการศึกษา เพ่ือส่งเสริมการประเมินครู การศึกษาต่อในแต่ละ
ระดับ การประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนและสถานศึกษา โดยการสร้างกรอบมาตรฐานการประเมิน ก าหนด
แนวทางการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา การทดสอบผ่านหรือซ้ าชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พัฒนาแบบทดสอบการศึกษามาตรฐานระดับชาติ สร้างเครื่องมือ 
ระบบวิธีประเมินหรือประกันคุณภาพ เป็นต้น  

5. ICT เพ่ือการศึกษา เพ่ือปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน พัฒนาระบบฐานข้อมูล และระบบ การจัดการ
เนื้อหาสาระหรือองค์ความรู้ โดยใช้แนวทางการจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการศึกษา และ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารงาน มีการบูรณาการงบประมาณ ICT และโครงการ DLTV 
เป็นต้น  

6. การบริหารจัดการ เพ่ือให้มีระบบงบประมาณที่สอดคล้องกับการดาเนินงาน การก ากับดูแลที่มี
ประสิทธิภาพ ที่มีการบูรณาการและกระจายอ านาจ โดยใช้แนวทางของระบบคูปองเพ่ือการศึกษา การจัดสรร
งบประมาณตามกรอบปฏิรูปการศึกษา จัดกลุ่ม Cluster การปรับโครงสร้าง และปรับปรุงระเบียบในการเข้าสู่
ต าแหน่งและความก้าวหน้าในต าแหน่งผู้บริหารในพื้นที่ 

4. นโยบายด้านการศึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอกดาวพ์งษ ์รัตนสุวรรณ) 
พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้แถลงนโยบายด้านการศึกษา 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2558 โดยมีจุดเน้นและแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบาย 2 ส่วน ดังนี้  
1. กระแสพระราชด ารัสเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

“ให้ครูรักเด็กและเด็กรักครู”  
“ให้ครูสอนเด็กให้มีน้ าใจต่อเพ่ือน ไม่ให้แข่งขันกัน แต่ให้แข่งกับตัวเอง”  
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“ให้เด็กที่เรียนเก่งกว่าช่วยสอนเพื่อนที่เรียนช้ากว่า”  
“ให้ครูจัดกิจกรรมให้เด็กท าร่วมกัน เพ่ือให้เห็นคุณค่าของความสามัคคี”  

2. นโยบายนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 10 ข้อ  
จากจุดเน้นและแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา ได้ก าหนดเป็นนโยบายด้านการศึกษา ดังนี้  

นโยบายทั่วไป  
1. การจัดท าแผนงาน/โครงการเริ่มใหม่ เข้าใจจุดหมาย ลงรายละเอียด งานหลัก งานรอง เพ่ือให้

บรรลุผลงานหลัก มีฐานข้อมูลที่แน่น  
2. การปรับปรุงแผนงาน/โครงการเดิมที่ไม่สัมฤทธิ์ผล หาปัญหาที่ผ่านมา ท าไมท าไม่ส าเร็จ  
3. แผนงาน/โครงการพระราชด าริ โครงการอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบโดยตรง เป็นด าริของ

พระองค์ใด กระทรวงศึกษาธิการให้การสนับสนุนอย่างไร  
4. งบประมาณ งบลงทุนให้วางแผนโครงการในไตรมาสแรก การเสนอของบกลางให้เฉพาะที่จ าเป็น 

การบริหารงบประมาณโปร่งใส ตรวจสอบได ้มีการบูรณาการงบประมาณ  
5. เน้นการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร  จัดให้มีช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นระบบ  

น าเทคโนโลยีเข้ามาช่วย มีแผนการประชาสัมพันธ์  
6. อ านวยการเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน มีผู้รับผิดชอบ มีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ระยะสั้นและระยะ

ยาว รายงานการเกิดเหตุการณ์ด่วน  
7. การร่วมมือกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมให้ครบวงจร  
8. ให้ความส าคัญกับการบริหารงานส่วนภูมิภาคและเขตพ้ืนที่ต่างๆ ของแต่ละแท่ง เข้ามาท างาน 

ทบทวนบทบาทหน้าที่สิ่งใดท่ีต้องรู้และยังไม่รู้ มีสิ่งอ านวยความสะดวกพอเพียงหรือไม่  
9. โครงการจัดอบรมสัมมนา ต้องตอบโจทย์ที่ตั้งไว้ ใครควรเข้าร่วมการสัมมนา ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

เนื้อหาต้องสัมพันธ์กับเวลา  
10. ยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตร  
11. ให้มีการน า ICT เข้ามาใช้ในการบริหารงานในกระทรวงอย่างกว้างขวาง ด าเนินการศูนย์ศึกษา

ทางไกล (DL Thailand) ให้บูรณาการเข้ากับสถานีวิทยุเพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ (ETV)  
12. ให้ความส าคัญกับเทคนิคการสอน และการสื่อความหมาย  
13. ให้ความส าคัญกับบรรยากาศในการท างาน ให้ความส าคัญกับธงชาติ ความส าคัญในพ้ืนที่

รับผิดชอบทุกระดับในเขตพ้ืนที่ การรักษาความปลอดภัยแผนเผชิญเหตุ 
14. ให้ลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวกับการเรียนการสอนของครู เพ่ือให้ครูมีเวลาทุ่มเทให้กับการเรียนการ

สอนของนักเรียนอย่างจริงจัง  
15. การประเมินเพ่ือความก้าวหน้าต้องสอดคล้องกับผลการพัฒนาผู้เรียนทั้งความรู้และคุณลักษณะ  

และทักษะชีวิต  
16. การแก้ไขปัญหาการจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้  
17. ให้ลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวกับการเรียนการสอน การนาเด็กนักเรียน ครูออกนอกห้องเรียน  
นโยบายด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)  
1. การแก้ไขปัญหาเด็กประถม อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้  

- ปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนที่เห็นผลสัมฤทธิ์ชัดเจน เช่น การสอนแบบแจกลูกสะกดค าโดยใช้
แนวการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการสมอง (BBL)  
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- ก าหนดเป้าหมายให้นักเรียนชั้น ป.1 ต้องอ่านออกเขียนได้ ชั้น ป.2 ขึ้นไปต้องอ่านคล่อง เขียน
คล่อง เป็นต้น  

2. การดูแลเด็กออกกลางคัน  
- การดูแลเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาภาคบังคับ เช่น ต้องมีฐานข้อมูลเรื่องนี้ หากเด็กจบ

ออกไปต้องมีระบบติดตามดูแล และหากเด็กออกไปทางานที่ใด ต้องสนับสนุนให้เรียนต่อในสถานศึกษาของ 
กศน.  

3. ปรับปรุงหลักสูตร  
- การลดเวลาเรียน ลดการบ้านนักเรียน ให้นักเรียนเรียนอย่างมีความสุข แต่ไม่ใช่เวลาเหลือแล้วไป

จัดกิจกรรมที่เพ่ิมภาระหรือเพ่ิมการบ้านให้นักเรียนอีก  
- ไม่ใช่การเรียนเพ่ือมาสอบอย่างเดียว  
- ต้องสร้างภูมิต้านทานให้กับเด็กในยุคโลกไร้พรมแดน ให้นักเรียนคิด/ปฏิบัติมากกว่าท่องจ า  

4. การแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก  
- การแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กที่มีครูสอนไม่ครบชั้นเรียน  
- ใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) อย่างจริงจังเต็มรูปแบบ ส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียน

ไกลกังวลให้เป็นโรงเรียนต้นทางที่มีคุณภาพ  
5. การลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  

- การใช้โครงการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาทางไกล DLTV และผ่าน ICT ด้วย DLTV  
6. การประเมินครู/ นักเรียน/ โรงเรียน  

- การประเมินครู/ นักเรียน/ โรงเรียน หาความสมดุล ระหว่างการควบคุมคุณภาพทางการศึกษา
กับภาระงานของครูที่ต้องเพ่ิมขึ้น ตลอดจนปรับปรุงการคัดสรรครู ผู้บริหาร การประเมินวิทยฐานะให้
เหมาะสม อาจจัดโมบายทีมจากส่วนกลาง เพ่ือลดภาระครูหรือน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วย  

7. การดูแลรักษาสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในหน่วยงานและสถานศึกษา  
- ควรจัดให้มีระบบในการดูแลรักษาสิ่งของทั้งหมดอย่างแน่นหนา ไม่ว่าจะเป็นอาคาร สถานที่ 

ยานพาหนะ ตลอดจนครุภัณฑ์ต่าง ๆ ประกอบด้วย 1) ระบบการจัดหา - แจกจ่าย โดยจะต้องมีตรรกะ - มีเหตุ  
มีผลในการแจกจ่าย ไม่ใช่แจกจ่ายตามความเสน่หา จะท าให้เกิดความเลียแข้งเลียขากัน เป็นเรื่องที่ไม่ดี  
2) ระบบการซ่อมบ ารุง ควรตั้งทีมเฉพาะขึ้นมาเพ่ือบ ารุงดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องทุกวงรอบการใช้งาน พร้อมทั้ง
มีการรายงานผลการตรวจด้วย โดยเฉพาะยานพาหนะจะต้องมีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน เพ่ือให้การบ ารุงรักษา  
มีความต่อเนื่อง และ 3) การจ าหน่าย เพ่ือที่จะได้จัดซื้อทดแทน  

8. การดูแลเรื่องสวัสดิการ  
- ให้ความส าคัญกับการบรรจุ โยกย้าย เลื่อนต าแหน่ง วิทยฐานะ  
- การแก้ไขปัญหาหนี้สินครูจ านวนกว่าล้านล้านบาท ขณะนี้ได้มีการวางแนวทางและจัดระบบแก้ไข

ปัญหาเรื่องนี้ร่วมกับธนาคารออมสินแล้ว จึงขอฝากให้ครูใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต 
รู้จักใช้ รู้จักเก็บ ไม่แก่งแย่งแข่งขันกัน ขอให้ครูพยายามลดหนี้ลง ในขณะเดียวกันต้องสร้างจิตส านึกในการใช้
จ่ายให้กับลูกหลานของตัวเองด้วย  

9. การขยายโครงการธนาคารขยะในสถานศึกษา  
- ปลูกฝังการคัดแยกขยะ และท้ิงขยะให้ถูกที่แก่นักเรียน นิสิตนักศึกษาในทุกระดับการศึกษาและ

ทุกสังกัด  
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- ขยายโครงการธนาคารขยะในโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
38,000 แห่งทั่วประเทศ โดยมอบ สพฐ.ศึกษารายละเอียดเพ่ือหาแนวทางขยายโครงการธนาคารขยะให้ครบ
ทุกโรงเรียน  
แนวทางการทางาน เพ่ือขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาใน 3 ลักษณะ ดังนี้  

1. Hit the Point ฉีกปัญหาให้ขาด ตีโจทย์ให้แตกเพ่ือแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด  
2. Dynamic ขับเคลื่อนงานตลอดเวลา  
3. Lively ทางานแบบมีชีวิตจิตใจ  

5. จุดเน้นส าคัญ นโยบาย แนวทางหลักการด าเนินงานและโครงการส าคัญของกระทรวงศึกษาธิการ
(นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) 

นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบจุดเน้นเชิงนโยบาย 
แนวทางการด าเนินงาน และโครงการส าคัญของกระทรวงศึกษาธิการโดยยึดกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้านเป็น
หลักในการด าเนินการให้เป็นรูปธรรม ดังนี้ 

1. ด้านความม่ันคง 

แนวทางหลัก 

1.1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน 
1.1.1 การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก น้อมน าพระราชปณิธานและพระราชกระแส

ด้านการศึกษา พัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนวิชาที่มี เนื้อหาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

1.1.2 พัฒนากระบวนการเรียนการสอน เพ่ือความปรองดองและสมานฉันท์ เช่น กิจกรรมเพ่ือน
ชว่ยเพื่อน 

1.2 การบริหารจัดการ 
1.2.1 การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้พ้ืนที่ชายขอบ/ชายแดน 
1.2.2 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

2. ด้านการผลิต พัฒนาก าลังคนและสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
แนวทางหลัก : ผลิต พัฒนาก าลังคนและงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 
2.1 การยกระดับมาตรฐาน พัฒนาหลักสูตร สื่อ และครูด้านภาษา 

2.1.1 ยกระดับวิชาภาษาอังกฤษรองรับ Thailand 4.0 ในสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างต่อเนื่อง และสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
โดยจัดท า Echo English Vocational ซึ่งเป็น Application ภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนอาชีวศึกษา และ
การอบรมโดย Boot Camp ตลอดจนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของประชาชนรูปแบบต่าง ๆ อาทิ หลักสูตร
ภาษาอังกฤษระยะสั้น Application และสื่อต่าง ๆ ที่หลากหลาย 

2.1.2 พัฒนาวิชาภาษาจีน โดยหลักการเดียวกับวิชาภาษาอังกฤษ โดยปี พ. ศ. 2560  
จะด าเนินการเป็นกลุ่มเล็กโดยการสนับสนุนของสถานทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน 

2.1.3 ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) เพ่ือแก้ปัญหาการ 
ขาดแคลนบุคลากรสายวิทยาศาสตร์ของประเทศ 

2.1.4 พัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนหลักสูตรพิเศษเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขัน 
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 2.2 ผลิตก าลังคนรองรับ New S-Curve โดยสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาและจัดการศึกษา 
ทวิภาคีอีกรูปแบบหนึ่งโดยใช้สถานการณ์จริงจากสถานประกอบการและชุมชน “ปรับโรงงาน เป็นโรงเรียน” 
โดยมุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกทักษะฝีมือควบคู่กับการฝึกทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืน เพ่ือให้มี
สมรรถนะที่เป็นไปตามความต้องการของสถานประกอบการ 

2.3 ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน เร่งรัดการพัฒนาอาจารย์ เพ่ือผลิตนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย 10 อุตสาหกรรมใหม่ 

3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
แนวทางหลัก 
3.1 การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 

3.1.1 การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย 
1) กระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบดูเด็กระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นอนุบาล 3  

(เด็กอายุ 3 – 5 ปี) และจัดท ามาตรฐานผู้เรียน ครู สถานศึกษาและผู้บริหารเพ่ือประกันคุณภาพให้แก่เด็ก
ปฐมวัยทุกสังกัด 

2) หน่วยงานอื่น อาทิ กระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบดูเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
3.1.2 การส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 

1) เรื่องคุณธรรม จริยธรรมเน้นการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในเด็ก เยาวชน และ
ต่อยอดการสร้างความดี ซึ่งโมเดลการสร้างความดีมีหลายทางท้ังกระบวนการลูกเสือ-เนตรนารี รวมทั้งรูปแบบ
โรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ และโครงการยุวทูตความดี 

2) รณรงค์ให้เด็ก “เกลียดการโกง ความไม่ซื่อสัตย์” 
3.1.3 การพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร การเรียนการสอน 

1) หลักสูตรมีความยืดหยุ่น ชุมชนท้องถิ่นสามารถออกแบบหลักสูตรเองได้ 
2) ปรับปรุงหลักสูตร โดยเพิ่ม 3 วิชา ซึ่งอยู่ในกรอบเดิม ได้แก่ วิชาภูมิศาสตร์, ICT และ 

Design and Technology  โดยวิชา ICT และ Design and Technology เป็นการสนับสนุนช่วยเหลือจาก
ประเทศอังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกา  

3) แก้ไขปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ เน้นกิจกรรมการอ่านโดยเฉพาะการอ่านให้เด็ก
อนุบาลฟังและการปรับปรุงห้องสมุด 

4) เน้นการจัดการเรียนการสอน การคิดวิเคราะห์ตามรูปแบบ Active Learning  
ในห้องเรียนปกติและกิจกรรมเสริม โดยกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ เป็นกิจกรรม/ วิธีการย่อย รวมทั้ง
การรองรับผลการสอบ PISA และ STEM Education 

3.1.4 การวัดและประเมินผล 
1) การวางแผนการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) เพ่ือให้ผลคะแนนสูงขึ้น 
2) การประเมินผล O-Net ในวิชาสังคมศึกษาให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานเป็นผู้ประเมิน ส าหรับวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ให้สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเป็นผู้ออกข้อสอบ 

3) การออกข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ด าเนินการในรูปคณะท างานออก
ข้อสอบ 
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3.2 การผลิต พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
3.2.1 การสรรหาครู 

1) โครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น มอบให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานและส านักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา เป็นหน่วยงานหลักด าเนินการสรรหาครู (การผลิต
รูปแบบการสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การติดตามพร้อมการพัฒนา) 

2) เปิดโอกาสให้คนเก่งมาเป็นครู 
3.2.2 ปรับหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะครูให้เป็นการเชื่อมโยงกับการเรียนการสอนเพ่ือให้

ครูอยู่ในห้องเรียน 
3.2.3 การพัฒนาครู การอบรมครู 

1) หลักสูตรในการอบรมครูให้มีความเชื่อมโยงกับการได้รับวิทยฐานะ และการได้รับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู โดยต้องเป็นหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติ/ เห็นชอบ รวมทั้งการพัฒนาครูด้วย
ระบบ TEPE Online 

2) หน่วยด าเนินการให้หน่วยงานกลางในการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการ
ศึกษา ได้แก่ สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย และสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

4. ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
แนวทางหลัก : โอกาส และความเสมอภาคทางการศึกษา 
4.1 สร้างโอกาส และความเสมอภาคทางการศึกษาโดยยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่ต้องการความ

ช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU) รวมทั้งการด าเนินการตามแนวทาง No Child Left 
Behind คือ จัดท าข้อมูลเพ่ือส่งต่อผู้เรียน การป้องกัน การติดตามเด็กออกกลางคันโดยชุมชน ผู้ปกครองร่วม
รับผิดชอบ และคัดกรองเด็กท่ีมีความจ าเป็นและต้องการพิเศษ 

4.2 เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาให้
สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน ทั้งด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบเครือข่าย ด้านระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษา ด้านสื่อและองค์ความรู้ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และรู้
เท่ากันการเปลี่ยนแปลง 

4.3 จัดระบบการคัดเลือกเข้าเรียนมหาวิทยาลัย (Admission) เพ่ือสร้างความเท่าเทียมในการใช้สิทธิ์
เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาผ่านระบบ Clearing-House  

5. ด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
แนวทางหลัก : พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน 
5.1 โครงการธนาคารขยะ โดยโรงเรียนและชุมชนร่วมคัดแยกขยะน ากลับมาใช้ประโยชน์ 
5.2 การสร้างจิตส านึกการพัฒนาอย่างยั่งยืน เช่น โรงเรียนตามพระราชด าริ : ต้นแบบการจัดการ

สิ่งแวดล้อม 
5.3 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยขยายผลบรรจุในหลักสูตรทุกระดับ 
6. ด้านการพัฒนาระบบ และการบริหารจัดการ 
แนวทางหลัก : พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
6.1 เรื่องกฎหมาย 
เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับกฎหมายการศึกษา เพ่ือรองรับร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. .... จ านวน 12 ฉบับ 

ดังนี้ 
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6.1.1 กฎหมายหลัก 
1) พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... 
2) พ.ร.บ. กองทุนช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ พ.ศ. .... 
3) พ.ร.บ. ปฏิรูปการศึกษา : จัดตั้งคณะกรรมการให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน 

6.1.2 กฎหมายรองใน พ.ร.บ. ปฏิรูปการศึกษา 
1) พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
2) พ.ร.บ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3) พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
4) พ.ร.บ. เงินเดือน วิทยฐานะและเงินประจ าต าแหน่งข้าราชการครู 
5) พ.ร.บ. การอุดมศึกษา พ.ศ. ... 
6) พ.ร.บ. โรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
7) พ.ร.บ. การศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. .... 
8) พ.ร.บ. เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา พ.ศ. .... 
9) พ.ร.บ. กองทุนพัฒนาครู พ.ศ. .... 

6.2 ปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
6.3 การจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา ที่เป็นรูปธรรม ชัดเจน 
6.4 การขับเคลื่อนนโยบายระดับพื้นท่ี 

ให้ส านักงานศึกษาธิการภาค และส านักงานศึกษาธิการจังหวัด เป็นฐานในการขับเคลื่อนนโยบาย
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

6.5 บริหารจัดการโรงเรียนแม่เหล็กและโรงเรียนขนาดเล็ก 

6. ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2558 – 2563) 
 ด้วยการศึกษาเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการสร้างชาติ โดยเป็นปัจจัยส าคัญที่ทุกประเทศน ามาใช้เป็น
นโยบายหลักส าหรับการพัฒนาประเทศและพัฒนามนุษย์ให้สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ และความสุข ให้สามารถ
อยู่ร่วมกับคนอ่ืนได้ ด้วยการบริหารประเทศตามนโยบายของ พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา ก าหนดให้มีการ
ปฏิรูป เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรมในหลายๆด้าน ซึ่งการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูป 
เป้าหมายการปฏิรูปการศึกษา เพ่ือสัมมาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทย ให้เป็นพลเมืองดี มีความเป็นไทย 
มีความรู้ความสามารถ จึงต้องจัดการศึกษาให้สัมพันธ์ เชื่อมโยงกับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ให้มีศักยภาพ
แข่งขันท้ังในกลุ่มประเทศอาเซียนและสังคมโลก  
สภาวะการศึกษาไทย  

1. คุณภาพการศึกษา  
ผลการประเมิน สมศ. สกศ. พบว่ามีสถานศึกษาจ านวนมากไม่ได้มาตรฐาน  ด้านผู้ เรียน  

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า  ขาดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในด้านครู พบปัญหาขาดแคลนครูที่มีคุณภาพ 
ด้านการบริหารจัดการ พบว่ายังไม่มีการกระจายการบริหารจัดการสู่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา 
และ อปท. ขาดการมีส่วนร่วมที่แท้จริง   

ผลการทดสอบระดับชาติ O – NET ในชั้น ป.6 และ ม.3 ตั้งแต่ปีการศึกษา พ.ศ. 2551 – 2555 
เกือบทั้งหมดต่ ากว่า ร้อยละ 50 และผลการทดสอบ NT พบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีความรู้ต่ ากว่ามาตรฐานใน
รายวิชาที่ส าคัญ เช่น วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การคิดเชิงวิเคราะห์ด้านภาษา โดยสรุป ในช่วงการปฏิรูป
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การศึกษาที่ผ่านมา ควรได้รับการพัฒนาและปรับปรุงในหลายด้านจากผลการประเมินและผลการทดสอบ
ระดับชาติและระดับสากล 

2. โอกาสและการเข้าถึง  
คนไทยยังขาดโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาเนื่องจากยังมีข้อจ ากัด ได้แก่ การรวมศูนย์ในการ

บริหารจัดการ ยังยึดติดกับระบบราชการ หลักสูตรไม่ตอบสนองความต้องการเชิงพ้ืนที่ การจ าแนกครูตาม
ความถนัด  
ทิศทางการศึกษาส าหรับคนไทยในอนาคต 

ข้อเสนอของ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ TDRI หัวใจส าคัญของการปฏิรูป  
1. สร้างระบบความรับผิดชอบเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยให้โรงเรียนรับผิดชอบโดยตรงต่อ

ผู้ปกครองและนักเรียนมากข้ึน  
2. การปรับหลักสูตรให้ สื่อการสอนและการพัฒนาครู เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้อย่างเหมาะสมกับบริบท

ของศตวรรษท่ี 21  
3. ลดความเหลื่อมล้ าของคุณภาพการศึกษา โดยปรับการจัดสรรงบประมาณให้พื้นที่ที่มีปัญหาทาง

เศรษฐกิจและสังคมมากขึ้น สร้างระบบให้ความช่วยเหลือโรงเรียน ครูนักเรียนที่มีปัญหา งานวิจัยนี้ยังเสนอ
แนวทางการปฏิรูประบบการศึกษา 5 ด้าน 

ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
วิสยัทัศน์  
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของประเทศไทยมีคุณภาพ และมาตรฐานระดับสากล บนพ้ืนฐานความเป็นไทย 
พันธกิจ  
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพ

การศึกษา 
เป้าหมาย   
นักเรียนดี เก่ง มีความสุข 
ยุทธศาสตร์  
1. ปฏิรูปการเรียนการสอน 
2. ปฏิรูปการพัฒนาวิชาชีพ 
3. ปฏิรูปการบริหารจัดการ 
ยุทธศาสตร์ระยะเร่งด่วน ของคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

(ซุปเปอร์บอร์ดการศึกษา มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558) มีวัตถุประสงค์เพ่ือดูและการศึกษา โดย
มีเป้าหมาย 6 ประการ ได้แก่ 

1. เด็กจบ ป.1 ต้องอ่านออกเขียนได้และต้องมีการประเมินผลที่เป็นรูปธรรม 
2. การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเสริมทักษะอาชีพเด็กชั้น ม.1 – ม.6 ต้องเลือกเรียนวิชาเสริมเป็นสาขา

วิชาชีพเพ่ือการวางแผนอาชีพในอนาคตได้ 
3. การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
4. การปฏิบัติตามค่านิยม 12 ประการ 
5. การขยายผลการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง 
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6. ผลิตครูที่มีความเข้มข้น อาทิ คุรุทายาทที่มีความสามารถตอบรับการสอนของเด็กได้อย่างแท้จริง 

7. ยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2559 – 2563 ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
   ขั้นพื้นฐาน 
 วิสัยทัศน์   

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของประเทศไทย  มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากลบนพ้ืนฐานของความเป็น
ไทย 
 พันธกิจ 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ 
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยมหลัก

ของคนไทย 12 ประการ 
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม เพ่ือเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพ

การศึกษา และบูรณาการการจัดการศึกษา 
 เป้าประสงค์ 

เ พ่ือให้การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล               
บนพื้นฐานของความเป็นไทย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงก าหนดเป้าประสงค์ ดังนี้ 

1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา  และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคนมีพัฒนาการที่เหมาะสม
ตามวัย และมีคุณภาพ  

2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค 
3. ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน มีทักษะที่เหมาะสม และการท างานมุ่งเน้น

ผลสัมฤทธิ์  
4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  และสถานศึกษามีประสิทธิภาพ  และเป็น

กลไกขับเคลื่อนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
5. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เน้นการท างานแบบบูรณาการ  การบริหารแบบมีส่วนร่วม 

จากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา และกระจายอ านาจและความรับผิดชอบสู่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และสถานศึกษา  

6. พ้ืนที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นพิเศษและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาที่
เหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่ 

จุดเน้นการด าเนินงาน   
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดจุดเน้นการด าเนินงาน โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
         ส่วนที่ 1 จุดเน้นด้านผู้เรียน  

1.1 นักเร ียนมีสมรรถนะสำคัญ สู่มาตรฐานสากล   
1.2 น ักเร ียนม ีค ุณธรรม จร ิยธรรม ร ักความเป ็นไทย ห ่างไกลยาเสพต ิด ม ีค ุณล ักษณะ และท ักษะทาง

สังคมท ี่เหมาะสม 
1.3 น ักเร ียนที่ม ีความต ้องการพ ิเศษได ้ร ับการส ่งเสร ิม สน ับสน ุนและพ ัฒนาเต็มศักยภาพ

เป ็นรายบุคคล ด้วยร ูปแบบท ี่หลากหลาย 
         ส่วนที ่2  จ ุดเน้นด้านครแูละบุคลากรทางการศ ึกษา 

2..1 คร ูได ้ร ับการพ ัฒนาองค ์ความรู้ และท ักษะในการสื่อสารม ีสมรรถนะในการสอนอย ่างมีประสิทธิภาพ 
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2.2 ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการบริหารงานทุกด้านให้มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผล 

2.3 ครู และบุคลากรทางการศึกษา  มีขวัญก าลังใจในการทางาน 
2.4 องค ์กร คณะบ ุคคลและผู ้ม ีส ่วนได ้ส ่วนเส ียที่เกี่ยวข ้อง วางแผนและสรรหาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรยีน และสังคม 
          ส่วนที ่3 จ ุดเน้นด้านการบร ิหารจ ัดการ 

3.1 สถานศ ึกษา สำน ักงานเขตพ้ืนท ี่การศ ึกษา และสำน ักบร ิหารงานการศ ึกษาพิเศษ บริหาร
จ ัดการโดยมุง่เน้นการกระจายอำนาจ การมสี ่วนร่วม และม ีความรับผ ิดชอบต ่อผล การดำเนินงาน 

3.2 หน ่วยงานในส ังก ัดสาน ักงานคณะกรรมการการศ ึกษาขั้นพ้ืนฐานท ุกระด ับ ส่งเสร ิมการมีส่วน
ร ่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 1. นโยบายเร่งด่วนที่ด าเนินการแล้ว 

- ปรับลดเวลาเรียน  ผ่อนคลายหลักสูตร 
- จัดการศึกษาวิชาประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง และส่งเสริมค่านิยมของคนไทย 12  ประการ 
- ลดภาระของครู  ปรับลดกิจกรรมที่ไม่เก่ียวข้องกับการเรียนของเด็ก 
- ลดการสอบ O-NET เหลือ 5 กลุ่มสาระ 
- ยกเลิกการสอบ  LAS  ป.1 - 2, 4, 5 และ ม.1 - 2, 4 - 5 
- ปรับลดขนาดห้องเรียนประถมศึกษา 30 คน มัธยมศึกษา 40 คน 

2. ยุทธศาสตร์เร่งด่วน (2559) 
2.1 เด็กไทยอ่านออกเขียนได้ตั้งแต่ชั้น ป.1 ในปีการศึกษา 2558 

- เรียนแบบแจกลูกสะกดค า 
 - BBL 
 - อบรมครู 65,000 คน ประเมินผลต่อเนื่องทุกโรงเรียน 

2.2 ส่งเสริมการศึกษาอาชีพ 
 - จัดการศึกษา ทวิศึกษา ม.ปลาย 450 โรง 35,000 คน 
 - สอนวิชาชีพในโรงเรียนขยายโอกาสและมัธยมศึกษา 550 โรง 
 - ส่งเสริมการศึกษาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 10 พ้ืนที ่

2.3 พัฒนาการสอนภาษาอังกฤษ 
 - ใช้ระบบ CEFR โดยความร่วมมือของ ม.เคมบริส และบริติสเคาท์ซิล 
 - สอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร (CLT) 
 - ประเมินครู พัฒนาครู จัดท าสื่อการศึกษา 
 - จัดการศึกษาในระบบใหม่ส าหรับนักเรียน 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 - ผลิตคุรุทายาท 
 - สรรหาครูดีเข้าสู่ระบบ 
 - พัฒนาด้วยระบบ TEPE จัดตั้งศูนย์ 77 จังหวัด และ 9 ศูนย์ หลักอบรมครู 400,000 คน 

2.5 พัฒนาคุณลักษณะเด็กไทย 
- ส่งเสริมการสอนประวัติศาสตร์ 
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- การสอนหน้าที่พลเมือง 
- สร้างคุณลักษณะคนไทย 12 ประการ 

  2.6 พัฒนาระบบ  ICT 
   - DLTV 15,533 โรง 
   - DLTV 14,500 โรง 
   - จัดตั้งศูนย์พัฒนาสื่อและส่งเสริมการศึกษาทางไกล 
  2.7 ลดเวลาเรียนของเด็กไทย 
   - ปรับลดเวลาเรียน เน้นวิชาหลักช่วงเช้า และจัดกิจกรรมเสริมทักษะช่วงบ่าย เริ่มภาค 2  
ปีการศึกษา 2558 
   - จดัระบบการเรียนในโรงเรียนน าร่อง 3,500 โรง   
 3. ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา (2559 – 2563) 

3.1 ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสทางการศึกษาและลดความเหลื่อมล้ า 
 - การสร้างโอกาสระดับกลุ่ม/พื้นที่ 
 - ค่าใช้จ่ายและระบบสนับสนุน 
 - การรับนักเรียน 
 - ลัดปัญหาออกกลางคัน 

3.2 ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 - คุณภาพโรงเรียนแต่ละประเภท 
 - การเพ่ิมคะแนนผลสัมฤทธิ์ 
 - การพัฒนาสู่มาตรฐานสากล 

3.3 ยุทธศาสตร์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 - การผลิต    
 - สรรหา 
 - พัฒนา     
 - ขวัญก าลังใจและความก้าวหน้า 

3.4 ยุทธศาสตร์พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา 
 - ICT เพ่ือการบริหาร 
 - ระบบ ICT เพ่ือการศึกษา 
 - การพัฒนาสื่อ ICT 

3.5 ยุทธศาสตร์พัฒนาการสื่อสารสู่อาเซียนและสากล 
 - ภาษา 
 - อาเซียน 
 - ขีดความสามารถในการแข่งขัน 

3.6 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 - การบริหารส่วนกลาง 
 - การบริหารเขตพ้ืนที่ 
 - การพัฒนาโรงเรียนและกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพ 
 - ระบบธรรมาภิบาล 
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3.7 ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา 
 - ปฏิรูปหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 

1) ปรับหลักสูตร 
2) พัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

 - ปฏิรูประบบการสรรหาและพัฒนาครู 
1) ระบบการสอบ  การสรรหาเข้าสู่ต าแหน่ง 
2) การพัฒนาครูแบบออนไลน์ 

 - ปฏิรูประบบบริหารจัดการ 
1) จัดตั้ง อ.ก.ค.ศ. สพฐ. 
2) พัฒนาระบบสภาการศึกษาจังหวัด  ปรับระบบเขตพ้ืนที่ 
3) พัฒนาโรงเรียนนิติบุคคล 

8. นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
จากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในความเป็นมานโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน 

ซึ่งมีภารกิจหลักในการจัดและส่งเสริมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงก าหนดองค์ประกอบนโยบาย เพ่ือพัฒนาไปใน
ทิศทางที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของประเทศ และของโลก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ผลผลิต 
จุดเน้น และตัวชี้วัด ดังนี้  

วิสัยทัศน์  
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพ้ืนฐานของ ความเป็น

ไทย  
พันธกิจ  
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ  
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 16 ตามหลักสูตร และค่านิยม

หลักของคนไทย 12 ประการ  
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการ ที่เน้นการมีส่วนร่วม เพ่ือเสริมสร้างความรับผิดชอบ ต่อคุณภาพ

การศึกษา และบูรณาการการจัดการศึกษา  
เป้าประสงค์ 
เพ่ือให้การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพ้ืนฐาน

ของความเป็นไทย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จึงก าหนดเป้าประสงค์ ดังนี้  
1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตาม

วัย และมีคุณภาพ  
2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค  
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการท างาน ที่มุ่งเน้น

ผลสัมฤทธิ์  
4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสถานศึกษา มีประสิทธิภาพ 

และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล  
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5. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เน้นการท างานแบบบูรณาการ มีเครือข่ายการ
บริหารจัดการ บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา กระจายอ านาจและความรับผิดชอบ
สู่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 

6. พ้ืนที่พิเศษได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาที่เหมาะสมตาม
บริบทของพ้ืนที ่

โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ในการด าเนินงาน 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
กลยุทธ์ 
1. กระจายอ านาจและความรับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษา 

1.1 ส่งเสริม สนับสนุนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา ให้มีความสามารถ และ 
มีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการด้วยตนเอง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

1.2 บูรณาการการทางาน พัฒนาคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมให้
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา พัฒนาคุณภาพตามบริบทได้เพ่ิมข้ึน  

1.3 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  
1.4 พัฒนาระบบการสื่อสารและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  
1.5 พัฒนาระบบงบประมาณและทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  
1.6 พัฒนาระบบ กากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือการบริหารจัดการที่มี

ประสิทธิภาพ  
1.7 แก้ไขปัญหาการบริหารจัดการที่ไม่เหมาะสม ให้ถูกต้องโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

2. ส่งเสริมเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ  
2.1 สร้างเครือข่ายในรูปแบบ cluster ของสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในการบริหาร 

จัดการศึกษาร่วมกัน  
2.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา  
2.2.1 ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนทราบถึงความต้องการได้รับการช่วยเหลือของสถานศึกษาใน

การจัดการศึกษา  
2.2.2 ประสานหน่วยงานทุกภาคส่วน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เข้ามาร่วมพัฒนาและช่วยเหลือ

สถานศึกษา  
3. ส่งเสริมการนาผลการวิจัยไปใช้เพ่ือพัฒนานโยบายและเป็นฐานในการพัฒนาการจัดการศึกษาของ

เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา  
4. ส่งเสริมสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และองค์คณะบุคคล ให้มีความรับผิดชอบต่อผล

การดาเนินงาน  
4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และองค์คณะบุคคลที่มี ผลงาน

เชิงประจักษ ์ 
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4.2 สร้างแรงจูงใจให้สานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และองค์คณะบุคคลให้มีผลงานเชิง
ประจักษ์  

4.3 รับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร องค์คณะบุคคลในการปรับปรุง 
แก้ไขและติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง  

5. ส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาในพ้ืนที่พิเศษ และระดับต าบล  
5.1 พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในพื้นที่พิเศษให้เหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่  
5.2 วางแผนพัฒนาการศึกษาระดับต าบล (Educational Maps) 

ผลผลิต  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการด าเนินงาน 6 ผลผลิต ดังนี้  
1) ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา  
2) ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ  
3) ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย  
4) เด็กพิการได้รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและพัฒนาสมรรถภาพ  
5) เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
6) ผู้ที่มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ  
จุดเน้น  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนด 6 จุดเน้นการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.

2560 ที่สอดคล้องกับ 6 ยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้  
1. จุดเน้นด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  
2. จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา  
3. จุดเน้นด้านพัฒนาก าลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ  
4. จุดเน้นด้านการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
5. จุดเน้นด้าน ICT เพ่ือการศึกษา  
6. จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ  
จุดเน้นด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  
1. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้มีการปรับปรุงตามความเหมาะสม ดังต่อไปนี้  

1.1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานมีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับผู้เรียน  
1.2 โครงสร้างเวลาเรียนมีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับผู้เรียน  
1.3 สถานศึกษาทุกแห่งมีการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในแต่ละช่วงชั้น  
1.4 สถานศึกษาใช้ STEM Education BBL DLTV  

2. ผู้เรียนมีสมรรถนะที่ส าคัญ สู่มาตรฐานสากล ดังต่อไปนี้  
2.1 ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการด้าน ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาที่

สมดุล เหมาะสมกับสังคม วัย และเรียนรู้อย่างมีความสุข  
2.2 ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อ่านออก เขียนได ้ 
2.3 ผู้เรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ขึ้นไป อ่านคล่องเขียนคล่อง  
2.4 ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีความสามารถด้านภาษา ด้านค านวณ และด้านเหตุผล ผ่าน

เกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดเพิ่มข้ึน  



43 
 

2.5 ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) กลุ่มสาระหลักเพ่ิมข้ึน 

2.6 ผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาได้รับการส่งเสริมให้มีแรงจูงใจสู่อาชีพด้วยการแนะแนว และได้รับ
การพัฒนาความรู้ทักษะที่เหมาะสมเพ่ือการมีงานท าในอนาคต 

2.7 ผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสาร ทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะชีวิต และทักษะการใช้
เทคโนโลยี ที่เหมาะสมตามช่วงวัย 

2.8 ผู้เรียนได้รับการวัดและประเมินผลที่หลากหลายเหมาะสมตามศักยภาพเป็นรายบุคคล 
3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ รวมทั้งมีจิตส านึกในการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด 
3.1 ผู้เรียนระดับประถมศึกษา ใฝ่เรียนรู้ ใฝ่ดี และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
3.2 ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีทักษะการแก้ปัญหา และอยู่อย่างพอเพียง 
3.3 ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความมุ่งมั่นในการศึกษาและการท างาน สามารถปรับตัว

เข้ากับพหุวัฒนธรรม บนพื้นฐานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย 
4. ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

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

ตัวช้ีวัดด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  
1. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้มีการปรับปรุงตามความเหมาะสม  

- หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับผู้เรียน 
- โครงสร้างเวลาเรียนได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับผู้เรียน 
- สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในแต่ละช่วงชั้น 
- ร้อยละ 90 ของสถานศึกษา ใช้ STEM Education BBL DLTV 

2. ผู้เรียนมีสมรรถนะที่ส าคัญสู่มาตรฐานสากล 
- ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษาทุกคนได้รับการเตรียมความพร้อมตามช่วงวัย 
- ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกคนอ่านออกเขียนได้ 
- ผู้เรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ขึ้นไปทุกคน อ่านคล่องเขียนคล่อง 
- ค่าเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน (NT) เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 
- ค่าเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ของผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระหลัก 5 วิชา โดยรวมเพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 3  
- ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคนมีแรงจูงใจสู่อาชีพและการมีงานท าในอนาคต  
- ผู้เรียนทุกคนมีทักษะในการสื่อสาร ทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะชีวิต และทักษะการ

ใช้เทคโนโลยี  
- ร้อยละ 50 ของผู้เรียนที่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเรียนต่อสายอาชีพ  
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- ผู้เรียนทุกคนได้รับการวัดและประเมินผลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (E-testing)  
3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ รวมทั้งมีจิตส านึก ในการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด  
- ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ สอดคล้องตามช่วง

วัย  
- ผู้เรียนทุกคนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
- ผู้เรียนทุกคนป้องกันตนเองให้ห่างไกลยาเสพติดและการแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน  
4. ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเต็มตามศักยภาพเป็นรายบุคคล   

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา  
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ ตรงตามความต้องการของบุคคล และ

สถานศึกษา  
1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาวิธีจัดการเรียนรู้ ที่ใช้ทักษะกระบวนการคิด 

รวมทั้งการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  
1.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ

สื่อสารที่ทันสมัย  
1.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการนิเทศแบบกัลยาณมิตร จากส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และครู ทั้งในโรงเรียน ระหว่างโรงเรียน หรือภาคส่วนอ่ืน ๆ ตามความพร้อม
ของโรงเรียน  

1.4 ครูและบุคลากรทางการศึกษา สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
และทุกภาคส่วนให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้  

1.5 ครูจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน  
1.6 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณของความเป็นครู การเป็นครูมืออาชีพ และยึดมั่น

ในจรรยาบรรณวิชาชีพ  
2. ผู้บริหารสถานศึกษา สามารถบริหารงานทุกด้านให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล  
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญก าลังใจในการท างาน และมีผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์  
4. องค์กร องค์คณะบุคคล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียวางแผนสรรหา ย้าย โอน ครู และบุคลากรทางการ

ศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนและชุมชน  
ตัวช้ีวัดด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา  
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ ตรงตามความต้องการของบุคคล และ

สถานศึกษา  
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนผ่านการประเมินการพัฒนาวิธีการจัดการเรียนรู้ที่มีทักษะ

กระบวนการคิด การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร  
- ศึกษานิเทศก์ทุกคน สามารถนิเทศและช่วยเหลือครูให้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มี ID-Plan และน าไปใช้ในการพัฒนาตนเอง  

2. ผู้บริหารสถานศึกษา สามารถบริหารงานทุกด้านให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 
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- ผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรง (โรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนในฝัน และโรงเรียนดีประจ าต าบล 
โรงเรียนประชารัฐ) มีความสามารถบริหารสถานศึกษา ในศตวรรษท่ี 21 ในระดับดีข้ึนไป  

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญก าลังใจในการท างาน และมีผลการปฏิบัติงาน  
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนที่มีผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ ได้รับการยก

ย่องเชิดชูเกียรติ  
4. องค์กร องค์คณะบุคคล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียวางแผนสรรหา ย้าย โอน ครู และบุคลากรทางการ

ศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนและชุมชน 
- คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพ้ืนที่การศึกษาและคณะกรรมการ

สถานศึกษา มีการบริหารงานบุคคลเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  
จุดเน้นด้านพัฒนาก าลังคนและงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ  
1. สถานศึกษาสร้างค่านิยมเชิงบวกในการเรียนสายอาชีพ เพ่ือลดสัดส่วนการเรียนสายสามัญ  
2. หน่วยงานทุกระดับมีการวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้  
ตัวช้ีวัดด้านพัฒนาก าลังคนและงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ  
1. สถานศึกษาทุกแห่งสร้างค่านิยมเชิงบวกในการเรียนสายอาชีพ เพ่ือลดสัดส่วนการเรียน สายสามัญ  
2. ร้อยละ 80 ของหน่วยงานทุกระดับมีการวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้  
จุดเน้นด้านการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
1. ระบบการประเมินสถานศึกษาและผู้เรียนมีการพัฒนาให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน  
2. ระบบทดสอบเพ่ือประเมินผ่าน หรือซ้ าชั้น มีการพัฒนาให้เหมาะสมในการจบการศึกษา  

ชั้นประถมศึกษาปีที ่6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6  
3. ผู้ประเมินคุณภาพสถานศึกษามีการพัฒนาตามมาตรฐานผู้ประเมิน  
ตัวช้ีวัดด้านการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
1. ระบบการประเมินสถานศึกษาและผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน  
2. ระบบทดสอบเพ่ือประเมินผ่าน หรือซ้ าชั้น ได้รับการพัฒนาให้เหมาะสมในการจบการศึกษา  

ชั้นประถมศึกษาปีที ่6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6  
3. ผู้ประเมินคุณภาพสถานศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานผู้ประเมิน  
จุดเน้นด้าน ICT เพื่อการศึกษา  
1. หน่วยงานทุกระดับพัฒนาระบบ ICT เพ่ือการศึกษาให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน  
2. หน่วยงานทุกระดับพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้เป็นฐานเดียวกันในเรื่องข้อมูลนักเรียน  ข้อมูล

ครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อมูลสถานศึกษาและข้อมูลข้าราชการและบุคลากรอ่ืน ในการใช้ข้อมูลร่วมกัน
อย่างมีประสิทธิภาพ  

3. หน่วยงานทุกระดับพัฒนา DLTV DLIT ให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน  
4. ผู้เรียนมีคอมพิวเตอร์ใช้ในการเรียนรู้  
ตัวช้ีวัดด้าน ICT เพื่อการศึกษา  
1. หน่วยงานทุกระดับได้รับการพัฒนาระบบ ICT เพ่ือการศึกษาให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและ

ผู้เรียน  
2. หน่วยงานทุกระดับได้รับการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้เป็นฐานเดียวกันในเรื่องข้อมูล

นักเรียน ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อมูลสถานศึกษาและข้อมูลข้าราชการและบุคลากรอ่ืน ในการ
ใช้ข้อมูลร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ  
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3. หน่วยงานทุกระดับได้รับการพัฒนา DLTV DLIT ให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน  
4. ผู้เรียนทุกคนมีคอมพิวเตอร์ใช้ในการเรียนรู้  
จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ  
1. หน่วยงานทุกระดับบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นการกระจายอ านาจ การสร้างเครือข่าย และรับผิดชอบ

ต่อผลการด าเนินงาน  
1.1 สถานศึกษาที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพภายนอกตามที่ก าหนดได้รับการแก้ไข  ช่วยเหลือ 

นิเทศ ติดตาม และประเมินผล  
1.2 สถานศึกษาขนาดเล็กได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพการจัดการศึกษา  
1.3 สถานศึกษาที่มีความพร้อมรับการกระจายอ านาจ มีรูปแบบการบริหารจัดการได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  
1.4 สถานศึกษาบริหารจัดการร่วมกันโดยใช้การวางแผนพัฒนาการศึกษาระดับต าบล 

(Educational Maps)  
1.5 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบริหารร่วมกันในรูปแบบ cluster อย่างมีประสิทธิภาพ  
1.6 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ โดยใช้มาตรฐานส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษา  
1.7 หน่วยงานทุกระดับพัฒนาคุณภาพการศึกษา สร้างระบบสวัสดิการ สวัสดิภาพ และความ

ปลอดภัยให้เหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่พิเศษ  
1.8 หน่วยงานทุกระดับพัฒนาระบบ กeกับ ติดตาม และประเมินผล เพ่ือการบริหารจัดการที่มี

ประสิทธิภาพและต่อเนื่อง  
1.9 หน่วยงานทุกระดับปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาณ และเกณฑ์การจัดสรรงบเงินอุดหนุน

ค่าใช้จ่ายรายหัว ให้มีความเหมาะสมและเพียงพอ  
1.10 หน่วยงานทุกระดับ ยกย่องเชิดชูเกียรติ หน่วยงาน องค์คณะบุคคลและบุคลากรที่มีผลงาน

เชิงประจักษ ์ 
1.11 หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมให้มีการวิจัยเพ่ือพัฒนานโยบายและพัฒนาการจัดการศึกษาของ

เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา  
1.12 หน่วยงานทุกระดับ มีการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  

2. หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
2.1 หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม ในการจัด

การศึกษา  
2.2 หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมการระดมทรัพยากรในการจัดการศึกษา  
2.3 หน่วยงานทุกระดับ รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย

เพ่ือปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษา 
ตัวช้ีวัดด้านการบริหารจัดการ  
1. หน่วยงานทุกระดับบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นการกระจายอ านาจ การสร้างเครือข่าย และรับผิดชอบ

ต่อผลการด าเนินงาน  
- สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งตามกฎกระทรวงว่าด้วย  หลักเกณฑ์

และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 มุ่งเน้นการกระจายอ านาจ การสร้างเครือข่าย การมีส่วนร่วม 
และมีความรับผิดชอบต่อผลการดาเนินงาน  
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- สถานศึกษาทุกแห่งที่เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก ผ่านการรับรองคุณภาพภายนอก
ตามท่ีก าหนด  

- ร้อยละ 60 ของสถานศึกษาขนาดเล็กบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  
- ร้อยละ 60 ของสถานศึกษาระดับต าบลมีการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
- เครือข่าย cluster ทุกแห่ง บริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
- สถานศึกษาทุกแห่งมีการจัดท าแผนเผชิญเหตุภัยพิบัติต่างๆ และบูรณาการในการจัด การเรียนรู้  
- ร้อยละ 80 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาผ่านการประเมินมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาระดับดีมากข้ึนไป  
- เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา เบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 96 และงบลงทุน ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 87  

- ร้อยละ 1 ของสถานศึกษา ได้รับการพัฒนาให้เป็นหน่วยเบิกจ่ายตรง  
- สถานศึกษาทุกแห่ง สามารถพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนและด าเนินการได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  
- ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกแห่งผ่านการประเมินตามโครงการคุณธรรม และ ความโปร่งใส

ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
- หน่วยงานทุกระดับมีผลงานเชิงประจักษ์ ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ  
- ร้อยละ 80 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา มีงานวิจัยและน าผลการวิจัย  

ใช้พัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษา  
2. หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  

- ส านักเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษาทุกแห่ง ได้รับความร่วมมือ ส่งเสริมและสนับสนุน
ทรัพยากรเพ่ือการจัดการศึกษา  

- สถานศึกษาทุกแห่งในโครงการโรงเรียนประชารัฐ สามารถพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

9. สรุปสาระส าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี  12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
วิสัยทัศน์ 
ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
  วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย ค่านิยมที่ดี มีจิต
สาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจน เป็นคนเก่งที่มีทักษะ
ความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต  

2. เพ่ือให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากร
และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็งพ่ึงพา
ตนเองได ้ 
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3. เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได ้มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งของฐานการ
ผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ
ฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้า  

4. เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุนการเติบโตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  

5. เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการทางานเชิงบูรณาการ
ของภาคีการพัฒนา  

6. เพ่ือให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค โดยการพัฒนาภาคและเมืองเพ่ือรองรับการพัฒนา
ยกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่  

7. เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยงกับประเทศต่าง ๆ ทั้งในระดับ อนุภูมิภาค ภูมิภาค และ
นานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบาทนาและสร้างสรรค์ในด้านการค้า 
การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่าง ๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก  

ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 มีทั้งหมด 10 ยุทธศาสตร ์ดังนี้ 
1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
แนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ ประกอบด้วย (1) ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม  

มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ อาทิ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอก
ห้องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย และจิตสาธารณะ (2) พัฒนาศักยภาพคนให้มี
ทักษะ ความรู้ และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า อาทิ ส่งเสริมเด็กปฐมวัยให้มีการพัฒนาทักษะ
ทางสมองและทางสังคมที่เหมาะสม เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ  
(3) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต อาทิ ปรับระบบบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็ก
ให้มีการจัดทรัพยากรร่วมกันให้มีขนาดและจ านวนที่เหมาะสม ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต (4) ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ  
อาทิ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมทางสุขภาพและโภชนาการที่เหมาะสมกับวัย ปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายและ
ภาษีในการควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ (5) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพ
ภาครัฐและปรับระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพ อาทิ ปรับระบบบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันระหว่าง
สถานพยาบาลทุกสังกัดในเขตพ้ืนที่สุขภาพ (6) พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับ
สังคมสูงวัย อาทิ ผลักดันให้มีกฎหมายการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว และ (7) ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วน
ร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง อาทิ ก าหนดมาตรการดูแลครอบครัวที่เปราะบาง  และส่งเสริม
สถาบันการศึกษาให้เป็นแหล่งบริการความรู้ทางวิชาการท่ีทุกคนเข้าถึงได้ 

2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม  
แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย (1) การเพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 40 

ที่มีรายได้ต่ าสุดสามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐและมีอาชีพ อาทิ ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มี
คุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  โดยให้การดูแลนักเรียนที่ครอบคลุม
ตั้งแต่การสร้างรายได้ของครัวเรือน สนับสนุนค่าเดินทางไปยังสถานศึกษา ให้ทุนการศึกษาต่อระดับสูง  
(2) การกระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพให้ครอบคลุม
และท่ัวถึง อาท ิบริหารจัดการการให้บริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ผ่านการพัฒนาระบบ
ส่งต่อผู้ป่วยทั้งในระดับจังหวัด ภาค และระดับประเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และ (3) เสริมสร้างศักยภาพ
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ชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการสร้างความเข้มแข็งการเงินฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีสิทธิในการจัดการทุนที่ดินและทรัพยากรภายในชุมชน อาทิ 
สนับสนุนการให้ความรู้ในการบริหารจัดการทางการเงินแก่ชุมชนและครัวเรือน  การปรับองค์กรการเงินของ
ชุมชนให้ทาหน้าที่เป็นสถาบันการเงินในระดับหมู่บ้าน/ต าบลที่ทาหน้าที่ทั้งการให้กู้ยืมและการออม และจัดตั้ง
โครงข่ายการเงินฐานรากโดยมีธนาคารออมสินและธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์เป็นแม่ข่าย 

3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
แนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ ประกอบด้วย (1) การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม ทั้งในด้านการคลัง 

อาทิ เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดแผนงานโครงการ การจัดสรรงบประมาณ การบริหาร และการตรวจสอบ
กระบวนการงบประมาณ และด้านการเงิน อาทิ เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการเงินและสถาบันการเงินทั้งใน
ตลาดเงินและตลาดทุนให้สามารถสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และ (2) การเสริมสร้างและพัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ มุ่งเน้นการสร้างความเชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่า
ระหว่างภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการค้าการลงทุน เพ่ือยกระดับศักยภาพในการแข่งขันของ
ประเทศ โดยยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐาน  ต่อยอดความเข้มแข็งของ
อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพปัจจุบันเพ่ือยกระดับไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง  วางอนาคตรากฐานการ
พัฒนาอุตสาหกรรม เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย
และกฎระเบียบเพ่ือส่งเสริมการค้าที่เป็นธรรมและอานวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน 

4. ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย (1) การรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลของการ

อนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม (2) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้าเพ่ือให้
เกิดความม่ันคง สมดุล และยั่งยืน (3) การแก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม (4) ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (5) สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพ่ิมขีดความสามารถในการ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (6) การบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ  
(7) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และ (8) การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 

5. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่ง และย่ังยืน  
แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย (1) การรักษาความมั่นคงภายใน เพ่ือให้เกิดความสงบใน

สังคมและธ ารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ (2) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการปูองกันประเทศเพ่ือเตรียม
ความพร้อมในการรับมือภัยคุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ  (3) การส่งเสริมความร่วมมือกับ
ต่างประเทศด้านความม่ันคง เพ่ือบูรณาการความร่วมมือกับมิตรประเทศเพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม 
และการปูองกันภัยคุกคามข้ามชาติ (4) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพ่ือคงไว้ซึ่ง
อ านาจอธิปไตยและสิทธิอธิปไตยในเขตทะเล และ (5) การบริหารจัดการความมั่นคงเพ่ือการพัฒนา เพ่ือให้เกิด
ความสอดคล้องกันระหว่างแผนงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงการพัฒนาภายใต้การมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน 

6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย  

แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย (1) ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และ
คุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า (2) ปรับปรุง
กระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ  เพ่ือให้การจัดสรร
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และการใช้จ่ายมีประสิทธิภาพ (3) เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล 
เพ่ือให้ประชาชนและภาคธุรกิจได้รับบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และอานวยความสะดวก ตรงตามความ
ต้องการ (4) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนได้รับการ
บริการอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง (5) ปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้
สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส และยุติธรรม และ (6) ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย 
เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ  

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  
แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย (1) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านขนส่ง อาทิ พัฒนา

ระบบรถไฟให้เป็นโครงข่ายหลักในการเดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายถนน พัฒนาระบบขนส่ง
ทางอากาศ และพัฒนาระบบขนส่งทางน้า (2) การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง อาทิ การพัฒนา
อุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกิดจากการลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และพัฒนาการบริหารจัดการในสาขาขนส่ง 
(3) พัฒนาระบบโลจิสติกส์ อาทิ พัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่
อุปทานให้ได้มาตรฐานสากล และพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการอานวยความสะดวกทางการค้า (4) พัฒนา
ด้านพลังงาน อาท ิจัดหาพลังงานให้เพียงพอและสร้างความมั่นคงในการผลิตพลังงาน เพ่ิมศักยภาพการบริหาร
จัดการ การผลิต และการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด (5) พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล อาทิ พัฒนาและ
ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของประเทศให้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลในการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางธุรกิจ และ (6) พัฒนาระบบน้าประปา อาทิ พัฒนาระบบน้าประปาให้
ครอบคลุมและท่ัวถึง และการบริหารจัดการการใช้น้าอย่างมีประสิทธิภาพและการสร้างนวัตกรรม  

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย (1) เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้

ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม อาทิ ลงทุนวิจัยและพัฒนากลุ่มเทคโนโลยีที่ประเทศไทยมีศักยภาพ
พัฒนาได้เอง และกลุ่มเทคโนโลยีที่นาสู่การพัฒนาแบบก้าวกระโดด ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทางสังคมเพ่ือลดความเหลื่อมล้าและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน (2) พัฒนาผู้ประกอบการ
ให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี อาท ิส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีบทบาทหลักด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีและ
ร่วมก าหนดทิศทางการพัฒนานวัตกรรม ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการออกแบบและการจัดการ
ธุรกิจที่ผสานการใช้เทคโนโลยีให้แพร่หลายในกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจของไทย  และ (3) พัฒนาสภาวะ
แวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ด้านบุคลากรวิจัย อาทิ การเร่งการผลิต
บุคลากรสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการโดยเฉพาะในสาขา STEM 
และพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีทั้งความรู้และความเข้าใจในเทคโนโลยี  

9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ  
แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย (1) การพัฒนาภาคเพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจาย

ตัวอย่างทั่วถึง พัฒนาภาคเหนือให้เป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง พัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้
หลุดพ้นจากความยากจนสู่เป้าหมายการพ่ึงตนเอง พัฒนาภาคกลางเป็นฐานเศรษฐกิจชั้นนา พัฒนาภาคใต้เป็น
ฐานการสร้างรายได้ที่หลากหลาย (2) การพัฒนาเมือง อาทิ พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองศูนย์กลางของจังหวัด
ให้เป็นเมืองน่าอยู่ ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างมีบูรณาการภายใต้การมีส่วนร่วมของส่วนกลาง  
ส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง และ (3) การพัฒนา
พ้ืนที่เศรษฐกิจ อาทิ พัฒนาฟ้ืนฟูพ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกให้เป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมหลักของ
ประเทศที่ขยายตัวอย่างมีสมดุล มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ พัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่
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บริเวณชายแดนเป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและเกิดผลที่เป็น
รูปธรรม  

10. ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา  
แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย (1) ขยายความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนกับมิตร

ประเทศ และแสวงหาตลาดใหม่สาหรับสินค้าและบริการของไทย (2) พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคม
ขนส่ง โลจิสติกส์ และโทรคมนาคมในกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคภายใต้แผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, 
BIMSTEC ,และ JDS และภูมิภาคอาเซียนเพื่ออานวยความสะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ (3) พัฒนาและ
ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุนที่โดดเด่นในภูมิภาค (4) ส่งเสริมการ
ลงทุนไทยในต่างประเทศของผู้ประกอบการไทย (5) เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือน
บ้านในลักษณะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ทั้งในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคท่ีมีความเสมอภาคกัน (6) สร้างความ
เป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ (7) เข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือ
ระหว่างประเทศโดยมีบทบาทท่ีสร้างสรรค์ (8) ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติ 

10. วัตถุประสงค์และแนวนโยบายตามแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2579) 
 “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” 

วัตถุประสงค์  1  พัฒนาคนอย่างรอบด้านและสมดุลเพ่ือเป็นฐานองการพัฒนา 
  แนวนโยบาย 1.1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ในทุกระดับและประเภทการศึกษา 
  แนวนโยบาย 1.2 ปลูกฝังและเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมค่านิยม  
มีจิตส านึก และมีความภูมิใจในความเป็นไทย มีระเบียบวินัย มีจิตสาธารณะ ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม และ
ยึดมั่นในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และรังเกียจการทุจริต ต่อต้าน
การซื้อสิทธิ์ขายเสียง 
  แนวนโยบาย 1.3 เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนทุกคนตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต  
ได้มีโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาและการเรียนรู้ โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการหรือทุพพลภาพยากจน อยู่ใน
ท้องถิ่นห่างไกลทุรกันดาร 
  แนวนโยบาย  1.4  ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและ
เสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและร่วมมือกับนานาประเทศ 
                 แนวนโยบาย 1.5 พัฒนามาตรฐานและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งระบบประกัน
คุณภาพภายในและระบบประกันคุณภาพภายนอก 
                  แนวนโยบาย 1.6 ผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ
และมาตรฐาน มีคุณธรรมและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 วัตถุประสงค์  2  สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรม ภูมิปัญญาและการเรียนรู้ 
                 แนวนโยบาย 2.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาอบรม และเรียนรู้ของสถาบันศาสนาและสถาบัน
สังคม ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
                 แนวนโยบาย 2.2 ส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายภูมิปัญญาและการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ศิลปะ  
วัฒนธรรม พลศึกษา กีฬา เป็นวิถีชีวิตอย่างมีคุณภาพและตลอดชีวิต 
                 แนวนโยบาย 2.3 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้  นวัตกรรม และทรัพย์สิน  
ทางปัญญา พัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้ และสร้างกลไกการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
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 วัตถุประสงค์ 3 พัฒนาสภาพแวดล้อมของสังคมเพ่ือเป็นฐานในการพัฒนาคน และสร้างสังคม
คุณธรรม ภูมิปัญญาและการเรียนรู้ 
                 แนวนโยบาย 3.1 พัฒนาและน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือการพัฒนาคุณภาพเพ่ิมโอกาส
ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
                 แนวนโยบาย 3.2 เ พ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการโดยเร่งรัดกระจายอ านาจ            
การบริหาร และจัดการศึกษาไปสู่สถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                 แนวนโยบาย 3.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ประชาชน ประชาสังคม และทุก
ภาคส่วน ของสังคมในการบริหารจัดการศึกษา และสนับสนุนส่งเสริมการศึกษา 
                 แนวนโยบาย 3.4 ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ และการลงทุนเพ่ือการศึกษาตลอดจน
บริหารจัดการและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
                 แนวนโยบาย 3.5 ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการศึกษา พัฒนาความเป็นสากล
ของการศึกษาเพ่ือรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน และเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันของประเทศภายใต้กระแส
โลกาภิวัตน ์ขณะเดียวกันสามารถอยู่ร่วมกันกับพลโลกอย่างสันติสุข มีการพึ่งพาอาศัยและเกื้อกูลกัน 

11. ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552 – 2561) 
นับจากที่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 10 ปี  

ของความพยายามปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบอีกครั้งหนึ่ง จากการประเมินผลการปฏิรูปการศึกษาที่ผ่านมา
พบว่า หลายเรื่องประสบผลส าเร็จแต่อย่างไรก็ตามยังมีอีกหลายเรื่องที่มีปัญหาต้องเร่งพัฒนาปรับปรุงและต่อ
ยอด โดยเฉพาะด้านคุณภาพผู้เรียน ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ประสิทธิภาพของการบริหาร
จัดการ รวมทั้งการเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น รวมทั้งนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นให้
มีการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ โดยในการด าเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา ด าเนินการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองและที่ประชุมสภาการศึกษา เมื่อวันที่ 5  
กุมภาพันธ์ 2552 ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาเฉพาะกิจปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง  
ด าเนินการให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป และได้ก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และกรอบแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองบนฐานของหลักการและแนวทางแห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ดังนี้ 

วิสัยทัศน์  “คนไทยได้เรียนรูต้ลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ”  
ปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้  และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพ่ือให้คนไทยทุกคนได้
เรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยอย่างมีคุณภาพในทุกระดับ/ ประเภทการศึกษา 
 เป้าหมาย    
 ภายในปี 2561 มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ โดยเน้นประเด็นหลักสาม
ประการ คือ 
 1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเรียนรู้ของคนไทย สร้างโอกาสทางการศึกษาและ
เรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผู้เรียน สถานศึกษาแหล่งเรียนรู้ สภาพแวดล้อม หลักสูตรและเนื้อหา พัฒนาวิชาชีพครูให้
เป็นวิชาชีพที่มีคุณค่า สามารถดึงดูดคนเก่งดีและมีใจรักมาเป็นครูคณาจารย์ได้อย่างยั่งยืน ภายใต้ระบบบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ  
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 2.  โอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้  เพ่ิมโอกาสการศึกษาและเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
เพ่ือให้ประชาชนทุกคน ทุกเพศ ทุกวัยมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  

 3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมในการบริหารและจัดการศึกษา โดยเพ่ิมบทบาท
ของผู้ที่อยู่ภายนอกระบบการศึกษาด้วย  

 กรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษา   
  มีการปฏิรูปการศึกษาและเรียนรู้อย่างเป็นระบบ โดย        
1. พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ ที่มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและแสวงหาความรู้

อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
2. พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่  ที่ เป็นผู้ เ อ้ืออ านวยให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้  เป็นวิชาชีพที่ มี

คุณค่า  สามารถดึงดูดคนเก่ง คนดี มีใจรักในวิชาชีพครูมาเป็นครู  
3. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ เพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาทุกระดับ/

ประเภทให้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพและพัฒนาแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ ส าหรับการศึกษาและเรียนรู้ทั้ง
ในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย  

4. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่  ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจสู่สถานศึกษาเขตพ้ืนที่
การศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน ภาคเอกชนและทุกภาค
ส่วน  มีระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
 จุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน   
 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดให้มีการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552–2561) 
นั้น การพัฒนาหลักสูตร การเรียนรู้ การวัดและประเมินผล เป็นโครงการหลักโครงการหนึ่งในแผนการ
ขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา ซึ่งได้ก าหนดสาระส าคัญของจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน ดังนี้ 
 1. ด้านความสามารถและทักษะ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 เป็นช่วงชั้นที่จ าเป็นต้องปูพ้ืนฐานความสามารถและทักษะในการ 
อ่านออก เขียนได ้คิดเลขเป็น มีทักษะการคิดขั้นพ้ืนฐาน ทักษะชีวิต และทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตาม
ช่วงวัย 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 พัฒนาความสามารถให้สูงขึ้นจนสามารถอ่านคล่อง เขียนคล่อง คิด
เลขคล่อง  มีทักษะการคิดขั้นพ้ืนฐาน ทักษะชีวิต และทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 มุ่งพัฒนาต่อยอด พัฒนาความสามารถในการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ ทักษะการคิดขั้นสูง ทักษะชีวิต ทักษะการสื่อสาร
อย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 มุ่งพัฒนาต่อเนื่อง พัฒนาด้านความสามารถในการแสวงหาความรู้เพ่ือ
การแก้ปัญหาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้  เน้นเพ่ิมเติมความสามารถด้านการใช้
ภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษให้สามารถสื่อสารได้ ทักษะการคิดขั้นสูง ทักษะชีวิต ทักษะการ
สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย 
   2. ด้านคุณลักษณะ 

ด้านคุณลักษณะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนทุกระดับชั้น มีความเป็นพลเมือง รักชาติ ศาสน์กษัตริย์  
ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ  
ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่ก าหนดไว้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 และมี
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คุณลักษณะนิสัยที่ต้องเน้นเป็นการเฉพาะในแต่ละช่วงวัยและพัฒนาต่อเนื่องในทุกช่วงชั้น ดังนี้ ชั้น ป.1– 3  
เน้นความใฝ่ดี ชั้น ป.4 - 6 ใฝ่เรียนรู้ ชั้น ม.1 – 3 อยู่อย่างพอเพียง และชั้น ม. 4 -6 มีความมุ่งมั่นในการศึกษา
และการท างาน โดยสอดแทรกในกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ตลอดจน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 เป้าหมายยุทธศาสตร์และตัวบ่งชี้การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง(พ.ศ. 2552 – 2561) 
 เป้าหมายยุทธศาสตร์ ตัวบ่งชี้ และค่าเป้าหมายการปฏิรูปการศึกษาไทยภายในปี พ.ศ. 2561 
ก าหนดไว้ ดังนี้ 
 เป้าหมายยุทธศาสตร์ข้อ 1 คนไทยและการศึกษาไทยมีคุณภาพ และได้มาตรฐานระดับสากล 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบระดับชาติ มีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ  
50 

1.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เพ่ิมขึ้น เป็นไม่ต่ ากว่า  ค่าเฉลี่ย 
นานาชาติ (ผลทดสอบ PISA) 

1.3 ความสามารถด้านภาษาอังกฤษเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3 ต่อปี 
1.4 ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 ต่อปี 
1.5 สัดส่วนผู้เรียนมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษา:สามัญศึกษาเป็น 60 : 40 
1.6 ผู้ส าเร็จอาชีวศึกษาและอุดมศึกษามีคุณภาพระดับสากล และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
1.7 จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย (อายุ 15 – 59 ปี) เพ่ิมข้ึนเป็น 12 ปี 

 เป้าหมายยุทธศาสตร์ข้อ 2 คนไทยใฝ่รู้ : สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง รักการอ่าน และแสวงหา
ความรู้อย่างต่อเนื่อง 

2.1 ผู้เรียนทุกระดับการศึกษา ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75 มีทักษะในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง  
รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

2.2 อัตราการรู้หนังสือของประชากร (อายุ 15 – 60 ปี) เป็นร้อยละ 100 
2.3 ผู้เข้ารับบริการในแหล่งเรียนรู้เพิ่มข้ึนปีละอย่างน้อยร้อยละ 10 
2.4 คนไทยใช้เวลาอ่านหนังสือนอกเวลาเรียน/นอกเวลาท างาน โดยเฉลี่ยอย่างน้อยวันละ 60 นาท ี
2.5 สัดส่วนผู้ที่ใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือการเรียนรู้ต่อประชากรอายุ 6 ปี ขึ้นไป เป็นร้อยละ 50  

 เป้าหมายยุทธศาสตร์ข้อ 3 คนไทยใฝ่ดี : มีคุณธรรมพ้ืนฐาน มีจิตส านึกและค่านิยมที่พึงประสงค์  
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มีจิตสาธารณะ มีวัฒนธรรมประชาธิปไตย 

3.1 ผู้เรียนทุกระดับการศึกษา  ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75 มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความเป็นพลเมือง 
3.2 จ านวนคดีเด็กและเยาวชนที่ถูกด าเนินคดี  โดยสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนลดลง

ร้อยละ  10  ต่อปี 
 3.3 จ านวนเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี ที่ตั้งครรภ์ลดลงร้อยละ 10 ต่อปี 
 3.4 จ านวนเด็กและเยาวชนเข้ารับการบ าบัดยาเสพติดลดลงร้อยละ 10 ต่อปี 
 3.5 สัดส่วนคนไทยที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนา และกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืนและสังคม  
อย่างสม่ าเสมอเพ่ือขึ้นร้อยละ  5  ต่อปี 
 เป้าหมายยุทธศาสตร์ข้อ 4 คนไทยคิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาได้ : มีทักษะในการคิดและปฏิบัติ  
มีความสามารถในการแก้ปัญหา  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความสามารถในการสื่อสาร 

4.1 ผู้เรียนในระดับการศึกษา ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์   
มีวิจารณญาณ  มีความคิดสร้างสรรค์ 
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 4.2 ผู้ส าเร็จการอาชีวศึกษาและการอุดมศึกษา มีสมรรถนะเป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้และมีงานท า
ภายใน 1 ปี รวมทั้งประกอบอาชีพอิสระเพ่ิมข้ึน 
 4.3 ก าลังแรงงานที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาขึ้นไปเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 65 และมีสมรรถนะทาง
วิชาชีพตามมาตรฐาน 

12. ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
- ความรู้เกี่ยวกับโลก (Global Awareness) 
- ความรู้เกี่ยวกับการเงิน เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ และการเป็นผู้ประกอบการ (Financial, Economics, 

Business and Entrepreneurial Literacy) 
- ความรู้ด้านการเป็นพลเมืองที่ดี (Civic Literacy) 
- ความรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) 
- ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Literacy) 
ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม จะเป็นตัวก าหนดความพร้อมของนักเรียนเข้าสู่โลกการท างานที่

มีความซับซ้อนมากขึ้นในปัจจุบัน ได้แก่ 
- ความริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
- การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา 
- การสื่อสารและการร่วมมือ 
ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี เนื่องด้วยในปัจจุบันมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทาง

สื่อและเทคโนโลยีมากมาย ผู้เรียนจึงต้องมีความสามารถในการแสดงทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและ
ปฏิบัติงานได้หลากหลาย โดยอาศัยความรู้ในหลายด้าน ดังนี้ 

- ความรู้ด้านสารสนเทศ 
- ความรู้เกี่ยวกับสื่อ 
- ความรู้ด้านเทคโนโลยี 
ทักษะด้านชีวิตและอาชีพ ในการด ารงชีวิตและท างานในยุคปัจจุบันให้ประสบความส าเร็จ นักเรียน

จะต้องพัฒนาทักษะชีวิตที่ส าคัญดังต่อไปนี้ 
- ความยืดหยุ่นและการปรับตัว 
- การริเริ่มสร้างสรรค์และเป็นตัวของตัวเอง 
- ทักษะสังคมและสังคมข้ามวัฒนธรรม 
- การเป็นผู้สร้างหรือผู้ผลิต (Productivity) และความรับผิดชอบเชื่อถือได้ (Accountability) 
- ภาวะผู้น าและความรับผิดชอบ (Responsibility)  
ทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 ที่ทุกคนจะต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต คือ การเรียนรู้ 3R x 7C 

     - 3R คือ Reading (อ่านออก), (W)Riting (เขียนได้), และ (A) Rithemetics (คิดเลขเป็น) 
- 7C ได้แก่  
1) Critical Thinking and Problem Solving (ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะใน

การแก้ปัญหา) 
         2) Creativity and Innovation (ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม) 
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3) Cross-cultural Understanding (ทักษะด้านความเข้าใจความต่างวัฒนธรรมต่าง
กระบวนทัศน์) 

4) Collaboration, Teamwork and Leadership (ทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็น
ทีม และภาวะผู้น า) 

5) Communications, Information, and Media Literacy (ทักษะด้านการสื่อสาร
สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ) 

6) Computing and ICT Literacy (ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร) 

7) Career and Learning Skills (ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้) 

13. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

เพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข  ในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้ 
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
2. ซื่อสัตย์สุจริต 
3. มีวินัย 
4. ใฝ่เรียนรู้ 
5. อยู่อย่างพอเพียง 
6. มุ่งม่ันในการท างาน 
7. รักความเป็นไทย 
8. มีจิตสาธารณะ 
การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นหน้าที่ของสถานศึกษาที่ต้องด าเนินการปลูกฝังคุณธรรม

จริยธรรมให้กับนักเรียนผ่านกิจกรรมการเรียนการสอน/การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตลอดจนสอดแทรกใน
กิจวัตรประจ าวันของนักเรียนซึ่งการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษาจะบรรลุผลอย่างมี
ประสิทธิภาพ ต้องอาศัยการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย ได้แก่  ผู้บริหารสถานศึกษา 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ครูที่ปรึกษา ครูผู้สอน ผู้ปกครองและชุมชน ที่ต้องมุ่งขัดเกลา บ่มเพาะ 
ปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน เพ่ือให้สถานศึกษามีแนวทางในการด าเนินการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ได้ก าหนดนิยาม ตัวชี้วัด พฤติกรรมบ่งชี้ และเกณฑ์การให้คะแนนของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ แต่ทั้งนี้
สถานศึกษาสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ในการประเมินได้ก าหนดเกณฑ์การประเมินเป็นราย
พฤติกรรมบ่งชี้ตามระดับการศึกษา ดังนี้  

1) ระดับประถมศึกษา (ป.1-ป.3)    
2) ระดับประถมศึกษา  (ป.4-ป.6)  
3) ระดับมัธยมศึกษา  (ม.1-ม.3)  
4) ระดับมัธยมศึกษา  (ม.4-ม.6)   
ส าหรับรายละเอียดดังกล่าวได้เสนอไว้ในเอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 เรื่องแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และแนวทางการพัฒนาการวัดและ
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2552  
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14. ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ    
            1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
            2 .ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 
            3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
            4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม 
            5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
            6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
            7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
            8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
            9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รูท้ า รู้ปฏิบัติตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 10. รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว  รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจ าหน่าย และพร้อมที่จะขยาย 
กิจการเมื่อ มีความพร้อมเมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 
            11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ า หรือกิเลส มีความละอายเกรง
กลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 
            12. ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 

15. มาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 17 ตัวบ่งชี้ รายละเอียด ดังนี้ 
 มาตรฐานที่  1  การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 
  ตัวบ่งชี้ที่  1  การบริหารจัดการที่ดี 
  ตัวบ่งชี้ที่  2  การพัฒนาองค์กรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
  ตัวบ่งชี้ที่  3  การกระจายอ านาจและการส่งเสริมกรบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม 
  ตัวบ่งชี้ที่  4  การติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และนิเทศการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
 มาตรฐานที่  2  การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
  ตัวบ่งชี้ที่  1  การบริหารงานด้านวิชาการ 
  ตัวบ่งชี้ที่  2  การบริหารงานด้านงบประมาณ 
  ตัวบ่งชี้ที่  3  การบริหารงานด้านบริหารงานบุคคล 
  ตัวบ่งชี้ที่  4  การบริหารงานด้านบริหารงานทั่วไป 
  ตัวบ่งชี้ที่  5  การขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ 
 มาตรฐานที่  3  ผลการบริหารและการจัดการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  ตัวบ่งชี้ที่  1  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีผลงานที่แสดงความส าเร็จและเป็นแบบอย่างได้ 
  ตัวบ่งชี้ที่  2  สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา 
                ตัวบ่งชี้ที่  3  ผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีคุณภาพตามหลักสูตร 
  ตัวบ่งชี้ที่  4  ผู้เรียนมีคุณภาพตามจุดเน้นและสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลาง 
                                 การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 
  ตัวบ่งชี้ที่  5  ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   

พุทธศักราช  2551 
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     ตัวบ่งชี้ที่  6  ผู้เรียนมีสุขภาพกาย  สุขภาพจิตที่ดี 
  ตัวบ่งชี้ที่  7  ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเท่าเทียมกันและ

ศึกษาในระดับสูงขึ้น 
  ตัวบ่งชี้ที่  8  ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย 

16. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2557 - 2560 
วิสัยทัศน์  
ปทุมธานีเป็นเมืองสิ่งแวดล้อมสะอาด อาหารปลอดภัย แหล่งท่องเที่ยว เรียนรู้และพักผ่อนหย่อนใจ

ของอาเซียน สังคมอยู่เย็นเป็นสุข 
พันธกิจ 
1. พัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตและบริการที่ได้มาตรฐาน โดยค านึงถึงคุณภาพชีวิตของชุมชน

และประชาชน 
2. พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับภูมิภาคเศรษฐกิจอาเซียน 
3. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมแบบบูรณาการองค์ความรู้และมีส่วนร่วมเพ่ือให้

จังหวัดปทุมธานีเป็นสังคมสันติสุขอย่างยั่งยืน 
4. เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารราชการจังหวัดตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด 
เป้าประสงค์รวม 
1. การผลิตและบริการได้มาตรฐาน สร้างสรรค์ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
2. อาหารปลอดภัยและสินค้าชุมชมได้มาตรฐานและมีศักยภาพเชิงธุรกิจ  
3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมกระบวนการผลิตและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์ การผลิตและบริการผ่านกระบวนการที่ได้มาตรฐานเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ 1.1 ปรับระบบการบริหารจัดการไปสู่โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว 
          1.2 สร้างระบบและกลไกในการควบคุมเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมตั้งแต่ระดับชุมชน 
          1.3 ส่งเสริมการผลิตและบริการที่สร้างสรรค์ระดับชุมชน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาขีดความสามารถในการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและสินค้าชุมชน 
เป้าประสงค์ เพ่ิมมูลค่าเกษตรปลอดภัยและสินค้าชุมชนที่ได้มาตรฐาน 
กลยุทธ์ 2.1 ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรสู่ระบบมาตรฐานปลอดภัย 
          2.2 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการกระจายสินค้าและตลาด 
          2.3 พัฒนาผู้ประกอบการสินค้าชุมชนให้มีมาตรฐาน 
          2.4 เพ่ิมขีดความสามารถเชิงธุรกิจของผู้ประกอบการและสถาบันเกษตรกร 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนและสังคมอย่างบูรณาการ 
เป้าประสงค์ ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนเป็นสุข สังคมสันติสุข 
กลยุทธ์ 3.1 พัฒนาชุมชนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม 
          3.2 เสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีทางสังคมด้วยกระบวนการเรียนรู้ 
          3.3 สร้างเสริมสภาพแวดล้อมที่ดีเพ่ือเมืองน่าอยู่ 
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17. แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดปทุมธานี  พ.ศ. 2559 - 2562 

ทิศทางการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดปทุมธานี 
 จากผลการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมด้านการศึกษาของจังหวัดปทุมธานี (SWOT Analysis) และการ
สังเคราะห์นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษาของจังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2559 – 2562  ดังต่อไปนี้ 

วิสัยทัศน์ 
 การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของจังหวัดปทุมธานีมุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้คุณภาพและอยู่ในสังคมสันติสุข 

พันธกิจ 
 พัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ บริบทและความ
ต้องการของท้องถิ่น 

เป้าประสงค์ 
1. ประชากรได้รับโอกาสทางการศึกษาทุกรูปแบบอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเรียนรู้ตลอดชีวิต 
2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
3. ผู้เรียนตระหนักถึงความส าคัญในการอนุรักษ์  ฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรม  เอกลักษณ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น

และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกรูปแบบอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต 
3. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และการอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
5. ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรม เอกลักษณ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่  3 
ทิศทางการด าเนินงาน 

และการบริหารงบประมาณ 
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ส่วนที่  3 
ทิศทางการด าเนินงานและการบริหารงบประมาณ 

 

 
 
 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 ได้จัดให้มีกำรประชุมระดมควำมคิดเห็น  
เ พ่ือก ำหนดวิสั ยทัศน์  พันธกิจ  ค่ ำนิยมองค์กำร เป้ ำประสงค์  ยุทธศำสตร์  ตั วชี้ วัดควำมส ำ เร็ จ   
กลยุทธ์ และจุดเน้นกำรด ำเนินงำน โดยที่ประชุมได้ร่วมกันก ำหนดทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำ ซึ่งส่งผลให้กำรบริหำร
จัดกำรตำมภำรกิจของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุด จึงได้ร่วมกันก ำหนดทิศ
ทำงกำรด ำเนินงำนและกำรบริหำรงบประมำณไว้ในแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 มีคุณภำพและมำตรฐำน

ระดับสำกล บนพืน้ฐำนควำมเป็นไทยอย่ำงมีควำมสุข 

พันธกิจ  
1. ส่งเสริม และสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำให้ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง 
2. ส่งเสริมและพัฒนำให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตรและ

ค่ำนิยมหลักของคนไทย 12 ประกำร  
3. ส่งเสริมและพัฒนำ ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำน 

อย่ำงมีประสิทธิภำพตำมจรรยำบรรณและมำตรฐำนวิชำชีพ  
4. พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรแบบมีส่วนร่วม บนหลักกำรกระจำยอ ำนำจตำมหลักธรรมำภิบำล 
5. พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีประสิทธิภำพ   

ค่านิยมขององค์การ 
พัฒนำงำน  บริกำรดี  มีคุณธรรม  น ำสังคม 

เป้าประสงค์ 
 1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษำ และระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนทุกคน มีพัฒนำกำรเหมำะสมตำม
วัยและมีคุณภำพ 
 2. ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกำสในกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนอย่ำงทั่วถึง มีคุณภำพและเสมอภำค 
 3. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีสมรรถนะตรงตำมสำยงำน และมีวัฒนธรรมกำรท ำงำนที่มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ 
 4. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ มีประสิทธิภำพและเป็นกลไกขับเคลื่อนกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำนสู่คุณภำพระดับมำตรฐำนสำกล 
 5. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเน้นกำรท ำงำนแบบบูรณำกำร มีเครือข่ำยกำรบริหำรจัดกำร บริหำร
แบบมสี่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนในกำรจัดกำรศึกษำ และกระจำยอ ำนำจควำมรับผิดชอบสู่สถำนศึกษำ 
 

ทิศทางการด าเนินงาน 
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ยุทธศาสตร์  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 ก ำหนดยุทธศำสตร์ประจ ำปีงบประมำณ  

พ.ศ. 2560 ที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร และนโยบำยส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ดังนี้  

1. ยุทธศำสตร์ด้ำนหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้  
2. ยุทธศำสตร์ด้ำนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
3. ยุทธศำสตร์ด้ำนพัฒนำกำลังคนและงำนวิจัยที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ  
4. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรทดสอบ กำรประเมิน กำรประกันคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ  
5. ยุทธศำสตร์ด้ำน ICT เพ่ือกำรศึกษำ  
6. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร  

ตัวช้ีวัดด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  
1. หลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้มีกำรปรับปรุงตำมควำมเหมำะสม  

- หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนได้รับกำรปรับปรุงให้เหมำะสมกับผู้เรียน  
- โครงสร้ำงเวลำเรียนได้รับกำรปรับปรุงให้เหมำะสมกับผู้เรียน  
- สถำนศึกษำทุกแห่งได้รับกำรยกระดับมำตรฐำนภำษำอังกฤษในแต่ละช่วงชั้น  
- ร้อยละ 90 ของสถำนศึกษำ ใช้ STEM Education BBL DLTV  

2. ผู้เรียนมีสมรรถนะที่ส ำคัญสู่มำตรฐำนสำกล  
- ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษำทุกคนได้รับกำรเตรียมควำมพร้อมตำมช่วงวัย  
- ผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ทุกคนอ่ำนออกเขียนได้  
- ผู้เรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษำปีที่ 2 ขึ้นไปทุกคน อ่ำนคล่องเขียนคล่อง  
- ค่ำเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ของกำรสอบประเมินคุณภำพกำรศึกษำ 

ขั้นพ้ืนฐำน (NT) เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 3  
- ค่ำเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษำ ปีที่ 6 

ของผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) กลุ่มสำระหลัก 5 วิชำ โดยรวมเพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 3  
- ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำทุกคนมีแรงจูงใจสู่อำชีพและกำรมีงำนท ำในอนำคต  
- ผู้เรียนทุกคนมีทักษะในกำรสื่อสำร ทักษะกำรคิด ทักษะกำรแก้ปัญหำ ทักษะชีวิต และทักษะกำร

ใช้เทคโนโลยี  
- ร้อยละ 50 ของผู้เรียนที่จบกำรศึกษำในระดับมัธยมศึกษำตอนต้นเรียนต่อสำยอำชีพ  
- ผู้เรียนทุกคนได้รับกำรวัดและประเมินผลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (E-testing)  

3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตำมค่ำนิยมหลักของคนไทย 12 ประกำร รวมทั้งมีจิตส ำนึก ในกำร
อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และห่ำงไกลยำเสพติด  

- ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรมจริยธรรม ตำมค่ำนิยมหลักของคนไทย12 ประกำร สอดคล้องตำมช่วงวัย  
- ผู้เรียนทุกคนมีจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  
- ผู้เรียนทุกคนป้องกันตนเองให้ห่ำงไกลยำเสพติดและกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดในโรงเรียน  

4. ผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรพิเศษได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำเต็มตำมศักยภำพเป็นรำยบุคคล ไม่น้อย
กว่ำร้อยละ 80 
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ตัวช้ีวัดด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา  
1. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้รับกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ ตรงตำมควำมต้องกำรของบุคคล และ

สถำนศึกษำ  
- ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกคนผ่ำนกำรประเมินกำรพัฒนำวิธีกำรจัดกำรเรียนรู้ที่มีทักษะ

กระบวนกำรคิด กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรสื่อสำร  
- ศึกษำนิเทศก์ทุกคน สำมำรถนิเทศและช่วยเหลือครูให้จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ เพ่ือยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
- ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกคน มี ID-Plan และน ำไปใช้ในกำรพัฒนำตนเอง 

2. ผู้บริหำรสถำนศึกษำ สำมำรถบริหำรงำนทุกด้ำนให้มีประสิทธิภำพ และเกิดประสิทธิผล 
- ผู้บริหำรสถำนศึกษำทุกโรง (โรงเรียนมำตรฐำนสำกล โรงเรียนในฝัน และโรงเรียนดีประจ ำต ำบล 

โรงเรียนประชำรัฐ) มีควำมสำมำรถบริหำรสถำนศึกษำ ในศตวรรษท่ี 21 ในระดับดีข้ึนไป  
3. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีขวัญก ำลังใจในกำรท ำงำน และมีผลกำรปฏิบัติงำน 

- ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกคนที่มีผลกำรปฏิบัติงำนเชิงประจักษ์ตำมเกณฑ์ได้รับกำรยก
ย่องเชิดชูเกียรติ 

ตัวช้ีวัดด้านการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
1. ระบบกำรประเมินสถำนศึกษำและผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำให้เหมำะสมกับสถำนศึกษำและผู้เรียน  
2. ระบบทดสอบเพ่ือประเมินผ่ำน หรือซ้ ำชั้น ได้รับกำรพัฒนำให้เหมำะสมในกำรจบกำรศึกษำ  

ชั้นประถมศึกษำปีที ่6 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษำปีที ่6  
3. ผู้ประเมินคุณภำพสถำนศึกษำทุกคนได้รับกำรพัฒนำตำมมำตรฐำนผู้ประเมิน  

ตัวช้ีวัดด้านพัฒนาก าลังคนและงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ  
1. สถำนศึกษำในสังกัดสร้ำงค่ำนิยมเชิงบวกในกำรเรียนสำยอำชีพ เพ่ือลดสัดส่วนกำรเรียนสำยสำมัญ  
2. ร้อยละ 80 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 และสถำนศึกษำ 

ในสังกัดมีกำรวิจัยที่สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้  

ตัวช้ีวัดด้าน ICT เพื่อการศึกษา  
1. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 และสถำนศึกษำในสังกัดได้รับกำร

พัฒนำระบบ ICT เพ่ือกำรศึกษำให้เหมำะสมกับสถำนศึกษำและผู้เรียน  
2. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 และสถำนศึกษำในสังกัดได้รับกำร

พัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศให้เป็นฐำนเดียวกันในเรื่องข้อมูลนักเรียน ข้อมูลครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ข้อมลูสถำนศึกษำและข้อมูลข้ำรำชกำรและบุคลำกรอ่ืน ในกำรใช้ข้อมูลร่วมกันอย่ำงมีประสิทธิภำพ  

3. สถำนศึกษำในสังกัดได้รับกำรพัฒนำ DLTV DLIT ให้เหมำะสมกับสถำนศึกษำและผู้เรียน  
4. ผู้เรียนทุกคนมีคอมพิวเตอร์ใช้ในกำรเรียนรู้  

ตัวช้ีวัดด้านการบริหารจัดการ  
1. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 บริหำรจัดกำรโดยมุ่งเน้นกำรกระจำย

อ ำนำจ กำรสร้ำงเครือข่ำย และรับผิดชอบต่อผลกำรด ำเนินงำน  
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- สถำนศึกษำในสังกัดมีระบบประกันคุณภำพภำยในที่เข้มแข็งตำมกฎกระทรวงว่ำด้วย หลักเกณฑ์
และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. 2553 มุ่งเน้นกำรกระจำยอ ำนำจ กำรสร้ำงเครือข่ำย กำรมีส่วนร่วม 
และมีควำมรับผิดชอบต่อผลกำรด ำเนินงำน  

- สถำนศึกษำในสังกัดที่เข้ำรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก ผ่ำนกำรรับรองคุณภำพภำยนอก
ตำมท่ีก ำหนด  

- ร้อยละ 60 ของสถำนศึกษำขนำดเล็กบริหำรจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมีคุณภำพและประสิทธิภำพ  
- ร้อยละ 60 ของสถำนศึกษำระดับต ำบลมีกำรบริหำรจัดกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
- เครือข่ำยสถำนศึกษำแบบยั่งยืนบริหำรจัดกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
- สถำนศึกษำในสังกัดมีกำรจัดท ำแผนเผชิญเหตุภัยพิบัติต่ำงๆ และบูรณำกำรในกำรจัด กำรเรียนรู้  
- ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 ผ่ำนกำรประเมินมำตรฐำนส ำนักงำน

เขตพ้ืนที่กำรศึกษำระดับดีมำกขึ้นไป  
- เมื่อสิ้นปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 

และสถำนศึกษำในสังกัดเบิกจ่ำยงบประมำณในภำพรวมได้ไม่น้อยกว่ำร้อยละ  96 และงบลงทุน ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 87  

- สถำนศึกษำในสังกัด สำมำรถพัฒนำรูปแบบกำรบริหำรโรงเรียนและด ำเนินกำรได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ  

- ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 และสถำนศึกษำในสังกัด  ผ่ำนกำร
ประเมินตำมโครงกำรคุณธรรม และ ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ  

- ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 และสถำนศึกษำ  มีผลงำนเชิง
ประจักษ์ ที่ได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ  

- ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 และสถำนศึกษำในสังกัด  มีงำนวิจัย
และน ำผลกำรวิจัยใช้พัฒนำกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ  

2. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 และสถำนศึกษำในสังกัด  มีส่วนร่วมใน
กำรจัดกำรศึกษำ  

- สถำนศึกษำในสังกัดได้รับควำมร่วมมือ ส่งเสริมและสนับสนุนทรัพยำกรเพื่อกำรจัดกำรศึกษำ  
- สถำนศึกษำในสังกัดในโครงกำรโรงเรียนประชำรัฐ สำมำรถพัฒนำรูปแบบกำรบริหำรโรงเรียน

อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

กลยุทธ์ 
 1. ยกระดับคุณภำพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท 

2. เพ่ิมโอกำสเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน ให้ได้รับโอกำสในกำร
พัฒนำเต็มตำมศักยภำพ และมีคุณภำพ 
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 4. พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร โดยเน้นกำรมีส่วนร่วม 
 5. สร้ำงเสริมระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้ที่มีประสิทธิภำพ 

โดยมี 4 จุดเน้นกำรด ำเนินงำน ได้แก่  
จุดเน้นกำรด ำเนินงำนที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนในระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
จุดเน้นกำรด ำเนินงำนที่ 2 กำรเพ่ิมโอกำสให้ผู้เรียนเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
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จุดเน้นกำรด ำเนินงำนที่ 3 กำรพัฒนำคุณภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
จุดเน้นกำรด ำเนินงำนที่ 4 กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร  

จุดเน้นการด าเนินงานที ่1  
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

เป้าประสงค์ที่ 1 ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษำและระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนทุกคนมีพัฒนำกำร
เหมำะสมตำมวัย และมีคุณภำพ  

แนวทางหลัก 
1. เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับกำรพัฒนำผู้เรียนอย่ำงมีคุณภำพ  

1.1 พัฒนำคุณภำพผู้เรียน  
1.1.1 ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษำมีพัฒนำกำรทำงด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์จิตใจ สังคมและ

สติปัญญำ เตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่กำรเรียนในระดับประถมศึกษำ  
1.1.2 ปลูกฝังผู้เรียนด้ำนคุณธรรม จริยธรรม ตำมค่ำนิยมหลักของคนไทย 12 ประกำร รวมทั้ง

มีจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และห่ำงไกลยำเสพติด  
1.1.3 ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือกำรศึกษำต่อ และกำรประกอบอำชีพ

อย่ำงเข้มแข็งต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม ตั้งแต่ระดับประถมศึกษำขึ้นไป  
1.1.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสำมำรถอ่ำนออกเขียนได้ตำมช่วงวัย  
1.1.5 ส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนให้ผู้เรียนมีควำมมั่นใจในกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษและภำษำ

อำเซียนอย่ำงน้อย 1 ภำษำ  
1.2 พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ  

1.2.1 น ำหลักสูตรหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ไปสู่กำรปฏิบัติ ให้เกิดประสิทธิภำพ 
โดยลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้ จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับหลักสูตร ตำมควำมจ ำเป็นและควำมต้องกำรของ
ผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม  

1.2.2 ส่งเสริม สนับสนุนกำรใช้สื่อกำรเรียนกำรสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งอ ำนวยควำม
สะดวกที่หลำกหลำย มีศูนย์รวมสื่อให้ครูสำมำรถยืมสื่อไปใช้ ในกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ ทั้งในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน 

1.2.3 ปรับปรุงวิธีกำรวัดและประเมินผล ให้สำมำรถพัฒนำและประเมินผลผู้เรียนให้มีคุณภำพ
ตำมศักยภำพเป็นรำยบุคคล  

1.2.4 ส่งเสริมสนับสนุนกำรน ำผลกำรประเมินในระดับสถำนศึกษำระดับชำติ (NT, O-NET) 
และระดับนำนำชำติ (PISA) มำใช้พัฒนำกำรเรียนรู้ให้เกิดคุณภำพแก่ผู้เรียน  

1.2.5 ส่งเสริมกำรจัดหลักสูตรทักษะอำชีพ ควบคู่ไปกับวิชำสำมัญ  
2. สร้ำงกำรมีส่วนร่วมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน  

2.1 สร้ำงควำมเข้ำใจและควำมตระหนักในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  ให้แก่ผู้ปกครองชุมชน 
สังคม และสำธำรณชนในกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน  

2.2 ประสำน ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทุกภำคส่วนในกำร
กำกับดูแล และมีส่วนร่วมรับผิดชอบในกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน  

2.3 ประสำนสถำบันที่รับผู้เรียนเข้ำศึกษำต่อให้มีกำรคัดเลือกอย่ำงหลำกหลำย  สอดคล้องกับ
หลักสูตรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน  



66 

จุดเน้นการด าเนินงานที ่2  
การเพิ่ม โอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

เป้าประสงค์ที่ 2 ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกำสในกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนอย่ำงทั่วถึง มีคุณภำพ 
และเสมอภำค  

แนวทางหลัก 
1. เพ่ิมโอกำสกำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ  

1.1 สนับสนุนให้สถำนศึกษำมีคุณภำพ มีรูปแบบกำรเรียนกำรสอนสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
มุ่งสู่มำตรฐำนสำกล บนพื้นฐำนของควำมเป็นไทย ให้ครอบคลุมทุกต ำบล  

1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถำนศึกษำที่จัดกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย จัดกำรศึกษำ
วิชำชีพ โดยสร้ำงควำมร่วมมือกับสถำนประกอบกำร หรือหน่วยงำนอื่น  

1.3 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำในรูปแบบที่หลำกหลำย และมีคุณภำพตำมมำตรฐำน ให้เหมำะสม
กับควำมต้องกำรจ ำเป็นของผู้เรียนแต่ละบุคคล โดยมีควำมเชื่อมโยงระหว่ำงรูปแบบต่ำง ๆ ทั้งในรูปแบบปกติ 
รูปแบบเพื่อควำมเป็นเลิศ รูปแบบเพื่อผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรพิเศษ และรูปแบบกำรศึกษำทำงเลือก  

2. ลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ  
2.1 สร้ำงควำมเข้มแข็งของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียน 

และระบบคุ้มครองนักเรียน รวมถึงกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันทำงสังคมให้เชื่อมโยงสัมพันธ์กับเครือข่ำย สหวิชำชีพทุก
ระดับ  

2.2 ประสำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ในกำรจัดกำรศึกษำที่เหมำะสม ส ำหรับเด็กด้อยโอกำสที่ไม่อยู่
ในทะเบียนรำษฎร์ เช่น เด็กไร้สัญชำติ เด็กพลัดถิ่น เด็กต่ำงด้ำว เด็กไทยที่ไม่มีเลขประจำตัวประชำชน เป็นต้น 

จุดเน้นการด าเนินงานที ่3  
การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  

เป้าประสงค์ที่ 3 ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีสมรรถนะตรงตำมสำยงำนและมีวัฒนธรรมกำร
ท ำงำนที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์  

แนวทางหลัก 
1. ลดภำระงำนอ่ืนที่นอกเหนือจำกงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรเรียนรู้ของครูและบุคลำกรทำง  

กำรศึกษำ  
1.1 ขอควำมร่วมมือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง หลีกเลี่ยงกำรจัดกิจกรรมโครงกำรในช่วงเปิดภำคเรียน  
1.2 ส่งเสริมให้มีกำรบริหำรจัดกำรในลักษณะกลุ่มโรงเรียน โดยเฉพำะโรงเรียนที่มีจ ำนวนครูไม่

เพียงพอ 
1.3 ก ำหนดนโยบำย ให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำสอนอย่ำงน้อย 1 รำยวิชำ ในโรงเรียนของตน และ

ประสำนบุคลำกรทำงกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่มีคุณวุฒิเหมำะสมช่วยสอนในโรงเรียนที่ครูไม่เพียงพอ 
1.4 ประสำนและส่งเสริมกำรท ำงำนของผู้มีจิตอำสำ หรือกำรสนับสนุนบุคลำกรจำกองค์กรต่ำง ๆ 

2. ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ โดยเฉพำะด้ำนกำรจัด  
กำรเรียนรู้ กำรวัดและประเมินผล และทักษะในกำรสื่อสำรของครู ให้มีสมรรถนะด้ำนกำรสอนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ  

2.1 เผยแพร่องค์ควำมรู้ และแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม วิธีกำรจัดกำรเรียนรู้ กำรสอนคิดแบบ
ต่ำง ๆ ตลอดจนกำรวัดและประเมินผล ให้สำมำรถน ำมำพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณภำพตำมศักยภำพเป็นรำยบุคคล  
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2.2 พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้สำมำรถยกระดับคุณภำพกำรศึกษำตำมศักยภำพของ
แต่ละบุคคลในรูปแบบที่หลำกหลำย โดยกำรประยุกต์ใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรสื่อสำรที่ทันสมัย 
มำใช้ในกำรพัฒนำ  

2.3 ส่งเสริมระบบกำรนิเทศแบบกัลยำณมิตร โดยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ผู้บริหำร
สถำนศึกษำ และครู ทั้งในโรงเรียน ระหว่ำงโรงเรียน หรือภำคส่วนอื่น ๆ ตำมควำมพร้อมของโรงเรียน  

2.4 ส่งเสริมกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรเรียนรู้ กำรมีส่วนร่วมจำกผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภำคส่วน ให้เกิด
ชุมชนแห่งกำรเรียนรู้  

2.5 ส่งเสริมครูให้จัดกำรเรียนรู้สู่ประชำคมอำเซียน  
2.6 ส่งเสริมครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีสมรรถนะในกำรคุ้มครองดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มี

ควำมต้องกำรพิเศษ หรือต้องกำรกำรคุ้มครองพิเศษ  
3. ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำผู้บริหำรสถำนศึกษำให้มีควำมสำมำรถทุกด้ำนอย่ำงประสิทธิภำพและ

เกิดประสิทธิผล 
4. เสริมสร้ำงระบบแรงจูงใจให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีขวัญก ำลังใจในกำรท ำงำน เกิดผลกำร

ปฏิบัติงำนเชิงประจักษ์  
4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่เป็นมืออำชีพ  
4.2 ส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีวิทยฐำนะสูงขึ้น  

5. ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีจิตวิญญำณของควำมเป็นครู กำรเป็นครูมือ
อำชีพ และยึดมั่นในจรรยำบรรณของวิชำชีพ  

6. ส่งเสริม สนับสนุนให้องค์กร องค์คณะบุคคล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วำงแผน สรรหำ ย้ำย โอนครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรจ ำเป็นของโรงเรียน และชุมชน  

6.1 สร้ำงควำมตระหนักกับองค์กร องค์คณะบุคคล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในกำรสรรหำ ย้ำย 
โอน ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่ และมีกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์  

6.2 ประสำนสถำบันอุดมศึกษำผลิตครูวิชำเอกที่ตรงกับควำมต้องกำร สำมำรถจัดกำรเรียนรู้ที่มี
ควำมแตกต่ำงหลำกหลำยได้ และสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน  

จุดเน้นการด าเนินงานที ่4  
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ  

เป้าประสงค์ที่ 4 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ และสถำนศึกษำ 
มีประสิทธิภำพ และเป็นกลไกขับเคลื่อนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนสู่คุณภำพระดับมำตรฐำนสำกล  

เป้าประสงค์ที่ 5 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เน้นกำรท ำงำนแบบบูรณำกำร 
มีเครือข่ำยกำรบริหำรจัดกำร บริหำรแบบมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนในกำรจัดกำรศึกษำและ กระจำยอ ำนำจ 
และควำมรับผิดชอบสู่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ  

แนวทางหลัก 
1. กระจำยอ ำนำจและควำมรับผิดชอบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ  

1.1 ส่งเสริม สนับสนุนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำให้มีควำมสำมำรถ และ 
มีควำมเข้มแข็งในกำรบริหำรจัดกำรด้วยตนเองได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  

1.2 บูรณำกำรกำรท ำงำน พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำระหว่ำงหน่วยงำนต่ำง ๆ เพ่ือส่งเสริมให้
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำพัฒนำคุณภำพตำมบริบทได้เพ่ิมข้ึน  
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1.3 พัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ  
1.4 พัฒนำระบบกำรสื่อสำรและเทคโนโลยีเพ่ือกำรศึกษำ  
1.5 พัฒนำระบบงบประมำณและทรัพยำกรเพ่ือกำรศึกษำ  
1.6 พัฒนำระบบก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ  
1.7 แก้ไขปัญหำกำรบริหำรจัดกำรที่ไม่เหมำะสม ให้ถูกต้องโดยยึดหลักธรรมำภิบำล 

2. ส่งเสริมเครือข่ำยและกำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำร  
2.1 สร้ำงเครือข่ำยในรูปแบบ cluster ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ ในกำร

บริหำรจัดกำรศึกษำร่วมกัน  
2.2 ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ  

2.2.1 ประชำสัมพันธ์ให้สำธำรณชนทรำบถึงควำมต้องกำรได้รับกำรช่วยเหลือของสถำนศึกษำ
ในกำรจัดกำรศึกษำ  

2.2.2 ประสำนหน่วยงำนทุกภำคส่วน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เข้ำมำร่วมพัฒนำและช่วยเหลือ
สถำนศึกษำ  

3. ส่งเสริมกำรน ำผลกำรวิจัยไปใช้เพ่ือพัฒนำนโยบำยและเป็นฐำนในกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของ
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ  

4. ส่งเสริมส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำ และองค์คณะบุคคล ให้มีควำมรับผิดชอบต่อผล
กำรด ำเนินงำน  

4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำ และองค์คณะบุคคลที่มี ผลงำน
เชิงประจักษ ์ 

4.2 สร้ำงแรงจูงใจให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำ และองค์คณะบุคคลให้มีผลงำนเชิง
ประจักษ์  

4.3 รับฟังควำมคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร องค์คณะบุคคลในกำรปรับปรุง 
แก้ไขและติดตำมตรวจสอบอย่ำงต่อเนื่อง  
 
ผลผลิต  

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 มีกำรด ำเนินงำน 6 ผลผลิต ดังนี้  
1) ผู้จบกำรศึกษำก่อนประถมศึกษำ  
2) ผู้จบกำรศึกษำภำคบังคับ  
3) ผู้จบกำรศึกษำมัธยมศึกษำตอนปลำย  
4) เด็กพิกำรได้รับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนและพัฒนำสมรรถภำพ  
5) เด็กด้อยโอกำสได้รับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
6) ผู้ที่มีควำมสำมำรถพิเศษได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ  

โดยมีหน่วยงำนก ำกับ ประสำน ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ คือ สถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จ ำนวน 67 
โรงเรียนเป็นหน่วยปฏิบัติกำรกำรจัดกำรศึกษำ เพ่ือให้ภำรกิจดังกล่ำวสำมำรถ ตอบสนองสภำพปัญหำ และ
รองรับกำรขับเคลื่อนนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร และนโยบำยรัฐบำล 
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การเชื่อมยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ 
และงบประมาณปี พ.ศ. 2560 
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การเชื่อมยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการและงบประมาณปี พ.ศ. 2560 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 

ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 
ด้ำนหลักสูตร
และกระบวนกำร
เรียนรู้ 

1. หลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้มีกำร
ปรับปรุงตำมควำมเหมำะสม  
- หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ได้รับกำรปรับปรุงให้เหมำะสมกับผู้เรียน  
- โครงสร้ำงเวลำเรียนได้รับกำรปรับปรุงให้
เหมำะสมกับผู้เรียน  
- สถำนศึกษำทุกแห่งได้รับกำรยกระดับ
มำตรฐำนภำษำอังกฤษในแต่ละช่วงชั้น  
- ร้อยละ 90 ของสถำนศึกษำ ใช ้STEM 
Education BBL DLTV  
2. ผู้เรียนมีสมรรถนะท่ีส ำคัญสู่
มำตรฐำนสำกล  
- ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษำทุกคน
ได้รับกำรเตรียมควำมพร้อมตำมช่วงวัย  
- ผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1 ทุกคนอ่ำน
ออกเขียนได้  
- ผู้เรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 2 ขึ้นไป
ทุกคน อ่ำนคล่องเขียนคล่อง  
- ค่ำเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียนชั้น
ประถมศึกษำปีท่ี 3 ของกำรสอบประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำ ขั้นพ้ืนฐำน (NT) เพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 3  
- ค่ำเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียนชั้น
ประถมศึกษำปีท่ี 6 ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 
และชั้นมัธยมศึกษำ ปีท่ี 6 ของผลกำร
ทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) 
กลุ่มสำระหลัก 5 วิชำ โดยรวมเพิ่มขึ้นไม่
น้อยกว่ำ ร้อยละ 3  
- ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำทุกคนมีแรงจูงใจ
สู่อำชีพและกำรมีงำนท ำในอนำคต  
- ผู้เรียนทุกคนมีทักษะในกำรสื่อสำร ทักษะ
กำรคิด ทักษะกำรแก้ปัญหำ ทักษะชีวิต 
และทักษะกำรใช้เทคโนโลยี  
- ร้อยละ 50 ของผู้เรียนท่ีจบกำรศึกษำใน
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้นเรียนต่อสำย
อำชีพ  
- ผู้เรียนทุกคนได้รับกำรวัดและประเมินผล
โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (E-testing)  
3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตำมค่ำนิยม
หลักของคนไทย 12 ประกำร รวมท้ังมี
จิตส ำนึก ในกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และ
ห่ำงไกลยำเสพติด  

1. ค่ำยพัฒนำทักษะ
กระบวนกำรคิดใน 5 กลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้หลัก 
2. สง่เสริมสถำนศึกษำ
ด ำเนินงำนตำมนโยบำยลด
เวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ 
3. พัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ
และกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
4. ยกระดับคุณภำพกำร
จัดกำรเรียนรู้กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ภำษำไทยให้อ่ำนรู้เรื่อง
และสื่อสำรได้ 
5. พัฒนำกระบวนกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ 
6. พัฒนำกำรจัดประสบกำรณ์
กำรเรียนกำรสอนปฐมวัย 
7. บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย 
8. มหกรรมกำรเรียนรู้ กำร
ประกวดและแข่งขันงำน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี
กำรศึกษำ 2556 ระดับเขต
พื้นท่ีกำรศึกษำ 
9. งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับภำคกลำงและภำค
ตะวันออก ครั้งท่ี 66 
10. สภำนักเรียนไทยหัวใจ
ประชำธิปไตย ปีกำรศึกษำ 
2560 
11. โรงเรียนปลอดขยะ 
12. พัฒนำคุณธรรมจริยธรรม
โดยใช้กระบวนกำรทำงลูกเสือ 
13. ลูกเสือจิตอำสำเพื่อพ่อ
หลวง 
14.  
15. พัฒนำส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำให้เป็นเลิศด้ำน
เสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมำภิบำล ป้องกันกำร
ทุจริต 
 

1,110,000 
 
 

30,000 
 
 

80,000 
 

40,000 
 
 
 

45,000 
 

50,000 
 

60,000 
410,000 

 
 
 
 

280,000 
 
 

70,000 
 
 

30,000 
250,000 

 
21,000 

 
150,000 

 
 

72,450 

นำงสำวไอลดำ 
 
 

นำงสำวไอลดำ 
 
 

นำงสำวไอลดำ 
 

นำงสำวไอลดำ 
 
 
 

นำยสุรวงศ์ 
 

นำยสุรวงศ์ 
 

นำยสุรวงศ์ 
นำงสำวอติพร 

 
 
 
 

นำงสำวอติพร 
 
 

นำงสำวอติพร 
 
 

นำงรัชฎำพร 
นำงวันทนำ 

 
นำงวันทนำ 

 
นำงอรพิน 

 
 

นำยสุรวงศ์ 
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ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
- ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม ตำม
ค่ำนิยมหลักของคนไทย 12 ประกำร 
สอดคล้องตำมช่วงวัย  
- ผู้เรียนทุกคนมีจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  
- ผู้เรียนทุกคนป้องกันตนเองให้ห่ำงไกลยำ
เสพติดและกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดใน
โรงเรียน  
4. ผู้เรียนท่ีมีควำมต้องกำรพิเศษได้รับกำร
ส่งเสริมและพัฒนำเต็มตำมศักยภำพเป็น
รำยบุคคล ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  รวม 15 โครงการ 2,698,450  

 
  



73 

ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 
ด้ำนครูและ
บุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ 

1. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้รับกำร
พัฒนำองค์ควำมรู้ ตรงตำมควำมต้องกำร  
- ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกคนผ่ำน
กำรประเมินกำรพัฒนำวิธีกำรจัดกำรเรียนรู้
ท่ีมีทักษะกระบวนกำรคิด กำรวัดและ
ประเมินผลกำรเรียนรู้ และประยุกต์ใช้
ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำร
สื่อสำร  
- ศึกษำนิเทศก์ทุกคน สำมำรถนิเทศและ
ช่วยเหลือครูให้จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ เพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน  
- ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกคน มี 
ID-Plan และน ำไปใช้ในกำรพัฒนำตนเอง  
2. ผู้บริหำรสถำนศึกษำ สำมำรถ
บริหำรงำนทุกด้ำนให้มีประสิทธิภำพ และ
ประสิทธิผล 
- ผู้บริหำรสถำนศึกษำทุกโรง (โรงเรยีน
มำตรฐำนสำกล โรงเรียนในฝัน และ
โรงเรียนดี ประจ ำต ำบล โรงเรียนประชำ
รัฐ) มีควำมสำมำรถบริหำรสถำนศึกษำ ใน
ศตวรรษท่ี 21 ในระดับดีขึ้นไป  
3. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีขวัญ
ก ำลังใจในกำรท ำงำน และมีผลกำร
ปฏิบัติงำน 
- ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกคนท่ีมี
ผลกำรปฏิบัติงำนเชิงประจักษ์ตำมเกณฑ์
ได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ 
4. องค์กร องค์คณะบุคคล และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียวำงแผนสรรหำ ย้ำย โอน ครู และ
บุคลำกร ทำงกำรศึกษำ ให้สอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรของโรงเรียนและชุมชน 
- คณะอนุกรรมกำรข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
และคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ มีกำร
บริหำรงำนบุคคลเป็นไปตำมหลักธรรมำภิ-
บำล  

1. ศึกษำดูงำนจังหวัด
เพชรบูรณ์ 
2. ประชุมเชิงปฏิบัติกำรเชิดชู
เกียรติและร ำลึกพระคุณ
บูรพำจำรย์ 
3. ศึกษำดูงำนจังหวัดชัยภูมิ 

29,900 
 

37,000 
 
 

8,460 

นำงภำวนำ  
 

นำงพวงเพชร  
 
 

นำงกัญญพัชร  

ยุทธศาสตร์ที่ 2  รวม 3 โครงการ 75,360  
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ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ยุทธศำสตร์ที่ 3
กำรทดสอบ กำร
ประเมิน กำร
ประกันคุณภำพ
และมำตรฐำน
กำรศึกษำ 

1. ระบบกำรประเมินสถำนศึกษำและ
ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำให้เหมำะสมกับ
สถำนศึกษำและผู้เรียน  
2. ระบบทดสอบเพ่ือประเมินผ่ำน หรือซ้ ำ
ช้ัน ได้รับกำรพัฒนำให้เหมำะสมในกำรจบ
กำรศึกษำ ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6 ช้ัน
มัธยมศึกษำปีท่ี 3 และชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6  
3. ผู้ประเมินคุณภำพสถำนศึกษำทุกคน
ได้รับกำรพัฒนำตำมมำตรฐำนผู้ประเมิน  

1. เร่งรัดกำรยกระดับผลกำร
สอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน 
(O-NET) 
2. กำรจัดสอบวัด
ควำมสำมำรถพื้นฐำนของ
ผู้เรียนระดับชำติ (NT) 
3. ยกระดับคุณภำพผู้เรียน 
เพื่อเตรียมพร้อมสอบทำง
กำรศึกษำระดับชำติ (NT/ 
O-NET) 
4. บริหำรจัดกำรข้อสอบ
มำตรฐำนกลำงในโรงเรียน 
5. ประเมินกำรอ่ำนออกเขียน
ได้ของนักเรียนระดับชั้นป.1-4 
6. เสริมสร้ำงระบบประกัน
คุณภำพภำยในของ
สถำนศึกษำให้เข้มแข็งเพื่อรับ
กำรประเมินคุณภำพภำยนอก 
7. เร่งรัดคุณภำพผู้เรียนสู่กำร
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียนวิทยำศำสตร์ 4.0 ด้วย
กำรขับเคลื่อนโรงเรียนจัดกำร
เรียนรู้ STEM Education 

100,000 
 
 

76,600 
 
 

190,000 
 
 
 

134,910 
 

11,000 
 

30,000 
 
 
 

80,000 
 
 
 

 

นำงนัยนำ 
 
 

นำงจิตสุภำ  
 
 

นำงนัยนำ 
 
 
 

นำงนัยนำ 
 

นำงจิตสุภำ  
 

นำงสำยชล 
 
 
 

ว่ำท่ี ร.ต. 
นันทเดช   

 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  รวม 7 โครงการ 587,010  
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ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ยุทธศำสตร์ที่ 4
ด้ำนพัฒนำ
ก ำลังคนและ
งำนวิจัยท่ี
สอดคล้องกับ
ควำมต้องกำร
ของประเทศ 

1. สถำนศึกษำในสังกัดสร้ำงค่ำนิยมเชิง
บวกในกำรเรียนสำยอำชีพ เพื่อลดสัดส่วน
กำรเรียน สำยสำมัญ  
2. ร้อยละ 80 ของส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
และสถำนศึกษำ 
ในสังกัดมีกำรวิจัยท่ีสำมำรถน ำไปใช้
ประโยชน์ได้  

1. วิจัยระดับเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำ 
2. แนะแนวกำรศึกษำต่อและ
กำรเลือกอำชีพเพ่ือกำรมีงำน
ท ำในอนำคต 

35,500 
 

146,445 

นำงสำวไอลดำ 
 

นำงพนิดำ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  รวม 2 โครงการ 181,945  

 
ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศำสตร์ที่ 5
ด้ำน ICT เพื่อ
กำรศึกษำ 

1. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
ประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 และ
สถำนศึกษำในสังกัดได้รับกำรพัฒนำระบบ 
ICT เพื่อกำรศึกษำให้เหมำะสมกับ
สถำนศึกษำและผู้เรียน  
2. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
ประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 และ
สถำนศึกษำในสังกัดได้รับกำรพัฒนำระบบ
ข้อมูลสำรสนเทศให้เป็นฐำนเดียวกันใน
เรื่องข้อมูลนักเรียน ข้อมูลครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ข้อมูลสถำนศึกษำและข้อมูล
ข้ำรำชกำรและบุคลำกรอื่น ในกำรใช้ข้อมูล
ร่วมกันอย่ำงมีประสิทธิภำพ  
3. สถำนศึกษำในสังกัดได้รับกำรพัฒนำ 
DLTV DLIT ให้เหมำะสมกับสถำนศึกษำ
และผู้เรียน  
4. ผู้เรียนทุกคนมีคอมพิวเตอร์ใช้ในกำร
เรียนรู้  

1. ส่งเสริมพัฒนำระบบ ICT 
และข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำร
บริหำรจัดกำรและกำรจัดกำร
เรียนรู้ 
2. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ศึกษำดูงำนพัฒนำกำรใช้
กำรศึกษำทำงไกลผ่ำน DLIT, 
DLTV และ ETV 

40,000 
 
 
 

50,000 

นำยวิจำรณ์ 
 
 
 

นำยวิจำรณ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5   รวม 2 โครงการ 90,000  

  



76 

ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ยุทธศำสตร์ที่ 6
ด้ำนกำรบริหำร
จัดกำร 

1. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
ประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 บริหำร
จัดกำรโดยมุ่งเน้นกำรกระจำยอ ำนำจ กำร
สร้ำงเครือข่ำย และรับผิดชอบต่อผลกำร
ด ำเนินงำน  
- สถำนศึกษำในสังกัดมีระบบประกัน
คุณภำพภำยในท่ีเข้มแข็งตำมกฎกระทรวง
ว่ำด้วย หลักเกณฑ์และวิธีกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. 2553 มุ่งเน้นกำร
กระจำยอ ำนำจ กำรสร้ำงเครือข่ำย กำรมี
ส่วนร่วม และมีควำมรับผิดชอบต่อผลกำร
ด ำเนินงำน  
- สถำนศึกษำในสังกัดท่ีเข้ำรับกำรประเมิน
คุณภำพภำยนอก ผ่ำนกำรรับรองคุณภำพ
ภำยนอกตำมท่ีก ำหนด  
- ร้อยละ 60 ของสถำนศึกษำขนำดเล็ก
บริหำรจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมีคุณภำพและ
ประสิทธิภำพ  
- ร้อยละ 60 ของสถำนศึกษำระดับต ำบลมี
กำรบริหำรจัดกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
- เครือข่ำยสถำนศึกษำแบบยั่งยืนบริหำร
จัดกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
- สถำนศึกษำในสังกัดมีกำรจัดท ำแผน
เผชิญเหตุภัยพิบัติต่ำงๆ และบรูณำกำรใน
กำรจัด กำรเรียนรู้  
- ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ
ประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 ผ่ำนกำร
ประเมินมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำระดับดีมำกขึ้นไป  
- เมื่อสิ้นปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ
ปทุมธำนี เขต 2 และสถำนศึกษำในสังกัด
เบิกจ่ำยงบประมำณในภำพรวมได้ไม่น้อย
กว่ำร้อยละ 96 และงบลงทุน ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 87  
- สถำนศึกษำในสังกัด สำมำรถพัฒนำ
รูปแบบกำรบริหำรโรงเรียนและด ำเนินกำร
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
- ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ
ประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 และ
สถำนศึกษำในสังกัด ผ่ำนกำรประเมินตำม
โครงกำรคุณธรรม และ ควำมโปร่งใสใน
กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ  
- ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ
ประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 และ
สถำนศึกษำ มีผลงำนเชิงประจักษ์ ท่ีได้รับ

1. นิเทศ ติดตำมและ
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
2. เพิ่มประสิทธิภำพกำร
บริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำด
เล็ก 
3. พัฒนำคุณภำพโรงเรียนใน
ฝันสู่มำตรฐำนสำกล 
4. ประชุมปฏิบัติกำร
เตรียมกำรรับเสด็จในโครงกำร
ด้วยรักและห่วงใยฯ 
5. พัฒนำเครือข่ำยควำม
ร่วมมือกำรติดตำม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศ
กำรศึกษำ 
6. พัฒนำคุณภำพกำรเรียนรู้สู่
สำกลกำรพัฒนำควำมสำมำรถ
ทำงวิชำกำรผู้เรียนผ่ำน
กระบวนกำรแข่งขันทำง
วิชำกำร ระดับนำนำชำติ 
7. ตรวจสอบภำยในกรณี
พิเศษเพื่อเสริมสร้ำงหลักธรร
มำภิบำลและป้องกันกำรทุจริต 
8. เพิ่มประสิทธิภำพกำร
บริหำรจัดกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ สพป.ปท.2 
9. แก้ปัญหำนักเรียนท่ีมี
แนวโน้มออกกลำงคันและ
นักเรียนออกกลำงคัน 
10. ประชุมเชิงปฏิบัติกำร
จัดท ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2560 
11. ประชุมเชิงปฏิบัติกำร
จัดท ำแผนพัฒนำครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำของ
สพป.ปท.2 
12. รับกำรติดตำมและ
ประเมินผลกำรบริหำรจัดกำร
ของสพป.ปท.2 จำกสพฐ.และ
หน่วยงำนอื่น 
13. เพิ่มประสิทธิภำพกำร
ท ำงำนตำมมำตรฐำน
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
14. สวัสดิกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำพัฒนำคุณภำพ
ชีวิตและเพิ่มประสิทธิภำพกำร

300,000 
 

75,000 
 
 

100,000 
 

68,000 
 
 

85,000 
 
 
 

50,075 
 
 
 
 

15,840 
 
 

97,420 
 
 

20,000 
 
 

168,700 
 
 

44,100 
 
 
 

70,000 
 
 
 

25,000 
 
 
 

80,000 
 
 

นำงเกศรินทร  
 

นำยสัณฑวัฒน์ 
 
 

นำงมำรศรี  
 

นำงพนิดำ 
 
 

นำยสุรวงศ์  
 
 
 

นำงโศภำวรรณ  
 
 
 
 

นำยวัลลภ 
 
 

นำงวันเพ็ญ 
 
 

นำง 
ประภำพรรณ 

 
นำยสัณฑวัฒน์  

 
 

นำงสำว
ลักขณำวรรณ  

 
 

นำยอรรถพงศ์  
 
 
 

นำงภำวนำ 
 
 
 

นำงภำวนำ 
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ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
กำรยกย่องเชิดชูเกียรต ิ 
- ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ
ประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 และ
สถำนศึกษำในสังกัด มีงำนวิจัยและน ำ
ผลกำรวิจัย ใช้พัฒนำกำรบริหำรและกำร
จัดกำรศึกษำ  
2. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
ประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 และ
สถำนศึกษำในสังกัด มีส่วนร่วมในกำรจัด
กำรศึกษำ  
- สถำนศึกษำในสังกัดได้รับควำมร่วมมือ 
ส่งเสริมและสนับสนุนทรัพยำกรเพื่อกำรจัด
กำรศึกษำ  
- สถำนศึกษำในสังกัดในโครงกำรโรงเรียน
ประชำรัฐ สำมำรถพัฒนำรูปแบบกำร
บริหำรโรงเรียนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 

ท ำงำน 
15. จ้ำงบุคลำกรเพื่อ
ปฏิบัติงำนในส ำนักงำนเขต
พื้นท่ีกำรศึกษำ 
16. สรรหำบุคลำกรด้วยกำร
สอบคัดเลือกพนักงำนรำชกำร 
เจ้ำหน้ำท่ีธุรกำร นักกำรภำร
โรง ฯ 
17. สนับสนุนกำรบริหำร
จัดกำร สพป.ปท.2 
18. ส่งเสริมประสิทธิภำพกำร
ขับเคลื่อนนโยบำยคุณภำพ
ผู้เรียนตำมนโยบำย ศธ. 
19. เสริมสร้ำงควำมรู้ควำม
เข้ำใจเกี่ยวกับกำรควบคุม
ภำยใน 
20. ประชุมเร่งรัดกำรใช้
จ่ำยเงิน ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2560 
21. ประชุมเพ่ิมประสิทธิภำพ
กำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงิน 
บัญชี และพัสดุตำมนโยบำย
ภำครัฐ 
22. พัฒนำกำรสื่อสำรและ
ประชำสัมพันธ์ 
23. ประชุมกำรจัดต้ังและกำร
จัดสรรงบประมำณ รำยกำร
งบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์ ท่ีดิน 
และสิ่งปลูกสร้ำง ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2561 และ
แผนจัดตั้งงบลงทุน 3 ปี 
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นำงภำวนำ 
 

นำงกรรณิกำ  

ยุทธศาสตร์ที่ 6   รวม 23 โครงการ 5,308,181  
รวม 6 ยุทธศาสตร์   รวม 52 โครงการ 8,976,446  
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การบริหารงบประมาณ 
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ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 ได้แปลงแผนยุทธศำสตร์ไปสู่กำรปฏิบัติ
ด้วยกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 โดยก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำที่สอดคล้องกับ
พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2545 และเชื่อมโยงกับ
ยุทธศำสตร์ชำติ นโยบำยของรัฐบำล แผนกำรศึกษำแห่งชำติ นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร นโยบำยส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ยุทธศำสตร์จังหวัดปทุมธำนี แผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดปทุมธำนี  
แผนพัฒนำสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ และนโยบำยของหน่วยเหนือที่เก่ียวข้อง   

ส ำหรับวงเงินงบประมำณที่ใช้ด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 เป็นวงเงินงบประมำณที่ได้รับจำกหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 1. งบจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  จ ำนวนเงิน  8,976,446    บำท 
 2. งบจำกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปทุมธำนี  จ ำนวนเงิน  17,955,000  บำท    
 รวมทั้งสิ้น  26,931,446  บำท มีรำยละเอียดโครงกำร กิจกรรม และงบประมำณดังต่อไปนี้ 
  
 
 

การบริหารงบประมาณ 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการและงบประมาณ 
  



81 

 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
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หน่วยงาน กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ   สพป.ปทุมธำนี เขต 2 
โครงการ ค่ำยพัฒนำทักษะกระบวนกำรคิดใน 5 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้หลัก  
สอดคล้องกับนโยบาย  ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ข้อที่ 3  ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน 

 ยุทธศำสตร์ ศธ. ข้อที่ 1  ด้ำนหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ 
 6 นโยบำยเร่งด่วน สพฐ. ข้อที่ 1  ด้ำนหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ 

    จุดเน้นเชิงนโยบำย รมว.ศธ. ข้อที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน 
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์ 

1. นำงสำวไอลดำ   คล้ำยส ำริด  เบอร์โทรศัพท์  089-882-0077 
2. นำงสำยชล  จั่นทองค ำ   เบอร์โทรศัพท์  081-459-8503 
3. นำงสำวนัยนำ  จันตะเสน  เบอร์โทรศัพท์  081-380-3773 
4. นำงศศิธร  พรหมอินทร์  เบอร์โทรศัพท์  086-840-7868 
5. นำงนฤมล  โล่ห์ทองค ำ   เบอร์โทรศัพท์  087-716-4811   

1.หลักการและเหตุผล 
หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 ก ำหนดให้หน่วยงำนที่รับผิดชอบนับตั้งแต่

สถำนศึกษำ หน่วยงำนต้นสังกัด และ หน่วยงำนระดับชำติที่ได้รับมอบหมำยให้มีบทบำทหน้ำที่ในกำร
ตรวจสอบคุณภำพผู้เรียนตำมควำมคำดหวังของหลักสูตร  จึงก ำหนดให้มีกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ใน 
4 ระดับ ได้แก่ กำรประเมินระดับชำติ กำรประเมินระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ กำรประเมินระดับสถำนศึกษำ 
และกำรประเมินระดับชั้นเรียน โดยทุกระดับมีเจตนำรมณ์เช่นเดียวกัน คือ ตรวจสอบควำมก้ำวหน้ำในกำร
เรียนรู้ของผู้ เรียน เพ่ือน ำผลกำรประเมินมำใช้เป็นข้อมูลในกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งนี้ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้ก ำหนดกรอบในกำรตรวจสอบคุณภำพของผู้เรียนโดยหน่วยงำนต้น
สังกัดเป็น 3 ระดับ ได้แก่ สถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำ(องค์กำรมหำชน) ด ำเนินกำรตรวจสอบคุณภำพของ
ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 มัธยมศึกษำปีที่ 3 และ มัธยมศึกษำปีที่ 6 โดยกำรประเมินจำกสถำบัน
ทดสอบทำงกำรศึกษำ(องค์กำรมหำชน) เป็นหน่วยงำนหลักที่ใช้ผลกำรประเมินส ำหรับกำรระบุคุณภำพผู้เรียน
ในภำพรวมระดับชำติและผลของกำรประเมินของผู้เรียนรำยบุคคลจำกหน่วยงำนดังกล่ำวใช้ประโยชน์เพ่ือกำร
สอบเข้ำเรียนต่อของนักเรียนในระดับชั้นที่จัดสอบในระดับชั้นที่สูงขึ้น 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนีเขต 2 จึงก ำหนดโครงกำรค่ำยพัฒนำทักษะ
กระบวนกำรคิดใน 5 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้หลักเพ่ือเตรียมควำมพร้อมผู้เรียนในกลุ่มเป้ำหมำยให้เข้ำรับกำร
ประเมินคุณภำพผู้เรียนระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2559 อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือพัฒนำหลักสูตรค่ำยส่งเสริมทักษะกระบวนกำรคิดใน 5 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้หลัก (ภำษำไทย 
คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ และ สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม) 
 2.2 เพ่ือพัฒนำทักษะกระบวนกำรคิดของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 มัธยมศึกษำปีที่ 3 และ 
มัธยมศึกษำปีที่ 6 ที่ส่งผลต่อกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ในกำรจัดสอบระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ 
2559 
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3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 

1) ศูนย์วิชำกำรที่รับผิดชอบ 5 กลุ่มสำระหลัก (ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ 
และสังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม) พัฒนำหลักสูตรค่ำยส่งเสริมทักษะกระบวนกำรคิดใน 5 กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้หลัก 

2) โรงเรียนในสังกัดร้อยละ 100 ด ำเนินกิจกรรมค่ำยส่งเสริมทักษะกระบวนกำรคิดใน 5 กลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้หลัก (ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ และ สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม)
ระหว่ำงวันที่1 ธันวำคม 2559 –31 มกรำคม 2560 
 3) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6และมัธยมศึกษำปีที่ 3 ในกลุ่มเป้ำหมำยที่เข้ำร่วมกิจกรรมค่ำย
ส่งเสริมทักษะกระบวนกำรคิดมีควำมพร้อมในกำรเข้ำรับกำรจัดสอบระดับชำติขั้นพ้ืนฐำนปีกำรศึกษำ 2559
จำกกำรสอบ Pre-O-Net ปีกำรศึกษำ 2559 
 3.2 เชิงคุณภาพ 

1) หลักสูตรค่ำยส่งเสริมทักษะกระบวนกำรคิดใน 5 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้หลักน ำเสนอข้อมูลส ำคัญ 3 
รำยกำรได้แก่ กำรวิเครำะห์ข้อสอบจ ำแนกรำยตัวชี้วัด กำรน ำเสนอแนวทำงกำรท ำข้อสอบโอเน็ทในช่วง 3 ปีย้อนหลัง  

2) สถำนศึกษำในสังกัดด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรค่ำยส่งเสริมทักษะกระบวนกำรคิดใน 5 กลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้หลัก ระหว่ำงวันที่ 1 ธันวำคม 2559 –31 มกรำคม 2560 โดยมีกระบวนกำรนิเทศติดตำมเพ่ือให้ได้
ข้อมูลที่ใช้ในกำรปรับปรุงคุณภำพหลักสูตร 

3) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 มัธยมศึกษำปีที่ 3 และ มัธยมศึกษำปีที่ 6 ในกลุ่มเป้ำหมำยมี
ผลสัมฤทธิ์ในกำรจัดสอบระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2559 สูงกว่ำปีกำรศึกษำ 2558 ร้อยละ 3 

4.วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมปฏิบัติกำรเร่งรัดทักษะกระบวนกำร 

คิดใน 5 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้หลัก 
กิจกรรมส าคัญ 
- ประกำศนโยบำย ค่ำเป้ำหมำย และแนวทำงกำร
ส่งเสริมทักษะกระบวนกำรคิดใน 5 กลุ่มสำระหลัก 
- MOU ระหว่ำง ผอ.เขต กับ ผอ.โรงเรียนในกำร
ยกระดับทักษะกระบวนกำรคิดใน 5 กลุ่มสำระหลัก 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 วำงแผนกำรด ำเนินงำน : แต่งตั้งคณะท ำงำนใน
ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ วำงกรอบกำรด ำเนินงำน 
1.2 ด ำเนินกิจกรรมตำมแผน 
1.3 ส ำรวจระดับควำมคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทำงกำร
ส่งเสริมทักษะกระบวนกำรคิดใน 5 กลุ่มสำระหลัก 
1.4 รำยงำนผลกำรสรุประดับควำมคิดเห็นเกี่ยวกับ   
แนวทำงกำรส่งเสริมทักษะกระบวนกำรคิด ใน 5 กลุ่ม
สำระหลัก 

29 พ.ย. 59 
 

นำงสำวไอลดำ    
คล้ำยส ำริด 

นำงสำยชล  
 จั่นทองค ำ 



84 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
2 กิจกรรมที่ 2 ประชุมปฏิบัติกำรออกแบบหลักสูตร 

ค่ำยพัฒนำทักษะกระบวนกำรคิดใน 5 กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้หลัก 
กิจกรรมส าคัญ 
- วิเครำะห์ข้อสอบโอเน็ท 3 ปยี้อนหลังจ ำแนก 
ตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชีว้ัด 
- กำรน ำเสนอวิธีคิดข้อสอบโอเน็ทตำมหลักวิชำ 
- กำรน ำข้อมูลใน 2 ส่วนแรกมำจัดท ำหลักสูตรฯ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2.1 วำงแผนกำรด ำเนินงำน : แต่งตั้งคณะท ำงำน      
วำงกรอบกำรด ำเนินงำน(ศูนย์ส่งมอบหลักสูตรฯ         
ให้โรงเรียนในสังกัดในวันที่ 1 ธันวำคม 59) 
2.2 ด ำเนินกิจกรรมตำมแผน 
2.3 ส ำรวจระดับควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำหลักสูตร 
ค่ำยพัฒนำทักษะกระบวนกำรคิดใน 5 กลุ่มสำระ 
กำรเรียนรู้หลัก 
2.4รำยงำนผลกำรพัฒนำหลักสูตร 
ค่ำยพัฒนำทักษะกระบวนกำรคิดใน 5 กลุ่มสำระกำรเรยีนรู้หลัก 

29 - 30 พ.ย. 
2559 

 

1.ศึกษำนิเทศก์
ประจ ำกลุ่มสำระ 
2.กลุ่มเครือข่ำย
สถำนศึกษำยั่งยืน 
 

3 กิจกรรมที่ 3 กำรจัดค่ำยพัฒนำทักษะกระบวนกำรคิด 
ใน 5 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้หลัก 
กิจกรรมส าคัญ 
- ประกำศนโยบำย ค่ำเป้ำหมำย และแนวทำงกำร
ส่งเสริมทักษะกระบวนกำรคิดใน 5 กลุ่มสำระหลัก 
- MOU ระหว่ำง ผอ.โรงเรียนกับครูในกำรยกระดับ
ทักษะกระบวนกำรคิดใน 5 กลุ่มสำระหลัก 
- ปฏิบัติกำรค่ำยพัฒนำทักษะกระบวนกำรคิดใน 5 กลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้หลัก 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
3.1 วำงแผนกำรด ำเนินงำน : แต่งตั้งคณะท ำงำนระดับ
สถำนศึกษำ/กลุ่มเครือข่ำย  วำงกรอบกำรด ำเนินงำน 
3.2 ด ำเนินกิจกรรมตำมแผน/จัดสรรงบประมำณ 
3.3 ประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลของกำร
ด ำเนินกำรค่ำยพัฒนำทักษะกระบวนกำรคิดใน 5 กลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้หลัก 
3.4 รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรพัฒนำทักษะกระบวนกำร
คิดใน 5 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้หลัก 
 

1 ธ.ค. 2559 
- 

31 ม.ค. 2560 

1.ศึกษำนิเทศก์
ประจ ำกลุ่มสำระ 
2.บุคลำกรระดับ
สถำนศึกษำ 
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
4 กิจกรรมที่ 4กำรนิเทศติดตำมผลกำรด ำเนินกำรพัฒนำ

ทักษะกระบวนกำรคิดด้วยหลักสูตร 
ค่ำยพัฒนำทักษะกระบวนกำรคิดใน 5 กลุ่มสำระกำรเรยีนรู้หลัก 
กิจกรรมส าคัญ 
-พัฒนำแผนนิเทศติดตำมกำรด ำเนินกำรในระดับสถำนศึกษำ 
-พัฒนำเครื่องมือติดตำมกำรด ำเนินกำรในระดับสถำนศึกษำ 
-นิเทศติดตำมกำรด ำเนินกำรในระดับสถำนศึกษำ     
เพ่ือปรับปรุง/ชี้แนะ/ช่วยเหลอื 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
4.1 วำงแผนกำรนิเทศติดตำมกำรยกระดับคุณภำพ
ทักษะกระบวนกำรคิดโดยจัดท ำแผนนิเทศติดตำม และ
กรอบกำรด ำเนินกำรนิเทศ  
4.2 ด ำเนินกำรนิเทศติดตำมในระดับสถำนศึกษำเชิง
ประจักษ์ 
4.3 ส ำรวจผลกำรด ำเนินกำรในระดับสถำนศึกษำและ
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในกำรด ำเนินกำร 
4.4 รำยงำนผลกำรใช้หลักสูตรค่ำยพัฒนำทักษะ
กระบวนกำรคิดใน 5 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้หลัก 

1 ธ.ค. 2559 
- 

31 ม.ค. 60 

ศึกษำนิเทศก์
ประจ ำกลุ่มสำระ 

5 กิจกรรมที่ 5ประชุมปฏิบัติกำรรำยงำนผลกำรด ำเนิน
กิจกรรมค่ำยพัฒนำทักษะกระบวนกำรคิดใน 5 กลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้หลัก 
กิจกรรมส าคัญ 
-วิเครำะห์ผลกำรใช้หลักสูตรค่ำยพัฒนำทักษะ
กระบวนกำรคิดใน 5 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้หลัก 
-รำยงำนผลกำรใช้หลักสูตรค่ำยพัฒนำทักษะ
กระบวนกำรคิดใน 5 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้หลัก 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
5.1 วำงแผนกำรด ำเนินกำรวิเครำะห์และกำรออกแบบ
รูปแบบกำรน ำเสนอผลกำรใช้หลักสูตรค่ำยพัฒนำทักษะ
กระบวนกำรคิดใน 5 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้หลัก 
5.2 ด ำเนินกำรตำมแผนฯ 
5.3 ส ำรวจควำมส ำเร็จในกำรจัดท ำรำยงำนผลกำร
ด ำเนินกิจกรรมค่ำยพัฒนำทักษะกระบวนกำรคิดใน 5 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้หลัก และจัดท ำข้อเสนอแนะ 
เชิงนโยบำย/ปฏิบัติระดับสถำนศึกษำ 

9 ก.พ. 2560 นำงสำวไอลดำ   
คล้ำยส ำริด 
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5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 วันที่ 29 พฤศจิกำยน 2559  ถึง วันที่ 9 กุมภำพันธ์ 2560 
 สถำนที่ด ำเนินกำร ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนีเขต 2, ศูนย์พัฒนำวิชำกำร
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้  และกลุ่มเครือข่ำยสถำนศึกษำยั่งยืน   

6. งบประมาณ 
 จ ำนวน  1,110,000 บำท  (หนึ่งล้ำนหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบำทถ้วน) 
 รำยละเอียดดังนี้ : 

กิจกรรมและรายละเอียด งบประมาณ งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ในการใช้งบประมาณ ที่ใช้ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมปฏิบัติกำรเร่งรัดทักษะ 
กระบวนกำรคิดใน 5กลุ่มสำระกำรเรียนรู้หลัก 
1.1 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
     (90 คน x 35 บำท x 1 มื้อ x ) 
1.2 ค่ำวัสดุ 
1.3 ค่ำป้ำยไวล์นิล 
     (12 ตำรำงเมตร  250 บำท) 

10,000 
 
 
 
 

  
 

3,150 
 
 

3,000 

 
 
 
 
 
 

3,800 
กิจกรรมที่ 2 ประชุมปฏิบัติกำรออกแบบหลักสูตร 
ค่ำยพัฒนำทักษะกระบวนกำรคิดใน 5 กลุ่มสำระ 
กำรเรียนรู้หลัก(ป.6 และ ม.3) 
2.1 ค่ำอำหำรกลำงวัน 
     (120 คน x 110 บำท x 1 มื้อ x 2 วัน) 
2.2 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
     (120 คน x 35 บำท x 2 มื้อ x 2 วัน) 
2.3 ค่ำวัสดุ 

50,000 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

26,400 
 

16,800 
 

 
 
 

 
 
 
 

6,850 
กิจกรรมที่ 3 กำรจัดค่ำยพัฒนำทักษะกระบวนกำร
คิดใน 5 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้หลัก 
(กลุ่มเป้ำหมำย นักเรียน ป.6 ม.3 และ ม.6 จ ำนวน 
4,431 คน ครูโรงเรียนละ 10 คน จ ำนวน 67 รร.
บุคลำกรระดับเขตพ้ืนที่ฯ 30 คน รวม 5,131 คน 
จ ำนวน 2 วัน )  
จัดสรรงบประมำณเป็นค่ำอำหำรว่ำงอำหำรกลำงวัน
และเครื่องดื่ม 
3.1 ค่ำอำหำรกลำงวัน 
     (5,131 คน x 60 บำท x 1 มื้อ x 2 วัน) 
3.2 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
     (5,131 คน x 20 บำท x 2 มื้อ x 2 วัน) 
3.3 ค่ำวัสดุ 

1,040,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
615,720 

 
410,480 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13,800 
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กิจกรรมและรายละเอียด งบประมาณ งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ในการใช้งบประมาณ ที่ใช้ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุ 

กิจกรรมที่ 4 กำรนิเทศติดตำมผลกำรด ำเนินกำร
พัฒนำทักษะกระบวนกำรคิดด้วยหลักสูตรค่ำยพัฒนำ
ทักษะกระบวนกำรคิดใน 5 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้หลัก 

-    

กิจกรรมที่ 5 ประชุมปฏิบัติกำรรำยงำนผลกำร
ด ำเนินกิจกรรมค่ำยพัฒนำทักษะกระบวนกำรคิด 
ใน 5 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้หลัก(กลุ่มเป้ำหมำย 
คณะกรรมกำรของศูนย์พัฒนำวิชำกำรกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้หลัก 5 ศูนย์ ศูนย์ละ 5 คน บุคลำกรของเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำ 25 คนรวม 50 คน จ ำนวน 1 วัน ) 
5.1 ค่ำอำหำรกลำงวัน 
     (50 คน x 110 บำท x 1มื้อ x 1 วัน) 
5.2 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
     (50 คน x 35 บำท x 2 มื้อ x 1 วัน) 
5.3 ค่ำวัสดุ 

10,000 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 

5,500 
 

3,500 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1,000 
รวมงบประมาณ 1,110,000 - 1,074,550 35,450 

*หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ปัจจัยความเสี่ยง 

1) ควำมส ำเร็จของตัวหลักสูตรค่ำยพัฒนำทักษะกระบวนกำรคิดใน 5 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้หลัก ที่มี
ควำมพร้อมส ำหรับกำรด ำเนินกำรในระดับสถำนศึกษำ วันที่ 1 ธันวำคม 2559 

2) ระดับควำมสำมำรถของครูที่มีวุฒิไม่ตรงเอกใน 5 กลุ่มสำระหลักที่เป็นผู้ด ำเนินกำรค่ำยฯในระดับ
สถำนศึกษำ 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
1) กำรขอควำมร่วมมือกับครูในศูนย์วิชำกำรในกำรวิเครำะห์ข้อสอบโอเน็ทอย่ำงละเอียด 

8. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย เครื่องมือ 

เชิงปริมาณ 
1) จ ำนวนสถำนศึกษำท่ีด ำเนินกิจกรรมค่ำยส่งเสริมทักษะ
กระบวนกำรคิดใน 5  
2) คะแนนเฉลี่ยผลกำรสอบ Pre O-NETของนักเรียน
กลุ่มเป้ำหมำยที่เข้ำร่วมกิจกรรม ที่มีค่ำตั้งแต่ ร้อยละ 50 ขึ้นไป 

 
ร้อยละ 100 

 
ร้อยละ 50 

 
แบบส ำรวจ 

 
แบบทดสอบ Pre 
O-NET ของ สพฐ. 

เชิงคุณภาพ 
1) จ ำนวนข้อมูลส ำคัญท่ีน ำเสนอในหลักสูตรค่ำยส่งเสริมทักษะ
กระบวนกำรคิดใน 5 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้หลัก 

 
ร้อยละ 100 

 

 
แบบส ำรวจรำยกำร 
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ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย เครื่องมือ 
2) จ ำนวนสถำนศึกษำด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรโดยมี
กระบวนกำรนิเทศติดตำมเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ใช้ในกำรปรับปรุง
คุณภำพหลักสูตร 
3) จ ำนวนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบ 
Pre O-NET สูงกว่ำปีฐำนเดิม ร้อยละ 3 

ร้อยละ 100 
 

5 กลุ่มสำระ 

แบบส ำรวจ 
 

แบบส ำรวจ 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1 โรงเรียนมีหลักสูตรค่ำยส่งเสริมทักษะกระบวนกำรคิดใน 5 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้หลักที่ใช้ส ำหรับ

กำรเร่งรัดทักษะกระบวนกำรคิดของผู้เรียน 
9.2 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ในกลุ่มเป้ำหมำยที่เข้ำร่วม

กิจกรรมค่ำยส่งเสริมทักษะกระบวนกำรคิดมีควำมพร้อมในกำรเข้ำรับกำรจัดสอบระดับชำติขั้นพ้ืนฐำนปี
กำรศึกษำ 2559  

10. การอนุมัติโครงการ 
 
ลงชื่อ ผู้เสนอโครงกำร 
      (นำงสำวไอลดำ  คล้ำยส ำริด) 

  ต ำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
 
 
ลงชื่อ ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร 
     (นำงเกศรินทร  จิตรสิงห์) 

ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
 
 

ลงชื่อ ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร 
    (นำยวิรุฬห์  แสงงำม) 

ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
 
 

ลงชื่อ ผู้อนุมัติโครงกำร 
              (นำยวิชัย  แสงศร)ี 

ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
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หน่วยงาน กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  สพป.ปทุมธำนี เขต 2 
ชื่อโครงการ ส่งเสริมสถำนศึกษำด ำเนินงำนตำมนโยบำย “ลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้” 
สอดคล้องกับนโยบาย  ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ข้อที่ 3  ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน 

 ยุทธศำสตร์ ศธ. ข้อที่ 1  ด้ำนหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ 
 6 นโยบำยเร่งด่วน สพฐ. ข้อที่ 1  ด้ำนหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ 

    จุดเน้นเชิงนโยบำย รมว.ศธ. ข้อที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน 
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์ 

1. นำงสำวไอลดำ   คล้ำยส ำริด  เบอร์โทรศัพท์  089-882-0077 
 

1. หลักการและเหตุผล 
กำรลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้ เป็นกรอบวิสัยทัศน์ด้ำนกำรศึกษำเพ่ือเตรียมนักเรียนให้พร้อมเข้ำสู่กำร

เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของไทย ซึ่งสอดคล้องกับหลำยประเทศที่เป็นผู้น ำด้ำนกำรศึกษำของโลกที่เห็นพ้องกัน
ว่ำคนที่มีควำมรู้และทักษะในกำรรับมือกับควำมเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่ำงต่อเนื่องและสำมำรถปรับตัวเองให้
เข้ำกับสถำนกำรณ์ใหม่ ๆ ได้เท่ำนั้นที่จะประสบควำมส ำเร็จ “กำรลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้” จึงถูกก ำหนดเป็น
นโยบำยหนึ่งของรัฐบำล ที่แสดงถึงกำรปฏิรูปกำรศึกษำอย่ำงเป็นรูปธรรม ที่มีจุดเด่นในกำรส่งเสริมผู้เรียนใน
ด้ำนจิตส ำนึกต่อโลก ควำมรู้พ้ืนฐำนกำรประกอบสัมมำอำชีพ ควำมรู้พ้ืนฐำนด้ำนพลเมือง สุขภำพ สิ่งแวดล้อม 
ทักษะกำรเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้ำนสำรสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี ทักษะกำรท ำงำน ทักษะชีวิตที่ใช้ได้
จริง (กับครอบครัว โรงเรียน ชุมชน รัฐ และประเทศชำติ) สพฐ.จึงก ำหนดแนวทำงกำรน ำนโยบำยดังกล่ำวสู่
กำรปฏิบัติโดยก ำหนดให้โรงเรียนเรียนภำควิชำกำร ถึงเวลำบ่ำย 2 โมงครึ่ง หรือ 14.30 น. หลังจำกนั้น
ก ำหนดให้โรงเรียนจัดกิจกรรมสร้ำงสรรค์ที่ช่วยเพ่ิมพูนทักษะกำรคิดวิเครำะห์ ควำมมีน้ ำใจต่อกัน กำรท ำงำน
เป็นทีม และกิจกรรมค้นหำศักยภำพและควำมชอบของผู้เรียนแต่ละคน โดยเชื่อว่ำเด็กทุกคนมีควำมพิเศษ มี
ควำมสำมำรถในแบบฉบับของตนเอง ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำจึงก ำหนดโครงกำรส่งเสริมสถำนศึกษำน ำ
ร่องตำมนโยบำย “ลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้” ขึ้น เพ่ือสนับสนุนให้โรงเรียนน ำร่องและโรงเรียนคู่ขนำนของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ น ำแนวนโยบำย “ลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้” ลงสู่กำรปฏิบัติอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือส่งเสริมให้สถำนศึกษำบริหำรจัดกำรเวลำเรียนที่เอื้อต่อด ำเนินกิจกรรมตำมนโยบำย “ลดเวลำ
เรียน เพิ่มเวลำรู้” ในปีกำรศึกษำ 2560 อย่ำงเป็นรูปธรรม 
   2.2 เพ่ือพัฒนำกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะด้ำนสมอง (Head) ด้ำนจิตใจ (Heart) ด้ำนทักษะกำร
ท ำงำน (Hand) และ ด้ำนสุขภำพ (Health) ตำมนโยบำย “ลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้” ในปีกำรศึกษำ 2560 

3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 
1) ผู้บริหำรโรงเรียนและครูวิชำกำรทุกโรงเรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรมตำมนโยบำย “ลดเวลำเรียน เพ่ิม

เวลำรู้” เข้ำรับกำรพัฒนำแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรเวลำเรียนที่เอ้ือต่อด ำเนินกิจกรรมตำมนโยบำย “ลดเวลำ
เรียน เพิ่มเวลำรู้” ในปีกำรศึกษำ 2560 อย่ำงเป็นรูปธรรม 

2) ครูในโรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำยตำมนโนบำย “ลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้” ทุกโรงเรียนเข้ำร่วมกิจกรรม
กำรพัฒนำเมนูกิจกรรมเสริมคุณลักษณะด้ำนสมอง (Head) ด้ำนจิตใจ (Heart) ด้ำนทักษะกำรท ำงำน (Hand) 
และด้ำนสุขภำพ (Health) ตำมนโยบำย“ลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้”ในปีกำรศึกษำ 2560 
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3.2 เชิงคุณภาพ 
1) โรงเรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรมตำมนโยบำย “ลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้” บริหำรจัดกำรเวลำเรียน โดย

ก ำหนดเวลำส ำหรับกำรจัดกำรเรียนรู้ในรำยวิชำพ้ืนฐำน รำยวิชำเพ่ิมเติม และกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน จ ำนวน 
1,000 ชั่วโมง/ปี ในระดับประถมศึกษำ และ 1,200 ชั่วโมง/ปี ในระดับมัธยมศึกษำปีที่ 1-3 และจัดเวลำ
ส ำหรับกิจกรรมกำรเพิ่มเวลำรู้จ ำนวน 240 ชั่วโมง/ปี 

2) กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะด้ำนสมอง (Head) ด้ำนจิตใจ (Heart) ด้ำนทักษะกำรท ำงำน 
(Hand) และ ด้ำนสุขภำพ (Health) ตำมนโยบำย “ลดเวลำเรียนเพ่ิมเวลำรู้” ในปีกำรศึกษำ 2560 ที่
พัฒนำขึ้นมีควำมเชื่อมโยงกับเป้ำหมำยของหลักสูตรสถำนศึกษำ (หน่วยกำรเรียนรู้)  

4.วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมที่ 1 กำรประชุมปฏิบัติกำรปรับปรุงหลักสูตร

สถำนศึกษำท่ีมีกำรบริหำรจัดกำรเวลำเรียนให้เอ้ือต่อ
ด ำเนินกิจกรรมตำมนโยบำย “ลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้” 
ในปีกำรศึกษำ 2560 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 วำงแผนกำรด ำเนินงำน : ประสำนโรงเรียนในสังกัด
ที่เข้ำร่วมกิจกรรมตำมนโยบำยจ ำนวน 41 โรงเรียน เข้ำ
ร่วมกิจกรรม 
1.2 ประชุมปฏิบัติกำรปรับปรุงหลักสูตรสถำนศึกษำที่มี
กำรบริหำรจัดกำรเวลำเรียนให้เอื้อต่อด ำเนินกิจกรรม
ตำมนโยบำย “ลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้” ในปีกำรศึกษำ 
2560 
1.3 สรุปผลกำรกำรประชุมปฏิบัติกำรฯ 

26 พ.ค. 2560 
 

นำงสำวไอลดำ         
         คล้ำยส ำริด 
 

2 กิจกรรมที่ 2 ประชุมปฏิบัติกำรออกแบบกิจกรรม       
ที่ส่งเสริมคุณลักษณะด้ำนสมอง (Head) ด้ำนจิตใจ 
(Heart) ด้ำนทักษะกำรท ำงำน (Hand) และ ด้ำน
สุขภำพ (Health) ตำมนโยบำย “ลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำ
รู้” ในปีกำรศึกษำ 2560 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 วำงแผนกำรด ำเนินงำน : ประสำนโรงเรียนในสังกัด
ที่เข้ำร่วมกิจกรรมตำมนโยบำยจ ำนวน 41 โรงเรียน เข้ำ
ร่วมกิจกรรม 
1.2 กำรด ำเนินกิจกรรมกำรออกแบบกิจกรรมฯ ดังนี้ 
- กำรออกแบบกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะด้ำนสมอง 
(Head) ด้ำนจิตใจ (Heart) ด้ำนทักษะกำรท ำงำน 
(Hand) และ ด้ำนสุขภำพ (Health)  
- กำรสะท้อนผลกำรปฏิบัติกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะ

มิ.ย. 2560 
 

 

นำงสำวไอลดำ      
        คล้ำยส ำริด 
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ด้ำนสมอง (Head) ด้ำนจิตใจ (Heart) ด้ำนทักษะกำร
ท ำงำน (Hand) และ ด้ำนสุขภำพ (Health) ตำม
นโยบำย “ลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้” ในปี 2560 
1.3 ประเมินคุณภำพของเมนูกิจกรรมตำมนโยบำย “ลด
เวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้” 
1.4 รำยงำนผลกำรน ำเมนูกิจกรรมไปใช้ในระดับ
สถำนศึกษำ 

5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 วันที่ 1 พฤษภำคม ถึง วันที่ 31 กรกฎำคม 2560 
 สถำนที่ด ำเนินกำร  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนีเขต 2  

6.งบประมาณ 
จ ำนวน  30,000  บำท  (สำมหมื่นบำทถ้วน) 

 รำยละเอียดดังนี้ : 
กิจกรรมและรายละเอียด งบประมาณ งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ในการใช้งบประมาณ ที่ใช้ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุ 
กิจกรรมที่ 1 กำรประชุมปฏิบัติกำรปรับปรุง
หลักสูตรสถำนศึกษำท่ีมีกำรบริหำรจัดกำรเวลำเรียน
ให้เอ้ือต่อด ำเนินกิจกรรมตำมนโยบำย “ลดเวลำ
เรียน เพิ่มเวลำรู้” ในปีกำรศึกษำ 2560 
(กลุ่มเป้ำหมำย ผู้บริหำรโรงเรียน/ครูวิชำกำรใน
โรงเรียนที่เข้ำร่วมนโยบำย 41 โรงเรียน รวม 82 คน 
และบุคลำกรระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 8 คน รวม
จ ำนวนทั้งสิ้น 90 คน) 
1.1 ค่ำอำหำรกลำงวัน 
     (90 คน x 110 บำท x 1 มื้อ x 1 วัน) 
1.2 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
     (90คน x 35 บำท x 2 มื้อ x 1 วัน) 

16,200   
 
 
 
 
 
 
 

9,900 
 

6,300 

 

กิจกรรมที่ 2 ประชุมปฏิบัติกำรออกแบบกิจกรรม       
ที่ส่งเสริมคุณลักษณะด้ำนสมอง (Head) ด้ำนจิตใจ 
(Heart) ด้ำนทักษะกำรท ำงำน (Hand) และ ด้ำน
สุขภำพ (Health) ตำมนโยบำย “ลดเวลำเรียนเพิ่ม
เวลำรู้” ในปีกำรศึกษำ 2560 
(กลุ่มเป้ำหมำย ครูในโรงเรียนที่เข้ำร่วมนโยบำย 41 
โรงเรียน โรงเรียนละ 1-2 คน รวม  70 คน และ
บุคลำกรระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 6 คน รวมจ ำนวน
ทั้งสิ้น 76 คน) 

13,800   
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กิจกรรมและรายละเอียด งบประมาณ งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ในการใช้งบประมาณ ที่ใช้ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุ 

2.1 ค่ำอำหำรกลำงวัน 
     (76 คน  110 บำท 1 มื้อ 1 วัน) 
2.2 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
     (76คน  35 บำท  2 มื้อ 1 วัน ) 
2.3 ค่ำวัสดุ 

8,360 
 

5,320 
 
 

 
 
 
 

120 

รวมงบประมาณ 30,000 - 29,880 120 
*หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

7.การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ปัจจัยความเสี่ยง 
 -ไม่มี- 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
          -ไม่มี- 

8. การประเมินผล 
ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย เครื่องมือ 

เชิงปริมาณ 
1) จ ำนวนโรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำยที่ผู้บริหำรโรงเรียนและครู
วิชำกำรเข้ำรับกำรพัฒนำแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรเวลำเรียนที่
เอ้ือต่อด ำเนินกิจกรรมตำมนโยบำย “ลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้” 
ในปีกำรศึกษำ 2560 อย่ำงเป็นรูปธรรม 

 
ร้อยละ 100 

 
 

 
แบบส ำรวจ 

 

2) จ ำนวนโรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำยที่มีครูเข้ำรับกำรพัฒนำ
ควำมสำมำรถในกำรออกแบบกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะด้ำน
สมอง (Head) ด้ำนจิตใจ (Heart) ด้ำนทักษะกำรท ำงำน (Hand) 
และ ด้ำนสุขภำพ (Health) ตำมนโยบำย “ลดเวลำเรียนเพิ่ม
เวลำรู้” ในปีกำรศึกษำ 2560 

ร้อยละ 100 
 
 

แบบส ำรวจ 
 

เชิงคุณภาพ 
1) จ ำนวนโรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำยที่มีกำรบริหำรจัดกำรเวลำเรียน 
โดยก ำหนดเวลำส ำหรับกำรจัดกำรเรียนรู้ในรำยวิชำพ้ืนฐำน 
รำยวิชำเพ่ิมเติม และกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน จ ำนวน 1,000 
ชั่วโมง/ปี ในระดับประถมศึกษำ และ 1,200 ชั่วโมง/ปี  ในระดับ
มัธยมศึกษำปีที่ 1-3 และจัดเวลำส ำหรับกิจกรรมกำรเพ่ิมเวลำรู้
จ ำนวน 240 ชั่วโมง/ปี 

 
ร้อยละ 100 

 

 
แบบส ำรวจ 

2) ระดับควำมสอดคล้องของกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะด้ำน
สมอง (Head) ด้ำนจิตใจ (Heart) ด้ำนทักษะกำรท ำงำน (Hand) 
และ ด้ำนสุขภำพ (Health) ตำมนโยบำย “ลดเวลำเรียนเพิ่ม

มำกที่สุด แบบประเมินควำม
สอดคล้องของ

กิจกรรมกับเป้ำหมำย
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ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย เครื่องมือ 
เวลำรู้” ในปีกำรศึกษำ กับเป้ำหมำยของหลักสูตรสถำนศึกษำ 
(หน่วยกำรเรียนรู้) 

ของหลักสูตร
สถำนศึกษำ 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 โรงเรียนมีหลักสูตรสถำนศึกษำที่เอ้ือต่อด ำเนินกิจกรรมตำมนโยบำย “ลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้” 
ในปีกำรศึกษำ 2560 อย่ำงเป็นรูปธรรม 
 9.2 ครูมีควำมสำมำรถในกำรออกแบบกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะด้ำนสมอง (Head) ด้ำนจิตใจ 
(Heart) ด้ำนทักษะกำรท ำงำน (Hand) และ ด้ำนสุขภำพ (Health) ตำมนโยบำย “ลดเวลำเรียนเพ่ิมเวลำรู้” 
ในปีกำรศึกษำ 2560 

10. การอนุมัติโครงการ 
 
ลงชื่อ ผู้เสนอโครงกำร 
      (นำงสำวไอลดำ  คล้ำยส ำริด) 

  ต ำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
 
 
ลงชื่อ ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร 
     (นำงเกศรินทร  จิตรสิงห์) 

ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
 
 

ลงชื่อ ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร 
    (นำยวิรุฬห์  แสงงำม) 

ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
 
 

ลงชื่อ ผู้อนุมัติโครงกำร 
              (นำยวิชัย  แสงศร)ี 

ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
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หน่วยงาน กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  สพป.ปทุมธำนี เขต 2 
ชื่อโครงการ พัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำและกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
สอดคล้องกับนโยบาย  ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ข้อที่ 3  ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน 

 ยุทธศำสตร์ ศธ. ข้อที่ 1  ด้ำนหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ 
 6 นโยบำยเร่งด่วน สพฐ. ข้อที่ 1  ด้ำนหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ 

    จุดเน้นเชิงนโยบำย รมว.ศธ. ข้อที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน 
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์ 

1. นำงสำวไอลดำ   คล้ำยส ำริด  เบอร์โทรศัพท์  089-8820-077 
 

1. หลักการและเหตุผล 
พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 3) 

พ.ศ.2553 มุ่งหมำยให้กำรศึกษำเป็นไปเพ่ือพัฒนำคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่ำงกำย จิตใจ สติปัญญำ 
ควำมรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในกำรด ำรงชีวิต สำมำรถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีควำมสุข       
ผ่ำนทำงกระบวนกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ ที่มีหลักสูตรสถำนศึกษำ กำรจัดกำรเรียนรู้ และกำรวัดและ
ประเมินผลกำรศึกษำที่สอดคล้องกันในกำรน ำพำผู้เรียนให้มีคุณภำพเป็นไปตำมควำมมุ่งหมำยที่ก ำหนด     
ทั้งนี้กำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำให้ประสบควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำยที่คำดหวังได้นั้น บุคลำกรที่เกี่ยวข้อง
กับกำรพัฒนำหลักสูตรต้องมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกระบวนกำรปฏิบัติอย่ำงชัดเจน จึงจักส่งผลให้กำรท ำงำน
เป็นระบบและเกิดควำมต่อเนื่องในกำรวำงแผนกำรด ำเนินกำร ส่งเสริมสนับสนุน ตรวจสอบ ตลอดจนปรับปรุง
แก้ไขเพ่ือพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง โดยเฉพำะในด้ำนกำรปรับปรุงและกำรประเมินหลักสูตรสถำนศึกษำตำมสภำพ
กำรเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทย กำรเพ่ิมสมรรถนะของบุคลำกรในกำรออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ 
 และกำรวัดและประเมินผลที่สอดคล้องตำมธรรมชำติวิชำบนฐำนของกำรวิจัยศึกษำค้นคว้ำทำงกำรศึกษำ 
แนวทำงดังกล่ำวจักช่วยสร้ำงควำมชัดเจนในกำรปฏิบัติที่ส่งผลให้ผู้เรียนสำมำรถพัฒนำตนเองได้เต็มตำม
ศักยภำพอย่ำงยั่งยืน 
2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพ่ือส่งเสริมให้สถำนศึกษำประเมินหลักสูตรสถำนศึกษำสู่กำรวำงแผนพัฒนำอย่ำงมีคุณภำพ 

 2.2 เพ่ือพัฒนำควำมสำมำรถในกำรออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ Active Learning ที่เป็นกำร
ผสมผสำนทักษะส ำคัญในศตวรรษท่ี 21 
 2.3 เพ่ือพัฒนำวำรสำรหลักสูตรและกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ส่งเสริมควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
หลักสูตรและกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับนโยบำย 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
          1) ผู้บริหำรสถำนศึกษำ/ครูวิชำกำรของสถำนศึกษำในสังกัด โรงเรียนละ 1 คน เข้ำรับกำรพัฒนำ   
องค์ควำมรู้ด้ำนกำรประเมินหลักสูตรสถำนศึกษำ ที่สำมำรถเป็นผู้น ำในกำรด ำเนินกำรประเมินหลักสูตร
สถำนศึกษำ ณ สถำนศึกษำของตนเอง 
          2) ครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทยกลุ่มเครือข่ำยละ 10 คน ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนกำร
จัดกำรเรียนรู้แบบ Active Learning ที่ผสมผสมผสำนทักษะส ำคัญในศตวรรษท่ี 21  
          3) ผู้บริหำรสถำนศึกษำและครูร้อยละ 100 เข้ำร่วมกำรนิเทศทำงไกลเรื่องหลักสูตรและกำรจัดกำร
เรียนรู้ด้วยวำรสำรหลักสูตรและกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
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 3.2 เชิงคุณภาพ 
          1) ผู้บริหำรสถำนศึกษำ/ครูวิชำกำรในกลุ่มเป้ำหมำยมีควำมรู้ด้ำนกำรประเมินหลักสูตรสถำนศึกษำ
หลังได้รับกำรพัฒนำสูงกว่ำก่อนได้รับกำรพัฒนำ ร้อยละ 100 และสำมำรถเป็นผู้น ำในกำรด ำเนินกำรประเมิน
หลักสูตรสถำนศึกษำ ณ สถำนศึกษำของตนเองในเรื่อง กำรก ำหนดประเด็นกำรประเมิน กำรออกแบบ
เครื่องมือกำรประเมิน กำรเก็บรวบรวมข้อมูลกำรประเมิน และกำรรำยงำนผลกำรประเมินหลักสูตร
สถำนศึกษำ 

2) ครูผู้สอนกลุ่มเป้ำหมำยในกลุ่มเป้ำหมำยที่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ 
Active Learning ที่ผสมผสมผสำนทักษะส ำคัญในศตวรรษที่ 21สูงขึ้น และออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับแนวคิด Active Learning 

3) ผู้บริหำรสถำนศึกษำในสังกัดใช้วำรสำรหลักสูตรและกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้เป็นเครื่องมือในกำร
นิเทศภำยในโรงเรียน ที่ส่งผลให้ครูมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเรื่องหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยวำรสำร
หลักสูตรและกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ไดเ้ท่ำทันกับควำมเปลี่ยนแปลงตำมนโยบำยทำงกำรศึกษำ 

4. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมที่ 1 ประเมินหลักสูตรสถำนศึกษำสู่กำรวำงแผน

พัฒนำอย่ำงมีคุณภำพ 
กิจกรรมส าคัญ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 วำงแผนกำรด ำเนินงำน : แต่งตั้งคณะท ำงำนใน

ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ วำงกรอบกำรด ำเนินงำน 
1.2 ด ำเนินงำนตำมกิจกรรมส ำคัญที่วำงแผนไว้  

2 รำยกำร 
(1) ประชุมสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกระบวนกำร

ประเมินหลักสูตร จ ำนวน 5 ครั้ง 
      ครั้งที่ 1 พัฒนำองค์ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกำร
ประเมินหลักสูตรสถำนศึกษำด้วยตนเอง 
      ครั้งที่ 2 ออกแบบกำรประเมินหลักสูตรสถำนศึกษำ 
      ครั้งที่ 3 กำรสร้ำงเครื่องมือกำรประเมินหลักสูตร
สถำนศึกษำ 
     ครั้งที่ 4 ปฏิบัติกำรประเมินหลักสูตรสถำนศึกษำ 
     ครั้งที่ 5 น ำเสนอผลกำรประเมินหลักสูตร
สถำนศึกษำ 

(2) นิเทศติดตำมกำรด ำเนินกำรประเมินหลักสูตร
สถำนศึกษำเชิงประจักษ์ ณ สถำนศึกษำ 

1.3 ส ำรวจผลกำรประเมินหลักสูตรสถำนศึกษำ 
ตำมตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

1.4 รำยงำนผลกำรประเมินหลักสูตรสถำนศึกษำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ครั้งที่1 1 มิ.ย. 60 
 
ครั้งที่2 10 มิ.ย. 60 
ครั้งที่3 17 มิ.ย. 60 
 
ครั้งที่4 24 มิ.ย. 60 
ครั้งที่5 1 ก.ค. 60 
 

กรกฎำคม-
กันยำยน 2560 

นำงสำวไอลดำ         
         คล้ำยส ำรดิ 
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
2 กิจกรรมที่ 2 เสริมสร้ำงศักยภำพครูในกำรจัดกำรเรียนรู้

ที่ผสมผสำนทักษะส ำคัญในศตวรรษที่ 21 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2.1 วำงแผนกำรด ำเนินงำน : แต่งตั้งคณะท ำงำนระดับ
สถำนศึกษำ/กลุ่มเครือข่ำย  วำงกรอบกำรด ำเนินงำน  
2.2 ด ำเนินงำมตำมกิจกรรมส ำคัญที่วำงแผน 2 กิจกรรม 
    (1) ประชุมปฏิบัติกำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำร
ออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ Active Learning 
     (2) กำรนิเทศติดตำมกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ Active 
Learning ในระดับสถำนศึกษำ 
2.3 ประเมินควำมสำมำรถในกำรออกแบบกำรจัดกำร
เรียนรู้และกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ Active Learning 
2.4 รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรพัฒนำศักยภำพครูในกำร
จัดกำรเรียนรู้ที่ผสมผสำนทักษะส ำคัญในศตวรรษที่ 21 

15 กรกฎำคม 
2560 

นำงสำวไอลดำ         
         คล้ำยส ำรดิ 

3 กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
หลักสูตรและกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
นโยบำยโดยใช้วำรสำรหลักสตูรและกระบวนกำรจัดกำร
เรียนรู้ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
3.1 วำงแผนกำรด ำเนินงำน : แต่งตั้งคณะท ำงำนระดับ
สถำนศึกษำ/กลุ่มเครือข่ำย  วำงกรอบกำรด ำเนินงำน 
3.2 ด ำเนินงำนตำมกิจกรรมส ำคัญ คือ กำรพัฒนำ
วำรสำรหลักสูตรและกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ ปีที่ 3 
ฉบับประจ ำเดือนเมษำยน 60 – กันยำยน 61 
3.3 กำรนิเทศติดตำมกำรน ำวำรสำรไปใช้ในระดับ
สถำนศึกษำ 
3.4 ส ำรวจระดับควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักสูตร
และกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับนโยบำย
โดยใช้วำรสำรหลักสูตรและกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
3.5 รำยงำนผลกำรใช้วำรสำรหลักสูตรและกระบวนกำร
จัดกำรเรียนรู้ 

มกรำคม 60 – 
กันยำยน 61 

นำงสำวไอลดำ         
         คล้ำยส ำรดิ 

5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 วันที่  20 เมษำยน 2560 ถึง   30 กันยำยน 2560 
 สถำนที่ด ำเนินกำร ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนีเขต 2 
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6.งบประมาณ 
จ ำนวน  80,000  บำท  (แปดหมื่นบำทถ้วน) 

 รำยละเอียดดังนี้ :  
กิจกรรมและรายละเอียด งบประมาณ งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ในการใช้งบประมาณ ที่ใช้ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุ 
กิจกรรมที่ 1 ประเมินหลักสูตรสถำนศึกษำสู่กำร
วำงแผนพัฒนำอย่ำงมีคุณภำพ  
(กลุ่มเป้ำหมำย ผู้บริหำรโรงเรียนหรือครูวิชำกำร 
โรงเรียนละ 1 คน 67 คน และ บุคลำกรระดับเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำ 3 คน รวม 70 คน) 
1.1 ค่ำอำหำรกลำงวัน 
     (70 คน x 110 บำท x 1 มื้อ x 5 วัน) 
1.2 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
     (70 คน x 35 บำท x 2 มื้อ x 5 วัน) 

63,000 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

38,500 
 

24,500 

 

กิจกรรมที่ 2 เสริมสร้ำงศักยภำพครูในกำรจัดกำร
เรียนรู้ที่ผสมผสำนทักษะส ำคัญในศตวรรษท่ี 21
ประชุมปฏิบัติกำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำร
ออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ Active Learning 
2.1 ค่ำอำหำรกลำงวัน 
     (85 คน x 110 บำท x 1 มื้อ x 1 วัน) 
2.2 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
     (85 คน x 35 บำท x 2 มื้อ x 1 วัน) 

15,300 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

9,350 
 

5,950 

 

กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
หลักสูตรและกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่สอดคล้อง
กับนโยบำยโดยใช้วำรสำรพัฒนำหลักสูตรและ
กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
3.1 ค่ำวัสดุ 

1,700    
 
 
 

1,700 
รวมงบประมาณ 80,000 - 78,300 1,700 

*หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

7.การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ปัจจัยความเสี่ยง 

1) ควำมต่อเนื่องในกำรน ำองค์ควำมรู้จำกกำรประชุมปฏิบัติกำรไปปฏิบัติจริง ณ สถำนศึกษำ 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
1) กำรจัดกิจกรรมกำรนิเทศ ติดตำม ในแต่ละกิจกรรมของโครงกำรเพ่ือแนะน ำ ช่วยเหลือ กำรน ำองค์

ควำมรู้ไปปฏิบัติจริง ณ สถำนศึกษำ 
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8. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย เครื่องมือ 

เชิงปริมาณ 
1) จ ำนวนผู้บริหำรสถำนศึกษำ/ครูวิชำกำรของสถำนศึกษำที่
สำมำรถเป็นผู้น ำในกำรด ำเนินกำรประเมินหลักสูตรสถำนศึกษำ 
ณ สถำนศึกษำของตนเอง 

 
ร้อยละ 100 

 
แบบประเมิน 
ควำมสำมำรถ 

2) ระดับควำมรู้ควำมเข้ำใจของครูกลุ่มเป้ำหมำยเกี่ยวกับกำร
จัดกำรเรียนรู้แบบ Active Learning 

ระดับ 
มำก - มำกที่สุด 

แบบประเมิน
ควำมสำมำรถ 

3) จ ำนวนโรงเรียนที่เข้ำร่วมกำรนิเทศทำงไกลเรื่องหลักสูตรและ
กำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยวำรสำรหลักสูตรและกระบวนกำรจัดกำร
เรียนรู้ 

ร้อยละ 100 แบบส ำรวจ 
กำรด ำเนินงำน 

เชิงคุณภาพ   
1) จ ำนวนผู้บริหำรสถำนศึกษำ/ครูวิชำกำรในกลุ่มเป้ำหมำย 
ที่มีควำมรู้ด้ำนกำรประเมินหลักสูตรสถำนศึกษำหลังได้รับกำร
พัฒนำสูงกว่ำก่อนได้รับกำรพัฒนำและสำมำรถเป็นผู้น ำ 
ในกำรด ำเนินกำรประเมินหลักสูตรสถำนศึกษำ ณ สถำนศึกษำ 

ร้อยละ 100 แบบส ำรวจ 

2) จ ำนวนครูผู้สอนกลุ่มเป้ำหมำยที่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
กำรจัดกำรเรียนรู้แบบ Active Learning ที่ผสมผสมผสำนทักษะ
ส ำคัญในศตวรรษที่ 21 สูงขึ้น และออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้   
ที่สอดคล้องกับแนวคิด Active Learning 

ร้อยละ 100 แบบส ำรวจ 

3) จ ำนวนสถำนศึกษำท่ีใช้วำรสำรหลักสูตรและกระบวนกำร
จัดกำรเรียนรู้เป็นเครื่องมือในกำรนิเทศภำยในโรงเรียน  

ร้อยละ 100 แบบส ำรวจ 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 สถำนศึกษำมีกำรประเมินหลักสูตรสถำนศึกษำสู่กำรวำงแผนพัฒนำอย่ำงมีคุณภำพ 

 9.2 ครูในสังกัดได้รับกำรพัฒนำในกำรออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ Active Learning ที่เป็นกำร
ผสมผสำนทักษะส ำคัญในศตวรรษท่ี 21 
 9.3 โรงเรียนในสังกัดมีวำรสำรหลักสูตรและกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เป็นเครื่องมือในกำรนิเทศ
ภำยในโรงเรียนเพ่ือส่งเสริมควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักสูตรและกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ 

10. การอนุมัติโครงการ 

 

ลงชื่อ ผู้เสนอโครงกำร 
      (นำงสำวไอลดำ  คล้ำยส ำริด) 

  ต ำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
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ลงชื่อ ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร 
     (นำงเกศรินทร  จิตรสิงห์) 

ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
 
 

ลงชื่อ ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร 
    (นำยวิรุฬห์  แสงงำม) 

ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
 
 

ลงชื่อ ผู้อนุมัติโครงกำร 
              (นำยวิชัย  แสงศร)ี 

ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
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หน่วยงาน กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  สพป.ปทุมธำนี เขต 2 
ชื่อโครงการ ยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรเรียนรู้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทยให้อ่ำนรู้เรื่องและสื่อสำรได้ 
สอดคล้องกับนโยบาย  ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ข้อที่ 3  ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน 

 ยุทธศำสตร์ ศธ. ข้อที่ 1  ด้ำนหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ 
 6 นโยบำยเร่งด่วน สพฐ. ข้อที่ 1  ด้ำนหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ 

    จุดเน้นเชิงนโยบำย รมว.ศธ. ข้อที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน 
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์ 

1. นำงสำวไอลดำ   คล้ำยส ำริด  เบอร์โทรศัพท์  089-882-0077 
 

1. หลักการและเหตุผล 
ภำษำไทยในฐำนะภำษำประจ ำชำติที่คนไทยทุกคนต้องเรียนรู้เพ่ือกำรด ำรงตนในสังคม และสร้ำง

ควำมเข็มแข็งของกำรเรียนรู้สำระกำรเรียนรู้ อ่ืนๆอย่ำงมีประสิทธิภำพ เด็กและเยำวชนไทยต้องเห็น
ควำมส ำคัญของภำษำไทยในฐำนะภำษำประจ ำชำติ ซึ่งเป็นสมบัติทำงวัฒนธรรมที่คนไทยทุกคนต้องร่วมกัน
อนุรักษ์ และใช้ภำษำไทยอย่ำงถูกต้อง อันจะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนภำษำไทยด้วย ปัจจุบันระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนภำษำไทยอยู่ในระดับต่ ำกว่ำระดับประเทศมีนักเรียนจ ำนวนหนึ่ง ยังอ่ำนไม่ออกเขียน
ไม่ ได้   ไม่ เป็นตำมเกณฑ์มำตรฐำนของหลักสูตร  และสืบเนื่องจำกนโยบำยของรัฐมนตรีว่ ำกำร
กระทรวงศึกษำธิกำรที่ระบุไว้ชัดเจนว่ำ “กำรศึกษำไทยต้องเดินหน้ำสู่กำรสร้ำง พัฒนำ และเตรียมควำมพร้อม
คนไทยสู่สังคมในโลกศตวรรษท่ี 21 “ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนจึงได้ก ำหนดนโยบำยอย่ำง
หลำกหลำยในกำรส่งเสริมคุณภำพผู้เรียนด้ำนกำรอ่ำนออกเขียนได้ กำรคิดวิเครำะห์ โดยให้ควำมส ำคัญกับ
คุณค่ำของวรรณคดีวรรณกรรมด้วยกำรก ำหนดให้ท่องบทอำขยำนเพื่อกำรน ำไปใช้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยดังกล่ำว ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 จึงเห็น    
ควำมจ ำเป็นเร่งด่วนในกำรด ำเนินกำรส่งเสริม และพัฒนำทักษะด้ำนกำรอ่ำน กำรเขียน โดยให้ควำมส ำคัญกับ
กำรพัฒนำศักยภำพกำรจัดกำรเรียนรู้ของครูผู้สอนเพ่ือยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรเรียนรู้กลุ่มสำระภำษำไทย
ให้อ่ำนออกเขียนได้ คิดเป็น มุ่งสู่อนำคตอย่ำงมีประสิทธิภำพและยั่งยืน 

2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพ่ือพัฒนำควำมสำมำรถในกำรออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ส่งเสริมศักยภำพส ำคัญในตัวชี้วัด
ส ำคัญของผู้เรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
 2.2 เพ่ือส่งเสริมควำมสำมำรถทำงกำรอ่ำนเชิงวิเครำะห์และกำรเขียนเพ่ือกำรสื่อสำรของนักเรียน           
ในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 

1) ครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ในโรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำย ร้อยละ 100 ได้รับกำรพัฒนำ
ควำมสำมำรถในกำรออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ส่งเสริมศักยภำพส ำคัญในตัวชี้วัดส ำคัญของผู้เรียนกลุ่มสำระ   
กำรเรียนรู้ภำษำไทย 

2) นักเรียนกลุ่มเป้ำหมำย ร้อยละ 100 ได้รับกำรพัฒนำควำมสำมำรถทำงกำรอ่ำนเชิงวิเครำะห์และ
กำรเขียนเพื่อกำรสื่อสำรโดยใช้สื่อส่งเสริมทักษะกำรอ่ำนวิเครำะห์เชิงภำษำ 
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3.2 เชิงคุณภาพ 
1) ครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ในโรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำยสำมำรถออกแบบกำรจัดกำร

เรียนรู้  ที่ส่งเสริมศักยภำพส ำคัญในตัวชี้วัดส ำคัญของผู้เรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทยในเรื่องกำรเขียน
เล่ำเรื่องจำกภำพ (ป.6) กำรเขียนสรุปใจควำมส ำคัญ (ป.6) และ กำรใช้บทอำขยำนไทยเสริมสร้ำงทักษะกำรคิด
วิเครำะห์ (ป.1-6) ได้มีคุณภำพตำมหลักวิชำกำร 
 2) นักเรียนกลุ่มเป้ำหมำย ร้อยละ 80 มีควำมสำมำรถทำงกำรอ่ำนเชิงวิเครำะห์และกำรเขียนเพ่ือกำร
สื่อสำรในระดับดี - ดีมำก 

4.วิธีด าเนินการ/ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมที่ 1 กำรประชุมปฏิบัติกำรพัฒนำควำมสำมำรถ

ในกำรออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ส่งเสริมศักยภำพ
ส ำคัญในตัวชี้วัดส ำคัญของผู้เรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภำษำไทย 
กิจกรรมส าคัญ 
1.1 วำงแผนกำรด ำเนินงำน : แต่งตั้งคณะท ำงำน       
ในระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ วำงกรอบกำรด ำเนินงำน 
1.2 ด ำเนินงำนตำมกิจกรรมส ำคัญท่ีวำงแผนไว้ 2รำยกำร 

(1) ประชุมพัฒนำควำมสำมำรถในกำรออกแบบ 
กำรจัดกำรเรียนรู้ที่ส่งเสริมศักยภำพส ำคัญในตัวชี้วัด
ส ำคัญของผู้เรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย         
ในประเด็นต่อไปนี้ 
ประเด็น 1 กำรเขียนเล่ำเรื่องจำกภำพ(ป.3 ป.6 ม.3) 
ประเด็น 2 กำรเขียนสรุปใจควำมส ำคัญ(ป.3 ป.6 ม.3) 
ประเด็น 3 กำรใช้บทอำขยำนไทยเสริมสร้ำงทักษะกำร
คิดวิเครำะห์ (ป.1-ม.3) 
     (2) นิเทศติดตำมกำรด ำเนินกำรกำรออกแบบกำร
จัดกำรเรียนรู้ที่ส่งเสริมศักยภำพส ำคัญในตัวชี้วัดส ำคัญ
ของผู้เรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทยเชิงประจักษ์  
ณ สถำนศึกษำ 
1.3 ประเมินควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ส่งเสริม
ศักยภำพส ำคัญในตัวชี้วัดส ำคัญ 
1.4 รำยงำนผลกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ส่งเสริมศักยภำพ
ส ำคัญในตัวชี้วัดส ำคัญ 

5-6 ส.ค. 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส.ค. – ก.ย. 2560 
 

นำงสำวไอลดำ         
คล้ำยส ำรดิ 

2 กิจกรรมที่ 2 ประชุมปฏิบัติกำรส่งเสริมควำมสำมำรถ
ทำงกำรอ่ำนเชิงวิเครำะห์และกำรเขียนเพ่ือกำรสื่อสำร
ของนักเรียนในระดับ ชั้น ป.1-ม.3  
กิจกรรมส าคัญ 
2.1 วำงแผนกำรด ำเนินงำน : แต่งตั้งคณะท ำงำน       

19 ส.ค. 2560 
 

1.ศึกษำนิเทศก์
ประจ ำกลุ่มสำระ 
2.กลุ่มเครือข่ำย
สถำนศึกษำยั่งยืน 
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ในระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ วำงกรอบกำรด ำเนินงำน 
2.2 ด ำเนินงำนตำมกิจกรรมส ำคัญท่ีวำงแผนไว้  
2.3 ประเมินทักษะกำรอ่ำนเชิงวิเครำะห์และกำรเขียน
เพ่ือกำรสื่อสำร 
2.4 รำยงำนผลกำรพัฒนำทักษะกำรอ่ำนเชิงวิเครำะห์
และกำรเขียนเพ่ือกำรสื่อสำรโดยใช้สื่อส่งเสริมทักษะกำร
อ่ำนวิเครำะห์  เชิงภำษำ(ป.1-ม.3) 

5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 วันที่ 1 สิงหำคม 2560 ถึง วนัที่ 30 กันยำยน 2560 
 สถำนที่ด ำเนินกำร ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนีเขต 2 

6.งบประมาณ 
จ ำนวน  40,000  บำท  (สี่หมื่นบำทถ้วน) 

 รำยละเอียดดังนี้ :  
กิจกรรมและรายละเอียด งบประมาณ งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ในการใช้งบประมาณ ที่ใช้ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุ 
กิจกรรม 1 กำรประชุมปฏิบัติกำรพัฒนำ
ควำมสำมำรถในกำรออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ 
ที่ส่งเสริมศักยภำพส ำคัญในตัวชี้วัดส ำคัญของผู้เรียน
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 

40,000 
 

   

(กลุ่มเป้ำหมำย บุคลำกรระดับเขต 10 คน ครูผู้สอน
ประเด็นละ 10 คน คิดเป็น 90 คน รวม 105 คน  
จ ำนวน 2 วัน) 
1.1 ค่ำอำหำรกลำงวัน 
     (105 คน x 110 บำท x 1 มื้อ x 2 วัน) 
1.2 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
     (105 คน x 35 บำท x 2 มื้อ x 2 วัน) 
1.3 ค่ำวัสดุ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

23,100 
 

14,700 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
2,200 

รวมงบประมาณ 40,000 - 37,800 2,200 
*หมายเหต ุขอถัวจ่ายทุกรายการ 

7.การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
ปัจจัยความเสี่ยง 
-ไม่มี- 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
-ไม่มี- 
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8. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย เครื่องมือ 
เชิงปริมาณ 
1) ครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ในโรงเรียน
กลุ่มเป้ำหมำย ที่ได้รับกำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรออกแบบ
กำรจัดกำรเรียนรู้ 
2) นักเรียนที่ได้รับกำรพัฒนำควำมสำมำรถทำงกำรอ่ำนเชิง
วิเครำะห์และกำรเขียนเพ่ือกำรสื่อสำรโดยใช้สื่อส่งเสริมทักษะ
กำรอ่ำนวิเครำะห์เชิงภำษำ 

 
ร้อยละ 100 

 
 

ร้อยละ 100 
 
 

 
แบบส ำรวจ 

 
 

แบบส ำรวจ 
 
 

เชิงคุณภาพ 
1) ครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทยสำมำรถวิเครำะห์
ตัวชี้วัดเพ่ือก ำหนดภำระงำนรวบยอดในกำรเก็บคะแนนระหว่ำง
เรียนและออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ส่งเสริมศักยภำพส ำคัญ 

 
ร้อยละ 100 

 
แบบประเมิน

คุณภำพผลงำน 

2) นักเรียนมีควำมสำมำรถทำงกำรอ่ำนเชิงวิเครำะห์และกำร
เขียนเพ่ือกำรสื่อสำรในระดับดี-ดีมำก 

ร้อยละ 80 แบบทดสอบ       

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 โรงเรียนมีแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ต้นแบบที่ส่งเสริมศักยภำพส ำคัญในตัวชี้วัดส ำคัญของผู้เรียนกลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
 9.2 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ประถมศึกษำปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3                
มีควำมสำมำรถทำงกำรอ่ำนเชิงวิเครำะห์และกำรเขียนเพ่ือกำรสื่อสำร 

10. การอนุมัติโครงการ 

ลงชื่อ ผู้เสนอโครงกำร 
      (นำงสำวไอลดำ  คล้ำยส ำริด) 

  ต ำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
 
ลงชื่อ ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร 
     (นำงเกศรินทร  จิตรสิงห์) 

ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
 

ลงชื่อ ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร 
    (นำยวิรุฬห์  แสงงำม) 

ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
 

ลงชื่อ ผู้อนุมัติโครงกำร 
              (นำยวิชัย  แสงศร)ี 

ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
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หน่วยงาน กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  สพป.ปทุมธำนี เขต 2 
ชื่อโครงการ ยกระดับคุณภำพกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ 
สอดคล้องกับนโยบาย  ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ข้อที่ 2  ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

 ยุทธศำสตร์ ศธ. ข้อที่ 1  ด้ำนหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ 
 6 นโยบำยเร่งด่วน สพฐ. ข้อที่ 1  ด้ำนหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ 

    จุดเน้นเชิงนโยบำย รมว.ศธ. ข้อที่ 2 ด้ำนกำรผลิต พัฒนำก ำลังคน และสร้ำง 
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์ 
 1. นำยสุรวงศ์  ทรงกลด   เบอร์โทรศัพท์  063-927-7999 

2. นำงศศิธร  พรหมอินทร์  เบอร์โทรศัพท์  086-840-7868 
 
1. หลักการและเหตุผล 

ตำมท่ีกระทรวงศึกษำธิกำรได้ประกำศนโยบำยเร่งด่วน จ ำนวน 11 ข้อ โดยนโยบำยข้อ 11 ว่ำด้วยกำร
ยกระดับคุณภำพภำษำอังกฤษภำยใน 3 ปี ไว้นั้น ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560  ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จึงได้ก ำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนในระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน กลยุทธ์
ที่ 1.1.5 ส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนให้ผู้เรียนมีควำมมั่นใจในกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษและภำษำอำเซียนอย่ำง
น้อย 1 ภำษำ ดังนั้นเพื่อให้ทุกภำคส่วนตระหนักถึงควำมจ ำเป็นที่จะต้องเร่งรัดกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ
และพัฒนำศักยภำพของผู้เรียน โดยเฉพำะกำรสร้ำงเสริมสมรรถนะและทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษให้ผู้เรียน
สำมำรถใช้ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำร และใช้เป็นเครื่องมือในกำรแสวงหำองค์ควำมรู้เพ่ือกำรพัฒนำตนเอง
อันจะน ำไปสู่กำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ และมีควำมพร้อมในกำรเป็นประชำคม
อำเซียน ซึ่งครูผู้สอนภำษำอังกฤษต้องมีควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้สอดคล้องกับ
วิธีกำรเรียนรู้ที่เน้นกำรสื่อสำร (Communicative Language Teaching : CLT) ตำมกรอบควำมคิดหลัก 
CEFR  มีควำมคล่องแคล่วในกำรใช้ภำษำอังกฤษ มีกำรใช้สื่อประกอบกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้  ตลอดจนมี
กำรวัดและประเมินผลสมรรถนะและทักษะของผู้เรียนได้ตำมที่กรอบก ำหนดไว้ 
 เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยดังกล่ำว ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 จึงเห็นควำม
จ ำเป็นเร่งด่วนในกำรส่งเสริมและพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษ ในปีงบประมำณ 2560 จึงได้จัดท ำโครงกำรยกระดับ
คุณภำพภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำรเพ่ือพัฒนำศักยภำพบุคลำกรทุกฝ่ำยต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือเสริมสร้ำงศักยภำพครูผู้สอนภำษำอังกฤษชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 – 3 ให้มีรู้ควำมเข้ำใจ และมี

ควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษที่เน้นกำรสื่อสำร  (Communicative Language 
Teaching : CLT) ตำมกรอบอ้ำงอิงควำมสำมำรถทำงภำษำของสหภำพยุโรป-ไทย ( CEFR -TH)   

2.2 เพ่ือเป็นกำรขยำยผลองค์ควำมรู้ด้ำนเทคนิคกำรจัดกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษ ของครูผู้สอน
ภำษำอังกฤษที่ผ่ำนกำรอบรมแกนน ำค่ำยภำษำอังกฤษ Boot Camp       

3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 
1) ครูผู้สอนภำษำอังกฤษชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 – 3 จ ำนวน 150 คน เข้ำร่วมกิจกรรมกำรอบรม

ปฏิบัติกำรพัฒนำสมรรถนะและทักษะกำรจัดกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษที่เน้นกำรสื่อสำร เวลำ 2 วัน  
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2) ครูผู้สอนภำษำอังกฤษที่ผ่ำนกำรอบรมแกนน ำค่ำยภำษำอังกฤษBoot Camp จ ำนวน 13 คน ร่วม
เป็นวิทยำกรเพื่อขยำยผลองค์ควำมรู้ด้ำนเทคนิคกำรจัดกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษ 

3.2 เชิงคุณภาพ 
1) ครูผู้สอนภำษำอังกฤษชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 – 3  ได้รับกำรพัฒนำให้มีทักษะกำรจัดกำรเรียนรู้

ภำษำอังกฤษที่เน้นกำรสื่อสำร (Communicative Language Teaching : CLT) 
2) นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 – 3 โรงเรียนในสังกัดมีทักษะทำงภำษำเพ่ือกำรสื่อสำรตำมกรอบ

อ้ำงอิงควำมสำมำรถทำงภำษำของสหภำพยุโรป-ไทย (CEFR -TH)   

4. วิธีการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมปฏิบัติกำรจัดท ำหลักสูตรกำรอบรมพัฒนำสมรรถนะ

และทักษะกำรจัดกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษที่เน้นกำรสื่อสำรส ำหรับครูผู้สอน
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1-3 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1.1 ขออนุมัติโครงกำร 
1.2 แต่งตั้งคณะท ำงำน 
1.3 ประชุมปฏิบัติกำรคณะท ำงำนจัดท ำหลักสูตรกำรอบรม  

 
 
 

เม.ย. 60 
 
 

พ.ค. 60 

นำยสุรวงศ์   
ทรงกลด 

นำงศศิธร   
พรหมอินทร์ 

2 กิจกรรมที่ 2 ประชุมปฏิบัติกำรพัฒนำสมรรถนะและทักษะกำรจัดกำร
เรียนรู้ภำษำอังกฤษที่เน้นกำรสื่อสำร ส ำหรับครูผู้สอนชั้นประถมศึกษำ     
ปีที่ 1-3 จ ำนวน 145 คน  

พ.ค. 60 

3 กิจกรรมที่ 3 นิเทศติดตำมกำรพัฒนำคุณภำพ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภำษำอังกฤษ 

ต.ค.59 - 
ก.ย. 60 

5. ระยะเวลาและสถานที่ที่ด าเนินการ 
เดือน  พฤษภำคม  พ.ศ. 2560  ถึง 30 กันยำยน 2560 
สถำนที่ด ำเนินกำร : ศูนย์พัฒนำกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษระดับประถมศึกษำ ส ำนักงำนเขต

พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 

6. งบประมาณ 
 จ ำนวน  45,000   บำท ( สี่หมื่นห้ำพันบำทถ้วน ) 

รำยละเอียดดังนี้ : 
กิจกรรมและรายละเอียด 

ในการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรมที่ 1 ประชุมปฏิบัติกำรคณะท ำงำน
จัดท ำหลักสูตรกำรอบรมครูผู้สอนภำษำอังกฤษ
ชั้น ป. 1-3 (ครูวิทยำกร Boot Camp) 
1.1 ค่ำอำหำรกลำงวัน 
     (20 คน x 110 บำท x 1 มื้อ x 1 วัน) 
 

3,600   
 
 

2,200 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1.2 คำ่อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
     (20 คน x 35 บำท x 2 มื้อ x 1 วัน) 

1,400 

กิจกรรมที่ 2 ประชุมปฏิบัติกำรพัฒนำสมรรถนะ
และทักษะกำรจัดกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษที่เน้น
กำรสื่อสำร ส ำหรับครูผู้สอนชั้นประถมศึกษำ     
ปีที่ 1-3 จ ำนวน 145 คน เวลำ 1 วัน 

39,000    

2.1 ค่ำอำหำรกลำงวัน 
(145 คน x 110 บำท x 1 มื้อ x 1 วัน) 

  15,950  

2.2 คำ่อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
     (145 คน x 35 บำท x 2 มื้อ x 1 วัน) 

  10,150  

2.3 ค่ำตอบแทนวิทยำกำร 
     (5 คน x 600 บำท x 3 ชม.) 

 9,000 
 

  

2.4 ค่ำวัสดุ    3,900 
กิจกรรมที่ 3 นิเทศติดตำมกำรพัฒนำคุณภำพ 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษ 
- ค่ำพำหนะในกำรนิเทศติดตำม และค่ำพำหนะ
ในกำรเข้ำร่วมประชุมสัมมนำของศึกษำนิเทศก์  

 
 
 

 
 
 

 
 

2,400 

 
 
 

รวมงบประมาณ 45,000 9,000 32,100 3,900 
*หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
ปัจจัยความเสี่ยง 
1) คุณภำพกำรสื่อสำรในกำรแจ้งครูเข้ำรับกำรอบรม อำจไม่ครบตำมเป้ำหมำยเนื่องจำกก ำหนดกำร 

อบรมอยู่ในช่วงปิดภำคเรียน 
2) คุณภำพหลักสูตรกำรพัฒนำภำษำอังกฤษให้แก่ครู ในข้อจ ำกัดของเวลำและงบประมำณท่ีได้รับ 
แนวทางบริหารความเสี่ยง   
1) แจ้งครูเข้ำรับกำรอบรมในหลำยช่องทำง เช่น แจ้งโดยหนังสือรำชกำร, เว็บไซต์ส ำนักงำนเขตฯ, 

 ผ่ำนแอปพลิเคชั่นไลน์ เป็นต้น 

8. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย เครื่องมือ 

เชิงปริมาณ 
1) ร้อยละของครูผู้สอนภำษำอังกฤษชั้นประถมศึกษำปีที่ 1–3  ได้รับ
กำรพัฒนำให้มีทักษะกำรจัดกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษที่เน้นกำรสื่อสำร 
2) ร้อยละครูผู้สอนภำษำอังกฤษที่ผ่ำนกำรอบรมแกนน ำค่ำยภำษำ 
อังกฤษ (Boot Camp) ขยำยผลองค์ควำมรู้ด้ำนเทคนิคกำรจัดกำร
เรียนรู้ภำษำอังกฤษ 

 
100 

 
100 

 

 
แบบทดสอบ 

Pre/Post-Test 
แบบประเมิน 

กิจกรรม 
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ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย เครื่องมือ 
เชิงคุณภาพ 
1) ร้อยละของครูผู้สอนภำษำอังกฤษชั้นประถมศึกษำปีที่ 1–3  
สำมำรถจัดกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษที่เน้นกำรสื่อสำร 
2) นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 – 3 โรงเรียนในสังกัดมีทักษะทำง
ภำษำเพ่ือกำรสื่อสำรตำมกรอบอ้ำงอิงควำมสำมำรถทำงภำษำของ
สหภำพยุโรป-ไทย (CEFR -TH)   

 
100 

 
100 

 
แบบทดสอบ 

Pre/Post-Test 
แบบประเมิน 

กิจกรรม 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1 ครูผู้สอนภำษำอังกฤษชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 – 3 มีศักยภำพในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน

ภำษำอังกฤษที่เน้นกำรสื่อสำร (Communicative Language Teaching : CLT) ตำมกรอบอ้ำงอิง
ควำมสำมำรถทำงภำษำของสหภำพยุโรป-ไทย (CEFR -TH)   

9.2 ครูผู้สอนภำษำอังกฤษที่ผ่ำนกำรอบรมแกนน ำค่ำยภำษำอังกฤษ Boot Camp ได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้และขยำยผลองค์ควำมรู้ด้ำนเทคนิคกำรจัดกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษ  

10. การอนุมัติโครงการ 

ลงชื่อ ผู้เสนอโครงกำร 
          (นำยสุรวงศ์  ทรงกลด) 

  ต ำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
 
ลงชื่อ ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร 
     (นำงเกศรินทร  จิตรสิงห์) 

ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
 

ลงชื่อ ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร 
    (นำยวิรุฬห์  แสงงำม) 

ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
 

ลงชื่อ ผู้อนุมัติโครงกำร 
              (นำยวิชัย  แสงศร)ี 

ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
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หน่วยงาน กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  สพป.ปทุมธำนี เขต 2 
ชื่อโครงการ พัฒนำกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนกำรสอนปฐมวัย ปีงบประมำณ 2560   
สอดคล้องกับนโยบาย  ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ข้อที่ 3  ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน 

 ยุทธศำสตร์ ศธ. ข้อที่ 1  ด้ำนหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ 
 6 นโยบำยเร่งด่วน สพฐ. ข้อที่ 1  ด้ำนหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ 

    จุดเน้นเชิงนโยบำย รมว.ศธ. ข้อที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน 
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์ 
 1. นำยสุรวงศ์  ทรงกลด   เบอร์โทรศัพท์  063-927-7999 
 
1. หลักการและเหตุผล 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรพัฒนำเด็กปฐมวัยให้มี
พัฒนำกำรที่มีควำมพร้อมอย่ำงสมดุลทุกด้ำน คือ ด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญำ โดยได้
ก ำหนดนโยบำย กิจกรรม หลักกำร ขอบข่ำยและกลไกในกำรสนับสนุนส่งเสริม ติดตำม ก ำกับ ดูแลกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยของสถำนศึกษำในสังกัดอย่ำงใกล้ชิด รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้สถำบัน
ครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้องเข้ำมำมีบทบำทในกำรอบรม เลี้ยงดูบุตรหลำนให้ถูกต้องเหมำะสมตำม
หลักวิชำกำรศึกษำปฐมวัย ตลอดจนได้วิจัยและพัฒนำนวัตกรรมให้สถำนศึกษำได้น ำไปใช้ในพัฒนำกำรจัด
กำรศึกษำปฐมวัยให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น และตลอดระยะเวลำที่ผ่ำนมำ ส ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนมีโครงกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนปฐมวัย โดยได้ก ำหนด
กิจกรรมและจัดสรรงบประมำณไปยังทุกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเพ่ือใช้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกิจกรรม
ตำมแผนงำน/โครงกำรให้บรรลุผลส ำเร็จ ซึ่งโครงกำรและกิจกรรมที่ก ำหนดไปยังส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
นั้น ได้แก่ กิจกรรมกำรพัฒนำกำรจัดประสบกำรณ์เรียนรู้ตำมหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย กิจกรรมพัฒนำพ่อแม่
ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย เรื่อง “กำรเฝ้ำระวังและส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย” กิจกรรมวิจัยนวัตกรรมกำร
จัดกำรเรียนรู้ระดับปฐมวัยและกิจกรรมนิเทศติดตำมกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยและกำรประเมินผล   

ดังนั้น ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 ในฐำนะหน่วยงำนที่รับผิดชอบ
โรงเรียนที่จัดกำรศึกษำปฐมวัยในสังกัดจ ำนวน 67 โรงเรียน จึงจัดท ำโครงกำรกำรพัฒนำกำรจัดประสบกำรณ์
กำรเรียนกำรสอนปฐมวัย ปีงบประมำณ 2560 ขึ้น สอดคล้องกับกำรศึกษำยุทธศำสตร์และนโยบำย/จุดเน้น 
ของกระทรวงศึกษำธิกำร หน่วยงำนต้นสังกัด และควำมต้องกำรจ ำเป็นตำมบริบทของเขตพ้ืนที่เพ่ือมุ่งเน้นให้
เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรด ำเนินกำร อันจะส่งผลให้กำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยของโรงเรียนใน
สังกัดมีควำมเข้มแข็งและมีคุณภำพมำตรฐำนยิ่งขึ้นไป 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือส่งเสริมให้ศึกษำนิเทศก์แกนน ำและครูแกนน ำพัฒนำควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำรปฐมวัยที่

ถูกต้องตำมหลักวิชำกำรและเป็นแหล่งศึกษำดูงำนได้ 
2.2 เพ่ือขยำยโรงเรียนเครือข่ำยต้นแบบสนำมเด็กเล่นตำมหลักกำรพัฒนำสมอง (BBL) : เล่นตำมรอย

พระยุคลบำท 
2.3 เพ่ือประเมินพัฒนำกำรนักเรียนที่จบหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย ปีกำรศึกษำ 25598 ในสังกัด

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน 
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3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 

 1) ศึกษำนิเทศก์แกนน ำ จ ำนวน 1 คนและครูแกนน ำ จ ำนวน 3 คน ไปรับกำรประชุมปฏิบัติกำร
พัฒนำควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำรปฐมวัย  

2) โรงเรียนต้นแบบ จ ำนวน 1 โรงเรียน และ โรงเรียนเครือข่ำยต้นแบบสนำมเด็กตำมหลักกำรพัฒนำ
สมอง (BBL) : เล่นตำมรอยพระยุคลบำท จ ำนวน 1 โรงเรียน ได้รับงบประมำณพัฒนำสนำมเด็กเล่นตำม
หลักกำรพัฒนำสมอง (BBL) : เล่นตำมรอยพระยุคลบำท 

3) คณะกรรมกำรประเมินพัฒนำกำรนักเรียนและครูปฐมวัยชั้น อบ.2 จ ำนวน 67 คน ได้รับกำร
ประชุมชี้แจงเรื่องกำรประเมินพัฒนำกำรนักเรียนที่จบหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย เวลำ 1 วัน 

3.2 เชิงคุณภาพ 
1) ศึกษำนิเทศก์แกนน ำและครูแกนน ำมีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรเป็นผู้น ำกำรพัฒนำควำมเข้มแข็ง

ทำงวิชำกำรปฐมวัย  
2) โรงเรียนต้นแบบและ โรงเรียนเครือข่ำยต้นแบบสนำมเด็กตำมหลักกำรพัฒนำสมอง (BBL) :  

เล่นตำมรอยพระยุคลบำท พัฒนำสนำมเด็กเล่นตำมหลักกำรพัฒนำสมอง (BBL) : เล่นตำมรอยพระยุคลบำทได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

3) คณะกรรมกำรประเมินพัฒนำกำรนักเรียนและครูปฐมวัยชั้นอนุบำล 2 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
กำรหลักกำร วิธีกำร และกำรใช้ชุดเครื่องมือประเมินพัฒนำกำรนักเรียนที่จบหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย 
สำมำรถด ำเนินกำรประเมินพัฒนำกำรนักเรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 

4. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมที่ 1 พัฒนำกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ตำมหลักสูตร

กำรศึกษำปฐมวัย 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำร 
1.2  คัดเลือกศึกษำนิเทศก์/ครูปฐมวัยแกนน ำ 
1.3 คัดเลือก รร.เครือข่ำยต้นแบบสนำมเด็กเล่นฯ 
1.4 จัดสรรงบประมำณสนับสนุน 
1.5 รำยงำนผลประชุมปฏิบัติกำร ฯ 

มี.ค.- ก.ย.
60 

นำยสุรวงศ์  ทรงกลด 

2 กิจกรรมที่ 2 ประเมินพัฒนำกำรนักเรียนที่จบหลักสูตรกำรศึกษำ
ปฐมวัย   
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2.1 แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำร 
2.2 จัดประชุมชี้แจงและสำธิตกำรประเมินพัฒนำกำร ฯ 
2.3 ด ำเนินกำรประเมินพัฒนำนักเรียน ฯ 
2.4 ประเมินผลและสรุปผล ฯ 
2.5 รำยงำนผลกำรประเมิน ฯ 

มี.ค.- ก.ย.
60 

นำยสุรวงศ์  ทรงกลด 
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5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 วันที่ 1 ตุลำคม 2559 ถึง 30 กันยำยน 2560 
 สถำนที่ด ำเนินกำร สพป. ปทุมธำนี เขต 2 และ โรงเรียนในสังกัด 

6. งบประมาณ 
จ ำนวน  50,000 บำท  (ห้ำหมื่นบำทถ้วน)  
รำยละเอียดดังนี้ : 

 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที ่1 พัฒนำกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้
ตำมหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย 
1.1 ค่ำพำหนะศึกษำนิเทศก์เดินทำงไปประชุม
ปฏิบัติกำรพัฒนำควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำรปฐมวัย 
1.2 ค่ำพำหนะครูแกนน ำ 3 คน เดินทำงประชุม
ปฏิบัติกำรพัฒนำควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำรปฐมวัย 
1.3 จัดสรรให้ รร.เครือข่ำยต้นแบบสนำมเด็กเล่น
ตำมหลักกำรพัฒนำสมอง (BBL)ฯ รุ่นที่ 1  
1.4 จัดสรรให้ รร.ต้นแบบสนำมเด็กเล่นตำม
หลักกำรพัฒนำสมอง (BBL):เล่นตำมรอยพระยุคล
บำท รุ่นที่ 1 ปี 2559 ต่อยอดวิชำกำร 

23,000 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

600 
 

2,400 

10,000 

 
10,000 

 

กิจกรรมที ่2 ประเมินพัฒนำกำรนักเรียนทุก รร. 
ประชุมชี้แจงคณะกรรมกำรด ำเนินกำรประเมิน 
2.1 ค่ำอำหำรกลำงวัน  
     (110 คน x 110 บำท x 1 มื้อ x 1 วัน) 
2.2 ค่ำอำหำรว่ำง  
     (110 คน x 35 บำท x 2 มื้อ x 1 วัน) 
2.3 ค่ำจ้ำงท ำเอกสำร (110 เล่ม x 45 บำท) 
2.4 ค่ำวัสดุ 
2.5 ค่ำพำหนะคณะกรรมกำรประเมินพัฒนำกำร 
รร.กลุ่มตัวอย่ำง 14 รร. (28 คน x 200 บำท) 

27,000 
 

 
  

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

12,100 
 

3,850 
 

4,950 
 

5,600 
 

 
 
 
 
 
 
 

500 

รวมงบประมาณ 50,000 - 49,500 500 
 

*หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
ปัจจัยความเสี่ยง 
-ไม่มี- 

 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
-ไม่มี- 
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8. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย เครื่องมือ 

1)  ร้อยละของศึกษำนิเทศก์แกนน ำสำมำรถน ำกำรพัฒนำควำม
เข้มแข็งทำงวิชำกำรปฐมวัย  
2)  ร้อยละของครูแกนน ำสำมำรถน ำกำรพัฒนำควำมเข้มแข็งทำง
วิชำกำรปฐมวัย  
3) ร้อยละโรงเรียนต้นแบบและ โรงเรียนเครือข่ำยต้นแบบสนำม
เด็กตำมหลักกำรพัฒนำสมอง (BBL) : เล่นตำมรอยพระยุคลบำท 
พัฒนำสนำมเด็กเล่นได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
4) ร้อยละคณะกรรมกำรประเมินพัฒนำกำรนักเรียนและครูปฐมวัย
ชั้นอนุบำล 2 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรหลักกำร วิธีกำร 
และกำรใช้ชุดเครื่องมือประเมินพัฒนำกำรนักเรียนที่จบหลักสูตร
กำรศึกษำปฐมวัยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

100 
 

100 
 

100 
 
 
 

100 
 

 

แบบประเมิน 
ผลงำน 

แบบประเมิน 
ผลงำน 

แบบประเมิน 
ผลงำน 

 
 

แบบสอบถำม 
 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
9.1 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 มีบุคลกำรแกนน ำที่เป็นผู้น ำในกำร

สนับสนุนส่งเสริมให้โรงเรียนในสังกัดมีควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำรปฐมวัย 
9.2 โรงเรียนต้นแบบและโรงเรียนต้นแบบสนำมเด็กเล่นตำมหลักพัฒนำสมอง (BBL) : เล่นตำมรอย

พระยุคลบำท พัฒนำต้นแบบสนำมเด็กเล่นให้เป็นแหล่งศึกษำเรียนรู้ของโรงเรียนอื่นๆได้ 
9.3 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 และโรงเรียนในสังกัดมีข้อมูลสำมำระ

สนเทศด้ำนพัฒนำกำรนักเรียนที่จบหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย น ำไปไปใช้ในกำรวำงแผนพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำปฐมวัย 

10. การอนุมัติโครงการ 
ลงชื่อ ผู้เสนอโครงกำร 
          (นำยสุรวงศ์  ทรงกลด) 

  ต ำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
 
ลงชื่อ ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร 
     (นำงเกศรินทร  จิตรสิงห์) 

ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
 

ลงชื่อ ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร 
    (นำยวิรุฬห์  แสงงำม) 

ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
 

ลงชื่อ ผู้อนุมัติโครงกำร 
              (นำยวิชัย  แสงศร)ี 

ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
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หน่วยงาน กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  สพป.ปทุมธำนี เขต 2 
ชื่อโครงการ   บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อยประเทศไทย ปีงบประมำณ 2560   
สอดคล้องกับนโยบาย  ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ข้อท่ี 3  ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน 

 ยุทธศำสตร์ ศธ. ข้อที่ 1  ด้ำนหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ 
 6 นโยบำยเร่งด่วน สพฐ. ข้อที่ 1  ด้ำนหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ 

    จุดเน้นเชิงนโยบำย รมว.ศธ. ข้อที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน 
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์ 
 1. นำยสุรวงศ์  ทรงกลด   เบอร์โทรศัพท์  063-927-7999 
 
1. หลักการและเหตุผล 

มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำได้ศึกษำโครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ส ำหรับเด็กอนุบำล
ในประเทศเยอรมันจำกโครงกำร “Haus der Kleinen Forscher (หรือบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย) ซึ่งเป็น
โครงกำรควำมร่วมมือระหว่ำงภำครัฐแลภำคเอกชนที่สำมำรถปลูกฝังนิสัยรักวิทยำศำสตร์ให้กับเด็กอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและสำมำรขยำยผลไปสู่โรงเรียนที่สอนในระดับอนุบำลจ ำนวนมำกในระยะเวลำอันสั้น  
ซึ่งสำมำรถด ำเนินกำรตำมมำตรฐำนได้อย่ำงดี เป็นโครงกำรที่เชื่อมโยงกับพ่อแม่ ผู้ปกครองด้วย มูลนิธิสมเด็จ
พระเทพรัตนรำชสุดำจึงได้ริเริ่มโครงกำรน ำร่อง “บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อยประเทศไทย”ขึ้น เพ่ือเป็นแนวทำง
ในกำรพัฒนำกำรจัดกิจกรรมประสบกำรณ์ด้ำนวิทยำศำสตร์ส ำหรับเด็กอนุบำล    
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 มีโรงเรียนในสังกัดจ ำนวนทั้งสิ้น 67 
โรงเรียน โดยมีโรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำร  “บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อยประเทศไทย” จ ำนวน 7 รุ่น จ ำนวนรวม 
62 โรงเรียน จ ำแนกเป็นรุ่นที่ 1 จ ำนวน 10 โรงเรียน รุ่นที่ 2 จ ำนวน 20 โรงเรียน รุ่นที่ 3 จ ำนวน 20 โรงเรียน 
รุ่นที่ 6 จ ำนวน 7 โรงเรียน และ รุ่นที่ 7 จ ำนวน 5 โรงเรียน  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำปทุมธำนี เขต 2 ได้
เห็นควำมส ำคัญของโครงกำร “บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อยประเทศไทย” จึงส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนใน
โครงกำร “บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อยประเทศไทย” ในสังกัดมีควำมเข้มแข็งสำมำรถด ำเนินงำนตำมโครงกำร
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1  เพ่ือพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนกำรจัดกิจรรมใหม่และกำรท ำโครงงำนตำมวัฎจักรสืบเสำะ 

ของครูปฐมวัยในโรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อยประเทศไทย รุ่นที่ 1, 2, 3 ,6 และรุ่นที่ 7  
2.2 เพ่ือเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรด ำเนินงำนโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อยประเทศไทยของ

ศึกษำนิเทศก(LN) และครูวิทยำกรท้องถิ่น (LT)  
2.3 เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินงำนโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อยประเทศไทยของโรงเรียนที่เข้ำร่วม

โครงกำรรุ่นที่ 7  
2.4 เพ่ือส่งเสริมกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูและนักเรียนในโรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรบ้ำน

นักวิทยำศำสตร์น้อยประเทศไทยและโรงเรียนทั่วไป 

3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 
1)  ครูปฐมวัยในโรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อยประเทศไทยรุ่นที่ 1 , 2 ,3 ,6 และรุ่น

ที่ 7  จ ำนวน 150 คน  ได้รับกำรอบรมปฏิบัติกำรเรื่องกำรจัดกิจรรมใหม่และกำรท ำโครงงำนตำมวัฎจักรสืบเสำะ  
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2) ศึกษำนิเทศก์แกนน ำเครือข่ำยท้องถิ่น(LN) จ ำนวน 1 คน และครูวิทยำกรเครือข่ำยท้องถิ่น (LT) 
จ ำนวน 1 คน ได้รับกำรอบรมเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรด ำเนินงำนโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย
ประเทศไทยของ 

3) โรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อยประเทศไทยรุ่นที่ 7 จ ำนวน 5 โรงเรียนได้รับ
งบประมำณสนับสนุนกำรด ำเนินงำนโครงกำร  

4) ครูและนักเรียนในโรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อยประเทศไทยและโรงเรียน
ทั่วไปทุกโรงเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรด ำเนินโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย  
 3.2 เชิงคุณภาพ 

1)  ครูปฐมวัยในโรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อยประเทศไทยรุ่นที่ 1 , 2 ,3 ,6 และรุ่น
ที่ 7 มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรกำรจัดกิจรรมใหม่และกำรท ำโครงงำนตำมวัฎจักรสืบเสำะอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ  

2) ศึกษำนิเทศก์แกนน ำเครือข่ำยท้องถิ่น(LN) และครูวิทยำกรเครือข่ำยท้องถิ่น (LT) มีควำมเข้มแข็ง
ในกำรด ำเนินงำนโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อยประเทศไทยอย่ำงมีประสิทธิภำพ  

3) โรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อยประเทศไทยรุ่นที่ 7 ด ำเนินงำนโครงกำรบ้ำน
นักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย อย่ำงมีประสิทธิภำพ  

4) ครูและนักเรียนในโรงเรียนที่ เข้ำร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรด ำเนินโครงกำรบ้ำน
นักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย มีควำมรู้และได้แนวทำงในกำรพัฒนำกำรจัดกิจกรรมให้มีประสิทธิภำพ
ยิ่งขึ้น 

4. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมที่ 1 อบรมปฏิบัติกำรเรื่องกำรจัดกิจรรมใหม่และกำรท ำ

โครงงำนตำมวัฏจักรสืบเสำะ  รุ่นที่ 1 , 2 ,3 ,6 และรุ่นที่ 7     
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมด ำเนินกำรฯ 
1.2 จัดอบรมครูปฐมวัย  จ ำนวน 1  ครั้ง  
1.3 ประเมินและสรุปผล ฯ 
1.4 รำยงำนผลกำรประเมิน ฯ 

พ.ค. 60 นำยสุรวงศ์  ทรงกลด 

2 กิจกรรมที่ 2 พัฒนำควำมเข้มแข็งศึกษำนิเทศก์แกนน ำเครือข่ำย
ท้องถิ่น(LN) และครูวิทยำกรเครือข่ำยท้องถิ่น (LT)   
- ศึกษำนิเทศก์แกนน ำเครือข่ำยท้องถิ่น(LN) และครูวิทยำกร
เครือข่ำยท้องถิ่น (LT) เข้ำรับกำรอบรมตำมหลักสูตรที่ สพฐ.
ก ำหนด 

เม.ย. 60 นำยสุรวงศ์  ทรงกลด 

3 กิ จกรรมที่  3  สนั บสนุ นกำ รด ำ เ นิ น ง ำน โคร งก ำรบ้ ำ น
นักวิทยำศำสตร์น้อยประเทศไทยของโรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำร
รุ่นที่ 7  
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
3.1 แจ้งรับสมัครโรงเรียนเข้ำร่วมโครงกำรฯรุ่นที่ 7 

มี.ค.-มิ.ย.60 นำยสุรวงศ์  ทรงกลด 
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
3.2 ประกำศรำยชื่อโรงเรียนที่เข้ำรับกำรคัดเลือก ฯ 
3.3 สนับสนุนงบประมำณโรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรรุ่นที่ 7 
3.4 ประเมินผลและสรุปผล ฯ 
3.5 รำยงำนผลกำรประเมิน ฯ 

4 กิจกรรมที่  4 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สัปดำห์บ้ำน
นักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย.  
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
4.1 แต่งตั้งคณะกรรมด ำเนินกำรฯ 
4.2 จัดจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สัปดำห์บ้ำนนักวิทยำศำสตร์
น้อย ประเทศไทย. จ ำนวน 1  ครั้ง  
4.3 ประเมินผลและสรุปผล ฯ 
4.4 รำยงำนผลกำรประเมิน ฯ 

ก.ค.-ส.ค.60 นำยสุรวงศ์  ทรงกลด 

5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 วันที่ 1 ตุลำคม 2559 ถึง 30 กันยำยน 2560 
 สถำนที่ด ำเนินกำร สพป. ปทุมธำนี เขต 2 และ โรงเรียนในสังกัด 

6. งบประมาณ 
 จ ำนวน  60,000 บำท  (หกหมื่นบำทถ้วน) 

รำยละเอียดดังนี้ : 
กิจกรรมและรายละเอียด 

ในการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 อบรมปฏิบัติกำรเรื่องกำรจัดกิจรรมใหม่
และกำรท ำโครงงำนตำมวัฎจักรสืบเสำะ รุ่นที่ 1, 2, 
3, 6 และรุ่นที่ 7  
1.1 ค่ำอำหำรกลำงวัน 
     (120 คน x 110 บำท x 1 มื้อ x 1 วัน) 
1.2  ค่ำอำหำรว่ำง 
      (120 คน x 35 บำท x 2 มื้อ x 1 วัน) 
1.3 ค่ำจ้ำงท ำเอกสำร   
     (120 เล่ม x 30 บำท) 
1.4 ค่ำตอบแทนวิทยำกำร 
      (2 คน x  600 บำท x 2 ชม.) 

27,600 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

2,400 

 
 
 

13,200 
 

8,400 
 

3,600 
 

 

กิจกรรมที่ 2 พัฒนำควำมเข้มแข็งศึกษำนิเทศก์
เครือข่ำยท้องถิ่น(LN) และครูวิทยำกรเครือข่ำย
ท้องถิ่น (LT)   
2.1 ค่ำพำหนะ (LN, LT) 

2,000   
 

2,000 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 3 สนับสนุนกำรด ำเนินงำนโครงกำรบ้ำน
นักวิทยำศำสตร์น้อยประเทศไทยของโรงเรียนที่เข้ำ
ร่วมโครงกำรรุ่นที่ 7 (จัดอบรมขั้นที่ 1 และ ขั้นที่ 2) 
3.1 ค่ำอำหำรกลำงวัน 
     (20 คน x 110 บำท x 1 มื้อ x 1 วัน) 
3.2 ค่ำอำหำรว่ำง 
     (20 คน x 35 บำท x 2 มื้อ x 1 วัน) 
3.3 ค่ำตอบแทนวิทยำกร  
     (3 คน x 600 บำท x 1 ชม.) 
3.4 จัดสรรสนับสนุนโรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ 
รุ่นที่ 7      
     (5 รร. x 5,000 บำท) 

30,400  
 
 
 

 
 
 
 

1,800 

 
 

 
2,200 

 
1,400 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
25,000 

กิจกรรมที่ 4 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สัปดำห์
บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย 

- 
 

 
 

 
 

 
 

รวมงบประมาณ 60,000 4,200 30,800 25,000 
*หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
ปัจจัยความเสี่ยง 
-ไม่มี- 

 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
-ไม่มี- 

8. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย เครื่องมือ 

1) ร้อยละของครูปฐมวัยในโรงเรียนที่เข้ำรับกำรอบรม มีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถในกำรกำรจัดกิจรรมใหม่และกำรท ำโครงงำนตำมวัฏ
จักรสืบเสำะอย่ำงมีประสิทธิภำพ  
2) ร้อยละศึกษำนิเทศก์แกนน ำเครือข่ำยท้องถิ่น(LN) และครู
วิทยำกรเครือข่ำยท้องถิ่น (LT) มีควำมเข้มแข็งในกำรด ำเนินงำน
โครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อยประเทศไทยอย่ำงมีประสิทธิภำพ  
3) ร้อยละโรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย
ประเทศไทยรุ่นที่ 7 ด ำเนินงำนโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย 
ประเทศไทย อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
4) ร้อยละของครูและนักเรียนในโรงเรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรด ำเนินโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย 

100 
 
 

100 
 
 

100 
 
 

100 
 

แบบสอบถำม 
 
 

แบบสอบถำม 
 

 
แบบสอบถำม 

 
 

แบบสอบถำม 
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ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย เครื่องมือ 
ประเทศไทย มีควำมรู้และได้แนวทำงในกำรพัฒนำกำรจัดกิจกรรม
ให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 
5) ร้อยละของครูปฐมวัยมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำร
บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อยประเทศไทย 

 
100 

 
แบบสอบถำม 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
9.1 โรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อยประเทศไทย ในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ

ประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 มีบุคลกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรจัดกิจกรรมและด ำเนินงำนตำมโครงกำร
บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
         9.2 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 มีศึกษำนิเทศก์แกนน ำเครือข่ำยท้องถิ่น
(LN) และครูวิทยำกรเครือข่ำยท้องถิ่น (LT) ที่มีควำมเข้มแข็งในกำรด ำเนินงำนโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์
น้อยประเทศไทย ช่วยสนับสนุนให้กำรด ำเนินงำนของโรงเรียนบรรลุผลส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร 
         9.3 โรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำร ผ่ำนกำรประเมินออนไลน์ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดและผ่ำนกำรประเมินผล
งำนเข้ำรับตรำพระรำชทำน บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย  

10. การอนุมัติโครงการ 

ลงชื่อ ผู้เสนอโครงกำร 
          (นำยสุรวงศ์  ทรงกลด) 

  ต ำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
 
ลงชื่อ ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร 
     (นำงเกศรินทร  จิตรสิงห์) 

ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
 

ลงชื่อ ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร 
    (นำยวิรุฬห์  แสงงำม) 

ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
 

ลงชื่อ ผู้อนุมัติโครงกำร 
              (นำยวิชัย  แสงศร)ี 

ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
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หน่วยงาน กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ  สพป.ปทุมธำนี เขต 2 
ชื่อโครงการ มหกรรมกำรเรียนรู้ กำรประกวดและแข่งขันงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ปีกำรศึกษำ 2559 
สอดคล้องกับนโยบาย  ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ข้อที่ 3  ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน 

 ยุทธศำสตร์ ศธ. ข้อที่ 1  ด้ำนหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ 
 6 นโยบำยเร่งด่วน สพฐ. ข้อที่ 1  ด้ำนหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ 

    จุดเน้นเชิงนโยบำย รมว.ศธ. ข้อที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน 
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์ 

1. นำงตวงรักษ์  รับพร                         เบอร์โทรศัพท์ 090-919-6220      
2. นำงสำวอติพร  บุญบำง  เบอร์โทรศัพท์ 087-324-6717  

 
 

1. หลักการและเหตุผล 
ตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนอนุมัติในหลักกำรให้จัดงำนศิลปหัตถกรรม

นักเรียนเป็นประจ ำทุกปี เพ่ือให้ครูและนักเรียนได้รับกำรพัฒนำทักษะทำงด้ำนวิชำชีพ ดนตรีนำฏศิลป์ ศิลปะ  
เห็นคุณค่ำ  และเกิดควำมภำคภูมิใจ ในควำมเป็นไทย รัก และหวงแหนในมรดกทำงวัฒนธรรมของไทย และ
เป็นกำรเปิดเวที ให้เด็กได้แสดงออกตำมควำมสำมำรถของตนเองอย่ำงอิสระและสร้ำงสรรค์ใช้เวลำว่ำงให้เกิด
ประโยชน์ รวมทั้งกำรใช้กิจกรรมเป็นสื่อเพ่ือกำรพัฒนำคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้ำงวิถีประชำธิปไตยและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตร และกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันภัยจำกยำเสพติด 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 นักเรียนได้เข้ำร่วมกิจกรรมในงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ครั้งที่ 66                

ปีกำรศึกษำ 2559 และได้แสดงออกในศักยภำพของตน                                    
2.2 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และผู้บริหำรโรงเรียน ได้แสดงผลกำรด ำเนินงำนและศักยภำพ  

ของตนเอง และได้เข้ำร่วมกิจกรรมโครงกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 

1) จัดกำรแข่งขันด้ำนวิชำกำร ศิลปะและหัตถกรรมรวมทั้งกิจกรรมที่เป็นหนทำงสร้ำงอำชีพ 8 กลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้ 145 กิจกรรมหลัก 621 กิจกรรมย่อย ประกอบด้วยตัวแทนโรงเรียนภำครัฐ 67 โรงเรียน 
เอกชน 46 โรงเรียน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 โรงเรียน รวม 117 โรงเรียน 

2) มีนักเรียน ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เข้ำร่วมแข่งขันงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำ ครั้งที่ 66 ปีกำรศึกษำ 2559 ระหว่ำงวันที่  7 – 22 พฤศจิกำยน  2559 จ ำนวน 13,500 คน 

3.2 เชิงคุณภาพ 
นักเรียน ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ประสบควำมส ำเร็จในกำรเข้ำร่วมแข่งขันทักษะวิชำกำรระดับ

เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และเป็นตัวแทนในกำรแข่งขันระดับภำคกลำงและภำคตะวันออก และระดับชำติต่อไป   
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4. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. กิจกรรมที่ 1 งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  

ครั้งที่ 66 ปีกำรศึกษำ 2559 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 วำงแผนด ำเนินกำร 
1.2 ขออนุมัติโครงกำร,แต่งตั้งคณะกรรมกำร,ประชุมชี้แจงคณะกรรมกำร 
1.3 ด ำเนินกำรตำมแผนจัดกำรแข่งขันระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ดังนี้ 

1.3.1 กำรแข่งขันศูนย์ฯ วิทยำศำสตร์ 
1.3.2 กำรแข่งขันศูนย์ฯ ภำษำต่ำงประเทศ 
1.3.3 กำรแข่งขันศูนย์ฯ ศิลปะ 
1.3.4 กำรแข่งขันศูนย์ฯ กำรศึกษำพิเศษ 
1.3.5 กำรแข่งขันศูนย์ฯ สังคมศึกษำฯ 
1.3.6 กำรแข่งขันศูนย์ฯ คอมพิวเตอร์ 
1.3.7 กำรแข่งขันศูนย์ฯ ปฐมวัย 
1.3.8 กำรแข่งขันศูนย์ฯ พัฒนำผู้เรียน 
1.3.9 กำรแข่งขันศูนย์ฯ ภำษำไทย 
1.3.10 กำรแข่งขันศูนย์ฯ ศึกษำและพลศึกษำ 
1.3.11 กำรแข่งขันศูนย์ฯ คณิตศำสตร์ 
1.3.12 กำรแข่งขันศูนย์ฯ กำรงำนอำชีพ,หุ่นยนต์ 

1.4 สรุปและรำยงำนผล 

ส.ค.-ก.ย. 
2559 

นำงตวงรักษ์   
รับพร 

นำงสำวอติพร    
บุญบำง 

 
 

ร.ร.วัดเขียนเขต 
ร.ร.วัดเขียนเขต 
ร.ร.วัดอัยยิกำรำม 
ร.ร.วัดอัยยิกำรำม 
ร.ร.วัดทศทิศ 
ร.ร.อุดมวิทยำ 
ร.ร.ธัญญสิทธิฯ 
ร.ร.ชุมชนเลิศ- 
พินิจฯ 
ร.ร.วัดลำดสนุ่น 
ร.ร.วัดแสงสรรค ์
ร.ร.ชุมชนวัดพิชิตฯ 
ร.ร.ชุมชน-
ประชำธิปัตยฯ์ 
 

5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
วันที่ 7 - 22 พฤศจิกำยน 25590  
สถำนที่ด ำเนินกำร  โรงเรียนในสังกัด สพป.ปทุมธำนี เขต 2 

6. งบประมาณ  
 จ ำนวน 410,000 บำท (สี่แสนหนึ่งหมื่นบำทถ้วน)              

รำยละเอียดดังนี้ : 
กิจกรรมและรายละเอียด งบประมาณ งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ในการใช้งบประมาณ ที่ใช้ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุ 
กิจกรรมที่ 1 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งท่ี 66 ปีการศึกษา 2559 
 ศูนย์ฯ วิทยำศำสตร์ 
- ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำนและผู้เกี่ยวข้องฯ 
1) ค่ำอำหำรว่ำง 
    (45 คน x 35 บำท x 1 มื้อ x 1 วัน) 
2) ค่ำอำหำรกลำงวัน 
    (45 คน x 100 บำท x 1 มื้อ x 1 วัน) 

410,000 
 

(31,500) 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
1,575 

 
4,500 
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กิจกรรมและรายละเอียด งบประมาณ งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ในการใช้งบประมาณ ที่ใช้ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุ 

- วันแข่งขันทักษะวิชำกำรระดับประถมศึกษำ 
3) ค่ำอำหำรว่ำง 
    (71 คน x 35 บำท x 2 มื้อ x 1 วัน) 
4) ค่ำอำหำรกลำงวัน 
    (71 คน x 100 บำท x 1 มื้อ x 1 วัน) 
- วันแข่งขันงำนศิลปหัตถกรรมฯระดับมัธยมศึกษำ 
5) ค่ำอำหำรว่ำง 
    (71 คน x 35 บำท x 2 มื้อ x 1 วัน) 
6) ค่ำอำหำรกลำงวัน 
    (71 คน x 100 บำท x 1 มื้อ x 1 วัน) 
- วัสด ุ
 ศูนย์ฯ ภำษำต่ำงประเทศ 
- ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
1) ค่ำอำหำรกลำงวัน 
    (24 คน x 100 บำท x 1 มื้อ x 1 วัน) 
2) ค่ำอำหำรว่ำง 
    (25 คน x 35 บำท x 2 มื้อ x 1 วัน) 
- วันแข่งขันงำนศิลปหัตถกรรมฯ 
3) ค่ำอำหำรกลำงวัน 
    (25 คน x 100 บำท x 1 มื้อ x 1 วัน) 
4) ค่ำอำหำรว่ำง 
    (25 คน x 35บำท x 2 มื้อ x 1 วัน) 
 ศูนย์ฯ ศิลปะ 
- ประชุมเตรียมงำนคณะกรรมกำรด ำเนินงำนและ
ผู้เกี่ยวข้องฯครั้งที่ 1 
1) ค่ำอำหำรกลำงวัน 
    (105 คน x 100บำท x มื้อ x 1 วัน) 
2) ค่ำอำหำรว่ำง 
    (105 คน x 35บำท x 2 มื้อ x 1 วัน) 
- ประชุมเตรียมงำนคณะกรรมกำรด ำเนินงำนและ
ผู้เกี่ยวข้องฯ ครั้งที่ 2 
3) ค่ำอำหำรกลำงวัน 
    (105 คน x 100บำท x 1 มื้อ x 1 วัน) 
4) ค่ำอำหำรว่ำง 
    (105 คน x 35บำท x 2 มื้อ x 1 วัน) 
- วันแข่งขันงำนศิลปหัตถกรรมฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(8,400) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(81,400) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4,970 

 
7,100 

 
 

4,970 
 

7,100 
 
 
 
 

2,400 
 

1,750 
 
 

2,500 
 

1,750 
 
 
 
 

10,500 
 

7,350 
 
 

 
10,500 

 
7,350 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1,285 
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กิจกรรมและรายละเอียด งบประมาณ งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ในการใช้งบประมาณ ที่ใช้ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุ 

5) ค่ำอำหำรกลำงวัน 
    (105 คน x 100บำท x 1 มื้อ x 1 วัน) 
6) ค่ำอำหำรว่ำง 
    (105 คน x 35บำท x 2 มื้อ x 1 วัน) 
7) ค่ำจ้ำงเหมำเวทีกำรแสดงและเครื่องเสียง 
    (6,500บำท x 3 ชุด) 
8) ค่ำวัสดุ 
 ศูนย์ฯ กำรศึกษำพิเศษ 
- วันแข่งขันงำนศิลปหัตถกรรมฯ 
1) ค่ำอำหำรกลำงวัน 
    (83 คน x 100บำท x 1 มื้อ x 1 วัน) 
2) ค่ำอำหำรว่ำง 
    (83 คน x 35บำท x 2 มื้อ x 1 วัน) 
 ศูนย์ฯ สังคมศึกษำฯ 
- ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำนและผู้เกี่ยวข้อง 
1) ค่ำอำหำรกลำงวัน 
    (49 คน x 100บำท x 1 มื้อ x 1 วัน) 
2) ค่ำอำหำรว่ำง 
    (49 คน x 35บำท x 2 มื้อ x 1 วัน) 
- วันแข่งขันทักษะวิชำกำร 
3) ค่ำอำหำรกลำงวัน 
    (50 คน x 100บำท x 1 มื้อ x 1 วัน) 
4) ค่ำอำหำรว่ำง 
    (50คน x 35บำท x 2 มื้อ x 1 วัน) 
 ศูนย์ฯ คอมพิวเตอร์ 
- ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
1) ค่ำอำหำรกลำงวัน 
    (90 คน x 100บำท x 1 มื้อ x 1 วัน) 
2) ค่ำอำหำรว่ำง 
    (90 คน x 35บำท x 1 มื้อ x 1 วัน) 
- วันแข่งขันทักษะวิชำกำร 
3) ค่ำอำหำรกลำงวัน 
    (100 คน x 100บำท x 1 มื้อ x 1 วัน) 
4) ค่ำอำหำรว่ำง 
    (100 คน x 35บำท x 2 มื้อ x 1 วัน) 
5) ค่ำวัสดุ 

 
 
 
 
 
 

 
(14,110) 

 
 
 
 
 

(16,830) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(33,700) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

10,500 
 

7,350 
 

19,500 
 
 
 

 
8,300 

 
5,810 

 
 

 
4,900 

 
3,430 

 
 

5,000 
 

3,500 
 
 
 

9,000 
 

3,150 
 
 

10,000 
 

7,000 
 
 

 
 
 
 
 

 
8,350 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4,550 
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กิจกรรมและรายละเอียด งบประมาณ งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ในการใช้งบประมาณ ที่ใช้ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุ 

 ศูนย์ฯ ปฐมวัย 
- ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
1) ค่ำอำหำรกลำงวัน 
    (31 คน x 100บำท x 1 มื้อ x 1 วัน) 
2) ค่ำอำหำรว่ำง 
    (31คน x 35บำท x 1 มื้อ x 1 วัน) 
- วันแข่งขันทักษะวิชำกำร 
3) ค่ำอำหำรกลำงวัน 
    (65 คน x 100บำท x 1 มื้อ x 1 วัน) 
4) ค่ำอำหำรว่ำง 
    (65 คน x 35บำท x 2 มื้อ x 1 วัน) 
 ศูนย์ฯ พัฒนำผู้เรียน 
- ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
1) ค่ำอำหำรกลำงวัน 
    (70 คน x 100บำท x 1 มื้อ x 1 วัน) 
2) ค่ำอำหำรว่ำง 
    (70 คน x 35บำท x 1 มื้อ x 1 วัน) 
- วันแข่งขันทักษะวิชำกำร 
3) ค่ำอำหำรกลำงวัน 
    (78 คน x 100บำท x 1 มื้อ x 1 วัน) 
4) ค่ำอำหำรว่ำง 
    (78 คน x 35บำท x 2 มื้อ x 1 วัน) 
 ศูนย์ฯ ภำษำไทย 
- ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
1) ค่ำอำหำรกลำงวัน 
    (90 คน x 100บำท x 1 มื้อ x 1 วัน) 
2) ค่ำอำหำรว่ำง 
    (90คน x 35บำท x 2 มื้อ x 1 วัน) 
- วันแข่งขันทักษะวิชำกำร 
3) ค่ำอำหำรกลำงวัน 
    (108 คน x 100บำท x 1 มื้อ x 1 วัน) 
4) ค่ำอำหำรว่ำง 
    (108 x 35บำท x 2 มื้อ x 1 วัน) 
 ศูนย์ฯ สุขศึกษำและพลศึกษำ 
- วันแข่งขันทักษะวิชำกำร 
1) ค่ำอำหำรกลำงวัน 

(15,235) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(22,710) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(33,660) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(5,100) 
 
 

 
 

3,100 
 

1,085 
 
 

6,500 
 

4,550 
 
 
 

7,000 
 

2,450 
 
 

7,800 
 

5,460 
 
 
 

9,000 
 

6,300 
 
 

10,800 
 

7,560 
 
 
 

3,000 
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กิจกรรมและรายละเอียด งบประมาณ งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ในการใช้งบประมาณ ที่ใช้ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุ 

    (30 คน x 100บำท x 1 มื้อ x 1 วัน) 
2) ค่ำอำหำรว่ำง 
    (30 คน x 35บำท x 2 มื้อ x 1 วัน) 
 ศูนย์ฯ คณิตศำสตร์ 
- ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
1) ค่ำอำหำรกลำงวัน 
    (50 คน x 100บำท x 1 มื้อ x 1 วัน) 
2) ค่ำอำหำรว่ำง 
    (50 คน x 35บำท x 1 มื้อ x 1 วัน) 
- วันแข่งขันทักษะวิชำกำร 
3) ค่ำอำหำรกลำงวัน 
    (95 คน x 100บำท x 1 มื้อ x 1 วัน) 
4) ค่ำอำหำรว่ำง 
    (95 คน x 35บำท x 2 มื้อ x 1 วัน) 
5) วัสดุ 
 ศูนย์ฯ กำรงำนอำชีพฯ,หุ่นยนต์ 
- ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
1) ค่ำอำหำรกลำงวัน 
    (100 คน x 100บำท x 1 มื้อ x 1 วัน) 
2) ค่ำอำหำรว่ำง 
    (100 คน x 35บำท x 2 มื้อ x 1 วัน) 
- วันแข่งขันทักษะวิชำกำร 
3) ค่ำอำหำรกลำงวัน 
    (175 คน x 100บำท x 1 มื้อ x 1 วัน) 
4) ค่ำอำหำรว่ำง 
    (175 คนX35บำท X2 มื้อ x 1 วัน) 
5) วัสดุ 
 สพป.ปท.2 
- ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
1) ค่ำอำหำรกลำงวัน 
    (70 คน x 100บำท x 1 มื้อ x 1 วัน) 
2) ค่ำอำหำรว่ำง 
    (70 คน x 35บำท x 2 มื้อ x 1 วัน) 
3) ค่ำวัสดุ เกียรติบัตร,  โล่รำงวัล, หมึกปริ้น, อื่นๆ 

 
 
 

(25,900) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(50,400) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(71,055) 
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17,500 
 

12,250 
 
 
 
 
 

7,000 
 

4,900 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,650 
 
 
 
 
 

 
59,155 

รวมงบประมาณ 410,000 - 330,010 79,990 
*หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ  

ปัจจัยความเสี่ยง 
1) มีนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมกำรประกวดและแข่งขันงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่

กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2559 จ ำนวนมำก ท ำให้กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรตัดสินกิจกรรมต่ำงๆ มีไม่เพียงพอ             
ต่อควำมต้องกำร 

2) ตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เรื่องกำรจัดงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
เปิดโอกำสให้ทุกหน่วยงำนทำงกำรศึกษำได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่ำว ท ำให้กำรประสำนงำนหน่วยงำนต่ำง
สังกัดไม่คล้องตัว 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

1) แจ้งประชำสัมพันธ์รับสมัครบุคลำกรผู้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรตั ดสินกิจกรรมต่ำงๆ 
จำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

2) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 วำงแผนกำรด ำเนินงำนแนวทำงกำร
จัดรูปแบบที่จัดเจน และเชื่อมโยงเครือข่ำยผ่ำนระบบอินเตอร์เน็ตกับหน่วยงำนต่ำงๆ อย่ำงเป็นรูปธรรม 

8. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย เครื่องมือ 

เชิงปริมาณ 
1) นักเรียน ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จ ำนวน 13,500 คน                  
เข้ำร่วมประกวดและแข่งขันงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่ 
กำรศึกษำ   

 
ร้อยละ 100 

 

 
กำรประเมิน 

 

เชิงคุณภาพ 
1) ผู้เรียนได้รับโอกำสในกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพ 
2) นักเรียน ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ประสบควำมส ำเร็จในกำร
เข้ำร่วมแข่งขันทักษะวิชำกำรระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และเป็นตัวแทน
ในกำรแข่งขันระดับภำคกลำงและภำคตะวันออก และระดับชำติต่อไป   

 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 100 

 

 
กำรประเมิน 
กำรประเมิน 

 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
9.1 นักเรียนมีควำมภำคภูมิใจในผลงำนของตนเองที่ได้แสดงควำมสำมำรถ และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ประสบกำรณ ์
9.2 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีควำมภำคภูมิใจในกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
9.3 ผู้บริหำรโรงเรียน มีควำมภำคภูมิใจในกำรบริหำรจัดกำรในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
9.4 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 มีผลงำนด้ำนกำรส่งเสริมพัฒนำ

คุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียน 

10. การอนุมัติโครงการ 
ลงชื่อ ผู้เสนอโครงกำร 
         (นำงสำวอติพร  บุญบำง) 

  ต ำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร 
 



124 

ลงชื่อ ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร 
       (นำงตวงรักษ์  รับพร) 

       ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 

 
ลงชื่อ ผู้อนุมัติโครงกำร 
    (นำยวิรุฬห์  แสงงำม) 

                            ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ รักษำรำชกำรแทน 
                              ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
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หน่วยงาน กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ  สพป.ปทุมธำนี เขต 2 
ชื่อโครงการ งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียนภำคกลำงและภำคตะวันออก ครั้งที่ 66 ปีกำรศึกษำ 2559 
สอดคล้องกับนโยบาย  ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ข้อที่ 3  ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน 

 ยุทธศำสตร์ ศธ. ข้อที่ 1  ด้ำนหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ 
 6 นโยบำยเร่งด่วน สพฐ. ข้อที่ 1  ด้ำนหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ 

    จุดเน้นเชิงนโยบำย รมว.ศธ. ข้อที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน 
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์ 

1. นำงตวงรักษ์  รับพร                         เบอร์โทรศัพท์ 090-919-6220      
2. นำงสำวอติพร  บุญบำง  เบอร์โทรศัพท์ 087-324-6717  

 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 ตำมที่ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนอนุมัติในหลักกำรให้จัดงำนศิลปหัตถกรรม
นักเรียน เป็นประจ ำทุกปี เพ่ือให้ครูและนักเรียนได้รับกำรพัฒนำทักษะทำงด้ำนวิชำกำร  และวิชำชีพ ดนตรี
นำฏศิลป์ ศิลปะ เห็นคุณค่ำ และเกิดควำมภำคภูมิใจ  ในควำมเป็นไทย รัก และหวงแหนในมรดกทำง
วัฒนธรรมของไทย และเป็นกำรเปิดเวทีให้เด็กได้แสดงออกตำมควำมสำมำรถของตนเองอย่ำงอิสระและ
สร้ำงสรรค์ใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์  รวมทั้งกำรใช้กิจกรรมเป็นสื่อเพ่ือกำรพัฒนำคุณธรรม จริยธรรม 
เสริมสร้ำงวิถีประชำธิปไตยและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตร  และกำรสร้ำงภูมิ คุ้มกันภัยจำก                         
ยำเสพติด  โดยจัดเวทีกำรประกวดแข่งขันทักษะ  ทั้งระดับโรงเรียน เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ระดับภำค และ
ระดับชำติ 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 นักเรียนได้เข้ำร่วมกิจกรรมในงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียนภำคกลำงและภำคตะวันออก ครั้งที่ 66 

ปีกำรศึกษำ 2559 และได้แสดงออกในศักยภำพของตน                                    
2.2 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และผู้บริหำรโรงเรียน ได้แสดงผลกำรด ำเนินงำนและศักยภำพ  

ของตนเอง และได้เข้ำร่วมกิจกรรมโครงกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 

1) นักเรียน ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และผู้บริหำรโรงเรียน สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 จ ำนวน 1,000 คน ไปเข้ำร่วมกิจกรรมใน งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน                                  
ภำคกลำงและภำคตะวันออก ครั้งที่ 66 ปีกำรศึกษำ 2559 ในระหว่ำงวันที่ 16- 18 ธันวำคม 2559                       
ณ จังหวัดจันทบุรี 

3.2 เชิงคุณภาพ 
1) นักเรียน ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ประสบควำมส ำเร็จในกำรเข้ำร่วมแข่งขันทักษะวิชำกำร

ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และเป็นตัวแทนในกำรแข่งขันระดับภำคกลำงและภำคตะวันออก และระดับชำติ
ต่อไป   

 

 



126 

4. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 
 

กิจกรรมที่ 1 งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียนภำคกลำงและภำคตะวันออก                        
ครั้งที่ 66 ปีกำรศึกษำ 2559 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 วำงแผนด ำเนินกำร 
1.2 ขออนุมัติโครงกำร,แต่งตั้งคณะกรรมกำร,ประชุมชี้แจงคณะกรรมกำร 
1.3 ด ำเนินกำรจัดกำรแข่งขันตำมปฏิทินที่ก ำหนด 
1.4 สรุปและรำยงำนผล 

พ.ย. - ธ.ค.
2559 

 
 
 
 

 

นำงตวงรักษ์   
รับพร 

นำงสำวอติพร    
บุญบำง 

5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
วันที่ 16 ธันวำคม 2559 ถึง 18 ธันวำคม 2559  
สถำนที่ด ำเนินกำร จังหวัดจันทบุรี 

6. งบประมาณ  
 จ ำนวน 280,000 บำท (สองแสนแปดหมื่นบำทถ้วน)              

รำยละเอียดดังนี้ : 
กิจกรรมและรายละเอียด งบประมาณ งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ในการใช้งบประมาณ ที่ใช้ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุ 
กิจกรรมที่ 1 งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ภำคกลำงและภำคตะวันออก ครั้งที่ 66               
ปีกำรศึกษำ 2559 
1.1 ค่ำอำหำรกลำงวัน 
     (70 คน x 110 บำท x 1 มื้อ x 1 วัน) 
1.2 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
     (70 คน x 35 บำท x 2 มื้อ x 1 วัน) 
1.3 ค่ำท่ีพัก (10 คน x 600 บำท x 2 คืน) 
1.4 ค่ำจ้ำงเบี้ยเลี้ยง 

 (22 คน x 240 บำท x 3 วัน) 
1.5 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง/ค่ำพำหนะ 

  (ค่ำชดเชยน้ ำมันเชื้อเพลิง) 
1.6 ค่ำอำหำรส ำหรับนักเรียนและครูที่เข้ำร่วม
แข่งขันงำนศิลปหัตถกรรมภำคกลำงและภำค
ตะวันออก ครั้งที่ 66 (927 คน x 200 บำท) 
รำยละเอียดดังนี้ 

- โรงเรียนเจริญดีวิทยำ 
- โรงเรียนชุมชนประชำธิปัตยว์ิทยำคำร 
- โรงเรียนชุมชนประชำนิกรอ ำนวยเวทย์ 
- โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยำคม 

280,000  
 

 
 
 

7,700 
 

4,900 
 

12,000 
15,840 

 
20,000 

 
 
 
 
 

2,000 
6,800 
6,800 
1,000 
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กิจกรรมและรายละเอียด งบประมาณ งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ในการใช้งบประมาณ ที่ใช้ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุ 

- โรงเรียนชุมชนวัดท ำเลทอง 
- โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยำรำม 
- โรงเรียนโชคชัยรังสิต   
- โรงเรียนเตรียมบัณฑิต (บริบูรณ์ศิลปศึกษำ) 
- โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 
- โรงเรียนธัญวิทย ์
- โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต 
- โรงเรียนบีคอนเฮำส์แย้มสะอำดรังสิต 
- โรงเรียนเปรมฤทัย 
- โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ 
- โรงเรียนเฟ่ืองฟ้ำวิทยำ 
- โรงเรียนรวมรำษฎร์สำมัคคี 
- โรงเรียนระเบียบวิทยำ 
- โรงเรียนวัดเกตุประภำ 
- โรงเรียนวัดขุมแก้ว 
- โรงเรียนวัดเขียนเขต 
- โรงเรียนวัดคลองชัน 
- โรงเรียนวัดจุฬำจินดำรำม 
- โรงเรียนวัดชัยมังคลำรำม 
- โรงเรียนวัดดอนใหญ่ 
- โรงเรียนวัดธัญญะผล 
- โรงเรียนวัดนิเทศ 
- โรงเรียนวัดประยูรธรรมำรำม 
- โรงเรียนวัดปัญจทำยิกำวำส 
- โรงเรียนวัดพวงแก้ว 
- โรงเรียนวัดพิรุณศำสตร์ 
- โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ 
- โรงเรียนวัดมูลจินดำรำม 
- โรงเรียนวัดรำษฎรบ ำรุง 
- โรงเรียนวัดลำดสนุ่น 
- โรงเรียนวัดศรีสโมสร 
- โรงเรียนวัดสมุหรำษฎร์บ ำรงุ 
- โรงเรียนวัดสระบัว 
- โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 
- โรงเรียนวัดโสภณำรำม 
- โรงเรียนวัดอัยยิกำรำม 

1,800 
5,200 
800 
400 

6,000 
2,400 
1,200 
3,000 
800 
400 

1,400 
1,200 
3,000 
400 
800 

9,400 
12,400 
1,000 
11,200 
3,000 
1,800 
1,800 
2,000 
1,800 
1,000 
12,400 
2,200 
3,600 
2,800 
10,000 

800 
400 
800 

26,600 
400 

22,400 
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กิจกรรมและรายละเอียด งบประมาณ งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ในการใช้งบประมาณ ที่ใช้ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุ 

- โรงเรียนศรีจิตรำ 
- โรงเรียนสำธิต-นวัตกรรม มหำวิทยำลัย

เทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี 
- โรงเรียนสำรสำสน์วิเทศรังสติ 
- โรงเรียนสีวล ี
- โรงเรียนหิรัญพงษ์อนุสรณ์ 
- โรงเรียนอยู่ประชำนุเครำะห์ 

1.7 ค่ำวัสดุ/ เกียรติบัตร/โล่รำงวัล 

1,600 
5,000 

 
2,000 
1,000 
1,800 
800 

 

 
 
 
 
 
 
 

34,160 
รวมงบประมาณ 280,000 - 245,840 34,160 

*หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
ปัจจัยความเสี่ยง 
1) ตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน เรื่องกำรจัดงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

เปิดโอกำสให้ทุกหน่วยงำนทำงกำรศึกษำได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่ำว ท ำให้กำรประสำนงำนหน่วยงำนต่ำง
สังกัดไม่คล้องตัว 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

1) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 วำงแผนกำรด ำเนินงำนแนวทำงกำร
จัดรูปแบบที่จัดเจน และเชื่อมโยงเครือข่ำยผ่ำนระบบอินเตอร์เน็ตกับหน่วยงำนต่ำงๆ อย่ำงเป็นรูปธรรม 

8. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย เครื่องมือ 

เชิงปริมาณ 
1) นักเรียน ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 1,000 คน เข้ำร่วมกิจกรรม
ประกวดและแข่ งขั น ง ำนศิ ลปหั ตถกรรมนั ก เ รี ยนภำคกลำ ง                                 
และภำคตะวันออก ครั้งที่ 66 ปีกำรศึกษำ 2559 

 
ร้อยละ 100 

 

 
กำรประเมิน 

 

เชิงคุณภาพ 
1) ผู้เรียนได้รับโอกำสในกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพ 
2) นักเรียน ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ประสบควำมส ำเร็จในกำร
เข้ำร่วมแข่งขันทักษะวิชำกำร และเป็นตัวแทนในกำรแข่งขันระดับภำค
กลำงและภำคตะวันออก และระดับชำติต่อไป   

 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 100 

 

 
กำรประเมิน 
กำรประเมิน 

 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
9.1 นักเรียนมีควำมภำคภูมิใจในผลงำนของตนเองที่ได้แสดงควำมสำมำรถ และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ประสบกำรณ ์
9.2 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีควำมภำคภูมิใจในกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
9.3 ผู้บริหำรโรงเรียน มีควำมภำคภูมิใจในกำรบริหำรจัดกำรในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
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9.4 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 มีผลงำนด้ำนกำรส่งเสริมพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียน 

10. การอนุมัติโครงการ 
ลงชื่อ ผู้เสนอโครงกำร 
         (นำงสำวอติพร  บุญบำง) 

  ต ำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร 
 

ลงชื่อ ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร 
       (นำงตวงรักษ์  รับพร) 

       ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 

 
ลงชื่อ ผู้อนุมัติโครงกำร 
    (นำยวิรุฬห์  แสงงำม) 

                            ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ รักษำรำชกำรแทน 
                              ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
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หน่วยงาน  กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ  สพป.ปทุมธำนี เขต 2 
ชื่อโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติกำรสภำนักเรียนไทยหัวใจประชำธิปไตย  ปีกำรศึกษำ 2560                
สอดคล้องกับนโยบาย  ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ข้อที่ 3  ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน 

 ยุทธศำสตร์ ศธ. ข้อที่ 1  ด้ำนหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ 
 6 นโยบำยเร่งด่วน สพฐ. ข้อที่ 1  ด้ำนหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ 

    จุดเน้นเชิงนโยบำย รมว.ศธ. ข้อที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน 
ผู้รับผดิชอบ/เบอร์โทรศัพท์ 

1. นำงตวงรักษ์  รับพร  เบอร์โทรศัพท์ 090-919-6220      
2. นำงสำวอติพร  บุญบำง เบอร์โทรศัพท์ 087-324-6717  

 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  ได้ให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำด ำเนินกำรกิจกรรม
สภำนักเรียนเป็นกิจกรรมหนึ่งในจุดเน้นของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และให้ปฏิบัติตำมมำตรกำรในกำร
ด ำเนินงำนกิจกรรมสภำนักเรียน ท ำควำมเข้ำใจกับผู้บริหำรสถำนศึกษำในสังกัด ให้เข้ำใจบทบำทหน้ำที่                              
กำรท ำงำนของสภำนักเรียน และด ำเนินกำรพัฒนำครูผู้ดูแลสภำนักเรียนให้เป็นผู้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจและ
สำมำรถสนับสนุนบทบำทของสภำนักเรียนได้  ให้ทุกโรงเรียนมีสภำนักเรียนและด ำเนินกำรอย่ำงเข้มแข็งยั่งยืน 
รวมทั้งสร้ำงควำมตระหนักถึงควำมส ำคัญของเยำวชนไทยซึ่งเป็นพลังในกำรพัฒนำประเทศให้เจริญงอกงำม
เทียบเท่ำอำนำรยประเทศ  และเป็นควำมหวังของสังคม   ในกำรสืบทอดควำมเป็นชำติ ศำสนำ ภูมิปัญญำ 
วัฒนธรรม และกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ ส่งเสริมค่ำนิยมของคนไทย 12 ประกำร และค่ ำนิยมร่วมของ
อำเซียนไปพร้อมกัน   

ดังนั้น เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมสภำนักเรียนให้มีควำมเข้มแข็งอย่ำงต่อเนื่อง ในบทบำทหน้ำที่ตำมวิถี
ชีวิตประชำธิปไตยสำมำรถพัฒนำตนเองอย่ำงเต็มศักยภำพให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของสังคม และเพ่ือให้สภำ
นักเรียนและครูที่ปรึกษำโรงเรียนในสั งกัดทุกโรงเรียน ได้มีโอกำสแลกเปลี่ยนกำรเรียนรู้  สร้ำงเสริม
ประสบกำรณ์กิจกรรมสภำนักเรียนเพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำ และสำมำรถด ำเนินงำนสภำนักเรียนในโรงเรียนได้
อย่ำงต่อเนื่อง และมีประสิทธิภำพ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2  
จึงจัดท ำโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรสภำนักเรียนไทยหัวใจประชำธิปไตย ปีกำรศึกษำ 2560  เพ่ือขับเคลื่อน
กิจกรรมสภำนักเรียนสู่สถำนศึกษำอย่ำงเป็นรูปธรรมและเกิดควำมยั่งยืน 

2. วัตถุประสงค์ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 มีต้นแบบสภำนักเรียนที่เข้มแข็ง  

และนักเรียนได้แสดงออกได้อย่ำงถูกต้องและเหมำะสม  มีควำมเข้ำในวิถีชีวิตและกระบวนกำรประชำธิปไตย
และมีควำมรู้เรื่องสภำนักเรียนมำกข้ึน ครูที่ปรึกษำมีควำมรู้เรื่องสภำนักเรียนสำมำรถน ำไปปฏิบัติในโรงเรียนได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
 1) ผู้เข้ำร่วมประชุม โรงเรียนในสังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
จ ำนวน 3 อ ำเภอ ได้แก่ โรงเรียนในอ ำเภอธัญบุรี อ ำเภอล ำลูกกำ อ ำเภอหนองเสือ 
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2) สภำนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษำ จ ำนวน 52 คน ระดับมัธยมศึกษำ จ ำนวน 44 คน  
ครู จ ำนวน 67 คน คณะกรรมกำรด ำเนินงำนและวิทยำกร จ ำนวน 14 คน รวมทั้งสิ้นจ ำนวน 177 คนเข้ำร่วม
โครงกำร  

3.2 เชิงคุณภาพ 
1) โรงเรียนมีองค์กรสภำนักเรียนที่เข้มแข็ง ครูที่ปรึกษำมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเรื่องกิจกรรมสภำ

นักเรียน 
2) นักเรียนมีควำมเข้ำใจในกระบวนกำรท ำงำนของสภำนักเรียน ที่ส่งเสริมกำรด ำเนินงำนของสภำ

นักเรียนในโรงเรียน มีควำมพร้อมในกำรจัดกิจกรรม มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ มีควำมเข้ำใจในระบอบ
ประชำธิปไตย ตระหนักถึงกำรอยู่ร่วมกันในสังคมอย่ำงสงบสุข และมีควำมสุข เคำรพกฎกติกำของสังคม   
มีจิตอำสำพัฒนำกำรด ำเนินงำนทุกส่วนได้อย่ำงเข้มแข็งและยั่งยืนตลอดไป 

4. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน  
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมที่ 1 คัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภำนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2560                        

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 ประชำสัมพันธ์รับสมัครโรงเรียนต้นแบบสภำนักเรียน 
1.2 แต่งตั้งคณะกรรมกำรคัดเลือกฯ 
1.3 คัดเลือก / ประกำศผลกำรคัดเลือกฯ 

ม.ค. - มี.ค.
2560  

 

2 กิจกรรมที่ 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรสภำนักเรียนไทยหัวใจประชำธิปไตย 
ปีกำรศึกษำ 2560 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2.1 วำงแผนกำรด ำเนินงำน : แต่งตั้งคณะท ำงำนระดับเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ  และประสำนวิทยำกร 
2.2 ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำน และวิทยำกร / ก ำหนดหลักสูตร
กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรฯ 
2.3 ด ำเนินกิจกรรมตำมหลักสูตร 
2.4 ประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรกำรด ำเนินงำน 
2.5 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

มิ.ย. 2560 
 
 
 
 
 
 
 

ก.ค. 2560 

 

5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
เดือน  มกรำคม  พ.ศ. 2560  ถึงเดือน กรกฎำคม  พ.ศ. 2560  
สถำนที่ด ำเนินกำร  สพป.ปทุมธำนี เขต 2  

6. งบประมาณ 
จ ำนวน  70,000 บำท (เจ็ดหมื่นบำทถ้วน)    
รำยละเอียดดังนี้ : 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1  
คัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภำนักเรียนฯ 

 -   
 

 
 

กิจกรรมที่ 2  
จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรสภำนักเรียนไทยหัวใจ
ประชำธิปไตย ปีกำรศึกษำ 2560                             
จ ำนวน 2 วัน 1 คืน 
- ประชุมคณะกรรมกำร/วิทยำกร 
2.1 อำหำรกลำงวัน  
     (15 คน x 110 บำท x 1 มื้อ x 1 วัน) 
2.2 อำหำรว่ำง  
     (15 คน x 35 บำท x 2 มื้อ x 1 วัน) 
-อบรมเชิงปฏิบัติกำรฯ จ ำนวน 2 วัน 1 คืน 
2.3 ค่ำอำหำรกลำงวัน 
     (177 คน x 60 บำท x 1 มื้อ x 2 วัน) 
2.4 ค่ำอำหำรเย็น 
     (120 คน x 60 บำท x 1 มื้อ x 1 วัน) 
2.5 ค่ำอำหำรเช้ำ 
     (120 คน x 60 บำท x 1 มื้อ x 1 วัน) 
2.5 ค่ำอำหำรว่ำง 
     (177 คน x 30 บำท x 2 มื้อ x 2 วัน) 
2.6 ค่ำตอบแทนวิทยำกร 
     (1 คน x 600 บำท x 16 ชม.) 
2.7 ค่ำวัสดุ 

 
70,000  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9,600 

 
 
 
 
 

1,650 
 

1,050 
 
 

21,240 
 

7,200 
 

7,200 
 

21,240 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

820 
รวมงบประมาณ 70,000 9,600 59,580 820 

*หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
ปัจจัยความเสี่ยง 
1) ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน 
2. )ควำมเสี่ยงด้ำนกำรด ำเนินงำน 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
1) จะต้องก ำหนดวัตถุประสงค์เพ่ือด ำเนินโครงกำรไว้อย่ำงชัดเจน  เช่นก ำหนดเวลำที่ชัดเจน                                               

ผลลัพธ์และตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
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8. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย เครื่องมือ 

เชิงปริมาณ 
1) จ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร จ ำนวน 177 คน 

 
ร้อยละ 100 

 
แบบส ำรวจ 

เชิงคุณภาพ 
1) จ ำนวนโรงเรียนในสังกัดมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรส่งเสริมพัฒนำ 
กำรด ำเนินงำนสภำนักเรียน มีวิทยำกร ทีมงำนที่มีทักษะในกำรให้กำร
อบรมครูและนักเรียน เพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่สภำนักเรียน  
2) จ ำนวนนักเรียนที่มีควำมเข้ำใจในกระบวนกำรท ำงำนของสภำ
นักเรียน มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ เข้ำใจในระบบประชำธิปไตย 
ตระหนักถึงกำรอยู่ร่วมกันในสังคมอย่ำงสงบสุข มีจิตอำสำพัฒนำกำร
ด ำเนินงำนทุกส่วนได้อย่ำงเข้มข้นและยั่งยืนตลอดไป 

 
ร้อยละ 80 

 
 

ร้อยละ 80 

 
แบบสอบถำม 

 
 

แบบสอบถำม 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
9.1 โรงเรียนในสังกัดมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรส่งเสริมพัฒนำกำรด ำเนินงำนสภำนักเรียน มีวิทยำกร 

ทีมงำนที่มีทักษะในกำรให้กำรอบรมครูและนักเรียน เพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่สภำนักเรียน  
9.2 นักเรียนในสังกัดมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกระบวนกำรท ำงำนของสภำนักเรียน ที่ส่งเสริมด ำเนินงำน 

ของสภำนักเรียนในโรงเรียน มีควำมพร้อมในกำรจัดกิจกรรม มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ มีควำมเข้ำใจใน
ระบอบประชำธิปไตย ตระหนักถึงกำรอยู่ร่วมกันในสังคมอย่ำงสงบสุข และมีควำมสุข เคำรพกฎกติกำของ
สังคม มีจิตอำสำพัฒนำกำรด ำเนินงำนทุกส่วนได้อย่ำงเข้มข้นและยั่งยืนตลอดไป 

10. การอนุมัติโครงการ 
 

ลงชื่อ ผู้เสนอโครงกำร 
         (นำงสำวอติพร  บุญบำง) 

  ต ำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร 
 
ลงชื่อ ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร 
       (นำงตวงรักษ์  รับพร) 

       ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
 

ลงชื่อ ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร 
   (นำยวินัย  ยงเขตรกำรณ์) 

ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
 

ลงชื่อ ผู้อนุมัติโครงกำร 
              (นำยวิชัย  แสงศร)ี 

ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
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หน่วยงาน     กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ สพป.ปทุมธำนี เขต 2 
ชื่อโครงการ   โรงเรียนปลอดขยะ 
สอดคล้องกับนโยบาย  ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ข้อที่ 5 

ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศำสตร์ ศธ. ข้อที่ 1  ด้ำนหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ 
 6 นโยบำยเร่งด่วน สพฐ. ข้อที่ 1  ด้ำนหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ 

    จุดเน้นเชิงนโยบำย รมว.ศธ. ข้อที่ 5 
ด้ำนกำรเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตประชำชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์ 
1. นำงตวงรักษ์  รับพร เบอร์โทรศัพท์ 090-9196-220 
2. นำงรัชฎำพร  ไชยรส เบอร์โทรศัพท์ 091-4513-466 

 
 

1. หลักการและเหตุผล 
ในปัจจุบันปัญหำสิ่งแวดล้อม เป็นปัญหำใหญ่ที่ประชำชนประสบ เพรำะสิ่งแวดล้อมถูกประชำชน

ท ำลำยไปมำก ก่อให้เกิดปัญหำมำกมำยตำมมำ ไม่ว่ำจะเป็นภำวะโลกร้อน ปัญหำขยะล้นเมือง ปัญหำสุขภำพ
อนำมัย ซึ่งขยะเป็นปัญหำหลักของสิ่งแวดล้อมที่ยำกที่จะแก้ไขและสำเหตุหนึ่งเกิดจำกประชำชนไม่รู้จักวิธีกำร
บริหำรจัดกำรขยะที่เกิดขึ้น ส่วนมำกแล้วจะทิ้งลงข้ำงทำงบ้ำงหรือทิ้งลงตำมแม่น้ ำล ำคลอง ก่อให้เกิดสิ่งปฏิกูล
มำกมำย และส ำหรับกำรทิ้งขยะลงแม่น้ ำจะท ำให้น้ ำเกิดกำรเน่ำเสีย ได้ ส่วนหนึ่งเกิดจำกสำเหตุที่คนทั่วไป        
ไม่รู้จักกำรคัดแยกขยะ เมื่อมีขยะก็จะรวมกันก ำจัดไปในครำวเดียวกัน 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต  2 จึงเห็นควำมส ำคัญของปัญหำสิ่งแวดล้อม 
และต้องสร้ำงจิตส ำนึกของกำรห้ำมทิ้งขยะโดยปลูกฝังให้แก่เยำวชนและประชำชนโดยทั่วไป พร้อมทั้งจัดหำ
วิธีกำรด ำเนินกำรจัดกำรเกี่ยวกับขยะเพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพและมีประโยชน์มำก พร้อมกับเสนอวิธีกำรคัด
แยกขยะ ที่ถูกต้อง เพ่ือน ำเข้ำสู่ขั้นตอนกำรจัดกำรขยะที่ถูกต้อง 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือกระตุ้นรณรงค์เสริมสร้ำงจิตส ำนึกและควำมรู้ควำมเข้ำใจถึงแนวทำงในกำรลดปริมำณขยะ  

กำรคัดแยกขยะ และกำรน ำขยะไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งกำรรวบรวมขยะเพ่ือน ำไปก ำจัดอย่ำงถูกวิธีให้กับ
สถำนศึกษำ 

2. เพ่ือปลูกฝังลักษณะนิสัยรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมของนักเรียน 
3. เพ่ือมุ่งสู่โรงเรียนปลอดขยะอย่ำงแท้จริง 
4. เพ่ือเสริมควำมเข้มแข็งให้แก่สถำนศึกษำ ได้มีโอกำสพัฒนำกำรเรียน กำรสอนกำรบริหำรจัดกำร

ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม กำรจัดกิจกรรมโดยให้เยำวชนเป็นศูนย์กำรเรียนรู้ และกำรมีส่วนร่วม     
ของครูผู้เรียนและชุมชนโดยรอบสถำนศึกษำ 
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3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 

1) ขยำยผลโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 จ ำนวน 67 โรง และคัดเลือกเป็นโรงเรียนแบบอย่ำงที่ดีเป็น Best Practice       
ได้เพ่ิมอีกอย่ำงน้อย 47 โรง 

3.2 เชิงคุณภาพ 
1) โรงเรียนมีกิจกรรมกำรด ำเนินกำร ลด คัดแยก และน ำขยะกลับมำใช้ประโยชน์ กำรรวบรวมขยะ

และเพ่ือน ำส่งไปก ำจัดอย่ำงถูกต้องและมีปริมำณขยะลดลง 
2) โรงเรียนมีกำรด ำเนินกำรจัดกำรขยะเป็นแบบอย่ำงที่ดีเป็น Best Practice ได้เพ่ิมขึ้นอย่ำงน้อย 47 

โรงเรียน    

4. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมที่ 1 ส ำรวจข้อมูลกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรจัดกำรขยะ 

ก่อนด ำเนินกำร ระหว่ำงด ำเนินกำร และหลังด ำเนินกำรของโรงเรียน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
1.2 ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
1.3 ขออนุมัติโครงกำร 
1.4 ด ำเนินกำรตำมแผน 
1.5 สรุปผล 

ธ.ค. 59 – 
ก.ย. 60 

นำงตวงรักษ์ รับพร 
นำงรัชฎำพร ไชยรส 

2 กิจกรรมที่ 2 ประชุมปฏิบัติกำรโครงกำรโรงเรียนปลอดขยะแนวทำง
โรงเรียน Zero Waste  school โดยใช้กระบวนกำรวิเครำะห์ LICA 
ตำมหลักกำร 3Rs 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2.1 แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
2.2 ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
2.3 ด ำเนินกำรตำมแผน 
2.4 สรุปผล 

สิงหำคม 60 นำงตวงรักษ์  รับพร 
นำงรัชฎำพร ไชยรส 

 

3 กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ติดตำม ประเมินผลโรงเรียน ขยำยผลโครงกำร   
จ ำนวน 47 โรง  

ธ.ค. 59 – 
ก.ย. 60 

นำงตวงรักษ์  รับพร 
นำงรัชฎำพร ไชยรส 

5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 วันที่ 1 ธันวำคม 2559  ถึง 30 กันยำยน 2560 
 สถำนที่ด ำเนินกำร ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 

6. งบประมาณ 
 จ ำนวน  30,000 บำท (สำมหมื่นบำทถ้วน) 

รำยละเอียดดังนี้ : 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 ส ำรวจข้อมูลกำรด ำเนินกำร       
ด้ำนกำรจัดกำรขยะก่อนด ำเนินกำร ระหว่ำง
ด ำเนินกำรและหลังด ำเนินกำรของโรงเรียน 

- 
 

   

กิจกรรมที่ 2 โรงเรียนปลอดขยะ 
2.1 ค่ำตอบแทนวิทยำกร 
     (3 คน x 600 บำท x 6ชม. x 1วัน) 
2.2 ค่ำอำหำรกลำงวัน 
     (80 คน x 110 บำท x 1 มื้อ x 1 วัน) 
2.3 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
     (80 คน x 35 บำท x 2 มื้อ x 1วัน) 
2.4 ค่ำจ้ำงท ำเอกสำร (100 เล่ม x 20บำท) 
2.5 ค่ำวัสดุ 

30,000 
 

 
10,800 

 
 
 

8,800 
 

5,600 
 

2,000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2,800 
กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ติดตำม ประเมินผลโรงเรียน  
ขยำยผลโครงกำร จ ำนวน 47 โรง  

-    

รวมงบประมาณ 30,000 10,800 16,400 2,800 
*หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
ปัจจัยความเสี่ยง 

1. กำรเปลี่ยนแปลงตำมนโยบำย 
2. กำรจัดสรรงบประมำณจำกส่วนกลำงในช่วงปลำยปีงบประมำณ ท ำให้ด ำเนินกำรไม่ทัน 

 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
1. เร่งรีบด ำเนินกิจกรรมโครงกำรและเบิกจ่ำยให้แล้วเสร็จในต้นปีงบประมำณ 

8. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย เครื่องมือ 

เชิงปริมาณ 
1) โรงเรียนมีระบบกำรบริหำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อม (ขยะมลพิษ น้ ำ 
พลังงำนอนำมัย) 
2) โรงเรียนมีหลักสูตรและจัดกำรเรียนรู้ด้ำนสิ่งแวดล้อมศึกษำท่ี
สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
3) มีกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรมีส่วนร่วมภำยในและภำยนอกโรงเรียน 
4) ครูได้รับกำรพัฒนำด้ำนสิ่งแวดล้อมอย่ำงสม่ ำเสมอ 

 
ร้อยละ 100 

 
ร้อยละ  75 

 
ร้อยละ  70 
ร้อยละ  50 

 
แบบสอบถำม 

 
แบบสอบถำม 

 
แบบสอบถำม 
แบบสอบถำม 

เชิงคุณภาพ 
1) โรงเรียน นักเรียนมีกำรคัดแยกขยะ 4 ประเภทอย่ำงถูกวิธี 
2) โรงเรียนมีกำรคัดแยกขยะมีกำรจัดกำรขยะครบทุกโรงเรียน  

 
   ร้อยละ 80  

ร้อยละ 100 

 
แบบสอบถำม 
แบบสอบถำม 
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ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย เครื่องมือ 
3) ครูและบุคลำกรในโรงเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงถึงควำมรับผิดชอบ 
ต่อสิ่งแวดล้อมเป็นแบบอย่ำงที่ดีด้ำนกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่นักเรียน
และชุมชนมีพฤติกรรมด้ำนกำรบริหำรจัดกำรขยะ น้ ำเสีย สำมำรถขยะ
เฉลี่ยคนละ 1 กิโลกรัม/คน/วัน 

ร้อยละ 70 แบบสอบถำม 
 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
9.1 นักเรียน ครู ผู้บริหำรโรงเรียน มีจิตส ำนึก จิตสำธำรณะ รักและหวงแหนและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

อย่ำงต่อเนื่อง 
9.2 โรงเรียนสำมำรถพัฒนำและน ำขยะไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้หลำกหลำยรูปแบบ สำมำรถน ำไปใช้ 

ได้จริงในชีวิตประจ ำวัน 
9.3 โรงเรียนและชุมชนมีควำมสะอำด สวยงำม ร่มรื่น ปรำศจำกขยะและมลพิษ 

10. การอนุมัติโครงการ 
 

ลงชื่อ ผู้เสนอโครงกำร 
           (นำงรัชฎำพร  ไชยรส) 

  ต ำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร 
 

ลงชื่อ ผู้เสนอโครงกำร 
       (นำงตวงรักษ์  รับพร) 

        ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
 

ลงชื่อ  ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร 
     (นำยวิรุฬห์  แสงงำม) 

ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
 

ลงชื่อ ผู้อนุมัติโครงกำร 
              (นำยวิชัย  แสงศร)ี 

ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
 
 
 
 
 
 



138 

หน่วยงาน กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ สพป.ปทุมธำนี เขต 2 
ชื่อโครงการ กำรพัฒนำศักยภำพผู้บังคับบัญชำลูกเสือและทบทวนกำรจัดกิจกรรมลูกเสือ 
สอดคล้องกับนโยบาย  ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ข้อที่ 3  ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน 

 ยุทธศำสตร์ ศธ. ข้อที่ 1  ด้ำนหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ 
 6 นโยบำยเร่งด่วน สพฐ. ข้อที่ 1  ด้ำนหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ 

    จุดเน้นเชิงนโยบำย รมว.ศธ. ข้อที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน 
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์ 

1. นำงตวงรักษ์  รับพร           เบอร์โทรศัพท์  090-919-6220 
2. นำงวันทนำ  สุขษำสุณี  เบอร์โทรศัพท์  095-908-2473 

 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
  ด้วย คณะรักษำควำมสงบเรียบร้อยแห่งชำติ  ได้มีนโยบำยในกำรสร้ำงค่ำนิยมของคนไทย            
12 ประกำร ซึ่งเป็นค่ำนิยมที่สอดคล้องในหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551          
ได้ก ำหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน 8 ประกำร กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน โดยเฉพำะกิจกรรมลูกเสือ 
เนตรนำรี ยุวกำชำด และผู้บ ำเพ็ญประโยชน์จะเป็นกิจกรรมที่จะช่วยเสริมสร้ำงค่ำนิยมของคนไทย 12 ประกำร
เป็นอย่ำงดี กิจกรรมลูกเสือได้รับคำมสนใจจำกหน่วยงำนรำชกำรต่ำง ๆ โดยด ำเนินกำรในรูปแบบต่ำง ๆ ท ำให้
กิจกรรมของลูกเสือได้มีกำรเปลี่ยนแปลงในรูปแบบใหม่ ๆ เข้ำมำ เพ่ือสนองตอบควำมต้องกำรของคนรุ่นใหม่ 
ทั้งยังสนองวัตถุประสงค์ส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ  
           ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 เล็งเห็นควำมส ำคัญว่ำ เพ่ือเป็นกำรเพ่ิม
ควำมรู้ ทักษะ และสมรรถนะผ่ำนกำรปฏิบัติจริง โดยกำรพัฒนำศักยภำพผู้บังคับบัญชำลูกเสือและกำรทบทวน
กำรจัดกิจกรรมลูกเสือ ทั้ง 4 ประเภท ได้แก่ ประเภทส ำรอง สำมัญ สำมัญรุ่นใหญ่ และวิสำมัญ ให้กับ
ข้ำรำชกำรครูที่ปฏิบัติหน้ำที่ในจัดกำรเรียนกำรสอนในวิชำลูกเสือประเภทดังกล่ำว 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้บุคลำกรทำงกำรลูกเสือ มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ในกำรจัดกิจกรรมลูกเสือให้เป็นไปใน

แนวทำงเดียวกัน 
2.2 เพ่ือให้บุคลำกรทำงกำรลูกเสือ มีทักษะ วิธีกำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรมลูกเสือได้อย่ำงมี

ประสิทธิภำพ 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 

ข้ำรำชกำรครูที่ปฏิบัติหน้ำที่ในจัดกำรเรียนกำรสอนในวิชำลูกเสือเข้ำรับกำรอบรม จ ำนวน 115 คน  
3.2 เชิงคุณภาพ 
บุคลำกรทำงกำรลูกเสือมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในหลักกำร วิธีกำร ผ่ำนกำรปฏิบัติจริง ได้รับควำมรู้

ใหม่ๆ และจำกกำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ซึ่งกันและกัน สำมำรถน ำไปใช้ ในกำรจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนำ
นักเรียนในสังกัดได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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4. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
1.2 ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
1.3 ขออนุมัติโครงกำร 
1.4 ด ำเนินกำรตำมแผน 
1.5 สรุปผล 

 กรกฎำคม 60 
 
 

 

นำงตวงรักษ์ 
รับพร  

นำงวันทนำ 
สุขษำสุณี 

2 กิจกรรมที่ 2 จัดอบรมพัฒนำศักยภำพผู้บังคับบัญชำ 
ลูกเสือและทบทวนกำรจัดกิจกรรมลูกเสือ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2.1 แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
2.2 ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
2.3 ด ำเนินกำรอบรม 
2.4 สรุปผลและรำยงำนโครงกำร 
2.5 ติดตำมและประเมินผล 

สิงหำคม 60 นำงตวงรักษ์ 
รับพร  

นำงวันทนำ 
สุขษำสุณี 

5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
     วันที่ 1 กรกฎำคม พ.ศ. 2560  ถึง วันที่ 31 สิงหำคม 2560 

สถำนที่ด ำเนินกำร  ค่ำยลูกเสือนครนำยกแคมป์บ้ำนกลำงเขำ อ.เมือง จ.นครนำยก และ  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 

6. งบประมาณ 
 จ ำนวน  250,000 (สองแสนห้ำหมื่นบำทถ้วน) 

รำยละเอียดดังนี้ : 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
     ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
1.1 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม     
   (15 คน x 35 บำท x 2 มื้อ x 1 วัน) 
1.2 ค่ำอำหำรกลำงวัน     
   (15 คน x 110 บำท x 1 มื้อ x 1 วัน) 

2,700 
 

 
 
 
 

 

 
 

1,050 
 

1,650 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
     ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 2 อบรมพัฒนำศักยภำพผู้บังคับบัญชำ
ลูกเสือและทบทวนกำรจัดกิจกรรมลูกเสือ 
2.1 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม     
    (140 คน x 25 บำท x 2 มื้อ x 3 วัน) 
2.2 ค่ำอำหำรกลำงวัน 
     (140 คน x 100 บำท x 1 มื้อ x 3 วัน) 
2.3 ค่ำอำหำรเย็น 
     (140 คน x 100 บำท x 1 มื้อ x 2 วัน) 
2.5 ค่ำท่ีพักผู้อบรม/คณะกรรมกำร/วิทยำกร 
     - พักเดี่ยว (1 ห้อง x 2 คืน x 800 บำท)    
     - พักคู่     (70 ห้อง x 2 คืน x 800 บำท) 
2.6 ค่ำตอบแทนวิทยำกร 
     - (วิทยำกรภำยนอก 1,200 บำท x 20 ชม.)  
     - (วิทยำกรภำยใน 600 บำท x 10 ชม.) 
2.7 ค่ำวัสดุ  
2.8 ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิง 

247,000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24,000 
6,000 

 
 

 
 
 

21,000 
 

42,000 
 

28,000 
 

1,600 
112,000 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7,700 
5,000 

รวมงบประมาณ 250,000 30,000 207,300 12,700 
* หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
ปัจจัยความเสี่ยง 

-ไม่มี- 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

-ไม่มี- 

8. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย   เครื่องมือ 

 เชิงปริมาณ 
จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรอบรมตำมโครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้บังคับบัญชำ
ลูกเสือ ได้รับกำรทบทวนกำรจัดกิจกรรมลูกเสือ 

 
115 คน 

 
สังเกตพฤติกรรม 
ประเมินควำมรู้ 
ประเมินผลงำน 

เชิงคุณภาพ 
ร้อยละของบุคลำกรทำงกำรลูกเสือมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในหลักกำร 
วิธีกำร ผ่ำนกำรปฏิบัติจริง ได้รับควำมรู้ใหม่ ๆ และจำกกำรแลกเปลี่ยน
ประสบกำรณ์ซึ่งกันและกัน สำมำรถน ำไปใช้ในกำรจัดกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนำนักเรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 
90 
 

 
แบบประเมิน 

ควำมรู้และแบบ
ประเมินผลงำน 
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9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
9.1 บุคลำกรทำงกำรลูกเสือมีควำมรู้  ควำมเข้ำใจ ในระบบกำรจัดกิจกรรมลูกเสือ  สำมำรถน ำไป

ถ่ำยทอดให้กับข้ำรำชกำรครูในสถำนศึกษำได้ 
9.2 บุคลำกรทำงกำรลูกเสือ สำมำรถน ำควำมรู้ ประสบกำรณ์ และวิธีกำรด ำเนินกำรร่วมกันพัฒนำ

กิจกำรลูกเสือในสถำนศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

10. การอนุมัติโครงการ 
 

ลงชื่อ ผู้เสนอโครงกำร 
           (นำงวันทนำ สุขษำสุณี) 

  ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน 
 

ลงชื่อ ผู้เสนอโครงกำร 
       (นำงตวงรักษ์  รับพร) 

        ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
 

ลงชื่อ  ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร 
     (นำยวิรุฬห์  แสงงำม) 

ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
 

ลงชื่อ ผู้อนุมัติโครงกำร 
              (นำยวิชัย  แสงศร)ี 

ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
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หน่วยงาน  กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ  สพป.ปทุมธำนี เขต 2 
ชื่อโครงการ   ลูกเสือจิตอำสำเพื่อพ่อหลวง 
สอดคล้องกับนโยบาย  ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ข้อที่ 3  ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน 

 ยุทธศำสตร์ ศธ. ข้อที่ 1  ด้ำนหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ 
 6 นโยบำยเร่งด่วน สพฐ. ข้อที่ 1  ด้ำนหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ 

    จุดเน้นเชิงนโยบำย รมว.ศธ. ข้อที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน 
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์ 

 นำงวันทนำ     สุขษำสุณี เบอร์โทรศัพท์ 095-908-2473 
 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
   ด้วย พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชเสด็จสวรรคตวันที่ 13 ตุลำคม 2559  
ประชำชนชำวไทยมีควำมเศร้ำโศกเสียใจอันมำกและได้เดินทำงมำเพ่ือกรำบสักกำระพระบรมศพเบื้องหน้ำ 
พระบรมฉำยลักษณ์ ณ ศำลำสหไทยสมำคม ในพระบรมมหำรำชวัง จึงเชิญชวนลูกเสือ เนตรนำรี ร่วมบ ำเพ็ญ
ประโยชน์ เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ใช้บริกำรได้แก่ คนพิกำร ผู้สูงอำยุ ผู้ป่วย และเด็กเล็กให้ได้รับควำม
สะดวกสบำยในกำรร่วมแสดงควำมอำลัยแด่พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลดุลยเดช โดยเข็นบริกำร
ผ่ำนพ้ืนที่ตำมแนวที่ก ำหนดโดยได้รับกำรอนุโลมจำกเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องและเจ้ำหน้ำที่จำกส ำนักพระรำชวัง 

2.  วัตถุประสงค์ 
2.1 เป็นกิจกรรมส ำคัญของลูกเสือ เนตรนำรี  ในกำรประกอบคุณควำมดีเพ่ือพ่อหลวง  
2.2 เพ่ือให้ลูกเสือ เนตรนำรี ได้บ ำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมร่วมกัน อันเสริมสร้ำงควำมมีคุณธรรม

จริยธรรม ควำมมีระเบียบวินัย ควำมสำมัคคีในหมู่คณะ 
2.3 เพ่ือเสริมสร้ำงภำพลักษณ์ท่ีดีแก่กิจกำรลูกเสือไทย 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 

1) ผู้บังคับบัญชำลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนำรี บุคลำกรทำงกำรลูกเสือในสังกัด จ ำนวน 193 คน 
3.2 เชิงคุณภาพ 
1) ลูกเสือ เนตรนำรี มีจิตส ำนึกในควำมเสียสละบ ำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืน  
2) กระบวนกำรลูกเสือเป็นที่ยอมรับและแพร่หลำยสู่สำธำรณชน 

4. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมที่ 1 จิตอำสำเพ่ือพ่อหลวง 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 ประชุมผู้บริหำร ครู และบุคลำกรที่เกี่ยวข้อง 
1.2 ขออนุมัติโครงกำร 
1.3 ก ำหนดกำรด ำเนินงำนและมอบหมำยภำรกิจ 
1.4 แจ้งชื่นชมหน่วยงำน สถำนศึกษำในสังกัดเข้ำร่วมโครงกำร 
1.5 เบิกเงินงบประมำณค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำร 

ต.ค. 2559 – 
ม.ค. 2560 

 

นำงวันทนำ 
 สุขษำสุณี 
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1.6 ประสำนกำรด ำเนินงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
1.7 ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน 
1.8 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนเสนอกระทรวงศึกษำธิกำรและส ำนักงำน
ลูกเสือแห่งชำติ 

5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 วันที่ 11 เดือน มกรำคม พ.ศ. 2560  ถึง วันที่ 31 มกรำคม 2560 
 สถำนที่ด ำเนินกำร บริเวณโดยรอบพระบรมมหำรำชวัง 

6. งบประมาณ 
 จ ำนวน  21,000 (สองหมื่นหนึ่งพันบำทถ้วน) 

รำยละเอียดดังนี้ : 
กิจกรรมและรายละเอียด 

ในการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรมที่ 1 จิตอำสำเพ่ือพ่อหลวง 
1.1 ค่ำจ้ำงเหมำรถยนต์ จ ำนวน 3 คัน  

21,000  
 

 
  21,000 

 
 

รวมงบประมาณ 21,000 - 21,000 - 
*หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
ปัจจัยความเสี่ยง 
-ไม่มี- 

 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
-ไม่มี- 

8. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัด  ค่าเป้าหมาย  เครื่องมือ 

เชิงปริมาณ 
1) ร้อยละของลูกเสือเนตรนำรี ได้บ ำเพ็ญประโยชน์ต่อสำธำรณะร่วมกัน    

 
100 

 
แบบสอบถำม 

เชิงคุณภาพ 
1) ร้อยละของลูกเสือ เนตรนำรี มีคุณลักษณะในกำรให้บริกำรสังคมมำกข้ึน 

 
100 

 
แบบสอบถำม 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
9.1 ลูกเสือ เนตรนำรี มีควำมภำคภูมิใจในกำรท ำควำมดีเพ่ือพ่อหลวง 
9.2 ลูกเสือ เนตรนำรี ได้บ ำเพ็ญประโยชน์ให้ตนเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืนและสังคมตำมอุดมกำรณ์ของ

ลูกเสือ 
9.3 ประชำชนที่ไปประจักษ์ถึงประโยชน์และคุณค่ำของกำรลูกเสือ 
9.4 เป็นกำรสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีแก่กิจกรรมลูกเสือ 
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10. การอนุมัติโครงการ 
 

ลงชื่อ ผู้เสนอโครงกำร 
           (นำงวันทนำ สุขษำสุณี) 

  ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน 
 

ลงชื่อ ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร 
       (นำงตวงรักษ์  รับพร) 

       ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
 

ลงชื่อ  ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร 
     (นำยวิรุฬห์  แสงงำม) 

ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
 

ลงชื่อ ผู้อนุมัติโครงกำร 
              (นำยวิชัย  แสงศร)ี 

ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
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หน่วยงาน กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ  สพป.ปทุมธำนี เขต 2 
ชื่อโครงการ สร้ำงภูมิคุ้มกันป้องกันยำเสพติดในสถำนศึกษำ             
สอดคล้องกับนโยบาย  ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ข้อที่ 1  ด้ำนควำมมั่นคง 

 ยุทธศำสตร์ ศธ. ข้อที่ 1  ด้ำนหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ 
 6 นโยบำยเร่งด่วน สพฐ. ข้อที่ 1  ด้ำนหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ 

    จุดเน้นเชิงนโยบำย รมว.ศธ. ข้อที่ 1  ด้ำนควำมมั่นคง 
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์  

1. นำงอรพิน     มีวิชัย      เบอร์โทรศัพท์  081-903-7275      
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 ตำมที่รัฐบำลก ำหนดให้ปัญหำยำเสพติดเป็นเป็นปัญหำเฉพำะหน้ำที่ต้องได้รับกำรป้องและแก้ไข
ปัญหำ เพ่ือลดระดับปัญหำยำเสพติดและปัญหำที่เกี่ยวเนื่องให้ได้มำกที่สุด เพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อกำร
ด ำรงชีวิต ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินควำมสงบสุขชองประชำชนและสังคมโดยส่วนรวม  และให้
ควำมส ำคัญต่อกำรป้องกันเชิงรุกในกลุ่มผู้มีโอกำสเข้ำไปเกี่ยวข้องกับยำเสพติด กำรสร้ำงภูมิคุ้มกันและป้องกัน
ยำเสพติดให้กับเด็กและเยำวชน  โดยมอบหมำยให้กระทรวงศึกษำธิกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์กำรป้องกัน
และแก้ไขปัญหำยำเสพติด แผนงำนที่ 1 กำรสร้ำงภูมิคุ้มกันและป้องกันยำเสพติดในสถำนศึกษำ ด้วยกำร
พัฒนำทักษะชีวิตให้กับนักเรียนกลุ่มเยำวชนก่อนวัยเสี่ยง และกำรอบรมลูกเสือต้ำนภัยยำเสพติดในกลุ่ม
นักเรียนมัธยมศึกษำหรือเยำวชนวัยเสี่ยง เพ่ือเฝ้ำระวัง ป้องกัน แก้ไขปัญหำยำเสพติดร่วมกับครูฝ่ำยปกครอง 
โรงเรียน ชุมชน เป็นนักเรียนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีภูมิคุ้มกันยำเสพติด เป็นพลังส ำคัญของ
ประเทศชำติในอนำคต   

ดังนั้น เพ่ือให้ด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด แผนงำนที่ 1 กำรสร้ำง
ภูมิคุ้มกันและป้องกันยำเสพติดในสถำนศึกษำ เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของรัฐบำล ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 จึงได้จัดท ำโครงกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันป้องกันยำ เสพติดในสถำนศึกษำ
และเฝ้ำระวังแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ     

2. วัตถุประสงค ์
2.1 เพ่ือพัฒนำทักษะชีวิต สร้ำงภูมิคุ้มกันยำเสพติดให้กับนักเรียน 

 2.2 เพ่ือเฝ้ำระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ 
 2.3 เพ่ือพัฒนำให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นแกนน ำต้ำนภัยยำเสพติด และจัดกิจกรรม
เชิงสร้ำงสรรค์ในสถำนศึกษำ    
 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 

1) ผู้บริหำร ครู นักเรียน มีแนวทำงกำรพัฒนำงำนป้องกันและเฝ้ำระวังปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ
เป็นแนวทำงเดียวกัน   

2) เสริมสร้ำงทักษะชีวิตให้นักเรียนพฤติกรรมเสี่ยงเพื่อเป็นแกนน ำป้องกันเฝ้ำระวังปัญหำยำเสพติดใน
สถำนศึกษำ จ ำนวน 160 คน 
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3) พัฒนำลูกเสือต้ำนภัยยำเสพติดขับเคลื่อนงำนป้องกันเฝ้ำระวังปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ
จ ำนวน 210 คน 

3.2 เชิงคุณภาพ 
1) นักเรียนมีทักษะชีวิต และเป็นแกนน ำเฝ้ำระวังปัญหำยำเสพติด ห่ำงไกลยำเสพติด  
2) โรงเรียนมีระบบกำรเฝ้ำระวังและป้องกันยำเสพติดอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

4. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน  
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรที่ 1 เสริมสร้ำงทักษะชีวิตให้นักเรียนในวัยเสี่ยง นักเรียนใน

กลุ่มเป้ำหมำยมีพฤติกรรมเสี่ยงลดลง จ ำนวน 22 โรงเรียนๆละ 6 คน 
132 คน  ครูและเจ้ำหน้ำที่เกี่ยวข้อง28  คน รวมทั้งสิ้น 160 คน 
กิจกรรม  อภิปรำยเชิงวิชำกำรและ กิจกรรมกลุ่มสู่กำรปฏิบัติ 
- กำรเสริมสร้ำงควำมตระหนักในคุณค่ำของตนเอง 
- กำรเสริมสร้ำงกำรสื่อสำรและกำรตัดสินใจ 
- เทคนิคกำรให้ค ำปรึกษำนักเรียน 

  29-30มิ.ย.   
2560 

นำงอรพิน 
  มีวิชัย 

 

2 กิจกรรมที่ 2  พัฒนำลูกเสือต้ำนภัยยำเสพติดเพ่ือป้องกันเฝ้ำระวังปัญหำ
ยำเสพติดในสถำนศึกษำ22 โรงเรียนๆละ8คน 176 คน ครูและเจ้ำหน้ำที่
เกี่ยวข้อง 34 คนรวมทั้งสิ้น 210 คน  
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2.1 วำงแผนกำรด ำเนินงำน : แต่งตั้งคณะท ำงำนระดับเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ  และประสำนวิทยำกร 
2.2 ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำน และวิทยำกร / ก ำหนดหลักสูตร
กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรฯ 
2.3 ด ำเนินกิจกรรมตำมหลักสูตร 
2.4 ประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรกำรด ำเนินงำน 
2.5 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

มิ.ย.– ก.ค. 
2560 

 
 
 

นำงอรพิน 
  มีวิชัย 

 

5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
เดือน  มิถุนำยน  พ.ศ. 2560  ถึงเดือน  กรกฎำคม พ.ศ. 2560    
สถำนที่ด ำเนินกำร   โรงเรียนวัดเขียนเขต 

6. งบประมาณ 
จ ำนวน 150,000 บำท (หนึ่งแสนห้ำหมื่นบำทถ้วน)    
รำยละเอียดดังนี้ : 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1  อบรมลูกเสือแกนน ำขับเคลื่อน
กำรป้องกันเฝ้ำระวังปัญหำยำเสพติดใน
สถำนศึกษำ นร.รร.ขยำยโอกำส 22 รร.  
รร.ละ 8 คน ครูและเจ้ำหน้ำที่เก่ียวข้อง  
รวมทั้งสิ้น 210คน  
1.1 ค่ำอำหำรกลำงวัน 
     (210  คน x 70 บำท x 1 มื้อ x 2 วัน) 
1.2 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
     (210  คน x 25 บำท x 2 มื้อ x 2 วัน) 
1.3  ค่ำตอบแทนวิทยำกร 
     (4 คน x 600 บำท  x 6 ชม. x 2 วัน) 

79,200 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

28,800 
 

 
 
 
 
 

29,400 
 

21,000 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กิจกรรมที่ 2 เสริมสร้ำงทักษะชีวิตให้นักเรียนใน
วัยเสี่ยง 
2.1 ค่ำอำหำรกลำงวัน  
     (160 คน x 70 บำท x 1 มื้อ x 2 วัน) 
2.1 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
     (160  คน x 25 บำท x 2 มื้อ x 2 วัน) 
2.3 ค่ำตอบแทนวิทยำกร 
     (3 คน x 600 บำท x 6 ชม. x 2 วัน)                                    
2.4 วัสดุ   

70,800  
 
 
 
 
 

21,600 

 
 

22,400 
 

16,000 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
10,800 

รวมงบประมาณ 150,000 50,400 88,800 10,800 
*หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
     ปัจจัยความเสี่ยง 

1) ครู นักเรียน ไม่เข้ำใจบทบำทหน้ำที่ในกำรดูแล และให้ควำมช่วยเหลือนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง  
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
1) ให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจสู่กำรปฏิบัติให้กับครูที่รับผิดชอบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุกโรงเรียน 
2) จัดหำวิทยำกรที่มีควำมสำมรถเฉพำะด้ำนกฎหมำยให้กับครูเพ่ือพัฒนำให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ

เพ่ิมข้ึน  

8. การประเมิน 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย เครื่องมือ 

เชิงปริมาณ 
1) ครูเข้ำใจภำรกิจกำรคุ้มครองดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้ตำมสภำพปัญหำ 
2) นักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงลดลงมีภูมิคุ้มกันที่ดีเป็นนักเรียนที่มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 100 

 
กำรประเมิน 
กำรประเมิน 
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ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย เครื่องมือ 
เชิงคุณภาพ 
1) โรงเรียนมีมำตรกำรกำรป้องกันและเฝ้ำระวังปัญหำยำเสพติดอย่ำง
เข้มแข็ง 
2) นักเรียนในวัยกำรศึกษำภำคบังคับทุกคนสำมำรถเรียนอย่ำงมีควำมสุข
ปลอดภัยจำกสำรเสพติดและอบำยมุข 

 
  ร้อยละ100 
 
ร้อยละ100 

 
กำรประเมิน 

 
กำรประเมิน 

9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
9.1 ครูมีเจตคติที่ดีและมีควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนตำมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
9.2 ร้อยละสถำนศึกษำมีควำมเข้มแข็งในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดและอบำยมุข 
9.3 ร้อยละของนักเรียนมีภูมิคุ้มกันที่ดี และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เรียนอย่ำงมีควำมสุขและจบ

ลักสูตรกำรศึกษำภำคบังคับ 

10. การอนุมัติโครงการ 
 

ลงชื่อ ผู้เสนอโครงกำร 
           (นำงอรพิน  มีวิชัย) 

  ต ำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ 
 
ลงชื่อ ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร 
       (นำงตวงรักษ์  รับพร) 

       ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
 

ลงชื่อ ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร 
   (นำยวินัย  ยงเขตรกำรณ์) 

ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
 

ลงชื่อ ผู้อนุมัติโครงกำร 
              (นำยวิชัย  แสงศร)ี 

ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
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หน่วยงาน  กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  สพป.ปทุมธำนี เขต 2 
ชื่อโครงการ   เสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ “ป้องกันกำรทุจริต” 
                 (กิจกรรมส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำสุจริต) 
สอดคล้องกับนโยบาย  ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ข้อที่ 6   

ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
 ยุทธศำสตร์ ศธ. ข้อที่ 1  ด้ำนหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ 
 6 นโยบำยเร่งด่วน สพฐ. ข้อที่ 1  ด้ำนหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ 

    จุดเน้นเชิงนโยบำย รมว.ศธ. ข้อที่ 6   
ด้ำนกำรพัฒนำระบบและกำรบริหำรจัดกำร 

ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์ 
1. นำยสุรวงศ์  ทรงกลด เบอร์โทรศัพท์  063-9277-999 
2. นำงสำวพิไลภรณ์  ตระกูลพันธ์เลิศ        เบอร์โทรศัพท์  085-8049-028 

 

1. หลักการและเหตุผล 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนในฐำนะองค์กำรที่รับผิดชอบงำนบริหำรจัดกำรศึกษำ

ของประเทศ ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรเตรียมกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ จึงได้อนุมัติให้ส ำนักพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำ ด ำเนินโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมำภิบำล “ป้องกันกำรทุจริต”ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เป็นโครงกำรที่สอดคล้องกับ
เจตนำรมณ์เชิงกลยุทธ์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนว่ำด้วยกำรป้องกันกำรทุจริต โดย
ก ำหนดจุดหมำยปลำยทำงที่มุ่งสู่กำรเป็น “องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ อยู่อย่ำงพอเพียง หลีกเลี่ยงอบำยมุข ทุก
หน่วยงำนรับผิดชอบ ตอบสนองกำรป้องกันกำรทุจริต”โดยมีขอบเขตของภำรกิจและจุดมุ่งหมำยตำมประกำศ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เรื่อง โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำล 
“ป้องกันกำรทุจริต”ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ที่ต้องด ำเนินกำรคือ 1. พัฒนำส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำให้
เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ 2. พัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ที่เท่ำทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง รวมทั้งปลูกจิตส ำนึกให้
บุคลำกรในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีทักษะกระบวนกำรคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่ำงพอเพียง
และจิตสำธำรณะ 3. พัฒนำบุคลำกรให้มีคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำล และ 4. ส่งเสริมและสนับสนุน
ด้ำนกำรป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริตอย่ำงเป็นระบบ มีเครือข่ำยที่เข้มแข็ง ก้ำวหน้ำอย่ำงมีพลวัตร ยึดมั่นใน
คุณธรรมจริยธรรมและป้องกันกำรทุจริต นอกจำกนี้ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนได้จัดท ำ
มำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำสุจริต เป็นมำตรฐำนที่จัดท ำขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับมำตรฐำนส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่ใช้ในกำรติดตำม ประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ กำรพัฒนำและยกระดับคุณภำพ
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 4 มำตรฐำน ดังนี้  มำตรฐำนที่ 1 กำรบริหำรจัดกำรองค์กรสู่ควำมเป็นเลิศ  
มำตรฐำนที่ 2 กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ มำตรฐำนที่ 3 ผลกำรบริหำรและกำรจัด
กำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และ 4. มำตรฐำนที่ 4 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำสุจริต  

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 เป็นองค์กรในสังกัดส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ตระหนักถึงควำมส ำคัญกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและ 
ธรรมำภิบำล “ป้องกันกำรทุจริต” ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ จึงได้จัดท ำโครงกำร เสริมสร้ำงคุณธรรม 
จริยธรรม ธรรมำภิบำล “ ป้องกันกำรทุจริต ” ขึ้น 
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2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือเสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และเจตคติที่ดีของบุคลำกรใน สพป.ปทุมธำนี เขต 2 เกี่ยวกับ

กำรประเมินส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำสุจริตและกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปรงใสในกำรด ำเนินงำน
ของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA)  

2.2 เพ่ือเสริมสร้ำงบทบำทควำมเป็นผู้น ำของคณะผู้บริหำร สพป.ปทุมธำนี เขต 2 และ ผู้บริหำร
สถำนศึกษำ ในกำรบริหำรงำนด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีควำมโปร่งใส ปรำศจำกกำรทุจริต 

2.3. เพ่ือพัฒนำแนวทำงกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรใน สพป.ปทุมธำนี เขต 2 ให้สอดคล้องกับ
มำตรฐำนกำรประเมินส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำสุจริตและกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปรงใสในกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA) 

2.4 เพ่ือส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรในกำรพัฒนำส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำให้มีคุณภำพ
มำตรฐำนตำมเกณฑ์ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำสุจริตและกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของงำนภำคหน่วยรัฐ (ITA) ในระดับท่ีเป็นเลิศ 

2.5 เพ่ือส่งเสริมกำรประเมินส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำสุจริตและกำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปรงใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA)  

3. เป้าหมาย 
          3.1 เชิงปริมาณ 

1) บุคลำกรใน สพป.ปทุมธำนี เขต 2 จ ำนวน 70 คน ได้รับกำรอบรมหลักสูตร กำรปฏิบัติรำชกำรที่
ตำมหลักกำรประเมินส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำสุจริตและกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปรงใสในกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA)  

2) คณะผู้บริหำร สพป.ปทุมธำนี เขต 2 จ ำนวน 10 คน และ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ จ ำนวน 76 คน 
ได้รับกำรอบรมและประกำศเจตนำรมณ์ในกำรบริหำรงำนด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีควำมโปร่งใส 
ปรำศจำกกำรทุจริต 

3) คณะผู้บริหำร สพป.ปทุมธำนี เขต 2 จ ำนวน 10 คน และบุคลำกรทั้ง 7 กลุ่มงำน ร่วมมือ
ด ำเนินกำรพัฒนำแนวทำงกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรใน สพป.ปทุมธำนี เขต 2 ให้สอดคล้องกับมำตรฐำนกำร
ประเมินส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำสุจริตและกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปรงใสในกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ (ITA) 

4) บุคลำกรใน สพป.ปทุมธำนี เขต 2 จ ำนวน 70 คน มีส่วนร่วมพัฒนำส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ให้มีคุณภำพมำตรฐำนตำมเกณฑ์ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำสุจริตและกำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของงำนภำคหน่วยรัฐ (ITA)  

5) บุคลำกรใน สพป.ปทุมธำนี เขต 2 จ ำนวน 70 คน มีส่วนร่วมรับกำรประเมินส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำสุจริตและกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปรงใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA)  

3.2 เชิงคุณภาพ 
1) บุคลำกรใน สพป.ปทุมธำนี เขต 2 มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับกำรประเมินส ำนักงำนเขตพ้ืนที่

กำรศึกษำสุจริตและกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปรงใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA) อย่ำง
ถูกต้อง 
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2) คณะผู้บริหำร สพป.ปทุมธำนี เขต 2 และ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ สำมำรถด ำเนินกำรประกำศ
เจตนำรมณ์สุจริต ในกำรบริหำรงำนด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีควำมโปร่งใส ปรำศจำกกำรทุจริต 
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

3) บุคลำกรใน สพป.ปทุมธำนี เขต 2 มีส่วนร่วมในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตและ
คู่มือปฏิบัติงำน ให้สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรประเมินส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำสุจริตและกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปรงใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA) อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

4) บุคลำกรใน สพป.ปทุมธำนี เขต 2 สำมำรถปฏิบัติงำนตำมอ ำนำจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบสอดคล้อง
กับมำตรฐำนตำมเกณฑ์ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำสุจริตและกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของงำนภำคหน่วยรัฐ (ITA) ในระดับท่ีเป็นเลิศ อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

5) สพป.ปทุมธำนี เขต 2 จัดเตรียมควำมพร้อมรับกำรประเมินประเมินส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
สุจริตและกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปรงใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA) อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

4. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมที่ 1 รับการประเมิน ITA จากคณะกรรมการ  

(ประจ ำปีงบประมำณ 2559)  
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมกำรรับกำรประเมิน 
1.2 รับกำรประเมินจำกคณะผู้ตรวจประเมิน 
1.3 สรุปวิเครำะห์ผลกำรประเมิน 

ธ.ค. 59 นำงพวงเพชร   
ส่องแสง 

นำงสำวพิไลภรณ์  
ตระกูลพันธ์เลิศ 

2 กิจกรรมที่ 2 รู้ตระหนัก...รักสุจริต 
จัดอบรมหลักสูตร กำรปฏิบัติรำชกำรที่ตำมหลักกำรประเมิน (ITA)    
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2.1 แต่งตั้งคณะกรรมด ำเนินกำรฯ 
2.2 จัดอบรมบุคลำกร สพป.ปท.2   จ ำนวน 1  ครั้ง  
2.3 ประเมินและสรุปผล ฯ 
2.4 รำยงำนผลกำรประเมิน ฯ 

มี.ค. 60 นำยสุรวงศ์   
ทรงกลด 

3 กิจกรรมที่ 3 เหล่าผู้กล้า..น าพาเขตสุจริต 
จัดประชุมประกำศเจตนำรมณ์เพ่ือกำรขับเคลื่อนกำรบริหำรงำนด้วย
ควำมซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีควำมโปร่งใส ปรำศจำกกำรทุจริต 
3.1 แต่งตั้งคณะกรรมด ำเนินกำรฯ 
3.2 จัดประชุมประกำศเจตนำรมณ์ฯ  จ ำนวน 1  ครั้ง  
3.3 ประเมินและสรุปผล ฯ 
3.4 รำยงำนผลกำรประเมิน ฯ 

มิ.ย. 60 นำยสุรวงศ์   
ทรงกลด 

4 กิจกรรมที่ 4 ร่วมคิดร่วมสร้างเส้นทางสู่เขตสุตจริต 
ประชุมท ำแผนและคู่มือปฏิบัติงำนที่สอดคล้องกับหลักกำรประเมินกำร
ประเมินคุณธรรมและควำมโปรงใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ  

มี.ค.-มิ.ย.60 นำยสุรวงศ์   
ทรงกลด 
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
4.1 แต่งตั้งคณะกรรมด ำเนินกำรฯ 
4.2 ประชุมจัดท ำแผนและคู่มือปฏิบัติงำน  จ ำนวน 1  ครั้ง  
4.3 ประเมินและสรุปผล ฯ 
4.4 รำยงำนผลกำรประเมิน ฯ 

5 กิจกรรมที่ 5 รวมพลังพิชิต...เขตสุจริตที่เป็นเลิศ  
สนับสนุนทุกกลุ่มงำนในกำรขับเคลื่อนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สู่มำตรฐำนที่
เป็นเลิศ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
5.1 แต่งตั้งคณะกรรมด ำเนินกำรฯ 
5.2 จัดงบประมำณสนับสนุนกำรด ำเนินงำนทุกกลุ่มงำน  
5.3 ประเมินผลและสรุปผล ฯ 
5.4 รำยงำนผลกำรประเมิน ฯ 

ก.ค.-ส.ค.60 นำยสุรวงศ์   
ทรงกลด 

6 กิจกรรมที่ 6 เปิดบ้าน...รับการประเมินเขตสุจริต 
ประชุมและเตรียมควำมพร้อมรับกำรประเมินส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำสุจริตและกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปรงใสในกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA)  
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
6.1 แต่งตั้งคณะกรรมด ำเนินกำรฯ 
6.2 จัดประชุมเตรียมกำรรับกำรประเมิน มฐ.เขต และ ITA  
6.3 ประเมินผลและสรุปผล ฯ 
6.4 รำยงำนผลกำรประเมิน ฯ 

ก.ค.-ส.ค.60 นำยสุรวงศ์   
ทรงกลด 

5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ  
        วันที่ 1 ตุลำคม 2559 – 30 กันยำยน 2560 
         สถำนที่ด ำเนินกำร  สพป.ปทุมธำนี เขต 2 และ โรงเรียนในสังกัด 

6. งบประมาณ  
จ ำนวน  72,450  บำท (เจ็ดหมื่นสองพันสี่ร้อยห้ำสิบบำทถ้วน) 
รำยละเอียดดังนี้ : 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 รับการประเมิน ITA จาก
คณะกรรมการ   
1.1 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
     (70 คน x 35 บำท x 1 มื้อ x 1 วัน) 

2,450  

 
 
 

2,450 

 
 
 

กิจกรรมที่ 2 รู้ตระหนัก...รักสุจริต 19,450    
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กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

จัดอบรมบุคลำกรใน สพป.ปท.2 จ ำนวน 65 คน 
2.1 ค่ำอำหำรกลำงวัน  
     (65 คน x 110 บำท x 1 มื้อ x 1 วัน) 
2.2 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
     (65 คน x 35 บำท x 2 มื้อ x 1 วัน) 
2.3 ค่ำตอบแทนวิทยำกร  
     (2 คน x 1,200 บำท x 2 ชม.)      
2.4 ค่ำจ้ำงท ำเอกสำร (65 เล่ม x 30 บำท) 
2.5 ค่ำวัสดุ 

  
 
 
 
 

4,800 
 

 
7,150 

 
4,550 

 
 
 

1,950 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1,000 
กิจกรรมที่ 3 เหล่าผู้กล้า..น าพาเขตสุจริต 
จัดประชุมคณะผู้บริหำร สพป.และผู้บริหำร
สถำนศึกษำ จ ำนวน 86 คน 
3.1 ค่ำอำหำรกลำงวัน  
     (86 คน x 110 บำท x 1 มื้อ x 1 วัน) 
3.2 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
     (86 คน x 35 บำท x 1 มื้อ x 1 วัน) 
3.3 ค่ำตอบแทนวิทยำกร 
     (1 คน x 1200 บำท x 2 ชม.) 
3.4 ค่ำจ้ำงท ำเอกสำร (86 เล่ม x 30 บำท) 
3.5 ค่ำวัสดุ 

18,450  
 
 
 
 

2,400 
 

 
 

9,460 
 

3,010 
 
 
 

2,580 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
1,000 

กิจกรรมที่ 4 ร่วมคิดร่วมสร้างสู่เขตสุตจริต 
จัดประชุมท ำแผนและคู่มือปฏิบัติงำนฯ บุคลำกร
ใน สพป.ปท.2 จ ำนวน 30 คน 
4.1 ค่ำอำหำรกลำงวัน 
(30 คน x 110 บำท x 2 มื้อ x 1 วัน) 
4.2 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
(30 คน x 35 บำท x 4 มื้อ x 1 วัน) 
4.3 ค่ำจ้ำงท ำเอกสำร (30 เล่ม x 30 บำท) 

11,700   
 
 

6,600 
 

4,200 
 

900 

 
 
 
 

กิจกรรมที่ 5 รวมพลังพิชิต...เขตสุจริตที่เป็น
เลิศ  
 สนับสนุนทุกกลุ่มงำนในกำรขับเคลื่อนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ สู่มำตรฐำนที่เป็นเลิศ 
5.1 ค่ำวัสดุ  

7,150 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

7,150 
กิจกรรมที่ 6 เปิดบ้าน...เขตสุจริตที่เป็นเลิศ  
- จัดประชุมและเตรียมรับกำรประเมินฯ ครั้งที่ 1 
6.1 ค่ำอำหำรว่ำง  

13,250   
 

1,225 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

     (35 คน x 35 บำท x 1 มื้อ x 1 วัน) 
- จัดประชุมและเตรียมรับกำรประเมินฯ ครั้งที่ 2 
6.2 ค่ำอำหำรว่ำง  
     (55 คน x 35 บำท x 1 มื้อ x 1 วัน) 
- รับกำรประเมิน 
6.3 ค่ำอำหำรกลำงวัน 
     (60 คน x 110 บำท x 1 มื้อ x 1 วัน) 
6.4 ค่ำอำหำรว่ำง  
     (60 คน x 35 บำท x 1 มื้อ x 1 วัน) 
6.5 ค่ำจ้ำงท ำเอกสำร (14 เล่ม x 100 บำท) 

 
 

1,925 
 
 

6,600 
 

2,100 
 

1,400 

 
 
 
 
 

 

รวมงบประมาณ 72,450 7,200 56,100 9,150 
 

*หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
ปัจจัยความเสี่ยง 
-ไม่มี- 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง             
-ไม่มี-   

8. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย เครื่องมือ 

1) ร้อยละของบุคลำกรที่ผ่ำนกำรอบรม มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจที่
ถูกต้อง เกี่ยวกับกำรประเมิน (ITA)  
2) ร้อยละของคณะผู้บริหำร สพป.ปท. 2 / ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ที่
สำมำรถประกำศเจตนำรมณ์สุจริต ในกำรบริหำรงำนด้วยควำม
ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีควำมโปร่งใส ปรำศจำกกำรทุจริต 
3) ร้อยละของบุคลำกรใน สพป.ปท.2 มีส่วนร่วมในกำรจัดท ำ
แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตและคู่มือปฏิบัติงำน ให้สอดคล้อง
กับกำรประเมิน (ITA) อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
4) ร้อยละของบุคลำกรใน สพป.ปท. 2 สำมำรถปฏิบัติงำนตำม
อ ำนำจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรประเมิน 
(ITA) ในระดับท่ีเป็นเลิศ อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
5) ร้อยละของบุคลกำกรใน สพป.ปท. 2 จัดเตรียมควำมพร้อมรับ
กำรประเมินประเมิน (ITA) อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

100 
 

100 
 

 
100 

 
 

100 
 
 

100 

     แบบทดสอบ 
 

แบบส ำรวจ 
 

 
แบบส ำรวจ 

 
 

แบบส ำรวจ 
 
 

แบบส ำรวจ 
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9. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 สพป.ปทุมธำนี เขต 2 มีประกำศเจตจ ำนงประกำศเจตนำรมณ์สุจริต ในกำรบริหำรงำนด้วยควำม
ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีควำมโปร่งใส ปรำศจำกกำรทุจริต เป็นทิศทำงในกำรบริหำรงำนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

9.2 สพป.ปทุมธำนี เขต 2 มีแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตและคู่มือปฏิบัติงำน ให้สอดคล้องกับ
มำตรฐำนกำรประเมินส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำสุจริตและกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปรงใสในกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA) อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

9.3 สพป.ปทุมธำนี เขต 2 ผ่ำนกำรประเมินมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำสุจริตและผ่ำนกำร
ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA)  
10. การอนุมัติโครงการ 

ลงชื่อ ผู้เสนอโครงกำร 
          (นำยสุรวงศ์  ทรงกลด) 

  ต ำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
 
ลงชื่อ ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร 
     (นำงเกศรินทร  จิตรสิงห์) 

ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
 

ลงชื่อ ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร 
    (นำยวิรุฬห์  แสงงำม) 

ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
 

ลงชื่อ ผู้อนุมัติโครงกำร 
              (นำยวิชัย  แสงศร)ี 

ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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หน่วยงาน  กลุ่มอ ำนวยกำร สพป.ปทุมธำนี เขต 2 
ชื่อโครงการ      ศึกษำดูงำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำร และศึกษำแหล่งเรียนรู้ 
สอดคล้องกับนโยบาย  ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ข้อที่ 4   

ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมกันทำงสังคม 
 ยุทธศำสตร์ ศธ. ข้อที่ 2  ด้ำนผลิตและพัฒนำครู 
 6 นโยบำยเร่งด่วน สพฐ. ข้อที่ 2  ด้ำนผลิตและพัฒนำครู 

    จุดเน้นเชิงนโยบำย รมว.ศธ. ข้อที่ 4   
ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและกำรลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ  

ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์ 
1. นำงภำวนำ  มหำวัตร   เบอร์โทรศัพท์  081-343-2763 

 
 

1. หลักการและเหตุผล 
ด้วยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 จะด ำเนินกำรพัฒนำบุคลำกรให้มี

ควำมรู้และควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนที่มีคุณภำพและประสิทธิภำพ เนื่องจำกปัจจุบันมีกำรเปลี่ยนแปลง
ทำงด้ำนเทคโนโลยีอย่ำงรวดเร็ว บุคลำกรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 จึงควร
ได้รับกำรพัฒนำ เพ่ือสำมำรถขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนไปสู่เป้ำหมำย ประกอบกับเป็นกำรสร้ำงทีมงำนที่
เข้มแข็ง มีควำมรักควำมสำมัคคีในหมู่คณะ สนองตอบต่อนโยบำยที่ก ำหนดอย่ำงรวดเร็วเป็นไปตำมควำม
ต้องกำรของผู้รับบริกำรอย่ำงแท้จริง  
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 จึงได้ด ำเนินกำรจัดให้มีกำรพัฒนำบุคลำกร
ตำมโครงกำรศึกษำดูงำนด้ำนบริหำรจัดกำร และศึกษำแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ เพ่ือตอบสนอง
นโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

2. วัตถุประสงค์ 
           2.1 เพ่ือพัฒนำศักยภำพกำรบริหำรงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและ เพ่ือเป็นกำรเพ่ิม
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในส ำนักงำน 
          2.2. เพ่ือให้บุคลำกรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะและประสบกำรณ์ใน
กำรบริหำรจัดกำรเพ่ิมมำกข้ึน เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรใน สพป.ปทุมธำนี เขต 2 

2.3 เพ่ือให้เกิดควำมรัก ควำมสำมัคคีในหมู่คณะ สำมำรถปฏิบัติงำนเป็นทีมได้อย่ำงดีมีประสิทธิภำพ
และประสบผลส ำเร็จ เป็นกำรสร้ำงขวัญและก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำน 

2.4 เพ่ือให้บุคลำกรน ำควำมรู้ และประสบกำรณ์ที่ได้จำกกำรเรียนรู้มำปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับ
สพป.ปทุมธำนี เขต 2 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ  
 1) ศึกษำดูงำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 จ ำนวน 22 คน 
 3.2 เชิงคุณภาพ  
 1) บุคลำกรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 มีทัศนคติที่ดี มีองค์ควำมรู้ด้ำน
บริหำรจัดกำร ตำมนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
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4. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1.1 เสนอโครงกำร 
1.2 ติดต่อขอดูงำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำร สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
1.3 ศึกษำดูงำนตำมโครงกำร 
1.4 ประเมินผล 

 
1 พ.ย.59 
15 พ.ย.59 

18-20 พ.ย.59 
30 พ.ย.59 

นำงภำวนำ 
มหำวัตร 

5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 วันที่ 18  พฤศจิกำยน 2560 ถึง 20  พฤศจิกำยน  2560 
 สถำนที่ด ำเนินกำร ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์  เขต 1 

6. งบประมาณ 
 จ ำนวน  29,900 บำท (สองหมื่นเก้ำพันเก้ำร้อยบำทถ้วน) 

รำยละเอียดดังนี้ : 
กิจกรรมและรายละเอียด 

ในการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรมที่ 1 ศึกษำดูงำนด้ำนบริหำรจัดกำร ณ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำระถมศึกษำ
เพชรบูรณ์ เขต 1 จ ำนวน 22 คน  
1.1 ค่ำอำหำรกลำงวัน/เย็น 
     (22 คน x 200 บำท x 2 มื้อ x 2.5 วัน) 
1.2 ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิง 2 คัน 
1.3 ค่ำวัสดุ 

29,900 
 
 
 
 
 

  
 
 

22,000 
 
 

 
 
 
 
 

6,400 
1,500 

รวมงบประมาณ 29,900 - 22,000 7,900 
*หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
ปัจจัยความเสี่ยง 
-ไม่มี- 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง             
-ไม่มี-   

8. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย เครื่องมือ 

เชิงปริมาณ 
1) บุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำมีประสิทธิภำพในด้ำนบริหำรจัดกำร 

 
22 คน 

 
แบบสอบถำม 

เชิงคุณภาพ 
2) บุคลำกรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2  

 
100% 

 
แบบสังเกต 
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ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย เครื่องมือ 
มีทัศนคติที่ดี มีองค์ควำมรู้ด้ำนบริหำรจัดกำร ตำมนโยบำยของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
9.1 บุคลำกรได้มีโอกำสเรียนรู้ กำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่มีลักษณะงำนใกล้เคียงกัน 
9.2 บุคลำกรได้แลกเปลี่ยนแนวควำมคิดในกำรพัฒนำกำรปฏิบัติงำนและสร้ำงสรรค์วิธีกำรปฏิบัติงำน

ใหม่ ๆ  
9.3 เพ่ือตอบสนองต่อยุทธศำสตร์กำรพัฒนำบุคลำกรของ สพป.ปทุมธำนี เขต 2 
9.4 บุคลำกรได้มีโอกำสในกำรศึกษำ ดูงำน แลกเปลี่ยนแนวคิดระหว่ำงกันเพ่ือท ำให้หน่วยงำนเกิด

ควำมเข้มแข็ง 
9.5 เป็นกำรน ำควำมรู้ที่ได้จำกกำรศึกษำดูงำนมำร่วมกันวำงแผนเพ่ือพัฒนำตนเอง และพัฒนำ

ประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน 

10. การอนุมัติโครงการ 
ลงชื่อ ผู้เสนอโครงกำร 
          (นำงภำวนำ  มหำวัตร) 

  ต ำแหน่ง นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำรพิเศษ 
 
ลงชื่อ ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร 
     (นำงพวงเพชร  แสงส่อง) 

                ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร 
 

ลงชื่อ ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร 
    (นำยวิรุฬห์  แสงงำม) 

ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
 

ลงชื่อ ผู้อนุมัติโครงกำร 
              (นำยวิชัย  แสงศร)ี 

ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
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หน่วยงาน กลุ่มอ ำนวยกำร  สพป.ปทุมธำนี เขต 2 
ชื่อโครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติกำรเชิดชูเกียรติและร ำลึกพระคุณบูรพำจำรย์ 
สอดคล้องกับนโยบาย  ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ข้อที่ 4   

ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมกันทำงสังคม 
 ยุทธศำสตร์ ศธ. ข้อที่ 2  ด้ำนผลิตและพัฒนำครู 
 6 นโยบำยเร่งด่วน สพฐ. ข้อที่ 2  ด้ำนผลิตและพัฒนำครู 

    จุดเน้นเชิงนโยบำย รมว.ศธ. ข้อที่ 4   
ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและกำรลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ  

ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์ 
1. นำงพวงเพชร  แสงส่อง  เบอร์โทรศัพท์ 081-7698678 

1. หลักการและเหตุผล   
ครู เป็นผู้มีบทบำทส ำคัญยิ่งในกำรหล่อหลอม และพัฒนำคุณภำพชีวิตของเด็ก และเยำวชน ซึ่งต้อง

เติบโตเป็นก ำลังส ำคัญในกำรพัฒนำชุมชน สังคมและประเทศชำติ ครู คือผู้สร้ำงคนให้เป็นคนดีมีควำมรู้  
ควำมสำมำรถของสังคม ซึ่งผู้เป็นครูจ ำเป็นต้องมีทั้งควำมรู้และควำมสำมำรถ มีคุณธรรม จริยธรรม ทักษะ 
ควำมอดทน และประพฤติปฏิบัติตนตำมจรรยำบรรณวิชำชีพ เป็นแบบอย่ำงที่ดีทั้งต่อศิษย์และประชำชนทั่วไป 
ครูจึงมีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งต่อศิษย์และสังคม  

เนื่องในโอกำสวันที่ 16 มกรำคขม เป็นวันครูเวียนมำถึง เพ่ือส่งเสริมและเชิดชูเกียรติวิชำชีพครู 
ส่งเสริมควำมร่วมมือระหว่ำงบุคคลผู้ประกอบวิชำชีพครูกับประชำชน ในกำรพัฒนำกำรศึกษำของชำติและ
สังคม เพ่ือธ ำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงำมของชำติ  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 จึงได้จัดท ำโครงกำรจัดงำนวันครูประจ ำปีนี้ขึ้น 

2.วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือเทิดพระเกียรติ พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช“พระผู้ทรงเป็น

บูรพำจำรย์” 
2.2 เพ่ือจัดงำนวันครูระลึกพระคุณบูรพำจำรย์ และประกำศเกียรติคุณผู้ประกอบวิชำชีพครูทั้งในอดีต

และปัจจุบัน 
2.3 เพ่ือสร้ำงขวัญก ำลังใจ ควำมรู้รักสำมัคคีระหว่ำงผู้ประกอบวิชำชีพครูด้วยกัน และระหว่ำงผู้

ประกอบวิชำชีพครูและผู้ประกอบวิชำชีพอ่ืนๆ  
2.4 เพ่ือเพ่ิมพูนควำมรู้ที่จ ำเป็นส ำหรับผู้ประกอบวิชำชีพครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

3.  เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 
1) ข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ

ปทุมธำนี เขต 2 ทั้งภำครัฐและเอกชน ร้อยละ 100 เข้ำร่วมกิจกรรมร ำลึกพระคุณบูรพำจำรย์ในวันครูแห่งชำติ 
2) ข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ

ปทุมธำนี เขต 2 ทั้งภำครัฐและเอกชน ร้อยละ 100 เข้ำรับกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ที่จ ำเป็นส ำหรับผู้ประกอบ
วิชำชีพ 
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3) ข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ปทุมธำนี เขต 2 ทั้งภำครัฐและเอกชน ร้อยละ 100 มีขวัญก ำลังใจ และมีควำมรั กสำมัคคี ในวิชำชีพและผู้
ประกอบวิชำชีพ 

 3.2 เชิงคุณภาพ 
 1) กิจกรรมวันครู ร ำลึกพระคุณบูรพำจำรย์ ประกอบด้วยกิจกรรมส ำคัญ 3 รำยกำร ได้แก่ กำร

ท ำบุญตักบำตรอุทิศส่วนกุศลให้บูรพำจำรย์ สวดมนต์ร ำลึกถึงพระคุณบูรพำจำรย์ กำรมอบเกียรติคุณผู้
ประกอบวิชำชีพแบบอย่ำง และกิจกรรมเชื่อมควำมสำมัคคีระหว่ำงผู้ประกอบวิชำชีพทั้งภำครัฐและเอกชน 

 2) ข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ปทุมธำนี เขต 2 ทั้งภำครัฐและเอกชน มีขวัญก ำลังใจ และมีควำมรักสำมัคคี ในวิชำชีพและผู้ประกอบวิชำชีพ
สูงขึ้นกว่ำเดิม  
ร้อยละ 80 

 3) ข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ปทุมธำนี เขต 2 ทั้งภำครัฐและเอกชน มีควำมรู้ที่จ ำเป็นส ำหรับวิชำชีพสูงขึ้นกว่ำเดิม ร้อยละ 80 

4. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 กำรประชุมปฏิบัติกำรเชิดชูเกียรติและร ำลึกพระคุณบูรพำจำรย์ 

1.1 ทบทวนผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ 
1.2 ด ำเนินกิจกรรมส ำคัญ ดังนี้ 
     (1) กำรท ำบุญตักบำตรอุทิศส่วนกุศลให้บูรพำจำรย์ 
     (2) กำรสวดมนต์ร ำลึกถึงพระคุณบูรพำจำรย์ 
     (3) กำรมอบเกียรติคุณบัตร ผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำ 
     (4) นิทรรศกำรกำรศึกษำ 
     (5) กิจกรรมเชื่อมควำมสำมัคคี 
     (6) กำรเสริมสร้ำงองค์ควำมรู้ที่จ ำเป็นในวิชำชีพ 
1.3 รวบรวมข้อมูลที่เกิดจำกกำรด ำเนินงำน คือควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ในองค์ควำมรู้ที่จ ำเป็น และขวัญก ำลังใจ ควำมรักสำมัคคีในวิชำชีพ 

16 ม.ค. 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่ม
อ ำนวยกำร, 
เจ้ำหน้ำที่คุรุ

สภำ 

5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
วันที่ 20 ธันวำคม 2559 - 31 มกรำคม 2560  
สถำนที่ โรงเรียนธรรมศำสตร์คลองหลวง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี 

6. งบประมาณ  
จ ำนวนเงิน 37,000 บำท (สำมหมื่นเจ็ดพันบำทถ้วน) 
รำยละเอียดดังนี้ : 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมปฏิบัติกำรเชิดชูเกียรติและ
ร ำลึกพระคุณบูรพำจำรย์ครู บุคลำกรทำงกำร

37,000  
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กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

ศึกษำให้ควำมรู้ด้ำนวิชำกำรที่จะส่งเสริมอำชีพ
ครูและพิธีงำนวันครูเพ่ือระลึกถึงพระคุณ
บูรพำจำรย์ ผู้ร่วมงำนจ ำนวน 1,800 คน  
(รร.รัฐบำล 1,200 คน/รร.เอกชน 600 คน) 
1.1 ค่ำใช้จ่ำยในพิธีกำรทำงศำสนำปัจจัยถวำย
พระ 9 รูป 
1.2 ภัตตำหำรถวำยพระ 9 รูป 
1.3 ค่ำวัสดุ 

 
  
 
  

19,000 
 

4,500 

 
 
 
 

 
 
 

13,500 
รวมงบประมาณ 37,000 - 23,500 13,500 

*หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
ปัจจัยความเสี่ยง 
-ไม่มี- 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง             
-ไม่มี-   

8. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย เครื่องมือ 

เชิงปริมาณ 
1) จ ำนวนข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ที่เข้ำร่วม
กิจกรรมร ำลึกพระคุณบูรพำจำรย์ ในวันครูแห่งชำติ 
2) ระดับขวัญก ำลังใจ ควำมรักสำมัคคีในวิชำชีพของผู้ประกอบ
วิชำชีพ 
3) ระดับควำมรู้ ควำมเข้ำใจในองค์ควำมรู้ที่จ ำเป็นในวิชำชีพของผู้
ประกอบวิชำชีพ 

 
ร้อยละ 100 

 
มำก-มำกที่สุด 

 
มำก-มำกที่สุด 

 
แบบส ำรวจ 

 
แบบวัดเจตนคติ 

 
แบบประเมินตนเอง 

เชิงคุณภาพ 
1) จ ำนวนกิจกรรมส ำคัญในงำนร ำลึกพระคุณบูรพำจำรย์ 
2) จ ำนวนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่มีขวัญและ
ก ำลังใจ 
3) จ ำนวนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่มีควำมรู้ที่
จ ำเป็นในวิชำชีพ 

 
5 กิจกรรม 
ร้อยละ 80 
ร้อยละ 80 

 
แบบส ำรวจ 

แบบวัดเจตนคติ 
แบบประเมินตนเอง 

9.ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
9.1 ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำทั้งภำครัฐและเอกชน มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในวิชำชีพมำกขึ้นได้

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบกำรณ์ระหว่ำงผู้ประกอบวิชำชีพด้วยกัน 
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9.2 ครูบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีควำมสัมพันธ์อันดี มีขวัญก ำลังใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ อันเป็นก ำลัง
ส ำคัญในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ สังคม และประเทศชำติ 

10. การอนุมัติโครงการ 
 

ลงชื่อ ผู้เสนอโครงกำร 
     (นำงพวงเพชร  แสงส่อง) 

                ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร 
 
 

ลงชื่อ ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร 
    (นำยวิรุฬห์  แสงงำม) 

ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
 
 

ลงชื่อ ผู้อนุมัติโครงกำร 
               (นำยวิชัย  แสงศรี) 

ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
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หน่วยงาน กลุ่มบริหำรงำนบุคคล สพป.ปทุมธำนี เขต 2 
ชื่อโครงการ ศึกษำดูงำนด้ำนบริหำรจัดกำร และศึกษำแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ 
สอดคล้องกับนโยบาย  ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ข้อที่ 4   

ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมกันทำงสังคม 
 ยุทธศำสตร์ ศธ. ข้อที่ 2  ด้ำนผลิตและพัฒนำครู 
 6 นโยบำยเร่งด่วน สพฐ. ข้อที่ 2  ด้ำนผลิตและพัฒนำครู 

    จุดเน้นเชิงนโยบำย รมว.ศธ. ข้อที่ 4   
ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและกำรลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ  

ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์ 
1. นำงกมลภำ วงศ์เหลือง  เบอร์โทรศัพท์   089-664-4153 
2. นำงกัญญพัขร  เพ็งแจ่ม  เบอร์โทรศัพท์   081-739-0418 

1. หลักการและเหตุผล   
            ด้วยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 จะด ำเนินกำรพัฒนำบุคลำกรให้มี
ควำมรู้และควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนที่มีคุณภำพและประสิทธิภำพ เนื่องจำกปัจจุบันมีกำรเปลี่ยนแปลง
ทำงด้ำนเทคโนโลยีอย่ำงรวดเร็ว บุคลำกรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 จึงควร
ได้รับกำรพัฒนำ เพ่ือสำมำรถขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนไปสู่เป้ำหมำย ประกอบกับเป็นกำรสร้ำงทีมงำนที่
เข้มแข็ง มีควำมรักควำมสำมัคคีในหมู่คณะ สนองตอบต่อนโยบำยที่ก ำหนดอย่ำงรวดเร็วเป็นไปตำมควำม
ต้องกำรของผู้รับบริกำรอย่ำงแท้จริง  
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 จึงได้ด ำเนินกำรจัดให้มีกำรพัฒนำบุคลำกร
ตำมโครงกำรศึกษำดูงำนด้ำนบริหำรจัดกำร และศึกษำแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ เพ่ือตอบสนอง
นโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือพัฒนำศักยภำพกำรบริหำรงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 2.2 เพ่ือให้บุคลำกรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะและประสบกำรณ์ใน
กำรบริหำรจัดกำรเพ่ิมมำกขึ้น 
 2.3 เพ่ือให้เกิดควำมรัก ควำมสำมัคคีในหมู่คณะ สำมำรถปฏิบัติงำนเป็นทีมได้อย่ำงดีมีประสิทธิภำพ
และประสบผลส ำเร็จ 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ  
 1) ศึกษำดูงำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 30 จ ำนวน 11 คน 
 3.2 เชิงคุณภาพ  
 2) บุคลำกรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2  มีทัศนคติที่ดี มีองค์ควำมรู้
ด้ำนบริหำรจัดกำร ตำมนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
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4. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมที่ 1  ศึกษำดูงำนด้ำนบริหำรจัดกำร และศึกษำแหล่งเรียนรู้

วัฒนธรรมจังหวัดชัยภูม ิ
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 ศึกษำดูงำนด้ำนบริหำรจัดกำร 
1.2 ศึกษำแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ 

ธ.ค. 59 
 
 
 

 

นำงกมลภำ  
วงศ์เหลือง 

นำงกัญญพชัร  
เพ็งแจ่ม 

5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 วันที่ 15  เดือนธันวำคม  2559   ถึง  15  เดือนธันวำคม  2559  
 สถำนที่ด ำเนินกำร   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 30 

6. งบประมาณ 
 จ ำนวน  8,460 บำท   (แปดพันสี่ร้อยหกสิบบำทถ้วน) 

รำยละเอียดดังนี้ : 
กิจกรรมและรายละเอียด 

ในการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรมที่ 1  ศึกษำดูงำนด้ำนบริหำรจัดกำร 
และศึกษำแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ 
1.1 ค่ำอำหำรกลำงวัน 

 (11 คน x 300 บำท x 1 มื้อ x 1 วัน) 
1.2 ค่ำอำหำรว่ำง 
     (11 คน x 50 บำท x 2 มื้อ x 1 วัน) 
1.3 ค่ำวัสดุ 
1.4 ค่ำน้ ำมันเชื่อเพลิงรถตู้ 1 คัน  

8,460  
 
 
 

 

 
 

3,300 
 

1,100 

 
 
 
 
 
 

1,500 
2,560 

รวมงบประมาณ 8,460 - 4,400 4,060 
*หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
ปัจจัยความเสี่ยง 
-ไม่มี- 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง             
-ไม่มี-   

8. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย เครื่องมือ 
เชิงปริมาณ 
1) ร้อยละของบุคลำกรได้ศึกษำดูงำนจังหวัดชัยภูมิ 

 
ร้อยละ 100 

 
- 
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ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย เครื่องมือ 
เชิงคุณภาพ 
1) ผู้ศึกษำดูงำนมทีักษะและประสบกำรณ์ในกำรบริหำรจัดกำรเพ่ิมข้ึน 
2) จ ำนวนสถำนศึกษำท่ีมีควำมเข้มแข็งด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
และศึกษำแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ 

 
ร้อยละ 100 

 
รำยงำนผล 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
9.1 พัฒนำศักยภำพกำรบริหำรงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

 9.2 บุคลำกรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะและประสบกำรณ์ในกำร
บริหำรจัดกำรเพิ่มมำกขึ้น 

9.3 เกิดควำมรัก ควำมสำมัคคีในหมู่คณะ สำมำรถปฏิบัติงำนเป็นทีมได้อย่ำงดีมีประสิทธิภำพและ
ประสบผลส ำเร็จ 

10. การอนุมัติโครงการ 
 
ลงชื่อ ผู้เสนอโครงกำร 
         (นำงกัญญพัชร  เพ็งแจ่ม) 

   ต ำแหน่ง นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร 
 
ลงชื่อ ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร 
     (นำงกมลภำ  วงศ์เหลือง) 

                ต ำแหน่ง นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ 
               ปฏิบัติหน้ำที่ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

 
ลงชื่อ ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร 
    (นำยวิรุฬห์  แสงงำม) 

ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
 
ลงชื่อ ผู้อนุมัติโครงกำร 
              (นำยวิชัย  แสงศร)ี 

ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ด้านการทดสอบ การประเมิน การประกัน

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
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หน่วยงาน กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  สพป.ปทุมธำนี เขต 2 
ชื่อโครงการ เร่งรัดกำรยกระดับผลกำรสอบระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) 
สอดคล้องกับนโยบาย  ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ข้อที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน 

 ยุทธศำสตร์ ศธ. ข้อที่ 3  ด้ำนกำรทดสอบ กำรประเมิน กำรประกันคุณภำพ
และมำตรฐำนกำรศึกษำ 

 6 นโยบำยเร่งด่วน สพฐ. ข้อที่ 4  ด้ำนกำรทดสอบ กำรประเมิน กำรประกัน
คุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ 

    จุดเน้นเชิงนโยบำย รมว.ศธ. ข้อที่ 3  ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน 
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์ 
 1. นำงนัยนำ  จันตะเสน  เบอร์โทรศัพท์ 081-380-3773 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
นโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  ปีงบประมำณ พ.ศ.2560 ก ำหนด

องค์ประกอบนโยบำยเพ่ือพัฒนำไปในทิศทำงที่สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงของประเทศ และของโลก โดย
ควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศำสตร์ 
เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ ผลผลิต จุดเน้น และตัวชี้วัด ไว้ ซึ่งในประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน
ในระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ด้ำนกลยุทธ 1.2.3 ได้กล่ำวถึงกำรปรับปรุงวิธีกำรวัดและประเมินผล ให้สำมำรถ
พัฒนำและประเมินผลผู้เรียนให้มีคุณภำพตำมศักยภำพเป็นรำยบุคคล และ1.2.4 ส่งเสริมสนับสนุนกำรน ำผล
กำรประเมินในระดับสถำนศึกษำ ระดับชำติ (O-NET) และระดับนำนำชำติ (PISA) มำใช้พัฒนำกำรเรียนรู้ให้
เกิดคุณภำพแก่ผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับจุดเน้น 6 ยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำร ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำร
ทดสอบกำรประเมิน กำรประกันคุณภำพ และกำรพัฒนำมำตรฐำนกำรศึกษำ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 จึงได้ศึกษำวิเครำะห์ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 
กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนในระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
และยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรทดสอบกำรประเมิน กำรประกันคุณภำพ และกำรพัฒนำมำตรฐำนกำรศึกษำ ของ
กระทรวงศึกษำธิกำร มำก ำหนดเป็นโครงกำร เร่งรัดกำรยกระดับผลกำรสอบระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) 
ประกอบด้วย 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมที่ 1  กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพิจำรณำข้อสอบอัตนัย (O-NET) และ
เกณฑ์กำรให้คะแนน กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ชั้น ป.6  และกิจกรรมที่ 2  กำรด ำเนินกำรจัดสอบเสมือน
จริง O-NET ของโรงเรียนในสังกัด สพป.ปท.2 กำรด ำเนินกำรทั้งสองกิจกรรมนี้ เพ่ือวิเครำะห์ข้อสอบอัตนัย  
O-NET ปีกำรศึกษำ 2559 ที่เทียบเคียงข้อสอบ PISA เป็นแนวทำงในกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรสอบ
ข้อสอบอัตนัยของนักเรียนในสังกัด และต้องกำรให้นักเรียนมีประสบกำรณ์ในกำรสอบเสมือนจริง O-NET  
คุ้นชินกับรูปแบบของข้อสอบ และสถำนกำรณ์ในกำรสอบ สร้ำงควำมมั่นใจให้กับนักเรียนในกำรเตรียมพร้อม
สอบ O-NET และเพ่ือส่งเสริมพัฒนำคุณภำพของผู้เรียนให้ได้มำตรฐำนทัดเทียมระดับชำติ และระดับ
นำนำชำติต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือสร้ำงองค์ควำมรู้ของครูวิชำกำรและครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ชั้นประถมศึกษำ 

ปีที่ 6 ด้ำนกำรพิจำรณำวิเครำะห์ข้อสอบอัตนัย (O-NET) และเกณฑ์กำรให้คะแนนของสทศ. 
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2.2 เพ่ือจัดสอบเสมือนจริง O-NET ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 
ของโรงเรียนในสังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 โดยใช้ข้อสอบ Pre O-NET
ของส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เทียงเคียงข้อสอบ O-NET ของ
สทศ.  

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 

1) ครูวิชำกำรและครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ที่เข้ำอบรมเชิง
ปฏิบัติกำรพิจำรณำวิเครำะห์ข้อสอบอัตนัย (O-NET) และเกณฑ์กำรให้คะแนนของสทศ. 

2) นักเรียนในสังกัด สพป.ปทุมธำนี เขต 2ที่เข้ำสอบเสมือนจริง O-NET 
3.2 เชิงคุณภาพ 
1) ครูวิชำกำรและครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 มีควำมรู้และเข้ำใจ

รูปแบบของข้อสอบอัตนัย (O-NET) และเกณฑ์กำรให้คะแนนของสทศ. 
2) นักเรียนมีประสบกำรณ์ในกำรสอบเสมือนจริง O-NET คุ้นชินกับรูปแบบของข้อสอบ และ

สถำนกำรณ์ในกำรสอบ 

4. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมที่ 1 กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพิจำรณำข้อสอบอัตนัย (O-NET) 

และเกณฑ์กำรให้คะแนน กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ชั้น ป.6 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 กำรวำงแผนด ำเนินโครงกำร 
     - เสนอขออนุมัติโครงกำร 
     - จัดท ำปฏิทินปฏิบัติงำน 
     - แต่งตั้งคณะท ำงำน 
1.2 อบรมเชิงปฏิบัติกำร 
1.3 นิเทศ ติดตำมและประเมินผล 
1.4 สรุปและรำยงำนผลโครงกำร 

 
 
 

พ.ย. 59 
 
 
 

ธ.ค. 59 
ม.ค. 60 
ก.พ. 60 

นำงนัยนำ 
จันตะเสน 

 
 
 
 

2 กิจกรรมที่ 2 กำรด ำเนินกำรจัดสอบเสมือนจริง O-NET ของโรงเรียนใน
สังกัด สพป.ปทุมธำนี เขต 2 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2.1 กำรวำงแผนด ำเนินโครงกำร 
     - เสนอขออนุมัติโครงกำร 
     - จัดท ำปฏิทินปฏิบัติงำน 
     - แต่งตั้งคณะท ำงำน และคณะกรรมกำรตรวจเยี่ยมสนำมสอบ 
2.2 ด ำเนินกำรจัดสอบเสมือนจริง O-NET 
2.3 คณะกรรมกำรระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำตรวจเยี่ยมสนำมสอบ 
2.4 วิเครำะห์และรำยงำนผลกำรสอบระดับโรงเรียนและรำยบุคคล 
2.5 สรุปและรำยงำนผลโครงกำร 

 
 
 

พ.ย. 59 
 
 
 

ม.ค. 60 
ม.ค. 60 
ม.ค. 60 
ก.พ. 60 

นำงนัยนำ 
จันตะเสน 
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5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 วันที่ 24 พฤศจิกำยน 2559  ถึง 30 กุมภำพันธ์ 2560 
 สถำนที่ด ำเนินกำร  

- อบรมเชิงปฏิบัติกำร ณ ห้องประชุมจ ำรูญ สพป. ปทุมธำนี เขต 2 
 - ด ำเนินกำรจัดสอบเสมือนจริง ณ โรงเรียนในสังกัด สพป.ปทุมธำนี เขต 2  

6. งบประมาณ 
 จ ำนวน 100,000 บำท (หนึ่งแสนบำทถ้วน) 

รำยละเอียดดังนี้ : 
กิจกรรมและรายละเอียด 

ในการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรมที่ 1 กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพิจำรณำ
ข้อสอบอัตนัย (O-NET) และเกณฑ์กำรให้
คะแนน กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ชั้น ป.6 
1.1 ค่ำตอบแทนวิทยำกร (วิทยำกรปฏิบัติกำร
ประจ ำกลุ่ม) 
     (2 คน x 600 บำท x 6 ชม. x 1 วัน) 
1.2 ค่ำอำหำรกลำงวัน 
     (150 คน x 110 บำท x 1 มื้อ x 1 วัน) 
1.3 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
     (150 คน x 35 บำท x 2 มื้อ x 1 วัน) 
1.4 ค่ำพำหนะวิทยำกร (ไป-กลับ)  
     (2 คน x 300 บำท x 2 เที่ยว) 
1.5 ค่ำจ้ำงท ำเอกสำร (140 เล่ม x 50 บำท) 
1.6 ค่ำวัสดุ 

62,000 
 
 
 
 

 
 
 

7,200 

 
 
 
 
 
 

16,500 
 

10,500 
 

1,200 
 

7,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19,600 
กิจกรรมที่ 2 กำรด ำเนินกำรจัดสอบเสมือนจริง 
O-NET ของโรงเรียนในสังกัด สพป.ปทุมธำนี 
เขต 2 
2.1 ค่ำวัสดุและจัดท ำส ำเนำแบบทดสอบ (ระดับ
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ) 

38,000 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

38,000 

รวมงบประมาณ 100,000 7,200 35,200 57,600 
*หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
ปัจจัยความเสี่ยง 
-ไม่มี- 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง             
-ไม่มี-   
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8. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย เครื่องมือ 
เชิงปริมาณ 
1) ร้อยละของครูวิชำกำรและครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ที่เข้ำอบรมเชิงปฏิบัติกำร 
2) ร้อยละของนักเรียนที่เข้ำสอบเสมือนจริง O-NET 

 
100 

 
100 

 
ตัวอย่ำงข้อสอบ
อัตนัย (PISA) 

แบบทดสอบ Pre O-NET 

เชิงคุณภาพ 
1) ระดับควำมรู้และเข้ำใจรูปแบบของข้อสอบอัตนัย (O-NET) และ
เกณฑ์กำรให้คะแนนของสทศ. ของครูวิชำกำรและครูผู้สอนกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้ภำษำไทย ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6  
2) ระดับกำรมีประสบกำรณ์ในกำรสอบเสมือนจริง O-NET ของ
นักเรียนในสังกัด สพป.ปทุมธำนี เขต 2 

 
100 

 
 

100 

 
ตัวอย่ำงข้อสอบ
อัตนัย (PISA) 

 
แบบทดสอบ 
Pre O-NET 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. ครูวิชำกำรและครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 มีองค์ควำมรู้ด้ำน

กำรพิจำรณำวิเครำะห์ข้อสอบอัตนัย (O-NET) และเกณฑ์กำรให้คะแนนของสทศ. 
2. ครูผู้ผ่ำนกำรอบรมน ำควำมรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำข้อสอบอัตนัยกลุ่มสำระกำรเรียนรู้

ภำษำไทย และสอนวิธีกำรท ำข้อสอบและพิจำรณำเกณฑ์แก่นักเรียนเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะในกำรท ำข้อสอบอัตนัย
ภำษำไทยของนักเรียน 

3. นักเรียนได้รับประสบกำรณ์ในกำรสอบเสมือนจริง O-NET ก่อนกำรสอบ O-NET เป็นกำรสร้ำง
ควำมคุ้นชินกับรูปแบบข้อสอบ สถำนกำรณ์กำรสอบให้กับนักเรียน 

10. การอนุมัติโครงการ 
ลงชื่อ ผู้เสนอโครงกำร 
          (นำงนัยนำ  จันตะเสน) 

     ต ำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร 
 
ลงชื่อ ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร 
     (นำงเกศรินทร  จิตรสิงห์) 

ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
 

ลงชื่อ ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร 
    (นำยวิรุฬห์  แสงงำม) 

ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
 

ลงชื่อ ผู้อนุมัติโครงกำร 
              (นำยวิชัย  แสงศร)ี 

ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
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หน่วยงาน  กลุ่มนิเทศ ติดตำมและตรวจสอบทำงกำรศึกษำ สพป.ปทุมธำนี เขต 2 
ชื่อโครงการ  กำรจัดสอบวัดควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของผู้เรียนระดับชำติ(National Test : NT)  
สอดคล้องกับนโยบาย  ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ข้อที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน 

 ยุทธศำสตร์ ศธ. ข้อที่ 3  ด้ำนกำรทดสอบ กำรประเมิน กำรประกันคุณภำพ
และมำตรฐำนกำรศึกษำ 

 6 นโยบำยเร่งด่วน สพฐ. ข้อที่ 4  ด้ำนกำรทดสอบ กำรประเมิน กำรประกัน
คุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ 

    จุดเน้นเชิงนโยบำย รมว.ศธ. ข้อที่ 3  ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน 
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์ 

1. นำงจิตสุภำ   อนุรักษ์  เบอร์โทรศัพท์  089-109-1178 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เป็นหน่วยงำนที่รับผิดชอบกำรประเมินผู้เรียน ได้รับ
มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรนโยบำยปฏิรูปกำรศึกษำในทศวรรษที่สอง (กนป.) ให้ปรับเปลี่ยนแนวทำงกำร
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเพ่ือกำรประกันคุณภำพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 จำกกำรสอบ
วัดผลสั มฤทธิ์ ทำ งกำร เรี ยน มำเป็ นกำรสอบวั ดสมรรถนะส ำคัญของผู้ เ รี ยน  คือ ควำมสำมำรถ 
ด้ำนภำษำ (Literacy) ควำมสำมำรถด้ำนค ำนวณ (Numeracy) และควำมสำมำรถด้ำนเหตุผล (Reasoning 
Abilities) นอกจำกนี้ ทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 ที่เด็กและเยำวชนควรมีคือ ทักษะกำรเรียนรู้ 
และนวัตกรรม หรือ 3R และ 4C ซึ่งมีองค์ประกอบ ดังนี้ 3Rs ได้แก่ กำรอ่ำน (Reading) กำรเขียน (Writing) 
และคณิตศำสตร์ (Arithmetic) และ 4C ได้แก่ กำรคิดวิเครำะห์ (Critical Thinking) กำรสื่อสำร 
(Communication) ควำมคิดสร้ำงสรรค์ (Creativity) และกำรร่วมมือ (Collaboration) 

ในปีกำรศึกษำ 2559 นี้ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ร่วมกับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ ด ำเนินกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ทุกคนจำกโรงเรียน
ในสังกัด โรงเรียนสำธิต และโรงเรียนสังกัดเอกชนตำมควำมสมัครใจ โดยวัดควำมสำมำรถพ้ืนฐำนส ำคัญ 3 ด้ำน 
คือ ด้ำนภำษำ (Literacy) ด้ำนค ำนวณ (Numeracy) และด้ำนเหตุผล (Reasoning Abilities) ผลกำรประเมิน
ที่ได้จะเป็นข้อมูลส ำคัญที่สะท้อนคุณภำพผู้เรียนและคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ และของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และเป็นตัวบ่งชี้คุณภำพกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนในภำพรวม เพ่ือใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรตัดสินใจในกำรก ำหนดนโยบำย ก ำหนดยุทธศำสตร์ แผนกำรศึกษำของชำติ ระดับส่วนกลำง         
ส่วนภูมิภำค และระดับสถำนศึกษำ 

จำกเหตุผลและควำมจ ำเป็นดังกล่ำว ส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ จึงได้มอบหมำยให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ ได้ด ำเนินโครงกำรกำรจัดสอบวัดควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของผู้เรียนระดับชำติ(National Test : NT)   
ปีกำรศึกษำ 2559 ในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ก ำหนดสอบในวันที่ 8 เดือนมีนำคม พ.ศ. 2560 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เ พ่ือใช้ เป็นแนวทำงในกำรด ำ เนินกำรทดสอบ ควำมสำมำรถพ้ืนฐำนส ำคัญที่ จ ำเป็น 

ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ในด้ำนภำษำ (Literacy) ด้ำนค ำนวณ (Numeracy) และด้ำนเหตุผล 
(Reasoning Abilities) ส ำหรับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ 

2.2 เพ่ือจัดท ำสำรสนเทศส ำหรับเป็นข้อมูลย้อนกลับของผลกำรทดสอบวัดควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของ
ผู้เรียนระดับชำติ(NT)ไว้เป็นฐำน 
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3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 

1) นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ทุกคนของโรงเรียนที่สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน สำธิต และสังกัดเอกชนที่สมัครใจ ในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 รวม
จ ำนวน 99 โรงเรียน 

2) สพป.ปท.2 โดยกลุ่มงำนวัดและประเมินผล จัดท ำวิเครำะห์ผล และจัดท ำรำยงำนผลกำรสอบวัด
ควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของผู้เรียนระดับชำติ(NT) 

3.2 เชิงคุณภาพ 
1) นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ทุกคนของโรงเรียนที่เข้ำร่วมได้รับกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำขั้น

พ้ืนฐำนของผู้เรียน วัดควำมสำมำรถพ้ืนฐำนส ำคัญ 3 ด้ำน คือด้ำนภำษำ (Literacy) ด้ำนค ำนวณ (Numeracy) 
และด้ำนเหตุผล (Reasoning Abilities) 

2) สพป.ปท.2 มีระบบข้อมูลสำรสนเทศเป็นข้อมูลย้อนกลับส ำหรับใช้ในกระบวนกำรตัดสินใจและ
ก ำหนดแผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของประเทศ เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และระดับสถำนศึกษำ 

4. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมที่ 1 กำรวำงแผนด ำเนินงำน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน(ตำมปฏิทินกำรด ำเนินงำนของส ำนักทดสอบ) 
1.1 โรงเรียนจัดท ำข้อมูลพื้นฐำนนักเรียนรำยบุคคลเข้ำโปรแกรม NT 
Access 
1.2 โรงเรียนด ำเนินตรวจสอบรำยชื่อนักเรียนในโปรแกรม NT Access 
และจัดห้องสอบ 
1.3 เขตพ้ืนที่กำรศึกษำจัดสนำมสอบในโปรแกรม NT Access 
1.4 จัดท ำโครงกำรและเสนออนุมัติโครงกำร 
1.5 แต่งตั้งคณะกรรมกำรชุดต่ำงๆเก่ียวกับกำรจัดสอบ 

ม.ค.- ก.พ. 
2560 

นำงจิตสุภำ 
อนุรักษ์ 

2 กิจกรรมที่ 2 ประชุมชี้แจงกำรสอบ (4-5 มีนำคม 60) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2.1 ประชุมคณะท ำงำน 
2.2 หนังสือแจ้งโรงเรียนเกี่ยวกับกำรสอบ 
2.3 ก ำหนดกำรประชุมคณะกรรมกำรแต่ละชุด จ ำนวน 2 วนั 
     (4-5 มีนำคม  2560) 

ก.พ. – มี.ค. 
2560  

นำงจิตสุภำ 
อนุรักษ์ 

3 กิจกรรมที่ 3 กำรสรุปรำยงำนผล 
3.1 น ำผลกำรประเมินระดับโรงเรียนทุกโรงทุกสังกัดมำจัดท ำรำยงำน
ผลเป็นสำรสนเทศของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
3.2 จัดท ำเล่มรำยงำน 

เม.ย. – พ.ค. 
2560 

นำงจิตสุภำ 
อนุรักษ์ 

5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 วันที่ กันยำยน 2559  ถึง พฤษภำคม  2560 
 สถำนที่ด ำเนินกำร สพป.ปท.2 
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6. งบประมาณ 
 จ ำนวน  76,600 บำท (เจ็ดหมื่นหกพันหกร้อยบำทถ้วน)  

รำยละเอียดดังนี้ : 
กิจกรรมและรายละเอียด 

ในการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจงคณะกรรมกำร
เกี่ยวกับกำรสอบ วันที่ 4  มีนำคม  2560 
1.1 คณะกรรมกำรคุมสอบ  
(สพฐ.= 196 คน, เอกชน/สำธิต = 166 คน)    
     - ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 

 (362 คน x 35 บำท x 1 มื้อ x 1 วัน) 
1.2 คณะท ำงำน จ ำนวน 10  คน 

- ค่ำอำหำรกลำงวัน 
(10 คน x 110 บำท x 1 มื้อ x 1 วัน) 

    - ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
(10 คน x 35 บำท x 2 มื้อ x 1 วัน) 

วันที่ 5  มีนำคม  2560 
1.3 หัวหน้ำสนำมสอบ(76) /ครูพำนักเรียนไป

สอบ(22) /คณะกรรมกำรเขตพ้ืนที่(25) /
คณะกรรมกำรศูนย์ประสำนกำรสอบ(36) 

- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
(159 คน x 35 บำท x 1 มื้อ x 1 วัน) 

1.4 คณะท ำงำน จ ำนวน 10  คน 
     - ค่ำอำหำรกลำงวัน 

(10 คน x 110 บำท x 1 มื้อ x 1 วัน) 
-  ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
(10 คน x 35 บำท x 2 มื้อ x 1 วัน) 

1.5 ค่ำพำหนะ รับ-ส่งแบบทดสอบระหว่ำงศูนย์
สอบเขตพ้ืนที่กำรศึกษำกับศูนย์ประสำนกำร
สอบ 9 ศูนย ์ศูนย์ละ500บำท (7-8 มี.ค 60) 
(9 ศูนย์ x 500 บำท) 

1.6 ค่ำพำหนะพำนักเรียนไปสนำมสอบ จ ำนวน 
19 โรงเรียนๆละ 250 บำท (จ้ำงเหมำจ่ำย) 
(19 โรงเรียน x 250 บำท) 

1.7 ค่ำพำหนะคณะกรรมกำรตรวจเยี่ยมสนำม
สอบ จ ำนวน 13 คน คนละ 400 บำท 

     (13 คน × 400  บำท) 

36,285  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

12,670 
 

 
1,100 

 
700 

 
 
 
 

 
5,565 
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700 
 

4,500 
 
 
    

4,750 
 
 

5,200 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท า
สารสนเทศและเล่มรายงานผล 
จ านวน 77 คน(ครู และคณะท ำงำนบนเขต) 
2.1 ค่ำอำหำรกลำงวัน  
     (77 คน x 110 บำท x 1 มื้อ x 2 วัน) 
2.2 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
     (77 คน x 35 บำท x 2 มื้อ x 2 วัน) 

27,720   
 
 

16,940 
 

10,780 
 

 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 3 กำรสรุปรำยงำนผล 
3.1 ค่ำจ้ำงท ำเอกสำรเล่มรำยงำน 
     (100 เล่ม x 100 บำท) 
3.2 ค่ำวัสดุ 

12,595   
10,000 

 
 
 

2,595 
รวมงบประมาณ 76,600 - 74,005 2,595 

*หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
ปัจจัยความเสี่ยง 
-ไม่มี- 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง             
-ไม่มี-   

8. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย เครื่องมือ 

เชิงปริมาณ 
1) จ ำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ทุกคนที่สอบกำรวัด
ควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของผู้เรียนระดับชำติ ปีกำรศึกษำ 2559 
2) สพป.ปท.2 โดยกลุ่มงำนวัดและประเมินผล จัดท ำวิเครำะห์ผล และ
จัดท ำรำยงำนผลกำรสอบวัดควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของผู้เรียนระดับชำติ 

 
100 

 
100 

 
แบบทดสอบ 

 
แบบรำยงำนผล 

เชิงคุณภาพ 
1) ผลกำรจัดสอบวัดควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของผู้เรียนระดับชำติ  
ปีกำรศึกษำ 2559 ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. และสังกัดอ่ืนที่เข้ำรับกำร
ประเมินอย่ำงน้อยร้อยละ 60 มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ำระดับประเทศร้อยละ 3 
2) สพป.ปท.2 มีระบบข้อมูลสำรสนเทศเป็นข้อมูลย้อนกลับส ำหรับใช้ใน
กระบวนกำรตัดสินใจและก ำหนดแผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำนของประเทศ เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และระดับสถำนศึกษำ 

 
100 

 
 

100 

 
แบบทดสอบ 

 
 

แบบรำยงำนผล
NT 
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9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
9.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 มีควำมรู้ควำมสำมำรถพ้ืนฐำน3ด้ำนสอดคล้องมำตรฐำนของ

หลักสูตรผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนกำรสอบวัดควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของผู้เรียนระดับชำติ มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ำ
ระดับประเทศร้อยละ 3 

9.2 มีระบบข้อมูลสำรสนเทศเป็นข้อมูลย้อนกลับของผลกำรจัดสอบวัดควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของ
ผู้เรียนระดับชำติเป็นฐำนส ำหรับใช้ในกระบวนกำรตัดสินใจและก ำหนดแผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำนของประเทศ เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และระดับสถำนศึกษำ 

10. การอนุมัติโครงการ 
ลงชื่อ ผู้เสนอโครงกำร 
          (นำงจิตสุภำ  อนุรักษ์) 

  ต ำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
 
ลงชื่อ ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร 
     (นำงเกศรินทร  จิตรสิงห์) 

ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
 

ลงชื่อ ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร 
    (นำยวิรุฬห์  แสงงำม) 

ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
 

ลงชื่อ ผู้อนุมัติโครงกำร 
              (นำยวิชัย  แสงศร)ี 

ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
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หน่วยงาน  กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  สพป.ปทุมธำนี เขต 2 
ชื่อโครงการ ยกระดับคุณภำพผู้เรียน เพ่ือเตรียมพร้อมสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ (NT/O-NET) 
สอดคล้องกับนโยบาย  ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ข้อที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน 

 ยุทธศำสตร์ ศธ. ข้อที่ 3  ด้ำนกำรทดสอบ กำรประเมิน กำรประกันคุณภำพ
และมำตรฐำนกำรศึกษำ 

 6 นโยบำยเร่งด่วน สพฐ. ข้อที่ 4  ด้ำนกำรทดสอบ กำรประเมิน กำรประกัน
คุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ 

    จุดเน้นเชิงนโยบำย รมว.ศธ. ข้อที่ 3  ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน 
ผู้รับผิดชอบ 

1. นำงจิตสุภำ   อนุรักษ์  เบอร์โทรศัพท์ 089-109-1178 
2. นำงนัยนำ  จันตะเสน  เบอร์โทรศัพท์ 081-380-3773 

 

1. หลักการและเหตุผล 
 ตำมที่กระทรวงศึกษำธิกำรมีนโยบำยยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ โดยเน้นพัฒนำผู้เรียนให้อ่ำนออก 
เขียนได้ มีทักษะคิดวิเครำะห์ สังเครำะห์ แก้ปัญหำ และเรียนรู้ด้วยตนเองมำกขึ้น จำกผลกำรทดส อบ
ระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 
ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2549-2559 พบว่ำ คะแนนเฉลี่ยในวิชำหลัก 5 วิชำ ประกอบด้วย วิชำภำษำไทย สังคม
ศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ และภำษำอังกฤษ ต่ ำกว่ำร้อยละ 50 ประกอบกับกำร
ทดสอบ NT ในชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 พบว่ำ นักเรียนส่วนใหญ่ยังมีปัญหำในเรื่องของควำมสำมำรถด้ำนภำษำ 
และด้ำนเหตุผล ซึ่งจำกผลกำรประเมินดังกล่ำว สะท้อนให้เห็นว่ำคุณภำพของเด็กไทย ยังต้องได้รับกำร
ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงเร่งด่วน 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 จึงได้จัดท ำโครงกำรยกระดับคุณภำพผู้เรียน 
เพ่ือเตรียมพร้อมสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ (NT/ O-NET) ภำยใต้กรอบกิจกรรมหลักที่ส ำนักทดสอบทำง
กำรศึกษำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้เสนอแนะไว้ โดยกำรด ำเนินงำนทั้ง 2 กิจกรรม
สอดแทรกอยู่ภำยใต้แผนยกระดับคุณภำพกำรศึกษำของโครงกำร 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนแนวทำงกำรพัฒนำทักษะควำมสำมำรถด้ำนภำษำ ด้ำนค ำนวณ 

และด้ำนเหตุผลของผู้เรียน แก่ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ของโรงเรียนในสังกัด สพป.ปทุมธำนี เขต 2 
2.2 เ พ่ือสร้ ำงควำมรู้ ควำมเข้ ำ ใจเกี่ ยวกับแนวทำงกำรพัฒนำและสร้ ำงข้อสอบ O-NET  

วิชำคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์ตำมแนวทำง สสวท. แก่ครูผู้สอนวิชำคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์ ของ 
สพป.ปทุมธำนี เขต 2 

2.3 ครูผู้สอนวิชำคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์ ของสพป.ปทุมธำนี เขต 2  สำมำรถสร้ำงและพัฒนำ
ข้อสอบ O-NET วิชำคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์ตำมแนวทำง สสวท. 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 

1) ครูผู้สอนชั้น ป.1-ป.3 เข้ำรับกำรอบรมพัฒนำ 
2) ครูคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์เข้ำรับกำรอบรมพัฒนำฯ 
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3) ครคูณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์สำมำรถสร้ำงและพัฒนำข้อสอบ O-NET วิชำคณิตศำสตร์และ
วิทยำศำสตร์ตำมแนวทำง สสวท. 

3.2 เชิงคุณภาพ 
1) ครูผู้สอนชั้น ป.3 มีควำมรู้และควำมเข้ำใจด้ำนแนวทำงกำรพัฒนำทักษะควำมสำมำรถด้ำนภำษำ 

ด้ำนค ำนวณ และด้ำนเหตุผลของผู้เรียน 
2) ครูคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับแนวทำงกำรพัฒนำและสร้ำงข้อสอบ 

O-NET วิชำคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์ตำมแนวทำง สสวท. 
3) ครูคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์สำมำรถสร้ำงและพัฒนำข้อสอบ O-NET วิชำคณิตศำสตร์และ

วิทยำศำสตร์ตำมแนวทำง สสวท. ได้อย่ำงมีคุณภำพ 

4. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติแนวทำงกำรพัฒนำทักษะควำมสำมำรถ

ด้ำนภำษำ ด้ำนค ำนวณ และด้ำนเหตุผลของผู้เรียน 
ขั้นตอนการด าเนินการ 
1.1 วำงแผนด ำเนินโครงกำร 
1.2 อบรมเชิงปฏิบัติกำรให้แก่ ครูผู้สอนชั้น ป.1-ป.3 

มิ.ย. 60 นำงจิตสุภำ 
อนุรักษ์ 

2 กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติกำรแนวทำงกำรพัฒนำและสร้ำงข้อสอบ 
O-NET วิชำคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์ตำมแนวทำง สสวท. ของ
สพป.ปท. 2 
ขั้นตอนการด าเนินการ 
2.1 วำงแผนด ำเนินโครงกำร 
2.2 อบรมเชิงปฏิบัติกำรให้แก่ ครูวิชำคณิตศำสตร์ และวิทยำศำสตร์ 
2.3 ครูคณิตฯ-วิทย์ฝึกปฏิบัติกำรสร้ำงข้อสอบ 

มิ.ย. 60 นำงนัยนำ 
จันตะเสน 

5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 วันที่ 1 พฤษภำคม  ถึง 30 กันยำยน 2560 
 สถำนที่ด ำเนินกำร ห้องประชุมจ ำรูญ สพป. ปทุมธำนี เขต 2   

6. งบประมาณ 
 จ ำนวน 190,000 บำท (หนึ่งแสนเก้ำหมื่นบำทถ้วน) 

รำยละเอียดดังนี้ : 
กิจกรรมและรายละเอียด 

ในการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติแนวทำงกำรพัฒนำ
ทักษะควำมสำมำรถด้ำนภำษำ ด้ำนค ำนวณ และ
ด้ำนเหตุผลของผู้เรียน 
1.1 ค่ำตอบแทนวิทยำกร (วิทยำกรหลักและ
วิทยำกรปฏิบัติกำรประจ ำกลุ่ม) 

124,800 
 
 
 
 

 
 
 

21,600 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

     (2 คน x 600 บำท x 6 ชม. x 3 วัน) 
1.2 ค่ำพำหนะวิทยำกร (ไป-กลับ) 
(2 คน x 400 บำท x 3 วัน) 
1.3 ค่ำอำหำรกลำงวัน 
(80 คน x 110 บำท x 1 มื้อ x 3 วัน) 
1.4 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
(80 คน x 35 บำท x 2 มื้อ x 3 วัน) 
1.5 ค่ำจ้ำงท ำเอกสำร  
1.6 ค่ำวัสดุ 
* หมำยเหตุ ครู ป.1= 80 คน, ครู ป.2= 80 คน  
และครู ป.3= 80 คน อบรมชั้นละ 1 วัน 

 
2,400 

 
26,400 

 
16,800 

 
30,000 

 
 
 
 
 
 
 
 

27,600 

กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติกำรแนวทำงกำร
พัฒนำและสร้ำงข้อสอบ O-NET วิชำ
คณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์ตำมแนวทำง 
สสวท. ของสพป.ปทุมธำนี เขต 2 
2.1 ค่ำตอบแทนวิทยำกร (วิทยำกรหลักและ
วิทยำกรปฏิบัติกำรประจ ำกลุ่ม) 
     (2 คน x 600 บำท x 6 ชม. x 2 วัน) 
2.2 ค่ำพำหนะวิทยำกร (ไป-กลับ) 
     (2 คน x 400 บำท x 2 วัน) 
    2.3 ค่ำอำหำรกลำงวัน 
     (80 คน x 110 บำท x 1 มื้อ x 2 วัน) 
2.4 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
     (80 คน x 35 บำท x 2 มื้อ x 2 วัน) 
2.5 ค่ำวัสดุและค่ำจัดท ำส ำเนำคู่มือจัดประชุม  
*หมำยเหตุ ครูคณิต = 80 คน และครูวิทย์ = 80 
คน อบรมครูประจ ำวิชำละ 1 วัน 

65,200 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

14,400 

 
 
 
 
 
 
 

1,600 
 

17,600 
 

11,200 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20,400 

รวมงบประมาณ 190,000 36,000 106,000 48,000 
*หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
ปัจจัยความเสี่ยง 
-ไม่มี- 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง             
-ไม่มี-   
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8. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย เครื่องมือ 

เชิงปริมาณ 
1) ร้อยละของครูผู้สอนชั้น ป.1-ป.3 เข้ำรับกำรอบรมพัฒนำ 
2) ร้อยละของครูวิชำคณิต-วิทย์ของโรงเรียนในสังกัดเข้ำรับกำรอบรม
พัฒนำ  

 
100 
100 

 
แบบสอบถำม 
แบบสอบถำม/
แบบส ำรวจ 

เชิงคุณภาพ 
1) ระดับควำมรู้และควำมเข้ำใจในกำรพัฒนำทักษะควำมสำมำรถด้ำน
ภำษำ ด้ำนค ำนวณ และด้ำนเหตุผลของผู้เรียน ของครูผู้สอนชั้น ป.1-ป.3  
2) ระดับควำมรู้และควำมเข้ำใจของครูในแนวทำงกำรพัฒนำและสร้ำง
ข้อสอบ O-NET วิชำคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์ตำมแนวทำง สสวท.  
3) ระดับควำมสำมำรถของครูคณิต-วิทย์ในกำรสร้ำงข้อสอบ O-NET 
วิชำคณิต-วิทย์ตำมแนวทำงสสวท. ได้อย่ำงมีคุณภำพ 

 
100 

 
100 

 
80 

 
แบบสอบถำม 

 
แบบสอบถำม 

 
แบบสอบถำม 

 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
9.1 ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรพัฒนำทักษะควำมสำมำรถด้ำนภำษำ 

ด้ำนค ำนวณ และด้ำนเหตุผลของผู้เรียน 
9.2  ครูคณิตศำสตร์-วิทยำศำสตร์ ของโรงเรียนในสังกัด สพป.ปทุมธำนี เขต 2 มีควำมรู้ควำมสำมำรถ

ในกำรสร้ำงและพัฒนำข้อสอบ O-NET วิชำคณิตศำสตร์ และวิทยำศำสตร์ตำมแนวทำง สสวท. 
9.3 ครูคณิตศำสตร์-วิทยำศำสตร์ ของโรงเรียนในสังกัด สพป.ปทุมธำนี เขต 2 สำมำรถสร้ำงและ

พัฒนำข้อสอบ O-NET วิชำคณิตศำสตร์ และวิทยำศำสตร์ตำมแนวทำง สสวท. ได้อย่ำงมีคุณภำพ  

10. การอนุมัติโครงการ 

ลงชื่อ ผู้เสนอโครงกำร 
          (นำงจิตสุภำ  อนุรักษ์) 

  ต ำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
 
ลงชื่อ ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร 
     (นำงเกศรินทร  จิตรสิงห์) 

ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
 

ลงชื่อ ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร 
    (นำยวิรุฬห์  แสงงำม) 

ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
 

ลงชื่อ ผู้อนุมัติโครงกำร 
              (นำยวิชัย  แสงศร)ี 

ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
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หน่วยงาน กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  สพป.ปทุมธำนี เขต 2 
ชื่อโครงการ กำรบริหำรกำรจัดสอบข้อสอบมำตรฐำนกลำงในโรงเรียน 
สอดคล้องกับนโยบาย  ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ข้อที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน 

 ยุทธศำสตร์ ศธ. ข้อที่ 3  ด้ำนกำรทดสอบ กำรประเมิน กำรประกันคุณภำพ
และมำตรฐำนกำรศึกษำ 

 6 นโยบำยเร่งด่วน สพฐ. ข้อที่ 4  ด้ำนกำรทดสอบ กำรประเมิน กำรประกัน
คุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ 

    จุดเน้นเชิงนโยบำย รมว.ศธ. ข้อที่ 3  ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน 
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์ 
 1. นำงนัยนำ  จันตะเสน  เบอร์โทรศัพท์ 081-380-3773 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
ตำมนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ปีงบประมำณ 2559 เพ่ือให้กำรศึกษำ

ขั้นพ้ืนฐำนของประเทศไทย มีคุณภำพมำตรฐำนระดับสำกล บนพ้ืนฐำนของควำมเป็นไทยให้นักเรียนได้รับกำร
พัฒนำศักยภำพสูงสุดในตน มีควำมรู้และทักษะที่แข็งแกร่งและเหมำะสมเป็นพ้ืนฐำนส ำคัญในกำรเรียนรู้
ระดับสูงขึ้นไป และกำรด ำรงชีวิตในอนำคต ในประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำคุณภำพผู้เรียนในระดับ
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเป้ำประสงค์ที่ 1 นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษำ และระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนทุกคน 
มีพัฒนำกำรเหมำะสมตำมวัย และมีคุณภำพ และส่งเสริมสนับสนุนกำรน ำกำรทดสอบ NT, O-NET  
กำรประเมินของ PISA และระบบกำรทดสอบกลำงของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มำใช้ใน
กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ให้เกิดคุณภำพแก่ผู้เรียน อีกท้ังได้มีประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
เรื่องแนวปฏิบัติในกำรยกระดับคุณภำพนักเรียนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ลงวันที่  18 เมษำยน 2557  
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้สถำนศึกษำมีกำรด ำเนินงำนอย่ำงเป็นรูปธรรมในกำรยกระดับคุณภำพนักเรียน
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนให้สำมำรถคิดวิเครำะห์ แก้ปัญหำและเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่ำงต่อเนื่อง มีทักษะที่จ ำเป็น
ในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้หลักเพ่ิมขึ้นอย่ำงน้อยร้อยละ 3  
โดยให้ใช้ข้อสอบกลำงที่พัฒนำโดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ในกำรสอบปลำยปีร้อยละ 20 
ของคะแนนสอบทั้งหมดในชั้นประถมศึกษำปีที่ 2, 4, 5 และมัธยมศึกษำปีที่ 1, 2 นั้น 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 จึงได้ทบทวนควำมเข้ำใจในกำรด ำเนินกำร
บริหำรจัดกำรงบประมำณแบบบูรณำกำรที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนจัดสรรงบประมำณให้
โดยได้พิจำรณำตำมหนังสือที่ ศธ 04004/ว178 ในส่วนข้อที่ 3 กำรบริหำรจัดกำรใช้ข้อสอบมำตรฐำนกลำงใน
โรงเรียน จัดสรรให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำละ 11,000 บำท และนักเรียนคนละ 10 บำท เพ่ือพัฒนำ
ระบบกำรประเมินคุณภำพของผู้เรียนให้ได้มำตรฐำนทัดเทียมระดับชำติ และระดับนำนำชำติต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้ครูและโรงเรียนได้เห็นตัวอย่ำงของเครื่องมือที่มีคุณภำพและได้มำตรฐำน 
2.2 เพ่ือให้โรงเรียนใช้เครื่องมือที่มีคุณภำพและมำตรฐำนตำมหลักสูตรในกำรประเมิน และน ำผลกำร

ประเมินมำใช้ในกำรพัฒนำและปรับปรุงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้บรรลุมำตรฐำน ตัวชี้วัดส ำคัญใน
หลักสูตร และเน้นให้ผู้เรียนใช้ทักษะกำรคิดขั้นสูง 
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2.3 เพ่ือให้เขตพ้ืนที่กำรศึกษำใช้เครื่องมือที่มีคุณภำพและมำตรฐำนตำมหลักสูตรในกำรประเมิน และ
น ำผลกำรประเมินมำใช้ในกำรนิเทศ ติดตำม และสนับสนุนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของโรงเรียนให้
บรรลุมำตรฐำน ตัวชี้วัดส ำคัญในหลักสูตร และเน้นให้ผู้เรียนใช้ทักษะกำรคิดขั้นสูง  

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 

1) ร้อยละของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 2, 4, 5 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1, 2 ปีกำรศึกษำ 
2559 ทุกคนในทุกโรงเรียนซึ่งอยู่ในสังกัด สพฐ. และนักเรียนในสังกัดอ่ืนตำมควำมสมัครใจ 

2) ร้อยละของครูและโรงเรียนได้เห็นตัวอย่ำงของเครื่องมือที่มีคุณภำพและได้มำตรฐำน 
3) ร้อยละของครูและโรงเรียนใช้เครื่องมือที่มีคุณภำพและมำตรฐำนตำมหลักสูตรในกำรประเมิน และ

น ำผลกำรประเมินมำใช้ในกำรพัฒนำและปรับปรุงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้บรรลุมำตรฐำน ตัวชี้วัด
ส ำคัญในหลักสูตร และเน้นให้ผู้เรียนใช้ทักษะกำรคิดขั้นสูง    

3.2 เชิงคุณภาพ 
1) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 2, 4, 5 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่  1, 2 ปีกำรศึกษำ 2559 ทุกคน

ในทุกโรงเรียนซึ่งอยู่ในสังกัด สพฐ. และนักเรียนในสังกัดอ่ืนที่สมัครใจ มีประสบกำรณ์ในกำรสอบข้อสอบที่มี
คุณภำพและได้มำตรฐำนเน้นทักษะกำรคิดข้ันสูง 

2) ครูและโรงเรียนมีข้อสอบที่ได้คุณภำพและมำตรฐำนตำมหลักสูตรในกำรประเมิน และน ำผลกำร
ประเมินมำใช้ในกำรพัฒนำและปรับปรุงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้บรรลุมำตรฐำน ตัวชี้วัดส ำคัญใน
หลักสูตร และเน้นให้ผู้เรียนใช้ทักษะกำรคิดขั้นสูง 

4. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. กิจกรรมที่ 1 กำรบริหำรกำรจัดสอบข้อสอบมำตรฐำนกลำงในโรงเรียน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 กำรวำงแผนด ำเนินโครงกำร 
     - เสนอขออนุมัติโครงกำร 
     - จัดท ำปฏิทินปฏิบัติงำน 
     - แต่งตั้งคณะท ำงำน 
1.2 แจ้งจัดสรรงบประมำณเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุและจัดท ำส ำเนำข้อสอบ
มำตรฐำนกลำง ตำมเกณฑ์นักเรียนคนละ 10 บำท ให้กับเครือข่ำย
โรงเรียน 
1.3 นิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรตรวจเยี่ยมสนำมสอบ 
1.4 สรุปและรำยงำนผลโครงกำร 

 
 
 

ก.พ. 60 
 
 

ก.พ. 60 
 
 

2-3 มี.ค. 60 
เม.ย. 60 

นำงนัยนำ 
จันตะเสน 

 
 
 

5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 วันที่ 21 กุมภำพันธ์ ถึง 30 เมษำยน 2560 
 สถำนที่ด ำเนินกำร โรงเรียนในสังกัด สพป.ปทุมธำนี เขต 2  
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6. งบประมาณ 
 จ ำนวน 134,910 บำท (หนึ่งแสนสำมหมื่นสี่พันเก้ำร้อยสิบบำทถ้วน) 

รำยละเอียดดังนี้ : 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 กำรบริหำรกำรจัดสอบข้อสอบ
มำตรฐำนกลำงในโรงเรียน 
1.1 ค่ำวัสดุจัดท ำส ำเนำ CD ข้อสอบ และจัดท ำ
ส ำเนำคู่มือจัดสอบข้อสอบมำตรฐำนกลำงให้กับ
สพป.ปทุมธำนี เขต 2  
1.2 จัดสรรงบประมำณเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุและ
จัดท ำส ำเนำข้อสอบมำตรฐำนกลำง ตำมเกณฑ์
นักเรียนคนละ 10 บำท ให้กับเครือข่ำยโรงเรียน 

   1) เครือข่ำยนครรังสิต/ 3,335 คน 
   2) เครือข่ำยนครธัญญะ/ 2,407 คน 
   3) เครือข่ำยไตรรัตน์สัมพันธ์/ 2,847 คน 
   4) เครือข่ำยพลังครูพัฒนำ/ 1,319 คน 
   5) เครือข่ำยบูรพำพัฒน์/ 502 คน 
   6) เครือข่ำยบึงสัมพันธ์/ 812 คน 
   7) เครือข่ำยศำลำรัตน์/ 306 คน 
   8) เครือข่ำยนววัฒนำ/ 863 คน 

134,910 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

11,000 
 

 
 
 
 

33,350 
24,070 
28,470 
13,190 
5,020 
8,120 
3,060 
8,630 

รวมงบประมาณ 134,910 - - 134,910 
*หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
ปัจจัยความเสี่ยง 
-ไม่มี- 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง             
-ไม่มี-   

8. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย เครื่องมือ 
เชิงปริมาณ 
1) ร้อยละของนักเรียนระดับชัน้ประถมศึกษำปีที่ 2, 4 ,5 และชัน้
มัธยมศึกษำปีที่ 1, 2 ปีกำรศึกษำ 2559 ทุกคนในทุกโรงเรียนซึ่งอยู่ใน
สังกัดสพฐ, และนักเรียนในสงักัดอื่นตำมควำมสมัครใจ 
2) ร้อยละของครูและโรงเรียนได้เห็นตัวอย่ำงของเคร่ืองมือที่มีคุณภำพและ
ได้มำตรฐำน 

 
100 

 
 

100 
 

 
ข้อสอบ

มำตรฐำนกลำง 
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ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย เครื่องมือ 
3) ร้อยละของครูและโรงเรียนใช้เคร่ืองมือที่มีคุณภำพและมำตรฐำนตำม
หลักสูตรในกำรประเมิน และน ำผลกำรประเมินมำใช้ในกำรพัฒนำและ
ปรับปรุงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้บรรลุมำตรฐำน ตวัชี้วัดส ำคัญ
ในหลักสูตร และเน้นให้ผู้เรียนใช้ทักษะกำรคิดขั้นสูง 

100 

เชิงคุณภาพ 
1) ระดับกำรมีประสบกำรณ์ในกำรสอบข้อสอบที่มีคุณภำพและได้มำตรฐำน
เน้นทักษะกำรคิดขั้นสูงของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปทีี่ 2, 4, 5 และ
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1, 2 ปีกำรศึกษำ 2559 ทุกคนในทุกโรงเรียนซึ่งอยู่ใน
สังกัด สพฐ. และนักเรียนในสงักัดอื่นที่สมัครใจ  
2) ระดับกำรน ำผลกำรประเมินมำใช้ในกำรพฒันำและปรับปรุงกระบวนกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนให้บรรลุมำตรฐำน ตัวชี้วัดส ำคัญในหลักสูตร และเน้น
ให้ผู้เรียนใช้ทักษะกำรคิดขั้นสูง ของครูและสถำนศึกษำ 

 
100 

 
 
 

100 

 
ข้อสอบ

มำตรฐำนกลำง 
 
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 2, 4, 5 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1, 2 ปีกำรศึกษำ 2559  

ทุกคนในทุกโรงเรียนซึ่งอยู่ในสังกัด สพฐ. และนักเรียนในสังกัดอ่ืนที่สมัครใจมีประสบกำรณ์ในกำรสอบข้อสอบ
ที่มีคุณภำพและได้มำตรฐำนเน้นทักษะกำรคิดขั้นสูง 

9.2 ครูและสถำนศึกษำได้เห็นตัวอย่ำงของเครื่องมือที่มีคุณภำพและได้มำตรฐำน และใช้เครื่องมือที่มี
คุณภำพและมำตรฐำนตำมหลักสูตรในกำรประเมินควำมรู้ของผู้เรียน 

9.3 ครูและสถำนศึกษำมีกำรน ำผลกำรประเมินมำใช้ในกำรพัฒนำและปรับปรุงกระบวนกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนให้บรรลุมำตรฐำน ตัวชี้วัดส ำคัญในหลักสูตร และเน้นให้ผู้เรียนใช้ทักษะกำรคิดขั้นสูง 

10. การอนุมัติโครงการ 
ลงชื่อ ผู้เสนอโครงกำร 
          (นำงนัยนำ  จันตะเสน) 

     ต ำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร 
 
ลงชื่อ ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร 
     (นำงเกศรินทร  จิตรสิงห์) 

ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
 

ลงชื่อ ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร 
    (นำยวิรุฬห์  แสงงำม) 

ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
 

ลงชื่อ ผู้อนุมัติโครงกำร 
              (นำยวิชัย  แสงศร)ี 

ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
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หน่วยงาน กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  สพป.ปทุมธำนี เขต 2 
ชื่อโครงการ กำรประเมินกำรอ่ำนออกเขียนได้ระดับชั้น ป.1-4  
สอดคล้องกับนโยบาย  ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ข้อที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน 

 ยุทธศำสตร์ ศธ. ข้อที่ 3  ด้ำนกำรทดสอบ กำรประเมิน กำรประกันคุณภำพ
และมำตรฐำนกำรศึกษำ 

 6 นโยบำยเร่งด่วน สพฐ. ข้อที่ 4  ด้ำนกำรทดสอบ กำรประเมิน กำรประกัน
คุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ 

    จุดเน้นเชิงนโยบำย รมว.ศธ. ข้อที่ 3  ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน 
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์ 

1.นำงจิตสุภำ  อนุรักษ์   เบอร์โทรศัพท์ 089-109-1178 
2. นำงสำวไอลดำ  คล้ำยส ำริด เบอร์โทรศัพท์ 089-882-0077 

 
 

1. หลักการและเหตุผล 
กระทรวงศึกษำธิกำรได้ก ำหนดนโยบำยด้ำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเกี่ยวกับกำรแก้ปัญหำเด็กประถม

อ่ำนไม่ออกเขียนไม่ได้โดยปรับปรุงวิธีกำรเรียนกำรสอนที่เห็นผลสัมฤทธิ์ชัดเจน เช่นกำรสอนแบบแจกลูกสะกด
ค ำ โดยใช้แนวกำรจัดกำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนำกำรสมอง(BBL) และสอดคล้องกับยุทธศำสตร์กระทรวง  
6 จุดเน้นของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ในปีกำรศึกษำ 2559 ส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ
ได้รับมอบหมำยจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนให้ด ำเนินกำรประเมินผลสัมฤทธิ์นักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1-4 ในด้ำนกำรอ่ำนออกเขียนได้ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 อ่ำนคล่องเขียนคล่องชั้น
ประถมศึกษำปีที่ 2-4 ส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำได้สร้ำงและพัฒนำเครื่องมือมำตรฐำน ตำมมำตรฐำนและ
ตัวชี้วัด กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 จะวัด
สมรรถนะนักเรียน 3 ด้ำน คือ อ่ำนออก อ่ำนรู้เรื่อง และเขียนได้  เพ่ือเป็นตัวชี้วัดผลส ำเร็จในกำรด ำเนินงำน
ตำมจุดเน้นของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและน ำข้อมูลสำรสนเทศที่ได้ไปวำงแผนปรับปรุง
และพัฒนำคุณภำพนักเรียนในระดับชั้นต่อไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ  

จำกนโยบำยของกระทรวงและจุดเน้นของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ส ำนัก
ทดสอบทำงกำรศึกษำได้มอบให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 ด ำเนินกำรจัดสอบ
ประเมินกำรอ่ำนออกเขียนได้ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1-4 โรงเรียนสังกัดรัฐบำลและต่ำงสังกัดทุก
สังกัดที่เปิดสอนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1-4 ในภำคเรียนที่ 2 ก ำหนดกำรสอบ 2 วัน คือวันที่ 23 กุมภำพันธ์ 
2560 ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1-2 และวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2560 ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 3-4 นั้น 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้โรงเรียนสังกัดรัฐบำลและต่ำงสังกัดทุกสังกัดได้ข้อมูลผลประเมินกำรอ่ำนเขียนได้ของ

นักเรียน ซึ่งเป็นตัวชี้วัดในกำรด ำเนินงำนพัฒนำควำมสำมำรถในกำรอ่ำนเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำ
ปีที่ 1-4 ปีกำรศึกษำ 2559  

2.2 เพ่ือวิเครำะห์ผลกำรประเมินเป็นสำรสนเทศที่น ำไปใช้วำงแผนปรับปรุงและพัฒนำกำรอ่ำนออก
เขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1-4 ปีกำรศึกษำ 2559 ได้อย่ำงเหมำะสม 
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2.3 เพ่ือให้เขตพ้ืนที่กำรศึกษำและโรงเรียนสังกัดรัฐบำลและต่ำงสังกัดทุกสังกัดก ำหนดนโยบำยและ
แนวทำงกำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรอ่ำนออกเขียนได้ ซึ่งเป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้ของนักเรียนในชั้นที่
สูงขึ้นให้มีควำมเข็มแข็งและยั่งยืน 

3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 
1) นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1-4 ของโรงเรียนสังกัดรัฐและต่ำงสังกัดทุกสังกัดได้รับกำรประเมินทุก

คนตำมตัวชี้วัด นักเรียนสังกัดโรงเรียนสพฐ.จ ำนวน 12,000 คน นักเรียนสังกัดโรงเรียนเอกชน จ ำนวน 11,254 
คน โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 1,042 คน และนักเรียนสังกัดโรงเรียนสำธิต จ ำนวน 
239 คน 

2) เขตพ้ืนที่กำรศึกษำและโรงเรียนจ ำนวน100 โรงเรียน (สพฐ. 67 โรงเรียน, เอกชน 29 โรงเรียน, 
อบต. 3 โรงเรียน , สำธิต 1 โรงเรียน) น ำผลกำรประเมินเป็นสำรสนเทศไปใช้วำงแผนปรับปรุงและจัดท ำ
โครงกำรพัฒนำในระดับชั้นต่อไป 

3.2 เชิงคุณภาพ 
1) นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1-4 ของโรงเรียนสังกัดรัฐและต่ำงสังกัดทุกสังกัดได้รับกำรประเมินทุก

คนตำมตัวชี้วัด ร้อยละ 100 
2) เขตพ้ืนที่กำรศึกษำและโรงเรียนน ำผลกำรประเมินเป็นสำรสนเทศไปใช้ในกำรแก้ไขพัฒนำนักเรียน

ในกลุ่มท่ีมีปัญหำในแต่ละชั้นโดยกำรจัดท ำกิจกรรมหรือโครงกำรในแผนปฏิบัติกำรในปีต่อไป 

4. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมที่ 1 กำรประชุมชี้แจงกำรสอบ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 วำงแผนด ำเนินกำร 
       - ขออนุมัติโครงกำร 
       - แต่งตั้งคณะท ำงำน 
       - แต่งตั้งคณะกรรมกำรคุมสอบ 
       - ประชุมชี้แจงกำรสอบ 
1.2 ด ำเนินกำรตำมแผน 
       - ประชุมชี้แจง 
       - แต่งตั้งคณะท ำงำนและกรรมกำรคุมสอบ 
       - ด ำเนินกำรสอบ  
       - บันทึกผลกำรสอบ 
       - ส่งผลกำรสอบให้ส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ 
1.3 สรุปผลและรำยงำนผล 
       - เขตพ้ืนที่ส่งผลสอบโดยภำพรวมของเขตให้ส ำนักทดสอบทำง
กำรศึกษำ 
       - เขตพ้ืนที่ส่งผลสอบให้โรงเรียนเพ่ือน ำไปใช้ต่อไป 

 
 

มกรำคม 60 
 
 
 
 

กุมภำพันธ์ 60 
 
 
 
 
 
กุมภำพันธ์  60 

 
 

 

นำงจิตสุภำ  
อนุรักษ์ 

น.ส.ไอลดำ  
คล้ำยส ำริด 
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5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 เดือน มกรำคม 2560 ถึง มีนำคม 2560 
 สถำนที่ด ำเนินกำร สพป.ปทุมธำนี เขต 2 และโรงเรียนในสังกัด 

6. งบประมาณ 
 จ ำนวน  11,000  บำท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบำทถ้วน) 

รำยละเอียดดังนี้ : 
กิจกรรมและรายละเอียด 

ในการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรมที่ 1 กำรประชุมชี้แจงกำรสอบ
ประกอบด้วย ผู้บริหำร หรือครูวิชำกำร โรงเรียน
ละ 1 คน จ ำนวน 105 โรงเรียน 
ศึกษำนิเทศก์ จ ำนวน 11 คน เจ้ำหน้ำที่บน
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ฯ จ ำนวน 14 คน รวมจ ำนวน 
130 คน 
1.1 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 

 (130 คน x 35 บำท x 1 มื้อ x 1 วัน) 

4,550 
 

 
- 

 
 
 
 

 
 

4,550 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

กิจกรรมที่ 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการบันทึก
ผลการสอบ ประกอบด้วยคณะท ำงำน และ
ศึกษำนิเทศก์ จ ำนวน 25 คน 
2.1 ค่ำอำหำรกลำงวัน 
     (25 คน x 110 บำท x 1 มื้อ x 1 วัน) 
2.2 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
     (25 คน x 35 บำท x 2 มื้อ x 1วัน) 
2.3 ค่ำวัสดุ 

4,500   
 
 

1,750 
 

2,750 

 
 
 
 
 
 
 

1,950 
รวมงบประมาณ 11,000 - 9,050 1,950 

*หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
ปัจจัยความเสี่ยง 
-ไม่มี- 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง             
-ไม่มี-  

8. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย เครื่องมือ 

เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1-4 ทุกคนของโรงเรียน
สังกัดรัฐและต่ำงสังกัดทุกสังกัดได้รับกำรประเมินกำรอ่ำนออกเขียนได้

 
100 

 

 
แบบทดสอบ 
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ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย เครื่องมือ 
ทุกคนตำมตัวชี้วัดตำมหลักสูตร 
2. ร้อยละของโรงเรียนจ ำนวน 105 โรงเรียนน ำผลกำรประเมินกำรอ่ำน
ออกเขียนได้ เป็นสำรสนเทศไปใช้ 

 
100 

แบบทดสอบ 

เชิงคุณภาพ 
1.ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่1-4 ที่ได้ประเมินและได้รับ
กำรพัฒนำในระดับชั้นต่อๆไป ให้อ่ำนออกเขียนได้ทุกคน  
2. ร้อยละของโรงเรียนทุกโรงน ำผลกำรประเมินไปวำงแผนพัฒนำให้เด็ก
อ่ำนออกเขียนได้ทุกคน 

 
100 

 
100 

 
แบบทดสอบ 

 
แบบทดสอบ 

 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
9.1 นักเรียนทุกคนในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1-4 ได้รับกำรพัฒนำและแก้ไขกำรอ่ำนออกเขียนได้

ครบทุกคน 
9.2 ผู้บริหำรสถำนศึกษำและครูผู้สอนได้เห็นควำมส ำคัญในกำรแก้ปัญหำเด็กอ่ำนไม่ออกเขียนไม่ได้

โดยจัดท ำเป็นกิจกรรมหรือโครงกำรต่อเนื่องต่อไป 

10. การอนุมัติโครงการ 
ลงชื่อ ผู้เสนอโครงกำร 
          (นำงจิตสุภำ  อนุรักษ์) 

  ต ำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
 
ลงชื่อ ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร 
     (นำงเกศรินทร  จิตรสิงห์) 

ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
 

ลงชื่อ ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร 
    (นำยวิรุฬห์  แสงงำม) 

ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
 

ลงชื่อ ผู้อนุมัติโครงกำร 
              (นำยวิชัย  แสงศร)ี 

ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
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หน่วยงาน กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  สพป.ปทุมธำนี เขต 2 
ชื่อโครงการ เสริมสร้ำงระบบประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำให้เข้มแข็ง เพ่ือรับกำรประเมิน

คุณภำพภำยนอก 
สอดคล้องกับนโยบาย  ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ข้อที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน 

 ยุทธศำสตร์ ศธ. ข้อที่ 3  ด้ำนกำรทดสอบ กำรประเมิน กำรประกันคุณภำพ
และมำตรฐำนกำรศึกษำ 

 6 นโยบำยเร่งด่วน สพฐ. ข้อที่ 4  ด้ำนกำรทดสอบ กำรประเมิน กำรประกัน
คุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ 

    จุดเน้นเชิงนโยบำย รมว.ศธ. ข้อที่ 3  ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน 
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์ 

1. นำงสำยชล จั่นทองค ำ   เบอร์โทรศัพท์  081-459-8503 
 
1. หลักการและเหตุผล 

พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ไว้ในหมวด
ที่ 6 ว่ำด้วยมำตรฐำนและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ในมำตรำ 47 - 51โดยมำตรำที่ 47 ก ำหนดให้มีระบบ
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ เพ่ือพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำทุกระดับ ประกอบด้วยระบบกำร
ประกันคุณภำพภำยในและระบบกำรประกันคุณภำพภำยนอก ส่วนระบบหลักเกณฑ์และวิธีกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำให้เป็นไปตำมกฎกระทรวง ว่ำด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีกำรประกันคุณภำพภำยใน
สถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ. 2553 ในหมวดที่ 2 ส่วนที่ 1 ข้อ 18 กล่ำวว่ำให้หน่วยงำนต้น
สังกัดของสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำนจัดให้มีกำรติดตำม ตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงน้อย หนึ่งครั้งในทุกสำม
ปี และแจ้งผลให้สถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนทรำบ รวมทั้งเปิดเผยผลกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำต่อ
สำธำรณชน และในประกำศกระทรวงศึกษำธิกำรเรื่องกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำ พ.ศ. 2553 (7) ก ำหนดไว้ดังนี้ จัดระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำและประเมินผลสถำนศึกษำใน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 จึงได้จัดท ำโครงกำรนี้ขึ้น เพ่ือส่งเสริม 
พัฒนำ และช่วยเหลือโรงเรียนในสังกัด ให้มีระบบประกันคุณภำพภำยในที่เข้มแข็ง พร้อมรับกำรประเมิน
ภำยนอก 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือส่งเสริม พัฒนำ และช่วยเหลือโรงเรียนให้มีระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำให้
เข้มแข็ง ครบทุกองค์ประกอบ ตำมกฎกระทรวงว่ำด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีกำรประกันคุณภำพภำยใน
สถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน พ.ศ. 2553 ก ำหนดไว้  
 2.2 เพ่ือส่งเสริม  พัฒนำ  และช่วยเหลือโรงเรียนในสังกัดฯ  ทุกโรงเรียน  ให้ได้รับกำรรับรองจำก
ส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน)  และน ำผลไปใช้ในกำรยกระดับ
คุณภำพกำรศึกษำให้สูงขึ้น 
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3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 1) โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 ทุกโรงเรียนมีระบบ
ประกันคุณภำพภำยในที่เข้มแข็งครบทุกองค์ประกอบตำมกฎกระทรวงฯ 
 2) โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 ทุกโรงเรียนได้รับกำร
นิเทศ ติดตำม ตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ ให้มีควำมพร้อมที่จะรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก   

เชิงคุณภาพ 
1) ครู  และผู้บริหำรได้รับกำรพัฒนำในด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  และสำมำรถน ำควำมรู้

ควำมสำมำรถไปใช้ในกรด ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
2) โรงเรียนมีระบบประกันคุณภำพภำยในที่เข้มแข็งครบทุกองค์ประกอบ ตำมกฎกระทรวงฯ   

และพร้อมรับประเมินจำกส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) รอบสี่  
3) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 มีระบบประกันคุณภำพภำยใน   

ที่เข้มแข็ง และมีผลกำรด ำเนินงำนได้มำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

4. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรขับเคลื่อนกำรประกันคุณภำพ

ภำยในของสถำนศึกษำสู่กำรปฏิบัติ   
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำร 
1.2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำร ฯ 
1.3 ประเมินผลกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร ฯ 
1.4 รำยงำนผลประชุมเชิงปฏิบัติกำร ฯ 

23 - 24 มี.ค. 
60 

 

นำงสำยชล   
จั่นทองค ำ 

 

2 กิจกรรมที่ 2 นิเทศ  ก ำกับ  ติดตำม  และช่วยเหลือสถำนศึกษำ ใน
กำรด ำเนินกำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ    
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2.1 แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำร 
2.2 จัดท ำเครื่องมือนิเทศ ติดตำม  ฯ   
2.3 ด ำเนินกำรนิเทศ  ก ำกับ ติดตำม และช่วยเหลือสถำนศึกษำ   
2.4 รำยงำนผล 

พ.ย. 59 – 
มี.ค. 60 

ศึกษำนิเทศก์
ทุกท่ำน 

 
 

3 กิจกรรมที่ 3 ทบทวน ตรวจสอบคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ 
และประเมินระบบประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ     
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
3.1 แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำร 
3.2 จัดท ำเครื่องมือทบทวน ติดตำม และประเมิน ฯ   
3.3 ด ำเนินกำรทบทวน  ตรวจสอบคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ 
และประเมินระบบประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ   
3.4 รำยงำนผลกำรทบทวน ตรวจสอบ และประเมิน ฯ 

มิ.ย. – ส.ค. 
60 

นำงสำยชล   
จั่นทองค ำ 
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5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 วันที่ 1 ตุลำคม 2559 ถึง 30 กันยำยน 2560 
 สถำนที่ด ำเนินกำร สพป.ปทุมธำนี เขต 2 และ โรงเรียนในสังกัด 

6. งบประมาณ 
 จ ำนวน  30,000 บำท (สำมหมื่นบำทถ้วน) 

รำยละเอียดดังนี้ : 
กิจกรรมและรายละเอียด 

ในการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำร
ขับเคลื่อนกำรประกันคุณภำพภำยในของ
สถำนศึกษำสู่กำรปฏิบัติ 2 วัน 
1.1 ค่ำอำหำรกลำงวัน 
     (80 คน x 110 บำท x 1 มื้อ x 2 วัน) 
1.2 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
     (80 คน x 35 บำท x 2 มื้อ x 2 วัน) 
1.3 ค่ำวัสดุ 

30,000   
 
 

17,600 
 

11,200 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
1,200 

กิจกรรมที่ 2 นิเทศ ก ำกับ ติดตำม และ
ช่วยเหลือสถำนศึกษำ ในกำรด ำเนินกำรพัฒนำ
ระบบประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ    
(ขอใช้งบค่ำพำหนะในกำรนิเทศจำกโครงกำร
นิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ) 

-  
 

  

กิจกรรมที่ 3 ทบทวน ตรวจสอบคุณภำพตำม
มำตรฐำนกำรศึกษำ และประเมินระบบประกัน
คุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ     
(ขอใช้งบค่ำพำหนะในกำรนิเทศจำกโครงกำร
นิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ) 

-    

รวมงบประมาณ 30,000 - 28,800 1,200 
*หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
ปัจจัยความเสี่ยง 
-ไม่มี- 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง             
-ไม่มี-  

 

 



192 

8. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย เครื่องมือ 

เชิงปริมาณ 
1) จ ำนวนศึกษำนิเทศก์ ผู้บริหำร หรือผู้รับผิดชอบงำนประกัน ได้รับ
กำรพัฒนำ เรื่อง กำรประเมินคุณภำพตำมแนวทำงกำรปฏิรูประบบกำร
ประเมินแนวใหม่ และกำรจัดท ำรำยงำนกำรผลกำรประเมินคุณภำพ 
ประจ ำปี   
2) จ ำนวนโรงเรียนได้รับกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำม และช่วยเหลือในกำร
พัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยใน   
3) จ ำนวนโรงเรียนได้รับกำรทบทวน ตรวจสอบคุณภำพตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำ และประเมินระบบประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ     

 
80  คน 

 
 
 

67  โรงเรียน 
 

67  โรงเรียน 

 
ตรวจสอบ

หลักฐำนกำรไป
รำชกำร 

 
ตรวจสอบ
เอกสำรกำร

ประชุม 

เชิงคุณภาพ 
1) ร้อยละของศึกษำนิเทศก์ ผู้บริหำร หรือผู้รับผิดชอบงำนประกัน  
มีควำมรู้ ควำมเข้ำใน และสำมำรถประเมินคุณภำพตำมแนวทำงกำร
ปฏิรูประบบกำรประเมินแนวใหม่ พร้อมทั้งจัดท ำรำยงำนกำรผลกำร
ประเมินคุณภำพ ประจ ำปี ได้ 
2) ร้อยละของโรงเรียนมีระบบประกันคุณภำพภำยในที่เข้มแข็ง พร้อม
รับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก   

 
100 

 
 
 

100 
 

 
แบบประเมิน 

 
 
 

แบบประเมิน 
 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
โรงเรียนในสังกัดมีระบบประกันคุณภำพภำยในที่เข้มแข็ง พร้อมรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่  

10. การอนุมัติโครงการ 

ลงชื่อ ผู้เสนอโครงกำร 
          (นำงสำยชล  จั่นทองค ำ) 

      ต ำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร 
 
ลงชื่อ ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร 
     (นำงเกศรินทร  จิตรสิงห์) 

ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
 

ลงชื่อ ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร 
    (นำยวิรุฬห์  แสงงำม) 

ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
 

ลงชื่อ ผู้อนุมัติโครงกำร 
              (นำยวิชัย  แสงศร)ี 

ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
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หน่วยงาน  กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  สพป.ปทุมธำนี เขต 2 
ชื่อโครงการ  เร่งรัดพัฒนำคุณภำพผู้เรียน สู่กำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิทยำศำสตร์ 4.0  

ด้วยกำรขับเคลื่อนโรงเรียนจัดกำรเรียนรู้ STEM Education 
สอดคล้องกับนโยบาย  ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ข้อที่ 2 ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

 ยุทธศำสตร์ ศธ. ข้อที่ 3  ด้ำนกำรทดสอบ กำรประเมิน กำรประกันคุณภำพ
และมำตรฐำนกำรศึกษำ 

 6 นโยบำยเร่งด่วน สพฐ. ข้อที่ 4  ด้ำนกำรทดสอบ กำรประเมิน กำรประกัน
คุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ 

    จุดเน้นเชิงนโยบำย รมว.ศธ. ข้อที่ 2  ด้ำนกำรผลิต พัฒนำก ำลังคนและสร้ำง 
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์ 
1. ว่ำที่ ร.ต.นันทเดช  โชคถำวร เบอร์โทรศัพท์  089-132-9744 

 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 จำกกำรที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร กล่ำวถึงกำรขับเคลื่อนบริบทคนไทยไปสู่ยุค Thailand 
4.0 ซึ่งเป็นนโยบำยที่ส ำคัญของรัฐบำลว่ำ หำกย้อนมองไปในอดีต ยุค 1.0 คือกำรเกษตรกรรม  2.0 คือ
อุตสำหกรรมเบำ  3.0 คืออุตสำหกรรมหนัก  4.0 คือนวัตกรรม ดังนั้น กำรขับเคลื่อนบริบทของภำครัฐเข้ำสู่ยุค 
Thailand 4.0 ทุกกระทรวงจ ำเป็นต้องรู้ตัวเองว่ำท ำไมต้องเปลี่ยนแปลง (Change) และปรับตัว ภำค
กำรศึกษำก็เช่นเดียวกัน กระทรวงศึกษำธิกำรต้องมีแนวทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำเพ่ือรองรับกำรเป็น Thailand 
4.0 ที่ชัดเจน โดยเริ่มจำก สพฐ./สช. ต้องสร้ำง School 4.0 ตั้งแต่อนุบำล 1-ม.6, สกอ. ต้องสร้ำง University 
4.0 ตั้งแต่ปริญญำตรี-ปริญญำเอก สอศ. ต้องสร้ำง Vocation 4.0 ในระดับ ปวช.-ปวส., กศน. ก็ต้องช่วย
พัฒนำนวัตกรรมและทักษะอำชีพให้เกิดขึ้นแก่ผู้เรียน กศน.ด้วย  
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 จึงน ำนโยบำยดังกล่ำวเชื่อมโยงสู่บริบท
ของกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน โดยได้ศึกษำค้นคว้ำท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำในแต่ละยุค 
พบว่ำ กำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบ Teacher-Centered เรียกว่ำยุคกำรศึกษำ 1.0 นักเรียน 1.0 คือ รู้เข้ำใจ
เนื้อหำ ทฤษฎี หลักกำรและแนวปฏิบัติ และอธิบำย ปฏิบัติตำมที่ครูสอนได้เป็นอย่ำงดี   กำรจัดกำรเรียนกำร
สอนแบบ Child-Centered เรียกว่ำยุคกำรศึกษำ 2.0 นักเรียน 2.0 จะได้เรียนรู้หลำกหลำยวิธีที่เหมำะสมกับ
สติปัญญำ ควำมสนใจควำมถนัด และสไตล์กำรเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคน กำรจัดกำรเรียนกำรสอนจึงต้อง
เปลี่ยนแปลงโดยเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ นักเรียนแต่ละคนจะประสบผลส ำเร็จตำมศักยภำพของตนเอง ต่อมำ
ในช่วงปลำยศตวรรษที่ 20 เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรได้รับกำรพัฒนำจนมีศักยภำพสูง นักเรียน
สำมำรถใช้สื่อเทคโนโลยีในกำรค้นคว้ำหำควำมรู้ด้วยตนเอง ดังนั้นยุคกำรศึกษำแบบ 3.0 จึงเน้นเรียนมำกกว่ำ
สอน (Learning-Oriented) นักเรียนเข้ำถึงสื่อได้มำกขึ้นสำมำรถพัฒนำตนเองเต็มตำมศักยภำพ ได้รับควำมรู้ที่
เป็นปัจจุบัน ทันสมัย รู้จักคิดวิเครำะห์ คิดอย่ำงมีเหตุมีผล กำรแก้ปัญหำ และยุคกำรศึกษำ 4.0 นักเรียน
จะต้องได้รับทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 คือทักษะกำรคิดวิเครำะห์ กำรแก้ปัญหำ กำรคิดสร้ำงสรรค์และ
กำรสร้ำงนวัตกรรมซึ่งสอดคล้องกับแนวทำง STEM Education  ดังนั้นส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 จึงขับเคลื่อนโรงเรียนจัดกำรเรียนรู้STEM Education ให้เกิดขึ้นในทุกระดับชั้น 
เพ่ือให้นักเรียนได้พัฒนำทุกทักษะ กระบวนกำรคิดวิเครำะห์ กำรแก้ปัญหำ ควำมคิดสร้ำงสรรค์ รวมทั้งเห็น
ควำมส ำคัญของกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน สู่กำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิทยำศำสตร์ 4.0 นักเรียน
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จะต้องมีทักษะที่จ ำเป็นดังกล่ำว โดยเฉพำะทักษะกำรคิดสร้ำงสรรค์และกำรสร้ำงนวัตกรรมเป็นส ำคัญ กำร  
จะสร้ำงคนไทย 4.0 จะต้องเริ่มต้นสร้ำงนักเรียน 4.0 ก่อน เพ่ือจะเป็นคนไทย 4.0 ได้อย่ำงมีคุณภำพ  

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และเพ่ิมพูนศักยภำพเป็น

ผู้น ำทำงวิชำกำรตำมแนวทำงสะเต็มศึกษำ และตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรน ำระบบกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนตำมแนวทำงสะเต็มศึกษำลงสู่กำรปฏิบัติจริงในสถำนศึกษำ 
 2.2 เพ่ือขยำยผล และเร่งรัดกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  STEM Education ส ำหรับ
สถำนศึกษำคู่ขนำน   
 2.3 เพ่ือให้ครูสำมำรถจัดท ำแผนกำรสอนสะเต็มศึกษำได้อย่ำงมีคุณภำพ และสอดคล้องกับบริบทของ
สถำนศึกษำ 
 2.4 เพ่ือให้ครูน ำแผนกำรสอน STEM Education มำประยุกต์ใช้ตำมบริบทของแต่ละสถำนศึกษำลงสู่
กำรปฏิบัติจริง 
 2.5 เพ่ือให้ครูวิทยำศำสตร์ได้รับกำรนิเทศ ติดตำม กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน STEM เต็ม
รูปแบบจำกศึกษำนิเทศก์ 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 

1) ผู้บริหำรสถำนศึกษำ จ ำนวน 67 คน ครูวิชำกำร จ ำนวน 67 คน เข้ำรับกำรอบรมตำมโครงกำร 
2) สถำนศึกษำ จ ำนวน 67 โรงเรียน สมัครใจเข้ำร่วมโครงกำรโรงเรียนคู่ขนำน  STEM Education 
3) ครูวิทยำศำสตร์ จ ำนวน 67 คน ที่ได้รับกำรนิเทศกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบ STEM 
3.2 เชิงคุณภาพ 
1) ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ร้อยละ 100 ครูวิชำกำร ร้อยละ 100 มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และตระหนัก ใน

กำรจัดกำรเรียนกำรสอน STEM Education ในสถำนศึกษำ 
2) ครูผู้สอน ร้อยละ 100 สำมำรถจัดท ำและพัฒนำแผนแผนกำรสอน STEM Education ให้

สอดคล้องกับบริบทของสถำนศึกษำ 
3) ครูวิทยำศำสตร์ ร้อยละ 100 สำมำรถปรับเปลี่ยนกระบวนกำรเรียนกำรสอน  STEM ได้เหมำะสม

กับผู้เรียน โดยผ่ำนกระบวนกำรนิเทศ ติดตำม 

4. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติกำรสร้ำง ควำมรู้ 

ควำมเข้ำใจ และควำมตระหนัก ในกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน STEM Education ใน
สถำนศึกษำ ส ำหรับโรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำร 
และโรงเรียนคู่ขนำน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 กำรวำงแผนด ำเนินโครงกำร 
     - เสนอขออนุมัติโครงกำร 

 
 
 
 
 

 
เม.ย. 60 

 

ว่ำที่ ร.ต.นันทเดช   
โชคถำวร 
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
     - จัดท ำปฏิทินปฏิบัติงำน 
     - แต่งตั้งคณะท ำงำน 
1.2 อบรมเชิงปฏิบัติกำร (ส ำรวจโรงเรียนที่
สมัครใจเข้ำร่วมโครงกำร) 
1.3 สรุปและรำยงำนผลโครงกำร 

 
 

มิ.ย. 60 
 

ก.ย.60 
2 กิจกรรมที่ 2 นิเทศติดตำมโรงเรียนที่เข้ำร่วม

โครงกำร STEM Education ให้สอดคล้องกับ
บริบทของสถำนศึกษำ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2.1 กำรวำงแผนด ำเนินโครงกำร 
     - จัดท ำปฏิทินปฏิบัติงำน 
     - แต่งตั้งคณะท ำงำน 
2.2 นิเทศ ติดตำมและประเมินผล 
2.3 สรุปและรำยงำนผลโครงกำร 

 
 
 

เม.ย. 60 
 
 

มิ.ย.-ก.ค. 60 
ก.ย. 60 

ว่ำที่ ร.ต.นันทเดช   
โชคถำวร 

 
 
 
 

5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 วันที่ 1 เม.ย.  ถึง 30 กันยำยน 2560 
 สถำนที่ด ำเนินกำร  

- อบรมเชิงปฏิบัติกำร ณ ห้องประชุมจ ำรูญ สพป. ปทุมธำนี เขต 2 

6. งบประมาณ 
 จ ำนวน 80,000 บำท (แปดหมื่นบำทถ้วน) 

รำยละเอียดดังนี้ : 
กิจกรรมและรายละเอียด 

ในการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติกำรสร้ำง ควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจ และควำมตระหนัก ในกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน STEM Education ในสถำนศึกษำ  
ส ำหรับโรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำร และโรงเรียน
คู่ขนำน 
1.1 ค่ำตอบแทนวิทยำกร (ปฏิบัติกำรจัดกำร
เรียนรู้สะเต็มศึกษำ) 
     (2 คน x 600 บำท x 6 ชม. x 1 วัน) 
1.2 ค่ำอำหำรกลำงวัน 

 (150 คน x 110 บำท x 1 มื้อ x 1 วัน) 
1.3 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 

 (150 คน x 35 บำท x 2 มื้อ x 1 วัน) 
1.4 ค่ำพำหนะวิทยำกร (ไป-กลับ)  

61,000 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

7,200 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

16,500 
 

10,500 
 

1,600 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

     (2 คน x 400 บำท x 2 เที่ยว) 
1.5 ค่ำจ้ำงท ำเอกสำร (100 เล่ม x 100 บำท) 
1.6 ค่ำวัสดุ 

 
10,000 

 
 

15,200 
กิจกรรมที่ 2 นิเทศติดตำมโรงเรียนที่เข้ำร่วม
โครงกำร STEM Education ให้สอดคล้องกับ
บริบทของสถำนศึกษำ 
2.1 ค่ำพำหนะในกำรนิเทศ โดยทีมศึกษำนิเทศก์
ที่ผ่ำนกำรอบรมแนวทำงกำรนิเทศก์จำก สสวท.       
     (3 คน x 300 บำท x 20 โรงเรียน) 
2.2 ค่ำวัสดุและค่ำจ้ำงจัดท ำส ำเนำรำยงำนกำร
นิเทศติดตำมในรูปแบบกำรวิจัย 

19,000 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
18,000 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

1,000 

 
 
 
 
 
 
 
 

รวมงบประมาณ 80,000 25,200 39,600 15,200 
*หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
ปัจจัยความเสี่ยง 

-ไม่มี- 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

-ไม่มี- 

8. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/ค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย เครื่องมือ 

เชิงปริมาณ 
1) ร้อยละของผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูวิชำกำร เข้ำรับกำรอบรมตำม
โครงกำร 
2) ร้อยละของสถำนศึกษำสมัครใจเข้ำร่วมโครงกำรโรงเรียนคู่ขนำน  
STEM Education 
3) ร้อยละของครูวิทยำศำสตร์ที่ได้รับกำรนิเทศกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
แบบ STEM 

 
100 

 
อย่ำงน้อย 
ร้อยละ 80 

100 
 

 
เอกสำรกำร

อบรม 
แบบส ำรวจ  

 
แบบนิเทศ 

เชิงคุณภาพ 
1) ระดับควำมเป็นผู้น ำทำงวิชำกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ และครู
วิชำกำร ตำมแนวทำงสะเต็มศึกษำ 
2) ระดับกำรจัดท ำแผนกำรสอนสะเต็มศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ 
 
3) ระดับกำรนิเทศกำรเรียนกำรสอนสะเต็มศึกษำทุกโรงเรียนในสังกัด 

 
อย่ำงน้อย 
ร้อยละ 80 
อย่ำงน้อย 
ร้อยละ 80 
อย่ำงน้อย 

โรงละ 1 ครั้ง/ 

 
แบบสอบถำม/
แบบประเมิน 
แบบประเมิน 

 
แบบนิเทศ 
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ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย เครื่องมือ 
1 ภำคเรียน 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
9.1 ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ อย่ำงน้อยร้อยละ 80 มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และเพ่ิมพูน

ศักยภำพเป็นผู้น ำทำงวิชำกำรตำมแนวทำงสะเต็มศึกษำ 
9.2 ครูผู้สอนในสังกัด สพป.ปทุมธำนี เขต 2 อย่ำงน้อยร้อยละ 80 สำมำรถจัดท ำแผนกำรสอนสะเต็ม

ศึกษำได้อย่ำงมีคุณภำพ 
9.3 ครูผู้สอนวิทยำศำสตร์ ร้อยละ 100 ได้รับกำรนิเทศกำรเรียนกำรสอน STEM  
9.4 ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำยกระดับคุณภำพกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ 

และเทคโนโลยีให้เท่ำเทียมนำนำชำติ 
9.5 ครูระดับชั้นประถมศึกษำจัดประสบกำรณ์/จัดท ำแผนกำรสอนสะเต็มศึกษำ 
9.6 ครูปรับกำรเรียนเปลี่ยนวิธีสอนตำมแนวทำงสะเต็มศึกษำในโรงเรียน ทุกระดับชั้น 
9.7 เร่งรัดพัฒนำหลักสูตรสะเต็มศึกษำ/เอกสำรกิจกรรมสะเต็มศึกษำ เพ่ือให้สถำนศึกษำ ครูได้ใช้เป็น

แนวทำงจัดกำรเรียนกำรสอน 

10. การอนุมัติโครงการ 

ลงชื่อ ผู้เสนอโครงกำร 
     (ว่ำที่ ร.ต. นันทเดช  โชคถำวร) 

      ต ำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร 
 
ลงชื่อ ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร 
     (นำงเกศรินทร  จิตรสิงห์) 

ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
 

ลงชื่อ ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร 
    (นำยวิรุฬห์  แสงงำม) 

ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
 

ลงชื่อ ผู้อนุมัติโครงกำร 
              (นำยวิชัย  แสงศร)ี 

ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ด้านพัฒนาก าลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้อง

กับความต้องการของประเทศ 
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หน่วยงาน  กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ สพป.ปทุมธำนี เขต 2 
ชื่อโครงการ โครงกำรวิจัยระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
สอดคล้องกับนโยบาย  ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ข้อที่ 2  ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

 ยุทธศำสตร์ ศธ. ข้อที่ 4  ด้ำนพัฒนำก ำลังคนและงำนวิจัยที่สอดคล้อง 
กับควำมต้องกำรของประเทศ 

 6 นโยบำยเร่งด่วน สพฐ. ข้อที่ 3  ด้ำนพัฒนำก ำลังคนและงำนวิจัยที่สอดคล้อง 
กับควำมต้องกำรของประเทศ 

    จุดเน้นเชิงนโยบำย รมว.ศธ. ข้อที่ 2  ด้ำนกำรผลิต พัฒนำก ำลังคนและสร้ำง 
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์ 
1. นำงสำวไอลดำ   คล้ำยส ำริด  เบอร์โทรศัพท์  089-882-0077 

1. หลักการและเหตุผล   
ตำมที่ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ก ำหนดเป้ำหมำยในแผนยุทธศำสตร์ที่ 4 กำร

ผลิตพัฒนำก ำลังคนและงำนวิจัยที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของกำรพัฒนำประเทศ โดยก ำหนดตัวชี้วัดของ
ควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำร คือ ร้อยละ 80 ของหน่วยงำนทุกระดับมีกำรวิจัยที่สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์
ได้ โดยก ำหนดให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำด ำเนินกำรวิจัยอย่ำงน้อย 1 เรื่อง เพ่ือพัฒนำหรือแก้ปัญหำกำร
จัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ โดยให้ควำมส ำคัญกับกำรจัดกำรศึกษำในยุคประเทศไทย 4.0  
กำรพัฒนำคุณลักษณะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 นโยบำยจุดเน้นในกำรจัดกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร 
หรือ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
จึงก ำหนดโครงกำรวิจัยเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือพัฒนำนวัตกรรมทำงกำรศึกษำที่มุ่ง
เตรียมควำมพร้อมคุณลักษณะของผู้เรียนให้สอดคล้องกับสภำพกำรเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ที่ส่งผลให้
ผู้เรียนซึ่งเป็นผลผลิตของหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ สำมำรถมีชีวิตด ำรงอยู่ในสังคมอย่ำงมีควำมสุข 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือพัฒนำผลงำนวิจัยระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่ส่งเสริมคุณลักษณะส ำคัญของผู้เรียนในศตวรรษ

ที่ 21 : ทักษะกำรคิดวิเครำะห์ 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
 1) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 ด ำเนินกำรวิจัยในปีกำรศึกษำ 2560 
จ ำนวน 1 เรื่อง 

2) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 ได้เข้ำร่วมกำรประชุมวิชำกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้น ำเสนอผลกำรวิจัยในระดับภูมิภำค 

3.2 เชิงคุณภาพ 
1) ผลงำนวิจัยระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำน ำเสนอรำยละเอียดที่แสดงถึงกำรศึกษำค้นคว้ำทำงทฤษฎี

กำรศึกษำท่ีเชื่อถือได้ ใน 5 บท ได้แก่ บทที่ 1 บทน ำ บทที่ 2 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง บทที่ 3 วิธีด ำเนินกำร
วิจัย  บทที่ 4 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล และ บทที่ 5 สรุปผลกำรวิจัย อภิปรำยผลและข้อเสนอแนะ  
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4.วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมที่ 1 กำรประชุมปฏิบัติกำรสนทนำกลุ่มย่อย 

(Focus group) เพ่ือสังเครำะห์รูปแบบของห้องเรียน
ศตวรรษใหม่ที่ส่งเสริมทักษะกำรคิดวิเครำะห์ของผู้เรียน  
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 แต่งตั้งคณะท ำงำนในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมกำรสนทนำ
กลุ่มย่อย/ ประสำนงำนเพ่ือวำงกรอบงำน 
1.2 กำรประชุมปฏิบัติกำรสนทนำกลุ่มย่อย (Focus group) 
เพ่ือสังเครำะห์รูปแบบของห้องเรียนศตวรรษใหม่ที่ส่งเสริม
ทักษะกำรคิดวิเครำะห์ของผู้เรียน 
1.3 รำยงำนผลกำรประชุมปฏิบัติกำรฯ 

22 มิ.ย. 60 นำงสำวไอลดำ  
คล้ำยส ำริด 

2 กิจกรรมที่ 2 กำรประชุมปฏิบัติกำรตรวจสอบคุณภำพ
เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูลกำรวิจัย
ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2.1 แต่งตั้งคณะท ำงำนตรวจสอบเครื่องมือกำรวิจัยระดับ
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/ ประสำนงำนเพื่อวำงกรอบงำน 

26 ก.ค. 60 นำงสำวไอลดำ  
คล้ำยส ำริด 

 2.2 ประชุมปฏิบัติกำรตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือที่ใช้ใน
กำรวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูลกำรวิจัยระดับเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ 
2.3 รำยงำนผลกำรประชุมปฏิบัติกำรฯ 

  

3 กิจกรรมที่ 3 ประชุมปฏิบัติกำรวำงแผนกำรด ำเนินกำรวิจัย
ในโรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำย 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
3.1 ประสำนโรงเรียนที่เข้ำร่วมเป็นกลุ่มเป้ำหมำยของ
โครงกำรวิจัย 
3.2 ด ำเนินกิจกรรมประชุมประชุมปฏิบัติกำรวำงแผนกำร
ด ำเนินกำรวิจัยในโรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำย 
3.3 รำยงำนผลกำรประชุมปฏิบัติกำรฯ 

27 ก.ค. 60 นำงสำวไอลดำ  
คล้ำยส ำริด 

4 กิจกรรมที่ 4 กำรนิเทศ ติดตำม กำรด ำเนินกำรวิจัย 
ในโรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำย 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1) ประสำนโรงเรียนที่เข้ำร่วมเป็นกลุ่มเป้ำหมำยของ
โครงกำรวิจัย 
2) ด ำเนินกำรนิเทศ ติดตำมกำรด ำเนินกำรวิจัย 
3) รำยงำนผลกำรประชุมปฏิบัติกำรฯ 
 

ส.ค. 60 นำงสำวไอลดำ  
คล้ำยส ำริด 
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
5 กิจกรรมที่ 5 สรุปผลกำรด ำเนินกำร 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
5.1 วิเครำะห์ผลกำรด ำเนินกำรในโรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำย
ของกำรวิจัยระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
5.2 น ำเสนอรำยงำนวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

10 ก.ย. 60 นำงสำวไอลดำ  
คล้ำยส ำริด      

5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 วันที่ 1 พฤษภำคม - 30 กันยำยน 2560 
 สถำนที่ด ำเนินกำร ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนีเขต 2  

6.งบประมาณ 
จ ำนวน 35,500 บำท  (สำมหมื่นห้ำพันห้ำร้อยบำทถ้วน) 

 รำยละเอียดดังนี้ : 
กิจกรรมและรายละเอียด งบประมาณ งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ในการใช้งบประมาณ ที่ใช้ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุ 
กิจกรรมที่ 1 กำรประชุมปฏิบัติกำรสนทนำกลุ่มย่อย 
(Focus group) เพ่ือสังเครำะห์รูปแบบของ
ห้องเรียนศตวรรษใหม่ที่ส่งเสริมทักษะกำรคิด
วิเครำะห์ของผู้เรียน 

7,200   
 

 

 

1.1 ค่ำอำหำรกลำงวัน 
     (40 คน x 110 บำท x 1 มื้อ x 1 วัน) 
1.2 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
     (40 คน x 35 บำท x 2 มื้อ x 1 วัน) 

  4,400 
 

2,800 
 

 
 
 

 
กิจกรรมที่ 2 กำรประชุมปฏิบัติกำรตรวจสอบ
คุณภำพเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยและเก็บรวบรวม
ข้อมูลกำรวิจัยระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
2.1 ค่ำอำหำรกลำงวัน 
     (40 คน x 110 บำท x 1 มื้อ x 1 วัน) 
2.2 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
     (40คน x 35 บำท x 2 มื้อ x 1 วัน ) 
2.3 ค่ำตอบแทนวิทยำกร 
    (1 คน x 1,200 บำท x 6 ชม. x 1 วัน) 

14,400  
 
 
 
 
 
 

7,200 
 

 
 
 

4,400 
 

2,800 
 
 

 

กิจกรรมที่ 3 ประชุมปฏิบัติกำรวำงแผนกำร
ด ำเนินกำรวิจัยในโรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำย 
3.1 ค่ำอำหำรกลำงวัน 
     (70 คน x 110 บำท x 1 มื้อ x 1 วัน) 
3.2 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
     (70คน x 35 บำท x 2 มื้อ x 1 วัน) 

12,600   
 

7,700 
 

4,900 
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กิจกรรมและรายละเอียด งบประมาณ งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ในการใช้งบประมาณ ที่ใช้ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุ 

กิจกรรมที่ 4 กำรนิเทศ ติดตำม กำรด ำเนินกำรวิจัย 
ในโรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำย 

-    

กิจกรรมที่ 5 สรุปผลกำรด ำเนินกำร -    
รวมงบประมาณ 35,500 7,200 28,300 - 

*หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

7.การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
ปัจจัยความเสี่ยง 

-ไม่มี- 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

-ไม่มี- 

8. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย เครื่องมือ 

เชิงปริมาณ 
1) จ ำนวนผลงำนวิจัยระดับเขตพ้ืนที่ที่ด ำเนินกำรปีกำรศึกษำ 2560 

 
 1 เรื่อง 

 
แบบส ำรวจ 

2) กำรได้รับกำรคัดเลือกให้เข้ำร่วมกำรประชุมวิชำกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
น ำเสนอผลกำรวิจัยในระดับภูมิภำค 

ได้รับกำร
คัดเลือก 

แบบส ำรวจ 

เชิงคุณภาพ 
1) คุณภำพของรำยงำนผลงำนวิจัยฉบับสมบูรณ์  

 
น ำเสนอ 5 บท 

 
แบบส ำรวจ 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำด้วยกระบวนกำรวิจัย 

10. การอนุมัติโครงการ 
 
ลงชื่อ ผู้เสนอโครงกำร 
      (นำงสำวไอลดำ  คล้ำยส ำริด) 

  ต ำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
 
 
ลงชื่อ ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร 
     (นำงเกศรินทร  จิตรสิงห์) 

ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
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ลงชื่อ ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร 
    (นำยวิรุฬห์  แสงงำม) 

ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
 
 

ลงชื่อ ผู้อนุมัติโครงกำร 
              (นำยวิชัย  แสงศร)ี 

ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
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หน่วยงาน  กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ   สพป.ปทุมธำนี  เขต  2 
ชื่อโครงการ  แนะแนวกำรศึกษำต่อและกำรเลือกอำชีพเพ่ือกำรมีงำนท ำในอนำคต 
สอดคล้องกับนโยบาย  ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ข้อที่ 2  ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

 ยุทธศำสตร์ ศธ. ข้อที่ 4  ด้ำนพัฒนำก ำลังคนและงำนวิจัยที่สอดคล้อง 
กับควำมต้องกำรของประเทศ 

 6 นโยบำยเร่งด่วน สพฐ. ข้อที่ 3  ด้ำนพัฒนำก ำลังคนและงำนวิจัยที่สอดคล้อง 
กับควำมต้องกำรของประเทศ 

    จุดเน้นเชิงนโยบำย รมว.ศธ. ข้อที่ 2  ด้ำนกำรผลิต พัฒนำก ำลังคนและสร้ำง 
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์   
1. นำงพนิดำ  พงษ์ประเสริฐ  เบอร์โทรศัพท์  081-554-1198   

1.หลักการและเหตุผล 
ตำมที่รัฐบำลมีนโยบำยด้ำนกำรปฏิรูปกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ เพ่ือสร้ำงคุณภำพคนไทยให้สำมำรถ

เรียนรู้พัฒนำตนได้เต็มศักยภำพ ประกอบอำชีพและด ำรงชีวิตได้อย่ำงเหมำะสมโดยเป็นคนที่มีคุณธรรมกำรจัด
กำรศึกษำมีเป้ำหมำยส่งเสริมกำรพัฒนำกำรรอบด้ำนทั้งร่ำงกำย อำรมณ์ สังคม สติปัญญำ โดยเฉพำะเน้น  
กำรพัฒนำกระบวนกำรคิด ทักษะชีวิต กำรปลูกฝังค่ำนิยมคนไทย 12 ประกำรและประสบกำรณ์ฝึกปฏิบัติผ่ำน
กิจกรรมอย่ำงเหมำะสมแต่ละช่วงวัย และสอดคล้องกับนโยบำยโครงกำรลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้  เพ่ือวำง
พ้ืนฐำนกำรศึกษำและอำชีพ ทั้งนี้ต้องเร่งเสริมสร้ำงภำพแข็งแกร่งทำงกำรศึกษำทุกระดับ(นโยบำย สพฐ. ข้อ 2)
ทุกประเภทรวมทั้งเด็กที่มีควำมต้องกำรพิเศษ และเด็กด้อยโอกำสให้มีควำมรู้ และทักษะแห่งโลกยุคใหม่ 
ควบคู่กันโดยเฉพำะกำรอ่ำน กำรเขียนและกำรคิด เตรียมพร้อมเข้ำสู่กำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่องระดับสูง โลกกำร
งำนและกำรอยู่ร่วมกันในสังคมโลก 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 จึงก ำหนดโครงกำรนี้ขึ้น เพ่ือขับเคลื่อน
บริกำรแนะแนวและกำรจัดกิจกรรมแนะแนวในสถำนศึกษำ ตำมนโยบำยด้ำนกำรปฏิรูปกำรศึกษำ ก ำหนด
พัฒนำครูแนะแนว/ครูที่ท ำหน้ำที่แนะแนวทุกโรงเรียนให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และสำมำรถจัดบริกำรแนะแนว
ครบทุกขั้นตอน และน ำหลักสูตรกำรจัดกิจกรรมแนะแนวลงสู่ห้องเรียนในทุกระดับชั้น โดยเฉพำะระดับชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำยทุกคนให้มีควำมพร้อมด้ำนวิชำชีพ และส่งเสริมสนับสนุนให้
ผู้เรียนพร้อมก้ำวสู่โลกของกำรมีอำชีพอย่ำงมีคุณภำพ 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำควำมเข้มแข็งระบบแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือคุ้มครอง

นักเรียนในสถำนศึกษำ  
2.2 เพ่ือให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ทุกคนได้รับกำรส่งเสริม สนับสนุนให้มีแรงจูงใจสู่กำร

เลือกอำชีพ ด้วยกระบวนกำรแนะแนวและได้รับกำรพัฒนำควำมรู้ ทักษะ เจตคติที่ดีในกำรเข้ำสู่โลกอำชีพเพ่ือกำรมี
งำนท ำในอนำคต 
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3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 
ครูแนะแนว/ครูผู้รับผิดชอบ และนักเรียน ม.3  ทุกคนเข้ำร่วมกิจกรรม “ประชำรัฐ ปทุมธำนีร่วมใจ  

ส่งเสริมเด็กไทยเรียนอำชีวะ สร้ำงทักษะแรงงำน Thailand 4.0” จ ำนวน 1,216 คน  1 วัน 
3.2 เชิงคุณภาพ 
นักเรียนระดับชั้น ม. 3 ทุกคนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทำงกำรศึกษำต่อ ตัดสินใจและ

วำงแผนชีวิตด้ำนกำรเรียนประกอบอำชีพได้อย่ำงเหมำะสมกับศักยภำพตนเองและควำมสอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของตลำดแรงงำนได้เป็นอย่ำงดี  

4. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1 กิจกรรมที่  1  ร่วมกิจกรรมโครงกำร “ประชำรัฐ  ปทุมธำนีร่วมใจ 

ส่งเสริมเด็กไทยเรียนอำชีวะ  สร้ำงทักษะแรงงำน Thailand 4.0”  
ปีกำรศึกษำ  2560 ร่วมกิจกรรมโครงกำร “ประชำรัฐร่วมใจ 
ส่งเสริมเด็กไทย เรียนอำชีวะ สร้ำงทักษะแรงงำน Thailand 4.0”   
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 แจ้งและจัดสรรงบประมำณให้กับ รร.ขยำยโอกำสเข้ำร่วม
กิจกรรมของจังหวัดปทุมธำนี 
1.2 ร่วมจัดกิจกรรม “วันแนะแนวกำรศึกษำต่อและอำชีพ 
1.3 สรุปและประเมินผลกำรด ำเนินกิจกรรม 

ม.ค.- ก.พ.
60 

นำงพนิดำ    
พงษ์ประเสริฐ 

 

2 กิจกรรมที่  2  นิเทศ  ติดตำม  และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
2.1 นิเทศ ติดตำมโรงเรียนขยำยโอกำส 
2.2 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

ก.พ. – มิ.ย. 
60 

นำงพนิดำ    
พงษ์ประเสริฐ 

  
 
5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 เดือน มกรำคม พ.ศ. 2560  ถึง วันที ่30 เดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2560 

สถำนที่ด ำเนินกำร สพป.ปทุมธำนี  เขต  2 และในสถำนศึกษำสังกัด สพป.ปทุมธำนี  เขต  2 
6. งบประมาณ 
 จ ำนวน  146,445  บำท (หนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันสี่ร้อยสี่สิบห้ำบำทถ้วน) 
 รำยละเอียดดังนี้ : 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1  ร่วมกิจกรรมโครงกำร “ประชำรัฐ  
ปทุมธำนีร่วมใจ ส่งเสริมเด็กไทยเรียนอำชีวะ  สร้ำง
ทักษะแรงงำน Thailand 4.0”     
1.1 จัดสรรงบประมำณเป็นค่ำอำหำรว่ำงและ
เครื่องดื่ม 1 มื้อ เป็นเงิน 35 บำท และอำหำร
กลำงวัน 1 มื้อ เป็นเงิน 85 บำท รวม120 บำท /คน 

146,445 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

     1)  สพป.ปท.2/ 20  คน  
     2)  ร.ร.ชุมชนประชำธิปัตย์วิทยำคำร/ 148 คน 
     3)  รร.ชุมชนวัดพิชิตปิตยำรำม/ 62 คน 
     4)  รร.วัดเขียนเขต/ 215 คน  
     5)  รร.วัดมูลจินดำรำม/77  คน 

6)  รร.วัดแสงสรรค์/ 74  คน 
     7)  รร.วัดอัยยิกำรำม/ 118 คน 
     8)  รร.ชุมชนเลิศพินิจพิทยำคม/ 66 คน 
     9)  รร.ชุมชนวัดท ำเลทอง/ 22 คน 
     10)  รร.วัดคลองชัน/ 66 คน 
     11)  รร.วัดชัยมังคลำรำม/ 11 คน 
     12)  รร.วัดทศทิศ/ 18 คน 
     13)  รร.วัดปัญจทำยิกำวำส/ 28 คน 
     14)  รร.วัดพิรุณศำสตร์/ 24 คน 
     15)  รร.วัดลำดสนุ่น/ 103 คน 
     16)  รร.วัดสมุหรำษฎร์บ ำรุง/ 27 คน 
     17)  รร.วัดสวุรรณ/ 33 คน 
     18)  รร.ชุมชนประชำนิกรอ ำนวยเวทย์/ 25 คน 
     19)  รร.วัดจตุพิธวรำวำส/10 คน 
     20)  รร.วัดจุฬำจินดำรำม/ 16 คน 
     21)  รร.วัดรำษฎรบ ำรุง/ 19 คน 
     22)  รร.วัดศรีสโมสร/ 14 คน 
     23)  รร.อยู่ประชำนุเครำะห์/ 20 คน 
1.2 ค่ำจัดจ้ำงท ำป้ำยไวนิล 

 2,400 
17,760 
7,440 
25,800 
9,240 
8,880 
14,160 
7,920 
2,640 
7,920 
1,320 
2,160 
3,360 
2,880 
12,360 
3,240 
3,960 
3,000 
1,200 
1,920 
2,280 
1,680 
2,400 
525 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 รวมทั้งสิ้น  146,445 - 146,445 - 
*หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
ปัจจัยความเสี่ยง 

-ไม่มี- 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

-ไม่มี- 
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8. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย เครื่องมือ 

เชิงปริมาณ 
1) ร้อยละของโรงเรียนขยำยโอกำสสำมำรถด ำเนินกำรจัดกิจกรรมและ
บริกำรแนะแนวได้ตำมนโยบำย 
2) ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.3 ได้รับกำรส่งเสริมให้มีแรงจูงใจสู่อำชีพและ
กำรเลือกอำชีพเพ่ือกำรมีงำนท ำในอนำคตด้วยกำรแนะแนว  
3) ร้อยละของนักเรียนด้อยโอกำสและเด็กพิกำรระดับชั้น ม.3 และ ม.6 
ได้รับกำรพัฒนำทักษะอำชีพ 

 
100 

 
100 

 
100 

 
แบบสอบถำม 

 
แบบสอบถำม 

 
แบบสอบถำม 

 
เชิงคุณภาพ 
1) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ทุกคนได้รับกำรส่งเสริมให้มีแรงจูงใจสู่
อำชีพด้วยกำรแนะแนวและมีทักษะที่เหมำะสม สำมำรถตัดสินใจและ
วำงแผนชีวิตด้ำนกำรประกอบอำชีพได้อย่ำงเหมำะสมกับศักยภำพตนเอง
และควำมสอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนได้เป็นอย่ำงดี 

 
100 

 
แบบสอบถำม 

 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
9.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ทุกคนได้รับกำรส่งเสริมให้มีแรงจูงใจสู่อำชีพด้วยกำรแนะแนวและมี

ทักษะที่เหมำะสมเพ่ือกำรมีงำนท ำในอนำคต    
9.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำทุกคนมีทักษะกำรด ำเนินชีวิตและมีภูมิคุ้มกันที่ดี  

10. การอนุมัติโครงการ 
 

ลงชื่อ ผู้เสนอโครงกำร 
       (นำงพนิดำ  พงษ์ประเสริฐ) 

  ต ำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร 
 
ลงชื่อ ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร 
       (นำงตวงรักษ์  รับพร) 

       ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
 
 

ลงชื่อ ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร 
    (นำยวิรุฬห์  แสงงำม) 

ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
 

ลงชื่อ ผู้อนุมัติโครงกำร 
              (นำยวิชัย  แสงศร)ี 

ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ด้าน ICT เพื่อการศึกษา 
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หน่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรศึกษำ สพป.ปทุมธำนี เขต 2 
ชื่อโครงการ ส่งเสริมพัฒนำระบบ ICT และข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้

ปีงบประมำณ 2560 
สอดคล้องกับนโยบาย  ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ข้อที่ 4   

ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมกันทำงสังคม 
 ยุทธศำสตร์ ศธ. ข้อที่ 5  ด้ำน ICT เพ่ือกำรศึกษำ 
 6 นโยบำยเร่งด่วน สพฐ. 5  ด้ำน ICT เพ่ือกำรศึกษำ 

    จดุเน้นเชิงนโยบำย รมว.ศธ. ข้อที่ 4   
ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและกำรลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ  

ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์   
1. นำยวิจำรณ์  ดำนุวงศ์    เบอร์โทรศัพท์  081-401-2594 
2. ว่ำที่ ร.ต.นันทเดช  โชคถำวร  เบอร์โทรศัพท์  089-132-9744 
3. นำยเกรียงไกร  พุทไธวัฒน์  เบอร์โทรศัพท์  089-669-7967 
4. นำยชนินทร กองสุข   เบอร์โทรศัพท์  095-805-0680   

1. หลักการและเหตุผล 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 ได้ด ำเนินกำรตำมนโยบำย กลยุทธ์ จุดเน้น 
ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร และส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำนที่มุ่งเน้นเร่งรัดกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้เพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำร
เรียนรู้ของครูผู้สอน มุ่งส่งเสริม สนับสนุนกำรใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำร และกำร
จัดกำรเรียนรู้ให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำในสังกัดมีกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำด้วย
เทคโนโลยีกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ใช้ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต
ควำมเร็วสูงเพื่อบริหำรจัดกำร กำรพัฒนำระบบกำรสื่อสำร ข้อมูลสำรสนเทศ และกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ ทั้งนี้กำรส่งเสริมพัฒนำระบบ ICT และข้อมูล
สำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้ภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำใน
สังกัด เป็นปัจจัยส ำคัญยิ่ง ที่จะท ำให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิ ผล เพ่ือให้กำร
ด ำเนินงำนเป็นไปตำมตำมวัตถุประสงค์ จึงได้จัดท ำโครงกำรนี้ขึ้น 

2.วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำในสังกัดทุกแห่งมีกำรพัฒนำระบบ ICT ให้มี
ควำมพร้อมทั้งด้ำนวัสดุอุปกรณ์และกระบวนกำรใช้ที่เหมำะสม ใช้เป็นเครื่องมือในกำรบริหำรจัดกำร กำร
สื่อสำร กำรประชุม นิเทศ ติดตำมและประเมินผล ออนไลน์  กำรพัฒนำและเผยแพร่ข้อมูลสำรสนเทศของ
องค์กรที่ถูกต้อง สะดวก รวดเร็วเป็นฐำนเดียวกัน 

2. เพ่ือให้สถำนศึกษำในสังกัดทุกแห่งมีกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ กำรจัดกำรเรียนรู้ผ่ำนเทคโนโลยี
สำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 1 
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3.เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 
1) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ และสถำนศึกษำในสังกัดทุกแห่ง จ ำนวน 67 แห่ง ได้รับ

กำรพัฒนำระบบ ICT ให้มีควำมพร้อมเป็นช่องทำงในกำรสื่อสำร บริหำรจัดกำร นิเทศติดตำมผล ประชุม
ออนไลน์ภำยในเครือข่ำยองค์กร 

2) บุคลำกรผู้รับผิดชอบของสถำนศึกษำในสังกัด แห่งละ 1 คน รวม 67 คนและศึกษำนิเทศก์ 
บุคลำกรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ จ ำนวน 13 คน รวมทั้งสิ้น 80 คน เข้ำร่วมประชุมปฏิบัติกำรพัฒนำ 
ระบบ ICT และข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้ปีงบประมำณ 2560 เวลำ 2 วัน 

3.2 เชิงคุณภาพ 
1) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ และสถำนศึกษำในสังกัดทุกแห่ง จ ำนวน 67 แห่ง  

มีควำมพร้อมด้ำนระบบ ICT สำมำรถใช้เป็นช่องทำงในกำรสื่อสำร บริหำรจัดกำร นิเทศติดตำมผล ประชุม
ออนไลน์ภำยในเครือข่ำยองค์กรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

2) บุคลำกรผู้รับผิดชอบของสถำนศึกษำในสังกัด และศึกษำนิเทศก์ บุคลำกรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ ผู้เข้ำร่วมประชุมปฏิบัติกำรพัฒนำระบบ ICT และข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรและกำร
จัดกำรเรียนรู้ปีงบประมำณ 2560  มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ สำมำรถปฏิบัติตำมวัตถุประสงค์ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและเผยแพร่แก่บุคลำกรในสังกัดได้ 
 

4.วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมที ่1 ประชุมปฏิบัติกำรพัฒนำระบบ ICT และข้อมูลสำรสนเทศ

เพ่ือกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรฯ 
1.2 จัดท ำเอกสำรประกอบกำรประชุมปฏิบัติกำร 
1.3 จัดประชุมปฏิบัติกำรพัฒนำระบบ ICT และข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำร
บริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้  เวลำ 2 วัน 
1.4 ประเมินและสรุปผลกำรด ำเนินงำน 
1.5 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

ก.ค. - ส.ค.
60 

นำยวิจำรณ์ 
ดำนุวงศ์ 

2 กิจกรรมที ่2 นิเทศ ติดตำมผลกำรด ำเนินกำร 
2.1 จัดท ำเครื่องมือกำรนิเทศ 
2.2 ด ำเนินกำรนิเทศ 
2.3 สรุปรำยงำนผลกำรนิเทศ ติดตำมผล 

ก.ค. - ก.ย.
60 

นำยวิจำรณ์ 
ดำนุวงศ์ 

5.ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 วันที่ 1  ตุลำคม  2559  ถึง  30  กันยำยน  2560 
 สถำนที่ด ำเนินกำร  สพป.ปทุมธำนี เขต 2 สถำนศึกษำในสังกัด  
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6. งบประมาณ 
 จ ำนวน  40,000  บำท  (สี่หมื่นบำทถ้วน) 
 รำยละเอียดดังนี้ : 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมปฏิบัติกำรพัฒนำระบบ ICT 
และข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรและ
กำรจัดกำรเรียนรู้ผู้ประชุมศึกษำดูงำน 
1.1 ค่ำอำหำรกลำงวัน 
     (80 คน × 110 บำท × 1 มื้อ x 2 วัน) 
1.2 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
     (80 คน × 35 บำท × 2 มื้อ x 2 วัน) 
1.3 ค่ำจ้ำงจัดท ำเอกสำร (85 ชุด × 30 บำท) 
1.4 ค่ำตอบแทนวิทยำกร   
     (1 คน × 600 บำท × 6 ชม. x 2 วัน) 
1.5 ค่ำวัสดุประกอบกำรประชุมปฏิบัติกำร 

40,000  
 
 
 
 
 
 
 

7,200 

 
 
 

17,600 
 

11,200 
 

2,550 

 
 
 
 
 
 

 
1,450 

กิจกรรมที ่2 นิเทศ ติดตำมผลกำรด ำเนินกำร -    
รวมงบประมาณ 40,000 7,200 31,350 1,450 

*หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

7. การวิเคราะห์ความเสียงของโครงการ 
ปัจจัยความเสี่ยง 

 -ไม่มี- 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

-ไม่มี- 

8. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย เครื่องมือ 

1. ร้อยละของสพป.และสถำนศึกษำในสังกัด จ ำนวน 67 แห่ง มีควำม
พร้อมด้ำนระบบ ICT สำมำรถใช้เป็นช่องทำงในกำรสื่อสำร บริหำรจัดกำร 
นิเทศติดตำมผล ประชุมออนไลน์ไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ 
2. ร้อยละของบุคลำกรผู้เข้ำร่วมประชุมฯ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ สำมำรถ
ปฏิบัติตำมวัตถุประสงค์ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเผยแพร่แก่บุคลำกรใน
สังกัดได้ 

100 
 
 

100 
 

 

แบบส ำรวจ 
 
 

แบบประเมิน 
 
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำในสังกัดทุกแห่งมีช่องทำงในกำรสื่อสำรทำงไกลผ่ำน 

ระบบICT สำมำรถสื่อสำร บริหำรจัดกำร ประชุม นิเทศติดตำมผล ระหว่ำงเครือข่ำยขององค์กรได้ ด้วยควำม
สะดวก รวดเร็วและประหยัด  
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9.2 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำในสังกัดทุกแห่งมีบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ
ในกำรใช้และพัฒนำระบบ ICT และข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและเผยแพร่แก่บุคลำกรในสังกัดได้ อันจะส่งผลต่อกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำให้สูงขึ้น
ต่อไป  

10. การอนุมัติโครงการ 

ลงชื่อ ผู้เสนอโครงกำร 
          (นำยวิจำรณ์  ดำนุวงศ์) 

  ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรศึกษำ 
 

ลงชื่อ ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร 
    (นำยวิรุฬห์  แสงงำม) 

ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
 

ลงชื่อ ผู้อนุมัติโครงกำร 
              (นำยวิชัย  แสงศร)ี 

ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
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หน่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรศึกษำ   สพป.ปทุมธำนี เขต 2 
ชื่อโครงการ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศึกษำดูงำนพัฒนำกำรใช้กำรศึกษำทำงไกลผ่ำน DLIT, DLTV, ETV 
สอดคล้องกับนโยบาย  ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ข้อที่ 4   

ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมกันทำงสังคม 
 ยุทธศำสตร์ ศธ. ข้อที่ 5  ด้ำน ICT เพ่ือกำรศึกษำ 
 6 นโยบำยเร่งด่วน สพฐ. 5  ด้ำน ICT เพ่ือกำรศึกษำ 

    จุดเน้นเชิงนโยบำย รมว.ศธ. ข้อที่ 4   
ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและกำรลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ  

ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์   
1. นำยวิจำรณ์  ดำนุวงศ์    เบอร์โทรศัพท์  081-401-2594 
2. ว่ำที่ ร.ต.นันทเดช  โชคถำวร  เบอร์โทรศัพท์  089-132-9744 
3. นำยเกรียงไกร  พุทไธวัฒน์  เบอร์โทรศัพท์  089-669-7967 
4. นำยชนินทร กองสุข   เบอร์โทรศัพท์  095-805-0680   

1. หลักการและเหตุผล 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 ได้ด ำเนินกำรตำมนโยบำย กลยุทธ์ จุดเน้น
ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร และส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำนที่มุ่งเน้นเร่งรัดกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้เพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำร
เรียนรู้ของครูผู้สอน มุ่งส่งเสริม สนับสนุนกำรใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำร และกำร
จัดกำรเรียนรู้ให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำในสังกัดมีกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำด้วย
เทคโนโลยีกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ใช้ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต
ควำมเร็วสูงเพ่ือบริหำรจัดกำร กำรพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศ และกำรจัดกำรเรียนกำรสอนด้วยสื่อ DLIT 
DLTV และ ETV ไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ จึงได้จัดท ำโครงกำรประชุม
ศึกษำดูงำนพัฒนำกำรใช้กำรศึกษำทำงไกลผ่ำนDLIT,DLTVและETV  ปีงบประมำณ 2560 นี้ขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำในสังกัดมีกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำด้วยเทคโนโลยี

กำรศึกษำทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ  ใช้ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ำยอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูงเพ่ือ
บริหำรจัดกำร และใช้กำรศึกษำทำงไกลผ่ำน DLIT DLTVและETVได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล  

3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 
1) สถำนศึกษำในสังกัดทุกแห่ง จ ำนวน 67 แห่ง มีกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำร

และกำรจัดกำรเรียนรู้ 
2) ผู้บริหำรสถำนศึกษำหรือบุคลำกรผู้รับผิดชอบของสถำนศึกษำในสังกัด แห่งละ 1 คน รวม 67 คน

และศึกษำนิเทศก์ บุคลำกรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ จ ำนวน 7 คน รวมทั้งสิ้น 75 คน  เข้ำร่วมศึกษำดู
งำนแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรใช้ DLIT ในสถำนศึกษำที่เป็นต้นแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ เป็นเวลำ 1 วัน  

3) สถำนศึกษำในสังกัดทุกแห่งมีกำรพัฒนำกำรใช้กำรศึกษำทำงไกลผ่ำนDLIT DLTVและETV เพ่ือกำร
จัดกำรเรียนรู้ 
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3.2 เชิงคุณภาพ 
1) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำในสังกัดใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำร

จัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
2) ผู้บริหำรสถำนศึกษำหรือบุคลำกรผู้รับผิดชอบผู้เข้ำร่วมศึกษำดูงำนแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรใช้

กำรศึกษำทำงไกลในสถำนศึกษำที่เป็นต้นแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ สำมำรถน ำไปใช้ในกำร
พัฒนำและขยำยผลแก่ครูในสถำนศึกษำได้ 

3) สถำนศึกษำในสังกัดพัฒนำกำรใช้กำรศึกษำทำงไกลใช้ประโยชน์จำกสื่อDLIT DLTVและ ETV เพ่ือ
กำรจัดกำรเรียนรู้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 

4.วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมที ่1 ประชุมศึกษำดูงำนพัฒนำกำรใช้กำรศึกษำ

ทำงไกลผ่ำนDLIT, DLTVและ ETV 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.2 แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรฯ 
1.2 จัดท ำเอกสำรประกอบกำรพัฒนำ 
กำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำน DLIT  DLTV  
1.3 จัดประชุมศึกษำดูงำนพัฒนำกำรใช้กำรศึกษำ
ทำงไกลผ่ำนDLIT เวลำ 1 วัน 
1.4 ประเมินและสรุปผลกำรด ำเนินงำน 
1.5 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

ก.ค. - ส.ค. 60 นำยวิจำรณ์   
ดำนุวงศ์ 

2 กิจกรรมที ่2 นิเทศ ติดตำมผลกำรด ำเนินกำร 
2.1 จัดท ำแผนกำรนิเทศ 
2.2 จัดท ำเครื่องมือกำรนิเทศ 
2.3 ด ำเนินกำรนิเทศ 
2.4 สรุปรำยงำนผลกำรนิเทศ ติดตำมผล 

พ.ค. - ก.ย. 60 นำยวิจำรณ์   
ดำนุวงศ์ 

5.ระยะวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 วันที่ 1  ตุลำคม  2559  ถึง  30  กันยำยน  2560 
 สถำนที่ด ำเนินกำร  สพป.ปทุมธำนี เขต 2 สถำนศึกษำในสังกัด และสถำนศึกษำต้นแบบ 

6. งบประมาณ 
 จ ำนวน 50,000 บำท  (ห้ำหมื่นบำทถ้วน) 
 รำยละเอียดดังนี้ : 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมศึกษำดูงำนพัฒนำกำรใช้
กำรศึกษำทำงไกลผ่ำน DLIT, DLTV  เวลำ 1 วัน  
1.1 ค่ำรถบัสโดยสำร (2 คัน × 12,000 บำท) 

50,000   
 

24,000 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1.2 ค่ำอำหำรกลำงวัน   
     (75 คน × 110 บำท × 1 มื้อ x 1 วัน) 
1.3 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม   
     (75 คน × 35 บำท × 2 มื้อ x 1 วัน) 
1.4 ค่ำจ้ำงท ำเอกสำร (150 ชุด × 70 บำท) 
1.5 ค่ำวัสดุ 

8,250 
 

5,250 
 

10,500 
 

 
 
 
 
 

2,000 
กิจกรรมที่ 2 
นิเทศ ติดตำมผลกำรด ำเนินกำรฯ 

-    

รวมงบประมาณ 50,000 - 48,000 2,000 
*หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

7. การวิเคราะห์ความเสียงของโครงการ 
ปัจจัยความเสี่ยง 

 -ไม่มี- 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

-ไม่มี- 

8. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย เครื่องมือ 

1. ร้อยละของสถำนศึกษำที่มีกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำร
จัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้ 
2. ร้อยละของผู้บริหำรสถำนศึกษำหรือบุคลำกรผู้รับผิดชอบผู้เข้ำร่วม
ศึกษำดูงำนแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรใช้กำรศึกษำทำงไกลในสถำนศึกษำ  
มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ สำมำรถน ำไปใช้ในกำรพัฒนำและขยำยผลแก่ครูใน
สถำนศึกษำได้ 
3. ร้อยละของสถำนศึกษำที่พัฒนำกำรใช้กำรศึกษำทำงไกลDLIT DLTV 

100 
 

100 
 
 

100 

แบบส ำรวจ 
 

แบบประเมิน 
 
 

แบบประเมิน 

9.ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 9.1 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำในสังกัดทุกแห่งตระหนักถึงควำมส ำคัญของ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีกำรพัฒนำ และใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำร
และกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 9.2 ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูผู้สอน และบุคลำกรผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรจัด
กำรศึกษำทำงไกลผ่ำน DLIT  DLTV และสื่อที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปรับปรุง พัฒนำกำร
จัดกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง และส่งผลต่อกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนให้สูงขึ้น 
 9.3 สถำนศึกษำในสังกัดมีเครือข่ำยกำรพัฒนำกำรศึกษำทำงไกลผ่ำน DLIT DLTV ทั้งในระดับเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำ และระดับภูมิภำค อันจะเป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ต่อไป 
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10. การอนุมัติโครงการ 
 
ลงชื่อ ผู้เสนอโครงกำร 
          (นำยวิจำรณ์  ดำนุวงศ์) 

  ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรศึกษำ 
 

ลงชื่อ ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร 
    (นำยวิรุฬห์  แสงงำม) 

ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
 

ลงชื่อ ผู้อนุมัติโครงกำร 
              (นำยวิชัย  แสงศร)ี 

ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ด้านการบรหิารจัดการ 
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หน่วยงาน กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ สพป.ปทุมธำนี เขต 2 
ชื่อโครงการ    นิเทศ ติดตำมประเมินผลกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ 
สอดคล้องกับนโยบาย  ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ข้อที่ 6   

ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
 ยุทธศำสตร์ ศธ. ข้อที่ 6  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
 6 นโยบำยเร่งด่วน สพฐ. ข้อที่ 6  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 

    จุดเน้นเชิงนโยบำย รมว.ศธ. ข้อที่ 6   
ด้ำนกำรพัฒนำระบบและกำรบริหำรจัดกำร 

ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์ 
1. นำงเกศรินทร  จิตรสิงห์        เบอร์โทรศัพท์  087-670-7573     

1.หลักการและเหตุผล 
ด้วยกระทรวงศึกษำธิกำร ก ำหนดนโยบำยในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและพัฒนำรูปแบบกำรจัด

กำรศึกษำที่เหมำะสม ในกำรก ำกับติดตำม ตรวจสอบและประเมินผล ในกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ 
โดยมุ่งเน้นกำรกระจำยอ ำนำจ กำรสร้ำงเครือข่ำยและผู้รับผิดชอบต่อผลกำรด ำเนินงำน  

ดังนั้น ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 จึงได้สนองนโยบำยตำมยุทธศำสตร์ 
กลยุทธ์ จุดเน้น ตัวชี้วัด และได้กำรก ำหนดมำตรฐำนกำรด ำเนินกำรเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อสถำนศึกษำ ในกำร
สร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำผู้เรียนอย่ำงมีประสิทธิภำพ  

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือพัฒนำศักยภำพของครู ผู้บริหำร และบุคลำกร ในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 ด้ำนกำรจัดท ำองค์ควำมรู้แบบนิเทศออนไลน์ และกำรสร้ำงนวัตกรรม ในกำร
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

2.2 เพ่ือพัฒนำระบบนิเทศภำยในให้มีควำมเข้มแข็ง  
2.3 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนให้สูงขึ้นอย่ำงน้อย ร้อยละ 3   
2.4 เพ่ือพัฒนำสถำนศึกษำให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำทุกระดับ 

3. เป้าหมาย 
  3.1 เชิงปริมาณ 

1) โรงเรียนในสังกัดจ ำนวน 67 โรงเรียนได้รับกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินทุกโรงเรียนในกำรจัด
กำรศึกษำ อย่ำงน้อยภำคเรียนละ 2 ครั้ง 

2) ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครู  และบุคลำกร ในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ปทุมธำนี เขต 2  ได้รับกำรพัฒนำด้ำนต่ำง ๆ จ ำนวน 50 คน   

3.2 เชิงคุณภาพ 
 1) โรงเรียนในสังกัด  สพป.ปท. 2  มีกำรคุณภำพกำรศึกษำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำสูงขึ้น 

2) ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ (O-NET) และ กำรจัดสอบวัดควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของ
ผู้เรียนระดับชำติ เฉลี่ยสูงขึ้น  

3) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ มีช่องทำงในกำรนิเทศทำงไกลที่มีประสิทธิภำพสูงขึ้น และโรงเรียน
สำมำรถสืบค้น แสวงหำควำมรู้ พัฒนำคุณภำพได้อย่ำงรวดเร็ว และประหยัดมำกยิ่งข้ึน 
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4. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำแนวทำงยกระดับ

คุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ  ปีกำรศึกษำ  2560   
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 ประชุมศึกษำนิเทศก์ เพ่ือก ำหนดกรอบ แนวทำงในกำรพัฒนำ 

1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติกำร ตำมกรอบ และแนวทำงที่ก ำหนด  
1.3 ประเมินผลกำรด ำเนินงำนและรำยงำนกิจกรรม 

พ.ค. 60 นำงเกศรินทร     
จิตรสิงห์ 

ศึกษำนิเทศก์ทุกคน 

2 กิจกรรมที่ 2 พัฒนำระบบนิเทศภำยในของสถำนศึกษำให้เข้มแข็ง   
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2.1 ประชุมปฏิบัติกำรจัดท ำกรอบ แนวทำง  และรูปแบบ         
กำรนิเทศภำยในของสถำนศึกษำ   
2.2 ประชุมสัมมนำผู้บริหำรสถำนศึกษำ เพ่ือขับเคลื่อนระบบนิเทศ
ภำยในของสถำนศึกษำ  สู่กำรปฏิบัติ    
2.3 ประเมินผลและรำยงำนกิจกรรม 

พ.ค. 60 
 

 

นำงเกศรินทร     
จิตรสิงห์ 

 

3 กิจกรรมที่ 3 พัฒนำ  นิเทศ ติดตำม   และประเมินผลฯ  
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
3.1 นิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  
3.2 ประชุม  อบรม สัมมนำกับหน่วยงำนภำยนอก 
3.3 รำยงำนผลกำรนิเทศ 

ต.ค. 59 - ก.ย.60 ศึกษำนิเทศก์ทุกคน 

4 กิจกรรมที่ 4 อบรมปฏิบัติกำรพัฒนำนวัตกรรม เพ่ือกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
4.1 ประชุมวำงแผนในกำรพัฒนำ 
4.2 อบรมปฏิบัติกำรพัฒนำศึกษำนิเทศก์เพ่ือพัฒนำนวัตกรรมกำร
นิเทศสู่วิธีกำรปฏิบัติที่ดี  
4.3 ประเมินผลและรำยงำนกิจกรรม 

เม.ย. – ก.ค. 60 นำงสำวไอลดำ    
คล้ำยส ำริด 

5 กิจกรรมที่ 5  ประชุมปฏิบัติกำรพัฒนำระบบนิเทศออนไลน์ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
5.1 ประชุมวำงแผนในกำรจัดท ำระบบนิเทศออนไลน์ 
5.2 อบรมปฏิบัติกำรพัฒนำระบบนิเทศออนไลน์ 
5.3 ประเมินผลและรำยงำนกิจกรรม 

เม.ย. – ก.ค. 60 นำงสำยชล          
จั่นทองค ำ 

6 กิจกรรมที่ 6 อบรมปฏิบัติกำรพัฒนำทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษ
เพ่ือกำรนิเทศ  
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
6.1 ประชุมวำงแผนในกำรพัฒนำ 
6.2 อบรมปฏิบัติกำรพัฒนำทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรนิเทศ 
6.3 ประเมินผลและรำยงำนกิจกรรม 

ส.ค. – ก.ย. 60 นำงเกศรินทร     
จิตรสิงห์ 
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5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 วันที่ 1 ตุลำคม  2559  ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2560 
 สถำนที่ด ำเนินกำร ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 

6. งบประมาณ 
 จ ำนวน 300,000 บำท (สำมแสนบำทถ้วน)  

รำยละเอียดดังนี้ : 
กิจกรรมและรายละเอียด 

ในการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำ
แนวทำงยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ   
ปีกำรศึกษำ 2560 คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
จ ำนวน 15 คน 5 วัน 
1.1 ค่ำอำหำรกลำงวัน    
     (15 คน x 110 บำท x 1 มื้อ x 5 วัน) 
1.2 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม            
      (15 คน x 35 บำท x 2 มื้อ x 5 วัน) 
1.3 ค่ำวัสดุ 

17,500   
 
 
 

8,250 
 

5,250 

 
 
 
 
 
 
 
 

4,000 
กิจกรรมที่ 2 กำรพัฒนำระบบนิเทศภำยในของ
สถำนศึกษำให้เข้มแข็ง ศึกษำนิเทศก์และคณะ
กรรมกำรฯ จ ำนวน 30 คน 2 วัน 
 ประชุมปฏิบัติกำรจัดท ำกรอบ แนวทำง และ
รูปแบบกำรนิเทศภำยในของสถำนศึกษำ 
คณะกรรมกำร 30 คน 
2.1 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  
     (30 คน x 35 บำท x 1 มื้อ x 1 วัน) 
 ประชุมสัมมนำผู้บริหำรสถำนศึกษำ เพ่ือ
ขับเคลื่อนระบบนิเทศภำยในของสถำนศึกษำ  
สู่กำรปฏิบัติ จ ำนวน 80 คน 
2.2 ค่ำอำหำรกลำงวัน  
     (80 คน x 110 บำท x 1 มื้อ x 1 วัน) 
2.3 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  
     (80 คน x 35 บำท x 2 มื้อ x 1 วัน) 
2.4 ค่ำวัสดุส ำนักงำน 

18,000   
 
 
 
 
 

1,050 
 
 
 
 

8,800 
 

5,600 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,550 
กิจกรรมที่ 3 พัฒนำ นิเทศ ติดตำม และ
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
3.1 ค่ำพำหนะในกำรไปนิเทศฯ  
     (8 คน x 10,000 บำท) 

100,000   
 

80,000 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

3.2 ค่ำพำหนะในกำรเข้ำร่วมประชุม  อบรม  
สัมมนำกับหน่วยงำนภำยนอก   
     (8 คน x 2,500 บำท)   

20,000 

กิจกรรมที่ 4 อบรมปฏิบัติกำรพัฒนำนวัตกรรม
กำรนิเทศ ศึกษำนิเทศก์ ผอ. กลุ่ม และผู้บริหำร
โรงเรียนกลุ่มเครือข่ำยละ 2 คน และเจ้ำหน้ำที่  
รวมจ ำนวน 36 คน  
4.1 ค่ำอำหำรกลำงวัน   
     (36 คน x 110 บำท x 1 มื้อ x 3 วัน) 
4.2 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  
     (36 คน x 35 บำท x 2 มื้อ x 3 วัน) 
4.3 ค่ำตอบแทนวิทยำกร  
     (1 คน x 600 บำท x 6 ชม. x 3 วัน) 
4.4 ค่ำพำหนะวิทยำกร  ไป - กลับ  
     (1 คน x 1,000 บำท) 
4.5 ค่ำท่ีพักวิทยำกร   
     (1 คน x 600 บำท x 3 คืน) 
4.6 ค่ำวัดสุส ำนักงำน 

35,000  
 
 
 
 
 
 
 

10,800 

 
 
 
 

11,880 
 

7,560 
 
 
 

1,000 
 

1,800 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,960 
กิจกรรมที่ 5 ประชุมปฏิบัติกำรพัฒนำระบบ
นิเทศออนไลน์ ศึกษำนิเทศก์ และบุคลำกรของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ จ ำนวน 25 คน 
5.1 ค่ำอำหำรกลำงวัน   
     (27 คน x 110 บำท x 1 มื้อ x 2 วัน) 
5.2 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  
     (27 คน x 35 บำท x 2 มื้อ x 2 วัน) 
5.3 ค่ำตอบแทนวิทยำกร  
     (2 คน x 600 บำท x 12 ชม.) 
5.4 ค่ำพำหนะวิทยำกร(ค่ำเครื่องบิน) ไป - กลับ       
     (2 คน x 6,558 บำท) 
5.5 ค่ำท่ีพักวิทยำกร  
     (2 คน x 600 บำท x 2 คืน) 
5.6 ค่ำวัสดุ 

42,500  
 
 
 
 
 
 

14,400 

 
 
 

5,940 
 

3,780 
 
 
 

13,116 
 

2,400 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,864 
กิจกรรมที่ 6 อบรมปฏิบัติกำรพัฒนำทักษะกำร
ใช้ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรนิเทศ  ศึกษำนิเทศก์  
ผอ.กลุ่ม และเจ้ำหน้ำที่ จ ำนวน 20 คน จ ำนวย 
3 วัน 2 คืน 

87,000  
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กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

6.1 ค่ำอำหำรกลำงวัน  
     (21 คน x 300 บำท x 1 มื้อ 3 วัน) 
6.2 ค่ำอำหำรเย็น 
     (21 คน x 300 บำท x 1 มื้อ 2 วัน) 
6.3 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  
     (21 คน x 50 บำท x 2 มื้อ 2.5 วัน) 
6.4 ค่ำตอบแทนวิทยำกร  
     (1 คน x 1,200 บำท x 18 ชั่วโมง) 
6.5 ค่ำท่ีพักส ำหรับผู้อบรมและวิทยำกร                                      
     (21 คน x 600 บำท x 2 คืน) 
6.6 ค่ำวัสดุส ำนักงำน 

 
 
 
 
 
 

21,600 

18,900 
 

12,600 
 

5,250 
 
 
 

25,200 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,450 
รวมงบประมาณ 300,000 46,800 238,376 14,824 

*หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
ปัจจัยความเสี่ยง 

-ไม่มี- 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

-ไม่มี- 

8. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย เครื่องมือ 

เชิงปริมาณ 
1) โรงเรียนในสังกัดจ ำนวน 67 โรงเรียนได้รับกำรนิเทศ ติดตำมและ
ประเมินทุกโรงเรียนในกำรจัดกำรศึกษำ อย่ำงน้อยภำคเรียนละ 2 ครั้ง 
2) โรงเรียนทุกโรงเรียน ได้รับนิเทศ ติดตำมประเมินผลเพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรู้ สูงขึ้นอย่ำงน้อยร้อยละ 5 
3) สถำนศึกษำทุกโรงเรียน นิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัด
กำรศึกษำตำมโครงกำรที่ได้รับมอบหมำยที่ก ำหนด 

 
ร้อยละ100 

 
ร้อยละ 100 

 
ร้อยละ100 

 

 
แบบนิเทศ 

 
แบบนิเทศ 

 
แบบนิเทศ 

 
เชิงคุณภาพ 
1) โรงเรียนในสังกัดมีกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
2) ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรู้ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คะแนนเฉลี่ย NT 
และ O-NET สูงขึ้นอย่ำงน้อยร้อยละ 5 
3) โรงเรียนมีผลกำรประเมินคุณภำพภำยในมีประสิทธิภำพ 

 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 100 

 
ร้อยละ 100 

 
แบบประเมิน 
แบบประเมิน 

 
แบบประเมิน 
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9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 9.1 โรงเรียนในสังกัด  สพป.ปทุมธำนี เขต 2 มีกำรคุณภำพกำรศึกษำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำสูงขึ้น 
 9.2 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ (O-NET)  และกำรจัดสอบวัดควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของ
ผู้เรียนระดับชำติ (NT) เฉลี่ยสูงขึ้น  
 9.3 สพป.ปทุมธำนี เขต 2  มีระบบนิเทศภำยในเข้มแข็ง 

10. การอนุมัติโครงการ 
 
ลงชื่อ ผู้เสนอโครงกำร 
     (นำงเกศรินทร  จิตรสิงห์) 

ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
 
 

ลงชื่อ ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร 
    (นำยวิรุฬห์  แสงงำม) 

ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
 
 

ลงชื่อ ผู้อนุมัติโครงกำร 
              (นำยวิชัย  แสงศร)ี 

ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
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หน่วยงาน กลุ่มนโยบำยและแผน สพป.ปทุมธำนี เขต 2 
ชื่อโครงการ เพ่ิมประสิทธิภำพบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก 
สอดคล้องกับนโยบาย  ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ข้อที่ 6   

ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
 ยุทธศำสตร์ ศธ. ข้อที่ 6  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
 6 นโยบำยเร่งด่วน สพฐ. ข้อที่ 6  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 

    จุดเน้นเชิงนโยบำย รมว.ศธ. ข้อที่ 6   
ด้ำนกำรพัฒนำระบบและกำรบริหำรจัดกำร 

ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์ 
1. นำงสำวลักขณำวรรณ  ภู่สำร  เบอร์โทรศัพท์  081-842-2615 
2. นำยสัณฑวัฒน์  รับพร เบอร์โทรศัพท์  094-487-1141 

 
 

1. หลักการและเหตุผล 
ด้วยกระทรวงศึกษำธิกำร ก ำหนดนโยบำยในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและพัฒนำกำรจัด

กำรศึกษำที่เหมำะสม กำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ โดยมุ่งเน้นกำรกระจำยอ ำนำจ กำรสร้ำงเครือข่ำย
และผู้รับผิดชอบต่อผลกำรด ำเนินงำน  

ดังนั้น ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 จึงได้สนองนโยบำยตำมยุทธศำสตร์ 
กลยุทธ์ จุดเน้น ตัวชี้วัด และได้กำรก ำหนดมำตรฐำนกำรด ำเนินกำรเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสถำนศึกษำ ในกำร
สร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำผู้เรียน อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยก าหนดแผนการด าเนินงาน 
โรงเรียนขนาดเล็กตามบริบทของแต่ละเขตพื้นที่การศึกษาพร้อมทั้งวางแผนการด าเนนิงานให้เป็นรูปธรรม 
เพื่อเป็นข้อมูลในการด าเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษา 
 ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 มีโรงเรียน
ขนำดเล็ก(นักเรียนต่ ำกว่ำ 120 คน ลงมำ) จ ำนวน 13 โรงเรียน มีปัญหำและอุปสรรคในกำรบริหำรจัดกำรที่
หลำกหลำย เช่น ครูไม่ครบชั้น  ขำดทักษะในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน ครูไม่ตรงเอก ครูย้ำยออกบ่อย 
สื่อกำรเรียนกำรสอน แหล่งเรียนรู้มีจ ำนวนจ ำกัด งบประมำณไม่เพียงพอ เป็นต้น เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำร
โรงเรียนขนำดเล็กมีระบบบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพสูงสุด จึงจัดท ำโครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำร
จัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนขนำดเล็กได้รับกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลอย่ำงมีคุณภำพ 

2.2 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 

3. เป้าหมาย 
     3.1 เชิงปริมาณ 

1) โรงเรียนขนำดเล็กจ ำนวน 13 โรงเรียนได้รับกำรพัฒนำ  
2) โรงเรียนขนำดเล็กยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรู้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 
3) โรงเรียนขนำดเล็กทุกโรงเรียน ได้รับนิเทศ ติดตำมทุกโรงเรียนในกำรจัดกำรศึกษำ อย่ำงน้อย

ภำคเรียนละ 2 ครั้ง และประเมินผลตำมโครงกำรที่ได้รับมอบหมำยตำมที่ก ำหนด 
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3.2 เชิงคุณภาพ 
1) โรงเรียนในสังกัดมีกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
2) ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรู้ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คะแนนเฉลี่ย NT, O-NET สูงขึ้นร้อยละ 5 
3) โรงเรียนได้รับกำรพัฒนำคุณภำพภำยใน 
4) ผู้บริหำรสำมำรถบริหำรจัดกำรโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำน 
5) ครูผู้สอนจัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงมีคุณภำพ  

4. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ิมประสิทธิภำพบริหำร

จัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก รวมจ ำนวน 25 คน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 ประชุมผู้บริหำรสถำนศึกษำคัดเลือกประธำนเครือข่ำย
นโยบำยกำรขับเคลื่อนโรงเรียนขนำดเล็ก 

กรกฎำคม 2560 
 

นำยสัณฑวัฒน์  
รับพร 

2 กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติกำรผู้บริหำรและครูเพ่ือยกระดับ
คุณภำพกำรศึกษำ รวมจ ำนวน 50 คน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2.1 จัดท ำเอกสำรประกอบกำรประชุม 
2.2 ประชุมปฏิบัติกำรผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูวิชำกำร 
ครูผู้สอน และคณะกรรมกำร  

กรกฎำคม 2560 
 

นำงเกศรินทร  
จิตรสิงห์ 

3 กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ติดตำม สถำนศึกษำ โรงเรียนขนำดเล็ก 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
4.1 จัดเตรียมเอกสำรกำรนิเทศ 
4.2 นิเทศ ติดตำมฯ โดยศึกษำนิเทศก์  

ตุลำคม 2559-
กันยำยน 2560 

ศึกษำนิเทศก์    
ทุกคน 

4 กิจกรรมที่ 4 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรคัดเลือกโรงเรียนขนำดเล็กที่
มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
4.1 แต่งตั้งคณะกรรมกำรฯ 
4.2 คัดเลือกโรงเรียนขนำดเล็กท่ีมีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best 
Practices) 
4.3 สรุปผลกำรด ำเนินงำน 

สิงหำคม 2560 คณะกรรมกำรฯ 

5 กิจกรรมที่ 5 สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
5.1 จัดท ำสรุปผล 
5.2 รำยงำนผล สพป.ปทุมธำนี เขต 2, สพฐ. 

กันยำยน 2560 คณะกรรมกำรฯ 

5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 วันที่ 1 ตุลำคม 2559  ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2560 
 สถำนที่ด ำเนินกำร ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
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6. งบประมาณ 
 จ ำนวน  75,000 บำท (เจ็ดหมื่นห้ำพันบำทถ้วน)  

รำยละเอียดดังนี้ : 
กิจกรรมและรายละเอียด 

ในการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ิม
ประสิทธิภำพบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก 
1.1 ค่ำอำหำรกลำงวัน 

 (25 คน x 110 บำท x 1 มื้อ x 1 วัน) 
1.2 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 

 (25 คน x 35 บำท x 2 มื้อ x 1 วัน) 

4,500  
 

 
 

2,750 
 

1,750 

 
 

 
 
 

 
กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติกำรผู้บริหำรและ
ครูเพ่ือยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ  
2.1 ค่ำอำหำรกลำงวัน 

 (50 คน x 110 บำท x 1 มื้อ x 1 วัน) 
2.2 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 

 (50 คน x 35 บำท x 2 มื้อ x 1 วัน) 
2.3 ค่ำวิทยำกร 

 (1 คน x 600 บำท x 6 ชม.) 
2.4 ค่ำวัสดุ 

15,600  
 
 
 
 
 

3,600 

 
 

5,500 
 

3,500 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3,000 
กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ติดตำม สถำนศึกษำ  
โรงเรียนขนำดเล็ก 
3.1 ค่ำพำหนะ/ชดเชยน้ ำมันเชื้อเพลิง 

10,000  
 

 
 

10,000 

 
 

กิจกรรมที่ 4 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรคัดเลือก
โรงเรียนขนำดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
4.1 ค่ำอำหำรกลำงวัน 

 (15 คน x 110 บำท x 1 มื้อ x 2 วัน) 
4.2 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 

 (15 คน x 35 บำท x 2 มื้อ x 2 วัน) 
4.3 ค่ำพำหนะ/ชดเชยน้ ำมันเชื้อเพลิง 
4.4 ค่ำวัสดุ 
4.5 ค่ำจ้ำงท ำโล่ 
4.6 จัดสรรงบประมำณให้กับโรงเรียนที่ชนะเลิศ
กำรประกวดโรงเรียนขนำดเล็กท่ีมีวิธีปฏิบัติที่
เป็นเลิศ (Best Practices)  

42,900  
 

 
 

 
 

3,300 
 

2,100 
 

3,000 
 

2,000 
 

 
 
 

 
 
 
 

4,500 
 

30,000 

กิจกรรมที่ 5 สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน - - - - 
รวมงบประมาณ 75,000 3,600 33,900 37,500 

*หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
ปัจจัยความเสี่ยง 
1) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ยังอนุมัติเงินประจ ำงวดล่ำช้ำ 
2) มีกำรภำรกิจเร่งด่วน ท ำให้กำรด ำเนินไม่เป็นไปตำมก ำหนดเวลำ                
3) ผู้บริหำรสถำนศึกษำเพ่ิงรับต ำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
4) ครูผู้สอนมีกำรโยกย้ำยระหว่ำงภำคเรียน 

 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
1) ก ำหนดแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรให้เป็นไปตำมก ำหนดเวลำ 
2) ก ำหนดตัวชี้วัดในกำรพิจำรณำผลงำน 

8. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย เครื่องมือ 

เชิงปริมาณ 
1) โรงเรียนขนำดเล็กได้รับกำรพัฒนำ 
2) ผู้บริหำรและครู โรงเรียนขนำดเล็ก ได้รับกำรติดตำมอย่ำงเป็นระบบ 

 
100 
100 

 
แบบนิเทศ 
แบบนิเทศ 

เชิงคุณภาพ 
1) ค่ำเฉลี่ยนักเรียน ป.6,ม.3 ของนักเรียนโรงเรียนขนำดเล็ก              
มีผลกำรสอบ O-Net, NT เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 
2) โรงเรียนขนำดเล็กมีคุณภำพดีขึ้นทุกมำตรฐำน 

 
100 

 
100 

 
แบบประเมิน 

 
แบบประเมิน 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
9.1 เพ่ือให้กำรจัดกำรศึกษำมีคุณภำพและมำตรฐำน  
9.2 สถำนศึกษำทุกแห่งมีระบบประกันคุณภำพภำยในที่เข้มแข็ง  

9.3 สถำนศึกษำทุกแห่งได้รับควำมร่วมมือ ส่งเสริม สนับสนุนสำมำรถพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

10. การอนุมัติโครงการ 
ลงชื่อ ผู้เสนอโครงกำร 
          (นำยสัณฑวัฒน์  รับพร) 

    ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่กลุ่มนโยบำยและแผน 

ลงชื่อ ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร 
 (นำงสำวลักขณำวรรณ  ภู่สำร) 

           ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน 
 

ลงชื่อ ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร 
    (นำยวิรุฬห์  แสงงำม) 

ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
 

ลงชื่อ ผู้อนุมัติโครงกำร 
              (นำยวิชัย  แสงศร)ี 

ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
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หน่วยงาน กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ สพป.ปทุมธำนี เขต 2 
ชื่อโครงการ    พัฒนำคุณภำพโรงเรียนในฝันสู่มำตรฐำนสำกล 
สอดคล้องกับนโยบาย  ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ข้อที่ 6   

ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
 ยุทธศำสตร์ ศธ. ข้อที่ 6  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
 6 นโยบำยเร่งด่วน สพฐ. ข้อที่ 6  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 

    จุดเน้นเชิงนโยบำย รมว.ศธ. ข้อที่ 6   
ด้ำนกำรพัฒนำระบบและกำรบริหำรจัดกำร 

ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์ 
 1. นำงมำรศรี   เหล่ำบุญชัย  เบอร์โทรศัพท์ 061-861-5445 
 

1. หลักการและเหตุผล 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนได้ก ำหนดนโยบำยยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรบริหำรจัดกำร

พัฒนำ โรงเรียนในฝันสู่มำตรฐำนสำกล เพ่ือให้ผลกำรด ำเนินงำนสอดคล้องตำมตัวชี้วัดและเกิดควำมเข้ำใจ
และด ำเนินกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนด้ำนคุณภำพวิชำกำรและผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้เรียนสูงขึ้น โดย
ก ำหนดให้มีกำรส่งเสริม และพัฒนำควำมยั่งยืนของโรงเรียนในฝัน ในกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนกำรวิจัยกำร
พัฒนำนวัตกรรมที่สอดคล้องตำมเป้ำหมำยของภำพควำมส ำเร็จของโรงเรียนในฝันทุกด้ำน 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 ได้สนองนโยบำย ยุทธศำสตร์ ตำม
เป้ำหมำยควำมส ำเร็จ ตำมกลยุทธ์ จุดเน้น ตัวชี้วัด และก ำหนดมำตรฐำนกำรด ำเนินกำรเพ่ือให้เกิดประโยชน์
ต่อสถำนศึกษำในกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำผู้เรียน และพัฒนำโรงเรี ยนในฝันให้มี
ควำมยั่งยืนอย่ำงมีประสิทธิภำพ  

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 โรงเรียนในฝันมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 

 2.2 โรงเรียนในฝันมีควำมยั่งยืนในด้ำนคุณภำพกำรศึกษำ 
 2.3 โรงเรียนในฝันทุกโรงเรียนสร้ำงสรรค์นวัตกรรมด้ำนกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
 1) ค่ำเฉลี่ยร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 และมัธยมศึกษำปีที่ 3 ของผลกำรทดสอบ
ระดับชำติ (O-NET) เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 หรือมำกกว่ำ ของโรงเรียนในฝันร้อยละ 80 

 2) ค่ำเฉลี่ยร้อยละของโรงเรียนในฝันมีผลกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศร้อยละ 80 
3.2 เชิงคุณภาพ 

 1) โรงเรียนในฝัน มีค่ำเฉลี่ยร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 และมัธยมศึกษำปีที่ 3  ผลกำร
ทดสอบระดับชำติ O-NET เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 หรือมำกกว่ำ 

2) นักเรียนกล้ำคิด กล้ำท ำ  กล้ำแสดงออก มีนิสัยรักกำรอ่ำนมีทักษะในกำรด ำรงชีวิตมีควำมมั่นคง ใส่
ใจในตนเองมีควำมเป็นไทย 
  3) โรงเรียนในฝันมีกำรพัฒนำคุณภำพและมีวิธีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ   
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4. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมประสิทธิภำพโรงเรียนในฝัน 8 โรงเรียน

และโรงเรียนมำตรฐำนสำกล 1 โรงเรียน ให้มีควำมเข้มแข็งและ
ยั่งยืนด้ำนคุณภำพกำรศึกษำ รวมจ ำนวน 9 โรงเรียน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 จัดสรรงบประมำณเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 

มีนำคม-
พฤษภำคม 2560 

นำงมำรศรี   
เหล่ำบุญชัยและ
กลุ่มกำรเงินฯ 

2. กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม
เพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำโรงเรียนในฝัน และโรงเรียน
มำตรฐำนสำกล ผู้บริหำรและครูผู้สอน โรงเรียนละ 4คน  และ
คณะกรรมกำร รวมจ ำนวน  40 คน 2 วัน   
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2.1 จัดท ำเอกสำรประกอบกำรประชุม 
2.2 ประชุมปฏิบัติกำรผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูวิชำกำร 
ครูผู้สอน และคณะกรรมกำร จ ำนวน 40 คน  จ ำนวน 1ครั้ง 2 
วัน 

เมษำยน-
พฤษภำคม 2560 

นำงมำรศรี 
  เหล่ำบุญชัย 

3 กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ก ำกับ ติดตำมประเมินผลคณะ Loving 
Term โรงเรียนในฝัน 8 โรงเรียน และโรงเรียนมำตรฐำนสำกล 
1โรงเรียน โรงเรียนละ 1 ครั้ง  
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
3.1 จัดเตรียมเอกสำรกำรนิเทศ 
3.2 นิเทศ ติดตำมโดยศึกษำนิเทศก์ Loving Term 

ตุลำคม 2559-
มิถุนำยน 2560 

ศึกษำนิเทศก์    
ทุกคน 

4 กิจกรรมที่ 4 ประเมินผลการด าเนินงาน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
4.1 จัดท ำเอกสำรและแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินและ
ประชุม 
4.2 ประเมินผลกำรโรงเรียนในฝันและโรงเรียนมำตรฐำนสำกล 

กรกฎำคม - 
สิงหำคม 2560 

คณะกรรมกำรฯ 

5 กิจกรรมที่ 5 สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
5.1 จัดท ำสรุปผล รำยงำนผล สพป.ปทุมธำนี เขต 2 , สพฐ. 

กันยำยน 2560 นำงมำรศรี 
เหล่ำบุญชัยและ
คณะกรรมกำร 

5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 วันที่ 1 ตุลำคม 2559  ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2560 
 สถำนที่ด ำเนินกำร ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 

6. งบประมาณ 
 จ ำนวน  100,000 บำท (หนึ่งแสนบำทถ้วน)  

รำยละเอียดดังนี้ : 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 ด ำเนินงำนเพ่ือส่งเสริมให้สถำนศึกษำยั่งยืน
และเข้มแข็งโดยจัดสรรงบประมำณ โรงเรียนในฝัน จ ำนวน  
8 โรงเรียน  และโรงเรียนมำตรฐำนสำกล  1 โรงเรียน รวม
จ ำนวน 9 โรงเรียน  
1.1 จัดสรรงบประมำณสนับสนุนสถำนศึกษำ 9 โรงเรียน 
จ ำนวน 45,000 บำท 
     (9 โรงเรียน X 5,000 บำท) 

45,000   
 
 
 

45,000 

 

กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรวิจัยและพัฒนำ
นวัตกรรมเพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำโรงเรียนในฝัน และ
โรงเรียนมำตรฐำนสำกล ผู้บริหำรและครูผู้สอน โรงเรียนละ 
4 คน และคณะกรรมกำร รวมจ ำนวน  40 คน 2 วัน   
2.1 ค่ำอำหำรกลำงวัน  
     (40 คน x 110 บำท x 1 มื้อ x 2 วัน) 
2.2 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม                     
     (40 คน x 35 บำท x 2 มื้อ x 2 วัน) 
2.3 ค่ำวิทยำกร  
     (1 คน x 600 บำท x 6 ชม. x 2 วัน) 
2.4 ค่ำท่ีพัก 
     (1 คน x 1,200 บำท x 1 วัน) 
2.5 ค่ำพำหนะวิทยำกร 1,000 บำท 
2.6 ค่ำวัสดุ 

28,000  
 
 
 
 
 
 

 
7,200 

 
 
 

 
8,800 

 
5,600 

 
 
 

1,200 
 

1,000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4,200 
กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ก ำกับ ติดตำมประเมินผลคณะ Loving 
Term นิเทศติดตำมโรงเรียนในฝัน 8 โรงเรียน และโรงเรียน
มำตรฐำนสำกล 1 โรงเรียน โรงเรียนละ 1 ครั้ง  
3.1 ค่ำพำหนะ 13,500 บำท 
     (9 โรงเรียน x 1,500 บำท) 

13,500   
 
 

 
13,500 

 
 
 

 

กิจกรรมที่ 4 ประเมินผลควำมยั่งยืนโรงเรียนในฝัน 
8 โรงเรียน และโรงเรียนมำตรฐำนสำกล  1 โรงเรียน    
รวม 9 โรงเรียน  
4.1 ค่ำพำหนะ 
     (9 โรงเรียน x 1,500บำท) 

13,500  
 
 
 
 

 
 

 
13,500 

 
 

กิจกรรมที่ 5 สรุปและรำยงำนผล -    
รวมงบประมาณ 100,000 7,200 88,600 4,200 

*หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
ปัจจัยความเสี่ยง 
1) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ยังอนุมัติเงินประจ ำงวดล่ำช้ำ 
2) มีกำรภำรกิจเร่งด่วน ท ำให้กำรด ำเนินไม่เป็นไปตำมก ำหนดเวลำ                                      
3) ผู้บริหำรสถำนศึกษำเพ่ิงรับต ำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
4) ผู้บริหำรและครูผู้สอนมีกำรโยกย้ำย ขำดประสบกำรณ์และรูปแบบกำรด ำเนินกำรโรงเรียนในฝัน 

 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
1) ก ำหนดแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรให้เป็นไปตำมก ำหนดเวลำ 
2) ก ำหนดตัวชี้วัดในกำรพิจำรณำผลงำน 
3) สร้ำงเสริมควำมรู้ ควำมเข้ำใจ กำรจัดกำรของโรงเรียนในฝันและโรงเรียนมำตรฐำนสำกล 

8. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย เครื่องมือ 

เชิงปริมาณ 
1) ค่ำเฉลี่ยร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 และ
มัธยมศึกษำปีที่ 3 ของผลกำรทดสอบระดับชำติ (O-NET) เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 5 หรือมำกกว่ำ ของโรงเรียนในฝัน 
2) ค่ำเฉลี่ยร้อยละของโรงเรียนในฝันมีผลกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

 
ร้อยละ 80 

 
 

ร้อยละ 80 

 
แบบสอบถำม 

 
 

แบบประเมิน 
เชิงคุณภาพ 
1) โรงเรียนในฝัน มีค่ำเฉลี่ยร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปี
ที่ 6 และมัธยมศึกษำปีที่ 3  ผลกำรทดสอบระดับชำติ(O-NET) 
เพ่ิมข้ึน       
2) นักเรียนกล้ำคิด กล้ำท ำ  กล้ำแสดงออก มีนิสัยรักกำรอ่ำนมี
ทักษะในกำรด ำรงชีวิตมีควำมมั่นคงใจในตนเองมีควำมเป็นไทย 

 
ร้อยละ80 

 
ร้อยละ 80 

 
แบบสอบถำม 

 
แบบประเมิน 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
9.1 โรงเรียนในฝันมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 

 9.2 โรงเรียนในฝันมีควำมยั่งยืนในด้ำนคุณภำพกำรศึกษำ 
 9.3 โรงเรียนในฝันทุกโรงเรียนสร้ำงสรรค์นวัตกรรมด้ำนกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ 

10. การอนุมัติโครงการ 
ลงชื่อ ผู้เสนอโครงกำร 
        (นำงมำรศรี   เหล่ำบุญชัย) 

  ต ำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
 
 
ลงชื่อ ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร 
     (นำงเกศรินทร  จิตรสิงห์) 

ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
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ลงชื่อ ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร 
    (นำยวิรุฬห์  แสงงำม) 

ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
 
 

ลงชื่อ ผู้อนุมัติโครงกำร 
              (นำยวิชัย  แสงศร)ี 

ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
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หน่วยงาน   กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ   สพป.ปทุมธำนี  เขต  2 
ชื่อโครงการ   ประชุมปฏิบัติกำรเตรียมกำรรับเสด็จโรงเรียนในโครงกำรด้วยรักและห่วงใยฯ 
สอดคล้องกับนโยบาย  ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ข้อที่ 4   

ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมกันทำงสังคม 
 ยุทธศำสตร์ ศธ. ข้อที่ 6  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
 6 นโยบำยเร่งด่วน สพฐ. ข้อที่ 6  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 

    จดุเน้นเชิงนโยบำย รมว.ศธ. ข้อที่ 4   
ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและกำรลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ  

ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์   
นำงพนิดำ  พงษ์ประเสริฐ  เบอร์โทรศัพท์ 081-554-1198 

 
 

1. หลักการและเหตุผล 
ด้วยพระมหำกรุณำธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ  สยำมบรมรำชกุมำรี ได้รับโรงเรียนเข้ำ

ร่วมในโครงกำรด้วยรักและห่วงใยฯ ในพระรำชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี  
จ ำนวน 82 โรงเรียน และมีโรงเรียนในสังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 ได้เข้ำ
ร่วมโครงกำรฯ จ ำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนร่วมใจประสิทธิ์ โรงเรียนร่วมจิตประสำท โรงเรียนรวม
รำษฎร์สำมัคคี และโรงเรียนเจริญดีวิทยำ   
 ในกำรนี้ ได้รับแจ้งจำกผู้ประสำนงำนโครงกำรด้วยรักและห่วงใยฯ ว่ำ ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำเสด็จ
พระรำชด ำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศกำรผลงำนของโรงเรียนในโครงกำรด้วยรักและห่วงใยฯ ณ โรงเรียน
ชุมชนบ้ำนซำง ต ำบลซำง อ ำเภอเซกำ จังหวัดบึงกำฬ จึงได้ก ำหนดโครงกำรนี้ขึ้น เพ่ือน ำโรงเรียนในโครงกำรฯ 
จ ำนวน 4 โรงเรียน ร่วมจัดนิทรรศกำรน ำเสนอผลงำนของโรงเรียนถวำยควำมก้ำวหน้ำและกำรพัฒนำคุณภำพ
ของเด็กไทยและเยำวชนไทย 

2. วัตถุประสงค ์
2.1 เพ่ือจัดนิทรรศกำรแสดงผลงำนของโรงเรียนในโครงกำรฯ  
2.2 เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมของโรงเรียนในโครงกำร 
2.3 เพ่ือเผยแพร่ผลงำนของนักเรียนจำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรมในโครงกำรฯ 

3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 
1) ผู้บริหำร ครู นักเรียนและบุคลำกรที่เกี่ยวข้องของส ำนักงำนฯ เข้ำร่วมงำนและจัดนิทรรศกำร 

จ ำนวน 18 คน  3  วัน 
3.2 เชิงคุณภาพ 
1) โรงเรียนได้น ำเสนอผลงำนที่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรด้วยรักและห่วงใยฯ ที่ประสบควำมส ำเร็จ  

โดยกำรจัดนิทรรศกำรถวำยเพ่ือให้ทอดพระเนตรผลกำรด ำเนินงำน 
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4. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1 กิจกรรมที่ 1 ร่วมกิจกรรมโครงกำรด้วยรักและห่วงใยฯ เพื่อจัด

นิทรรศกำรและร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ ณ ร.ร.ชุมชนบ้ำนซำง   
อ.เซกำ จ.บึงกำฬ  จ ำนวน  18  คน  3  วัน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 ออกเดินทำง 
1.2 จัดนิทรรศกำร 
1.3 ร่วมงำนรับเสด็จและน ำเสนอผลงำนถวำย 

พฤษภำคม– 
มิถุนำยน
2560 

นำงพนิดำ    
พงษ์ประเสริฐ 

 

5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 วันที่ 15 เดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2560 ถึง วันที่ 15  เดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2560 

สถำนที่ด ำเนินกำร  โรงเรียนชุมชนบ้ำนซำง  ต ำบลซำง  อ ำเภอเซกำ  จังหวัดบึงกำฬ  

6. งบประมาณ 
 จ ำนวน   68,000  บำท (หกหมื่นแปดพันบำทถ้วน) 
 รำยละเอียดดังนี้ :  

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1  ร่วมกิจกรรมโครงกำรด้วยรักและห่วงใยฯ 
เพ่ือจัดนิทรรศกำรและร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ  
ณ ร.ร.ชุมชนบ้ำนซำง จ.บึงกำฬ จ ำนวน 18  คน  3  วัน 
1.1 ค่ำอำหำรกลำงวัน  
     (8 คน x 200 บำท x 1 มื้อ x 3 วัน) 
1.2 ค่ำอำหำรเย็น  
     (8 คน x 250 บำท 1 มื้อ x 3 วัน) 
1.3 ค่ำอำหำรกลำงวัน  
     (10 คน x 200 บำท x 1 มื้อ x 2 วัน) 
1.4 ค่ำอำหำรเย็น  
     (10 คน x 250 บำท x 1 มื้อ x 2 วัน) 
1.5 ค่ำท่ีพัก 
- ห้องพักคู่ 4 ห้อง ห้อง ละ 1,200 บำท 2 คืน 
- ห้องพักคู่ 5 ห้อง ห้อง ละ 1,200 บำท 1 คืน 
- ห้องพักเดี่ยว 1 ห้อง ห้อง ละ 1,200 บำท 1 คืน 
1.6 ค่ำชดเชยน้ ำมันเชื้อเพลิง (จ ำนวน 2 คัน)  
1.7 จัดสรรค่ำจัดนิทรรศกำรร.ร.ในโครงกำร  
ให้กับ ร.ร.รวมรำษฎร์สำมัคคี 

68,000 
 
 
 
 

  
 

 
4,800 

 
6,000 

 
4,000 

 
5,000 

 
 

9,600 
6,000 
1,200 
10,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

21,400 

 รวมทั้งสิ้น  68,000 - 46,600 21,400 
*หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
ปัจจัยความเสี่ยง 

-ไม่มี- 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

-ไม่มี- 

8. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
1) ร้อยละของโรงเรียนในโครงกำรฯ มีผลงำนจัดนิทรรศกำรเพื่อเสนองำนตำมพระรำชด ำริ 
2) ร้อยละควำมพึงพอใจของสถำนศึกษำท่ีเข้ำร่วมกิจกรรมพัฒนำคุณภำพเด็กและเยำวชนไทย : 
เรียนรู้โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 

 
ร้อยละ 100 

 
ร้อยละ 100 

เชิงคุณภาพ 
1) นักเรียนมีทักษะชีวิตในกำรน ำประสบกำรณ์ตรงมำใช้ในชีวิตประจ ำวันจำกกำรเข้ำร่วม
กิจกรรมพัฒนำคุณภำพเด็กและเยำวชนไทย : เรียนรู้โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 

 
ร้อยละ 100 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
นักเรียนมีคุณลักษณะรักและเทิดทูนสถำบันพระมหำกษัตริย์และมีลักษณะควำมเป็นพลเมือง 

10. การอนุมัติโครงการ 
 

ลงชื่อ ผู้เสนอโครงกำร 
       (นำงพนิดำ  พงษ์ประเสริฐ) 

  ต ำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร 
 
ลงชื่อ ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร 
       (นำงตวงรักษ์  รับพร) 

       ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
 
 

ลงชื่อ ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร 
    (นำยวินัย  ยงเขตรกำรณ์) 

ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
 

ลงชื่อ ผู้อนุมัติโครงกำร 
              (นำยวิชัย  แสงศร)ี 

ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
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หน่วยงาน  กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ สพป.ปทุมธำนี เขต 2 
ชื่อโครงการ   ก.ต.ป.น. : กำรพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือกำรนิเทศ ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล    และ

นิเทศกำรศึกษำ    
สอดคล้องกับนโยบาย  ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ข้อที่ 6   

ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
 ยุทธศำสตร์ ศธ. ข้อที่ 6  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
 6 นโยบำยเร่งด่วน สพฐ. ข้อที่ 6  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 

    จุดเน้นเชิงนโยบำย รมว.ศธ. ข้อที่ 6   
ด้ำนกำรพัฒนำระบบและกำรบริหำรจัดกำร 

ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์ 
1. นำยสุรวงศ์  ทรงกลด  เบอร์โทรศัพท์  0-639-277-999   

1.หลักการและเหตุผล 
ตำมกฎกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรก ำหนดจ ำนวน หลักเกณฑ์และวิธีกำรได้มำของคณะกรรมกำร

ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ พ.ศ. 2548 ที่ก ำหนดว่ำในแต่ละเขตพ้ืนที่กำรศึกษำให้มี
คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ โดยที่ระบุอ ำนำจ
หน้ำที่ไว้เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำร และสนองตอบตำมมำตรฐำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำในกำรจัดให้มีระบบก ำกับ ดูแล ติดตำมประเมินผลและนิเทศสถำนศึกษำให้มีประสิทธิภำพ 
และประเมินผลกำรบริหำรและกำรด ำเนินกำร โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำนและสถำนศึกษำในสังกัด 
เพ่ือเตรียมกำรรับกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลจำกภำยนอก 
           ดังนั้น เพ่ือให้กำรจัดกำรศึกษำมีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง โดยมีระบบกำรติดตำม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำของหน่วยงำนและสถำนศึกษำในแต่ละด้ำนครบถ้วน มีพลังขับเคลื่อนสู่กำร
พัฒนำคุณภำพผู้เรียนให้ได้ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ปทุมธำนี เขต 2 จึงได้จัดท ำโครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนคณะกรรมกำร ติดตำม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำขึ้น เพ่ือพัฒนำระบบกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ
ของหน่วยงำนและสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ

กำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
2.2 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำในสังกัดให้ได้ตำมมำตรฐำน

กำรศึกษำ 
2.3 เพ่ือน ำผลกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำมำใช้ในกำรปรับปรุงและพัฒนำ

คุณภำพกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 

1) ประชุมคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ 2 เดือน/ครั้ง รวม 4 ครั้ง   
ต่อปีงบประมำณ จ ำนวน 35 คน  
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 2) จัดท ำเอกสำรประกอบกำรประขุมและเอกสำรทำงวิชำกำรของคณะกรรมกำร ก.ต.ป.น. จ ำนวน  
2 รำยกำร/ครั้ง 

3) ด ำเนินกำรติดตำมตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำในโรงเรียนที่มีผลกำรประเมินคุณภำพ
ต่ ำกว่ำเกณฑ์  10  โรงสุดท้ำย  

4) จัดท ำรำยงำนผลกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำของคณะกรรมกำร
ก.ต.ป.น. เพื่อเผยแพร่ จ ำนวน 1 รำยกำร   

3.2 เชิงคุณภาพ 
1) คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ

ประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 ได้รับกำรเพิ่มพูนประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนร่วมกันอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
2) สถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 ได้รับกำรติดตำม 

ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง และมีควำมพร้อมในกำรรับกำรประเมินจำกหน่วยงำน
ภำยนอก  

4. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมปฏิบัติกำรจัดท ำแผน และเครื่องมือกำร

ติดตำม ตรวจสอบ ประเมิน และนิเทศกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ จ ำนวน 20 คน 1 วัน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำร 
1.2 จัดประชุมปฏิบัติกำร ฯ 
1.3 ประเมินผลกำรประชุมปฏิบัติกำร ฯ 
1.4 รำยงำนผลประชุมปฏิบัติกำร ฯ 

มี.ค. 60 นำยสุรวงศ์  ทรงกลด 

2 กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ และคณะอนุกรรมกำรติดตำมฯ          
จ ำนวน 4 ครั้ง 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2.1 แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำร 
2.2 จัดท ำเอกสำรวำระกำรประชุม  
2.3 จัดประชุมคณะกรรมกำรฯ 
2.4 รำยงำนผลกำรประชุมฯ 

ม.ค. – ก.ย. 
60 

นำยสุรวงศ์  ทรงกลด 

3 กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ติดตำม และช่วยเหลือโรงเรียนที่ต้องกำร
ควำมช่วยเหลือกรณีพิเศษ จ ำนวน 10 โรงเรียน     
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
3.1 แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมิน 
3.2 กรรมกำรด ำเนินกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินควำม
พร้อมก่อนเปิดเรียน จ ำนวน 2 ครั้ง/ ปีกำรศึกษำ 
3.3 สรุปผลและรำยงำนผลกำรประเมินผล ฯ 

พ.ค. 60 – 
มี.ค. 61 

นำยสุรวงศ์  ทรงกลด 
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
4 กิจกรรมที่ 4 ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินควำมพร้อมก่อน

เปิดเรียน จ ำนวน 2 ครั้ง/ ปีกำรศึกษำ จ ำนวน 67 โรงเรียน     
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
4.1 แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมิน 
4.2 กรรมกำรด ำเนินกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินควำม
พร้อมก่อนเปิดเรียน จ ำนวน 2 ครั้ง/ ปีกำรศึกษำ 
4.3 สรุปผลกำรประเมินผล ฯ 
4.4 รำยงำนผลกำรประเมิน ฯ 

พ.ค. 60 
และ 

พ.ย. 60 

นำยสุรวงศ์  ทรงกลด 

5 กิจกรรมที่ 5 ประชุมปฏิบัติกำรสรุปผลกำรด ำเนินงำน และจัดท ำ
รำยงำนผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ จ ำนวน 30 คน 2 วัน   
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
5.1 แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำร 
5.2 จัดประชุมปฏิบัติกำร ฯ 
5.3 ประเมินผลกำรประชุมปฏิบัติกำร ฯ 
5.4 รำยงำนผลประชุมปฏิบัติกำร ฯ 

ก.ย. 60 นำยสุรวงศ์  ทรงกลด 

5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 วันที่ 1 ตุลำคม 2559 ถึง 30 กันยำยน 2560 
 สถำนที่ด ำเนินกำร สพป. ปทุมธำนี เขต 2 และ โรงเรียนในสังกัด 

6. งบประมาณ 
 จ ำนวน  150,000บำท (หนึ่งแสนห้ำหมื่นบำทถ้วน) 

รำยละเอียดดังนี้ : 
กิจกรรมและรายละเอียด 

ในการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรมที่ 1 ประชุมปฏิบัติกำรจัดท ำแผนติดตำม 
ตรวจสอบ และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ และ
สร้ำงเครื่องมือกำรติดตำม ตรวจสอบฯ 
1.1 ค่ำอำหำรกลำงวันส ำหรับคณะท ำงำน               
     (20 คน  x 110 บำท x 1  มื้อ) 
1.2 ค่ำอำหำรว่ำง และเครื่องดื่ม  
     (20 คน x 35 บำท  x 2  มื้อ) 

3,600   
 
 

2,200 
 

1,400 

 
 
 
 
 
 

 

กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะกรรมกำรติดตำม  
ตรวจสอบ และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ         
และคณะอนุกรรมกำรติดตำม ฯ จ ำนวน 4 ครั้ง 
2.1 ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรติดตำม ฯ 
     - ประธรรมกรรมกำร  

70,000  
 
 
 

8,000 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

     (1 คน x 2,000 บำท x 4 ครั้ง) 
     - คณะกรรมกำร จ ำนวน 9 คน  
     (9 คน x 1,600 บำท x 4 ครั้ง) 
2.2 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  
     (25 คน x 35 บำท x 4 ครั้ง) 
2.3 ค่ำวัสดุ 

 
57,600 

 
 
 

3,500 
 

 
 
 
 
 

900 
กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ติดตำม และช่วยเหลือ
โรงเรียนที่ต้องกำรควำมช่วยเหลือกรณีพิเศษ 
จ ำนวน 10 โรงเรียน     

-    

กิจกรรมที ่4 ติดตำม ตรวจสอบ และประเมิน
ควำมพร้อมก่อนเปิดเรียน จ ำนวน 2 ครั้ง/ ปี
กำรศึกษำ จ ำนวน 67 โรงเรียน     

-    

กิจกรรมที ่5 ประชุมปฏิบัติกำรสรุปผลกำร
ด ำเนินงำน และจัดท ำรำยงำนผลกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำ จ ำนวน 30 คน 2 วัน 
5.1 ค่ำอำหำรกลำงวันส ำหรับคณะท ำงำน        
     (30 คน x 110 บำท x 1 มื้อ x 2 วัน) 
5.2 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  
     (30 คน x 35 บำท x 2 มื้อ x 2 วัน) 
5.3 วัสดุ 

11,200  
 

 
 

 

 
 

 
6,600 

 
4,200 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

600 
รวมงบประมาณ 85,000 65,600 17,900 1,500 

*หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
ปัจจัยความเสี่ยง 

-ไม่มี- 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

-ไม่มี- 

8. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย เครื่องมือ 

1) คณะกรรมกำร ก.ต.ป.น. มีแผน และเครื่องมือในกำรติดตำม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำอย่ำงเป็นระบบ 
2) จัดประชุมคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมิน และนิเทศ
ติดตำมกำรจัดกำรศึกษำ   
3)  สถำนศึกษำท่ีต้องกำรควำมช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ  ได้รับกำร

จ ำนวน 1 แผน 
 

จ ำนวน 4  ครั้ง 
 

10 โรงเรียน 

เอกสำร 
 

เอกสำร 
 

เอกสำร 
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ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย เครื่องมือ 
นิเทศ ติดตำม และช่วยเหลืออย่ำงต่อเนื่อง 
4) สถำนศึกษำในสังกัด ได้รับกำรติดตำม  ตรวจสอบ ประเมินผลควำม
พร้อมก่อนเปิดเรียน   
5) ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนให้สูงขึ้นและบรรลุมำตรฐำน 

 
ภำคเรียนละ 

1 ครั้ง 
สูงขึ้นไม่น้อยกว่ำ

ร้อยละ 3 

 
เอกสำร 

 
ผลกำรทดสอบ

O-NET 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
9.1 คณะกรรมกำร ก.ต.ป.น. มีแผน และเครื่องมือในกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ

กำรศึกษำอย่ำงเป็นระบบ 
9.2 กำรศึกษำ สถำนศึกษำที่ต้องกำรควำมช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ ได้รับกำรนิเทศ ติดตำม และ

ช่วยเหลืออย่ำงต่อเนื่อง 
9.3 สถำนศึกษำในสังกัด ได้รับกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลควำมพร้อมก่อนเปิดเรียน  
9.4 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้นตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

10. การอนุมัติโครงการ 

ลงชื่อ ผู้เสนอโครงกำร 
          (นำยสุรวงศ์  ทรงกลด) 

  ต ำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
 
ลงชื่อ ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร 
     (นำงเกศรินทร  จิตรสิงห์) 

ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
 

ลงชื่อ ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร 
    (นำยวิรุฬห์  แสงงำม) 

ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
 

ลงชื่อ ผู้อนุมัติโครงกำร 
              (นำยวิชัย  แสงศร)ี 

ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
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หน่วยงาน กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ   สพป.ปทุมธำนี เขต 2 
ชื่อโครงการ   พัฒนำคุณภำพกำรเรียนรู้สู่สำกล : กิจกรรมพัฒนำควำมสำมำรถทำงวิชำกำรนักเรียนผ่ำน

กระบวนกำรแข่งขันทำงวิชำกำร ระดับนำนำชำติ ประจ ำปี พ.ศ. 2560 (ระดับเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ)  

สอดคล้องกับนโยบาย  ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ข้อที่ 6   
ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

 ยุทธศำสตร์ ศธ. ข้อที่ 6  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
 6 นโยบำยเร่งด่วน สพฐ. ข้อที่ 6  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 

    จุดเน้นเชิงนโยบำย รมว.ศธ. ข้อที่ 6   
ด้ำนกำรพัฒนำระบบและกำรบริหำรจัดกำร 

ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์ 
1. นำงโศภำวรรณ  แจ้งพุ่ม      เบอร์โทรศัพท์ 097 235 7774   

1.หลักการและเหตุผล 
 ด้วยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนได้รับเชิญจำกกระทรวงและหน่วยงำนทำงกำร
ศึกษำต่ำงประเทศในกำรพิจำรณำคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทยไปแข่งขันทำงวิชำกำร ระดับนำนำชำติ ประจ ำปี 
พ.ศ. 2560 (โอลิมปิกวิชำกำรระหว่ำงประเทศ ด้ำนคณิตศำสตร์และด้ำนวิทยำศำสตร์ ระดับประถมศึกษำและ
ระดับมัธยมศึกษำ)  จึงมีนโยบำยด ำเนินงำนโครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนรู้สู่สำกล โครงกำรย่อยกำรพัฒนำ
ควำมสำมำรถทำงวิชำกำรผู้เรียนผ่ำนกระบวนกำรแข่งขันทำงวิชำกำร ระดับนำนำชำติ และพัฒนำต่อยอด
คัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทยไปแข่งขันทำงวิชำกำร ระดับนำนำชำติ ประจ ำปี พ.ศ. 2560 โดยขอควำมร่วมมือ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำทุกเขตด ำเนินกำรจัดกิจกรรมพัฒนำควำมสำมำรถทำงวิชำกำรผู้เรียนผ่ำน
กระบวนกำรแข่งขันทำงวิชำกำรระดับนำนำชำติ ประจ ำปี พ.ศ. 2560 (รอบแรกระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ) 
ในวันที่ 22 มกรำคม 2560 ณ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำทุกเขต และพัฒนำต่อยอดคัดเลือกนักเรียนที่มี
ควำมสำมำรถพิเศษ  เข้ำร่วมกิจกรรมพัฒนำควำมสำมำรถทำงวิชำกำรผู้เรียนผ่ำนกระบวนกำรแข่งขันทำง
วิชำกำร ระดับนำนำชำติ(รอบสองระดับประเทศ) ในวันที่ 11 มีนำคม 2560 ณ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำ 19 เขต และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 19 เขต  

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 ส่งเสริมอัจฉริยภำพผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถด้ำนคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์ควบคู่กับกำรพัฒนำ

ด้ำนคุณธรรมและจริยธรรม 
2.2 เปิดโอกำสให้ผู้เรียนได้พัฒนำควำมสำมำรถทำงวิชำกำรอย่ำงเต็มตำมศักยภำพได้แลกเปลี่ยน

เรียนรู้สู่เวทีโลกและเสริมสร้ำงสัมพันธไมตรีอันดีงำมระหว่ำงนักเรียนไทยและนักเรียนนำนำชำติ 
2.3 ใช้กระบวนกำรแข่งขันทำงวิชำกำรเป็นสื่อกลำงให้เกิดบรรยำกำศทำงวิชำกำรน ำไปสู่กำร

พัฒนำกำรเรียนกำรสอนอย่ำงต่อเนื่อง  และพัฒนำเนื้อหำสำระให้มีควำมทันสมัยเท่ำทันมำตรฐำนสำกล 
2.4 ส่งเสริมและสร้ำงเจตคติให้ผู้เรียนรักและสนใจเป็นนักคณิตศำสตร์และนักวิทยำศำสตร์และเพ่ิม

ประสิทธิภำพครูผู้สอนวิชำคณิตศำสตร์และวิชำวิทยำศำสตร์ ในกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวปฏิบัติกำรเรียนรู้ 
 
 

 



242 

3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 
1) นักเรียนจำกทุกสังกัดที่สมัครสอบ  ดังนี้ 

  (1) วิชำคณิตศำสตร์ ระดับประถมศึกษำ จ ำนวน 582 คน 
  (2)  วิชำคณิตศำสตร์ ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น จ ำนวน 149 คน 
  (3)  วิชำวิทยำศำสตร์ ระดับประถมศึกษำ จ ำนวน 698 คน 

3.2 เชิงคุณภาพ 
1) เพ่ือเปิดโอกำสให้นักเรียนจำกทุกสังกัดได้พัฒนำควำมสำมำรถทำงวิชำกำรอย่ำงเต็มตำมศักยภำพ  

ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่เวทีโลก   
 2) ใช้เวทีแข่งขันทำงวิชำกำรเป็นกลยุทธ์ในกำรสร้ำงแรงบันดำลใจให้นักเรียนมีเจตคติที่ดี และมีควำม
สนใจในกำรเป็นนักคณิตศำสตร์และนักวิทยำศำสตร์   

3) สร้ำงบรรยำกำศทำงวิชำกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำนวัตกรรมกำรเรียนกำรสอนอย่ำงต่อเนื่อง ให้มี
ควำมทันสมัยเพื่อยกระดับควำมสำมำรถนักเรียนไทยให้ก้ำวสู่มำตรฐำนสำกล   

4. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. กิจกรรมที่ 1 กำรประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสอบ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสอบ 
และประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสอบ 
1.2 จัดท ำเอกสำรเกี่ยวกับกำรสอบ 
1.3 ด ำเนินกำรสอบแข่งขัน 
1.4 ตรวจข้อสอบและประมวลผลคะแนน 
1.5 ประกำศผลกำรสอบแข่งขัน 
1.6 รำยงำนและสรุปผล 

พ.ย.59-เม.ย.60 
 
 
 
 
 
 

นำงโศภำวรรณ   
แจ้งพุ่ม 

 

5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 วันที่ 1  พฤศจิกำยน  2559  ถึง  เมษำยน 2560 
 สถำนที่ด ำเนินกำร 

สถำนที่สอบ  โรงเรียนวัดเขียนเขต 
สถำนที่ตรวจข้อสอบ   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี  เขต  2   

6. งบประมาณ 
 จ ำนวน 50,075   บำท (ห้ำหมื่นเจ็ดสิบห้ำบำทถ้วน) 

รำยละเอียดดังนี้ : 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1  
1.1 ค่ำอำหำรกลำงวัน 

 (105 คน x 110 บำท x 1 มื้อ x 1 วัน) 
1.2 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
     (105คน x 35บำท x  1 มื้อ x 1วัน) 
1.3 ค่ำวัสดุ 
1.4 ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำร 
     - ประธำน  
     (1 คน x 250 บำท x 2 วัน) 
     - อ ำนวยกำร  
     (6 คน x 250 บำท x 1 วัน) 
     - กรรมกำรกลำง  
     (9 คน x 250 บำท x 2 วัน) 
     - กรรมกำรคุมสอบ 
     (83 คน x 250 บำท x 1 วัน) 
     - กรรมกำรตรวจข้อสอบ 
     (10 คน x 250 บำท x 1 วัน) 
     - กรรมกำรจัดสนำมสอบ 
     (7 คน x 150 บำท x 2 วัน) 

50,075 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

500 
 

1,500 
 

4,500 
 

20,750 
 

2,500 
 

2,100 

 
 

11,550 
 

3,675 
 

 
 
 
 
 
 

3,000 

รวมงบประมาณ 50,075 31,850 15,225 3,000 
*หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
ปัจจัยความเสี่ยง 
1) ผู้เข้ำสอบลืมบัตรประจ ำตัวสอบหรือบัตรประจ ำตัวสอบหำย 
2) กรรมกำรบำงท่ำนไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้  
3) ผู้เข้ำสอบทุจริตในกำรสอบ  
4) กรรมกำรไม่มีเข้ำใจระเบียบเกี่ยวกับกำรสอบ  

 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
1) กรรมกำรอ ำนวยกำรสอบตรวจสอบรำยชื่อผู้เข้ำสอบจำกประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ หำกพบว่ำ 

มีรำยชื่อจะออกบัตรอนุญำตเข้ำห้องสอบส ำหรับนักเรียนที่ลืมบัตรประจ ำตัวสอบหรือบัตรประจ ำตัวสอบหำย 
 2) จัดกรรมกำรกลำงหรือกรรมกำรอ ำนวยกำรสอบปฏิบัติหน้ำที่แทน 
 3) มีกำรตรวจสอบควำมเรียบร้อยของผู้เข้ำสอบก่อนเข้ำห้องสอบ หำกพบอุปกรณ์ที่ไม่อนุญำตให้เข้ำ 
ห้องสอบ กรรมกำรคุมสอบจะเก็บไว้ 
 4)  มีกำรประชุมชี้แจงซ้อมควำมเข้ำใจแก่คณะกรรมกำรทุกท่ำนให้ทรำบถึงข้อปฏิบัติและระเบียบของ 
กำรสอบเพ่ือให้ปฏิบัติได้ถูกต้อง  โปร่งใส 
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8. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย เครื่องมือ 

เชิงปริมาณ 
1) ร้อยละของนักเรียนที่เข้ำสอบแต่ละวิชำในระดับประถมศึกษำและ
ระดับมัธยมศึกษำได้รับรำงวัลเกียรติบัตรรำงวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน  
และเหรียญทองแดง ในอัตรำส่วน 1:2:3  

 
ร้อยละ 30 

 

 
แบบทดสอบ 

 

เชิงคุณภาพ 
1) นักเรียนได้รับกำรพัฒนำควำมสำมำรถทำงวิชำกำรผ่ำนกระบวนกำร
แข่งขันทำงวิชำกำร ระดับนำนำชำติ 
2) ผู้เรียนมีทักษะในกำรสื่อสำร ทักษะกำรคิด ทักษะกำรแก้ปัญหำ  
ทักษะชีวิต และทักษะกำรใช้เทคโนโลยี 

 
ร้อยละ 100 

 
ร้อยละ 100 

 

 
กำรประเมิน 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
9.1 นักเรียนมีเจตคติที่ดี มีควำมสนใจในกำรเป็นนักคณิตศำสตร์ นักวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
9.2  มีเด็กดี เก่ง และฉลำดตำมศักยภำพ มีทักษะ ผลิตภำพและผลิตผลของศตวรรษที่ 21 ของแต่ละ

คนพร้อมเป็นผู้น ำกำรพัฒนำประเทศในแต่ละด้ำนเพ่ิมมำกข้ึน 

10. การอนุมัติโครงการ 
 

ลงชื่อ ผู้เสนอโครงกำร 
       (นำงโศภำวรรณ  แจ้งพุ่ม) 

  ต ำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร 
 
ลงชื่อ ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร 
       (นำงตวงรักษ์  รับพร) 

       ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
 
 

ลงชื่อ ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร 
    (นำยวิรุฬห์  แสงงำม) 

ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
 

ลงชื่อ ผู้อนุมัติโครงกำร 
              (นำยวิชัย  แสงศร)ี 

ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
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หน่วยงาน หน่วยตรวจสอบภำยใน  สพป.ปทุมธำนี เขต 2 
ชื่อโครงการ กำรตรวจสอบภำยในกรณีพิเศษ ตำมหลักธรรมำภิบำลและป้องกันกำรทุจริต   

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
สอดคล้องกับนโยบาย  ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ข้อที่ 6   

ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
 ยุทธศำสตร์ ศธ. ข้อที่ 6  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
 6 นโยบำยเร่งด่วน สพฐ. ข้อที่ 6  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 

    จุดเน้นเชิงนโยบำย รมว.ศธ. ข้อที่ 6   
ด้ำนกำรพัฒนำระบบและกำรบริหำรจัดกำร 

ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์  
1. นำงสำวดวงเพชร์  นำคเกษม เบอร์โทรศัพท์ 089-770-0985 
2. นำยวัลลภ  ชำวหวำยสอ เบอร์โทรศัพท์ 089-763-7196   

1.หลักการและเหตุผล 
 ตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  
มำตรำ 62  ก ำหนดให้มีระบบกำรตรวจสอบ ติดตำม และประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผล กำรใช้จ่ำย
งบประมำณกำรจัดกำรศึกษำให้สอดคล้องกับหลักกำรศึกษำ  แนวกำรจัดกำรศึกษำ และคุณภำพมำตรฐำน
กำรศึกษำ โดยหน่วยงำนภำยในและหน่วยงำนของรัฐที่มีหน้ำที่ตรวจสอบภำยนอก ประกอบกับคณะรัฐมนตรี
ได้มีมติก ำหนดให้ทุกส่วนรำชกำรต้องจัดให้มีหน่วยตรวจสอบภำยใน เพ่ือท ำหน้ำที่ตรวจสอบ ติดตำม และให้
ค ำปรึกษำต่อหน่วยงำน 
 จำกกำรที่กระทรวงศึกษำธิกำร กระจำยอ ำนำจกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำไปยังส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำ และโรงเรียนโดยตรง ดังนั้นกำรตรวจสอบภำยในจึงเป็นกระบวนกำรที่ส ำคัญของฝ่ำยบริหำรใน
กำรควบคุม ก ำกับ ติดตำม ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และโรงเรียนให้เป็นไป
ตำมระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งกำร มติคณะรัฐมนตรี และนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำน หน่วยตรวจสอบภำยในจึงได้จัดท ำโครงกำรนี้ขึ้น เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงิน
กำรบัญชีและพัสดุให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น และ เพ่ือเสริมสร้ำงหลักธรรมำภิบำลและป้องกันกำรทุจริตของ
หน่วยงำน  

2.  วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของโรงเรียนให้เป็นไปอย่ำงถูกต้องตำมระเบียบ กฎหมำย ข้อบังคับ  

หนังสือสั่งกำร และเป็นกำรป้องปรำมกำรปฏิบัติงำนให้มีควำมระมัดระวังรอบคอบมิให้เกิดควำมเสียหำยแก่
ทำงรำชกำร 

2.2 เพ่ือตรวจสอบข้อมูลทำงกำรเงินกำรบัญชีและพัสดุ และพิสูจน์ควำมน่ำเชื่อถือได้ของข้อมูลทำง
กำรเงิน ว่ำมีควำมครบถ้วน ถูกต้อง และสมเหตุสมผล 
 2.3 เพ่ือสอบทำนระบบกำรควบคุมภำยใน และกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงของสถำนศึกษำ 
ว่ำเพียงพอ  เหมำะสมหรือไม ่  

2.4 เพ่ือให้ฝ่ำยบริหำรได้รับทรำบปัญหำกำรปฏิบัติงำนของผู้ใต้บังคับบัญชำ ซึ่งจะส่งผลให้สำมำรถ
ตัดสินใจแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้นได้ทันเหตุกำรณ ์
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3.  เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
 กำรตรวจสอบระดับโรงเรียน ตรวจสอบประสิทธิภำพกำรบริหำรกำรเงินด้วยแผนปฏิบัติกำรของ
โรงเรียน ตรวจสอบด้ำนกำรเงินกำรบัญชีและพัสดุ เงินอุดหนุนที่ได้รับจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเงิน
โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้แก่ เงินรำย
หัว เงินปัจจัยพื้นฐำนส ำหรับนักเรียนยำกจน เงินค่ำหนังสือเรียน เงินค่ำเครื่องแบบนักเรียน เงินค่ำอุปกรณ์กำร
เรียน และเงินค่ำกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน รวมทั้งกำรสอบทำนระบบกำรควบคุมภำยใน โดยเน้นโรงเรียน
ขยำยโอกำสกำรศึกษำ โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมำณเป็นจ ำนวนมำก และโรงเรียนที่มีควำมเสี่ยงด้ำน
กำรเงินกำรบัญชีและพัสดุ จ ำนวน 44 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 65.67 ของโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2  
 3.2 เชิงคุณภาพ 
       1)  โรงเรียนที่ได้รับกำรตรวจสอบภำยในตำมโครงกำรตรวจสอบภำยในกรณีพิเศษฯ ทุกโรงเรียน  

มีกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงินกำรบัญชีและพัสดุได้อย่ำงถูกต้อง มีกำร พัฒนำงำนให้มีประสิทธิภำพ 
ประสิทธิผล และมีระบบควบคุมภำยในที่เพียงพอ เหมำะสม 

 2)  ฝ่ำยบริหำรรับทรำบปัญหำกำรปฏิบัติงำนของผู้ใต้บังคับบัญชำ   ซึ่งจะส่งผลให้สำมำรถตัดสินใจ
แก้ไขปัญหำที่เกิดข้ึนได้ทันเหตุกำรณ์ 

4. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน  
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1  

 
 
 

 

กิจกรรม กำรตรวจสอบระดับโรงเรียน  
จัดท ำโครงกำรตรวจสอบภำยในกรณีพิเศษ 
แจ้งหน่วยรับตรวจทรำบก่อนกำรตรวจสอบ 
ด ำเนินกำรตรวจสอบ โรงเรียนละ 1 วัน 
ประกอบด้วย 
1.1 ตรวจสอบประสิทธิภำพกำรบริหำรกำรเงินด้วย
แผนปฏิบัติกำรของโรงเรียนใน 3 ประเด็นย่อย   
     1) ควำมมีประสิทธิภำพของแผนปฏิบัติกำร 
     2) กำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำร    
     3) กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผน  
ปฏิบัติกำร  
1.2 ตรวจสอบกำรเงินและบัญชี โดยสอบทำนควำม
ถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูล รำยงำนกำรเงิน และกำร
ระบบกำรควบคุมภำยในด้ำนกำรเงิน                                                      
1.3 ตรวจสอบกำรด ำเนินงำนกำรบริหำรทรัพย์สิน    
ในด้ำนกำรจัดหำและกำรควบคุม 
1.4 ตรวจสอบกำรรับ – จ่ำยเงินสนับสนุนต่ำง ๆ     
ที่ได้รับจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เช่น เงิน
อุดหนุนอำหำรกลำงวัน เงินอุดหนุนอำหำรเสริม
(นม) เป็นต้น 

มี.ค. – ก.ย. 60 
 
 
 

นำงสำวดวงเพชร์ 
นำคเกษม    

นำยวัลลภ ชำวหวำยสอ 
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1.5 ตรวจสอบกำรใช้จ่ำยเงินโครงกำรสนับสนุน
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่ระดับอนุบำล   
จนจบกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้แก่ เงินรำยหัว           
เงินปัจจัยพื้นฐำนส ำหรับนักเรียนยำกจน 
เงินค่ำหนังสือเรียน เงินค่ำเครื่องแบบนักเรียน 
เงินค่ำอุปกรณ์กำรเรียน และ เงินค่ำกิจกรรมพัฒนำ 
คุณภำพผู้เรียน 
1.6 รำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยใน 
1.7 ติดตำมรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำม
ข้อเสนอแนะ 

5.  ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
เดือน มีนำคม 2560  ถึง  เดือน กันยำยน 2560 
สถำนที่ด ำเนินกำร โรงเรียนในสังกัด สพป.ปทุมธำนี เขต 2 จ ำนวน  44  โรง 

6.  งบประมาณ 
     จ ำนวน  15,840  บำท (หนึ่งหมื่นห้ำพันแปดร้อยสี่สิบบำทถ้วน) 
     รำยละเอียดดังนี้ : 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

- ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเบี้ยเลี้ยง(ครึ่งวัน) ส ำหรับ 
ข้ำรำชกำร จ ำนวน 2 คน และ ลูกจ้ำง 
ประจ ำ จ ำนวน 1 คน 
(3 คน × 120 บำท × 44 วัน)  

15,840 
 

- 
 

15,840 
 

- 
      

รวม 15,840 - 15,840 - 
*หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

7.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
ปัจจัยความเสี่ยง 
1) โรงเรียนไม่รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมข้อเสนอแนะ หรือ รำยงำนแต่เกินก ำหนดเวลำ 
2) โรงเรียนไม่ด ำเนินกำรแก้ไขหรือปรับปรุงให้เป็นไปตำมข้อเสนอแนะ 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
1) แจ้งหนังสือทวงเป็นลำยลักษณ์อักษร 
2) โรงเรียนที่ไม่รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมข้อเสนอแนะ หรือ รำยงำนแต่เกินก ำหนดเวลำ 

จะต้องตรวจติดตำมอีกครั้งว่ำมีกำรด ำเนินกำรตำมข้อเสนอแนะหรือไม่ 
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8.  การประเมินผล 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย เครื่องมือ 

เชิงปริมาณ 
       โรงเรียนที่ก ำหนดไว้ในแผนกำรตรวจสอบภำยในกรณีพิเศษ ตำม
หลักธรรมำภิบำลและป้องกันกำรทุจริต ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2560 จ ำนวน 44  โรง ได้รับกำรตรวจสอบภำยในด้ำนกำรเงินกำรบัญชี
และพัสดุ ครบทุกโรง  

 
ร้อยละ 100 

 
1. แบบสอบถำม
ระบบกำรควบคุม
ด้ำนกำรเงินกำร
บัญชีและพัสดุ 

เชิงคุณภาพ 
       โรงเรียนที่ได้รับกำรตรวจสอบตำมแผนกำรตรวจสอบภำยในกรณี
พิเศษ ตำมหลักธรรมภิบำลและป้องกันกำรทุจริต  ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2560  ทุกโรง  มีกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงินกำรบัญชีและพัสดุ ได้
อย่ำงถูกต้อง  มีกำรพัฒนำงำนให้มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และมี
ระบบควบคุมภำยในที่เพียงพอ เหมำะสม 

 
ร้อยละ 100 

 
 

 
1. รำยงำนผลกำร
ตรวจสอบภำยใน 
2. รำยงำนผลกำร
ด ำเนินกำรตำม
ข้อเสนอแนะ 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  โรงเรียนที่ได้รับกำรตรวจสอบมีกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงินกำรบัญชีและพัสดุได้อย่ำงถูกต้องตำม

ระเบียบปฏิบัติของทำงรำชกำร มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล รวมทั้งมีระบบกำรควบคุมภำยในที่เพียงพอ 
เหมำะสม ไม่เกิดผลเสียหำยต่อทำงรำชกำร 

10. การอนุมัติโครงการ 
 

ลงชื่อ ผู้เสนอโครงกำร 
       (นำยวัลลภ  ชำวหวำยสอ) 

  ต ำแหน่ง นักวิชำกำรตรวจสอบภำยในช ำนำญกำร 
 
 
ลงชื่อ ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร 
 (นำงสำวดวงเพชร์  นำคเกษม) 

            ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน 
 
 

ลงชื่อ ผู้อนุมัติโครงกำร 
              (นำยวิชัย  แสงศร)ี 

ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
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หน่วยงาน กลุ่มอ ำนวยกำร สพป.ปทุมธำนี เขต 2 
ชื่อโครงการ  เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ สพป.ปทุมธำนี เขต 2 
สอดคล้องกับนโยบาย  ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ข้อที่ 6   

ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
 ยุทธศำสตร์ ศธ. ข้อที่ 6  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
 6 นโยบำยเร่งด่วน สพฐ. ข้อที่ 6  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 

    จุดเน้นเชิงนโยบำย รมว.ศธ. ข้อที่ 6   
ด้ำนกำรพัฒนำระบบและกำรบริหำรจัดกำร 

ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์ 
1.  นำงวันเพ็ญ  ค ำจันทร์   เบอร์โทรศัพท์  081-632-8528 
2. นำงสำวพิไลภรณ์   ตระกูลพันธุ์เลิศ  เบอร์โทรศัพท์  085-8049-028 

   

1.หลักการและเหตุผล 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 รับผิดชอบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ        
ขั้นพ้ืนฐำน ในพ้ืนที่อ ำเภอล ำลูกกำ อ ำเภอธัญบุรี  และอ ำเภอหนองเสือ มีโรงเรียนภำครัฐในสังกัดจ ำนวน  
67 โรงเรียน ภำรกิจรับผิดชอบในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำสถำนศึกษำในสังกัด  ทั้งด้ำนกำรบริหำรกำร 
จัดกำรศึกษำ กำรบริหำรวิชำกำร กำรบริหำรงบประมำณ กำรบริหำรบุคคล กำรบริหำรทั่วไป และภำรกิจ 
ด้ำนอื่น ๆ ที่สำมำรถส่งเสริมสนับสนุนให้สถำนศึกษำในสังกัด ได้รับกำรพัฒนำเป็นที่น่ำพอใจ สำมำรถแข่งขัน
ในระดับสำกลได ้
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2  จึงได้จัดท ำโครงกำรประชุมผู้บริหำร
สถำนศึกษำ ผู้บริหำรและประชุมเจ้ำหน้ำที่ในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2  
รับทรำบควำมเคลื่อนไหว ปัญหำ รับข้อเสนอแนะจำกผู้ที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรศึกษำในส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ กำรประชุม เป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะท ำให้ได้รับทรำบควำมเคลื่อนไหว ปัญหำ  
อุปสรรค และข้อเสนอแนะในภำพรวมของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำในสังกัด   

2.  วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้ผู้บริหำรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2/ศึกษำนิเทศก์/ 

ผู้บริหำรสถำนศึกษำ รับทรำบนโยบำยกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำ ควำมเคลื่อนไหวในกำรบริหำรกำรศึกษำ  
มีควำมรู้ควำมเข้ำใจระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อกฎหมำยและแนวปฏิบัติของทำงรำชกำร และได้แนวทำงในกำร
แก้ไขปัญหำที่เก่ียวข้องกับกำรปฏิบัติงำน และมีกำรบริหำรจัดกำรที่ดี       

2.2 เพ่ือติดตำม รับฟังปัญหำและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
2.3 เพ่ือสร้ำงขวัญและก ำลังใจแก่ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และข้ำรำชกำรครูในสังกัด  
2.4 เพ่ือแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และสร้ำงควำมเข้ำใจอันดีต่อกัน  

3. เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 
 1) ประชุมผู้บริหำรระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2/ศน./ผู้บริหำร
สถำนศึกษำในสังกัดและเจ้ำหน้ำที่ ๆ เกี่ยวข้อง รวม 100 คน 3 เดือน/ครั้ง จ ำนวน 4 ครั้ง 
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 2) ประชุมสภำกำแฟ/รอง ผอ.สพป.ปท.2/ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ มและเจ้ำหน้ำที่ที่ เกี่ ยวข้อง  
รวม 15 คน เดือนละ 2 ครั้ง รวม 20 ครั้ง 
 3) ประชุมบุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 จ ำนวน   74 คน 3 
เดือน/ครั้ง รวม 4 ครั้ง 

3.2  เชิงคุณภาพ   
 ผู้บริหำรระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/ศึกษำนิเทศก์/ผู้บริหำรกำรศึกษำ/บุคลำกรในส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 รับทรำบ  นโยบำย ควำมเคลื่อนไหวในกำรบริหำรจัดกำร  มี
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจระเบียบ กฎหมำยและหลักเกณฑ์ต่ำง ๆ ในกำรปฏิบัติงำนกำรจัดกำรศึกษำ     ขั้นพ้ืนฐำน
และมีแนวทำงแก้ไขปัญหำเกี่ยวกับกำรปฏิบัติได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

4. วิธีด าเนินการ /ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลำ หมำยเหตุ 
1 ประชุมผู้บริหำรระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี 

เขต 2/ศึกษำนิเทศก์/ผู้บริหำรสถำนศึกษำในสังกัด และเจ้ำหน้ำที่ ๆ 
เกี่ยวข้อง 
ขั้นตอนกำรเตรียมกำรประชุม 
  1. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
  2. แจ้งเชิญประชุมผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
  3. แจ้งประสำนผู้เกี่ยวข้อง(สถำนที่ อำหำรว่ำง เอกสำร) 
  4. ด ำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระ         

½ วัน/ครั้ง 4 ครั้ง 

2 ประชุมสภำกำแฟ/รอง ผอ.สพป.ปท.2/ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มและเจ้ำหน้ำที่ที่
เกี่ยวข้อง 

½ วัน/ครั้ง 20 ครั้ง 

3 ประชุมบุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี 
เขต 2 

1 วัน/ครั้ง 4 ครั้ง 

5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 วันที่ 1 ตุลำคม 2559 ถึง วันที ่30 กันยำยน  2560 
 สถำนที่ด ำเนินกำร ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
6. งบประมาณ 
 จ ำนวน  97,420 บำท (เก้ำหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยยี่สิบบำทถ้วน) 

รำยละเอียดดังนี้ : 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมผู้บริหำรสถำนศึกษำในสังกัด 
สพป.ปทุมธำนี เขต 2 
1.1 ค่ำอำหำรว่ำง และเครื่องดื่ม  
     (100 คน x 35 บำท x 1 มื้อ x 4 วัน) 
1.2 ค่ำวัสดุ 

44,000   
 

14,000 
 

 
 
 
 

30,000 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

     (100 คน x 75 บำท x 4 ครั้ง)        
กิจกรรมที่ 2 ประชุมสภำกำแฟ 
2.1 ค่ำอำหำรว่ำง และเครื่องดื่ม  
     (15 คน x 35 บำท x 1 มื้อ x 20 วัน) 

10,500   
10,500 

 

กิจกรรมที่ 3 ประชุมบุคลำกรใน สพป.ปท.2 
3.1 ค่ำอำหำรกลำงวัน  
     (74 คน x 110 บำท x 1 มื้อ x 4 วัน) 
3.2 ค่ำอำหำรว่ำง และเครื่องดื่ม  
     (74 คน x 35 บำท x 1 มื้อ x 4 วัน) 

42,920   
32,560 

 
10,360 

 

รวมงบประมาณ 97,420 - 67,420 30,000 
*หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
ปัจจัยความเสี่ยง 

-ไม่มี- 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

-ไม่มี- 

8. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
1) ผู้บริหำรระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2/
ศึกษำนิเทศก์/ผู้บริหำรสถำนศึกษำในสังกัด และเจ้ำหน้ำที่ที่เก่ียวข้อง รวม 100 
คน  3 เดือน/ครั้ง  จ ำนวน 4 ครั้ง  
2)  ประชุมสภำกำแฟ/รอง ผอ.สพป./ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มและเจ้ำหน้ำที่ท่ีเกี่ยวข้อง 
รวม 15 คน  สัปดำห์ละ 1 ครั้ง รวม 20 ครั้ง 
3)  ประชุมบุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี    
เขต 2 จ ำนวน 74 คน  3 เดือน/ ครั้ง  รวม 4 ครั้ง 

 
ร้อยละ 100 

 
 

ร้อยละ 100 
 

ร้อยละ 100 

เชิงคุณภาพ 
ผู้บริหำรระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/ศึกษำนิเทศก์/ผู้บริหำรกำรศึกษำ/
บุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 รับทรำบ  
นโยบำย ควำมเคลื่อนไหวในกำรบริหำรจัดกำร  มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจระเบียบ 
กฎหมำยและหลักเกณฑ์ต่ำง ๆ ในกำรปฏิบัติงำนกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน
และมีแนวทำงแก้ไขปัญหำเกี่ยวกับกำรปฏิบัติได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 
ร้อยละ 100 
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 ผู้เข้ำร่วมโครงกำรได้รับทรำบปัญหำ อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เกิดกำรเปรียบเทียบ เพ่ือน ำไปปรับ
ใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำงำนในสถำนศึกษำให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งข้ึน  

9.2 ผู้บริหำรและครู/บุคลำกรใน สพป.ปทุมธำนี เขต 2   สำมำรถด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำได้เป็นไป
ตำมนโยบำย  จุดเน้น และสนองตอบต่อกลยุทธ์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ สพป.ปทุมธำนี เขต 2 

9.3 ผู้บริหำรและครูสำมำรถน ำผลกำรด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำปีที่ผ่ำนมำไปใช้เพ่ือกำรพัฒนำปรับปรุง
กำรปฏิบัติงำนให้มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้น 

9.4 ผู้บริหำร ครบูุคลำกรในสพป.ปทุมธำนี เขต 2 มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์และกล้ำตัดสินใจมำกขึ้น 

10. การอนุมัติโครงการ 
 

ลงชื่อ ผู้เสนอโครงกำร 
          (นำงวันเพ็ญ  ค ำจันทร์) 

  ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน 

 
ลงชื่อ ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร 
     (นำงพวงเพชร แสงส่อง) 

                ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร 

 
ลงชื่อ ผู้อนุมัตโิครงกำร 
    (นำยวิรุฬห์  แสงงำม) 

                            ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ รักษำรำชกำรแทน 
                              ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
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หน่วยงาน กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ   สพป.ปทุมธำนี  เขต  2 
ชื่อโครงการ แก้ปัญหำนักเรียนที่มีแนวโน้มออกกลำงคันและนักเรียนออกกลำงคัน  
สอดคล้องกับนโยบาย  ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ข้อที่ 4   

ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมกันทำงสังคม 
 ยุทธศำสตร์ ศธ. ข้อที่ 6  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
 6 นโยบำยเร่งด่วน สพฐ. ข้อที่ 6  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 

    จดุเน้นเชิงนโยบำย รมว.ศธ. ข้อที่ 4   
ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและกำรลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ  

ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์   
1. นำงประภำพรรณ  วุฒิเอก  เบอร์โทรศัพท์ 081-726-4659 

 
 

1. หลักการและเหตุผล 
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2550 มำตรำ 49 ก ำหนดว่ำ  บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอ

กันในกำรรับกำรศึกษำไม่น้อยกว่ำ 12 ปี ที่รัฐจะต้องจัดให้อย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ โดยไม่เก็บค่ำใช้จ่ำย ผู้
ยำกไร้ ผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ หรือผู้ที่อยู่ในภำวะยำกล ำบำกต้องได้รับสิทธิตำมวรรคหนึ่ง และกำรสนับสนุน
จำกรัฐ เพ่ือให้ได้รับกำรศึกษำโดยทัดเทียมกับบุคคลอ่ืน พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มำตรำ 6 กำรจัดกำรศึกษำต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนำคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ทั้งร่ำงกำย จิตใจ สติปัญญำ ควำมรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในกำรด ำรงชีวิต สำมำรถ
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีควำมสุข กำรจัดกำรศึกษำภำคบังคับเป็นส่วนหนึ่งของกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เป็น
ภำรกิจหน้ำที่ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำที่จะต้องจัดและส่งเสริมให้กำรด ำเนินงำน
เป็นไปตำมเจตนำรมณ์ของพระรำชบัญญัติกำรศึกษำภำคบังคับ พ.ศ. 2545  

โดยสภำพปัจจุบันเด็กในวัยเรียนมีแนวโน้มออกกลำงคันสูงขึ้นทุกปี ดังนั้นส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 ได้ด ำเนินตำมนโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน     
เพ่ือสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงเพ่ือลดอัตรำกำรออกกลำงคันของนักเรียน จึงได้จัดท ำโครงกำร
แก้ปัญหำนักเรียนที่มีแนวโน้มออกกลำงคันและนักเรียนออกกลำงคันให้เข้ำเรียนต่อทั้งในระบบและนอกระบบ     

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจให้สถำนศึกษำเรื่องพระรำชบัญญัติกำรศึกษำภำคบังคับ พ.ศ. 

2545 
          2.2 เพ่ือแก้ปัญหำและติดตำมนักเรียนที่มีแนวโน้มออกกลำงคันและนักเรียนที่ออกกลำงคันให้กลับเข้ำ
มำเรียนในระบบและนอกระบบ 

 2.3 เพ่ือสร้ำงภำคีเครือข่ำยกำรมีส่วนร่วมกำรจัดกำรศึกษำและสร้ำงองค์ควำมรู้อย่ำงหลำกหลำย   
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
 1) ผู้บริหำรสถำนศึกษำทุกโรงเรียนในสังกัด จ ำนวน 67 โรง ได้รับควำมรู้ควำมเข้ำใจ และร่วมกันคิด
ในกำรแก้ปัญหำและติดตำมนักเรียนที่มีแนวโน้มออกกลำงคันและนักเรียนออกกลำงคัน 
 2) นักเรียนที่มีแนวโน้มออกกลำงคัน และนักเรียนออกกลำงคันได้รับกำรดูแลช่วยเหลือ ท ำให้มี
คุณภำพชีวิตดีขึ้นและได้กลับเข้ำมำเรียน 
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3.2 เชิงคุณภาพ 
1)  นักเรียนที่มีแนวโน้มออกกลำงคันและนักเรียนออกกลำงคันได้เข้ำศึกษำต่อในระบบและนอกระบบ 

 2)  นักเรียนที่มีแนวโน้มออกกลำงคันและนักเรียนออกกลำงคันในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 ลดลง   

4. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมที่ 1 กำรแก้ปัญหำนักเรียนที่มีแนวโน้มออกกลำงคันและ 

นักเรียนออกกลำงคัน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 จัดท ำโครงกำรเพ่ือขออนุมัติฯ 
1.2 แต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำมนักเรียนที่มีแนวโน้มออกกลำงคันและ
นักเรียนออกกลำงคัน 
1.3 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรแก้ปัญหำนักเรียนที่มีแนวโน้มออกกลำงคันและ
นักเรียนออกกลำงคัน 
1.4 ติดตำมนักเรียนที่มีแนวโน้มออกกลำงคันและนักเรียนออกกลำงคันให้
เข้ำเรียน และให้ค ำแนะน ำในกำรศึกษำต่อ 
1.5 สรุปผล 

ต.ค. 59 - 
ก.ย. 60 

 
 
 

นำงประภำพรรณ  
            วุฒิเอก 

5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 วันที่   1  ตุลำคม  2559  ถึงวันที่  30  กันยำยน  2560 
 สถำนที่ด ำเนินกำร   ห้องประชุมจ ำรูญ  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2   

6. งบประมาณ 
 จ ำนวน  20,000 บำท (สองหมื่นบำทถ้วน) 

รำยละเอียดดังนี้ : 
กิจกรรมและรายละเอียด 

ในการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรมที่ 1 กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรแก้ปัญหำ
นักเรียนที่มีแนวโน้มออกกลำงคันและนักเรียน
ออกกลำงคัน 
1.1 ค่ำตอบแทนวิทยำกร 
     (2 คน x 600 บำท x 3 ชม. x 1 วัน) 
1.2 ค่ำอำหำรกลำงวัน 
     (85 คน x 110 บำท x 1 มื้อ x 1 วัน) 
1.3 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
     (85 คน x 35 บำท x 2 มื้อ x 1 วัน) 
1.4 ค่ำวัสดุ 

20,000  
 
 

3,600 

 
 
 
 
 

9,350 
 

5,950 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,100 
รวมงบประมาณ 20,000 3,600 15,300 1,100 

*หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
ปัจจัยความเสี่ยง 

-ไม่มี- 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

-ไม่มี- 

8. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย เครื่องมือ 

เชิงปริมาณ 
     อัตรำนักเรียนออกกลำงคัน ไม่เกินร้อยละ 0.2 

 
98 % 

 
แบบสอบถำม 

เชิงคุณภาพ 
    นักเรียนออกกลำงคันในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2  ลดลง 

 
98 % 

 
แบบสอบถำม 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
9.1 สถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 มีควำมรู้ควำม

เข้ำใจในกำรแก้ปัญหำและติดตำมนักเรียนที่มีแนวโน้มออกกลำงคันและนักเรียนออกกลำงคัน 
          9.2 อัตรำนักเรียนออกกลำงคันในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2  
ลดลง  ไม่เกินร้อยละ 0.2            

10. การอนุมัติโครงการ 
 

ลงชื่อ ผู้เสนอโครงกำร 
         (นำงประภำพรรณ  วุฒิเอก) 

  ต ำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร 
 
ลงชื่อ ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร 
       (นำงตวงรักษ์  รับพร) 

       ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
 

ลงชื่อ ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร 
   (นำยวินัย  ยงเขตรกำรณ)์ 

ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
 

ลงชื่อ ผู้อนุมัติโครงกำร 
              (นำยวิชัย  แสงศร)ี 

ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
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หน่วยงาน  กลุ่มนโยบำยและแผน สพป.ปทุมธำนี เขต 2 
ชื่อโครงการ  ประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
สอดคล้องกับนโยบาย  ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ข้อที่ 6   

ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
 ยุทธศำสตร์ ศธ. ข้อที่ 6  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
 6 นโยบำยเร่งด่วน สพฐ. ข้อที่ 6  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 

    จุดเน้นเชิงนโยบำย รมว.ศธ. ข้อที่ 6   
ด้ำนกำรพัฒนำระบบและกำรบริหำรจัดกำร 

ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์ 
1. นำยสัณฑวัฒน์  รับพร เบอร์โทรศัพท์  094-487-1141 
2. นำงสำวลักขณำวรรณ  ภู่สำร  เบอร์โทรศัพท์  081-842-2615 

 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี  เขต 2 มีภำรกิจหลักต้องด ำเนินกำรจัดท ำ

แผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนในระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
และสถำนศึกษำในสังกัดมีกรอบทิศทำงเดียวกันในกำรด ำเนินงำน และมีกำรก ำกับ ติดตำมผลกำรด ำเนินงำน
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 ให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์และกำรบริหำร
งบประมำณให้เกิดประโยชน์ต่อรำชกำรสูงสุด  

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 จึงได้ก ำหนดโครงกำรนี้ขึ้น โดยร่วมกัน
ศึกษำวิเครำะห์บริบทของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำก ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์  
เป้ำประสงค์ ผลผลิต และตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ แผนงำน/โครงกำร เพ่ือน ำไปสู่กำรปฏิบัติให้กำรจัดกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำนมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุด 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้สพป.ปท.2 น ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ไปใช้เป็นกรอบทิศทำงกำร

บริหำรจัดกำรศึกษำพัฒนำกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ส่งผลให้คุณภำพกำรศึกษำสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง 
2.2 เพ่ือให้บุคลำกรในสังกัดสำมำรถปฏิบัติงำนตำมแผนที่วำงไว้ได้ตำมก ำหนดและมีประสิทธิภำพ 
2.3 เพื่อให้สถำนศึกษำในสังกัดทรำบถึงยุทธศำสตร์ในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขต

พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 และใช้เป็นกรอบแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำให้เป็นไปใน
ทิศทำงเดียวกัน 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 

1) บุคลำกรในสพป.ปท.2 ทุกคน 
2) สถำนศึกษำและบุคลำกรในสังกัดทุกโรงเรียน 
3.2 เชิงคุณภาพ 

 บุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 มีส่วนร่วมในกำรก ำหนดกิจกรรม/
โครงกำร ในกำรบริหำรงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2560 เพ่ือให้กำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนมี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุด 
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4. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำกรอบแนวทำงด ำเนินงำน

แผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560  
(ประธำนเครือข่ำยสถำนศึกษำยั่งยืน, ผอ.กลุ่ม/ศน. และผู้ที่เกี่ยวข้อง) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 วำงแผนกำรด ำเนินงำน : แต่งตั้งคณะกรรมกำรฯ 
1.2 ด ำเนินกิจกรรม 
1.3 สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 

16 พ.ย. 59 
 
 

 

น.ส.ลักขณำวรรณ 
ภู่สำร,  

นำยสัณฑวัฒน์   
รับพร 

2 กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2560 (ผอ.รร./ผอ.กลุ่ม/ศน. และผู้ที่เกี่ยวข้อง) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2.1 วำงแผนกำรด ำเนินงำน 
2.2 ด ำเนินกิจกรรม 
2.3 สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 

24 – 26 
พ.ย. 59 

น.ส.ลักขณำวรรณ 
ภู่สำร,  

นำยสัณฑวัฒน์   
รับพร 

3 กิจกรรมที่ 3 ประชุมรำชกำร/ปฏิบัติกำร (กำรบริหำรจัดกำรใช้งบประมำณ
ตำมนโยบำย ศธ., สพฐ., หน่วยงำนที่เก่ียวข้อง, ติดตำมควำมกำ้วหน้ำกำร
ด ำเนินกำรโครงกำรต่ำงๆ หรือเร่ืองเร่งด่วน ฯลฯ) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
3.1 วำงแผนกำรด ำเนินงำน 
3.2 ด ำเนินกิจกรรม 
3.3 สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 

ม.ค. – ก.ย. 
60 

น.ส.ลักขณำวรรณ 
ภู่สำร,  

นำยสัณฑวัฒน์   
รับพร 

4 กิจกรรมที่ 4 กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
3.1 วำงแผนกำรด ำเนินงำน 
3.2 ด ำเนินกิจกรรม รวบรวมข้อมูล/นโยบำยที่เกี่ยวข้อง 
3.3 สรุปและจัดท ำรูปเล่มแผนปฏิบัติกำรฯ 

ต.ค. 59 – 
ก.ย. 60 

น.ส.ลักขณำวรรณ 
ภู่สำร,  

นำยสัณฑวัฒน์   
รับพร 

5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 วันที่ 1 ตุลำคม 2559  ถึง 30 กันยำยน 2560 
 สถำนที่ด ำเนินกำร สพป.ปทุมธำนี เขต 2, โรงแรมอิงธำร รีสอร์ท จ.นครนำยก และ รร.ในสังกัด 

6. งบประมาณ 
 จ ำนวน  168,700  บำท (หนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันบำทถ้วน) 

รำยละเอียดดังนี้ : 
กิจกรรมและรายละเอียด 

ในการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำกรอบ
แนวทำงด ำเนินงำนแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2560  

7,200  
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กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1.1 ค่ำอำหำรกลำงวัน 
     (40 คน X 110 บำท X 1 มือ้ X 1วัน) 
1.2 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 

 (40 คน X 35บำท X 2 มื้อ X 2 วัน) 

 
4,400 

 
2,800 

กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำ
แผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
2.1 ค่ำอำหำรกลำงวัน 

 (50 คน X 300 บำท X 1 มือ้ X 3 วัน) 
2.2 ค่ำอำหำรเย็น 

 (50 คน X 300 บำท X 1 มือ้ X 2 วัน) 
2.3 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 

 (50 คน X 50 บำท X 2 มื้อ X 3 วัน) 
2.4 ค่ำท่ีพัก 

 (50 คน x 600 บำท x 2 วัน) 

150,000  
 
 

 
 

45,000 
 

30,000 
 

15,000 
 

60,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 3 ประชุมรำชกำร/ปฏิบัติกำร 
(กำรบริหำรจัดกำรใช้งบประมำณตำมนโยบำย ศธ., 
สพฐ., หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง, ติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำร
ด ำเนินกำรโครงกำรต่ำงๆ หรือเรื่องเร่งด่วน ฯลฯ) 
3.1 ค่ำอำหำรกลำงวัน/อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 

5,000   
 
 
 

5,000 

 

กิจกรรมที่ 4 กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรปี 60 
4.1 ค่ำจ้ำงท ำเอกสำร (150 บำท x 20 เล่ม) 
4.2 ค่ำวัสดุ 

6,500   
3,000 

 
 

3,500 
รวมงบประมาณ 168,700 - 165,200 3,500 

*หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
ปัจจัยความเสี่ยง 

-ไม่มี- 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

-ไม่มี- 

8. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย เครื่องมือ 

ร้อยละของ สพป.ปท.2 และสถำนศึกษำในสังกัดน ำแผนปฏิบัติกำร 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 เป็นคู่มือในกำรด ำเนินงำน 

90 แบบสอบถำม 
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9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
9.1 สพป.ปท.2 มีแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ไปใช้เป็นกรอบทิศทำงกำรบริหำร

จัดกำรศึกษำพัฒนำกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ส่งผลให้คุณภำพกำรศึกษำสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง 
9.2 บุคลำกรในสังกัดสำมำรถปฏิบัติงำนตำมแผนที่วำงไว้ได้ตำมก ำหนดและมีประสิทธิภำพ 
9.3 สถำนศึกษำในสังกัดทรำบถึงยุทธศำสตร์ในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพื้นที่

กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 และใช้เป็นกรอบแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำให้เป็นไปใน
ทิศทำงเดียวกัน 

10. การอนุมัติโครงการ 

ลงชื่อ ผู้เสนอโครงกำร 
          (นำยสัณฑวัฒน์  รับพร) 

                                                ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่กลุ่มนโยบำยและแผน 
 

ลงชื่อ ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร 
  (นำงสำวลักขณำวรรณ  ภู่สำร) 

            ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน 
 

ลงชื่อ ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร 
    (นำยวิรุฬห์  แสงงำม) 

ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
 

ลงชื่อ ผู้อนุมัติโครงกำร 
              (นำยวิชัย  แสงศร)ี 

ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
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หน่วยงาน กลุ่มนโยบำยและแผน  สพป.ปทุมธำนี เขต 2 
ชื่อโครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติกำรจดัท ำแผนพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่

กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
สอดคล้องกับนโยบาย  ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ข้อที่ 6   

ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
 ยุทธศำสตร์ ศธ. ข้อที่ 6  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
 6 นโยบำยเร่งด่วน สพฐ. ข้อที่ 6  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 

    จุดเน้นเชิงนโยบำย รมว.ศธ. ข้อที่ 6   
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์ 

1. นำงสำวลักขณำวรรณ  ภู่สำร  เบอร์โทรศัพท์  081-842-2615 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
ตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนมีนโยบำยให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ

ประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 จัดท ำแผนพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบำยที่เกี่ยว ข้อง 
นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร คือ จุดเน้น 6 ยุทธศำสตร์กำรปฏิรูปกำรศึกษำ และ 11 นโยบำยส ำคัญ นโยบำยของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 และให้สอดคล้องกับสภำพ
ปัญหำและควำมต้องกำรที่เกิดจำกควำมต้องกำรของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เพ่ือพัฒนำและยกระดับ
คุณภำพของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ซึ่งจะส่งผลต่อกำรพัฒนำผู้เรียนและผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนให้
สูงขึ้นต่อไป 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 จึงมีควำมจ ำเป็นต้องก ำหนดโครงกำรนี้ขึ้น  
หลอมรวมควำมต้องกำรของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เพ่ือให้มีแผนพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 เป็นกรอบแนวทำงในกำรขับเคลื่อนกำรจัดกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพยิ่ง  ๆ
ขึ้นไป 

2. วัตถุประสงค์ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 มีแผนพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ

เป็นเครื่องมือในกำรยกระดับคุณภำพของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ครอบคลุมและสอดคล้องกับสภำพ
ปัญหำและควำมต้องกำรในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมบริบทของเขตพ้ืนที่ 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 

1) บุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 ทุกคน 
2) สถำนศึกษำและบุคลำกรในสังกัดทุกโรงเรียน 
เชิงคุณภาพ 

 ผู้บริหำรกำรศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรพัฒนำตำมควำม
ต้องกำรของตนเอง เพ่ือให้มีควำมสำมำรถและศักยภำพที่สูงสุดในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำให้เป็นไปตำมนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร นโยบำยและจุดเน้นของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
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4. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมรำชกำรเพ่ือชี้แจงนโยบำยบุคลำกรในส ำนักงำนฯ  

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 วำงแผนกำรด ำเนินงำน : แต่งตั้งคณะกรรมกำรฯ 
1.2 ด ำเนินกิจกรรม 
1.3 สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 

ต.ค. 59 
 

 

น.ส.ลักขณำวรรณ 
ภู่สำร  

2 กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำกรอบแนวทำงด ำเนินงำน
แผนพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำฯ (ประธำนเครือข่ำยสถำนศึกษำ
ยั่งยืน/ผอ.กลุ่ม/ศน. และผู้ที่เกี่ยวข้อง)   
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2.1 วำงแผนกำรด ำเนินงำน 
2.2 ด ำเนินกิจกรรม 
2.3 สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 

ต.ค. 59 น.ส.ลักขณำวรรณ 
ภู่สำร  

3 กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือจัดท ำแผนพัฒนำครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ (ผอ.รร./ผอ.กลุ่ม/ศน. และผู้ที่เกี่ยวข้อง)   
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
3.1 วำงแผนกำรด ำเนินงำน 
3.2 ด ำเนินกิจกรรม 
3.3 สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 

ต.ค. 59 น.ส.ลักขณำวรรณ 
ภู่สำร  

4 กิจกรรมที่ 4 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือพิจำรณำโครงกำร  กิจกรรม และ
งบประมำณ (ผอ.กลุ่ม/ศน. และผู้ที่เกี่ยวข้องในส ำนักงำน) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
4.1 วำงแผนกำรด ำเนินงำน 
4.2 ด ำเนินกิจกรรม รวบรวมข้อมูล/นโยบำยที่เกี่ยวข้อง 
4.3 สรุปและจัดท ำรูปเล่มแผนปฏิบัติกำรฯ 

ต.ค. 59 น.ส.ลักขณำวรรณ 
ภู่สำร  

5 กิจกรรมที่ 5 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรทบทวนแผนพัฒนำครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำฯ ตำมตัวชี้วัด สพฐ. (ประธำนเครือข่ำยสถำนศึกษำยั่งยืน/ผอ.
กลุ่ม/ศน. และผู้ที่เกี่ยวข้องในส ำนักงำน) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
5.1 วำงแผนกำรด ำเนินงำน 
5.2 ด ำเนินกิจกรรม  
5.3 สรุปและจัดท ำรูปเล่มแผนพัฒนำครูฯ 

พ.ย. 59 น.ส.ลักขณำวรรณ 
ภู่สำร 

5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 วันที่ 1 ตุลำคม 2559 ถึง 30 พฤศจิกำยน 2560 
 สถำนที่ด ำเนินกำร สพป.ปทุมธำนี เขต 2 
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6. งบประมาณ 
 จ ำนวน  44,100  บำท (สี่หมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบำทถ้วน) 

รำยละเอียดดังนี้ : 
กิจกรรมและรายละเอียด 

ในการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรมที่ 1 ประชุมรำชกำรเพ่ือชี้แจงนโยบำย
บุคลำกรในส ำนักงำนฯ (ที่เกี่ยวข้อง)  
30 คน 1 วัน 
1.1 ค่ำอำหำรกลำงวัน 
     (30 คน x 110 บำท x 1 มื้อ x 1 วัน) 
1.2 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 

 (30 คน x 35 บำท x 2 มื้อ x 1 วัน) 

5,400  
 

 
 

 
3,300 

 
2,100 

 
 
 

กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำกรอบ
แนวทำงด ำเนินงำนแผนพัฒนำครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำฯ (ประธำนเครือข่ำยสถำนศึกษำ
ยั่งยืน/ผอ.กลุ่ม/ศน. และผู้ที่เกี่ยวข้อง)  
2.1 ค่ำอำหำรกลำงวัน 
     (30 คน x 110 บำท x 1 มื้อ x 1 วัน) 
2.2 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 

 (30 คน x 35 บำท x 2 มื้อ x 1 วัน) 

5,400  
 
 

 
 
 
 

3,300 
 

2,100 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือจัดท ำ
แผนพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
(ผอ.รร./ผอ.กลุ่ม/ศน. และผู้ที่เกี่ยวข้อง) 
3.1 ค่ำอำหำรกลำงวัน 
     (105 คน x 110 บำท x 1 มื้อ x 1 วัน) 
3.2 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 

 (105 คน x 35 บำท x 2 มื้อ x 1 วัน) 

18,900   
 
 

11,550 
 

7,350 

 

กิจกรรมที่ 4 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือพิจำรณำ
โครงกำร  กิจกรรม และงบประมำณ (ผอ.กลุ่ม/
ศน. และผู้ที่เกี่ยวข้องในส ำนักงำน)  
4.1 ค่ำอำหำรกลำงวัน 
     (30 คน x 110 บำท x 1 มื้อ x 1 วัน) 
4.2 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 

 (30 คน x 35 บำท x 2 มื้อ x 1 วัน) 

5,400  
 
 

 
 
 
 

3,300 
 

2,100 

 
 
 

กิจกรรมที่ 5 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรทบทวน
แผนพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำฯ ตำม
ตัวชี้วัด สพฐ. (ประธำนเครือข่ำยสถำนศึกษำ
ยั่งยืน/ผอ.กลุ่ม/ศน. และผู้ที่เกี่ยวข้องใน

9,000  
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กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

ส ำนักงำน)  
5.1 ค่ำอำหำรกลำงวัน 
     (40 คน x 110 บำท x 1 มื้อ x 1 วัน) 
5.2 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
      (40 คน x 35 บำท x 2 มื้อ x 1 วัน) 
5.3 จัดจ้ำงท ำเอกสำรแผนพัฒนำครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ  จ ำนวน  15  เล่ม 
      (15เล่ม x 120 บำท) 

 
4,400 

 
2,800 

 
1,800 

 

รวมงบประมาณ 44,100 - 44,100 - 
*หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
ปัจจัยความเสี่ยง 

-ไม่มี- 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

-ไม่มี- 

8. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย เครื่องมือ 

จ ำนวนผู้บริหำรกำรศึกษำ  ผู้บริหำรกำรศึกษำ และบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำได้รับกำรพัฒนำยกระดับคุณภำพตนเอง 

100 แบบสอบถำม 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 มีแผนพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ

เป็นเครื่องมือในกำรยกระดับคุณภำพของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ครอบคลุมและสอดคล้องกับสภำพ
ปัญหำและควำมต้องกำรในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมบริบทของเขตพ้ืนที่ 

10. การอนุมัติโครงการ 

ลงชื่อ ผู้เสนอโครงกำร 
  (นำงสำวลักขณำวรรณ  ภู่สำร) 

             ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน 

 
ลงชื่อ ผู้อนุมัตโิครงกำร 
    (นำยวิรุฬห์  แสงงำม) 

ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ รักษำรำชกำรแทน 
  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
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หน่วยงาน  กลุ่มนโยบำยและแผน สพป.ปทุมธำนี เขต 2 
ชื่อโครงการ รับกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรของ สพป.ปท. 2 จำก สพฐ. และหน่วยงำนอ่ืน 
สอดคล้องกับนโยบาย  ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ข้อที่ 6   

ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
 ยุทธศำสตร์ ศธ. ข้อที่ 6  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
 6 นโยบำยเร่งด่วน สพฐ. ข้อที่ 6  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 

    จุดเน้นเชิงนโยบำย รมว.ศธ. ข้อที่ 6   
ด้ำนกำรพัฒนำระบบและกำรบริหำรจัดกำร 

ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์ 
1. นำยอรรถพงศ์  สุขสมนิตย์ เบอร์โทรศัพท์ 02-523-3348 ต่อ 110 

 
 

1. หลักการและเหตุผล 
กำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เป็นนโยบำยของ

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และหน่วยงำนอ่ืน ที่จะด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลกำร
บริหำรจัดกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เป็นประจ ำทุกปีงบประมำณ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรรับกำรติดตำม
และประเมินผลดังกล่ำว ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล จึงวำงโครงกำรนี้ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือจัดประชุมรำชกำรเพ่ือรับกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่

กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน และหน่วยงำนอ่ืน 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
 1) กำรจัดท ำกำรปฏิบัติรำชกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

1.1) จัดประชุมคณะกรรมกำรกำรปฏิบัติรำชกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2560 จ ำนวน 1ครั้ง จ ำนวน 25 คน 

1.2) จัดประชุมคณะอนุกรรมกำรกำรปฏิบัติรำชกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2560 จ ำนวน 1 ครั้ง จ ำนวน 35 คน 

2) กำรด ำเนินกำรรับกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2560 

2.1) จัดประชุมรำชกำรเพ่ือรอรับกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรของส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 จ ำนวน 1 ครั้ง จ ำนวน 25 คน 

2.2) จัดประชุมรำชกำรเพ่ือเตรียมกำรรอรับกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 จ ำนวน 1 ครั้ง จ ำนวน 70 คน 

2.3) จัดประชุมรำชกำรเพ่ือซ้อมใหญ่รับกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 จ ำนวน 1 ครั้ง จ ำนวน 70 คน 

2.4) จัดประชุมรำชกำรรับกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 จ ำนวน 1 ครั้ง จ ำนวน 50 คน 
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3) กำรประสำนกำรตรวจรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
จัดประชุมรำชกำรผู้เกี่ยวข้องกับแบบกำรตรวจรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 จ ำนวน 

2 ครั้ง ครั้งละ 1 วัน จ ำนวน 15 คน 
3.2 เชิงคุณภาพ 

กำรด ำเนินกำรรับกำรติดตำมและประเมินผลจัดกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ของ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน
และหน่วยงำนอ่ืน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิด
ประสิทธิผล 

4. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมที่ 1 กำรจัดท ำกำรปฏิบัติรำชกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2560 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 จัดประชุมคณะกรรมกำรกำรปฏิบัติรำชกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำร 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560  
1.2 จัดประชุมคณะอนุกรรมกำรกำรปฏิบัติรำชกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำร
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560  

เมษำยน 
2560 

 
 
 
 

 

นำยอรรถพงศ ์ 
สุขสมนิตย์ 

2 กิจกรรมที่ 2 กำรด ำเนินกำรรับกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรจัดกำร
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2.1 จัดประชุมรำชกำรเพ่ือรอรับกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำร
จัดกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
2.2 จัดประชุมรำชกำรเพ่ือเตรียมกำรรอรับกำรติดตำมและประเมินผลกำร
บริหำรจัดกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2560 
2.3 จัดประชุมรำชกำรเพ่ือซ้อมใหญ่รับกำรติดตำมและประเมนิผลกำรบรหิำร
จัดกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
2.4 จัดประชุมรำชกำรรับกำรติดตำมและประเมินผลกำรบรหิำรจัดกำรของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

สิงหำคม 
2560 

 

นำยอรรถพงศ ์ 
สุขสมนิตย์ 

3. กิจกรรมที่ 3 กำรประสำนกำรตรวจรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
  จัดประชุมรำชกำรผู้เกี่ยวข้องกับแบบกำรตรวจรำชกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2560 

กุมภำพันธ์ 
และสิงหำคม 

2560 
 

นำยอรรถพงศ ์ 
สุขสมนิตย์ 
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5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 เดือน เมษำยน ถึง เดือน สิงหำคม  2560 
 สถำนที่ด ำเนินกำร  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 

6. งบประมาณ 
 จ ำนวน 70,000บำท (เจ็ดหมื่นบำทถ้วน) 

รำยละเอียดดังนี้ : 
กิจกรรมและรายละเอียด 

ในการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรมที่ 1 กำรจัดท ำกำรปฏิบัติรำชกำรตำม
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
1.1 จัดประชุมคณะกรรมกำรกำรปฏิบัติรำชกำร
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2560  
     - ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 

 (25 คน x 35 บำท x 1 มื้อ x 1 วัน) 
1.2 จัดประชุมคณะอนุกรรมกำรกำรปฏิบัติ
รำชกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2560 

 - ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
(35 คน x 35 บำท x 1 มื้อ x 1 วัน) 

2,100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 

875 
 
 
 
 

1,225 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 2 กำรด ำเนินกำรรับกำรติดตำมและ
ประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560  
2.1 จัดประชุมรำชกำรเพ่ือรอรับกำรติดตำมและ
ประเมินผลกำรบรหิำรจัดกำรของส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

 - ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
     (25 คน x 35 บำท x 1 มื้อ x 1 วัน) 
2.2 จัดประชุมรำชกำรเพ่ือเตรียมกำรรอรับกำร
ติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2560 

 - ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
     (70 คน x 35 บำท x 2 มื้อ x 1 วัน) 

 - ค่ำอำหำรกลำงวัน 
 (70 คน x 110 บำท x 1  มือ้ x 1 วัน) 

 

46,850 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

875 
 
 
 
 
 

4,900 
 

7,700 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

2.3 จัดประชุมรำชกำรเพ่ือพิจำรณำแบบกำร
ติดตำมและประเมินผลกำรบรหิำรจัดกำรของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2560 

 - ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
     (25 คน x 35 บำท X 2 มื้อ X 1 วัน) 

 - ค่ำอำหำรกลำงวัน 
 (25 คน x 110 บำท x 1  มือ้ x 1 วัน) 

2.4 จัดประชุมรำชกำรเพ่ือซ้อมใหญ่รับกำรติดตำม
และประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรของส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

 - ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
     (70 คน x 35 บำท x 2 มื้อ x 1 วัน) 

 - ค่ำอำหำรกลำงวัน 
 (70 คน x 110 บำท x 1  มือ้ x 1 วัน) 

2.5 จัดประชุมรำชกำรรับกำรติดตำมและ
ประเมินผลกำรบรหิำรจัดกำรของส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

 - ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
     (70 คน x 35 บำท x 2 มื้อ x 1 วัน) 

 - ค่ำอำหำรกลำงวัน 
 (70 คน x 110 บำท x 1  มือ้ x 1 วัน) 
 - ค่ำวัสดุ 

 
 
 
 

1,750 
 

2,750 
 
 
 
 

4,900 
 

7,700 
 
 
 
 

4,900 
 

7,700 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23,675 
กิจกรรมที่ 3 กำรประสำนกำรตรวจรำชกำร 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
     (15 คน x 35 บำท x 1 มื้อ x 2 วัน) 

1,050 
 
 

  
 

1,050 

 

รวมงบประมาณ 70,000 - 46,325 23,675 
*หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
ปัจจัยความเสี่ยง 
กระบวนกำรรับกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ

ประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และหน่วยงำนอ่ืนนี้ เป็น
กระบวนกำรปลำยน้ ำ ซึ่งผลกำรด ำเนินกำรจะประสบผลส ำเร็จต้องมีกระบวนกำรต้นน้ ำและกระบวนกำรกลำง
น้ ำด้วย 
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แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
ขับเคลื่อนกำรบริหำรกระบวนกำรท ำงำนทั้งกระบวนกำรต้นน้ ำ กระบวนกำรกลำงน้ ำ และกระบวนกำร

ปลำยน้ ำ ให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล 

8. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย เครื่องมือ 

เชิงปริมาณ 
     จ ำนวนครั้งในกำรจัดประชุมรำชกำร 

 
ร้อยละ 80  

 
แบบประเมินผล 

เชิงคุณภาพ 
     ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรรับกำรติดตำมและ
ประเมินผลกำรบรหิำรจัดกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

 
ผลกำรประเมิน 

อยู่ในระดับสูงขึ้น 

 
แบบประเมินผล 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
/ผลกำรประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่

กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนและหน่วยงำนอื่น มีผล
คะแนนเฉลี่ยอยู่ในอันดับที่สูงขึ้น  

10. การอนุมัติโครงการ 
 
ลงชื่อ ผู้เสนอโครงกำร 
      (นำยอรรถพงศ์  สุขสมนิตย์) 

                                   ต ำแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ 

 
ลงชื่อ ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร 
  (นำงสำวลักขณำวรรณ  ภู่สำร) 

             ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน 

 
ลงชื่อ ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร 
    (นำยวิรุฬห์  แสงงำม) 

ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
 
 

ลงชื่อ ผู้อนุมัติโครงกำร 
              (นำยวิชัย  แสงศร)ี 

ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
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หน่วยงาน        กลุ่มอ ำนวยกำร  สพป.ปทุมธำนี เขต 2 
ชื่อโครงการ  เพ่ิมประสิทธิภำพกำรท ำงำนตำมมำตรฐำนส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
สอดคล้องกับนโยบาย  ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ข้อท่ี 6   

ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
 ยุทธศำสตร์ ศธ. ข้อที่ 6  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
 6 นโยบำยเร่งด่วน สพฐ. ข้อที่ 6  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 

    จุดเน้นเชิงนโยบำย รมว.ศธ. ข้อที่ 6   
ด้ำนกำรพัฒนำระบบและกำรบริหำรจัดกำร 

ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์ 
นำงภำวนำ  มหำวัตร  เบอร์โทรศัพท์ 081-343-2763 

 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 ได้น ำมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่

กำรศึกษำมำใช้เป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำคุณภำพของงำนให้ได้มำตรฐำน ตำมแนวทำงกำรติดตำมประเมินผล
กำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนมำตลอด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่อใช้เป็ น
ข้อก ำหนดและแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ กำรส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับดูแล ตรวจสอบ ประเมินผล 
และกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  รวมทั้งใช้เป็นหลักเกณฑ์ในกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 จึงได้น ำมำตรฐำนส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ตำมมำตรฐำนส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนมำใช้เป็นเครื่องมือในกำร
พัฒนำคุณภำพของงำน รวมทั้งเพ่ิมประสิทธิภำพตำมรำยละเอียดของมำตรฐำนให้ครบถ้วน และรองรั บกำร
ประเมิน ก ำกับ ติดตำมมำตรฐำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 ขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นระบบและเกิดผลส ำเร็จเป็นรูปธรรม 

2.2 กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและอยู่ในระดับที่น่ำพอใจ 

2.3 ประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำสูงขึ้น 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 

1) บุคลำกรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 จ ำนวน 70 คน ได้รับทรำบ
และปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

2) รำยงำนผลกำรประเมินตนเอง จ ำนวน 20 เล่ม 
3.2 เชิงคุณภาพ 
1) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 ผ่ำนกำรประเมินคุณภำพตำมเกณฑ์

มำตรฐำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ระดับดีเยี่ยม 
2) ร้อยละของบุคลำกร สำมำรถพัฒนำกระบวนกำรปฏิบัติงำนให้สอดคล้องกับค ำรับรองกำรปฏิบัติ

รำชกำรประจ ำปี  
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4. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมที่ 1 สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ  

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 วำงแผนกำรด ำเนินกำร และแต่งตั้งคณะท ำงำน 
1.2 ประชุม, สรุปและรำยงำนผล  

มิถุนำยน 
2560 

 
 

นำงภำวนำ 
มหำวัตร 

2 กิจกรรมที่ 2 ทบทวนผลกำรปฏิบัติงำน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2.1 ประชุมคณะกรรมกำร 
2.2 สรุปและรำยงำนผล 

กรกฎำคม 
2560 

นำงภำวนำ 
มหำวัตร 

5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 เดือน  มิถุนำยน  ถึง เดือน กันยำยน 2560 
 สถำนที่ด ำเนินกำร ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 

6. งบประมาณ 
 จ ำนวน  25,000 บำท ( สองหมื่นห้ำพันบำทถ้วน) 

รำยละเอียดดังนี้ : 
กิจกรรมและรายละเอียด 

ในการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรมที่ 1 สร้างความรู้ความเข้าใจ 
1.1 ค่ำอำหำรกลำงวัน 

(50 คน x 110 บำท x 1 มื้อ x 2วัน) 
1.2 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 

(50 คน x 35 บำท x 2 มื้อ x 2วัน) 
1.3 ค่ำวัสดุ 

21,400  
 
 
 
 

 
11,000 

 
7,000 

 
 

 
 
 
 
 

3,400 
กิจกรรมที่ 2 ทบทวนผลการปฏิบัติงาน 
2.1 ค่ำอำหำรกลำงวัน 

(20คน x 110 บำท x 1 มื้อ x 1วัน) 
2.2 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 

(20 คน x 35 บำท x 2 มื้อ x 1วัน) 

3,600  
 
 

 
 

2,200 
 

4,400 

 
 
 
 

 
รวมงบประมาณ 25,000 - 21,600 3,400 

*หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
ปัจจัยความเสี่ยง 

-ไม่มี- 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

-ไม่มี- 



271 

8. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย เครื่องมือ 

เชิงปริมาณ 
1) ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำงใน และผู้บริหำร
โรงเรียน เข้ำร่วมกิจกรรม จ ำนวน 147 คน  
2) ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำงในสังกัดเกิดควำม
ภำคภูมิใจในองค์กร 

 
ร้อยละ 100 

 
ร้อยละ 100 

 
แบบสอบถำม
ควำมพึงพอใจ 
แบบสอบถำม 
ควำมพึงพอใจ 

เชิงคุณภาพ 
1) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 ผ่ำนกำร
ประเมินคุณภำพตำมเกณฑ์มำตรฐำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
2) ร้อยละของบุคลำกร สำมำรถพัฒนำกระบวนกำรปฏิบัติงำนให้
สอดคล้องกับค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี  

 
ดีเยี่ยม 

 
100 

 
ผลกำรประเมิน 
 
ผลกำรประเมิน 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 มีกรอบควำมคิดในกำรปฏิบัติงำน

ตำมมำตำฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
9.1  บุคลำกรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ

สำมำรถปฏิบัติงำนได้ตรงตำมเป้ำหมำย และหลักเกณฑ์กำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำ 

10. การอนุมัติโครงการ 
ลงชื่อ ผู้เสนอโครงกำร 
          (นำงภำวนำ  มหำวัตร) 

  ต ำแหน่ง นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำรพิเศษ 
 
ลงชื่อ ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร 
     (นำงพวงเพชร  แสงส่อง) 

                ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร 
 

ลงชื่อ ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร 
    (นำยวิรุฬห์  แสงงำม) 

ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
 

ลงชื่อ ผู้อนุมัติโครงกำร 
              (นำยวิชัย  แสงศร)ี 

ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
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หน่วยงาน กลุ่มอ ำนวยกำร สพป.ปทุมธำนี เขต 2 
ชื่อโครงการ สวัสดิกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พัฒนำคุณภำพชีวิตและเพ่ิมประสิทธิภำพ 

กำรท ำงำน 
สอดคล้องกับนโยบาย  ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ข้อท่ี 6   

ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
 ยุทธศำสตร์ ศธ. ข้อที่ 6  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
 6 นโยบำยเร่งด่วน สพฐ. ข้อที่ 6  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 

    จุดเน้นเชิงนโยบำย รมว.ศธ. ข้อที่ 6   
ด้ำนกำรพัฒนำระบบและกำรบริหำรจัดกำร 

ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์ 
นำงภำวนำ  มหำวัตร  เบอร์โทรศัพท์ 081-343-2763 

 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 กำรพัฒนำบุคลำกรในกำรท ำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ เป็นสิ่งส ำคัญและจ ำเป็นมำกในกำรพัฒนำ

องค์กร ทั้งในด้ำนควำมรู้ ควำมสำมำรถ คุณธรรม จริยธรรม รวมถึงศิลปะกำรเป็นผู้น ำ ในกำรปฏิบัติงำนอย่ำง
มีควำมสุข คนส ำรำญ งำนส ำเร็จ โดยมุ่งสู่องค์กรแห่งควำมส ำเร็จ  

กลุ่มอ ำนวยกำร ได้ตระหนักถึงกำรควำมส ำคัญของกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและเพ่ิมประสิทธิภำพกำร
ท ำงำนของบุคลำกร จึงจัดท ำโครงกำรสวัสดิกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พัฒนำคุณภำพชีวิตและเพ่ิม
ประสิทธิภำพกำรท ำงำน ประกอบด้วย  3  กิจกรรม คือ 

กิจกรรมที่ 1 สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ และส่งเสริมประสิทธิภำพในกำรท ำงำน กำรขับเคลื่อนนโยบำย
กำรศึกษำสู่กำรปฏิบัติ 

กิจกรรมที่ 2 สร้ำงควำมสำมัคคี  และพัฒนำศักยภำพกำรท ำงำน  
กิจกรรมที่ 3 สร้ำงขวัญและก ำลังใจให้แก่ข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อส่งเสริมให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำงในสังกัด มีทัศนคติที่ดีต่อกำรท ำงำน 

เกิดทักษะในกำรท ำงำนอย่ำงมีควำมสุข พัฒนำศักยภำพในกำรท ำงำนให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
2. เพ่ือให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำงในสังกัด ได้มีส่วนร่วมในกำรจัดกิจกรรม

ต่ำง ๆ ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 ด้วยจิตอำสำท ำให้เกิดควำมรักควำม
สำมัคคีในองค์กร 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 

1) ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำงใน และผู้บริหำรโรงเรียน เข้ำร่วมกิจกรรม จ ำนวน 
147 คน  

2) ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำงในสังกัดเกิดควำมภำคภูมิใจในองค์กร 
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3.2 เชิงคุณภาพ 
1) ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำงในสังกัด มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ ระเบียบ กฎหมำย 

และนโยบำยของทำงรำชกำร รวมทั้งนโยบำยของ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
ท ำให้กำรปฏิบัติงำนมีประสิทธิภำพ 

2) ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำงในสังกัด เกิดทักษะในกำรท ำงำนอย่ำงมีควำมสุข 
พัฒนำศักยภำพในกำรท ำงำนให้เกิดประโยชน์สูงสุด บุคลำกรร่วมกันท ำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพก่อให้เกิด
ควำมสัมพันธ์อันดีในหน่วยงำน เรียนรู้กำรท ำงำนเป็นทีม 

4. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมที่ 1 สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ และส่งเสริมประสิทธิภำพในกำร

ท ำงำน กำรขับเคลื่อนนโยบำยกำรศึกษำสู่กำรปฏิบัติ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 วำงแผนกำรด ำเนินกำร 
1.2 ประชุมคณะกรรมกำร 
1.3 จัดอบรมตำมกิจกรรม 
1.4 สรุปและรำยงำนผล 

ธันวำคม 
2559- 

มกรำคม 
2560 

 
 

 

นำงภำวนำ 
มหำวัตร 

2 กิจกรรมที่ 2 สร้ำงควำมสำมัคคี  และพัฒนำศักยภำพกำรท ำงำน  
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2.1 วำงแผนกำรด ำเนินงำน 
2.2 ประชุมคณะกรรมกำร 
2.3 จัดอบรมตำมกิจกรรม 
2.4 สรุปและรำยงำนผล 

เมษำยน 
2560 

นำงภำวนำ 
มหำวัตร 

3 กิจกรรมที่ 3 จัดอบรมสร้ำงขวัญและก ำลังใจให้แก่ข้ำรำชกำรครู 
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
3.1 วำงแผนกำรด ำเนินงำน 
3.2 ประชุมคณะกรรมกำร 
3.3 จัดอบรมตำมกิจกรรม 
3.4 สรุปและรำยงำนผล 

กันยำยน 
2560 

นำงภำวนำ 
มหำวัตร 

5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 วันที่ 25 ธันวำคม 2559 ถึง 30 กันยำยน 2560 
 สถำนที่ด ำเนินกำร ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
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6. งบประมาณ 
 จ ำนวน  80,000 บำท (แปดหมื่นบำทถ้วน) 

รำยละเอียดดังนี้ : 
 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมควำมรู้ควำมเข้ำใจ และ
ส่งเสริมประสิทธิภำพในกำรท ำงำน กำร
ขับเคลื่อนนโยบำยกำรศึกษำสู่กำรปฏิบัติ 
1.1 ค่ำอำหำรกลำงวัน 

 (137 คน x 110 บำท x 1 มื้อ x 1วัน) 
1.2 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 

 (137 คน x 35 บำท x 2 มื้อ x 1วัน) 
1.3 ค่ำวัสดุ 

24,800  
 
 
 
 

 
 

 
15,070 

 
9,590 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

140 
กิจกรรมที่ 2 สร้ำงควำมสำมัคคี  และพัฒนำ
ศักยภำพกำรท ำงำน  
2.1 ค่ำอำหำรกลำงวัน 

 (140 คน x 110 บำท x 1 มื้อ x 1วัน) 
2.2 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
     (140 คน x 35 บำท x 2 มื้อ x 1วัน) 

25,200  
 
 

 
 

15,400 
 

9,800 
 

 
 
 
 
 

 
กิจกรรมที่ 3 สร้ำงขวัญและก ำลังใจให้แก่
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
3.1 ค่ำอำหำรกลำงวัน 

 (140 คน x 110 บำท x 1 มื้อ x 1วัน) 
3.2 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 

 (140 คน x 35 บำท x 2 มื้อ x 1วัน) 
3.3 ค่ำวัสดุ 

30,000  
 
 
 
 

 
 

15,400 
 

9,800 

 
 
 
 
 
 

4,800 
รวมงบประมาณ 80,000 - 75,200 4,940 

*หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
ปัจจัยความเสี่ยง 

-ไม่มี- 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

-ไม่มี- 
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8. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย เครื่องมือ 

เชิงปริมาณ 
1) ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำงใน และผู้บริหำร
โรงเรียน เข้ำร่วมกิจกรรม จ ำนวน 147 คน  
2) ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำงในสังกัดเกิดควำม
ภำคภูมิใจในองค์กร 

 
ร้อยละ 100 

 
ร้อยละ 100 

 
แบบสอบถำม
ควำมพึงพอใจ 
แบบสอบถำม 
ควำมพึงพอใจ 

เชิงคุณภาพ 
1) กำรบริหำรจัดกำรศึกษำมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูง 
2) ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำงในสังกัด มีส่วนร่วม
ในกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ปทุมธำนี เขต 2 และเกิดควำมภำคภูมิใจใน องค์กรของตนเอง 

 
ร้อยละ 100 

 
แบบสอบถำม 
ควำมพึงพอใจ 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
     ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเกิดทัศนคติที่ดีต่อกำรท ำงำน เกิดทักษะในกำรท ำงำน 

อย่ำงมีควำมสุข พัฒนำศักยภำพในกำรท ำงำนให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

10. การอนุมัติโครงการ 
ลงชื่อ ผู้เสนอโครงกำร 
          (นำงภำวนำ  มหำวัตร) 

  ต ำแหน่ง นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำรพิเศษ 
 
ลงชื่อ ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร 
     (นำงพวงเพชร  แสงส่อง) 

                ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร 
 

ลงชื่อ ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร 
    (นำยวิรุฬห์  แสงงำม) 

ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
 

ลงชื่อ ผู้อนุมัติโครงกำร 
              (นำยวิชัย  แสงศร)ี 

ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
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หน่วยงาน กลุ่มบริหำรงำนบุคคล สพป.ปทุมธำนี เขต 2 
ชื่อโครงการ จ้ำงบุคลำกรเพ่ือปฏิบัติงำนในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี  เขต  2 
สอดคล้องกับนโยบาย  ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ข้อท่ี 6   

ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
 ยุทธศำสตร์ ศธ. ข้อที่ 6  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
 6 นโยบำยเร่งด่วน สพฐ. ข้อที่ 6  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 

    จุดเน้นเชิงนโยบำย รมว.ศธ. ข้อที่ 6   
ด้ำนกำรพัฒนำระบบและกำรบริหำรจัดกำร 

ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์ 
1. นำงกมลภำ  วงศ์เหลือง  เบอร์โทรศัพท์ 089-664-4153 
2. นำงกัญญพัชร  เพ็งแจ่ม  เบอร์โทรศัพท์ 081-739-0418 

 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 เป็นองค์กรซึ่งมีหน้ำที่ในด้ำนกำรวำงแผน
นโยบำย บริกำร สนับสนุน ให้แก่สถำนศึกษำในสังกัดให้มีประสิทธิภำพ และประสิทธิผลอย่ำงสูง ด้วย
อัตรำก ำลังของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 ขำดบุคลำกรในกำรปฏิบัติงำน              
กำรสนองนโยบำย และภำรกิจของส ำนักงำนเป็นอันดับส ำคัญ  

เพ่ือแก้ไขปัญหำขำดแคลนอัตรำบุคลำกรปฏิบัติหน้ำที่ในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ปทุมธำนี เขต 2 ในกำรขับเคลื่อนงำนตำมนโยบำยรัฐบำล และกำรให้บริกำรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ จึงด ำเนินกำรจัดจ้ำงลูกจ้ำงบุคลำกร เพ่ือปฏิบัติหน้ำที่ในกลุ่มงำน 
และให้บริกำรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  

2. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้กำรบริหำรงำนรำชกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 เป็นไป
ด้วยควำมเรียบร้อย รวดเร็ว มีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 
จ้ำงบุคลำกรเพ่ือปฏิบัติงำนในกลุ่มบริหำรงำนบุคคล, กลุ่มส่งเสริมสถำนศึกษำเอกชน, กลุ่มบริหำร

กำรเงินและสินทรัพย์, ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรศึกษำ, กลุ่มนโยบำยและแผน รวมจ ำนวน 6 คน 
3.2 เชิงคุณภาพ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 ในแต่ละกลุ่มงำนมีสภำพคล่องตัวในกำร

ด ำเนินงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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4. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมที่ 1 จ้ำงบุคลำกรเพ่ือปฏิบัติงำนกลุ่มบริหำรงำนบุคคล,  

กลุ่มส่งเสริมสถำนศึกษำเอกชน, กลุ่มบริหำรกำรเงินและสินทรัพย์,  
กลุ่มศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรศึกษำ,กลุ่มนโยบำยและแผน  
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 กำรวำงแผนด ำเนินโครงกำร 
     - เสนอขออนุมัติโครงกำร 
     - จัดท ำปฏิทินปฏิบัติงำน 
     - แต่งตั้งคณะท ำงำน 
1.2 จ้ำงเหมำบริกำรเพ่ือปฏิบัติงำนในหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย 
1.3 สรุปและรำยงำนผลโครงกำร 

ต.ค.-ก.ย. 60 
 
 
 

 

นำงกมลภำ 
วงศ์เหลือง, 
นำงกัญญ
พัชร เพ็งแจ่ม 

 
5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 วันที่ 1 ตุลำคม 2559   ถึง  30 กันยำยน  2560 
 สถำนที่ด ำเนินกำร ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
 
6. งบประมาณ 
 จ ำนวน  1,080,000  บำท  (หนึ่งล้ำนแปดหมื่นบำทถ้วน)  

รำยละเอียดดังนี้ : 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 จ้ำงบุคลำกรเพ่ือปฏิบัติงำน 
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล, กลุ่มส่งเสริมสถำนศึกษำ
เอกชน, กลุ่มบริหำรกำรเงินและสินทรัพย์ ,  
ศูนย์ เทคโนโลยีสำรสนเทศเ พ่ือกำรศึกษำ ,  
กลุ่มนโยบำยและแผน 
1.1 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรเดือนละ 15,000 บำท 

 (6 คน x 15,000 บำท x 12 เดือน) 

1,080,000  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

1,080,000 
 

 
 
 
 
 
 

รวมงบประมาณ 1,080,000 - 1,080,000 - 
*หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
ปัจจัยความเสี่ยง 

-ไม่มี- 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

-ไม่มี- 
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8. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย เครื่องมือ 
เชิงปริมาณ 
จ ำนวนบุคลำกรปฏิบัติงำนในกลุ่มบริหำรงำนบุคคล , กลุ่มส่งเสริม
สถำนศึกษำเอกชน, กลุ่มบริหำรกำรเงินและสินทรัพย์,  ศูนย์เทคโนโลยี
สำรสนเทศเพ่ือกำรศึกษำ, กลุ่มนโยบำยและแผน  

 
6 คน 

 
กำรสังเกต 

กำรสอบถำม 
 

เชิงคุณภาพ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 ในแต่ละ
กลุ่มงำนมีสภำพคล่องตัวในกำรด ำเนินงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 
ร้อยละ 100 

 
กำรสังเกต 

กำรสอบถำม 

 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2  มีบุคลำกรมำปฏิบัติหน้ำที่ ในกลุ่ม
บริหำรงำนบุคคล, กลุ่มส่งเสริมสถำนศึกษำเอกชน , กลุ่มบริหำรกำรเงินและสินทรัพย์, ศูนย์เทคโนโลยี
สำรสนเทศเพ่ือกำรศึกษำ และกลุ่มนโยบำยและแผน อย่ำงมีประสิทธิภำพและรวดเร็วต่อกำรให้บริกำร                      
แก่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

10. การอนุมัติโครงการ 
 
ลงชื่อ ผู้เสนอโครงกำร 
         (นำงกัญญพัชร  เพ็งแจ่ม) 

   ต ำแหน่ง นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร 
 
ลงชื่อ ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร 
     (นำงกมลภำ  วงศ์เหลือง) 

                ต ำแหน่ง นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ 
               ปฏิบัติหน้ำที่ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

 
ลงชื่อ ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร 
    (นำยวิรุฬห์  แสงงำม) 

ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
 
ลงชื่อ ผู้อนุมัติโครงกำร 
              (นำยวิชัย  แสงศร)ี 

ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
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หน่วยงาน กลุ่มบริหำรงำนบุคคล สพป.ปทุมธำนี เขต 2 
ชื่อโครงการ สรรหำบุคลำกรด้วยกำรสอบแข่งขันเพื่อเป็นพนักงำนรำชกำร ต ำแหน่งครูผู้สอน, 

ลูกจ้ำงชั่วครำว ต ำแหน่งครูผู้สอน และลูกจ้ำงชั่วครำว 
สอดคล้องกับนโยบาย  ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ข้อท่ี 6   

ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
 ยุทธศำสตร์ ศธ. ข้อที่ 6  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
 6 นโยบำยเร่งด่วน สพฐ. ข้อที่ 6  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 

    จุดเน้นเชิงนโยบำย รมว.ศธ. ข้อที่ 6   
ด้ำนกำรพัฒนำระบบและกำรบริหำรจัดกำร 

ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์ 
1. นำงใกล้รุ่ง  อุทัยศรี  เบอร์โทรศัพท์ 085-917-2699 

 
 

1. หลักการและเหตุผล 
ด้วยปัจจุบันส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 มีอัตรำก ำลังครูภำพรวมยัง

ขำดต่ ำกว่ำเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ ก ำหนด และมีโรงเรียนที่ขำดครูผู้สอนทำงด้ำนสำขำวิชำหลัก ได้แก่ คณิตศำสตร์ 
วิทยำศำสตร์ ภำษำไทย และภำษำอังกฤษ ประกอบโรงเรียนมีครูผู้สอนไม่ตรงตำมควำมถนัดหรือตำมคุณวุฒิ/
สำขำวิชำที่ได้ศึกษำ เพ่ือให้กำรบริหำรอัตรำก ำลังเป็นไปอย่ำงคล่องตัวและเกิดประโยชน์สูงสุดส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 จึงได้รับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเป็นพนักงำนรำชกำร ต ำแหน่ง
ครูผู้สอน, ลูกจ้ำงชั่วครำว ต ำแหน่งครูผู้สอน และลูกจ้ำงชั่วครำว ต ำแหน่งอ่ืนๆ เช่น ครูพ่ีเลี้ยง ครูธุรกำร              
เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพสูงสุดและ                 
ปฏิบัติเกี่ยวกับกำรดูแลในเรื่องกำรเรียนของเด็กตำมกำรศึกษำภำคบั งคับ โดยประสำนงำนกับโรงเรียน 
ครูผู้สอนทุกฝ่ำยที่เก่ียวข้อง และประสำนควำมร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชน  เพ่ือร่วมพัฒนำผู้เรียน                
ตำมศักยภำพ 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือบริหำรอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้เหมำะสมกับสภำพอัตรำก ำลัง
ของสถำนศึกษำ ในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 

2.2 เพ่ือด ำเนินกำรสรรหำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ทดแทนอัตรำก ำลังที่ว่ำง                  
ในสถำนศึกษำและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 ตำมสำขำวิชำเอกท่ีขำดแคลน 

3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 
1) จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือบริหำรอัตรำก ำลังบุคคลเพ่ือคัดเลือกพนักงำนรำชกำรต ำแหน่ง

ครูผู้สอน, ลูกจ้ำงชั่วครำว ต ำแหน่งครูผู้สอน และลูกจ้ำงชั่วครำวให้มีควำมเหมำะสมกับสภำพของสถำนศึกษำ 
ในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 

2) ด ำเนินกำรสรรหำบุคคลเพ่ือคัดเลือกเป็นพนักงำนรำชกำร ต ำแหน่งครูผู้สอน, ลูกจ้ำงชั่วครำว
ต ำแหน่งครูผู้สอน และลูกจ้ำงชั่วครำวทดแทนอัตรำก ำลังที่ว่ำงในสถำนศึกษำ ตำมสำขำวิชำเอกท่ีขำดแคลน 
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เชิงคุณภาพ 
ด ำเนินกำรบริหำรอัตรำก ำลังและด ำเนินกำรสรรหำบุคคลเพ่ือเป็นพนักงำนรำชกำรต ำแหน่งครูผู้สอน,

ลูกจ้ำงชั่วครำว  ต ำแหน่งครูผู้สอนและลูกจ้ำงชั่วครำวให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. 
ก ำหนด 

4. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมที่ 1  กำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำร 

ต ำแหน่งครูผู้สอน, ลูกจ้ำงชั่วครำวต ำแหน่งครูผู้สอน และลูกจ้ำงชั่วครำว
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1  ประกำศรับสมัครคัดเลือก 
1.2  รับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติ 
1.3  ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรเลือกสรร  
1.4  ประเมินสมรรถนะ 
      - กำรสอบ 
      - กำรสัมภำษณ์ 
1.5  ประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร 
1.6  รำยงำนตัวและจัดท ำสัญญำจ้ำง 

ธ.ค. 59 – 
ม.ค. 60 

 

นำงใกล้รุ่ง   
อุทัยศรี 

5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
วันที่ 1 ธันวำคม 2559 ถึง วันที่  31  มกรำคม  2560 

   สถำนที่ด ำเนินกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 

6. งบประมาณ 
 จ ำนวน 50,000บำท (ห้ำหมื่นบำทถ้วน) 

รำยละเอียดดังนี้ : 
กิจกรรมและรายละเอียด 

ในการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรมที่ 1 กำรด ำเนินกำรสรรหำบุคคลเพื่อ
คัดเลือกเป็นพนักงำนรำชกำร ต ำแหน่งครูผู้สอน, 
ลูกจ้ำงชั่วครำวต ำแหน่งครูผู้สอน และลูกจ้ำง
ชั่วครำว  
1.1 ค่ำตอบแทนกรรมกำรวันรับสมัคร 
     (7 คน x 400 บำท x 2 วัน) 
1.2 ค่ำตอบแทนกรรมกำรด ำเนินกำรสอบ    
     (10 คน x 400 บำท x 1 วัน) 
1.3 ค่ำตอบแทนกรรมกำรสัมภำษณ์    
     (14 คน x 400 บำท x 1 วัน) 

50,000  
 

 
 

5,600 
 

4,000 
 

5,600 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1.4 ค่ำจัดจ้ำงท ำข้อสอบ 
1.5 ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรฯ  
     (50 คน x 400 บำท x 1 วัน) 
1.6 ค่ำวัสดุ 

 
20,000 

20,000 
 

 
 
 

14,800 
รวมงบประมาณ 50,000 35,200 - 14,800 

*หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
ปัจจัยความเสี่ยง 

-ไม่มี- 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

-ไม่มี- 

8. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย เครื่องมือ 
เชิงปริมาณ 
ด ำเนินกำรสรรหำบุคคลเพ่ือคัดเลือกเป็นพนักงำนรำชกำร ต ำแหน่ง
ครูผู้สอน,ลูกจ้ำงชั่วครำว  ต ำแหน่งครูผู้สอนและลูกจ้ำงชั่วครำวทดแทน
อัตรำก ำลังที่ว่ำงในสถำนศึกษำ ตำมสำขำวิชำเอกท่ีขำดแคลน 

 
ร้อยละ 100 

 
แบบสอบถำม 

เชิงคุณภาพ 
ด ำเนินกำรบริหำรอัตรำก ำลังและด ำเนินกำรสรรหำบุคคลเพ่ือเป็น
พนักงำนรำชกำรต ำแหน่งครูผู้สอน,ลูกจ้ำงชั่วครำว  ต ำแหน่งครูผู้สอน
และลูกจ้ำงชั่วครำวให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ท่ี 
ก.ค.ศ. ก ำหนด 

 
ร้อยละ 100 

 
แบบสอบถำม 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
9.1 บริหำรอัตรำก ำลังและด ำเนินกำรสรรหำพนักงำนรำชกำรต ำแหน่งครูผู้สอน ,ลูกจ้ำงชั่วครำว  

ต ำแหน่งครูผู้สอนและลูกจ้ำงชั่วครำวเกิดประโยชน์สูงสุดท ำให้กำรจัดกำรเรียนกำรสอนเกิดประสิทธิภำพ 
9.2 มีครูสอนตรงตำมควำมสำมำรถควำมถนัดท ำให้กำรจัดกำรเรียนกำรสอนมีประสิทธิภำพผลสัมฤทธิ์

ทำงกำรเรียนสูงขึ้น 

10. การอนุมัติโครงการ 
 
ลงชื่อ ผู้เสนอโครงกำร 
          (นำงใกล้รุ่ง  อุทัยศรี) 

  ต ำแหน่ง นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร 
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ลงชื่อ ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร 
     (นำงกมลภำ  วงศ์เหลือง) 

                ต ำแหน่ง นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ 
               ปฏิบัติหน้ำที่ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

 
 
ลงชื่อ ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร 
    (นำยวิรุฬห์  แสงงำม) 

ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
 

 
ลงชื่อ ผู้อนุมัติโครงกำร 
              (นำยวิชัย  แสงศร)ี 

ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
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หน่วยงาน กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ สพป.ปทุมธำนี เขต 2 
ชื่อโครงการ สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2                                       
สอดคล้องกับนโยบาย  ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ข้อท่ี 6   

ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
 ยุทธศำสตร์ ศธ. ข้อที่ 6  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
 6 นโยบำยเร่งด่วน สพฐ. ข้อที่ 6  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 

    จุดเน้นเชิงนโยบำย รมว.ศธ. ข้อที่ 6   
ด้ำนกำรพัฒนำระบบและกำรบริหำรจัดกำร 

ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์         
1. นำงพัชรี เรืองรุ่ง    เบอร์โทรศัพท์ 089-514-8444 

 2. นำงนพวรรณ  แสงจันทร์  เบอร์โทรศัพท์ 063-380-4224 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 ได้รับงบประมำณเพ่ือใช้จ่ำยในกำรบริหำร
จัดกำรตำมนโยบำย บทบำทและภำระหน้ำที่ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและของส ำนักงำน 
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนได้อย่ำงครบถ้วน โดยใช้จ่ำยเป็นค่ำสำธำรณูปโภค ค่ำวัสดุ ค่ำน้ ำมัน
เชื้อเพลิง  ค่ำเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพำหนะ  ค่ำซ่อมแซม ค่ำซ่อมแซมครุภัณฑ์ส ำนักงำน ค่ำซ่อมแซมยำนพำหนะ 
น้ ำดื่ม ล่วงเวลำ และรำยกำรอ่ืน ๆ ที่จ ำเป็น เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำให้
เข้มแข็งและสนองนโยบำยของหน่วยงำนต้นสังกัดได้อย่ำงครบถ้วน 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 สำมำรถบริหำรจัดกำรงบประมำณที่

ได้รับกำรจัดสรรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
    2.2 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 สำมำรถด ำเนินงำนสนองนโยบำย

ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนได้ครบถ้วนทุกยุทธศำสตร์ 
    2.3 สถำนศึกษำในสังกัด ได้รับกำรสนับสนุนและบริกำรทำงกำรศึกษำได้อย่ำงรวดเร็ว  ถูกต้อง

และมีประสิทธิภำพ 

3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ   
1) บุคลำกรของสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 จ ำนวน 76 คน 

สำมำรถด ำเนินงำนสนองนโยบำยของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่และของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน          
ได้ครบถ้วน ทุกยุทธศำสตร์ 

2) สถำนศึกษำในสังกัด จ ำนวน 67 โรงเรียน สำมำรถด ำเนินงำนสนองนโยบำยของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
และของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนได้ครบถ้วนทุกยุทธศำสตร์ 

3.2 เชิงคุณภาพ 
1)  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 สำมำรถบริหำรจัดกำร กำรใช้จ่ำย

งบประมำณและกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ ไดต้รงตำมวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุด 



284 

2) บุคลำกรในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี  เขต 2  สำมำรถด ำเนินงำน
สนองนโยบำยของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่และของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนได้ครบถ้วน  
ทุกยุทธศำสตร์ 

3) โรงเรียน สำมำรถด ำเนินงำนสนองนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
ได้ครบถ้วนทุกยุทธศำสตร์ 
4.  วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมที่ 1 สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำนเขต

พ้ืนทีก่ำรศึกษำ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 วำงแผนด ำเนินกำร  
    - ตรวจสอบงบประมำณค่ำใช้จ่ำยที่ใช้ปีที่ผ่ำนมำ  
    - ก ำหนดวงเงินค่ำใช้จ่ำย 
    - ขออนุมัติโครงกำร  
1.2 ด ำเนินกำรตำมแผน  
    - ด ำเนินกำรเบิกจ่ำย 
1.3 ติดตำมและประเมินผล  

ตุลำคม 2559 – 
30 กันยำยน 2560 

 

นำงพัชรี เรืองรุ่ง 
นำงนพวรรณ  

แสงจันทร์ 
 

5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ  
วันที่ 1 ตุลำคม 2559 - 30 กันยำยน พ.ศ. 2560   

 สถำนที่ด ำเนินกำร ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 

6. งบประมาณ 
จ ำนวน  2,000,000 บำท (สองล้ำนบำทถ้วน)  
รำยละเอียดดังนี้ : 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำร
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 
ของสพป.ปทุมธำนี เขต 2 ดังนี้  
1.1ค่ำสำธำรณูปโภค 
1.2 วัสดุส ำนักงำน 
1.3 น้ ำมันเชื้อเพลิง 
1.4 หนังสือพิมพ์ 
1.5 วัสดุยำนพำหนะ 
1.6 ค่ำเบี้ยเลี้ยงที่พักและพำหนะ 
1.7 ซ่อมครุภัณฑ์ส ำนักงำน 
1.8 ซ่อมเครื่องปรับอำกำศ 

2,000,000 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1.9 ซ่อมแซมยำนพำหนะ 
1.10 น้ ำดื่ม 
1.11 ล่วงเวลำ 
1.12 รำยกำรอ่ืนๆ ที่จ ำเป็น 

รวมงบประมาณ 2,000,000    
*หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ปัจจัยความเสี่ยง 
 1) วงเงินงบประมำณได้รับจ ำกัด 
 2) ผู้รับผิดชอบโครงกำรต่ำงๆ บำงโครงกำรไม่ตั้งงบค่ำวัสดุหรือตั้งไว้น้อยจึงใช้วัสดุในงบกลำงของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 

 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
    1) ตั้งงบประมำณตำมข้อมูลกำรใช้จ่ำยของปีที่ผ่ำนมำ 
    2) จัดสรรค่ำวัสดุให้แก่โครงกำรทุกโครงกำรโดยไม่ให้ถัวจ่ำยเป็นรำยกำรอ่ืน 

8. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย เครื่องมือ 
1) คะแนนเฉลี่ยของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่สำมำรถผ่ำนกำรประเมิน
คุณภำพตำมเกณฑ์มำตรฐำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
2) บุคลำกรของสพป.ปท.2 จ ำนวน 76 คน สำมำรถบริหำรจัดกำร
อย่ำงมีคุณภำพ โดยใช้มำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  

ดีเยี่ยม 
 

ร้อยละ 100 

ผลกำรปฏิบัติงำน 
มำตรฐำนเขตพ้ืนที่ 
ผลกำรปฏิบัติงำน 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 สำมำรถบริหำรจัดกำรงบประมำณ       

ที่ได้รับกำรจัดสรรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
9.2 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 สำมำรถด ำเนินงำนสนองนโยบำย 

ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนได้ครบถ้วนทุกยุทธศำสตร์ และเป็นไปตำมนโยบำยของรัฐ 
9.3 สถำนศึกษำในสังกัด ได้รับกำรสนับสนุนและบริกำรทำงกำรศึกษำได้อย่ำงรวดเร็ว  ถูกต้องและ 

มีประสิทธิภำพ 

10. การอนุมัติโครงการ 
ลงชื่อ ผู้เสนอโครงกำร 
           (นำงพัชรี  เรืองรุ่ง) 

                                             ต ำแหน่ง นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำร 
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ลงชื่อ  ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร 
    (นำงนพวรรณ  แสงจันทร์) 

                                      ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ 
 

ลงชื่อ ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร 
    (นำยวิรุฬห์  แสงงำม) 

ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
 

ลงชื่อ ผู้อนุมัติโครงกำร 
              (นำยวิชัย  แสงศร)ี 

ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
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หน่วยงาน   กลุ่มนโยบำยและแผน สพป.ปทุมธำนี เขต 2 
ชื่อโครงการ ส่งเสริมประสิทธิภำพกำรขับเคลื่อนนโยบำยคุณภำพผู้เรียนตำมนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร 
สอดคล้องกับนโยบาย  ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ข้อท่ี 6   

ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
 ยุทธศำสตร์ ศธ. ข้อที่ 6  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
 6 นโยบำยเร่งด่วน สพฐ. ข้อที่ 6  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 

    จุดเน้นเชิงนโยบำย รมว.ศธ. ข้อที่ 6   
ด้ำนกำรพัฒนำระบบและกำรบริหำรจัดกำร 

ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์ 
1. นำงสำวลักขณำวรรณ  ภู่สำร  เบอร์โทรศัพท์ 081-842-2615 
2. นำยสัณฑวัฒน์  รับพร เบอร์โทรศัพท์ 094-487-1141 

 
 

1. หลักการและเหตุผล 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 มีภำรกิจในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำขั้น

พ้ืนฐำนของโรงเรียนในสังกัดให้มีคุณภำพและมำตรฐำนภำยใต้กรอบทิศทำงและนโยบำยของหน่วยงำนทุก
ระดับ เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรศึกษำดังกล่ำวมีประสิทธิภำพ รวดเร็ว ทันต่อสถำนกำรณ์ จึงจัดท ำ
โครงกำรเพ่ือสนับสนุนแผนงำน/โครงกำรที่มีควำมจ ำเป็นเร่งด่วน และมีควำมส ำคัญในกำรพัฒนำกำรบริหำร
จัดกำร กำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร กำรพัฒนำศักยภำพผู้เรียน เป็นต้น 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 นักเรียนทุกคนได้รับกำรพัฒนำศักยภำพท ำให้ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้น 
2.2 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีควำมพึงพอใจในกำรปฏิบัติงำน 
2.3 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 บริหำรจัดกำรศึกษำให้มีคุณภำพและ

มำตรฐำนสูงขึ้น 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 

พัฒนำโรงเรียนในสังกัด จ ำนวน 67 โรงเรียน และบริหำรจัดกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 

3.2 เชิงคุณภาพ 
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนสำมำรถจัดระบบกำร

บริหำรจัดกำรเป็นไปอย่ำงรวดเร็ว มีประสิทธิภำพ โปร่งใส ทันตำมก ำหนดเวลำและมีมำตรฐำนสูงขึ้น 

4. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมที่ 1 จัดสรรให้กับโครงกำร/กิจกรรม และกำรบริหำรจัดกำรที่มี

ควำมจ ำเป็นเร่งด่วนในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำให้มีคุณภำพละมำตรฐำน 
ในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 

ต.ค. 59 
- ก.ย. 60 

 

นำงสำว
ลักขณำวรรณ 

ภู่สำร 
นำยสณัฑวัฒน ์

รับพร 
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5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 วันที่ 1 ตุลำคม  พ.ศ. 2559 ถึง วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2560 
 สถำนที่ด ำเนินกำร ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนีเขต 2 และโรงเรียนในสังกัด 

6. งบประมาณ 
 จ ำนวน  813,046  บำท (หนึ่งแสนสองหมื่นเก้ำพันแปดร้อยบำทถ้วน) 

รำยละเอียดดังนี้ : 
กิจกรรมและรายละเอียด 

ในการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรมที่ 1 จัดสรรให้กับโครงกำร/กิจกรรม 
และกำรบริหำรจัดกำรที่มีควำมจ ำเป็นเร่งด่วนใน
กำรบริหำรจัดกำรศึกษำให้มีคุณภำพละ
มำตรฐำน ในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 

813,046     
 
 

 

 
 
 
 

 
รวมทั้งสิ้น 813,046      

*หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
ปัจจัยความเสี่ยง 
-ไม่มี- 

 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
-ไม่มี- 

8. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย เครื่องมือ 

เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรพัฒนำตำม
ศักยภำพอย่ำงน้อยคนละ 1 ครั้ง/ปี 

 
95 

 

 
แบบสอบถำม 

 
เชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละของโรงเรียนในสังกัดมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้น 
2. ร้อยละของโรงเรียนในสังกัดและสพป.ปทุมธำนี เขต 2 มีระบบกำร
บริหำรจัดกำรศึกษำมีคุณภำพและมำตรฐำนสูงขึ้น 

 
80 
100 

 
ผล O-NET 
แบบก ำกับ/

ติดตำม 
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9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
9.1 ผู้บริหำรโรงเรียนในสังกัด และสพป.ปทุมธำนี เขต 2 มีควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรต่ำงๆ 

ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
9.2 โรงเรียนในสังกัดจัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงมีคุณภำพ มีสภำพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้เหมำะสม

เอ้ือต่อกำรเรียนกำรสอน 

10. การอนุมัติโครงการ 

ลงชื่อ ผู้เสนอโครงกำร 
          (นำยสัณฑวัฒน์  รับพร) 

                                                ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่กลุ่มนโยบำยและแผน 
 

ลงชื่อ ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร 
  (นำงสำวลักขณำวรรณ  ภู่สำร) 

            ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน 
 

ลงชื่อ ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร 
    (นำยวิรุฬห์  แสงงำม) 

ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
 

ลงชื่อ ผู้อนุมัติโครงกำร 
              (นำยวิชัย  แสงศร)ี 

ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
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หน่วยงาน กลุ่มอ ำนวยกำร สพป.ปทุมธำนี เขต 2 
ชื่อโครงการ เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยใน 
สอดคล้องกับนโยบาย  ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ข้อท่ี 6   

ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
 ยุทธศำสตร์ ศธ. ข้อที่ 6  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
 6 นโยบำยเร่งด่วน สพฐ. ข้อที่ 6  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 

    จุดเน้นเชิงนโยบำย รมว.ศธ. ข้อที่ 6   
ด้ำนกำรพัฒนำระบบและกำรบริหำรจัดกำร 

ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์ 
1.นำงพวงเพชร แสงส่อง  เบอร์โทรศัพท์ 081-769- 8678 
2.นำงวัลลภำ   สำยสุวรรณ  เบอร์โทรศัพท์ 091-918-6210 

 
 

1. หลักการและเหตุผล 
ระบบกำรควบคุมภำยในเป็นกระบวนกำรท ำงำนที่ผู้บริหำรและบุคลำกรของหน่วยรับตรวจจัดให้มีขึ้น 

ตำมระเบียบคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินว่ำด้วยกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน พ.ศ.2544  
เพ่ือสร้ำงควำมมั่นใจอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำกำรด ำเนินงำนของหน่วยรับตรวจ สำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์  ของ
กำรควบคุมภำยในด้ำนประสิทธิผล และประสิทธิภำพของกำรด ำเนินงำน กำรดูแลรักษำทรัพย์สิน กำรป้องกัน 
หรือลดควำมผิดพลำดเสียหำย กำรรั่วไหล กำรสิ้นเปลือง หรือกำรทุจริตในหน่วยรับตรวจ ด้ำนควำมเชื่อถือได้
ของรำยงำนทำงกำรเงิน กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี จึงถือเป็นอ ำนำจ
หน้ำที่ตำมกฎหมำยของผู้ที่รับผิดชอบทั้งผู้บริหำรและบุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนทุกคนในหน่วยงำนต้องร่วมมือกัน
ด ำเนินงำนกำรควบคุมภำยใน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยตำมมำตรฐำนกำรควบคุมภำยในที่
คณะกรรมกำรตรวเงินแผ่นดินก ำหนด 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้ผู้บริหำรและบุคลำกรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในระบบคุม

ภำยใน 
2.2 เพ่ือให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สำมำรถด ำเนินกำรจัดวำงระบบควบคุมภำยใน และจัดท ำ

รำยงำนกำรควบคุมภำยในได้ถูกต้องตำมก ำหนดเวลำ 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 

1) รอง ผอ.สพป.ปท2 ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มทุกกลุ่มและเจ้ำหน้ำที่ท่ีรับผิดชอบแต่ละกลุ่ม จ ำนวน 27 คน  
มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่องกำรควบคุมภำยใน 

2) ร้อยละ 100 ของหน่วยรับตรวจ รำยงำนผลกำรควบคุมภำยในและรำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำร
ตำมตัวชี้วัด ได้ถูกต้องทันก ำหนดเวลำ 

3.2 เชิงคุณภาพ 
1) ผู้รับชอบจะมีควำมเข้ำใจระบบกำรควบคุมภำยใน และกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในเกิดควำม

ผิดพลำดน้อย และเป็นประโยชน์ต่อทำงรำชกำร. 
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2) องค์กรและหน่วยงำนในสังกัดด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรใช้ทรัพยำกรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
และประสิทธิผลรวมถึงกำร ดูแลรักษำทรัพย์สินกำรป้องกันหรือลด ควำมผิดพลำดควำมเสียหำย กำรรั่วไหล 
กำรสิ้นเปลืองหรือกำรทุจริตของหน่วยรับตรวจ 

4. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรวำงแผนกำรควบคุมภำยใน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร 
1.2 ด ำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร 
1.3 ประเมินผลกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร 
1.4 สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

เม.ย.-มิ.ย.60 
 
 
 
 

 

นำงวัลลภำ  
สำยสุวรรณ 

5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 วันที่  1  เมษำยน 2560 ถึง วันที่ 30 มิถุนำยน 2560 
 สถำนที่ด ำเนินกำร ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 

6. งบประมาณ 
 จ ำนวน 5,000 บำท (ห้ำพันบำทถ้วน) 

รำยละเอียดดังนี้ : 
กิจกรรมและรายละเอียด 

ในการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรมที่ 1จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรวำง 
แผนกำรควบคุมภำยใน 
1.1 ค่ำอำหำรกลำงวัน 
     (27 คน x 110 บำท x 1 มือ้ x 1วัน) 
1.2 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
     (27 คน x 35 บำท x 2 มือ้ x 1วัน) 
1.3 ค่ำวัสดุ 

5,000  
 

 
 

2,970 
 

1,890 
 

 

 
 
 
 
 
 

140 
รวมงบประมาณ 5,000 - 4,860 140 

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
ปัจจัยความเสี่ยง 
1) ผู้บริหำรระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีส่วนร่วมในกำรระบุและประเมิน ควำมเสี่ยง 
2) จัดให้มีกำรประเมินควำมเสี่ยงในทุกกิจกรรมและน ำผลจำกกำรประเมินน ำไปเป็นข้อมูลในกำร            

จัดระบบกำรควบคุมภำยใน 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

1) มีกำรก ำหนดเกณฑ์ในกำรพิจำรณำระดับของควำมเสี่ยงและประเมินระดับควำมส ำคัญ 
2) มีกำรติดตำมผลและปฏิบัติตำมวิธีกำรควบคุมตำมท่ีก ำหนดเพื่อป้องกันและลดควำมเสี่ยง 
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8. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย เครื่องมือ 

เชิงปริมาณ 
1) เจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบ และกลุ่มแต่ละกลุ่ม จ ำนวน 23 คน  มีควำมรู้
ควำมเข้ำใจในเรื่องกำรควบคุมภำยใน                                      
2) หน่วยรับตรวจ รำยงำนผลกำรควบคุมภำยในและรำยงำนผลกำร
ปฏิบัติรำชกำรตำมตัวชี้วัด ได้ถูกต้องทันก ำหนดเวลำ 

 
100% 

 
100% 

 
แบบรำยงำน 

 
แบบรำยงำน 

เชิงคุณภาพ 
1) หน่วยรับตรวจจะมีควำมเข้ำใจระบบกำรควบคุมภำยใน และกำร
ประเมินผลกำรควบคุมภำยในเกิดควำมผิดพลำดน้อย และเป็น
ประโยชน์ต่อทำงรำชกำร 
2) องค์กรด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรใช้ทรัพยำกรเป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลรวมถึงกำร ดูแลรักษำทรัพย์สินกำร
ป้องกันหรือลด ควำมผิดพลำดควำมเสียหำย กำรรั่วไหล กำรสิ้นเปลือง
หรือกำรทุจริตของหน่วยรับตรวจ 

 
90% 

 
 

       90% 
 

 

 
แบบประเมิน 

 
 

แบบติดตำม 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 สพป.ปทุมธำนี เขต 2 เห็นควำมส ำคัญของระบบควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเสี่ยงผลกำร

ปฏิบัติงำน และน ำมำใช้เป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำงำนได้อย่ำงมีคุณภำพ สอดคล้องตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด
เกิดควำมคุ้มค่ำและเป็นกำรป้องกันมิให้เกิดควำมเสี่ยงต่อกำรพัฒนำส ำนักงำนสู่มำตรฐำน ได้อย่ำงยั่งยืน 

10. การอนุมัติโครงการ 
ลงชื่อ ผู้เสนอโครงกำร 
         (นำงวัลลภำ สำยสุวรรณ) 

  ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน 
 
ลงชื่อ ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร 
     (นำงพวงเพชร  แสงส่อง) 

                ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร 
 

ลงชื่อ ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร 
    (นำยวิรุฬห์  แสงงำม) 

ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
 

ลงชื่อ ผู้อนุมัติโครงกำร 
              (นำยวิชัย  แสงศร)ี 

ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
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หน่วยงาน กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ สพป.ปทุมธำนี เขต 2 
ชื่อโครงการ ประชุมเร่งรัดกำรใช้จ่ำยเงิน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2560  
สอดคล้องกับนโยบาย  ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ข้อท่ี 6   

ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
 ยุทธศำสตร์ ศธ. ข้อที่ 6  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
 6 นโยบำยเร่งด่วน สพฐ. ข้อที่ 6  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 

    จุดเน้นเชิงนโยบำย รมว.ศธ. ข้อที่ 6   
ด้ำนกำรพัฒนำระบบและกำรบริหำรจัดกำร 

ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์         
1. นำงพัชรี เรืองรุ่ง    เบอร์โทรศัพท์ 089-514-8444 

 2. นำงนพวรรณ  แสงจันทร์  เบอร์โทรศัพท์ 063-380-4224 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
1.1 เพ่ือให้ผลกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560  ผลกำรเบิกจ่ำยเงินกันไว้

เบิกเหลื่อมปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 และปีงบประมำณก่อนหน้ำและกำรก่อหนี้ผูกพันงบลงทุนเป็นไปตำม
มำตรกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้จ่ำยงบประมำณ รำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. 2560 

1.2 เพ่ือให้กำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ งบประมำณเบิกแทนกัน แล้วเสร็จภำยในปีงบประมำณ พ.ศ. 
2560 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2  สำมำรถเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ เงิน
งบประมำณเบิกแทนกัน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ได้ครบถ้วน ถูกต้อง แล้วเสร็จภำยในงบประมำณ
และเป็นไปตำมมำตรกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้จ่ำยงบประมำณ รำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. 2560 

2.2 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 และโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
สำมำรถเบิกจ่ำยเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีของปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 และปีงบประมำณก่อนหน้ำได้ครบถ้วน  
ถูกต้อง แล้วเสร็จภำยในปีงบประมำณ และเป็นไปตำมตำมมำตรกำรเพ่ิมประสิทธิภำพ กำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
รำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. 2560 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 

1) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 สำมำรถเบิกจ่ำยเงินงบประมำณประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2560  ภำพรวมได้ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 96 และงบลงทุนได้ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 87 
 2) โรงเรียนในสังกัด จ ำนวน 67 โรงเรียน สำมำรถเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2560  ได้ครบถ้วน ถูกต้อง แล้วเสร็จภำยในปีงบประมำณ และเป็นไปตำมมำตรกำร  เพ่ิมประสิทธิภำพกำรใช้
จ่ำยงบประมำณ รำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. 2560 
 3.2  เชิงคุณภาพ 
 1) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 มีผลกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ  และ
สำมำรถก่อหนี้ผูกพันงบลงทุน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ครบถ้วน ถูกต้อง     แล้วเสร็จภำยใน
ปีงบประมำณและเป็นไปตำมมำตรกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรใช้จ่ำยงบประมำณ รำยจ่ำยประจ ำปี .ศ. 2560 
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2) สำมำรถเบิกจ่ำยเงินงบประมำณเบิกแทนกัน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ได้ครบถ้วนถูกต้อง 
แล้วเสร็จภำยในปีงบประมำณ 

4.  วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมเร่งรัดกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณของ

สพป.ปท.2 และโรงเรียนในสังกัดทุกสิ้นไตรมำส 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. วำงแผนด ำเนินกำร  
-  แต่งตั้งคณะท ำงำน  
-  ขออนุมัติโครงกำร   
2. ด ำเนินกำรตำมแผน  
- ประชุมเชิงปฏิบัติกำรเร่งรัดติดตำม 
3. ติดตำมและประเมินผล  

ธันวำคม  2559 – 
 กันยำยน  2560 

นำงพัชรี เรืองรุ่ง 

 
5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ  

วันที่ 1 ธันวำคม 2559  ถึง วันที่  30 กันยำยน พ.ศ. 2560  
สถำนที่ด ำเนินกำร ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 

6. งบประมาณ 
 จ ำนวนเงิน  25,000 บำท (สองหมื่นห้ำพันบำทถ้วน)  

รำยละเอียดดังนี้ : 
กิจกรรมและรายละเอียด 

ในการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรมที่ 1 ประชุมเร่งรัดกำรใช้จ่ำยเงิน
งบประมำณของสพป.ปท.2 และโรงเรียนใน
สังกัดทุกสิ้นไตรมำส 
1.1 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
     (33 คน x 35 บำท x 1 มื้อ x 4 วัน) 
1.2 ค่ำวัสดุ 

25,000   
 
 

4,620 
 
 

 
 
 
 
 

20,380 
รวมงบประมาณ 25,000 - 4,620 20,380 

*หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ปัจจัยความเสี่ยง 
  1)  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนแจ้งอนุมัติเงินประจ ำงวดงบลงทุนล่ำช้ำ 

2) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนก ำหนดเกณฑ์คุณลักษณะและจัดส่งแบบรูปรำยกำร 
ให้ล่ำช้ำ  
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3) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนแจ้งอนุมัติเงินประจ ำงวดโดยเฉพำะงบด ำเนินงำน
ในช่วงสิ้นปีงบประมำณจ ำนวนมำก 

4) งบด ำเนินงำน  บำงรำยกำรอนุมัติเงินประจ ำงวดตั้งแต่ต้นปีแต่ก ำหนดเกณฑ์กำรใช้จ่ำยแล้วเสร็จ 
ในช่วงใกล้สิ้นปีงบประมำณ 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 1) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนต้องแจ้งอนุมัติเงินประจ ำงวดงบลงทุนให้รวดเร็ว 

2) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนต้องก ำหนดเกณฑ์คุณลักษณะและแบบรูปรำยกำรให้  
แล้วเสร็จก่อนแจ้งอนุมัติเงินประจ ำงวด 

3) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนต้องอนุมัติเงินประจ ำงวดต่อเมื่อก ำหนดเกณฑ์        
กำรใช้จ่ำยแล้วเสร็จ 

8. การประเมินผล  
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย เครื่องมือ 

เชิงปริมาณ 
1) ร้อยละผลกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณของ สพป.ปท.2 
เป็นไปตำมมำตรกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ รำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. 2560 

 
-ภำพรวมไม่น้อยกว่ำ

ร้อยละ 96 
-งบลงทุนไม่น้อยกว่ำ

ร้อยละ 87 
 

 
-ผลกำรเบิกจ่ำยเงิน 
ในระบบ GFMIS 

-ผลกำรเบิกจ่ำยเงิน 
ในระบบ GFMIS 

เชิงคุณภาพ  
โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนสำมำรถเบิกจ่ำยเงินได้แล้ว
เสร็จภำยในปีงบประมำณ 
 

 
67 โรงเรียน 

 
รำยงำนผลกำรเร่งรัด
ติดตำมกำรใช้จ่ำยเงิน  
ประจ ำปีงบประมำณ  

พ.ศ. 2560 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     9.1 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 สำมำรถเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560  ภำพรวมได้ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 96 และงบลงทุนได้ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 87 

9.2 โรงเรียนในสังกัด จ ำนวน 67 โรงเรียน สำมำรถเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ    
พ.ศ. 2560 ได้ครบถ้วน ถูกต้อง แล้วเสร็จภำยในปีงบประมำณ และเป็นไปตำมมำตรกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำร
ใช้จ่ำยงบประมำณ รำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. 2560 

9.3 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 มีผลกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณและ
สำมำรถก่อหนี้ผูกพันงบลงทุน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560  ครบถ้วน ถูกต้อง แล้วเสร็จภำยใน
ปีงบประมำณและเป็นไปตำมมำตรกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรใช้จ่ำยงบประมำณ รำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. 2560 

9.4 สำมำรถเบิกจ่ำยเงินงบประมำณเบิกแทนกัน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ได้ครบถ้วนถูกต้อง
แล้วเสร็จภำยในปีงบประมำณ 
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10. การอนุมัติโครงการ 
ลงชื่อ ผู้เสนอโครงกำร 
           (นำงพัชรี  เรืองรุ่ง) 

                                             ต ำแหน่ง นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำร 
 
ลงชื่อ  ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร 
    (นำงนพวรรณ  แสงจันทร์) 

                                      ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ 
 

ลงชื่อ ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร 
    (นำยวิรุฬห์  แสงงำม) 

ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
 

ลงชื่อ ผู้อนุมัติโครงกำร 
              (นำยวิชัย  แสงศร)ี 

ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
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หน่วยงาน กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์  สพป.ปทุมธำนี เขต 2 
ชื่อโครงการ เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงิน บัญชี และพัสดุ ตำมนโยบำยของรัฐ 
สอดคล้องกับนโยบาย  ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ข้อท่ี 6   

ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
 ยุทธศำสตร์ ศธ. ข้อที่ 6  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
 6 นโยบำยเร่งด่วน สพฐ. ข้อที่ 6  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 

    จุดเน้นเชิงนโยบำย รมว.ศธ. ข้อที่ 6   
ด้ำนกำรพัฒนำระบบและกำรบริหำรจัดกำร 

ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์         
1. นำงพัชรี เรืองรุ่ง    เบอร์โทรศัพท์ 089-514-8444 

 2. นำงนพวรรณ  แสงจันทร์  เบอร์โทรศัพท์ 063-380-4224 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 งำนด้ำนกำรเงิน บัญชี และพัสดุ เป็นงำนที่ต้องยึดถือและปฏิบัติตำมระเบียบ กฎหมำย ข้อบังคับและ
มำตรกำรภำครัฐ  ดังนั้น เพ่ือให้กำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณต่ำง ๆ กำรปฏิบัติงำนบัญชีและกำรด ำเนินกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง ของโรงเรียนถูกต้องตรงตำมระเบียบและเป็นไปในแนวทำงเดียวกัน  จึงจ ำเป็นต้องส่งเสริมและ
พัฒนำควำมรู้ให้แก่เจ้ำหน้ำที่กำรเงินและพัสดุระดับโรงเรียน เพ่ือจะได้น ำไปปฏิบัติงำน ที่เกี่ยวข้องได้อย่ำง
ถูกต้อง ประกอบกับปัจจุบันมีกำรน ำระบบอิเล็กทรอนิกส์มำใช้ในกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงิน  บัญชี และพัสดุ 
มำกขึ้น และโรงเรียนมีกำรเปลี่ยนแปลงเจ้ำหน้ำที่กำรเงิน บัญชี และพัสดุของโรงเรียน จึงท ำให้กำรปฏิบัติงำน
ด้ำนกำรเงิน  บัญชี  และพัสดุเกิดควำมล่ำช้ำ ไม่เป็นไป    ตำมก ำหนดมีสำเหตุจำกกำรจัดท ำเอกสำรหลักฐำน
ประกอบกำรเบิกจ่ำยไม่ถูกต้อง และไม่เข้ำใจในระเบียบ เพ่ือเป็นกำรเพ่ิมศักยภำพครูที่ปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงิน 
บัญชี และพัสดุ อันจะน ำไปสู่ประสิทธิภำพกำรจัดกำรบริหำรเงินงบประมำณอย่ำงมีประสิทธิภำพ จึงได้จัดให้มี
โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงิน บัญชี และพัสดุ  สู่ควำมเป็นเลิศ 

2.  วัตถุประสงค ์
2.1 ครูที่ท ำหน้ำที่ด้ำนกำรเงินบัญชีและพัสดุได้รับกำรอบรมพัฒนำควำมรู้ ควำมเข้ำใจในระเบียบ

กฎหมำย สำมำรถเบิกจ่ำยเงินงบประมำณและปฏิบัติงำนจัดซื้อจัดจ้ำงได้อย่ำงถูกต้อง ตรงตำมระเบียบ   แล้ว
เสร็จภำยในปีงบประมำณ 

2.2 โรงเรียนในสังกัดสำมำรถเบิกจ่ำยเงินได้ถูกต้องตรงตำมระเบียบกฎหมำย เป็นไปตำมมติ
คณะรัฐมนตรี และแล้วเสร็จภำยในปีงบประมำณ 

3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 
1) ครทูี่ท ำหน้ำที่ด้ำนกำรเงินบัญชีและพัสดุ  จ ำนวน 134 คน ได้รับกำรอบรมให้สำมำรถ เบิกจ่ำยเงิน

ได้ถูกต้อง ตรงตำมระเบียบ แล้วเสร็จภำยในปีงบประมำณและสำมำรถปฏิบัติงำนจัดซื้อจัดจ้ำงได้อย่ำงถูกต้อง 
2) โรงเรียนในสังกัด จ ำนวน 67 โรงเรียน สำมำรถเบิกจ่ำยเงินได้ถูกต้องตรงตำมระเบียบ เป็นไปตำม

มติคณะรัฐมนตรี และแล้วเสร็จภำยในปีงบประมำณ 
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3.2  เชิงคุณภาพ 
1) โรงเรียนในสังกัดสำมำรถเบิกจ่ำยเงินได้ถูกต้องตรงตำมระเบียบ กฎหมำย เป็นไปตำม    

มติคณะรัฐมนตรีและแล้วเสร็จภำยในปีงบประมำณ 
2) ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมรู้ควำมเข้ำใจระเบียบ กฎหมำย และสำมำรถปฏิบัติงำนได ้   

อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

4.  วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรครูที่ท ำหน้ำที่ด้ำน

กำรเงิน บัญชีและพัสดุ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 วำงแผนด ำเนินกำร  
- ขออนุมัติโครงกำร  
- แต่งตั้งคณะท ำงำน  
- ประชุมชี้แจง  
1.2 ด ำเนินกำรตำมแผน  
-ประชุมเชิงปฏิบัติกำร 
1.3 ติดตำมและประเมินผล  

เมษำยน  –
พฤษภำคม  2560 

 

นำงพัชรี เรืองรุ่ง 
นำงนพวรรณ  

แสงจันทร์ 

5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ  
วันที่ 1 เมษำยน  ถึงวันที่  31 พฤษภำคม พ.ศ. 2560  
สถำนที่ด ำเนินกำร ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 

6. งบประมาณ 
  จ ำนวน 60,000 บำท (หกหมื่นบำทถ้วน)  

รำยละเอียดดังนี้ : 
กิจกรรมและรายละเอียด 

ในการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรครูที่ท ำหน้ำที่
ด้ำนกำรเงิน  บัญชีและพัสดุ 
1.1 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม    
     (146 คน x 35 บำท x 2 มื้อ x 2 วัน) 
1.2 ค่ำอำหำรกลำงวัน  
     (146 คน x 110 บำท x 1 มื้อ x 2 วัน) 
1.3 ค่ำตอบแทนวิทยำกร 
     (1 คน x 600 บำท x 6 ชม. x 1 วัน) 
1.4 ค่ำวัสดุ 

60,000 
 
 

 
 
 
 
 
 

3,600 
 

 
 

20,440 
 

32,120 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

3,840 

รวมงบประมาณ 60,000 3,600 52,560 3,840 
*หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 



299 

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
ปัจจัยความเสี่ยง 
1) โรงเรียนมีกำรเปลี่ยนผู้ท ำหน้ำที่ด้ำนกำรเงิน บัญชีและพัสดุบ่อยโดยใช้ครูอัตรำจ้ำง 
2) ครูที่ท ำหน้ำที่ด้ำนกำรเงิน บัญชีและพัสดุ ขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจในระเบียบกฎหมำย เนื่องจำก 

ขำดประสบกำรณ์ 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
1) จัดอบรมด้ำนกำรเงิน บัญชีและพัสดุเป็นประจ ำทุกปี 
2) จัดท ำคู่มือด้ำนกำรเงิน บัญชีและพัสดุให้แก่โรงเรียนเพ่ือใช้เป็นคู่มือในกำรปฏิบัติงำน 

8. การประเมินผล  
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย เครื่องมือ 

เชิงปริมาณ 
ร้อยละของโรงเรียนในสังกัดสำมำรถเบิกจ่ำยเงินได้
ถูกต้องตรงตำมระเบียบ เป็นไปตำมมติ
คณะรัฐมนตรี และแล้วเสร็จภำยในปีงบประมำณ 

 
ร้อยละ 100 

 
 

 
หลักฐำนกำรเบิกจ่ำย/ 
ผลกำรเบิกจ่ำยเงิน 

และหลักฐำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
เชิงคุณภาพ  
โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนสำมำรถเบิกจ่ำยเงินได้
ถูกต้องตรงตำมระเบียบเป็นไปตำมมติ
คณะรัฐมนตรีและแล้วเสร็จภำยในปีงบประมำณ 

 
67 โรงเรียน 

 
หลักฐำนกำรเบิกจ่ำย/ 
ผลกำรเบิกจ่ำยเงิน 

และหลักฐำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1 ครูที่ท ำหน้ำที่ด้ำนกำรเงินบัญชีและพัสดุ จ ำนวน 134 คน ได้รับกำรอบรมให้สำมำรถเบิกจ่ำยเงิน

ได้ถูกต้อง ตรงตำมระเบียบ แล้วเสร็จภำยในปีงบประมำณและสำมำรถปฏิบัติงำนจัดซื้อจัดจ้ำงได้อย่ำงถูกต้อง 
9.2 โรงเรียนในสังกัด จ ำนวน 67 โรงเรียน สำมำรถเบิกจ่ำยเงินได้ถูกต้องตรงตำมระเบียบ กฎหมำย 

เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรี และแล้วเสร็จภำยในปีงบประมำณ 
10. การอนุมัติโครงการ 
 

ลงชื่อ ผู้เสนอโครงกำร 
           (นำงพัชรี  เรืองรุ่ง) 

                                             ต ำแหน่ง นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำร 
 
 
ลงชื่อ  ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร 
    (นำงนพวรรณ  แสงจันทร์) 

                                      ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ 
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ลงชื่อ ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร 
    (นำยวิรุฬห์  แสงงำม) 

ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
 
 

ลงชื่อ ผู้อนุมัติโครงกำร 
              (นำยวิชัย  แสงศร)ี 

ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
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หน่วยงาน กลุ่มอ ำนวยกำร สพป.ปทุมธำนี เขต 2 
ชื่อโครงการ   พัฒนำกำรสื่อสำรและกำรประชำสัมพันธ์ 
สอดคล้องกับนโยบาย  ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ข้อท่ี 6   

ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
 ยุทธศำสตร์ ศธ. ข้อที่ 6  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
 6 นโยบำยเร่งด่วน สพฐ. ข้อที่ 6  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 

    จุดเน้นเชิงนโยบำย รมว.ศธ. ข้อที่ 6   
ด้ำนกำรพัฒนำระบบและกำรบริหำรจัดกำร 

ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์ 
นำงภำวนำ  มหำวัตร  เบอร์โทรศัพท์ 081-343-2763 

 
 

1. หลักการและเหตุผล 
          กำรประชำสัมพันธ์ นับเป็นสิ่งที่จ ำเป็นมำกส ำหรับกำรด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ให้เกิดควำมน่ำสนใจ 
ขณะเดียวกัน ทั้งรูปแบบและสื่อที่ใช้ได้มีกำร ปรับตัวสูง ต่ ำงมุ่งเน้นกำรสร้ำง ควำมน่ำสนใจ ไม่ว่ำจะเป็น 
สินค้ำ บริกำร องค์กร และงำนเพ่ือสังคมต่ำงมุ่งสู่กำรมีภำพลักษณ์ที่ดีต่อสังคม เนื้อหำที่สื่อสำรจะเน้นกำรรับรู้
และเข้ำใจ ตลอดจนควำมผูกพันที่มีต่อลูกโดยกำรประชำสัมพันธ์จะเป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรสื่อสำรใน
กำรตลำดและกำรรณรงค์มำกยิ่งขึ้น ในขณะที่สื่อท่ีใช้ก็มีกำรปรับตัวที่สูงมำกเช่นกัน 
         ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 มีภำรกิจในกำรบริหำรจัดกำร สนับสนุน 
ก ำกับ ติดตำม กำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และมีบทบำทส ำคัญต่อกำรพัฒนำองค์กร     
กำรให้บริกำรด้ำนข้อมูลข่ำวสำร พร้อมทั้งกำรเผยแพร่ข้อมูล ข่ำวสำร และผลงำน เป็นกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจที่ดีและถูกต้อง พร้อมทั้งท ำควำมเข้ำใจในบทบำทของหน่วยงำนองค์กรภำยในและองค์กรภำยนอก 
สร้ำงควำมศรัทธำต่อสำธำรณชน ซึ่งมีควำมจ ำเป็นต้องอำศัยรูปแบบกำรประชำสัมพันธ์เชิงรุกทั้งองค์กรภำยใน
และองค์กรภำยนอก ได้เล็งเห็นควำมส ำคัญของกำรสื่อสำรและกำรประชำสัมพันธ์ จึงได้จัดท ำโครงกำรนี้ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือสร้ำงและพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ได้รับกำรพัฒนำและยกระดับศักยภำพกำร
ประชำสัมพันธ์อย่ำงมืออำชีพ 

2.2 เพ่ือกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรทำงกำรศึกษำอย่ำงกว้ำงขวำง 
2.3 ประสำนควำมร่วมมือกับเครือข่ำยเพ่ือประโยชน์ต่อกำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 

กำรศึกษำ 

3. เป้าหมาย   
          3.1 เชิงปริมาณ 
 1) เจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบจำกโรงเรียน จ ำนวน 67 คน และกลุ่มแต่ละกลุ่ม และเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง
จ ำนวน 8 คน รวม 75 คน เข้ำรับกำรพัฒนำสำมำรถพัฒนำระบบกำรสื่อสำรกำรน ำเสนอข้อมูลข่ำวสำรต่ำง ๆ 
ผ่ำนระบบ Internet มีสมรรถนะในกำรปฏิบัติงำนเป็นอย่ำงดี ข้อมูลข่ำวสำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 
 2) กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 เผยแพร่อย่ำงต่อเนื่องและทั่วถึง โดยใช้สื่อหรือช่องทำง
ต่ำง ๆ ทุกแขนง เพ่ือให้ครอบคลุมกลุ่มเป้ำหมำยในทุกพ้ืนที่ทุกระดับ 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
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1) ร้อยละของข้ำรำชกำร บุคลำกร หน่วยงำน สถำนศึกษำ ส่วนรำชกำร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อ่ืน ๆ ตลอดจนประชำชนทั่วไป ได้รับทรำบข้อมูลข่ำวสำร ควำมเคลื่อนไหว ภำรกิจ ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 ที่ได้เผยแพร่อย่ำงต่อเนื่องทั่วถึง  
 2) ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ได้รับกำรพัฒนำมีองค์ควำมรู้และทักษะในกำรสื่อสำร มีสมรรถนะ
สอดคล้องกับกำรปฏิบัติงำน 

4.  วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำเครือข่ำยประชำสัมพันธ์ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำกำร
สื่อสำรและกำรประชำสัมพันธ์ของ สพป.ปทุมธำนี เขต 2 
2. ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
3. ด ำเนินกำรประชุมฯ 
4. สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

พ.ค. – มิ.ย. 
60 

นำงภำวนำ 
มหำวัตร 

5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
วันที่ 1 พฤษภำคม 2560 - 15 มิถุนำยน 2560 
สถำนที่ด ำเนินกำร ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 

6. งบประมาณ 
 จ ำนวน  35,000 บำท (สำมหมื่นห้ำพันบำทถ้วน) 

รำยละเอียดดังนี้ : 
กิจกรรมและรายละเอียด 

ในการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำ
เครือข่ำยประชำสัมพันธ์ 
1.1 ค่ำตอบแทนวิทยำกร 

(1 คน x 600 บำท x 6 ชม. x 2 วัน) 

35,000  
 

7,200 

  

1.2 ค่ำอำหำรกลำงวัน 
(75 คน x 110 บำท x 1 มือ้ x 2 วัน) 

  16,500  

1.3 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
(75คน x 35 บำท x 2 มื้อ x 2 วัน) 

  10,500  

1.4 ค่ำวัสดุ    800 
          รวมงบประมาณ 35,000 7,200 27,000 800 
*หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
ปัจจัยความเสี่ยง 

-ไม่มี- 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

-ไม่มี- 

8. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
ร้อยละของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกคนที่เข้ำรับกำรพัฒนำสำมำรถ
พัฒนำระบบกำรสื่อสำรกำรน ำเสนอข้อมูลข่ำวสำรต่ำง ๆ ผ่ำนระบบ Internet 

 
ร้อยละ  100 

 
เชิงคุณภาพ 
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ได้รับกำรพัฒนำมีองค์ควำมรู้และทักษะในกำร
สื่อสำร มีสมรรถนะสอดคล้องกับกำรปฏิบัติงำน 

 
ระดับดีมำก 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 มีเครือขำยกำรประชำสัมพันธ์ภำรกิจ
และกิจกรรมที่มีประสิทธิภำพ ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำซึ่งรับผิดชอบงำนประชำสัมพันธ์ของ
หน่วยงำน สถำนศึกษำสำมำรถประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 2. เครือข่ำยประชำสัมพันธ์ มีควำมสัมพันธ์ และควำมเข้ำใจอันดีต่อกัน และสำมำรถให้ควำมร่วมมือ
ช่วยเหลือในกำรท ำงำนประชำสัมพันธ์ร่วมกันเพื่อสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีต่อส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 3. มีสื่อประชำสัมพันธ์หน่วยงำนที่มีคุณภำพ 

10. การอนุมัติโครงการ 
ลงชื่อ ผู้เสนอโครงกำร 
          (นำงภำวนำ  มหำวัตร) 

  ต ำแหน่ง นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำรพิเศษ 
 
ลงชื่อ ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร 
     (นำงพวงเพชร  แสงส่อง) 

                ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร 
 

ลงชื่อ ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร 
    (นำยวิรุฬห์  แสงงำม) 

ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
 

ลงชื่อ ผู้อนุมัติโครงกำร 
              (นำยวิชัย  แสงศร)ี 

ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
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หน่วยงาน    กลุ่มนโยบำยและแผน  สพป.ปทุมธำนี เขต 2 
ชื่อโครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดสรรงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 และกำรจัดตั้ง

งบประมำณ รำยกำรงบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2561 และกำรจัดท ำแผนระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2562 - 2564)  

สอดคล้องกับนโยบาย  ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ข้อท่ี 6   
ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

 ยุทธศำสตร์ ศธ. ข้อที่ 6  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
 6 นโยบำยเร่งด่วน สพฐ. ข้อที่ 6  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 

    จุดเน้นเชิงนโยบำย รมว.ศธ. ข้อที่ 6   
ด้ำนกำรพัฒนำระบบและกำรบริหำรจัดกำร 

ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์ 
1.นำงกรรณิกำ เถำปฐม เบอร์โทรศัพท์ 089-090-9516  
2.นำงสำวลักขณำวรรณ   ภู่สำร เบอร์โทรศัพท์ 081-842-2615 

 
 

1. หลักการและเหตุผล 
ด้วย ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 และสถำนศึกษำในสังกัด มีควำม

จ ำเป็นต้องด ำเนินกำร จัดสรรงบประมำณ งบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2560 และด ำเนินกำรจัดตั้งงบประมำณ รำยกำรงบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2561 และแผนจัดตั้งงบลงทุน 3 ปี (พ.ศ. 2562 - 2564) เพ่ือพัฒนำปรับปรุงอำคำรเรียน 
อำคำรประกอบให้มีควำมเหมำะสมเอื้อต่อกำรเรียนรู้ ประกอบกับต้องจัดหำครุภัณฑ์กำรศึกษำ ส ำหรับส่งเสริม
สนับสนุนใช้เป็นสื่ออุปกรณ์กำรเรียนกำรสอน ซึ่งส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำมำกข้ึน 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 มีโรงเรียนในสังกัด 67 โรงเรียน  
สภำพอำคำรเรียน อำคำรประกอบ และสิ่งก่อสร้ำงอ่ืนๆ มีสภำพช ำรุดทรุดโทรม บุคลำกรขำดควำมรู้ ขำด
ทักษะควำมช ำนำญในกำรคิดค ำนวณประมำณกำรซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำ อำคำรเรียนและสิ่งก่อสร้ำงต่ำงๆ 
ส่งผลท ำให้กำรจัดตั้งงบประมำณ รำยกำรกำรคิดค ำนวณ มีควำมคลำดเคลื่อน ดังนั้น เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำร
ดังกล่ำวเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ถูกต้อง และมีประสิทธิภำพสูงสุด จึงจัดท ำโครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร
กำรจัดสรรงบประมำณ ปี 2560 และจัดตั้งงบประมำณ รำยกำรงบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง  
ประจ ำปีงบประมำณ2561 และแผนระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2562 - 2564) 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 ผู้บริหำรสถำนศึกษำ/ครู มีควำมรู้ และทักษะกำรคิดค ำนวณ กำรประมำณรำคำสิ่งก่อสร้ำงทุกโรง 
2.2 โรงเรียนในสังกัด ทุกโรง มีระบบกำรวำงแผนกำรบริหำรงบประมำณที่มีประสิทธิภำพ  

มีกำรวำงแผนด้ำนอำคำรเรียน อำคำรประกอบอื่น ๆ ปรับปรุงซ่อมแซม และจัดภูมิทัศน์ที่เหมำะสม มีครุภัณฑ์
ที่ใช้เป็นสื่อกำรเรียนกำรสอนที่ทันสมัยและเอ้ือต่อกำรเรียนรู้ 
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3.เป้าหมาย 
     3.1 เชิงปริมาณ  
 1) ผู้บริหำรสถำนศึกษำในสังกัด  67 โรงเรียน สำมำรถจัดตั้งงบประมำณ งบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้ำง ได้อย่ำงถูกต้องและตรงควำมต้องกำรของสถำนศึกษำ และสำมำรถค ำนวณประมำณกำร
ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้ำงได้ 

2) สถำนศึกษำ ร้อยละ 90 มีกำรวำงแผนด้ำนอำคำรเรียน อำคำรประกอบ กำรจัดภูมิทัศน์ และกำร
จัดหำครุภัณฑ์ที่เหมำะสม สอดคล้องท่ีเอ้ือต่อกำรเรียนกำรสอน 
 3.2 เชิงคุณภาพ  
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ และสถำนศึกษำทุกแห่ง  มีกำรบริหำรงบประมำณกำรใช้
อำคำรเรียน อำคำรประกอบ และครุภัณฑ์ที่ได้รับกำรจัดตั้ง-จัดสรร ตำมควำมต้องกำรและจ ำเป็น ส่งผลให้กำร
ปฏิบัติงำนเกิดประโยชน์สูงสุด 

4. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมรำชกำรคณะกรรมกำรฯ กำรจัดตั้ง-จัดสรร

งบประมำณ ส ำหรับโรงเรียนในสังกัด จ ำนวน 20 คน 5 ครั้งๆละ35บำท 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 ประชุมรำชกำรคณะกรรมกำรฯ กำรจัดตั้ง งบลงทุนระยะ3 ปี (60-64)  
1.2 ประชุมรำชกำรคณะกรรมกำรฯ กำรจัดตั้ง งบลงทุน ปี 61 
1.3 ประชุมรำชกำรคณะกรรมกำรฯ กำรจัดตั้ง งบลงทุน งบผูกพัน 2 ปี 
1.4 ประชุมรำชกำรคณะกรรมกำรฯ กำรจัดสรรงบประมำณ ปี 2560 
     งบด ำเนินงำนและอ่ืน ๆ  จ ำนวน 2 ครั้ง  

 
 
 

ต.ค.59 
พ.ย.59 

   พ.ย.59 
ธ.ค.59 - 
พ.ค.60 

นำงกรรณกิำ 
เถำปฐม 

นำงเสมอใจ 
ธิไชย 

น.ส.ลกัขณำวรรณ 
ภู่สำร 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติกำร กำรบริหำรงบประมำณงบลงทุน
และกำรค ำนวณประมำณกำรซ่อมแซม ปรับปรุง  อำคำรเรียน ฯลฯ      
(กลุ่มเป้ำหมำย ผอ.รร.หรือ จนท.รร. รร.ละ 1 คน 1 วัน) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2.1 เตรียมวำงแผนด ำเนินงำน 
     - ประสำนวิทยำกร  - จัดท ำเอกสำร  - แต่งตั้งคณะกรรมกำร                  
     - ประสำนอำคำรสถำนที่ - แจ้ง กลุ่มเป้ำหมำยประชุม   
2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติกำร กำรบริหำรงบประมำณงบลงทุนและกำร  
  ค ำนวณประมำณกำรซ่อมแซม ปรับปรุง  อำคำรเรียน ฯลฯ      
2.3 กำรบริหำรงบประมำณงบลงทุนและกำรค ำนวณประมำณกำร
ซ่อมแซม ปรับปรุง อำคำรเรียน ฯลฯ  
(กลุม่เป้ำหมำย ผอ.รร.หรือ จนท.รร. รร.ละ 1คน จ ำนวน 1วัน) 
2.4 สรุปผลกำรด ำเนินงำนและรำยงำน 

 
 

ม.ย.60 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นำงกรรณกิำ 
เถำปฐม 

น.ส.ลกัขณำวรรณ 
ภู่สำร 

และคณะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 กิจกรรมที่ 3 กำรก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบและตรวจเยี่ยมสภำพอำคำร
สถำนที่ของ รร.และ สรุปผลกำรด ำเนินงำน และรำยงำนผล รำยกำรงบ
ลงทุน  ประจ ำปี 2560-2561 และระยะ 3 ปี 62-64 

ก.ย.60 นำงกรรณกิำ 
เถำปฐม 

น.ส.ลกัขณำวรรณ 
ภู่สำร 
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5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 วันที่ 1  ตุลำคม 2559  ถึง  30 กันยำยน  2560 
 สถำนที่ด ำเนินกำร   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี  เขต  2 

6. งบประมาณ 
 จ ำนวน  41,000 บำท  (สี่หมื่นหนึ่งพันบำทถ้วน)     

รำยละเอียดดังนี้ : 
กิจกรรมและรายละเอียด 

ในการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรมที่ 1 ประชุมรำชกำรคณะกรรมกำร ฯ
กำรจัดตั้ง-จัดสรรงบประมำณ จ ำนวน 20 คน 
5  ครั้งๆละ 35  บำท 

1.1 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
(20 คน x 35 บำท x 1 มื้อ x 5 วัน) 
1.2 ค่ำวัสดุ 

5,500  
 
 
 
 

 
 

 
3,500 

 

 
 
 
 
 

2,000 
กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติกำร ผู้จัดท ำ
ประมำณกำรซ่อมแซม ปรับปรุง อำคำรเรียน 
ฯลฯ(กลุ่มเป้ำหมำย ผอ.รร.หรือ จนท.รร. รร.ละ1คน ) 
2.1 ค่ำอำหำรกลำงวัน 

(80 คน x 110 บำท x 1 มือ้ x 1 วัน) 
2.2 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 

(80 คน x 35 บำท X 2 มื้อ X 1 วัน) 
2.3 ค่ำตอบแทนวิทยำกร 

(2 คน x 600 บำท x 6 ชม. x 1 วัน) 
2.4 ค่ำพำหนะวิทยำกร 

 (2 คน x 1,000 บำท ) 
2.5 ค่ำจ้ำงท ำเอกสำร (160 เล่ม x 50 บำท) 
2.6 ค่ำวัสดุ 

33,600  
 
 
 
 
 

 
7,200 

 
2,000 

 
 

 
 

 
8,800 

 
5,600 

 
 
 
 
 

8,000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,000 
กิจกรรมที่ 3 กำรก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบและ
ตรวจเยี่ยมสภำพอำคำรสถำนที่ของ รร.ตำม
สภำพจริง คณะกรรมกำรฯจ ำนวน 10 คน 1 วัน 
3.1 ค่ำพำหนะคณะกรรมกำรฯ 

1,900   
 
 

1,900 

 
 
 

 
รวมงบประมาณ 41,000 9,200 27,800 4,000 

*หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
ปัจจัยความเสี่ยง 
1) รร./สพป. มีภำรกิจเร่งด่วน ท ำให้กำรด ำเนินงำนไม่เป็นไปตำมก ำหนดกำร 
2) ผู้เข้ำรับกำรประชุมปฏิบัติกำร มีควำมรู้พ้ืนฐำน เรื่องกำรค ำนวณประมำณกำรไม่เท่ำกัน 
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แนวทางการบริหารความเสี่ยง. 
1) ประสำน รร.และผู้ที่เกี่ยวข้อง และด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมแนวทำงที่ก ำหนด 
2) ส ำรวจควำมรู้พื้นฐำน และจัดกลุ่มประชุมปฏิบัติกำรตำมกลุ่มประสบกำรณ์  

8. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย เครื่องมือ 

เชิงปริมาณ 
1. ผู้บริหำรโรงเรียนหรือ ครูในสังกัดทุกโรง 67 คน ได้รับกำรพัฒนำ
ด้ำนทักษะกำรค ำนวณประมำณกำรค่ำซ่อมแซมอำคำรเรียนฯ 
2. สถำนศึกษำ  ร้อยละ 90  มีกำรวำงแผนด้ำนอำคำรเรียน อำคำร
ประกอบ กำรจัดภูมิทัศน์ และกำรจัดหำครุภัณฑ์ที่เหมำะสม สอดคล้อง
ที่เอ้ือต่อกำรเรียนกำรสอน 

 
ร้อยละ100 

 
 

ร้อยละ 90 

 
แบบสอบถำม 

 
แบบติดตำม 

 

เชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละของ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ และ
สถำนศึกษำทุกแห่ง  มีกำรบริหำรงบประมำณกำรใช้อำคำรเรียน  
อำคำรประกอบ  และครุภัณฑ์ท่ีได้รับกำรจัดตั้ง-จัดสรร ตำมควำม
ต้องกำรและจ ำเป็น ส่งผลให้กำรปฏิบัติงำนเกิดประโยชน์สูงสุด 

 
ร้อยละ 
100 

 
แบบติดตำม 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. โรงเรียนทุกแห่งในสังกัด มีกำรวำงแผนระบบงบประมำณอย่ำงเข้มแข็งและมีประสิทธิภำพ 
2. บุคลำกรของโรงเรียนได้รับกำรพัฒนำทักษะด้ำนกำรคิดค ำนวณประมำณกำรด้ำนสิ่งก่อสร้ำงอำคำร

เรียน  และสิ่งปลูกสร้ำงอ่ืนๆ  

10. การอนุมัติโครงการ 

ลงชื่อ ผู้เสนอโครงกำร 
          (นำงกรรณิกำ เถำปฐม) 

                                                ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน 
 

ลงชื่อ ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร 
  (นำงสำวลักขณำวรรณ  ภู่สำร) 

            ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน 
 

ลงชื่อ ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร 
    (นำยวิรุฬห์  แสงงำม) 

ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
 

ลงชื่อ ผู้อนุมัติโครงกำร 
              (นำยวิชัย  แสงศร)ี 

ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่  4 
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 
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ส่วนที่  4 
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 

การบริหารแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  ขอให้ด าเนินการ  ดังนี้ 
1. โครงการที่มติที่ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  

พิจารณาแล้วให้ด าเนินการตามกิจกรรมหรือเป้าหมายที่ก าหนดไว้ หากเมื่อด าเนินการไปแล้วเกิดปัญหาหรือ
อุปสรรคไม่สามารถด าเนินการตามกิจกรรมหรือเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ให้เสนอขออนุมัติปรับกิจกรรมหรือ
เป้าหมายต่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 (ผ่านกลุ่มนโยบายและ
แผน) ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามหลักการที่ได้รับอนุมัติจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2. การเบิกจ่ายงบประมาณตามข้อ 1 ให้ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น อาทิเช่น 
  2.1 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุม
ระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 
  2.2 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

3. หากด าเนินการบริหารโครงการจนสิ้นสุดโครงการแล้ว ปรากฏว่ามีงบประมาณคงเหลือ หรือไม่มี
การด าเนินงานโครงการ ให้น างบประมาณคงเหลือนี้ให้คณะกรรมการพิจารณาบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2560  
บริหารงบประมาณ 
 4. การก ากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงานโครงการในแผนปฏิบัติการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560  

เพ่ือให้การด าเนินการก ากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงานโครงการในแผนปฏิบัติ
การ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงขอความอนุเคราะห์ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับ ก ากับ ติดตาม 
และประเมินผลโครงการที่รับผิดชอบ และให้ผู้รับผิดชอบโครงการรายงานความก้าวหน้าของโครงการและ
รายงานการสิ้นสุดโครงการ (เฉพาะโครงการที่สิ้นสุดโครงการแล้ว) ภายใน 5 วันท าการหลังสิ้นสุดไตรมาส  
โดยกลุ่มนโยบายและแผนจะเป็นผู้ประสานงานในการรายงาน ซึ่งมีรายละเอียดในการรายงาน ดังต่อไปนี้ 
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แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ 
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ค าชี้แจงแบบรายงานความก้าวหน้าของโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

1. ไตรมาส  ให้ขีดเครื่องหมาย✓ ใน    ตามไตรมาสที่รายงาน     
 ไตรมาส 1 (เดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม) 
 ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม ถึง มีนาคม) 
 ไตรมาส 3 (เดือนเมษายน ถึง มิถุนายน) 
 ไตรมาส 4 (เดือนกรกฎาคม ถึง กันยายน) 

2. ลักษณะโครงการ  ให้ขีดเครื่องหมาย ✓ ใน    ตามลักษณะโครงการ 
  โครงการงบตามแผนปฏิบัติการ สพป.ปทุมธานี เขต 2 หมายถึง โครงการในแผนปฏิบัติการ 

สพป.ปทุมธานี เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ได้รับงบประมาณส าหรับบริหารจัดการในส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 

  โครงการงบที่ สพฐ. จัดสรรให้ตามนโยบาย สพฐ. หมายถึง โครงการที่ได้รับงบประมาณจาก 
สพฐ. เพื่อให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขับเคลื่อนนโยบายตามวัตถุประสงค์ของ สพฐ. 

 โครงการงบอื่นๆ(ถ้ามี) หมายถึง โครงการที่ได้รับงบประมาณจากหน่วยงานอ่ืนๆ เพ่ิมเติมระหว่าง
ปีงบประมาณ ได้แก่ โครงการจาก สช. โครงการจาก อบจ. และโครงการจากจังหวัดปทุมธานี   

3. กิจกรรมที่ก าหนด ระบุเฉพาะกิจกรรมที่ส าคัญ เช่น จัดอบรม สร้างเครื่องมือวิจัย ผลิตสื่อต้นแบบ ไม่ต้องแจ้ง
กิจกรรม  ที่เป็นขั้นตอนการด าเนินการตามปรกติ เช่น ขออนุมัติโครงการ จัดสรรงบประมาณ ประสานงาน 

4. เวลาที่ก าหนด  ให้ระบุวันที่หรือเดือนที่จะปฏิบัติกิจกรรมนั้น ตามปฏิทินปฏิบัติงาน 

5. เป้าหมายท่ีก าหนด ให้ระบุจ านวนหน่วยของกิจกรรม เช่น จ านวนห้องเรียน จ านวนคน จ านวนเล่ม จ านวน
ครั้ง 

6.  เวลาที่ปฏิบัติ ให้ระบุวันที่ ที่ได้ปฏิบัติกิจกรรมนั้น ถ้ายังไม่ได้ปฏิบัติให้เขียนเครื่องหมาย – 

7. เป้าหมายท่ีท าได้ ให้ระบุจ านวนหนว่ยของกิจกรรมตามข้อ 5 ที่ปฏิบัติได้จริง ถ้ายังไม่ได้ปฏิบัติให้เขียน 
เครื่องหมาย – 

8. ปัญหาและอุปสรรค ให้ชี้แจงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น ในกรณีไม่สามารถปฏิบัติได้ตามที่ก าหนดไว้ ทั้งด้าน
เวลาและจ านวนหน่วยของกิจกรรม ต้องมีระบุไว้ ในกรณีที่สามารถปฏิบัติได้ตามท่ีก าหนดอาจมีหรือไม่มีก็ได้ 

9. ข้อเสนอแนะ ให้แสดงสิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไข เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงาน 

10. สรุปผลการด าเนินงาน 
 10.1 งบประมาณให้กรอกจ านวนที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด การเบิกจ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันให้กรอกจ านวน
สะสมถึงไตรมาสที่รายงานงบประมาณคงเหลือ ให้กรอกจ านวนที่คงเหลือทั้งหมด 
 10.2 กิจกรรมที่ด าเนินการแล้ว ให้ผู้ประสานงานโครงการประเมินว่าได้ด าเนินการแล้วคิดเป็นร้อยละ
เท่าใด ของกิจกรรมทั้งหมดที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ เช่น ไตรมาส 1 การเตรียมการได้ร้อยละ 100 
การปฏิบัติงานหลักได้ร้อยละ 30 และการติดตามประเมินผลร้อยละ 10 
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ค าชี้แจงแบบรายงานการสิ้นสุดโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

1. ไตรมาส  ให้ขีดเครื่องหมาย✓ ใน    ตามไตรมาสที่รายงาน     
 ไตรมาส 1 (เดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม) 
 ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม ถึง มีนาคม) 
 ไตรมาส 3 (เดือนเมษายน ถึง มิถุนายน) 
 ไตรมาส 4 (เดือนกรกฎาคม ถึง กันยายน) 

2. ลักษณะโครงการ  ให้ขีดเครื่องหมาย ✓ ใน    ตามลักษณะโครงการ 
  โครงการงบตามแผนปฏิบัติการ สพป.ปทุมธานี เขต 2 หมายถึง โครงการในแผนปฏิบัติการ 

สพป.ปทุมธานี เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ได้รับงบประมาณส าหรับบริหารจัดการในส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 

  โครงการงบที่ สพฐ. จัดสรรให้ตามนโยบาย สพฐ. หมายถึง โครงการที่ได้รับงบประมาณจาก 
สพฐ. เพื่อให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขับเคลื่อนนโยบายตามวัตถุประสงค์ของ สพฐ. 

 โครงการงบอื่นๆ(ถ้ามี) หมายถึง โครงการที่ได้รับงบประมาณจากหน่วยงานอ่ืนๆ เพ่ิมเติมระหว่าง
ปีงบประมาณ ได้แก่ โครงการจาก สช. โครงการจาก อบจ. และโครงการจากจังหวัดปทุมธานี   

3.  ข้อค้นพบ 
 ให้แสดงถึงข้อค้นพบที่ได้จากการด าเนินงาน เพ่ือประโยชน์ต่อการด าเนินงานในครั้งต่อไป 
4.  ปัญหาและอุปสรรค 
 ให้ชี้แจงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น ในกรณีไม่สามารถปฏิบตัิได้ตามที่ก าหนดไว้ ทั้งด้านเวลาและจ านวน
หน่วยของกิจกรรมต้องมีระบุไว้ในกรณีที่สามารถปฏิบัติได้ตามท่ีก าหนดอาจมีหรือไม่มีก็ได้ 
5.  ข้อเสนอแนะ 
 ให้แสดงสิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไข เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานในครั้งต่อไป 
6.  สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

งบประมาณ ให้กรอกจ านวนที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด 
 การเบิกจ่ายหรือก่อหนี้ผูกพัน ให้กรอกจ านวนที่ใช้ไปทั้งหมด 
 งบประมาณคงเหลือ ให้กรอกจ านวนที่คงเหลือทั้งหมด 
 

  



316 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

ภาคผนวก 
 
 

  



317 

 

  



318 

 

 



319 

 



320 

 



321 

 



322 

 



323 

 

 

  



324 

คณะท างาน 
  ที่ปรึกษา 
1. นายวิชัย  แสงศร ี ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  เขต 2  
2. นายวิรุฬห์  แสงงาม รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  เขต 2 
3. นางสาวลักขณาวรรณ  ภูส่าร ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
 
 บรรณาธิการกิจ 
1. นายสัณฑวัฒน์  รับพร เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน 
 
ออกแบบปก 

1. นายสัณฑวัฒน์  รับพร เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน 
 



 


