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ค าน า 
 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ได้จัดท าเอกสารแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 เพ่ือใช้เป็นกรอบการบริหารงานการศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีสาระส าคัญเกี่ยวกับ 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายการให้บริการ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ ผลผลิต โครงการ กิจกรรม และวงเงินงบประมาณ
ที่ใช้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อขับเคลื่อน 4 กลยุทธ์ คือ กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา
ให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ กลยุทธ์ที่ 2 เพ่ิมโอกาสให้ประชากรวัยเรียนเข้าถึงบริการทาง
การศึกษาและมีความเสมอภาคทางการศึกษา กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา ให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 กลยุทธ์ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององค์กรอย่างเป็นระบบครบ 
ขอขอบคุณ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในการจัดท าเอกสารฉบับนี้ส าเร็จด้วยดี หวังเป็นอย่าง
ยิ่งว่าผู้ที่เกี่ยวข้องในหน่วยงาน และสถานศึกษา จะน าไปใช้ประโยชน์ ในการด าเนินงานต่อไป 

 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 
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 ข้อมูลทั่วไปส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา      5 
 ข้อมูลพ้ืนฐานทางการศึกษา        10 
 ข้อมูลคุณภาพการศึกษา         30 
ส่วนที่ 2 ทิศทางการด าเนินงาน  
 ทิศทางการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน     33 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565       
 ทิศทางการพัฒนาการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา  34 
 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย         35 
ส่วนที่ 3 แผนภูมิประเด็นกลยุทธ์ บัญชีโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
 และปฏิทินปฏิบัติงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ     
 แผนภูมิประเด็นกลยุทธ์แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    47 
 งบหน้าโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565      48 
 ปฏิทินการปฏิบัติโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565              52 
ส่วนที่ 4 รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ  

1. โครงการส่งเสริมความปลอดภัยในสถานศึกษา      56 
2. โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจ าปี 2566   63 
3. โครงการพัฒนางานสุขภาพจิตในสถานศึกษา      73 
กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มโอกาสให้ประชากรวัยเรียนเข้าถึงบริการทางการศึกษาและมีความเสมอภาคทาง
การศึกษา 
4. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยครอบครัวและศูนย์การเรียน  79 
5. โครงการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา     93 
6. โครงการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพ       100 
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กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
7. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามเป้าหมายหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  106 

พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  
ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

8. โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ     117 
9. โครงการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 สพป.พังงา 124 
10. โครงการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก      133 
11. โครงการพัฒนาสมรรถนะการวัดและประเมินผลการเรยีนรู้เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 141 
12. โครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน      148 
13. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการอ่านและการเขียนภาษาไทย    156 

เพ่ือแก้ไขปัญหาการอ่านและการเขียนของนักเรียน สังกัด สพป.พังงา 
14. โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการของผู้บริหารการศึกษา          165 

และผู้บริหารสถานศึกษา 
15. โครงการส่งเสริมสถานศึกษาน้อมน าพระราโชบายด้านการศึกษา    173 

ของรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ 
16. โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)      179 

เสริมสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการพัมนาที่ยั่งยืน 
กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององค์กรอย่างเป็นระบบครบ 
17. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   185 
18. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา  192 
19. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร ปีการศึกษา 2566  199 
20. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและขยายผลการใช้งาน   204

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ My Office  
21. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ศปอ.  209 
22. โครงการสนับสนุน ติดตาม การด าเนินงานของสถานศึกษา   214 

ที่มนีักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข สังกัด สพป.พังงา 
23. โครงการติดตาม ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  219 

งบประมาณ และการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ ของโรงเรียนในสังกัด 
24. โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย  226 

และบุคลากรทางการศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 



ห น้ า  | ง 
 

             
  แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

                                                                                                                        ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาพังงา 

 

สารบัญ (ตอ่) 
หน้า 

25. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายงานประชาสัมพันธ์   233 
ในการสร้างสื่อเพ่ือการประชาสัมพันธ์ดิจิทัล 

26. โครงการขับเคลื่อนการน านโยบายสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา     239 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 

27. โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพความสามารถด้านงานพัสดุ    245 
ส าหรับผู้ปฏิบัติงานพัสดุสถานศึกษา 

28. โครงการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา   253 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 

29. โครงการพัฒนาคุณภาพงานแนะแนวของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด     262
  

ภาคผนวก 
 ค าสั่ง 
 คณะผู้จัดท า 
 



ส่วนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไป 

ข้อมูลทั่วไป 
ค าขวัญประจ าจังหวัดพังงา 

แร่หมื่นล้าน บ้านกลางน้ า ถ้ างามตา ภูผาแปลก แมกไม้จ าปูน บริบูรณ์ด้วยทรัพยากร 

วิสัยทัศน์ 
จังหวัดพังงา เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรกรรมยั่งยืน  

สังคมแห่งการเรียนรู้ สู่คุณภาพชีวิตที่ดี 

ขนาดและท่ีตั้ง 
จังหวัดพังงา ตั้งอยู่ทางภาคใต้ตอนบนชายฝั่งทะเลด้านตะวันตก ติดกับทะเลอันดามัน อยู่ระหว่างละติจูด

ที่ 8 องศา 27 ลิปดา 52.3 ฟิลิปดาเหนือกับเส้นลองติจูดที่ 98 องศา 32 ลิปดาตะวันออก ห่างจากกรุงเทพฯ 
ประมาณ 788 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ทั้งหมด 4,170.885 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 2,606,803.125 ไร่ เป็นอันดับ  
ที่ 9 ของภาคใต้ และเป็นอันดับที่ 54 ของประเทศ 

- พ้ืนที่ท าการเกษตร 1,806.112 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,128,824 ไร่ 
- พ้ืนที่ป่าไม้ 1,722.550 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,076,594 ไร่ 
- เนื้อท่ีอ่ืน ๆ 642.227 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 401,392.625 ไร่ 

อาณาเขตติดต่อ 
- ทิศเหนือ      ติดกับจังหวัดระนองและจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

      - ทิศใต้  ติดกับจังหวัดภูเก็ตและทะเลอันดามัน 
- ทิศตะวันออก   ติดกับจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดกระบี่ 
- ทิศตะวันตก ติดกับทะเลอันดามันและมหาสมุทรอินเดีย 
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ลักษณะภูมิประเทศ 

สภาพภูมิศาสตร์ของจังหวัดพังงา เป็นภูเขาสลับซับซ้อน ทอดเป็นแนวยาวจากทิศเหนือไปทิศใต้ 
มีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 239.25 กิโลเมตร  มีพ้ืนที่ป่าไม้ เป็นป่าไม้ประเภทผลัดใบ มีชนิดป่า ที่ส าคัญ ได้แก่  
ป่าดงดิบ ป่าดิบชื้น และป่าชายเลน ส าหรับบริเวณที่เป็นที่ราบ จะลาดลงจากทิศตะวันออกไปยังทิ ศตะวันตก  
ลงสู่ทะเลอันดามัน ตามชายฝั่งทะเลจะมีป่าชายเลนเกือบตลอดพ้ืนที่ ประกอบด้วยเกาะประมาณ 155 เกาะ  
และมีเกาะอยู่ในทะเลอันดามันจ านวนมาก เช่น เกาะยาว หมู่เกาะสุรินทร์ และหมู่เกาะสิมิลัน  
(ข้อมูล จาก สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.พังงา) 

ลักษณะภูมิอากาศ 
จังหวัดพังงาอยู่ใกล้ทะเล อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปี มีค่าคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก เพราะอยู่ทางต้านรับ

ลม โดยอยู่ใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนฤดูหนาวอากาศ  
ไม่หนาวจัด เพราะอยู่ไกลจากอิทธิพลของอากาศหนาวพอสมควร ท าให้มี 3 ฤดู คือ 

- ฤดูฝน เริ่มประมาณเดือนพฤษภาคม - ธันวาคม จะเรียกว่าเป็นเมืองฝนแปด แดดสี่ เนื่องจากได้รับ
อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ท าให้เกิดฝนตกชุกตลอดพ้ืนที่ทั้งจังหวัด  

- ฤดูร้อน ประมาณเดือนมกราคม- เมษายน เป็นช่วงที่จังหวัดพังงาได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออก
เฉียงใต้ พัดปกคลุม ท าให้มีอากาศร้อนอบอ้าว  

- ฤดูหนาว ประมาณเดือนพฤศจิกายน-กลางเดือนมกราคม เป็นฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ  
จะมีลมเย็นและแห้งจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือพัดผ่าน ท าให้มีอากาศเย็นทั่วไป  

จังหวัดพังงา มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี ประมาณ 27.84 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 33.60 องศา
เซลเซียส อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ย 22.09 องศาเซลเซียส 

ปริมาณฝนเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 3,638.3 มิลลิเมตร มีฝนตกประมาณ 185 วัน เดือนที่ฝนตกมากที่สุด 
คือ กันยายนและตุลาคม ฝนตกประมาณ 23-26 วัน   

การปกครอง 
 - การปกครองส่วนภูมิภาค  แบ่งออกเป็น 8 อ าเภอ 48 ต าบล 321 หมู่บ้าน 
 - การปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง องค์การบริหารส่วนต าบล 36 แห่ง 
     เทศบาลเมือง 2 แห่ง และเทศบาลต าบล 13 แห่ง 

การเมือง  
 - จังหวัดพังงา แบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 1 เขต 
   มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  1  คน มีสมาชิกวุฒิสภา  1  คน 
 - สภาจังหวัด  มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 24  คน 
 - สภาเทศบาล มีสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัด  120  คน 
 - สภาองค์การบริหารส่วนต าบล มีสมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นต าบล  642  คน 
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ประชากร  

 จากข้อมูลของที่ท าการปกครองจังหวัดพังงา ปีพุทธศักราช 2565 จังหวัดพังงา มีประชากรทั้งสิ้น 
267,820 คน เป็นชาย 133,693 คน (ร้อยละ 49.92) หญิง 134,127 คน (ร้อยละ 50.08) อ าเภอที่มีประชากรมาก
ที่สุดได้แก่ อ าเภอกะปง มีประชากรทั้งสิ้น 50,011 คน รองลงมาได้แก่ อ าเภอท้ายเหมือง 48,574 คน  
และอ าเภอตะกั่วทุ่ ง 44,762 คน ตามล าดับ ส่วนอ าเภอที่มีประชากรน้อยที่สุดได้แก่ อ าเภอคุระบุรี   
มีประชากรทั้งสิ้น 14,390 คน  

ตารางที่ 1 จ านวนประชากรจังหวัดพังงา จ าแนกตามอ าเภอและเพศ 

ล าดับ อ าเภอ ชาย หญิง รวม 

1 เมืองพังงา 20,402 21,074 41,476 
2 เกาะยาว 13,022 13,004 26,026 
3 กะปง 24,678 25,333 50,011 
4 ตะกั่วทุ่ง 22,331 22,431 44,762 
5 ตะกั่วป่า 7,339 7,221 14,560 
6 คุระบุรี 7,208 7,182 14,390 
7 ทับปุด 14,109 13,912 28,021 
8 ท้ายเหมือง 24,604 23,970 48,574 

รวม 133,693 134,127 267,820 

ร้อยละ 49.92 50.08 100 

ที่มา : ที่ท าการปกครองจังหวัดพังงา (ขอ้มูลตามทะเบียนราษฎร์) ณ วันที่ 31 มนีาคม 2565 

แผนภูมิที่ 1 แสดงข้อมูลประชากรจังหวัดพังงา จ าแนกตามอ าเภอ 
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เศรษฐกิจของจังหวัด 
 เศรษฐกิจในภาพรวมของจังหวัดพังงาเดือนมีนาคม 2565 คาดว่าจะขยายตัวที่ร้อยละ 4.6 ต่อปีจากฐาน
การขยายตัวที่อยู่ในเกณฑ์ต่ าในปีที่ผ่านมา โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการปรับตัวดีขึ้นของเศรษฐกิจด้านอุปทาน
และด้านอุปสงค์จากการผ่อนคลายมาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19  
และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งนโยบายการเงินและการคลังครอบคลุมทุกภาคส่วน กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
กลับมาคึกคัก ที่ส าคัญคือ ภาคบริการฟ้ืนตัวต่อเนื่อง ปริมาณผลผลิตทางการเกษตรปรับเพ่ิมขึ้น การขยายตัวของ
การบริโภคภาคเอกชนจากการจับจ่ายใช้สอย รวมถึงแรงขับเคลื่อนจากการลงทุนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอัตรา
เงินเฟ้อ อยู่ในเกณฑ์ท่ีดี การจ้างงานมีแนวโน้นเพิ่มข้ึนต่อเนื่อง (ที่มา : ส านักงานคลังจังหวัดพังงา) 

การสาธารณสุข 
จังหวัดพังงามีโรงพยาบาล 10 แห่ง (สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 9 แห่ง และสังกัดกระทรวงกลาโหม 1 แห่ง) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 64 แห่ง และคลินิกทุกประเภท 111 แห่ง ส าหรับบุคลากรทางการแพทย์จังหวัดพังงา 
มีจ านวนแพทย์ 603 คน ทันตแพทย์ 130 คน และพยาบาล 668 คน และบุคลากรสนับสนุน จ านวน 1,123 คน 
(ที่มา : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา ปี พ.ศ. 2564) 

สังคม 
ประชาชนในจังหวัดพังงา เป็นคนที่มีสัญชาติไทย ร้อยละ 98.9 ไม่ได้สัญชาติไทย ร้อยละ 1.1 ชนกลุ่มน้อย 

ในจังหวัดพังงา คือ ชาวไทยใหม่ (ชาวเล ชาวน้ า หรือ มอร์แกน) ซึ่งอาศัยอยู่กระจัดกระจาย ตามชายฝั่งทะเล  
และเกาะในอ่าวพังงา อยู่อย่างสันโดษประกอบอาชีพประมง พูดภาษาไทยได้ 

จังหวัดพังงา เป็นดินแดนที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์มายาวนาน มี เป็นเส้นทางการแผ่ขยายของ 
พุทธศาสนาจากอินเดีย สู่อาณาจักรไทยในสมัยศรีวิชัยโบราณ โดยมีเมืองตะกั่วป่า และภูเก็ตเป็นเมืองหน้าด่าน 
ที่ส าคัญในทะเลฝั่งอันดามัน ดังนั้นศาสนาพุทธจึงมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิต และความเป็นอยู่ของประชาชน ประชาชน 
ในจังหวัดพังงา นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 71.01 ศาสนาอิสลาม ร้อยละ 28.66 และศาสนาคริสต์ ร้อยละ 0.26  
ศาสนาซิกส์ ร้อยละ 0.05 (ที่มา : ส านักงานสถิติจังหวัดพังงา สิงหาคม 2563) 

สถานการณ์แรงงานจังหวัดพังงา 
 ก าลังแรงงาน  

การมีงานท าและการว่างงาน เป็นข้อมูลการส ารวจภาวะการท างานของประชากร โดยส านักงานแรงงาน 
จังหวัดพังงาด าเนินการส ารวจและประมวลผลเป็นไตรมาส ส าหรับไตรมาส 1/2565 
 จากข้อมูลการส ารวจภาวะการท างานของประชากร ในไตรมาส 4 ปี 2564 จังหวัดพังงามีประชากรที่มีอายุ  
15 ปีขึ้นไปรวมทั้งสิ้น 221,034 คน โดยเป็นผู้อยู่ในก าลังแรงงาน 148,870 คน และผู้ที่ไม่อยู่ในก าลังแรงงาน 72,164 คน  
ผู้ว่างงาน 5,344 คน (ที่มา : ส านักงานแรงงานจังหวัดพังงา) 
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ข้อมูลทั่วไปส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 
ที่ตั้งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา   

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ตั้งอยู่ เลขที่ 14 ซอยชุมนุมราษฎร์ ถนนเพชรเกษม  อ าเภอ
เมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000  เป็นที่ปฏิบัติงานของกลุ่ม/หน่วย จ านวน 8 กลุ่ม/1 หนว่ย  ดังนี้ 

กลุ่มอ านวยการ         หมายเลขโทรศัพท์  0-7641-3684 
 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   หมายเลขโทรศัพท์  0-7641-1922  

กลุ่มบริหารงานบุคคล/กลุ่มพัฒนาครู ฯ  หมายเลขโทรศัพท์  0-7641-1984 
กลุ่มนโยบายและแผน/กลุ่ม DLICT     หมายเลขโทรศัพท์  0-7641-2529 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา     หมายเลขโทรศัพท์  0-7641-3379 
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์  0-7641-2521 
หน่วยตรวจสอบภายใน        หมายเลขโทรศัพท์  0-7641-2180  

อัตราก าลัง 
ตารางที่ 1 บุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา มีจ านวนทั้งสิ้น 39 คน ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2565 ดังนี ้ 

บุคลากร/กลุม่ 
กรอบ 

(อัตราก าลัง
) 

ข้าราชการ 
พนักงาน
ราชการ 

ลูกจ้างประ
จ า 

ลูกจ้าง 
สพฐ. 

จ้างเหมา
บริการ 

ข้าราชการครู 26 6 - - - - 

ผู้บรหิารการศึกษา 4 4 - - - - 

ศึกษานิเทศก ์ 22 2 - - - - 

บุคลากรทางการศึกษา 38ค (2) 52 19 1 3 2 8 

กลุ่มอ านวยการ 7 4 - 3 2 2 

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์ 11 4 - - - 1 

กลุ่มบริหารงานบคุคล/กลุม่พัฒนาครู ฯ 13 3 - - - 1 

กลุ่มนโยบายและแผน/กลุม่ DLICT 7 3 - - - 3 

กลุ่มส่งเสรมิการจัดการศึกษา 8 3 1 - - - 

กลุ่มนเิทศ ตดิตาม และประเมินผลการจดั
การศึกษา 

3 - - - - 1 

หน่วยตรวจสอบภายใน 3 2 - - - - 

รวมบุคลากรทั้งสิ้น 78 25 1 3 2 8 
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อ านาจหน้าที ่
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีอ านาจหน้าที่ตามมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ดังนี้ 
 1. ปฏิบัติหน้าที่ในการด าเนินงานให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตามที่ก าหนดไว้ 
ในมาตรา 36 และปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการศึกษาไว้ในกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น 
 2. ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารและการจัดการศึกษา และพัฒนาสาระของหลักสูตรการศึกษา ให้สอดคล้อง 
กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 3. ปฏิบัติหน้าที่ในการพัฒนางานด้านวิชาการและจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาร่วมกับสถานศึกษา 
 4. รับผิดชอบในการพิจารณาแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาของสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนด 

และอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 34 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และโดยค าแนะน าของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในการประชุมครั้งที่ 8/2553 
เมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2553 ได้ออกประกาศพระราชกิจจานุเบกษากระทรวงศึกษาธิการเรื่องการแบ่งส่วนราชการ
ภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ. 2560 ข้อ 5 ไว้ดังต่อไปนี้ 
 1. จัดท านโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้อง กับนโยบาย มาตรฐาน
การศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และความต้องการ ของท้องถิ่น 

2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณ เงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
และแจ้งจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งก ากับ ตรวจสอบ ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ
ของหน่วยงานดังกล่าว 

3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
4. ก ากับดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล  เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการจัดและพัฒนา

การศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษา ในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล 

องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนที่จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
9. ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษา ในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
10. ประสาน ส่งเสริม การด าเนินงานของคณะกรรมการ และคณะท างานด้านการศึกษา 
11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง  ๆทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
12. ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ

มอบหมาย 
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  แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

                                                                                                                        ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศึกษาพังงา 

 

โครงสร้างส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาพังงา 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

การจัดการศึกษา 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ

ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

(ก.ต.ป.น.) 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

กลุ่มนโยบายและแผน 

กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานการเงินและสนิทรัพย์ 

กลุ่มอ านวยการ 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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ท าเนียบผู้บริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

นายไพฑูรย์ สนธิเมือง 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประถมศึกษาพังงา 

นางสาวจอมขวัญ  นครไธสง 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 
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  แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

                                                                                                                        สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาพังงา 

 

 
 

1. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา                        ประธานกรรมการ 
2. นายบุญรัฐ  หลักแหลม ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของรัฐ  กรรมการ 
3. นางจันทนี  ณ ถลาง ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของเอกชน กรรมการ 
4. นายไพฑูรย์  สนธิเมือง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารสถานศึกษา กรรมการ 
5. นายสหัสชัย  นาคพันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาข้ันพื้นฐาน กรรมการ 
6. นางสาววันวิภา  ประสิว ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาปฐมวัย กรรมการ 
7. นายอุทร  สิงห์แก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม กรรมการ 
8. นายวิเวก  สุขสวัสดิ ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยและประเมินผล กรรมการ 

 9. ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา            กรรมการและเลขานุการ 
 
 

 
1. นางวราภรณ์  คงเทศ   ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ 
2. นางสาวพจนา วานิชกุล  ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
3. นางสาวพจนา วานิชกุล  ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 

เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
4. นางมนต์นภา  ถนอมสิน  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงิน 

และสินทรัพย์ 
5. นางสาวขวัญตา  เทียนทอง  ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
6. นางสาวชนัญชิดา เจริญสำราญ  ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 
7. นายสมพร  ชัยบัว   ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 

                                                          การจัดการศึกษา 
8. นางสาวศิริลักษณ์ พูลศิริ  ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
9. นางสาวสุวรรณา ชีวิตโสภณ  ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 

 
  

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 

ผู้อำนวยการกลุ่ม 
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  แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

                                                                                                                        ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศึกษาพังงา 

 

ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา 

ตารางที่ 2 จ านวนโรงเรียนจ าแนกตามระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2565 ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565 ดังนี้ 

         

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 2 จ านวนโรงเรียนจ าแนกตามระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2565 ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565 ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากตารางที่ 2 และแผนภูมิที่ 2 โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา มีจ านวน 

134 โรงเรียน จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่าจ านวนโรงเรียนระดับก่อนประถมศึกษา –ประถมศึกษา มีมาก

ที่สุด รองลงมาคือระดับก่อนประถมศึกษา – มัธยมศึกษาตอนต้น ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 3 จ านวนโรงเรียนจ าแนกตามขนาดจ านวนนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565 ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

แผนภูมิที่ 3 แสดงร้อยละของจ านวนโรงเรียนจ าแนกตามขนาดจ านวนนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ดังนี้ 

 

 
จากตารางที่ 3 และแผนภูมิที่ 3 โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา มีจ านวน 

134 โรงเรียน จ าแนกตามขนาดจ านวนนักเรียน พบว่าเป็นโรงเรียนขนาดที่ 1 (นักเรียน 0 - 120 คน) มีมากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 52.99 รองลงมาเป็นขนาดที่ 2 (นักเรียน 121 – 200 คน) คิดเป็นร้อยละ 23.88 และโรงเรียน
ขนาดที่ 6 (นร.1,500 – 2,499 คน) มีน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 0.75  
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  แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
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ตารางท่ี 4 จ านวนโรงเรียนจ าแนกตามโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2565 ดังนี้ 

ประเภท จ านวน
โรงเรียน 

ร้อยละ 

โรงเรียนขนาดเล็ก ต่ ากว่า 120 คน 71 100 
- ไม่มีนักเรียน 0 0.00 
- 1-20 1 1.41 
- 21-40 13 18.31 
- 41-60 19 26.76 
- 61-80 17 23.94 
- 81-100 13 18.31 
- 101-120 8 11.27 

แผนภูมิที่ 4 แสดงร้อยละของโรงเรียนขนาดเล็ก แยกตามจ านวนนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ดังนี้ 

 

ตารางที่ 4 และแผนภูมิที่ 4 แสดงร้อยละของโรงเรียนขนาดเล็ก แยกตามจ านวนนักเรียน พบว่า  
ปีการศึกษา 2565 มีโรงเรียนขนาดเล็กทั้งสิ้น จ านวน 71 โรงเรียน โดยจ านวนโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียน  
41-60 คน มีจ านวนสูงสุด 19 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 26.76 

0 1.41

18.31

26.76

23.94

18.31

11.27

ไม่มนัีกเรยีน 1 - 20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120
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ตารางที่ 5 เปรียบเทียบจ านวนโรงเรียนจ าแนกตามโรงเรียนขนาดเล็ก ระหว่างปีการศึกษา 2564 – 2565 ดังนี้ 

ขนาดโรงเรียน 
จ านวนโรงเรียน 

เพิ่ม/ลด 
ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2565 

โรงเรียนขนาดเล็ก ต่ ากว่า 120 คน 74 71 -3 
- ไม่มีนักเรียน 0 0 0 
- 1-20 1 1 0 
- 21-40 13 13 0 
- 41-60 18 19 +1 
- 61-80 21 17 -4 
- 81-100 13 13 0 
- 101-120 8 8 0 

แผนภูมิที่ 5 แสดงการเปรียบเทียบจ านวนโรงเรียนขนาดเล็ก ระหว่างปีการศึกษา 2563 – 2564 ดังนี้ 

 
 

ตารางที่ 5 และแผนภูมิที่ 5 เมื่อเปรียบเทียบจ านวนโรงเรียนขนาดเล็กในภาพรวม ระหว่าง 2 ปี
การศึกษา พบว่า ปีการศึกษา 2565 มีจ านวนโรงเรียนขนาดเล็กลดลง จ านวน 3 โรงเรียน เมื่อจ าแนกออกเป็น
ขนาดโรงเรียน พบว่า ขนาดนักเรียน 61-80 ลดน้อยลงจาก ปีการศึกษา 2564 จ านวน 4 โรงเรียน 
  

0

5

10

15

20

25

0
1

13

18

21

13

8

0
1

13

19
17

13

8

ปีการศกึษา 2564 ปีการศกึษา 2565
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ตารางท่ี 6 จ านวนนักเรียน จ าแนกรายชั้น เพศ ห้องเรียน และอัตราส่วนนักเรียนต่อห้องเรียน 
     โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) ปีการศึกษา 2565 ดังนี้ 

ชั้น 
นักเรียน

ชาย 
นักเรียนหญิง รวม ร้อยละ ห้องเรียน 

นักเรียน : 
ห้องเรียน 

อนุบาล 1 304 263 567 13.54 36 16 : 1 
อนุบาล 2 869 833 1,702 40.65 127 13 : 1 
อนุบาล 3 1,025 893 1,918 45.81 131 15 : 1 

รวมก่อนประถม 2,198 1,989 4,187 19.00 294 14 : 1 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 1,379 1,283 2,662 17.07 155 17 : 1 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 1,299 1,209 2,508 16.09 153 16 : 1 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 1,368 1,238 2,606 16.71 153 17 : 1 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,381 1,368 2,749 17.63 156 18 : 1 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 1,390 1,225 2,615 16.77 154 17 : 1 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 1,302 1,150 2,452 15.73 150 16 : 1 

รวมประถมศึกษา 8,119 7,473 15,592 70.75 921 17 : 1 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 425 333 758 34.69 39 19 : 1 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 392 348 740 33.88 37 20 : 1 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 347 340 687 31.44 38 18 : 1 

รวมมัธยมศึกษา
ตอนต้น 

1,164 1,021 2,185 9.91 114 19 : 1 

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 9 17 26 34.67 2 13 : 1 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 6 20 26 34.67 2 13 : 1  
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 13 10 23 30.67 2 12 : 1 
รวมมัธยมศึกษาตอน

ปลาย 
28 47 75 0.34 6 13 : 1 

รวมทั้งสิ้น 11,509 10,530 22,039 100 1335 17 : 1 
ร้อยละ 52.22 47.78 100  

จากตารางที่ 6 จ านวนนักเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.)  
ปีการศึกษา 2565 ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565 มีจ านวน 22,039 คน คิดเป็นนักเรี ยนชาย ร้อยละ 52.22 
นักเรียนหญิง ร้อยละ 47.78 เมื่อพิจารณาตามระดับการศึกษาพบว่า นักเรียนระดับประถมศึกษามีจ านวนมาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 70.75 รองลงมาเป็นระดับก่อนประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 19.00 และระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 0.34 ส าหรับจ านวนห้องเรียนระดับประถมศึกษามีจ านวนมากที่สุด 
รองลงมาเป็นระดับก่อนประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายน้อยที่สุด เมื่อพิจารณาอัตราส่วน
จ านวนนักเรียนต่อห้องเรียน พบว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีอัตราส่วนจ านวนนักเรียนต่อห้องเรียนมาก
ที่สุด คือ 19 : 1 รองลงมาคือระดับประถมศึกษา เท่ากับ 17 : 1 ระดับก่อนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอน
ปลายน้อยที่สุด อัตราส่วน 13 : 1 รวมทุกระดับมีอัตราส่วน 17 : 1 
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  แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

                                                                                                                        ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาพังงา 

 

ตารางท่ี 7 จ านวนนักเรียน ห้องเรียน และนักเรียนต่อห้องเรียน จ าแนกตามอ าเภอและระดับการศึกษา 
              .ปีการศึกษา 2565 ดังนี้ 

ระดับการศึกษา 
อ าเภอ 

ก่อนประถม ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา

ตอนต้น 
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

รวมทั้งสิ้น 

เมืองพังงา 
นักเรียน 735 2,859 352 - 3,946 
ห้องเรียน 41 132 21 - 194 

นักเรียน : ห้อง 18 : 1 22 : 1 17 : 1 - 20 : 1 

เกาะยาว 
นักเรียน 319 1,262 319 75 1,975 
ห้องเรียน 19 77 12 6 114 

นักเรียน : ห้อง 17 : 1 16 : 1 27 : 1 13 : 1 17 : 1 

กะปง 
นักเรียน 225 771 79 - 1,075 
ห้องเรียน 19 59 6 - 84 

นักเรียน : ห้อง 12 : 1 13 : 1 13 : 1 - 13 : 1 

ตะกั่วทุ่ง 
นักเรียน 748 2,527 151 - 3,426 
ห้องเรียน 68 199 9 - 276 

นักเรียน : ห้อง 11 : 1 13 : 1 17 : 1 - 12 : 1 

ตะกั่วป่า 
นักเรียน 503 1,523 430 - 2,456 
ห้องเรียน 30 85 18 - 133 

นักเรียน : ห้อง 17 : 1 18 : 1 24 : 1 - 19 : 1 

คุระบุร ี
นักเรียน 703 2,310 234 - 3,247 
ห้องเรียน 43 116 16 - 175 

นักเรียน : ห้อง 16 : 1 20 : 1 15 : 1 - 19 : 1 

ทับปุด 
นักเรียน 457 1,965 239 - 2,661 
ห้องเรียน 29 94 12 - 135 

นักเรียน : ห้อง 16 : 1 21 : 1 20 : 1 - 20 : 1 

ท้าย
เหมือง 

นักเรียน 497 2,375 381 - 3,253 
ห้องเรียน 45 159 20 - 224 

นักเรียน : ห้อง 11 : 1 15 : 1 19 : 1 - 15 : 1 

รวม 
นักเรียน 4,187 15,592 2,185 75  
ห้องเรียน 294 921 114 6  

นักเรียน : ห้อง 14 : 1 17 : 1 19 : 1 13 : 1  

จากตารางที่ 7 เมื่อพิจารณาจ านวนนักเรียนจ าแนกตามอ าเภอ พบว่าโรงเรียนในอ าเภอเมืองพังงา  
มีจ านวนนักเรียนมากที่สุด รองลงมาเป็นอ าเภอตะกั่วทุ่ง และอ าเภอกะปงน้อยที่สุด เมื่อพิจารณาอัตราส่วน
จ านวนนักเรียนต่อห้องเรียนพบว่า โรงเรียนในอ าเภอเมืองพังงาและอ าเภอทับปุด มีอัตราส่วนจ านวนนักเรียน
ต่อห้องเรียนมากที่สุด คือ 20 : 1 รองลงมาคืออ าเภอตะกั่วป่าและคุระบุรี 19 : 1 ส่วนอ าเภอตะกั่วทุ่งน้อยที่สุด คือ 12 : 1 



ห น้ า  | 16 
 

             
  แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

                                                                                                                        ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาพังงา 

 

ตารางท่ี 8 จ านวนนักเรียนพิการเรียนร่วม จ าแนกตามเพศและความพิการ ปีการศึกษา 2565 ดังนี้ 

ประเภทความพิการ นักเรียนชาย นักเรียนหญิง รวม ร้อยละ 
บกพร่องทางการเห็น 3 0 3 0.28 

บกพร่องทางการได้ยิน 1 0 1 0.09 

บกพร่องทางสติปัญญา 94 35 129 11.97 

บกพร่องทางร่างกาย/สุขภาพ 9 7 16 1.48 

บกพร่องทางการเรียนรู ้ 620 229 849 78.77 

บกพร่องทางการพูด/ภาษา 7 1 8 0.74 

บกพร่องทางพฤติกรรม/อารมณ ์ 30 3 33 3.06 

ออทิสติก 13 3 16 1.48 

พิการซ้ าซ้อน 14 9 23 2.13 

รวม 791 287 1,078 100 

ร้อยละของนักเรียนทั้งหมด 73.38 26.62 100  

แผนภูมิที่ 6 แสดงจ านวนนักเรียนพิการจ าแนกตามประเภท ปีการศึกษา 2564 ดังนี้ 

 
จากตารางที่ 8 และแผนภูมิที่ 6 เมื่อพิจารณาสัดส่วนร้อยละของนักเรียนพิการเรียนร่วมกับนักเรียน

ทั้งหมดในสังกัด จ านวน 22,039 คน พบว่า มีนักเรียนพิการเรียนร่วม จ านวน 1,078 คน คิดเป็นร้อยละ 4.89 
ของจ านวนนักเรียนทั้งหมด 
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  แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

                                                                                                                        ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาพังงา 

 

ตารางที่ 9 จ านวนนักเรียน จ าแนกตามศาสนาและระดับชั้น ปีการศึกษา 2565 ดังนี้ 

แผนภูมิที่ 7 จ านวนนักเรียน จ าแนกตามศาสนา ปีการศึกษา 2565 ดังนี้ 

 

จากตารางที่ 9 และแผนภูมิที่ 7 เมื่อพิจารณานักเรียนแยกตามศาสนา พบว่านักเรียนนับถือศาสนาพุทธ  
มีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 61.77 รองลงมาคือ ศาสนาอิสลาม คิดเป็นร้อยละ 37.94 และศาสนาคริสต์  
คิดเป็นร้อยละ 0.21 ตามล าดับ 
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ศาสนา 
ก่อน

ประถม 
ศึกษา 

ประถม 
ศึกษา 

มัธยมศึกษา 
ตอนต้น 

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

รวม ร้อยละ 

พุทธ 2,642 9,738 1,232 1 13,613 61.77 
อิสลาม 1,540 5,800 948 74 8,362 37.94 
คริสต์ 4 39 4 0 47 0.21 
ซิกส์ 0 1 1 0 2 0.01 
พราหมณ์/ฮินดู 0 2 0 0 2 0.01 
อ่ืน ๆ 1 12 0 0 13 0.06 

รวม 4,187 15,592 2,185 75 22,039 100 
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  แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

                                                                                                                        ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาพังงา 

 

ตารางที่ 10 จ านวนนักเรียน จ าแนกตามสัญชาติและระดับชั้น ปีการศึกษา 2565 ดังนี้ 

 

แผนภูมิที่ 8 จ านวนนักเรียน จ าแนกตามสัญชาติ ปีการศึกษา 2565 ดังนี้ 

 
จากตารางที่ 10 และแผนภูมิที่ 8 เมื่อพิจารณานักเรียนจ าแนกตามสัญชาติในภาพรวม พบว่านักเรียน

สัญชาติไทย มีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 93.92 รองลงมาคือพม่า คิดเป็นร้อยละ 4.86 และไม่ปรากฏสัญชาติ 
คิดเป็นร้อยละ 0.32 ตามล าดับ 
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สัญชาติ 
ก่อน

ประถมศึกษา 
ประถมศึกษา 

มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

รวม ร้อยละ 

ไทย 3,717 14,772 2,134 75 20,698 93.92 
กัมพูชา 2 15 3 0 20 0.09 
เกาหลีใต้ 0 1 0 0 1 0.00 
ญี่ปุ่น 0 1 0 0 1 0.00 
เนปาล 0 3 0 0 3 0.01 
ปากีสถาน 0 2 0 0 2 0.01 
เมียนมา 375 659 38 0 1,072 4.86 
มาเลเซีย 0 1 0 0 1 0.00 
ลาว 7 37 2 0 46 0.21 
ไม่ปรากฎสัญชาติ 16 51 3 0 70 0.32 
อ่ืน ๆ 70 50 5 0 125 0.57 

รวม 4,187 15,592 2,185 75 22,039 100.00 
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  แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

                                                                                                                        ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาพังงา 

 

ตารางที่ 11 จ านวนนักเรียนจ าแนก ตามน้ าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง ปีการศึกษา 2565 ดังนี้ 

ประเภท 

ก่อน
ประถม
ศึกษา 

ร้อยละ 
ประถม
ศึกษา 

ร้อยละ 

มัธยม 

ศึกษา
ตอนต้น 

ร้อยละ 

มัธยม 

ศึกษา 
ตอน
ปลาย 

ร้อยละ 

นักเรียนทั้งหมด 4,187 100 15,592 100 2,185 100 75 100 

ผอม 408 9.74 938 6.02 78 3.57 1 1.33 

ค่อนข้างผอม 344 8.22 1,104 7.08 141 6.45 0 0.00 

สมส่วน 2,795 66.75 10,104 64.80 1,577 72.17 61 81.33 

ท้วม 167 3.99 924 5.93 117 5.35 3 4.00 

เริ่มอ้วน 245 5.85 1,426 9.15 182 8.33 4 5.33 

อ้วน 226 5.40 1,090 6.99 83 3.80 5 6.67 

ค่านอกเกณฑ์ 2 0.05 3 0.02 4 0.18 1 1.33 

อายุนอกเกณฑ์ 0 0.00 3 0.02 3 0.14 0 0.00 

เตี้ย 399 9.53 977 6.27 155 7.09 1 1.33 

ค่อนข้างเตี้ย 386 9.22 1,044 6.70 131 6.00 5 6.67 

สูงตามเกณฑ์ 3,133 74.83 12,406 79.57 1,787 81.78 63 84.00 

ค่อนข้างสูง 118 2.82 636 4.08 74 3.39 3 4.00 

สูง 151 3.61 526 3.37 35 1.60 3 4.00 

ส่วนสูงนอกเกณฑ์ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

อายุนอกเกณฑ์ 0 0.00 3 0.02 3 0.14 0 0.00 

จากตารางที่ 11 เมื่อพิจารณานักเรียนทั้งหมด จ าแนกตามน้ าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง โดยรวม พบว่า
ระดับก่อนประถม มีนักเรียนที่มีส่วนสูงตามเกณฑ์มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 74.83 นักเรียนที่มีน้ าหนัก 
ตามเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 66.75 ระดับประถมศึกษานักเรียนที่ส่วนสูงตามเกณฑ์มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
79.57 นักเรียนที่มีน้ าหนักตามเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 64.80 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีนักเรียนที่ส่วนสูงตาม
เกณฑ์มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 81.78 นักเรียนที่มีน้ าหนักตามเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 72.17 และระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายมีนักเรียนที่ส่วนสูงตามเกณฑ์มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 84.00 นักเรียนที่มีน้ าหนัก 
ตามเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 81.33 
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  แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
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ตารางที่ 12 จ านวนนักเรียนในเขตบริการที่อยู่ห่างไกลโรงเรียนเกิน 3 กิโลเมตร จ าแนกตามวิธีการเดินทาง  
                 มาเรียน ปีการศึกษา 2565 ดังนี้ 

จากตารางที่ 12 เมื่อพิจารณาจ านวนนักเรียนในเขตบริการที่อยู่ห่างไกลโรงเรียนเกิน 3 กิโลเมตร จ าแนก
ตามวิธี เดินทางมาเรียน พบว่า นักเรียนเดินทางมาเรียนโดยใช้ยานพาหนะไม่เสียค่าโดยสารมากที่สุด     
คิดเป็นร้อยละ 30.23 ต่อจ านวนนักเรียนทั้งหมด รองลงมาใช้ยานพาหนะเสียค่าโดยสาร คิดเป็นร้อยละ 9.99  
และเดินทางมาเรียนด้วยการเดินเท้า คิดเป็นร้อยละ 0.55 

แผนภูมิที่ 9 เปรียบเทียบร้อยละจ านวนนักเรียนในเขตบริการที่อยู่ห่างไกลโรงเรียนเกิน 3 กิโลเมตร 

               จ าแนกตามระดับชั้น ปีการศึกษา 2564 

 

 

 

 

 

 
จากแผนภูมิที่ 9 เมื่อเปรียบเทียบวิธีการเดินทางร้อยละของจ านวนนักเรียนในเขตบริการที่อยู่ห่างไกล

โรงเรียนเกิน 3 กิโลเมตร พบว่า นักเรียนระดับประถมศึกษามีมากที่สุด รองลงมาคือก่อนประถมศึกษา และระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย มีน้อยที่สุด 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

วิธีการเดินทางมาเรียน 
นักเรียนที่อยู่

ห่างเกิน 3 กม. เดินเท้า 
โดยใช้ยานพาหนะ 

จักรยาน
ยืมเรียน 

เสียค่า
โดยสาร 

ไม่เสียค่า
โดยสาร 

ก่อนประถมศึกษา 4,187 12 276 1,338 1 1,627 
ประถมศึกษา 15,592 79 1,646 4,708 1 6,434 
มัธยมศึกษาตอนต้น 2,185 29 272 600 1 902 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 75 2 8 17 0 27 
รวมท้ังสิ้น 22,039 122 2,202 6,663 3 8,990 
ร้อยละ นร.อยู่ห่างเกิน 3 กม. 
ต่อนร. ทั้งหมด 

100 0.55 9.99 30.23 0.01 40.79 

7.38 

29.19 

4.09
0.12

 -
 5.00

 10.00
 15.00
 20.00
 25.00
 30.00
 35.00
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ตารางที่ 13 จ านวนนักเรียนด้อยโอกาส ปีการศึกษา 2565 ดังนี้ 

รายการ 
ก่อน

ประถม 
ประถมศึกษา 

มัธยม
ต้น 

มัธยม
ปลาย 

รวม 
ร้อย
ละ 

เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน 0 0 0 0 0 0.00 
เด็กท่ีอยู่ในธุรกิจทางเพศ 0 0 0 0 0 0.00 
เด็กถูกทอดทิ้ง 0 2 0 0 2 0.03 
เด็กในสถานพินิจและคุ้มครอง
เยาวชน 

0 0 0 0 0 0.00 

เด็กเร่ร่อน 0 1 0 0 1 0.02 
ผลกระทบจากเอดส์ 0 2 0 0 2 0.03 
ชนกลุ่มน้อย 1 3 0 0 4 0.06 
เด็กท่ีถูกท าร้ายทารุณ 0 0 0 0 0 0.00 
เด็กยากจน 719 4,749 1,100 25 6,593 98.76 
เด็กท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด 0 0 0 0 0 0.00 
อ่ืนๆ 0 0 0 0 0 0.00 
ก าพร้า 0 30 7 0 37 0.55 
ท างานรับผิดชอบตนเองและ
ครอบครัว 

0 0 0 0 0 0.00 

มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 
ประเภท 

7 24 6 0 37 0.55 

รวม 727 4,811 1,113 25 6,676 100 
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แผนภูมิที่ 10 จ านวนนักเรียนด้อยโอกาส ปีการศึกษา 2565 ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากตารางที่ 13 และแผนภูมิที่ 10 จ านวนนักเรียนด้อยโอกาส ปีการศึกษา 2565 พบว่า เป็นเด็กยากจน 
มากที่สุด ร้อยละ 98.76 รองลงมาคือ เด็กก าพร้าและมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท ร้อยละ 0.55  และ
เป็นเด็กเร่ร่อน น้อยที่สุด ร้อยละ 0.02  
  

0.0298.76

0.55

0.55

เด็กถกูบงัคบัใหข้ายแรงงาน

เด็กทีอ่ยูใ่นธรุกจิทางเพศ

เด็กถกูทอดทิง้

เด็กในสถานพนิิจและ
คุม้ครองเยาวชน
เด็กเรร่อ่น

ผลกระทบจากเอดส ์

ชนกลุม่นอ้ย

เด็กทีถ่กูท ารา้ยทารณุ

เด็กยากจน

เด็กทีม่ปัีญหาเกีย่วกบัยา
เสพตดิ
อืน่ๆ

ก าพรา้

ท างานรบัผดิชอบตนเองและ
ครอบครวั
มคีวามดอ้ยโอกาสมากกวา่ 
1 ประเภท
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ตารางที่ 14 จ านวนนักเรียนออกกลางคัน จ าแนกตามระดับชั้นและสาเหตุ ปีการศึกษา 2564 ดังนี้ 

ชั้น 

จ า
นว

นน
ักเ

รีย
น 

ปีก
าร

ศกึ
ษา

 
25

64
 

สาเหตุ 

ร้อ
ยล

ะข
อง

 น
ร.อ

อก
กล

าง
คัน

  
ต่อ

 น
ร.ป

ี 6
4 

ฐา
นะ

ยา
กจ

น 

มีป
ัญ

หา
คร

อบ
คร

ัว 

สม
รส

แล
้ว 

มีป
ัญ

หา
ใน

กา
รป

รับ
ตัว

 

ต้อ
งค

ดีถ
ูกจ

ับ 

เจ
็บป

่วย
อุบ

ัติเ
หตุ

 

อพ
ยพ

ตา
มผู้

ปก
คร

อง
 

หา
เล

ี้ยง
คร

อบ
คร

ัว 

กร
ณี

อื่น
 ๆ

 

รว
ม 

ชั้นอนุบาล 1 494                                                                                                                                                     
ชั้นอนุบาล 2 1,717            
ชั้นอนุบาล 3 1,908            
รวมอนุบาล 4,119            
ประถมศึกษาปีที่ 1 2,653            
ประถมศึกษาปีที่ 2 2,603       1   1 0.005 
ประถมศึกษาปีที่ 3 2,743            
ประถมศึกษาปีที่ 4 2,646            
ประถมศึกษาปีที่ 5 2,452            
ประถมศึกษาปีที่ 6 2,655            
รวมประถมศึกษา 15,752       1   1 0.005 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 827            
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 744   2       2 0.01 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 688            
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 2,259   2       2 0.01 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 27  1 1       2  
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 25            
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 33            
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 85  1 1       2 0.01 

รวมท้ังสิ้น 22,215  1 3    1   5 0.02 

จากตารางที่ 14 เมื่อพิจารณาจ านวนนักเรียนออกกลางคันจ าแนกตามระดับชั้น พบว่าในปีการศึกษา 2564 มี
นักเรียนออกกลางคัน จ านวน 5 คน เนื่องจากสาเหตุ สมรสแล้ว มากที่สุด จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.01  
ของจ านวนนักเรียนทั้งหมด  
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ตารางที่ 15 เปรียบเทียบจ านวนนักเรียนออกกลางคัน ระหว่างปีการศึกษา 2564 - 2563 จ าแนกตามสาเหตุ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

จากตารางที่ 15 เมื่อเปรียบเทียบจ านวนนักเรียนออกกลางคัน ระหว่าง 2 ปีการศึกษา ภาพรวมพบว่า 
จ านวนนักเรียนออกกลางคัน ปีการศึกษา 2564 มีจ านวนเพิ่มขึ้น จากปีการศึกษา 2563  
  

สาเหตุ ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 เพิ่ม/ลด 

จ านวนนักเรียนทั้งหมด 22,609 22,215 -394 

ฐานะยากจน - - - 

มีปัญหาครอบครัว - 1 1 

สมรสแล้ว - 3 3 

มีปัญหาในการปรับตัว - - - 

ต้องคดีถูกจับ - - - 

เจ็บป่วยอุบัติเหตุ - - - 

อพยพตามผู้ปกครอง 2 1 -1 

หาเลี้ยงครอบครัว - - - 

กรณีอ่ืน ๆ - - - 

รวม 2 5 3 
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ตารางท่ี 16 จ านวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จบการศึกษาและศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2565 ดังนี้ 

รายการ ชาย ร้อยละ หญิง ร้อยละ รวม ร้อยละ 
นักเรียนเรียนจบ 1,350 100 1,234 100 2,584 100 
โรงเรียนเดิม 286 21.18 230 18.63 516 19.96 
โรงเรียนอ่ืน สังกัด สพฐ. 829 61.40 782 63.37 1,611 62.34 
โรงเรียนสังกัดเอกชน 166 12.29 162 13.12 328 12.69 
กศน. 14 1.03 8 0.64 22 0.85 
โรงเรียนอ่ืน สังกัด อปท. 13 0.96 10 0.81 23 0.89 
อ่ืนๆ 42 3.11 42 3.40 84 3.25 

 จากตารางที่ 16 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 2,584 คน ที่จบการศึกษาและศึกษาต่อ  
พบว่า นักเรียนศึกษาต่อโรงเรียนอ่ืน สังกัด สพฐ. มากที่สุด ร้อยละ 62.34 รองลงมาคือ ศึกษาต่อโรงเรียนเดิม  
ร้อยละ 19.96 โรงเรียนสังกัดเอกชน ร้อยละ 12.69 ตามล าดับ 

ตารางท่ี 17 จ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จบการศึกษาและศึกษาต่อ  
                ปีการศึกษา 2565 ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 

จากตารางที่  17 เมื่อพิจารณาร้อยละการเรียนจบและศึกษาต่อของนักเรียน พบว่านักเรียนที่  
จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ศึกษาต่อ คิดเป็นร้อยละ 94.60 ส่วนนักเรียนที่จบการศึกษามัธยมศึกษาปี ที่ 6 
ศึกษาต่อ คิดเป็นร้อยละ 78.79 เมื่อเปรียบเทียบจ านวนนักเรียนที่จบและศึกษาต่อ พบว่า นักเรียนที่จบ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ศึกษาต่อมากกว่านักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
  

ระดับชั้น 
รายการ 

ม.3 ม.6 
จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ 

นักเรียนเรียนจบ 611 100 33 100 
- ศึกษาต่อ 578 94.60 26 78.79 
- ประกอบอาชีพ 28 4.58 7 21.21 
- บวชในศาสนา 0 0.00 0 0 
- ไม่ประกอบชีพและไม่ศึกษาต่อ 5 0.82 0 0 
- อ่ืน ๆ 0 0.00 0 0 
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ตารางท่ี 18 เปรียบเทียบจ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จบการศึกษาและศึกษาต่อ 
                ระหว่างปีการศึกษา 2564 – 2563 ดังนี้ 

จากตารางที่ 18 เมื่อเปรียบเทียบจ านวนนักเรียนที่จบการศึกษาและศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระหว่าง 2 ปีการศึกษา พบว่า ในปีการศึกษา 2564 มีจ านวนนักเรียนที่จบ
การศึกษา เพ่ิมสูงขึ้นจาก ปีการศึกษา 2563 แต่มีนักเรียนที่จบการศึกษาและต้องการ ศึกษาต่อ ลดน้อยลง  

ระดับชั้น 
 
รายการ 

ม.3 ม.6 
ปีการศึกษา ปีการศึกษา เพิ่ม/

ลด 
ปีการศึกษา ปีการศึกษา เพิ่ม/

ลด 2563 2564 2563 2564 
นักเรียนเรียนจบ 579 611 32 23 33 10 

- ศึกษาต่อ 96.20 94.60 -1.6 100.00 78.79 21.21 
- ประกอบอาชีพ 2.42 4.58 2.16 0.00 21.21 21.21 
- บวชในศาสนา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
- ไม่ประกอบอาชีพ
และไม่ศึกษาต่อ 

0.35 0.82 0.47 0.00 0.00 0.00 

- อ่ืน ๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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ตารางท่ี 19 การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยครอบครัว (Home School) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ดังนี้ 

ที่ ชื่อผู้จัดการศึกษา อ าเภอ 
ระดับชั้นที่
ขออนุญาต
เปิดสอน 

จัดการศึกษาภาค
เรียนที่/ปีกศ. 

ที่ ชื่อผู้เรียน ระดับชั้น 

1 น.ส.หฤทัย ใจรักษธ์รรม ตะกั่วทุ่ง ป.4 - ป.6 1/2565 – 2/2567 1 ด.ญ.นวล ใจรักษ์ธรรม ป.4 
   ป.1 - ป.3 1/2563 – 2/2565 2 ด.ญ.นานา เบทเทอร์ ใจรักษธ์รรม ป.3 
2 นางภารดี มีสมบูรณ์ ท้ายเหมือง อ.1 - อ.3 1/2564 – 2/2566 3 ด.ญ.ดีม มีสมบูรณ์  อ.2 
   ป.4 - ป.6 1/2564 – 2/2566 4 ด.ญ.วีอาม มีสมบูรณ์ ป.5 
   ป.1 - ป.3 1/2565 – 2/2567 5 ด.ญ.รีฮาม มีสมบูรณ์ ป.4 
   อ.1 - อ.3 1/2565 – 2/2567 6 ด.ญ.ลีน มีสมบูรณ์ อ.1 
3 นางณัฐมน เรืองศรี ท้ายเหมือง ม.2 - ม.3 1/2565 – 2/2566 7 ด.ญ.อึนวู ยูน ม.2 
   ป.3 - ป.4 1/2565 – 2/2566 8 ด.ญ.ชันซอง ยูน ป.3 
4 น.ส.วิจิตรา รามัญอุดม ตะกั่วทุ่ง ป.4 - ป.6 1/2563 – 2/2565 9 ด.ญ.เซมี ยุน ป.6 
   ป.1 - ป.3 1/2563 – 2/2565 10 ด.ญ.สุบิน ยุน ป.3 
5 น.ส.จารุวรรณ ตันติปาล ตะกั่วปา่ ม.1 - ม.3 1/2565 – 2/2567 11 ด.ช.ดลวัฒน์ วัฒนไวฑูรย์ชัย ม.1 
6 นายธีระกรานต์  ไพรพฤกษ

ลักษณ ์
ตะกั่วปา่ ป.2 - ป.3 1/2564 – 2/2565 12 ด.ช.จิรพนธ์ ไพรพฤกษลักษณ ์ ป.3 

7 น.ส.รตาภรณ์ ธนาวุฑฒ์ ตะกั่วทุ่ง ป.1 - ป.3 1/2565 – 2/2567 13 ด.ช.เจตริน ชัยพงศ์ฤทธิ์ ป.1 
8 นางไอริณ ปายีแมเราะ ทับปุด ป.1 - ป.3 1/2565 – 2/2567 14 ด.ญ.ชีฟาอ ปายีแมเราะ ป.1 
9 นางวีรยา ดวงมณี ตะกั่วปา่ อ.2 - อ.3 1/2565 – 2/2566 15 ด.ช.กานต์ ดวงมณี อ.2 
10 นางเสาวนีย์ บุญรักษ์  ฟงแตน ตะกั่วปา่ ป.1 - ป.3 1/2565 – 2/2567 16 ด.ญ.อารยา ฟลอเรนซ์ ฟงแตน ป.1 
11 นายอับดุลเลาะห์      เกาะยาว ป.1 - ป.3 1/2565 – 2/2567 18 ด.ญ.ซีวา หมุดตะเหล็บ ป.1 
 หมุดตะเหล็บ  ป.4 - ป.6 1/2565 - 2/2567 19 ด.ช.ษาบิต ศรีสมุทร ป.4 

จากตารางที่ 19 อ าเภอที่จัดการศึกษาโดยครอบครัวมากที่สุด คือ อ าเภอตะกั่วป่า จ านวน 4 ครอบครัว 
รองลงมา คือ อ าเภอตะกั่วทุ่ง จ านวน 3 ครอบครัว, อ าเภอท้ายเหมือง จ านวน 2 ครอบครัว, อ าเภอทับปุด 
และอ าเภอเกาะยาว อ าเภอละ 1 ครอบครัว 
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ตารางที่ 20 จ านวนบุคลากร จ าแนกตามประเภท ปีการศึกษา 2565 ดังนี้ 
ประเภท จ านวน(คน) ร้อยละ 

ข้าราชการคร ู 1,200 79.63 
- ผู้บริหารการศึกษา 1  
- รองผู้บริหารการศึกษา 3  
- ผู้บริหารสถานศึกษา/รองผู้บริหารสถานศึกษา 121  
- ครูผู้สอน 1,073  
- ศึกษานิเทศก ์ 2  

บุคลากรทางการศึกษา 19 1.26 
พนักงานราชการ 29 1.92 
ลูกจ้างประจ า 41 2.72 

- ช่างปูน 25  
- ช่างครุภัณฑ์ 1  
- ช่างไฟฟ้า 1  
- พนักงานขับรถยนต ์ 3  
- พนักงานบริการ 9  
- พนักงานสถานที ่ 2  

ลูกจ้างชั่วคราว 218 14.47 
โรงเรียน 210 96.33 
- ธุรการ (15,000) 53  
- ธุรการ (9,000) โครงการคืนคร ู 67  
- นักการภารโรง  36  
- ครูวิกฤต 28  
- ครูโรงเรียนในโครงการพระราชด าริ 11  
- ครูวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 12  
- ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 3  
สพป.พังงา 8 0.53 

   งบบรหิารจดัการ สพป.พังงา 
- ปริญญาตรีขึ้นไป 2  
- ต่ ากว่าปริญญาตร ี 4  

   งบปกต ิ
- พนักงานพิมพ์ดีด 0  
- พนักงานท าความสะอาด 1  
- เวรยาม 1  

รวม 1,507 100 

จากตารางที่ 20 เมื่อพิจารณาร้อยละของบุคลากรในสังกัดจ าแนกตามประเภท พบว่าเป็นข้าราชการครูมากที่สุด คิดเป็น

ร้อยละ 79.63 รองลงมาเป็นลูกจ้างช่ัวคราว คิดเป็นร้อยละ 14.47 และบุคลากรทางการศึกษาน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 1.26 
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ตารางท่ี 21 จ านวนผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู จ าแนกตามต าแหน่งและวุฒิการศึกษา ดังนี้ 

 

จากตารางที่ 21 เมื่อพิจารณาจ านวนผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู จ าแนกตามต าแหน่ง 
และวุฒิการศึกษา พบว่ามีวุฒิปริญญาตรีมากที่ สุ ด  คิด เป็นร้อยละ 75.63 รองลงมาคือปริญญาโท  
คิดเป็นร้อยละ 23.95 และระดับต่ าปริญญาตรีมีน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 0.08 

ตารางท่ี 22 จ านวนผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู จ าแนกตามวิทยฐานะ ดังนี้ 

วิทยฐานะ/ต าแหน่ง 
ผู้บริหารสถานศึกษา/

รองผู้บริหารสถานศึกษา 
ครูผู้สอน รวมท้ังสิ้น ร้อยละ 

ไม่มีวิทยฐานะ 0 597 597 50.00 

ช านาญการ 28 281 309 25.88 

ช านาญการพิเศษ 90 195 285 23.87 

เชี่ยวชาญ 3 0 3 0.25 

เชี่ยวชาญพิเศษ 0 0 0 0.00 

รวม 121 1,073 1,194 100 

จากตารางที่ 22 เมื่อพิจารณาจ านวนผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู จ าแนกตามวิทยฐานะ พบว่า 
ไม่มีวิทยฐานะมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 50.00 รองลงมาคือช านาญการ คิดเป็นร้อยละ 25.88และเชี่ยวชาญมีน้อย
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 0.25  

วุฒิ/ต าแหน่ง 
ผู้บริหารสถานศึกษา/

รองผู้บริหารสถานศึกษา 
ครูผู้สอน รวม ร้อยละ 

ต่ ากว่าปริญญาตรี 0 1 1 0.08 
ปริญญาตรี 13 890 903 75.63 
ปริญญาโท 105 181 286 23.95 
ปริญญาเอก 3 1 4 0.34 

รวม 121 1,073 1,194 100 
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คุณภาพการศึกษา 
ตารางที่ 23 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-Net) ปีการศึกษา 2564   
               ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่าง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงากับระดับประเทศ ดังนี้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สพป.พังงา ประเทศ ผลต่าง +/- 
ภาษาไทย 54.15 50.38 3.77 
คณิตศาสตร์ 38.50 36.83 1.67 
วิทยาศาสตร์ 35.89 33.68 2.21 
ภาษาอังกฤษ 39.14 39.22 -0.08 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 41.92 40.03 1.89 

จากตารางที่  23 การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น พ้ืนฐาน ( O-NET)               
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับประเทศ พบว่า คะแนนเฉลี่ย 
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ สูงกว่าระดับประเทศ (ร้อยละ 3.77, 1.67 และ 2.21 ตามล าดับ) ยกเว้นกลุ่มสาระ  
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับประเทศ (ร้อยละ 0.08) ส าหรับค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  
ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ ร้อยละ 1.89 

ตารางที่ 24 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-Net) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
               ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ระหว่างปีการศึกษา 2564 กับปีการศึกษา 2563 ดังนี้ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 พัฒนาการ +/- 
ภาษาไทย 59.11 54.15 -4.96 
คณิตศาสตร์ 29.58 38.50 8.92 
วิทยาศาสตร์ 40.01 35.89 -4.12 
ภาษาอังกฤษ 41.02 39.14 -1.88 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 42.43 41.92 -0.51 
 

 จากตารางที่  24 การเปรี ยบเทียบผลการทดสอบทางการศึ กษาระดับชาติขั้ น พ้ืนฐาน (O-NET)  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างปีการศึกษา 2564 กับปีการศึกษา 2563 พบว่า ปีการศึกษา 2564 คะแนนเฉลี่ย  
ทั้ง 4 กลุ่มสาระ มีคะแนนรวมเฉลี่ยร้อยละ 41.92 และปีการศึกษา 2563 มีคะแนนรวมเฉลี่ยร้อยละ 42 .43  
ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยลดลง ร้อยละ 0.51 เมื่อเปรียบเทียบเป็นรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้  
คณิตศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 8.92 จากปีการศึกษา 2563 
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ตารางที่ 25 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-Net) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
               ปีการศึกษา 2564 ระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงากับระดับประเทศ ดังนี้ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สพป.พังงา ประเทศ ผลต่าง +/- 
ภาษาไทย 52.57 51.19 1.38 
คณิตศาสตร ์ 21.27 24.47 -3.2 
วิทยาศาสตร์ 28.85 31.45 -2.6 
ภาษาองักฤษ 27.02 31.11 -4.09 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 32.43 34.56 -2.13 
 

จากตารางที่  25 การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น พ้ืนฐาน (O-NET)  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 พบว่า เมื่อเปรียบเทียบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษากับระดับประเทศ  
ค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ต่ ากว่าระดับประเทศ (ร้อยละ 2.13) เมื่อเปรียบเทียบเป็นรายกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ (ร้อยละ 1.38)  

ตารางที่ 26 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-Net) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
               ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ระหว่างปีการศึกษา 2564 กับปีการศึกษา 2563 ดังนี้ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 พัฒนาการ +/- 
ภาษาไทย 54.36 52.57 -1.79 
คณิตศาสตร ์ 22.83 21.27 -1.56 
วิทยาศาสตร์ 27.75 28.85 1.1 
ภาษาอังกฤษ 29.88 27.02 -2.86 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 33.71 32.43 -1.28 
  

จากตารางที่  26 การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น พ้ืนฐาน ( O-NET)  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างปีการศึกษา 2564 กับปีการศึกษา 2563 พบว่า คะแนนเฉลี่ยทั้ง 4 กลุ่มสาระ 
ปีการศึกษา 2564 มีคะแนนรวมเฉลี่ยร้อยละ 32.43 และปีการศึกษา 2562 มีคะแนนรวมเฉลี่ยร้อยละ 33.71  
ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละลดลง 1.28 เมื่อเปรียบเทียบเป็นรายกลุ่มสาระการเรียนรู้  พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้  
ที่มีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น คือ วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ 1.1)   
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ตารางท่ี 27 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (NT) 
                ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ระหว่าง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา   
                 กับระดับประเทศ ดังนี้ 
 

ความสามารถ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

สพป.พังงา ประเทศ ผลต่าง +/- 

ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ 49.76 49.44 0.32 
ความสามารถด้านภาษาไทย 61.56 56.14 5.42 

รวม 2 ด้าน 55.66 52.80 2.86 
 

จากตารางที่ 27 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
ปีการศึกษา 2564 ระหว่าง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงากับระดับประเทศ พบว่า คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละระดับเขตพ้ืนที่มากกว่าระดับประเทศ ทั้ง 2 ด้าน เมื่อเปรียบเทียบภาพรวม พบว่า มากกว่าระดับประเทศ 
คิดเป็นร้อยละ 2.86 

ตารางท่ี 28 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (NT) 
               .ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ระหว่างปีการศึกษา 2564 
                 กับปีการศึกษา 2563 ดังนี้ 
 

ความสามารถ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 พัฒนาการ +/- 

ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ 42.08 49.76 7.68 
ความสามารถด้านภาษาไทย 49.52 61.56 12.04 

รวม 2 ด้าน 45.80 55.66 9.86 
 

จากตารางที่ 28 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ระหว่างปีการศึกษา 2564 กับปีการศึกษา 2563 ในภาพรวม 
พบว่า คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าปีการศึกษา 2563 คิดเป็นร้อยละ 9.86 
 



 
 

 
 

 
 

               
 

  
              

 
  

               

 
 

 
              

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 รูปภาพที่  1 กฎหมาย ยุทธศาสตร์ แผนต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
              โดยรายละเอียดการของกฎหมาย ยุทธศาสตร์ และแผนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานฉบับนี้ ได้มีประมวลการวิเคราะห์ไว้ในภาคผนวก  

แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีกฎหมาย แผน นโยบายส าคัญ ที่เกี่ยวข้อง แสดงดังในภาพต่อไปนี้
กฎหมาย แผน นโยบายส าคัญที่เกี่ยวข้อง
เช่น งานอาสาสมัคร งานบ าเพ็ญประโยชน์ งานสาธารณกุศลให้ท าด้วยความมีน้ าใจ และความเอ้ืออาทร
ให้ทุกคนมีโอกาสท าหน้าที่เป็นพลเมืองดี การเป็นพลเมืองดี คือ “เห็นอะไรที่จะท าเพ่ือบ้านเมืองได้ก็ต้องท า” 

  การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าที่ของทุกคน ครอบครัว-สถานศึกษาและสถานประกอบการต้องส่งเสริม 
เป็นพลเมืองดี4. 

และครอบครัว
ท างานเป็น และมีงานท าในที่สุด และต้องสนับสนุนผู้ส าเร็จหลักสูตรมีอาชีพ มีงานท า จนสามารถเลี้ยงตัวเอง 
รักงาน สู้งาน ท าจนงานส าเร็จ การฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียน 

  การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาต้องมุ่งให้เด็กและเยาวชน 
มีงานท า - มีอาชีพ3. 

สร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง
  รู้จักแยกแยะส่ิงที่ผิด-ชอบ/ชั่ว-ดี ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบที่ดีงาม ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว และช่วยกัน 
  2. มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง - มีคุณธรรม

และมีความเอ้ืออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน
มีความรู้ความเข้าใจที่มีต่อชาติบ้านเมือง ยึดมั่นในศาสนา มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์
มีทศั นคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง1. 

รัชกาลที่ 10 ทรงมีพระบรมราโชบายเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน ดังนี้
  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

พระบรมราโชบายเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา
ทิศทางการด าเนินงาน

  ส่วนท่ี 2
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ทิศทางการพัฒนาการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ปีงบประมาณ 2566 
วิสัยทัศน์  

ผู้เรียนมีคุณภาพ บนพ้ืนฐานความเป็นไทย สู่วิถีชีวิตโลกยุคใหม่ อย่างมีความสุข 

นิยาม  ผู้เรียนมีคุณภาพ : มีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

บนพื้นฐานความเป็นไทย  : การสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นและวัฒนธรรมไทย  

                                   โดยยึดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

  วิถีชีวิตโลกยุคใหม่ : มีภูมิคุ้มกัน จากภัยทุกรูปแบบ  

  มีความสุข : มีสุขภาวะร่างกาย และจิตใจ 
พันธกิจ 

1) ส่งเสริมสถานศึกษาให้มีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
2) สร้างโอกาสและความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ าให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง  
3) พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถ มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 
4) ปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม เป็นพลเมืองที่ดี รักวิถีความเป็นไทย มีสุขภาวะที่ดี  
5) พัฒนาผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
6) พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และส่งเสริมนวัตกรรมในการ

ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 

จุดเน้นของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 
1. อ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็น   
 แก้ปัญหากลุ่มผู้เรียนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด- 19 โดยเพ่ิม
โอกาสในการเข้าถึงการศึกษา ฟ้ืนฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss Recovery) ให้กับผู้เรียนทุก
ระดับ โดยเน้นการอ่าน การเขียน และการคิดค านวณ 
2. พัฒนาหลักสูตร เน้นกระบวนการจัดการเรียนรู้ (Active Learning) ควบคู่เทคโนโลยี 
 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่ เน้นสมรรถนะและปรับปรุงกรอบหลักสูตรท้องถิ่น รวมทั้งจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับกระบวนการเรียนรู้ ผ่านการปฏิบัติที่
หลากหลายรูปแบบ (Active Learning) น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เ พ่ือการเรียนรู้ทุกระดับ  มีการวัด 
และประเมินผลในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และสมรรถนะของผู้เรียน(Assessment for Learning)  
3. เน้นความปลอดภัย ใส่ใจภูมิทัศน์  
 เสริมสร้างระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยนักเรียน ครู บุคลากร ด้วยระบบมาตรฐาน 
ความปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Platform) พัฒนาภูมิทัศน์ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 
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4. มุ่งสู่วิถีลูกเสือ  
 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้ เรียนทั้ งด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน โดยการประยุกต์ใช้กิจกรรมกระบวนการ  
ทางลูกเสือเป็นแนวทาง 
5. ช่วยเหลือพาน้องกลับมาเรียน 
 ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุ 3-6  ปี และผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เข้าถึงโอกาสทางการศึกษา 
และป้องกันการหลุดออกจากระบบ รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคัน และเด็กพิการเรียนร่วม 
 6. พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากร 
 พัฒนาครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานต าแหน่งและมาตรฐาน
วิชาชีพ ควบคู่กับการให้ความรู้ด้านการวางแผนและการสร้างวินัยด้านการเงินและการออมเพ่ือแก้ไขปัญหา
หนี้สินครู  
7. น้อมน าศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการโดยน้อมน าศาสตร์พระราชา ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม   

แผนปฏิบัติการ 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ  

1.1 เป้าประสงค์ 
สถานศึกษามีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 

1.2 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ที ่ ตัวช้ีวัด 
ค่า

เป้าหมาย 
โครงการ 

1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีความรู้ความเข้าใจ และทักษะเพ่ือรับมือกับ

ภัยคุกคามทุกรูปแบบ และทุกประเภท 

80 โครงการส่งเสริมความ

ปลอดภัยในสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

2 ร้อยละของโรงเรียนที่เข้าร่วมประเมินและผ่านเกณฑ์ 

การประเมินสถานศึกษาปลอดภัย 

80 

3 ร้อยละของครู และบุคลากรในโรงเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ

เกี่ยวกับการใช้ระบบ MOE Saftety Center 

80 

4 ร้อยละของนักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียนมีความ

ปลอดภัยจากภัยยาเสพติด และอบายมุข 

80 
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ที ่ ตัวช้ีวัด 
ค่า

เป้าหมาย 
โครงการ 

5 ร้อยละของครูที่ผ่านการฝึกอบรม เกิดความรู้ ความเข้าใจ 

ในเนื้อหาการอบรม 

80 โครงการส่งเสริมพัฒนา

ระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน ประจ าปี 2566 6 ร้อยละของนักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือ 80 

7 ร้อยละของโรงเรียนในสังกัดท่ีเข้าร่วมโครงการสามารถ

ด าเนินงานสุขภาพจิตในสถานศึกษาได้ 

80 โครงการพัฒนางาน

สุขภาพจิตในสถานศึกษา 

8 ร้อยละของโรงเรียนเข้าใช้งานโปรแกรม School Health HERO 80 

9 ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการคัดกรองและจ าแนกกลุ่มได้รับ

การช่วยเหลือ และสถานศึกษามีการด าเนินการดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน และจัดการเรียนการสอนได้มีประสิทธิภาพ 

100 

1.3 แนวทางการพัฒนา 

1) สนับสนุน พัฒนา และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับภัยรูปแบบต่าง ๆ ที่มีผลกระทบ  
ต่อความปลอดภัยในการด าเนินชีวิต เพ่ือสามารถด าเนินชีวิตในวิถีใหม่และชีวิตวิถีถัดไปอย่างถูกต้อง 
 2) พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา  
และสถานศึกษาให้ได้รับความปลอดภัยจากภัยทั้ง 9 รูปแบบและพร้อมปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง โดยเปิด  
ให้มีช่องทางการร้องเรียนหรือแจ้งเหตุให้กับผู้เรียน ผู้ปกครอง ครู เพ่ือสื่อสารส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยตรง รวมถึงการใช้ Big Data และแอพพลิเคชั่นในการเฝ้าระวังเชิงรุก เพ่ือสามารถ
คาดการณ์ภัยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และส่งเสริมการเชื่อมโยงฐานข้อมูลทั้งหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงาน
ภายนอก ให้สามารถแก้ปัญหาด้านความปลอดภัยได้อย่างทันท่วงที 
 3) พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นพ้ืนที่ปลอดภัยส าหรับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยการ
สนับสนุนหรือประสานการสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือให้อาคารเรียน อาคารประกอบของสถานศึกษาให้เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ และความปลอดภัยของผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงส่งเสริม และประสาน 
การสนับสนุนบุคลากรด้านจิตวิทยา และบุคลากรด้านความปลอดภัยเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยกับผู้เรียน  ครู 
และบุคลากรทางการศึกษา 
 4) ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษา ให้มีความร่วมมือกับหน่วยงานภาคี เครือข่ายที่ เกี่ยวข้อง  
เช่น กระทรวงมหาดไทย, กระทรวงสาธารณสุข และส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  
เป็นต้น เพ่ือเสริมสร้างความปลอดภัยของผู้เรียน ให้มีทักษะในการป้องกันและปรับตัว 
 5) ส่งเสริมให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย และจัดท าแผนบริหารจัดการด้านความ
ปลอดภัยของหน่วยงานในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวมถึงแผนรองรับภัยพิบัติ
ฉุกเฉิน และจัดระบบความปลอดภัยในภาพรวมให้เหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่ 
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กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มโอกาสให้ประชากรวัยเรียนเข้าถึงบริการทางการศึกษาและมีความเสมอภาคทางการศึกษา 

2.1 เป้าประสงค์ 
ผู้เรียนได้รับโอกาสและความเสมอภาค ทางการศึกษาอย่างทั่วถึง  

2.2 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ที ่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย โครงการ 

1 ครอบครัวที่จัดการศึกษาโดยครอบครัว สามารถจัดการศึกษา

ได้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

และตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ทุกครอบครัว โครงการส่งเสริมและ

สนับสนนุการจัด

การศึกษาโดยครอบครัว

และศูนย์การเรียน 2 ศูนย์การเรียนสามารถจัดการศึกษาได้คุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ทุกศูนย์

การศึกษา 

3 อัตรานักเรียนจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

และเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ร้อยละ  

100 โครงการสร้างโอกาส

และความเสมอภาค

ทางการศึกษา 4 อัตรานักเรียนออกกลางคัน น้อยกว่าร้อยละ  0.02 

5 อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนต้นสังกัด

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ  

70 

6 อัตราผู้หลุดออกจากระบบการศึกษา กลับเข้าสู่ระบบ

การศึกษา ได้รับการศึกษาด้วยรูปแบบที่เหมาะสม  

หรือพัฒนาทักษะอาชีพ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ  

96 

7 รายงานผลการด าเนนิการการแก้ไขปัญหาเด็กตกหล่น 

และออกกลางคันจากระบบการศึกษาอย่างยั่งยนื 
มี 

8 การออกแบบและเขียนโปรแกรมตัวอย่าง/ต้นแบบ มี 

9 ร้อยละของโรงเรียนคุณภาพหลกั โรงเรียนเครือข่าย  

และโรงเรียน Stand Alone สามารถบริหารจัดการ 

ตามจุดเน้นและนโยบาย สพฐ. ได้ 

80 โครงการบริหารจัดการ

โรงเรียนคุณภาพ 

10 ร้อยละของกลุ่มโรงเรียนคุณภาพสามารถใช้ทรัพยากรร่วมกัน

ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
80 

11 โรงเรียนคุณภาพทีไ่ด้รับการคัดเลือกให้ด าเนินการตามจุดเนน้

และนโยบายสามารถด าเนนิการบริหารจัดการได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพ 

มี 
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ที ่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย โครงการ 

12 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ด าเนนิการ

ส่งเสริมการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

มี 

2.3 แนวทางการพัฒนา 

1) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนระดับปฐมวัย และการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นรายบุคคล  

เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการศึกษา รวมทั้งการบูรณาการและเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานอ่ืน  

ที่เก่ียวข้อง เพ่ือดูแลและป้องกันไม่ให้ผู้เรียนออกจากระบบการศึกษา 

 2) จัดการศึกษาให้ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

 3) สร้างการศึกษาทางเลือกที่หลากหลายให้กับผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายพิเศษและกลุ่มเปราะบาง ในการ

เข้าถึงการศึกษาการเรียนรู้ และมีพ้ืนฐานการประกอบอาชีพหรือทักษะอาชีพอย่างเท่าเทียม 

 4) ส่งเสริมเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส มีโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพมีทักษะชีวิต ทักษะ

วิชาการ และมีทักษะอาชีพ สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นสามารถพ่ึงตนเองได้ตามศักยภาพของแต่ละ

บุคคลสนับสนุนการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมให้มีคุณภาพ และเกิดการบูรณาการอย่างยั่งยืน 

 5) จัดสรรเงินอุดหนุนและทรัพยากรที่จ าเป็น รวมถึงการประสานการสนับสนุนทรัพยากร  

แก่สถานศึกษาในพื้นที่ลักษณะพิเศษ พ้ืนที่เกาะ เพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 

 6) พัฒนาโรงเรียนคุณภาพ โรงเรียนที่สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้สามารถ

เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้กับประชากรวัยเรียนและผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพ 

กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  

3.1 เป้าประสงค์ 
1) ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 

2) ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม เป็นพลเมืองที่ดี รักวิถีความเป็นไทย และมีสุขภาวะที่ดี  

3.2 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ที ่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย โครงการ 

1 ร้อยละของคร ูในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาพังงาทีไ่ด้รับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ

ในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาตาม

เป้าหมายหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ  

80 โครงการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษาตาม

เป้าหมายหลักสูตร

แกนกลางการศึกษา 
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ที ่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย โครงการ 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ให้สอดคล้องกับความต้องการ

ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 

2551 และมาตรฐานการ

เรียนรู้และตัวชี้วัดฯ  

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

ให้สอดคล้องกับ 

ความต้องการของผู้เรียน 

ในศตวรรษท่ี 21 

2 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะและ

ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 

80 

3 ร้อยละของครู ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศกึษาพังงาทีไ่ด้รับการอบรมได้รับการนิเทศ

ติดตามการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาตาม

เป้าหมายหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ให้สอดคล้องกับความต้องการ

ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และน าไปพฒันาหลักสูตรได้

อย่างมีประสทิธิภาพ 

60 

4 ร้อยละของนักเรียน ครู  บุคลากรทางการศึกษา  

และสถานศึกษา ได้รับรางวัลในการประกวด / แข่งขัน  

สูงกว่าระดบัเขตพื้นที ่

20 โครงการส่งเสริม

สนับสนุนให้สถานศึกษาสู่

ความเป็นเลิศ 

5 ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลระดบัภาค 20 โครงการจัดงาน 

ศิลปะหัตกรรมนักเรียน 

ครั้งที่ 70 ประจ าปี

การศึกษา 2566 สพป.พังงา 

6 

 

สพป.พังงา มีตวัแทนเข้าร่วมการแข่งขันงานศลิปหัตถกรรม

นักเรียนในระดับภาค ร้อยละของกิจกรรมการแข่งขัน 
80 

7 ร้อยละ 80 ของโรงเรียนขนาดเล็กได้รับการพฒันา

คุณภาพการศึกษา 
80 โครงการพัฒนาการศึกษา

โรงเรียนขนาดเล็ก 

8 ร้อยละ 80 ของบุคลากรในโรงเรียนขนาดเล็กมีคุณภาพ 

ในการจัดการเรียนการสอน 
80 

9 โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด ได้รบัการพัฒนาคุณภาพ 

การจัดการศึกษา 
ทุกโรง 

10 ครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดเล็ก ได้รับการพัฒนา 

และมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอน 
มี 

11 ร้อยละของบุคลากรที่รับผดิชอบงานทะเบยีนโรงเรียน 

ในสังกัด ที่ได้รับการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดท า

เอกสารหลักฐานทางการศึกษา 

80 โครงการพัฒนาสมรรถนะ 

ของครูผู้สอนด้านการวัด

และประเมินผลการเรียนรู้
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ที ่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย โครงการ 

12 ร้อยละของโรงเรียนที่มีการจัดท าเอกสารหลักฐาน 

ทางการศึกษาได้ถูกต้อง           
80 เพื่อยกระดับคุณภาพ

การศึกษา 

13 ร้อยละของครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดท า

แผนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะการการวัดและ

ประเมินผล 

80 

14 โรงเรียนในสังกัด มีการพฒันาคณุภาพการจัดท าเอกสาร

หลักฐานทางการศึกษาถูกต้อง ครบถ้วนและเปน็ปัจจบุัน 
ทุกโรงเรียน 

15 โรงเรียนในสังกัด มีแผนการจัดการเรียนรู้ ที่เอ้ือต่อการ

พัฒนาสมรรถนะการการวัดและประเมินผล 
ทุกโรงเรียน 

16 ร้อยละของโรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา

ประถมศึกษาพังงาทุกโรงเรียนได้รับการนิเทศ ติดตาม 

และน าผลที่ได้รับจากการนิเทศไปใช้ในการปรับปรุง

พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้สูงขึ้น 

60 โครงการนิเทศบูรณาการ

โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน 

17 ร้อยละของโรงเรียนพื้นที่เกาะได้รับการนิเทศ ก ากับ

ติดตามผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
100 

18 โรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาพังงาทีไ่ด้รับการนเิทศ ติดตาม และน าผลที่

ได้รับจากการนิเทศไปใช้ในการปรับปรุงพฒันาคุณภาพ

การศึกษาของสถานศึกษาให้สูงขึ้น 

ทุกโรงเรียน 

19 ร้อยละของครู ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาพังงาทีไ่ด้รับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ

ความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาประสิทธิภาพการอ่าน

และการเขียนภาษาไทยแบบเชิงรุกของนักเรียนสังกัด

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 

80 โครงการพัฒนา

ประสิทธิภาพการอ่าน

และการเขียนภาษาไทย

เพ่ือแก้ไขปัญหาการอ่าน

และการเขียนของนักเรียน 

สังกัด สพป.พังงา 20 ร้อยละของครู ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาพังงาทีไ่ด้รับการอบรมได้รับการนิเทศ

ติดตามพัฒนาประสทิธิภาพการอ่านและการเขียน

ภาษาไทยแบบเชิงรุกของนักเรียนสังกัดส านักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 

80 

21 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพฒันาให้มีสมรรถนะ  

และทักษะทีจ่ าเปน็ในศตวรรษที ่21 
80 
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ที ่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย โครงการ 

22 ร้อยละของผู้เข้าร่วมพัฒนามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ

บทบาทหนา้ที่ ตามมาตรฐานต าแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ 
80 โครงการส่งเสริม

ประสทิธิภาพการบริหาร

จัดการของผูบ้ริหารการศึกษา

และผูบ้ริหารสถานศึกษา 
23 ร้อยละของผู้เข้าร่วมพัฒนามีความรู้และทักษะ 

ที่จ าเป็นในการปฏบิัติงานตรงตามนโยบายของ สพฐ.  

และกระทรวงศึกษาธิการ บนพืน้ฐานของหลักคุณธรรม 

จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และการเปลี่ยนแปลงใน

ศตวรรษที่ 21   

80 

24 ร้อยละของผู้อ านวยการโรงเรียน ได้รับการพิจารณา 

เลื่อนเงินเดือนตามผลการประเมินทุกราย 
100 

25 สถานศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ  

ผ่านเกณฑ์การประเมิน ไมน่้อยกว่า ร้อยละ 
80 โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 

26 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาทีน่้อมน าพระราโชบาย 

ด้านการศึกษาของรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัต ิ
100 โครงการส่งเสริมสถานศึกษา

น้อมน าพระราโชบาย 

ด้านการศึกษาของรัชกาลที่ 10  

สู่การปฏิบัต ิ

3.3 แนวทางการพัฒนา 

1) จัดการศึกษาระดับปฐมวัยให้มีพัฒนาการสมวัย 
 2) ส่งเสริมสถานศึกษาจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้  มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็น 
ในศตวรรษท่ี 21 
 3) ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
 4) ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของรัชกาลที่ 10 สู่การ
ปฏิบัติ 
 5) ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 6) ส่งเสริมครูให้สามารถจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และเป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม  
(Co-creation) ให้กับผู้เรียนทุกระดับชั้น 
 7) พัฒนาศึกษานิเทศก์และผู้บริหารสถานศึกษาให้มีสมรรถนะในการนิเทศการศึกษาและพัฒนางาน
วิชาการ ที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและสอดคล้องกับลักษณะงานและวิธีการพัฒนางานตามมาตรฐาน
ต าแหน่ง 
 8) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาด้านการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน บนฐาน
มโนทัศน์ที่หลากหลาย 
 9) พัฒนารูปแบบการนิเทศอย่างมีระบบและต่อเนื่อง 
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กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององค์กรอย่างเป็นระบบครบวงจร 
4.1 เป้าประสงค์ 

1) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีสมรรถนะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ 

จรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 

2) องค์กรมีระบบบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม นิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผล โดยใช้

เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 

4.2 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ที ่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย โครงการ 

1 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงามี

แผนปฏบิัติการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566  
1 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท า

แผนปฏบิัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2566 
2 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา สามารถ

ก าหนดทิศทางหรือแนวทางในการด าเนินงานขององค์กรได้ 
มี 

 

3 

บุคลากรในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

พังงา และผูบ้ริหารมีความเข้าใจกรอบการด าเนินงาน 

ในปีงบประมาณ 2565 และสามารถน าไปใช้ในการ

ปฏิบัติงานได ้

มี 

4 ร้อยละของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา

ประถมศึกษาพังงาทีไ่ม่ผ่านเกณฑ์การประกันคุณภาพ

ภายในได้รบัการพัฒนา 

100 โครงการพัฒนาระบบ

ประกันคุณภาพการศึกษา 

5 ร้อยละของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาพังงาที่มีผลการประกันคุณภาพ

ภายในระดับดีขึ้นไป  

100 

6 ร้อยละของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา

ประถมศึกษาพังงา ได้รบัการพฒันาประสทิธิภาพการจัด

การศึกษาที่เหมาะสมตามบริบท 

80 

7 ร้อยละของผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการมีความพึงพอใจ

ในการจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศ 
100 โครงการประชุม 

เชิงปฏบิัติการจดัท าระบบ

สารสนเทศเพื่อการบริหาร  

ปีการศึกษา 2566 
8 บุคลากรในสถานศึกษาที่รับผิดชอบการจัดท าระบบข้อมูล

สารสนเทศได้รับการพฒันาสามารถจัดท าระบบข้อมูล

สารสนเทศได้อย่างมปีระสทิธิภาพ 

 

มี 
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ที ่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย โครงการ 

9 ร้อยละของบุคลากรได้รับการอบรม 80 โครงการประชุม 

เชิงปฏิบัติการทบทวน 

และขยายผลการใช้งาน

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ์

 My Office 

10 ระบบ My Office ได้รบัการขยายผลให้มีการใช้งานอยา่ง

เต็มรูปแบบ  
มี 

11 ศูนย์ประสานงานการประถมศึกษาอ าเภอ (ศปอ.) 

สามารถด าเนินงานบริหารจัดการโรงเรียนเป็นไปตาม

รูปแบบของระบบการบริหารจัดการศึกษาตามบรบิทพืน้ที่

ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

8 โครงการเสริมสร้างความ

เข้มแข็ง ศปอ. 

12 ร้อยละของสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายด าเนินการตาม

ขั้นตอนได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนตามคู่มือการ

ด าเนินงาน ตลอดจนกระบวนการคัดกรอง รับรอง 

ตรวจสอบข้อมูล และการใช้จ่ายเงินของสถานศึกษา 

85 โครงการสนบัสนนุ ติดตาม  

การด าเนินงานของ

สถานศึกษา ภายใต้ชุด

โครงการจัดสรรเงินอุดหนุน

นักเรียนยากจนพิเศษ 

แบบมีเงื่อนไข  

สังกัดสพป.พงังา 

13 สถานศึกษากลุ่มเป้าหมายด าเนนิงานผา่นระบบ

สารสนเทศได้อย่างมปีระสทิธิภาพ ทันตามระยะเวลา 

ที่ก าหนด 

มี 

14 โรงเรียนได้รับการตรวจสอบตามแผนปฏบิัติการตรวจสอบ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
30 โครงการติดตาม ตรวจสอบ 

ให้ค าปรึกษา เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการงบประมาณ และ

การปฏิบัติงานดา้นการเงิน 

การบัญชี และพัสดุ  

ของโรงเรียนในสังกัด 

15 ร้อยละของโรงเรียนที่ได้รับการตรวจสอบมีผลการ

ประเมินการปฏบิัติงานดา้นการเงิน การบัญชี ตามเกณฑ์

การประเมินที่ สพฐ. ก าหนด ที่คา่คะแนน 60 คะแนน ขึน้ไป 

80 

16 โรงเรียนสามารถบริหารจัดการงบประมาณได้อยา่งมี

ประสิทธิภาพและปฏิบัตงิานด้านการเงิน การบัญชี  

และพัสดุ ได้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 

มี 

17 ร้อยละของผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และ

บุคลากรทางการศึกษา และผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม 
85 โครงการประชุมสัมมนา

ผู้บริหารการศึกษา 

ผู้บริหารสถานศึกษา 

ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย 

และบุคลากรทางการศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นที่

18 ร้อยละของผู้บริหารการศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่ม, หน่วย 

ที่เข้าร่วมประชุม 
90 

19 ร้อยละของบุคลากรในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาพังงา (ข้าราชการ,ลูกจ้างประจ า,พนักงาน

ราชการ,ลูกจ้างชั่วคราว) ที่เข้าร่วมประชุม 

85 
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ที ่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย โครงการ 

20 ร้อยละของผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน  

และบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจและน า

นโยบายสู่การปฏิบัตไิด้อย่างมีประสิทธิภาพ 

85 การศึกษาประถมศึกษา

พังงา 

21 ร้อยละของผู้บริหารการศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย 

ร่วมขับเคลื่อนการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่  

และสถานศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 

90 

22 ร้อยละของข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาใน 

สพป.พังงา มีความรู้ ความเข้าใจสามารถน านโยบาย 

สู่การปฏิบัตไิด้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม 

85 

23 ร้อยละของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา

ประถมศึกษาพังงาได้รบัการขับเคลื่อนนโยบายสู่การ

ปฏิบัต ิ

80 โครงการขบัเคลื่อนการน า

นโยบายสู่การปฏิบัติใน

สถานศึกษา ส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

พังงา 

24 ร้อยละ 100 ผู้ปฏิบัติงานดา้นพสัดุของโรงเรียนได้รับการ

อบรม 
100 โครงการอบรมหลักสูตร

พัฒนาศักยภาพ

ความสามารถด้านงานพัสดุ 

ส าหรับผูป้ฏิบัติงานพสัดุ

สถานศึกษา 

25 ร้อยละ 80 ผู้ปฏิบัติงานดา้นพัสดุของโรงเรียน จัดซื้อจัด

จ้างในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)  ได้อย่างถูกต้อง 
80 

26 ไม่มีผู้ประกอบการร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้างของ

สถานศึกษา 
ไม่มี 

27 ผลการเบิกจ่ายเงนิงบประมาณของ สพป.พังงา เป็นไป

ตามเป้าหมายที่ สพฐ. ก าหนด 
 

28 ร้อยละของบุคลากรในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาพังงาได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์

การบริหารจัดการเขตพื้นที่จากส านักงานเขตพื้นที ่

ที่ประสบความส าเร็จเป็นตัวอยา่งได้ 

80 โครงการพัฒนาสมรรถนะ

ข้าราชการและบุคลากร

ทางการศึกษา ส านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาพังงา 29 ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษาสามารถปรบัเปลี่ยนวิธีคิด 

วิธีปฏิบัติ ในด้านการบริหารจัดการได้อย่างประสิทธิภาพ 
80 

30 ร้อยละของบุคลากรในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาพังงา มีพฤติกรรมบริการที่ดี มีทักษะการ
80 
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ที ่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย โครงการ 

สื่อสาร เกิดการประสานงานที่ด ีและเกิดสุขภาวะที่ดีใน

องค์กรอย่างยั่งยืน 

31 ร้อยละของข้าราชการครูต าแหน่งครูผู้ช่วยได้รับการ

ปฐมนิเทศและอบรมพัฒนาวชิาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ

และสมรรถนะในการปฏิบัตงิาน 

80 

32 ร้อยละของนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาชัน้

ปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2565 ที่ไม่ต้องการศึกษาต่อเข้าร่วม

โครงการหลังจบการศึกษาภาคบังคับ 

60 โครงการพัฒนาคุณภาพงาน 

แนะแนวของโรงเรียนขยาย

โอกาสทางการศึกษาใน

สังกัด 33 ร้อยละของผู้อ านวยการโรงเรียนและครูแนะแนวโรงเรียน

ขยายโอกาสทางการศึกษาทุกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ 
90 

34 ร้อยละของนักเรียนที่เข้ารับการฝึกทักษะอาชีพมีความ

พร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
70 

35 ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ และทักษะในการ

สร้างสื่อเพื่อการประชาสัมพนัธด์ิจิทัล และสามารถ

น าเสนอผา่นช่องทางสื่อต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องทันสมัย 

และประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง 

100 โครงการอบรมเชิง

ปฏบิัติการพฒันาศักยภาพ

เครือข่ายงาประชาสัมพนัธ์

ในการสร้างสื่อเพื่อการ

ประชาสัมพนัธ์ดิจิทลั 36 ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ 

ใช้ในการปฏิบัตงิานด้านการประชาสัมพันธไ์ด้อย่างถูกต้อง 

ทันสมัย และประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง 

มี 

37 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา  

มีเครือข่ายงานประชาสัมพันธ์ ที่มีความเข้มแข็ง  

และมีความสัมพันธ์ทีด่ีต่อกัน 

มี 

4.3 แนวทางการพัฒนา 

 1) พัฒนาระบบพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีให้ครอบคลุมทั้ง สพป.พังงา การให้ความช่วยเหลือด้าน
เทคโนโลยีพ้ืนฐาน พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยี การใช้โครงข่ายอินเทอร์เน็ต การใช้
อุปกรณ์ด้าน ICT และการพัฒนา Software อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 2) พัฒนาและส่งเสริมการใช้ระบบบริหารด้านการจัดการศึกษาพ้ืนฐานที่ดีส าหรับสถานศึกษาให้เป็น
ระบบเดียวเพ่ือลดภาระงานครู ลดความซ้ าซ้อนของระบบงานและการจัดเก็บข้อมูล 
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 3) จัดหาอุปกรณ์ เทคโนโลยีที่เหมาะสมในทุกระดับและเพียงพอต่อความต้องการของการด าเนินงาน 
สนับสนุนงบประมาณด้านเทคโนโลยีให้กับ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา / สถานศึกษาให้ครบถ้วน โดยวิธีการ
สนับสนุนจากส่วนราชการและภาคีเครือข่าย เพ่ือรองรับการท างาน และการจัดการเรียนการสอน 
 4) ส่งเสริมหน่วยงานในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้มีการบริหารจัดการที่ ได้มาตรฐาน เช่น 
PMQA มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มาตรฐานการประกันคุณภาพของสถานศึกษา หรือมาตรฐาน
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
 5) เสริมสร้างขวัญก าลังใจในความก้าวหน้าทางวิชาชีพ และการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากร 
 6) พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรมและการ
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
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 Floating Topic 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้เรียนมีคุณภาพ บนพื้นฐานความเป็นไทย สู่วิถีชีวติโลกยุคใหม ่อย่างมีความสุข 

นโยบายของ 
สพฐ 

กลยุทธ์  
สพป.พังงา 

           กลยุทธ์ที ่1 
ส่งเสริมการจัดการศกึษาให้ผู้เรียนมี

ความปลอดภัยจากภัยทกุรูปแบบ 

แผนภูมิกลยุทธ์แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สพป.พังงา 
วิสัยทัศน์ ของ 
สพป.พังงา 

นโยบายที่ 1  

ด้านความปลอดภัย  
นโยบายที่ 2  

ด้านโอกาส 
 

นโยบายที่ 3  

ด้านคุณภาพ 
 

กลยุทธ์ที่ 2  
เพิ่มโอกาสใหป้ระชากรวัยเรียนเขา้ถึงบริการ 

ทางการศึกษาและมีความเสมอภาคทางการศึกษา 
 

กลยุทธ์ที่ 3 
ยกระดับคุณภาพการศึกษา ให้สอดคล้อง

กับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

นโยบายที่ 4  

ด้านประสิทธิภาพ 

 
กลยุทธ์ที่ 5 

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของ
องค์กรอย่างเป็นระบบครบวงจร 

โครงการ 1. โครงการส่งเสริมความ
ปลอดภัยในสถานศึกษา 
2. โครงการส่งเสริมพัฒนา
ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ประจ าปี 2566 
3. โครงการพัฒนางาน
สุขภาพจิตในสถานศึกษา 
 
 

1. โครงการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทาง
การศึกษา 
2. โครงการบริหารจัดการ
โรงเรียนคุณภาพ 
3. โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษา
โดยครอบครัวและศูนย์การ
เรียน 
 
 

 

1. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามเป้าหมายหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และ
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 
2. โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
3. โครงการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 70 ปีการศึกษา 
2566 สพป.พังงา 
4. โครงการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก 
5. โครงการพัฒนาสมรรถนะการวัดและประเมินผล 
6. โครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นท่ีเป็นฐาน 
7. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการอ่านและการเขียนภาษาไทย
เพื่อแก้ไขปัญหาการอ่านและการเขียนของนักเรียน  
สังกัด สพป.พังงา 
8. โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการของผู้บริหาร
การศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา 
9. โครงการส่งเสริมสถานศึกษาน้อมน าพระราโชบายด้าน
การศึกษาของรัชกาลท่ี 10 สู่การปฏิบัติ 
10. โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 
 
 
 

1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 
2. โครงการพัฒนาระบบประดันคุณภาพการศึกษา 
3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา 2566 
4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและขยายผลการใช้งานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ My Office 
5. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ศปอ. 
6. โครงการสนับสนุน ติดตาม การด าเนินงานของสถานศึกษา ภายใต้ชุดโครงการ
จัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขสังกัด สพป.พังงา 
7. โครงการติดตาม ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการงบประมาณและการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุของ
โรงเรียนในสังกัด 
8. โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อ านวยการ
กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรทางการศึกษาส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา 
9. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในการ
สร้างสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ดิจิทัล 
10. โครงการขับเคลื่อนการน านโยบายสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา ส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา 
11. โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพความสามารถด้านงานพัสดุ ส าหรับ
ผู้ปฏิบัติงานพัสดุสถานศึกษา 
12. โครงการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา 
13. โครงการพัฒนาคุณภาพงานแนะแนวของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด 
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งบหน้าโครงการประจ าปีงบประมาณ 2566 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 

ล าดับ โครงการ กลุ่ม/หน่วย 
กรอบวงเงิน

ทั้งหมด 
กรอบวงเงิน 
สพป.พังงา 

รายจ่ายประจ า 

1 ค่าสาธารณูปโภค บส. (กมลศรี)      700,000      700,000  

2 ค่าวัสดุส านักงาน บส. (วิรัญญา)      300,000      300,000  

3 ค่าวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง บส. (วิรัญญา)      110,000      110,000  

4 ค่าถ่ายเอกสาร บส. (วิรัญญา)        50,000        50,000  

5 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง บส. (วรรลยา)      200,000      200,000  

6 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ บส. (วสุรัตน์)      250,000      250,000  

7 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว บส. (กมลศรี) 1,309,680 1,309,680 

8 ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ อก. (วราภรณ์)        70,000        70,000  

9 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ บส. (มนตน์ภา)      100,000      100,000  

10 ส ารองจ่ายกรณีจ าเป็นหรือปฏิบตัิตามนโยบาย นผ. (พจนา)      410,320      410,320  

รวมค่าใช้จ่ายประจ า    3,500,000    3,500,000  

งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

1 โครงการส่งเสริมความปลอดภัยใน
สถานศึกษา 

สจ. (ภัคจิรา) 40,000 40,000 

2 โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ประจ าปี 2566 

สจ. (ภัคจิรา) 35,100 10,000 

3 โครงการพัฒนางานสุขภาพจิตใน
สถานศึกษา 

สจ. (ภัคจิรา) 40,900 40,900 

4 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
การศึกษาโดยครอบครัวและศูนย์การเรียน 

สจ. (อุษา) 134,000 134,000 

5 โครงการสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางการศึกษา 

สจ. (พรหมเทพ) 42,600 42,600 

6 โครงการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพ นผ. (พจนา) - - 
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ล าดับ โครงการ กลุ่ม/หน่วย 
กรอบวงเงิน

ทั้งหมด 
กรอบวงเงิน 
สพป.พังงา 

6 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
การศึกษาโดยครอบครัวและศูนย์การเรียน 

สจ. (อุษา) 134,000 134,000 

7 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตาม
เป้าหมายหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐาน
การเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2560) ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

นต. (ภิรมย์) 33,840 33,840 

8 โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาสู่
ความเป็นเลิศ 

สจ. (ศิริลักษณ์) 6,000 - 

9 โครงการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้ง
ที่ 70 ปีการศึกษา 2565 สพป.พังงา สจ. (ศิริลักษณ์) 381,140 381,140 

10 โครงการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก นต. (นิคม) 71,000 71,000 

11 โครงการพัฒนาสมรรถนะการวัดและ
ประเมินผล 

นต. (นิคม) 59,400 59,400 

12 โครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน นต. (ประมูล) 42,600 42,600 
13 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการอ่านและ

การเขียนภาษาไทยเพ่ือแก้ไขปัญหาการอ่าน
และการเขียนของนักเรียน สังกัด สพป.พังงา 

นต. (ภิรมย์) 36,000 - 

14 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการของผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหาร
สถานศึกษา 

บค. (ขวัญตา) 80,000 80,000 

15 โครงการส่งเสริมสถานศึกษาน้อมน า 
พระราโชบายด้านการศึกษาของรัชกาลที่ 
10 สู่การปฏิบัติ 

สจ. (ศิริลักษณ์) 80,000 - 

16 โครงการโรงเรียนปลอดขยะ สจ. (พรหมเทพ) 8,000 8,000 
17 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท า

แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 

นผ. (วราภรณ์) 30,000 30,000 
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ล าดับ โครงการ กลุ่ม/หน่วย 
กรอบวงเงิน

ทั้งหมด 
กรอบวงเงิน 
สพป.พังงา 

18 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา 

นต. (สมพร) 33,000 33,000 

19 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหาร ปีการศึกษา 2566 

นผ. (นัทธชา) - - 

20 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและ
ขยายผลการใช้งานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ My Office 

นผ. (ศรายุทธ) 10,410 10,410 

21 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ศปอ. นผ. (พจนา) - - 
22 โครงการสนับสนุน ติดตาม การด าเนินงาน

ของสถานศึกษา ภายใต้ชุดโครงการจัดสรร
เงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมี
เงื่อนไข สังกัด สพป.พังงา 

นผ. (นัทธชา) 36,366 - 

23 โครงการติดตาม ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
งบประมาณ และการปฏิบัติงานด้านการเงิน 
การบัญชี และพัสดุ ของโรงเรียนในสังกัด 

ตสน. (สุวรรณา) 30,000 30,000 

24 โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารการศึกษา 
ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่ม/
หน่วยและบุคลากรทางการศึกษาส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 

อก. (สุรีย์พร,  
จันทรักษ์, สุรีรัตน์) 

191,650 191,650 

25 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพเครือข่ายงานประชาสัมพันธ์ในการ
สร้างสื่อเพ่ือการประชาสัมพันธ์ดิจิทัล 

อก. (ชัยพร) 28,900 28,900 

26 โครงการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติใน
สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพังงา 

นต. (ภิรมย์) 80,000 80,000 

27 โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพ
ความสามารถด้านงานพัสดุ ส าหรับ
ผู้ปฏิบัติงานพัสดุสถานศึกษา 

บส. (มนต์นภา) 52,560 52,560 
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ล าดับ โครงการ กลุ่ม/หน่วย 
กรอบวงเงิน

ทั้งหมด 
กรอบวงเงิน 
สพป.พังงา 

28 โครงการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการและ
บุคลากรทางการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพังงา 

พค.(ชนัญชิดา) 100,000 100,000 

29 โครงการพัฒนาคุณภาพงานแนะแนวของ
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด สจ. (ภัคจิรา) 

- - 

รวมค่าใช้จ่ายงบพัฒนาคุณภาพการศึกษา    1,683,466    1,500,000  

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น (งบประจ า+งบพัฒนาคุณภาพการศกึษา)    5,183,466    5,000,000  
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ปฏิทินแผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 
 

ที ่
ระยะเวลา 

ชื่อโครงการ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาส ท่ี 2 ไตรมาส ท่ี 3 ไตรมาสที่ 4 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
1 โครงการส่งเสริมความปลอดภัยใน

สถานศึกษา 
    

2 โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีน ประจ าปี 2566 

    

3 โครงการพัฒนางานสุขภาพจิต 
ในสถานศึกษา 

    

กลยุทธ์ที่ 2 เพ่ิมโอกาสให้ประชากรวัยเรียนเข้าถึงบริการทางการศึกษาและมีความเสมอภาคทางการศึกษา 
4 โครงการส่งเสริมและสนบัสนุนการจัด

การศึกษาโดยครอบครวัและศูนยก์ารเรียน 
    

5 โครงการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง
การศึกษา 

    

6 โครงการบริหารจัดการโรงเรียน
คุณภาพ 

    

กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
7 โครงการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษาตามเปา้หมายหลักสตูร
แกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 และมาตรฐาน
การเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบบั
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) ให้สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้เรียน 
ในศตวรรษที่ 21 

    

8 โครงการส่งเสริมสนบัสนุนให้
สถานศึกษาสู่ความเปน็เลิศ 

    



ห น้ า  | 53 
 

 แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566                                                                                                                         
ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาพังงา  

ที ่
ระยะเวลา 

ชื่อโครงการ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาส ท่ี 2 ไตรมาส ท่ี 3 ไตรมาสที่ 4 

9 โครงการจัดงานศิลปหัตกรรม
นักเรียนคร้ังที่ 70  
ปีการศึกษา 2566 สพป.พังงา 

    

10 โครงการพัฒนาการศึกษาโรงเรียน
ขนาดเล็ก 

    

11 โครงการพัฒนาสมรรถนะ 
ของครูผู้สอนด้านการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้เพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษา 

    

12 โครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่
เป็นฐาน 

    

13 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการอ่าน
และการเขียนภาษาไทยเพื่อแก้ไข
ปัญหาการอ่านและการเขียนของ
นักเรียน สงักัด สพป.พังงา 

    

14 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการของผูบ้ริหารการศึกษา
และผูบ้ริหารสถานศึกษา 

    

15 โครงการส่งเสริมสถานศึกษาน้อมน า
พระราโชบายดา้นการศึกษาของ
รัชกาลที่ 10 สู่การปฏบิัต ิ

    

16 โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 
 
 

    

กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบครบวงจร 

17 โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการจดัท า

แผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566 

    

18 โครงการพัฒนาระบบประกัน

คุณภาพการศึกษา 
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ที ่
ระยะเวลา 

ชื่อโครงการ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาส ท่ี 2 ไตรมาส ท่ี 3 ไตรมาสที่ 4 

19 โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการจดัท า
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร  
ปีการศึกษา 2566 

    

20 โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการทบทวน
และขยายผลการใช้งานระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ My Office  

    

21 โครงการเสริมสรา้งความเข้มแข็ง ศปอ.     

22 โครงการสนบัสนนุ ติดตาม  
การด าเนินงานของสถานศึกษา ที่มี
เงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ 
แบบมีเงื่อนไข สงักัด สพป.พังงา 

    

23 โครงการติดตาม ตรวจสอบ ให้

ค าปรึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการงบประมาณ และ

การปฏิบัติงานดา้นการเงิน การ

บัญชี และพัสดุ ของโรงเรียนใน

สังกัด 

    

24 โครงการประชุมสัมมนาผูบ้ริหาร

การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา 

ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย 

และบุคลากรทางการศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาพังงา 

    

25 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพฒันา

ศักยภาพเครือข่ายงาน

ประชาสัมพนัธ์ในการสรา้งสื่อ 

เพื่อการประชาสัมพนัธ์ดิจทิัล 
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 แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566                                                                                                                         
ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาพังงา  

ที ่
ระยะเวลา 

ชื่อโครงการ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาส ท่ี 2 ไตรมาส ท่ี 3 ไตรมาสที่ 4 

26 โครงการขบัเคลื่อนการน านโยบาย 

สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา ส านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพงังา 

    

27 โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนา

ศักยภาพความสามารถด้านงาน

พัสดุ ส าหรับผู้ปฏบิัติงานพัสดุ

สถานศึกษา 

    

28 โครงการพัฒนาสมรรถนะ

ข้าราชการและบุคลากรทางการ

ศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาพังงา 

    

29 โครงการพัฒนาคุณภาพงาน 

แนะแนวของโรงเรียนขยายโอกาส

ทางการศึกษาในสังกัด 
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สภาพแวดล้อมทางสังคม
จิตใจ รวมถึงการสร้างทักษะให้ผู้ เรียนมีความสามารถในการดูแลตนเองจากภัยอันตรายต่ าง  ๆ ท่ามกลาง 
และส่งเสริมให้โรงเรียนด้าเนินการเสริมสร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้เรียน ให้ผู้เรียนมีปลอดภัย ทั้งด้านร่างกายและ 

  สพป.พังงา  มุ่งเน้นให้สถานศึกษาตระหนักถึงความส้าคัญของความปลอดภัยในสถานศึ กษา 
  การบรรลุตามเป้าหมายของแผนแม่บท
  เป้าหมายของแผนแม่บท : คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพ่ิมขึ้น

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม
แผนระดับท่ี 2
ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา จึงจัดท้าโครงการส่งเสริมความปลอดภัยในสถานศึกษาขึ้น
ความส้าคัญของนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 1 เรื่อง การจัดการศึกษาเพ่ือความปลอดภัย 
และมีความพร้อมร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน เพ่ือเป็นการตระหนักถึง 
มิติ ทั้งในด้านโอกาสความเท่าเทียม ความเสมอภาค ความปลอดภัย และมีสมรรถนะที่ส้าคัญจ้าเป็นในศตวรรษที่ 21 
ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยจะได้รับการพัฒนาในทุก 

  ก ร ะ ท ร ว ง ศึ ก ษ า ธิ ก า ร ไ ด้ ก้ า ห น ด ห ลั ก ก า ร ส้ า คั ญ ใ น ก า ร ป ร ะ ก า ศ น โ ย บ า ย แ ล ะ จุ ด เ น้ น 
การบรรลุตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ
เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติข้อ 1 สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้้าในทุกมิติ 

มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส
  ข้อย่อย 1.7 สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข และการศึกษา โดยเฉพาะส้าหรับผู้ 
  ประเด็นข้อ 1 การลดความเหล่ือมล้้า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ

ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
แผนระดับท่ี 1

ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับต่าง ๆ7. 
องกลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ6. สน

 ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่5.
 ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวภัคจิรา   รักชีพ4.
กลุ่ม/หน่วยที่รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา3. 

 แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์2.
 ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมความปลอดภัยในสถานศึกษา1.

กลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสรมิ การจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ

  รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ส่วนท่ี 4



ห น้ า  | 57 

 
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนย่อยมาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหา

เฉพาะกลุ่ม 
แนวทางการพัฒนาข้อ 1 จัดให้มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย โดยพัฒนา

ระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เพ่ือให้สามารถให้ความ
ช่วยเหลือกับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายและครอบคลุมครบกลุ่ม อาทิ ทั้งเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้มีความบกพร่องทาง
ร่างกาย เหยื่อของความรุนแรงต่าง ๆ และการค้ามนุษย์ แรงงานในภาคการผลิตที่มีความเสี่ยง ผู้ติดเชื้อ และบุคคล
ที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ 

 เป้าหมายของแผนย่อย มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความ
ช่วยเหลือเป็นพิเศษได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 

 การบรรลุตามเป้าหมายของแผนย่อย   
      สพป.พังงา มุ่งเน้นให้สถานศึกษาตระหนักถึงความส้าคัญของความปลอดภัยในสถานศึกษา และส่งเสริม

ให้โรงเรียนด้าเนินการเสริมสร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้เรียน ให้ผู้เรียนมีปลอดภัย ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึง
การสร้างทักษะให้ผู้เรียนมีความสามารถในการดูแลตนเองจากภัยอันตรายต่าง ๆ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคม 

องค์ประกอบ : เครื่องมือในการให้ความช่วยเหลือ 
ปัจจัย : นโยบาย/มาตรการให้ความช่วยเหลือ กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน 
แผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา 

เป้าหมายรวม 4. ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร เพ่ิมความคล่องตัวใน
การรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 

เรื่องและประเด็นปฏิรูป 5. การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21 เป้าหมายรวม 

เป้าหมายรวม 5. สถานศึกษาระดับต่างๆ มีระบบคุ้มครองด้านความปลอดภัย สุขภาพ และสวัสดิ
ภาพอย่างเหมาะสม 

ประเด็นการปฏิรูป 5.5 ระบบความปลอดภัย และระบบสวัสดิภาพของผู้เรียน 
เป้าหมายรวม สถานศึกษาระดับต่างๆ มีระบบคุ้มครองด้านความปลอดภัย สุขภาพ และ

สวัสดิภาพอย่างเหมาะสม 
กิจกรรม 5 ส่งเสริมสนับสนุนระบบการคุ้มครองผู้ เรียนให้มีประสิทธิภาพต่ อเนื่อง 

และยั่งยืน 
เป้าหมาย สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบคุ้มครองผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

เป้าหมายรวม - 
ยุทธศาสตร์ที่ - 

เป้าหมายที่ - 

แนวทางการพัฒนา -  
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ความสอดคล้องกับแผนความม่ันคงแห่งชาติ 
o ยุทธศาสตร์ที่  - 

แผนระดับท่ี 3 (ตามมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560) 
o แผนที่สอดคล้อง แผนปฏิบัติราชการ ของส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
o แผนที่สอดคล้อง แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี ของส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
o นโยบายการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
o นโยบายการรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 
o นโยบายการลดความเหลื่อมล้้าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
o นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ้ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
o นโยบายการยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
o นโยบายการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
o นโยบายการส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
o นโยบายการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และพัฒนา และ

นวัตกรรม 
o นโยบายการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ กับการใช้

ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
o นโยบายการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริต 

และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
o นโยบายการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง    
................................................................................................................................................................... 
นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ 
o 1. การจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย 
o 2. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
o 3. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเทา่เทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย 
o 4. การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
o 5. การส่งเสริมสนับสนนุวิชาชีพครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธกิาร 
o 6. การพัฒนาระบบราชการ และการบริการภาครัฐยุคดิจิทลั 
o 7. การขับเคลื่อนกฎหมายการศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติ 

นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
o ด้านความปลอดภัย 
o ด้านโอกาสและการลดความเหลื่อมล้้าทางการศึกษา  
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o ด้านคุณภาพ 
o ด้านประสิทธิภาพ 

8. หลักการและเหตุผล 
 กระทรวงศึกษาธิการมุ่งมั่นด้าเนินการภารกิจหลักตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 
2580) ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนทุกแผนย่อยในประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู้ และแผนย่อยที่ 3  
ในประเด็น 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต รวมทั้งแผนการปฏิรูป ประเทศด้านการศึกษา  
(ฉบับปรับปรุง) และนโยบายรัฐบาลทั้งในส่วนนโยบายหลักด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนา
ศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย และนโยบายเร่งด่วน เรื่อง การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 และพหุปัญญาของ
มนุษย์ที่หลากหลายและสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ร่าง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) โดยเฉพาะหมุดหมายที่ 12  
ไทยมีก้าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคตแผนการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. 2560 – 2579 รวมทั้งนโยบายและแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยจะได้รับการพัฒนา
ในทุกมิติ ทั้งในด้านโอกาส ความเท่าเทียมความเสมอภาค ความปลอดภัย และมีสมรรถนะที่ส้าคัญจ้าเป็น  
ในศตวรรษท่ี 21 และมีความพร้อมร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งค่ังและยั่งยืน 

ดังนั้น ในการเร่งรัดการท้างานภาพรวมกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นความไว้วางใจให้กับสังคม
และผลักดันให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ก้าหนดหลักการส้าคัญใน
การประกาศนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไว้ดังนี้ 
 1. การจัดการศึกษาเพ่ือความปลอดภัย 
 2. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 3. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย 
 4. การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 5. การส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 6. การพัฒนาระบบราชการ และการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล 
 7. การขับเคลื่อนกฎหมายการศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติ 

เพ่ือเป็นการตระหนักถึงความส้าคัญของนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิ การ ประจ้าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 ข้อที่ 1 เรื่อง การจัดการศึกษาเพ่ือความปลอดภัยส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา  
จึงจัดท้าโครงการส่งเสริมความปลอดภัยในสถานศึกษา เพ่ือให้สถานศึกษาตระหนักถึงความส้าคัญของ  
ความปลอดภัยในสถานศึกษา และส่งเสริมให้โรงเรียนด้าเนินการเสริมสร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้เรียน ให้ผู้เรียนมี
ปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงการสร้างทักษะให้ผู้เรียนมีความสามารถในการดูแลตนเองจากภัย
อันตรายต่าง ๆ เช่น ยาเสพติด การล่วงละเมิด ภัยคุกคามทางไซเบอร์ ภัยพิบัติ เป็นต้น  
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9.  วัตถุประสงค์  

1) เพ่ือให้สถานศึกษาตระหนักถึงความส้าคัญของความปลอดภัยในสถานศึกษา  
 2) เพ่ือส่งเสริมความปลอดภัยให้แก่ผู้เรียน ให้ผู้เรียนมีปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงการสร้าง
ทักษะให้ผู้เรียนมีความสามารถในการดูแลตนเองจากภัยอันตรายต่าง ๆ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคม 
10.  เป้าหมาย 
     เชิงปริมาณ (ผลผลิต) 
  1) โรงเรียนในสังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 135 โรงเรียน 
  2) นักเรียนในสังกัดทุกคน 
     เชิงคุณภาพ (ผลลัพท์) 
  3) สถานศึกษามีรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่าง
มีคุณภาพ มีความสุข และได้รับการปกป้องคุ้มครองความปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงการสร้างทักษะให้
ผู้เรียนมีความสามารถในการดูแลตนเองจากภัยอันตรายต่าง ๆ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคม เช่น ภัยจากยาเสพ
ติด การล่วงละเมิด ภัยคุกคามทางไซเบอร์ ภัยพิบัติ เป็นต้น 
11.  กิจกรรม และข้ันตอนการด าเนินงาน  

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
โครงการส่งเสริมความปลอดภัยในสถานศึกษา 
ประกอบด้วย 3 กิจกรรม  ดังนี้  
กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการใช้งานระบบ MOE 
Safety Platforms  
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
1.2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
กิจกรรมที่ 2 การประกวดสถานศึกษาสีขาว 
2.1 แจ้งโรงเรียนในสังกัด  
2.2 ประชุมคณะกรรมการ 
2.3 ลงพื้นที่เพ่ือการประเมินเชิงประจักษ์ 
กิจกรรมที่ 3 การคดัเลือกสถานศึกษาปลอดภัย  
ประจ า สพป.พังงา 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
3.1 แจ้งข้อมูลโครงการไปยังโรงเรียน  
3.2 ประชุมคณะกรรมการ (ประเมินจากเอกสาร) 
3.3 ลงพ้ืนที่เพ่ือการประเมินเชิงประจักษ์ 

 
 

มกราคม – มีนาคม 
2566 

 
 
 

มกราคม – มีนาคม 
2566 

 
 

กุมภาพันธ์ – สิงหาคม 
2566 

 
 

 
 

นางสาวภัคจิรา รักชีพ  
 
 
 
 

นางสาวภัคจิรา รักชีพ  
 
 
 

นางสาวภัคจิรา รักชีพ  
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12.  งบประมาณ แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
      12.1   รวมทั้งหมด  40,000  บาท  
      12.2   ค่าใช้จ่ายจ้าแนกตามกิจกรรม 

กิจกรรม 
รวม 

งบประมาณ 

ระยะเวลาการเบิกจ่าย 
ไตรมาสที่ 

1 
ไตรมาสที่ 

2 
ไตรมาสที่ 

3 
ไตรมาสที่ 

4 
กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการใช้งาน
ระบบ MOE Safety Platforms 
ค่าใช้จ่ายดังนี้ 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
  (10คนx2มื้อx35บาท) 
- ค่าอาหารกลางวัน  
  (10คนx1มื้อx120บาท) 
- ค่าตอบแทนวิทยากร 
  (2คนx3ชั่วโมงx1,200บาท) 
- ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ 

13,000 
 
 

700 
 

1,900 
 

7,200 
 

3,900 

 
 
 
 

 
 
 

700 
 

1,900 
 

7,200 
 

3,900 

 
 
 
 

 
 
 
 

กิจกรรม 2 การประกวดสถานศึกษาสีขาว 
ค่าใช้จ่ายดังนี้ 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
  (5คนx2มื้อx2วันx35บาท) 
- ค่าอาหารกลางวัน  
  (5คนx1มื้อx2วันx120บาท) 
- ค่าน้้ามันเชื้อเพลิง/ค่าชดเชยน้า้มัน  
- ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการฯ 
  (5 คน ๆ ละ 240 บาท x3วัน) 
- ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ 

10,500 
 

700 
 

1,200 
 

3,000 
3,600 

 
2,000 

 
 
 

 
 
 

 
 

700 
 

1,200 
 

3,000 
3,600 

 
2,000 

 
 
 

กิจกรรม 3 การคัดเลือกสถานศึกษา
ปลอดภัย ประจ าสพป.พังงา 
ค่าใช้จ่ายดังนี้ 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
  (10คนx2มื้อx2วันx35บาท) 
- ค่าอาหารกลางวัน  

16,500 
 
 
1,400 

 
2,400 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

1,400 
 

2,400 
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กิจกรรม 
รวม 

งบประมาณ 

ระยะเวลาการเบิกจ่าย 
ไตรมาสที่ 

1 
ไตรมาสที่ 

2 
ไตรมาสที่ 

3 
ไตรมาสที่ 

4 
  (10คนx1มื้อx2วันx120บาท) 
- ค่าน้้ามันเชื้อเพลิง/ค่าชดเชยน้า้มัน  
- ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการฯ 
  (10 คน ๆ ละ 240 บาท x3วัน) 
- ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ 

 
3,000 
7,200 

 
2,500 

 
3,000 
7,200 

 
2,500 

รวม 40,000 - 13,000 27,000 - 
หมายเหตุ   ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

13.  การวัดและประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ 

เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละ 80 ของโรงเรียนในสังกัดที่เข้าร่วมโครงการสามารถด้าเนินงาน
ความปลอดภัยในสถานศึกษาได้ 
2. ร้อยละ 90 ของโรงเรียนเข้าใช้งานระบบมาตรฐานความปลอดภัย
กระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Platforms) 
เชิงคุณภาพ 
3. ร้อยละ 100 ของนักเรียนรู้สึกปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ และมี
ทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยอันตรายต่าง ๆ ท่ามกลางสภาพแวดล้อม
ทางสังคม 

 
ส้ารวจ 

 
 

ส้ารวจ 
 
ประเมินผล 

 
แบบส้ารวจข้อมูล 

 
 

แบบส้ารวจข้อมูล 
 
แบบรายงานผล
การด้าเนินงาน
ตามโครงการ 

 
14.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผู้เรียนเรียนได้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข และได้รับการปกป้องคุ้มครองความปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและ
จิตใจ รวมถึงมีทักษะ ความสามารถในการดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากภัยอันตรายต่าง ๆ ท่ามกลางสภาพแวดล้อม
ทางสังคม เช่น ภัยจากยาเสพติด การล่วงละเมิด ภัยคุกคามทางไซเบอร์ ภัยพิบัติ เป็นต้น 
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1. ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจ้าปี 2566 
2. แผนงาน    พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
3. กลุ่ม/หน่วยที่รับผิดชอบ  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวภัคจิรา   รักชีพ 
5. ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง    โครงการใหม่  
6. สนองกลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
7. ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับต่าง ๆ  
แผนระดับท่ี 1 

ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 ประเด็นข้อ 1. การลดความเหลื่อมล้้า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
         ข้อย่อย 1.6 ลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเป้าเพ่ือช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสโดยตรง 

เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติข้อ 1. สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้้าในทุกมิติ 
การบรรลุตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 

      ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ตระหนักถึงความส้าคัญของระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน และส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนทุกโรง ให้มีความเข้มแข็ง
และนักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือคุ้มครองอย่างต่อเนื่อง เพ่ือช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
นักเรียนให้มีความสมบูรณ์พร้อมอย่างเป็นองค์รวมทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาความรู้ความสามารถ มีทักษะในการ
ด้ารงชีวิตรอดพ้นจากสภาวะวิกฤตต่าง ๆ ได้อย่างปลอดภัย ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงาจึง
จัดท้าโครงการส่งเสริมพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจ้าปี 2566 ขึ้น 
แผนระดับท่ี 2 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 
เป้าหมายแผนแม่บท : คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพ่ิมข้ึน 
การบรรลุตามเป้าหมายของแผนแม่บท  

     การพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความสามารถ  
มีคุณธรรม จริยธรรม และวิถีชีวิตที่เป็นสุขตามที่สังคมมุ่งหวังโดยผ่านกระบวนการทางการศึกษานั้น นอกจากจะ
ด้าเนินการด้วยการส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนแล้ว การป้องกันและการช่วยเหลือปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับนักเรียน 
ก็เป็นสิ่งส้าคัญประการหนึ่งของการพัฒนาเนื่องจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปอย่างมาก ทั้งทางด้านการสื่อสาร 
เทคโนโลยีต่าง ๆ ซึ่งส่งผลกระทบทางบวกและทางลบ เช่น ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาการระบาดของสารเสพติด 
ปัญหาการแข่งขันในรูปแบบต่าง ๆ ปัญหาครอบครัวซึ่งก่อเกิดความทุกข์ ความวิตกกังวล ความเครียดการปรับตัว 
ที่ไม่เหมาะสมหรืออ่ืน ๆ ที่เป็นผลเสียต่อสุขภาพจิตและสภาพกายของทุกคนที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น ภาพความส้าเร็จ  
ที่เกิดจากการพัฒนา นักเรียนให้เป็นไปตามความมุ่งหวังนั้น จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  
ในการด้าเนินการต่าง ๆ เพ่ือดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างใกล้ชิด เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนให้เติบโต   
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งอกงามเป็นบุคคลที่มีคุณค่าของสังคมต่อไป ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ตระหนักถึง
ความส้าคัญของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนในโรงเรียนทุกโรง ให้มีความเข้มแข็ง และนักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือคุ้มครองอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้มีความสมบูรณ์พร้อมอย่างเป็นองค์รวมทั้งด้านร่างกาย 
สติปัญญาความรู้ความสามารถ มีทักษะในการด้ารงชีวิตรอดพ้นจากสภาวะวิกฤตต่าง ๆ ได้อย่างปลอดภัย 
ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงาจึงจัดท้าโครงการส่งเสริมพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน 
ประจ้าปี 2566 ขึ้น 

แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนย่อยมาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหา
เฉพาะกลุ่ม 

แนวทางการพัฒนา 1) จัดให้มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย โดยพัฒนาระบบ 
และกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เพ่ือให้สามารถให้ความ
ช่วยเหลือกับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายและครอบคลุมครบกลุ่ม อาทิ ทั้งเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้มีความบกพร่องทาง
ร่างกาย เหยื่อของความรุนแรงต่าง ๆ และการค้ามนุษย์ แรงงานในภาคการผลิตที่มีความเสี่ยง ผู้ติดเชื้อ และบุคคลที่
ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ 

เป้าหมายของแผนย่อย มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความ
ช่วยเหลือเป็นพิเศษได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 

การบรรลุตามเป้าหมายของแผนย่อย   
      สถานศึกษาในสังกัดมีและใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพ่ือช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ส่งผลให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพเป็นคนที่สมบูรณ์ทั้ง
ทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา 

องค์ประกอบ : เครื่องมือในการให้ความช่วยเหลือ 
ปัจจัย : การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย 
แผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา 

เป้าหมายรวม 2. ลดความเหลื่อมล้้าทางการศึกษา 
เรื่องและประเด็นปฏิรูป 3. การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้้าทางการศึกษา 

เป้าหมายรวม 1. เด็ก เยาวชน และประชาชน ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส ทุกคนมีความ
เสมอภาคในโอกาสพัฒนาตนเองตามศักยภาพและเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ รวมถึงเสริมสร้างพัฒนาครูและ
สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ตลอดจนวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ที่น้าไปใช้ได้จริงเพ่ือยกระดับ
ความสามารถของคนไทยได้อย่างยั่งยืน 

ประเด็นการปฏิรูป 3.1 การด้าเนินการเพ่ือลดความเหลื่อมล้้าทางการศึกษา 
เป้าหมายรวม เด็ก เยาวชน และประชาชน ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส ทุกคนมีความเสมอ

ภาคในโอกาสพัฒนาตนเองตามศักยภาพและเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ รวมถึงเสริมสร้างพัฒนาครูแ ละ



ห น้ า  | 65 

 
สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ตลอดจนวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ที่น้าไปใช้ได้จริงเพ่ือยกระดับ
ความสามารถของคนไทยได้อย่างยั่งยืน 

กิจกรรม 1 ส่งเสริมโอกาสและพัฒนาคุณภาพนักเรียน เพ่ือบรรเทาอุปสรรคการมาเรียนของนักเรียน
ยากจนพิเศษและยากจนให้มีความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษาจนส้าเร็จการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและตาม
ศักยภาพ 

  เป้าหมาย ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสในระบบการศึกษาได้รับโอกาสทางการศึกษาจน
ส้าเร็จการศึกษาข้ันพื้นฐานและตามศักยภาพ 

ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
o ยุทธศาสตร์ที่...-......... 

เป้าหมาย.....-.......... 
 แนวทาง.......-....... 
 แนวทาง........-...... 

ความสอดคล้องกับแผนความม่ันคงแห่งชาติ 
o ยุทธศาสตร์ที่  - 

แผนระดับท่ี 3 (ตามมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560) 
o แผนที่สอดคล้อง แผนปฏิบัติราชการ ของส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
o แผนที่สอดคล้อง แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี ของส้านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน 
ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 

o นโยบายการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษตัริย ์
o นโยบายการรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 
o นโยบายการลดความเหลื่อมล้้าของสังคม และการสร้างโอกาสการเขา้ถึงบริการของรัฐ 
o นโยบายการศึกษาและเรยีนรู้ การทะนุบ้ารุงศาสนา ศลิปะและวัฒนธรรม 
o นโยบายการยกระดับคณุภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
o นโยบายการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
o นโยบายการส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
o นโยบายการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และพัฒนา และนวัตกรรม 
o นโยบายการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดลุระหว่างการอนุรักษ์ กับการใช้ประโยชน์อย่าง

ยั่งยืน 
o นโยบายการส่งเสริมการบรหิารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจรติ และประพฤติมิ

ชอบในภาครัฐ 
o นโยบายการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
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กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
      1. พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 
      2. พรบ. การป้องกันและการแก้ไขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 
      3. พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 
นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ 
o 1. การจัดการศึกษาเพ่ือความปลอดภัย 
o 2. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
o 3. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย 
o 4. การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
o 5. การส่งเสริมสนับสนุนวิชาชพีครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
o 6. การพัฒนาระบบราชการ และการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล 
o 7. การขับเคลื่อนกฎหมายการศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติ 

นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
o ด้านความปลอดภัย 
o ด้านโอกาสและการลดความเหลื่อมล้้าทางการศึกษา 
o ด้านคุณภาพ 
o ด้านประสิทธิภาพ 

8. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยความตระหนักถึงความส้าคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้มีความสมบูรณ์  
และความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา ความรู้ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนให้มีทักษะใน
การด้ารงชีวิต กระทรวงศึกษาธิการ โดยกรมสามัญศึกษาในสมัยนั้น ได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข จึงได้จัดท้า "ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน"  
ขึ้นตั้งแต่ปี 2543 และเมื่อมีการปรับโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการเมื่อปี พ.ศ.2546 ส้านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ซึ่งรับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงก้าหนดนโยบายส้าคัญในการ  
ให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งจัดให้มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และด้าเนินการอย่างจริงจังต่อเนื่อง  
เพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งนักเรียนทุกคนจะต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือ พิทักษ์ ปกป้อง คุ้มครองอย่างรอบด้าน
ด้วยกระบวนการที่ถูกต้อง เหมาะสม และทันเหตุการณ์ และได้รับการพัฒนาในทุกมิติ เพ่ือให้เป็นคนดี  
มีความสุข และปลอดภัยในสภาพสังคมปัจจุบัน 
 การพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความสามารถ  
มีคุณธรรม จริยธรรม และวิถีชีวิตที่เป็นสุขตามที่สังคมมุ่งหวังโดยผ่านกระบวนการทางการศึกษานั้น นอกจากจะ
ด้าเนินการด้วยการส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนแล้ว การป้องกันและการช่วยเหลือปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับนักเรียน 
ก็เป็นสิ่งส้าคัญประการหนึ่งของการพัฒนาเนื่องจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปอย่างมาก ทั้งทางด้านการสื่อสาร 
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เทคโนโลยีต่าง ๆ ซึ่งส่งผลกระทบทางบวกและทางลบ เช่น ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาการระบาดของสารเสพติด 
ปัญหาการแข่งขันในรูปแบบต่าง ๆ ปัญหาครอบครัวซึ่งก่อเกิดความทุกข์ ความวิตกกังวล ความเครียดการปรับตัว
ที่ไม่เหมาะสมหรืออ่ืน ๆ ที่เป็นผลเสียต่อสุขภาพจิตและสภาพกายของทุกคนที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น ภาพความส้าเร็จที่
เกิดจากการพัฒนา นักเรียนให้เป็นไปตามความมุ่งหวังนั้น จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  
ในการด้าเนินการต่าง ๆ เพ่ือดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างใกล้ชิด เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนให้เติบโต  
งอกงามเป็นบุคคลที่มีคุณค่าของสังคมต่อไป 
 ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ตระหนักถึงความส้าคัญของระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน และส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนทุกโรงให้มีความเข้มแข็ง
และนักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือคุ้มครองอย่างต่อเนื่อง เพ่ือช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
นักเรียนให้มีความสมบูรณ์พร้อมอย่างเป็นองค์รวมทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาความรู้ความสามารถ มีทักษะในการ
ด้ารงชีวิตรอดพ้นจากสภาวะวิกฤตต่าง ๆ ได้อย่างปลอดภัย ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงาจึง
จัดท้าโครงการส่งเสริมพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจ้าปี 2566 ขึ้น 

9.  วัตถุประสงค์  
 1) เพ่ือพัฒนางานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 
 2) เพ่ือพัฒนาให้ครูที่ท้าหน้าที่เป็นนักจิตวิทยาประจ้าสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ทราบบทบาทและ
หน้าที่ในการเป็นนักจิตวิทยาประจ้าสถานศึกษา และสามารถน้าหลักจิตวิทยาไปใช้ให้ค้าปรึกษา ช่วยปรับทุกข์ 
สร้างสุข แก้ไขปัญหา และช่วยเหลือนักเรียน 
 3) เพ่ือคัดเลือกและติดตามผลการด้าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนภายในโรงเรียน 
 4) เพ่ือให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพเป็นคนที่สมบูรณ์  
ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา 
10.  เป้าหมาย 
      เชิงปริมาณ (ผลผลิต) 
 1) โรงเรียนในสังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 134 โรงเรียน 
 2) ครูที่ได้รับการคัดเลือกเป็นนักจิตวิทยาประจ้าสถานศึกษาหรือครูผู้รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน จ้านวน 134 โรงเรียน  
 3) นักเรียนในสังกัดทุกคน 
      เชิงคุณภาพ (ผลลัพท์) 
 4) ครูที่เข้าร่วมโครงการเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ในการเป็นนักจิตวิทยาประจ้า
สถานศึกษา และสามารถน้าหลักจิตวิทยาไปใช้ให้ค้าปรึกษา ช่วยปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ไขปัญหา และช่วยเหลือ
นักเรียน รวมถึงเข้าใจรูปแบบการด้าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของส้านัก งานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพังงา 
 5) นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาตามศักยภาพ 



ห น้ า  | 68 

 
11.  กิจกรรม และข้ันตอนการด าเนินงาน  

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ประจ าปี 2566 ประกอบด้วย 4 กิจกรรม  ดังนี้  
1. กิจกรรม การคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
   1.1 แจ้งโรงเรียนในสังกัดส่งผลงานเพ่ือเข้าร่วมการ
คัดเลือกฯ 
   1.2 แต่งตัง้คณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาเพ่ือรับ
รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   1.3 ประชุมคณะกรรมการฯ 
   1.4 คณะกรรมการฯ ประเมินโรงเรียนที่เข้ารับการ
คัดเลือกสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
   1.5 ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือก 
   1.6 แจ้งรายชื่อและจัดส่งผลงานโรงเรียนที่ได้รับการ
คัดเลือกไปยังส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ท้าหน้าที่
คัดเลือกในระดับภูมิภาค (ภาคใต้) 
2. กิจกรรม การคัดเลือกครูต้นแบบทักษะชีวิตฯ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
   2.1 แจ้งโรงเรียนในสังกัดส่งผลงานเพ่ือเข้าร่วมการ
คัดเลือกฯ 
   2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาเพ่ือรับ
รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   2.3 ประชุมคณะกรรมการฯ 
   2.4 คณะกรรมการฯ ประเมินโรงเรียนที่เข้ารับการ
คัดเลือกสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
   2.5 ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือก 

 
 

เมษายน - มิถุนายน 
2566 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมษายน - มิถุนายน 
2566 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

นางสาวภัคจิรา รักชีพ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวภัคจิรา รักชีพ  
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กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

   2.6 แจ้งรายชื่อและจัดส่งผลงานโรงเรียนที่ได้รับการ
คัดเลือกไปยังส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ท้าหน้าที่
คัดเลือกในระดับภูมิภาค (ภาคใต้) 
3. กิจกรรม จัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูที่ได้รับการ
คัดเลือกเป็นนักจิตวิทยา ประจ าสถานศึกษาหรือครู
ผู้รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
   3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการด้าเนินการจัดอบรมฯ 
   3.2 ด้าเนินการจัดอบรมฯ ตามโครงการ 
   3.3 สรุปผลการด้าเนินการจัดกิจกรรม 
4. กิจกรรม เยี่ยมบ้านนักเรียน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
   4.1 แจ้งโรงเรียนด้าเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียน และส่ง
สรุปผลการเยี่ยมบ้านนักเรียนมายังส้านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพังงา 
   4.2 แต่งตั้งคณะกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน 
   4.3 ประชุมคณะกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน เพ่ือก้าหนด
แผนการเยี่ยมบ้านนักเรียนร่วมกัน 
   4.4 แจ้งสถานศึกษา / ประสานผู้ปกครอง 
   4.5 คณะกรรมการฯ ด้าเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียน 
   4.6 สรุปผลการด้าเนินกิจกรรม 

เมษายน - มิถุนายน 
2566 

 
 
 
 

 
กรกฎาคม – กันยายน 

2566 
 

 
นางสาวภัคจิรา รักชีพ  

 
 
 
 
 

 
นางสาวภัคจิรา รักชีพ 
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12.  งบประมาณ แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
      5.1   รวมทั้งหมด  44,100  บาท  
              - เงินงบประมาณ ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 10,000 บาท  
              - เงินงบประมาณ ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    34,100 บาท  
      5.2   ค่าใช้จ่ายจ้าแนกตามกิจกรรม 

กิจกรรม 
รวม 

งบประมาณ 

ระยะเวลาการเบิกจ่าย 
ไตรมาสที่ 

1 
ไตรมาสที่ 

2 
ไตรมาสที่ 

3 
ไตรมาสที่ 

4 
กิจกรรมที่ 1 การคดัเลือกสถานศึกษาเพื่อรับ
รางวัลระบบดแูลช่วยเหลือนักเรียน  
ค่าใช้จ่ายดังนี้ (งบ สพฐ) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
  (10คนx2มื้อx35บาท) 
- ค่าอาหารกลางวัน  
  (10คนx1มื้อx120บาท) 
- ค่าน้้ามันเชื้อเพลิง/ค่าชดเชยน้า้มัน  
- ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการฯ (ประเมินเชิงประจักษ์) 
  (10 คน ๆ ละ 240 บาท) 

6,300    
 
 

700 
 

1,200 
 

2,000 
2,400 

 
 
 
- 
 
- 
 
- 
- 

กิจกรรมที่ 2 การคัดเลือกครูต้นแบบทักษะ
ชีวิตฯ  ค่าใช้จ่ายดังนี้ (งบ สพฐ.) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
  (10คนx2มื้อx35บาท) 
- ค่าอาหารกลางวัน  
  (10คนx1มื้อx120บาท) 
- ค่าน้้ามันเชื้อเพลิง/ค่าชดเชยน้า้มัน  
- ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการฯ (ประเมินเชิงประจักษ์) 
  (10 คน ๆ ละ 240 บาท) 

6,300   
 
- 
 
- 
 
- 
- 

 
 

700 
 

1,200 
 

2,000 
2,400 

 
 
- 
 
- 
 
- 
- 
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กิจกรรม 
รวม 

งบประมาณ 

ระยะเวลาการเบิกจ่าย 
ไตรมาสที่ 

1 
ไตรมาสที่ 

2 
ไตรมาสที่ 

3 
ไตรมาสที่ 

4 
กิจกรรม 3 จัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูที่
ได้รับการคัดเลือกเป็นนักจิตวิทยา ฯ 
ค่าใช้จ่ายดังนี้ (งบเขต) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
  (10คนx2มื้อx35บาท) 
- ค่าอาหารกลางวัน  
  (10คนx1มื้อx120บาท) 
- ค่าตอบแทนวิทยากร 
  (1คนx3ชั่วโมงx1,200บาท),  
   (1คนx3ชั่วโมงx600บาท) 
- ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ 

10,000  
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 
 

700 
 

1,200 
 

5,400 
 

2,700 

 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

กิจกรรมที่ 4 เยี่ยมบ้านนักเรียน 
ค่าใช้จ่ายดังนี้ (งบ สพฐ.) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
  (10คนx1มื้อx35บาท) 
- ค่าน้้ามันเชื้อเพลิง/ค่าชดเชยน้า้มัน  
- ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะท้างาน  
  (10 คน ๆ ละ 240 บาท)  
- ค่าไวนิล  
- ค่าวัสดุ (ถุงยังชีพ) 
  (25 ถุง ๆ ละ 500 บาท) 

21,500  
 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 

 
 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 

 
 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 

 
 

350 
 

5,000 
2,400 

 
1,250 

12,500 

รวม 44,100 0 0 22,600 21,500 
หมายเหตุ   ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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13.  การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ 
เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละ 80 ของครูที่ผ่านการฝึกอบรม เกิดความรู้ 
ความเข้าใจในเนื้อหาการอบรม 
เชิงคุณภาพ 
2. ร้อยละ 100 ของนักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือ 

 
ทดสอบก่อน 

และหลังอบรม 
 

ประเมินผล 

 
แบบทดสอบก่อน และหลังอบรม 

 
 

แบบรายงานผลการด้าเนินงาน
ตามโครงการ 

14.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ครูที่ท้าหน้าที่เป็นนักจิตวิทยาประจ้าสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ทราบบทบาทและหน้าที่ในการ
เป็นนักจิตวิทยาประจ้าสถานศึกษา และสามารถน้าหลักจิตวิทยาไปใช้ให้ค้าปรึกษา ช่วยปรับทุกข์ สร้างสุข  
แก้ไขปัญหา และช่วยเหลือนักเรียน รวมถึงเข้าใจรูปแบบการด้าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของส้านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 
 2. นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือได้ตรงตามสภาพปัญหา ก่อให้เกิดพฤติกรรมที่เหมาะสม 
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1. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนางานสุขภาพจิตในสถานศึกษา 
2. แผนงาน    พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
3. กลุ่ม/หน่วยที่รับผิดชอบ  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวภัคจิรา   รักชีพ 
5. ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง    โครงการใหม่  
6. สนองกลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
7. ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับต่าง ๆ  
แผนระดับท่ี 1 

ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
ประเด็นข้อ 3. การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม 

         ข้อย่อย 3.1 การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะส้าหรับศตวรรษที่ 21 
 เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส้าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
 การบรรลุตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
      ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ได้ตระหนักถึงความส้าคัญในการด้าเนินงาน

สุขภาพจิตในสถานศึกษา จึงก้าหนดให้มีโครงการพัฒนางานสุขภาพจิตในสถานศึกษา เพ่ือช่วยดูแลสุขภาพจิต  
ของเด็กนักเรียนได้ตั้งแต่ในระยะเริ่มต้นในการสังเกต เฝ้าระวังและคัดกรองเด็กในชั้นเรียน ท้าให้ครูที่เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเรื่องสุขภาพจิตเด็กวัยเรียน การประเมินคัดกรองสุขภาพจิตเด็กวัยเรียน และการ
ส่งเสริมสุขภาพจิตและความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กนักเรียน และสามารถคัดกรองเด็กนักเรียนได้อย่างถูกต้อง
และมีประสิทธิภาพ 
แผนระดับท่ี 2 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 
 เป้าหมาย 1. คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึน มีทักษะที่จ้าเป็นของโลกศตวรรษ 

ที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท้างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น มีนิสัยใฝ่
เรียนรู้อยา่งต่อเนื่องตลอดชีวิต     

การบรรลุตามเป้าหมายของแผนแม่บท  
      ครูที่ท้าหน้าที่รับผิดชอบงานสุขภาพจิตในสถานศึกษา มีความรู้ความเข้าใจเรื่องสุขภาพจิตเด็กวัยเรียน  

การประเมินคัดกรองสุขภาพจิตเด็กวัยเรียน และการส่งเสริมสุขภาพจิตและความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กนักเรียน  
และสามารถคัดกรองเด็กนักเรียนได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อ 
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

 แนวทางพัฒนา (2) พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับการศึกษา รวมถึงจัดกิจกรรมเสริม
ทักษะเพ่ือพัฒนาทักษะส้าหรับศตวรรษที่ 21 มีการผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับเนื้อหาและวิธีการสอน โดยใช้
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เทคโนโลยีสนับสนุนทฤษฎีการเรียนรู้แบบใหม่ในการพัฒนาเนื้อหาและทักษะแบบใหม่ เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21 ควรมีคุณลักษณะที่มีชีวิต มีพลวัต มีปฏิสัมพันธ์ การเชื่อมต่อและมีส่วนร่วม 

 เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะ 
ที่จ้าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น  

 การบรรลุตามเป้าหมายของแผนย่อย   
      ครูที่ท้าหน้าที่รับผิดชอบงานสุขภาพจิตในสถานศึกษา มีความรู้ความเข้าใจเรื่องสุขภาพจิตเด็กวัยเรียน  

การประเมินคัดกรองสุขภาพจิตเด็กวัยเรียน และการส่งเสริมสุขภาพจิตและความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กนักเรียน  
และสามารถ คัดกรองเด็กนักเรียนได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา 
 เป้าหมายรวม 1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 

ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
o ยุทธศาสตร์ที่...-......... 

เป้าหมาย.....-.......... 
 แนวทาง.......-....... 
 แนวทาง........-...... 

ความสอดคล้องกับแผนความม่ันคงแห่งชาติ 
o ยุทธศาสตร์ที่  - 

แผนระดับท่ี 3 (ตามมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560) 
o แผนที่สอดคล้อง แผนปฏิบัติราชการ ของส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
o แผนที่สอดคล้อง แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี ของส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
o นโยบายการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
o นโยบายการรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 
o นโยบายการลดความเหลื่อมล้้าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
o นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ้ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
o นโยบายการยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
o นโยบายการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
o นโยบายการส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
o นโยบายการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และพัฒนา  

และนวัตกรรม 
o นโยบายการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ กับการใช้

ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
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o นโยบายการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริต  

และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
o นโยบายการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
     .................................................................................................................................................................. 
นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ 
o 1. การจัดการศึกษาเพ่ือความปลอดภัย 
o 2. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
o 3. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย 
o 4. การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
o 5. การส่งเสริมสนับสนุนวิชาชพีครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
o 6. การพัฒนาระบบราชการ และการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล 
o 7. การขับเคลื่อนกฎหมายการศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติ 

นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
o ด้านความปลอดภัย 
o ด้านโอกาสและการลดความเหลื่อมล้้าทางการศึกษา 
o ด้านคุณภาพ 
o ด้านประสิทธิภาพ 

8. หลักการและเหตุผล 
 กรมสุขภาพจิตได้มีการส้ารวจสถานการณ์ระดับสติปัญญาเด็กไทยวัยเรียน ระดับชั้น ประถมศึกษาปี
ที่ 1  ในปี พ.ศ. 2561 พบว่าระดับสติปัญญาเฉลี่ยเท่ากับ 94.73 ซึ่งต่้าลง เกือบ 3 จุดเมื่อเทียบกับการส้ารวจในปี
พ.ศ. 2559 (ระดับสติปัญญาเฉลี่ย 98.2 อีกทั้งสถานการณ์ในช่วงที่ผ่านมา รวมทั้งสถานการณ์โควิด -19 พบว่า  
มีการรายงานข้อมูลความต้องการการช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตของเด็กและเยาวชนในช่วงวัยเรียนมีแนวโน้มเพ่ิม
มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงได้มีการท้างานร่วมกับกรมสุขภาพจิต  
เพ่ือช่วยดูแลสุขภาพจิตของเด็กนักเรียนได้ตั้งแต่ในระยะเริ่มต้นในการสังเกต เฝ้าระวังและคัดกรองเด็กในชั้นเรียน 
โดยให้มีครูนักจิตวิทยาประจ้าสถานศึกษาเพ่ือท้าหน้าที่ดูแลสุขภาพจิตของเด็กนักเรียน    
 รัฐบาลให้ความส้าคัญกับการพัฒนาศักยภาพของเด็กไทยทุกมิติด้วยหลัก 4H ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ 
Health โดย ศธ. ร่วมกับ สธ. ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจที่เข้มแข็ง พร้อมส้าหรับการเรียนรู้ 
มีศูนย์ MOE Safety Center ที่ด้าเนินการอย่างต่อเนื่อง เน้นการสร้างทักษะให้นักเรียนและครูดูแลตัวเองได้  
มีโครงการ Basic Life Support การกู้ชีพขั้นพ้ืนฐาน ขณะที่ระยะต่อไปจะมีโครงการ 1 โรงเรียน 1 ครูอนามัย 
เพ่ือสร้างเด็กไทยให้มีความรู้การคัดกรองดูแลสุขภาพและความเสี่ยงต่าง ๆ ในเบื้องต้น ส่วนเรื่องสภาพจิตใจ
โดยเฉพาะหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ที่อาจเพ่ิมปัญหาเรื่องของโรคซึมเศร้าเข้ามาในกลุ่ม
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นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ศธ. จึงมีโครงการ School Health HERO เพ่ือเฝ้าระวังปัญหาพฤติกรรม
และอารมณ์ และส่งต่อทีมสาธารณสุขผ่านแอพพลิเคชันได้ 
 ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ได้ตระหนักถึงความส้าคัญในการด้าเนินงาน
สุขภาพจิตในสถานศึกษา จึงก้าหนดให้มีโครงการพัฒนางานสุขภาพจิตในสถานศึกษา เพ่ือช่วยดูแลสุขภาพจิตของ
เด็กนักเรียนได้ตั้งแต่ในระยะเริ่มต้นในการสังเกต เฝ้าระวังและคัดกรองเด็กในชั้นเรียน ท้าให้ครูที่เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเรื่องสุขภาพจิตเด็กวัยเรียน การประเมินคัดกรองสุขภาพจิตเด็กวัยเรียน และการ
ส่งเสริมสุขภาพจิตและความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กนักเรียน และสามารถคัดกรองเด็กนักเรียนได้อย่างถูกต้อง
และมีประสิทธิภาพ 

9.  วัตถุประสงค์  
 1) เพ่ือให้ครูที่เข้าร่วมโครงการ เกิดความรู้ความเข้าใจเรื่องสุขภาพจิตเด็กวัยเรียน   
 2) เพ่ือให้ครูที่เข้าร่วมโครงการเกิดความรู้ความเข้าใจเรื่องการประเมิน/คัดกรองสุขภาพจิตเด็กวัยเรียน และ
สามารถคัดกรองสุขภาพจิตนักเรียนผ่านการใช้งานแอพพลิเคชั่น School Health HERO ได้ 
10.  เป้าหมาย 
      เชิงปริมาณ (ผลผลิต) 
 1) โรงเรียนในสังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 134 โรงเรียน 
 2) นักเรียนในสังกัดทุกคน 
      เชิงคุณภาพ (ผลลัพท์) 
 3) ครูที่เข้าร่วมโครงการ เกิดความรู้ความเข้าใจเรื่องสุขภาพจิตเด็กวัยเรียน และการประเมิน/คัดกรอง
สุขภาพจิตเด็กวัยเรียน รวมทั้งสามารถคัดกรองสุขภาพจิตนักเรียนผ่านการใช้งานแอพพลิเคชั่น School Health 
HERO ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
11.  กิจกรรม และข้ันตอนการด าเนินงาน  

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
โครงการพัฒนางานสุขภาพจิตในสถานศึกษา 
ประกอบด้วย 1 กิจกรรม  ดังนี้  
1. กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการใช้งานโปรแกรม 
School Health HERO 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
1.2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
1.3 สรุปและรายงานผลการด้าเนินโครงการ 

 
 

มกราคม – มีนาคม 
2566 

 
 
 
 

 
 

นางสาวภัคจิรา รักชีพ  
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12.  งบประมาณ แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
      12.1   รวมทั้งหมด  40,900  บาท  
      12.2   ค่าใช้จ่ายจ้าแนกตามกิจกรรม 

กิจกรรม 
รวม 

งบประมาณ 

ระยะเวลาการเบิกจ่าย 
ไตรมาสที่ 

1 
ไตรมาสที่ 

2 
ไตรมาสที่ 

3 
ไตรมาสที่ 

4 
กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการใช้งาน
โปรแกรม School Health HERO 
ค่าใช้จ่ายดังนี้ 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
  (150คนx2มื้อx35บาท) 
- ค่าอาหารกลางวัน  
  (150คนx1มื้อx120บาท) 
- ค่าตอบแทนวิทยากร 
  (2คนx1วันx600บาท) 
- ค่าท่ีพักก่อนการอบรม 
  (1ห้องx1,200บาท) 
- ค่าน้้ามันเชื้อเพลิง/ค่าชดเชยน้้ามัน 
- ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ 
- ค่าจัดจ้างถ่ายเอกสาร/จัดท้ารูปเล่ม 
- ค่าจัดจ้างท้าไวนิล 

40,900   
 
 

10,500 
 

18,000 
 

3,600 
 

1,200 
 

3,000 
4,000 
2,000 
1,000 

  
 
 
 

รวม 40,900 - 40,900 - - 
หมายเหตุ   ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

13.  การวัดและประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ 

เชิงปริมาณ 
1) ร้อยละ 80 ของโรงเรียนในสังกัดที่เข้าร่วม
โครงการสามารถด้าเนินงานสุขภาพจิตในสถานศึกษา
ได้ 
2) ร้อยละ 80 ของโรงเรียนเข้าใช้งานโปรแกรม 
School Health HERO 

 
ส้ารวจ 

 
 

ส้ารวจ 
 

 
แบบส้ารวจข้อมูล 

 
 

แบบส้ารวจข้อมูล 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ 

 
เชิงคุณภาพ 
3) ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่ผ่านการคัดกรองและ
จ้าแนกกลุ่มได้รับการช่วยเหลือ และสถานศึกษามี
การด้าเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และ จัดการ
เรียนการสอนได้มีประสิทธิภาพ 

 
ประเมินผล 

 
แบบรายงานผลการด้าเนินงานตาม

โครงการ 

14.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ครูที่เข้าร่วมโครงการสามารถคัดกรองนักเรียนผ่านแอพพลิเคชั่น School Health HERO ได้อย่างถูกต้อง 
และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถจ้าแนกนักเรียนออกเป็นกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปัญหา เพ่ือด้าเนินการ
ส่งเสริม แก้ไข และพัฒนานักเรียนได้ตรงตามสภาพปัญหาของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ห น้ า  | 79 

 

กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มโอกาสให้ประชากรวัยเรียนเข้าถึงบริการทางการศึกษาและมีความเสมอ 

              ภาคทางการศึกษา 
1. ช่ือโครงการ  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยครอบครัวและศูนย์การเรียน  
2. แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   
3. กลุ่ม/หน่วยที่รับผิดชอบ  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางอุษา   สินจ้าเริญ   
5. ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง    โครงการใหม่  
6. สนองกลยุทธ์ที่ 2 เพ่ิมโอกาสให้ประชากรวัยเรียนเข้าถึงบริการทางการศึกษาและมีความเสมอภาคทางการศึกษา 
7. ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับต่าง ๆ  
แผนระดับท่ี 1 

ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
ประเด็นข้อ การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

         ข้อย่อย การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
 การบรรลุตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
         การศึกษาเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานของคนไทยทุกคน ที่รัฐต้องจัดให้เพ่ือพัฒนาคนไทยทุกช่วงวัยให้มีความ

เจริญงอกงามทุกด้าน เพ่ือเป็นต้นทุนทางปัญญาที่ส้าคัญในการพัฒนาทักษะ คุณลักษณะ และสมรรถนะในการ
ประกอบสัมมาชีพ และการด้ารงชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างเป็นสุข อันจะน้าไปสู่เสถียรภาพ และความม่ันคง
ของสังคมและประเทศชาติที่ต้องพัฒนาให้เจริญก้าวหน้า ทัดเทียมนานาประเทศ ในเวทีโลกท่ามกลางกระแส  
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกศตวรรษที่ ๒๑ โดยแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ ได้มุ่งจัด
การศึกษา ให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาค ในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบ  
การบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาก้าลังคนให้มีสมรรถนะในการท้างานที่สอดคล้อง กับความ
ต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก้าหนดจุดเน้นและ
แนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีนโยบาย 
ด้านการศึกษาของรัฐบาลมุ่งเน้นให้ผู้เรียน มีความสามารถในการเรียนรู้ รักที่จะ เรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลาย  
สนุกกับการเรียนรู้ มีโอกาสได้เรียนรู้นอกห้องเรียนอย่างสร้างสรรค์ จึงได้ก้าหนดจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
ด้านทักษะความสามารถคุณลักษณะจุดเน้นตามช่วงวัย คุณลักษณะตามหลักสูตร เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก มีทักษะชีวิต 
สามารถปรับตัวและมีพฤติกรรมไปในทิศทางเดียวกันที่ถูกต้อง ในการเผชิญสิ่งที่ท้าทาย ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นใน
ชีวิตประจ้าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเตรียมพร้อมส้าหรับการปรับตัวในอนาคต นักเรียนที่เรียนภายใต้การจัด
การศึกษาโดยครอบครัวและการศึกษาทางเลือก ได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน ซึ่งสอดคล้องกับ
การพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาผ่านครอบครัวหรือศูนย์การเรียน 
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แผนระดับท่ี 2 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น  การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

เป้าหมายระดับประเด็น คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย 
สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

    การบรรลุตามเป้าหมายของแผนแม่บท การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ การศึกษาเป็นสิทธิ 
ขั้นพ้ืนฐานของคนไทยทุกคน ที่รัฐต้องจัดให้เพ่ือพัฒนาคนไทยทุกช่วงวัย ให้มีความเจริญงอกงามทุกด้าน เพ่ือเป็น
ต้นทุนทางปัญญาที่ส้าคัญในการพัฒนาทักษะ คุณลักษณะ และสมรรถนะในการประกอบสัมมาชีพ และ  
การด้ารงชีวิตร่วมกับผู้ อ่ืนในสังคมได้อย่างเป็นสุข อันจะน้าไปสู่เสถียรภาพ และความมั่นคงของสังคมและ
ประเทศชาติที่ต้องพัฒนาให้เจริญก้าวหน้า ทัดเทียมนานาประเทศ ในเวทีโลกท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วของโลกศตวรรษที่ ๒๑ โดยแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ ได้มุ่งจัดการศึกษา ให้คน
ไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบ การบริหารจัดการศึกษา
ที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาก้าลังคนให้มีสมรรถนะในการท้างานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานและการ
พัฒนาประเทศ ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก้าหนดจุดเน้นและแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีนโยบานด้านการศึกษาของรัฐบาล
มุ่งเน้นให้ผู้เรียน มีความสามารถในการเรียนรู้ รักที่จะเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลาย สนุกกับการเรียนรู้ มีโอกาส
ได้เรียนรู้นอกห้องเรียนอย่างสร้างสรรค์ จึงได้ก้าหนดจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้านทักษะ ความสามารถ
คุณลักษณะจุดเน้นตามช่วงวัน คุณลักษณะตามหลักสูตร เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีทักษะชีวิต สามารถปรับตัวและ 
มีพฤติกรรมไปในทิศทางเดียวกันที่ถูกต้อง ในการเผชิญสิ่งที่ท้าทายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ้าวันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเตรียมความพร้อมส้าหรับการปรับตัวในอนาคต นักเรียนที่เรียนภายใต้การจัดการศึกษาโดย
ครอบครัวและการศึกษาทางเลือก ได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนาและ
ส่งเสริมพหุปัญญาผ่านครอบครัวหรือศูนย์การเรียน คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและ 
มีทักษะที่จ้าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21      

แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนย่อยการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 

แนวทางการพัฒนา  2) ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ครอบครัว และชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้ องเรียน สร้าง
กระบวนการเรียนรู้และพัฒนาทักษะของประชากรให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต สร้าง
ความตระหนักถึงความส้าคัญของการพัฒนาตนเองและการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม รวมทั้ง
สนับสนุนด้านวิชาการและสร้างนวัตกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาและเสริมสร้า งศักยภาพคน เพ่ือให้องค์กร
เครือข่ายชุมชนมีความเข้มแข็ง และมีกลไกการพัฒนาระดับพ้ืนที่ที่ประชาชน ชุมชน องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนมี
ส่วนร่วมในการพัฒนา เฝ้าระวัง และติดตามการด้าเนินงานส่งผลให้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลได้อย่างเป็นรูปธรรม การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน โดยเน้นให้พ่อแม่มีวัฒนธรรมที่
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ปลูกฝังให้ลูกเพ่ิมพูนทักษะการเรียนรู้ชีวิต ดนตรี กีฬา ศิลปะ รวมทั้งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเปิดพ้ืนที่แห่งการ
เรียนรู้ และจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายและเหมาะสม เอ้ือแก่ครอบครัวทุกลักษณะ 

เป้าหมายของแผนย่อย ครอบครัวไทยมีความเข้มแข็ง และมีจิตส้านึกความเป็นไทย ด้ารงชีวิตแบบพอเพียงมากขึ้น 
  การบรรลุตามเป้าหมายของแผนย่อย  การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ การศึกษาเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐาน 

ของคนไทยทุกคน ที่รัฐต้องจัดให้เพ่ือพัฒนาคนไทยทุกช่วงวัย ให้มีความเจริญงอกงามทุกด้านเพ่ือเป็นต้นทุนทางปัญญา 
ที่ส้าคัญในการพัฒนาทักษะ คุณลักษณะ และสมรรถนะในการประกอบสัมมาชีพ และการด้ารงชีวิตร่วมกับผู้อ่ืน  
ในสังคมได้อย่างเป็นสุข อันจะน้าไปสู่เสถียรภาพ และความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติที่ต้องพัฒนาให้
เจริญก้าวหน้า ทัดเทียมนานาประเทศ ในเวทีโลกท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกศตวรรษที่ ๒๑  
โดยแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ ได้มุ่งจัดการศึกษา ให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาส 
และความเสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบ การบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พัฒนา
ก้าลังคนให้มีสมรรถนะในการท้างานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ ส้านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก้าหนดจุดเน้นและแนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีนโยบานด้านการศึกษาของรัฐบาลมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมี
ความสามารถในการเรียนรู้ รักที่จะเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลาย สนุกกับการเรียนรู้ มีโอกาสได้เรียนรู้นอก
ห้องเรียนอย่างสร้างสรรค์ จึงได้ก้าหนดจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้านทักษะ ความสามารถคุณลักษณะ
จุดเน้นตามช่วงวัน คุณลักษณะตามหลักสูตร เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีทักษะชีวิต สามารถปรับตัวและมีพฤติกรรมไปใน
ทิศทางเดียวกันที่ถูกต้อง ในการเผชิญสิ่งที่ท้าทายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ้าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
เตรียมความพร้อมส้าหรับการปรับตัวในอนาคต นักเรียนที่เรียนภายใต้การจัดการศึกษาโดยครอบครัวและ
การศึกษาทางเลือก ได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนาและส่งเสริมพหุ
ปัญญาผ่านครอบครัวหรือศูนย์การเรียน 

องค์ประกอบ ภาคีเครือข่ายทางสังคมเพ่ือพัฒนาครอบครัว 
ปัจจัย การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา 

เป้าหมายรวม 2. ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนมีความร่วมมือในการจัด
การศึกษาอย่างสมดุลและภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ เพิ่มข้ึน 

เรื่องและประเด็นปฏิรูป  1. การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดย
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่และกฎหมายล้าดับรอง 

เป้าหมายรวม 3. คนไทยทุกช่วงวัยสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิตได้ตามความต้องการผ่านการจัดการศึกษา  
เพ่ือการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผ่านช่องทางต่าง ๆ เพ่ือให้เป็นคนไทยที่มีศักยภาพ  
ทักษะ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านตามความถนัด และสามารถเทียบมาตรฐานสมรรถนะได้ตามกรอบคุณวุฒิ
วิชาชีพ 
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ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
o ยุทธศาสตร์ที่...-......... 

เป้าหมาย.....-.......... 
 แนวทาง.......-....... 
 แนวทาง........-...... 

ความสอดคล้องกับแผนความม่ันคงแห่งชาติ 
o ยุทธศาสตร์ที่  - 
o ยุทธศาสตร์ที่  - 

แผนระดับท่ี 3 (ตามมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560) 
o แผนที่สอดคล้อง แผนปฏิบัติราชการ ของส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
o แผนที่สอดคล้อง แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี ของส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
o นโยบายการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
o นโยบายการรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 
o  นโยบายการลดความเหลื่อมล้้าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
o นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ้ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
o นโยบายการยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
o นโยบายการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
o นโยบายการส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
o นโยบายการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีการวิจยั และพัฒนา และ

นวัตกรรม 
o นโยบายการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ กับการใช้

ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
o นโยบายการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริต 

และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
o นโยบายการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 12 
2. กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว พ.ศ. 2547 
3. กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิของสถานประกอบการในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในศูนย์การเรียน พ.ศ. 2547 
4. กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิขององค์กรวิชาชีพในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในศูนย์การเรียน พ.ศ. 2554 
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5. กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิของบุคคลในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน พ.ศ. 2554 
6. กฎกระทรวงวา่ด้วยสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในศูนย์การเรียนรู ้พ.ศ. 2555 

นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ 
o 1. การจัดการศึกษาเพ่ือความปลอดภัย 
o 2. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
o 3. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย 
o 4. การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
o 5. การส่งเสริมสนับสนุนวิชาชพีครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
o 6. การพัฒนาระบบราชการ และการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล 
o 7. การขับเคลื่อนกฎหมายการศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติ 

นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
o ด้านความปลอดภัย 
o ด้านโอกาสและการลดความเหลื่อมล้้าทางการศึกษา 
o ด้านคุณภาพ 
o ด้านประสิทธิภาพ 

8. หลักการและเหตุผล 

 ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มีเจตนาให้ประชาชนมีความเสมอภาค  
ในการได้รับการศึกษา โดยให้ความส้าคัญและความมีอิสระในการเลือกรับการศึกษาได้ทุกรูปแบบ รวมทั้งมุ่งให้
การศึกษาทางเลือกได้รับความคุ้มครองและการส่งเสริมที่เหมาะสมจากรัฐ ซึ่งเป็นหลักการเดียวกับรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 โดยความในมาตรา 42 ระบุว่า บุคคลย่อมมีเสรีภาพในวิชาการ การศึกษา
อบรม การเรียนการสอนการวิจัย และการเผยแพร่งานวิจัยตามหลักวิชาการย่อมได้รับความคุ้มครอง ทั้งนี้ เท่าท่ีไม่
ขัดต่อหน้าที่พลเมืองหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนและเป็นหลักการส้าคัญหนึ่งของการปฏิรูปการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2545 มาตรา 12 ที่ก้าหนดให้บุคคล 
ครอบครัวมีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  การศึกษาเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานของคนไทยทุกคน ที่รัฐต้องจัดให้
เพ่ือพัฒนาคนไทยทุกช่วงวัยให้มีความเจริญงอกงามทุกด้าน เพ่ือเป็นต้นทุนทางปัญญาที่ส้าคัญในการพัฒนาทักษะ 
คุณลักษณะ และสมรรถนะในการประกอบสัมมาชีพ และการด้ารงชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างเป็นสุข อันจะ
น้าไปสู่เสถียรภาพและความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติที่ต้องพัฒนาให้เจริญก้าวหน้า ทัดเทียมนานาประเทศ  
ในเวทีโลกท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกศตวรรษที่ 21  โดยแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2560 – 2579 ได้มุ่งจัดการศึกษา ให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาค ในการศึกษาที่มีคุณภาพ 
พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาก้าลังคนให้มีสมรรถนะในการท้างานที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ   
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 ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก้าหนดจุดเน้นและแนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลมุ่งเน้นให้
ผู้เรียนมีความสามารถในการเรียนรู้ รักท่ีจะเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลาย สนุกกับการเรียนรู้มีโอกาสได้เรียนรู้ นอก
ห้องเรียนอย่างสร้างสรรค์  จึงได้ก้าหนดจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้านทักษะ ความสามารถคุณลักษณะจุดเน้น
ตามช่วงวัย คุณลักษณะตามหลักสูตร เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีทักษะชีวิต สามารถปรับตัวและมีพฤติกรรมไปในทิศทาง
เดียวกันที่ถูกต้อง ในการเผชิญสิ่งที่ท้าทายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ้าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
เตรียมพร้อมส้าหรับการปรับตัวในอนาคต นักเรียนที่เรียนภายใต้การจัดการศึกษาโดยครอบครัวและการศึกษา
ทางเลือก ได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน  

 ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ที่ได้มุ่งจัดการศึกษาให้คนไทย  
ทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาค ในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ พัฒนาก้าลังคนให้มีสมรรถนะในการท้างานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานและการ
พัฒนาประเทศ ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งเสริม สนับสนุน 
และพัฒนาศักยภาพเด็ก ปลูกฝังให้เด็กทุกคนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร จึงได้จัดท้าโครงการส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยครอบครัวและศูนย์การเรียนขึ้น 
9.  วัตถุประสงค์  
 1) เพ่ือให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้เข้ารับการศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและได้รับ 
ความเสมอภาคในการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
 2) เพ่ือให้ผู้ที่มีหน้าที่ในการจัดการศึกษาทุกฝ่ายมีความเข้าใจที่ถูกต้องและจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
           3) เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะพ้ืนฐานและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ของปีการศึกษา 2566  
10.  เป้าหมาย 
      เชิงปริมาณ (ผลผลิต) 

1) บ้านเรียนที่จัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยครอบครัว  จ้านวน 12 ครอบครัว 
2) ผู้เรียนส้าเร็จการศึกษาตามระดับชั้นเรียน จ้านวน 19 คน 
3) ครอบครัวที่สนใจจัดการศึกษาโดยครอบครัว(ครอบครัวใหม่) จ้านวน 5 ครอบครัว 
4) ศูนย์การเรียนที่ขอจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ้านวน 1 ศูนย์การเรียน  

      เชิงคุณภาพ (ผลลัพท์) 
5) ครอบครัวและศูนย์การเรียนที่จัดการศึกษาได้รับการช่วยเหลือ ดูแล ส่งเสริมสนับสนุนและสามารถ 

จัดการศึกษาได้ตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
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11.  กิจกรรม และข้ันตอนการด าเนินงาน  

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัวและศูนย์การเรียน ประกอบด้วย 2 กิจกรรม  ดังนี้  
1. กิจกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา          
โดยครอบครัว (Home School) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 นิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
    1.1.1 ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผน                
         การนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา 
    1.1.2 คณะกรรมการออกนิเทศ ติดตามการจัด 
         การศึกษา 
1.2 การสรุปถอดบทเรียนและจัดท้าคู่มือการจัดการศึกษา 
     โดยครอบครัว 
1.3. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษาของ   
   ผู้เรียนและผู้จัดการศึกษา 
  1.3.1 ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผน เตรียมการ        
         จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ 
  1.3.2 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ 
1.4 การวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา 
   1.4.1 ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการวัดและ   
             ประเมินผลการจัดการศึกษาและก้าหนดเครื่องมือการ
วัดผล 
   1.4.2 ด้าเนินการวัดและประเมินผลการเรียนของผู้เรียน          
           ปีการศึกษา 2566 
1.5. ตรวจเยีย่มครอบครวัที่ขออนุญาตจัดการศึกษาใหม ่
      ปีการศึกษา 2566 เทอม 1 
    1.5.1 ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมาย
คณะกรรมการตรวจเยี่ยมครอบครัวที่ขออนุญาตจัด
การศึกษา 
    1.5.2 ออกตรวจเยี่ยมครอบครัวที่ขออนุญาตจัดการศึกษาใหม่   
(เทอม 1)  

 
 
 
 

 
ตุลาคม  2565 

 
 
 
 

ธันวาคม  2565 
 

ธันวาคม 2565 – มกราคม 2566 
 
 
 
 

กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2566 
 
 
 
 
 

กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2566 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
นางอุษา สินจ้าเริญ 
 
 
 
 
นางอุษา สินจ้าเริญ 
 
นางอุษา สินจ้าเริญ 
 
 
 
 
นางอุษา สินจ้าเริญ 
 
 
 
 
 
นางอุษา สินจ้าเริญ 
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กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

 
1.6 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาแผนการจัดการศึกษาฯ          
      ปีการศึกษา 2566 เทอม 1 
1.7 ตรวจเยี่ยมครอบครัวที่ขออนุญาตจัดการศึกษาใหม ่
      ปีการศึกษา 2566 เทอม 2 
    1.7.1 ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมาย     
         คณะกรรมการตรวจเยีย่มครอบครัวที่ขออนุญาตจัด
การศึกษา 
    1.7.2 ออกตรวจเยี่ยมครอบครัวที่ขออนุญาตจัดการศึกษา
ใหม่      
        (เทอม 2)  
1.8 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาแผนการจัดการศึกษาฯ             
      ปีการศึกษา 2566 เทอม 2 
2.กิจกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยศูนย์การ
เรียน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2.1ตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนที่ขออนุญาตจัดการศึกษา 
2.2ประชุมคณะกรรมการและแต่งตั้งคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ในศูนย์การเรียน  
2.3 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาแผนการจัด
การศึกษา ของศูนย์การเรียน 

 
เมษายน 2566 

 
สิงหาคม – กันยายน 2566 

 
 
 
 
 
 
 

สิงหาคม – กันยายน 2566 
 
 
 
 

มีนาคม  2566                        
เมษายน  2566 

 
เมษายน 2566 

 

 
นางอุษา สินจ้าเริญ 
 
นางอุษา สินจ้าเริญ 
 
 
 
 
 
 
 
นางอุษา สินจ้าเริญ 
 
 
 
 
นางอุษา สินจ้าเริญ 
นางอุษา สินจ้าเริญ 
 
นางอุษา สินจ้าเริญ 
 

12.  งบประมาณ แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
      12.1   รวมทั้งหมด 134,000 บาท  
      12.2   ค่าใช้จ่ายจ้าแนกตามกิจกรรม 

กิจกรรม 
รวม 

งบประมาณ 

ระยะเวลาการเบิกจ่าย 
ไตรมาสที่ 

1 
ไตรมาสที่ 

2 
ไตรมาสที่ 

3 
ไตรมาสที่ 

4 
กิจกรรมที่ ๑ ส่งเสริมและสนบัสนุนการจัด
การศกึษาโดยครอบครัว (Home School) 
1.1 นิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาโดย

ครอบครัว มีค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

 
 

8,070 
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กิจกรรม 
รวม 

งบประมาณ 

ระยะเวลาการเบิกจ่าย 
ไตรมาสที่ 

1 
ไตรมาสที่ 

2 
ไตรมาสที่ 

3 
ไตรมาสที่ 

4 
1.1.1 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผน                
         การนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา 
   1.1.1.1 ค่าอาหารว่างและเครือ่งดื่ม  
           (18 คน x 1 มื้อ x 35 บาท)  
1.1.2 คณะกรรมการออกนิเทศ ติดตามการ
จัดการศึกษา 
  1.1.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการ   
            (17 คน x 1 วัน x 120 บาท)  
  1.1.2.3. ค่าน้้ามันเชื้อเพลิง/ค่าพาหนะ  
  1.1.2.4. ค่าวัสด ุ
1.2 การสรุปถอดบทเรียนและจัดท าคู่มือ           
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
มีค่าใช้จ่าย ดังนี้  
1.2.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่  
       (16 คน x 6 มื้อ x 50 บาท)  
1.2.2 ค่าอาหารกลางวัน  
        (16 คน x 3 มื้อ x 300 บาท)   
1.2.3 ค่าอาหารเย็น 
        (16 คน x 2 มื้อ x 300 บาท) 
1.2.4 ค่าเช่าที่พัก 
        (7 ห้อง x 2 คืน x 1,200 บาท) 
1.2.5 ค่าห้องประชุม  
1.2.6 ค่าน้้ามันเชื้อเพลิง/ค่าพาหนะ 
1.2.7 ค่าวสัด ุ
1.3 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัด

การศึกษาของผู้เรียนและผู้จัดการศกึษา  

มีค่าใช้จ่าย ดังนี ้

1.3.1ประชุมคณะกรรมการฯ  
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2,040 
 

5,000 
400 

67,100 
 
 

4,800 
 

14,400 
 

9,600 
 

16,800 
 

4,500 
12,000 
5,000 
22,290 
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2,040 
 

5,000 
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4,800 
 

14,400 
 

9,600 
 

16,800 
 

4,500 
12,000 
5,000 
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กิจกรรม 
รวม 

งบประมาณ 

ระยะเวลาการเบิกจ่าย 
ไตรมาสที่ 

1 
ไตรมาสที่ 

2 
ไตรมาสที่ 

3 
ไตรมาสที่ 

4 
   1.3.1.1 ค่าอาหารว่างและเครือ่งดื่ม                     

          (21 คน x 2 มื้อ x 35 บาท)  

   1.3.1.2 ค่าอาหารกลางวัน  

          (21 คน x 1 มื้อ x 120 บาท)   

1.3.2 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ 

   1.3.2.1 ค่าอาหารว่างและเครือ่งดื่ม  

         (70 คน x 2 มื้อ x 35 บาท)  

   1.3.2.2 ค่าอาหารกลางวัน  

          (70 คน x 1 มื้อ x 120 บาท)   

   1.3.2.3 ค่าวัสด ุ

1.4 การวัดและประเมินผลการจัด

การศึกษา 

   1.4.1 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผน         

การวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา        

พร้อมจัดท้าเครื่องมือการวัดผล  

มีค่าใช้จ่าย ดังนี้  

     1.4.1.1 ค่าอาหารกลางวัน  

           (21 คน x 1 มื้อ x 120 บาท)   

     1.4.1.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  

         (21 คน x 2 มื้อ x 35 บาท)  

     1.4.1.3 ค่าวัสด ุ 

  1.4.2 ด้าเนินการวัดและประเมินผลการ

เรียนของผู้เรียน ปีการศึกษา 2565  

มีค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

     1.4.2.1 ค่าเบี้ยเลีย้งคณะกรรมการ   

                (18 คน x 1 วัน x 120 บาท)  

     1.4.2.2 ค่าน้้ามันเชื้อเพลิง/ค่าพาหนะ 

1,470 
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4,900 

 

8,400 

 

5,000 
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6,000 

1,470 

 

2,520 

 

 

4,900 

 

8,400 
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กิจกรรม 
รวม 

งบประมาณ 

ระยะเวลาการเบิกจ่าย 
ไตรมาสที่ 

1 
ไตรมาสที่ 

2 
ไตรมาสที่ 

3 
ไตรมาสที่ 

4 
1.5 ตรวจเยี่ยมครอบครัวที่ขออนุญาตจัด
การศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566  (เทอม 1)  
มีค่าใช้จ่าย ดังนี ้
1.5.1 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนและ
มอบหมายคณะกรรมการออกตรวจเยี่ยม
ครอบครัวที่ขออนุญาตจัดการศกึษา 
     1.5.1.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
             (21 คน x 1 มื้อ x 35 บาท)  
1.5.2 ออกตรวจเยีย่มครอบครวัที่ขออนุญาต
จัดการศึกษา 
     1.5.2.1 ค่าเบี้ยเลีย้งคณะกรรมการ   
               (3 คน x 2 วัน x 120 บาท)  
     1.5.2.2  ค่าน้้ามันเชื้อเพลิง /ค่าพาหนะ 
1.6 ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
แผนการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2566 
เทอม 1 มีค่าใช้จ่ายดังนี้  
     1.6.1 ค่าอาหารว่างและเครือ่งดื่ม  
           (21 คน x 2 มื้อ x 35 บาท)  
    1.6.2 ค่าอาหารกลางวัน  
             (21 คน x 1 มื้อ x 120 บาท)   
     1.6.3 ค่าวัสด ุ 
1.7 ตรวจเยี่ยมครอบครัวที่ขออนุญาตจัด
การศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566  (เทอม 2)  
มีค่าใช้จ่าย ดังนี ้
 1.7.1 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนและ
มอบหมายคณะกรรมการออกตรวจเยี่ยม
ครอบครัวที่ขออนุญาตจัดการศกึษา 
     1.7.1.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
              (21 คน x 1 มื้อ x 35 บาท) 

4,455 
 
 
 
 
 

735 
 
 
 

720 
 

3,000 
6,990 

 
 

1,470 
 

2,520 
 

3,000 
3,455 

 
 
 
 
 

735 

 
 
 
 
 
 

735 
 
 
 

720 
 

3,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,470 
 

2,520 
 

3,000 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
735 
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หมายเหตุ   ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

กิจกรรม 
รวม 

งบประมาณ 

ระยะเวลาการเบิกจ่าย 
ไตรมาสที่ 

1 
ไตรมาสที่ 

2 
ไตรมาสที่ 

3 
ไตรมาสที่ 

4 
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมและสนบัสนุนการจัด
การศกึษาโดยศนูย์การเรียน 
2.1 ตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนที่ขอ
อนุญาต  จัดการศึกษา มีค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
2.1.1 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนและ
มอบหมายคณะกรรมการออกตรวจเยี่ยม
ครอบครัวที่ขออนุญาตจัดการศกึษา 

(17,795) 
 

5,095 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

กิจกรรม 

รวม 

งบประมาณ 

ระยะเวลาการเบิกจ่าย 

ไตรมาสที่ 

1 

ไตรมาสที่ 

2 

ไตรมาสที่ 

3 

ไตรมาสที่ 

4 

 1.7.2 ออกตรวจเยี่ยมครอบครวัที่ขออนุญาต             

จัดการศึกษา 

     1.7.2.1 ค่าเบี้ยเลีย้งคณะกรรมการ   

               (3 คน x 2 วัน x 120 บาท)  

     1.7.2.2 ค่าน้้ามันเชื้อเพลิง /ค่าพาหนะ 

1.8 ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณา

แผนการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2566 

เทอม 2 มีค่าใช้จ่าย ดังนี้  

1.8.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่  

       (21 คน x 2 มื้อ x 35 บาท) 

1.8.2 ค่าอาหารกลางวัน 

       (21 คน x 1 มื้อ x 120 บาท) 

1.8.3 ค่าวัสดุ 

รวม 

 

 

720 

 

2,000 

(5,490) 

 

 

 

1,470 

 

2,520 

1,500 

134,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97,460 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20,605 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,990 

 

 

720 

 

2,000 

 

 

 

 

1,470 

 

2,520 

1,500 

8,945 
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กิจกรรม 
รวม 

งบประมาณ 

ระยะเวลาการเบิกจ่าย 
ไตรมาสที่ 

1 
ไตรมาสที่ 

2 
ไตรมาสที่ 

3 
ไตรมาสที่ 

4 
  2.1.1.1 ค่าอาหารว่างและเครือ่งดื่ม  
       (21 คน x 1 มื้อ x 35 บาท)  
2.1.1.2 ค่าอาหารกลางวัน  
       (21 คน x 1 มื้อ x 120 บาท)  
2.1.2  ออกตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียน 
   2.1.2 ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการ   
       (7 คน x 1 วัน x 120 บาท)  
  2.1.3 ค่าน้้ามันเชื้อเพลิง /ค่าพาหนะ 
2.2 ประชุมคณะกรรมการและแต่งตั้ง
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในศูนย์การ
เรียน มีค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
   2.2.1 ค่าอาหารว่างและเครือ่งดื่ม  
           (21 คน x 2 มื้อ x 35 บาท)  
   2.2.1. ค่าอาหารกลางวัน  
            (21 คน x 1 มื้อ x 120 บาท)  
   2.2.3 ค่าวัสด ุ
2.3 ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
แผนการจัดการศึกษาของศูนย์การเรียน 
ค่าใช้จ่าย 
    2.3.1 ค่าอาหารว่างและเครือ่งดื่ม  
           (21 คน x 2 มื้อ x 35 บาท)  
   2.3.2 ค่าอาหารกลางวัน  
          (21 คน x 1 มื้อ x 120 บาท)  
   2.3.3 ค่าวัสด ุ

735 
 

2,520 
 
 

840 
 

1,000 
5,710 

 
 

1,470 
 

2,520 
 

1,720 
6,990 

 
 

1,470 
 

2,520 
 

3,000 

 
 
 

735 
 

2,520 
 
 

840 
 

1,000 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,470 
 

2,520 
 

1,720 
 
 
 

1,470 
 

2,520 
 

3,000 

 
 
 

รวม 17,795 - 5,095 12,700 - 

หมายเหตุ   ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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13.  การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ 
1) ครอบครัวที่จัดการศึกษาโดยครอบครัว 
สามารถจัดการศึกษาได้คุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาและตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกครอบครัว 
2.) ศูนย์การเรียนสามารถจัดการศึกษาได้
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

-  การทดสอบ 
- การสัมภาษณ์ สังเกต 
 
 
- การทดสอบ 
- การสัมภาษณ์ สังเกต 

- แบบทดสอบ 
- แบบสัมภาษณ์ สังเกต  
 
 
- แบบทดสอบ 
-  แบบสัมภาษณ์ สังเกต 

14.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและได้รับความเสมอภาคในการศึกษา               
ที่มีคุณภาพ 
         2)  ผู้ที่มีหน้าที่ในการจัดการศึกษาทุกฝ่ายมีความเข้าใจที่ถูกต้องและสามารถจัดการศึกษาให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมี
คุณภาพ 
 3)  ผู้เรียนที่เรียนโดยครอบครัวและศูนย์การเรียนทุกคนมีคุณลักษณะพื้นฐานและพฤติกรรมที่พึงประสงค์                     
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนที่ดี มีความสุข สนุกกับการเรียน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ห น้ า  | 93 

 
1. ชื่อโครงการ  สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

2. แผนงาน  พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
3. กลุ่ม/หน่วยที่รับผิดชอบ  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

4. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายพรหมเทพ  สุขศิริสัมพันธ์ 

5. ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง    โครงการใหม่ 

6. สนองกลยุทธ์ที่ 2 เพ่ิมโอกาสให้ประชากรวัยเรียนเข้าถึงบริการทางการศึกษาและมีความเสมอภาค 
ทางการศึกษา 

7. ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับต่าง ๆ 

แผนระดับที่ 1 
ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์   

ประเด็นข้อ  3. การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม 
     ข้อย่อย 3.1 การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะส้าหรับศตวรรษที่ 21 

เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติข้อ 1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส้าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21  
    การบรรลุตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา จัดท้าโครงการ

สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างทัดเทียม ทั่วถึง
และมีความเสมอภาคให้กับประชากรวัยเรียนในเขตพื้นที่บริการ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ พร้อมส้าหรับวิถี
ชีวิตในศตวรรษที่ 21 

แผนระดับท่ี 2 

 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 
  เป้าหมาย 1.คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่จ้าเป็นของโลกศตวรรษ 
ที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท้างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  การบรรลุตามเป้าหมายของแผนแม่บท ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา จัดท้าโครงการสร้าง
โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างทัดเทียม ทั่วถึงและมี
ความเสมอภาคให้กับประชากรวัยเรียนในเขตพื้นที่บริการ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาทีีีมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
 แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
  แนวทางการพัฒนา 2. พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับการศึกษา รวมถึงจัดกิจกรรมเสริมทักษะ
เพื่อพัฒนาทักษะส้าหรับศตวรรษที่ 21 มีการผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับเนื้อหาและวิธีการสอน โดยใช้เทคโนโลยี
สนับสนุนทฤษฎีการเรียนรู้แบบใหม่ในการพัฒนาเนื้อหาและทักษะแบบใหม่ เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ควรมีคุณลักษณะที่มีชีวิต มีพลวัต มีปฏิสัมพันธ์ การเชื่อมต่อและมีส่วนร่วม 
  เป้าหมาย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ้าเป็นของโลก
ศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
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  การบรรลุตามเป้าหมายของแผนย่อย ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา จัดท้าโครงการสร้าง
โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างทัดเทียม ทั่วถึงและมี
ความเสมอภาคให้กับประชากรวัยเรียนในเขตพื้นที่บริการ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาทีีีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะ
การเรียนรู้ และทักษะที่จ้าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 
 องค์ประกอบ : การบริหารจัดการระบบการเรียนรู้ 
 ปัจจัย : นโยบายและแผนด้านการศึกษาท่ีต่อเนื่อง 

แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา 

    เป้าหมายรวม 4. ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร เพิ่มความคล่องตัวใน
การรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 

    เรื่องและประเด็นปฏิรูป 1. การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่และกฎหมายล้าดับรอง 

          เป้าหมายรวม 4. การศึกษาไทยมีทิศทางและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและเป็นเอกภาพตาม
แผนการศึกษาแห่งชาติ เพ่ือให้สามารถยกระดับคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้้า และสามารถแข่งขันได้ 

ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
o ยุทธศาสตร์ที่...-......... 

เป้าหมาย.....-.......... 
 แนวทาง.......-....... 
 แนวทาง........-...... 

ความสอดคล้องกับแผนความมั่นคงแห่งชาติ 
o ยุทธศาสตร์ที่  - 
o ยุทธศาสตร์ที่  - 

แผนระดับที่ 3 (ตามมติ ครม. วนัที่ 4 ธันวาคม 2560) 
o แผนที่สอดคล้อง แผนปฏบิัติราชการ ของส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
o แผนที่สอดคล้อง แผนปฏบิัติราชการระยะ 5 ปี ของสา้นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
o นโยบายการปกป้องและเชดิชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
o นโยบายการรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 
o  นโยบายการลดความเหลื่อมล้้าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
o นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การทะนบุ้ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
o นโยบายการยกระดบัคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
o นโยบายการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
o นโยบายการสง่เสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
o นโยบายการพฒันาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีการวิจัย และพฒันา และนวัตกรรม 
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o นโยบายการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ กับการใช้ประโยชน์

อย่างยั่งยืน 
o นโยบายการสง่เสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภบิาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริต และ

ประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
o นโยบายการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 12 
2. กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐานโดยครอบครัว พ.ศ. 2547 
3. กฎกระทรวงวา่ด้วยสิทธิของสถานประกอบการในการจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐานในศนูย์การเรียน พ.ศ. 2547 
4. กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิขององค์กรวิชาชีพในการจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐานในศูนย์การเรียน พ.ศ. 2554 
5. กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิของบุคคลในการจัดการศึกษาขัน้พืน้ฐานในศูนย์การเรียน พ.ศ. 2554 
6. กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐานในศูนย์       
   การเรียนรู้ พ.ศ. 2555 

นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ 
o 1. การจัดการศกึษาเพื่อความปลอดภัย 
o 2. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
o 3. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเทา่เทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย 
o 4. การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
o 5. การส่งเสริมสนับสนนุวิชาชีพครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธกิาร 
o 6. การพัฒนาระบบราชการ และการบริการภาครัฐยุคดิจิทลั 
o 7. การขับเคลื่อนกฎหมายการศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติ 

นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
o ด้านความปลอดภัย 
o ด้านโอกาสและการลดความเหลื่อมล้้าทางการศึกษา 
o ด้านคุณภาพ 
o ด้านประสิทธิภาพ 

8.  หลักการและเหตุผล 

 สภาพสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบันครัวเรือนจ้านวนมากประสบปัญหาทางเศรษฐกิจผู้ปกครองอพยพย้าย
ถิ่นไปประกอบอาชีพที่ อ่ืนประชากรวัยเรียนจึงต้องอพยพย้ายตามผู้ปกครองไปด้วย อีกทั้งค่าครองชีพที่สูง  
ท้าให้ครอบครัวไม่มีค่าเดินทางรับส่งนักเรียน ท้าให้นักเรียนหลุดออกจากระบบการศึกษา ก่อให้เกิดผลกระทบ
โดยตรงต่อการพัฒนาศักยภาพของประชากรวัยเรียน 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 หมวด 2 สิทธิ
และหน้าที่ทางการศึกษา มาตรา 10 การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึง และมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ฯ  
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และหมวด 3 ระบบการศึกษา มาตรา 17 ให้มีการศึกษาภาคบังคับจ้านวนเก้าปี โดยให้เด็กซึ่งมีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ด 
เข้าเรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจนอายุย่างเข้าปีที่สิบหก เว้นแต่สอบได้ชั้นปีที่เก้าของการศึกษาภาคบังคับ  

ส้านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกาศนโยบายเร่งด่วน ปีงบประมาณ 2566 ประกอบด้วย
ความส้าเร็จของการด้าเนินงาน “พาน้องกลับมาเรียน” เพ่ือติดตาม ค้นหาผู้เรียนที่หลุดออกจากระบบการศึกษา
และออกกลางคัน ให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา และ/หรือได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น รวมถึงการฝึกอบรมอาชีพ
และพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานการศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง ทุกประเภทและทุกระดับการศึกษา  

ทั้งนี้  ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ได้ก้าหนดกรอบกลยุทธ์พัฒนาการศึกษา  
พ.ศ. 2566 – 2570 กลยุทธ์ที่ 2 เพ่ิมโอกาสให้ประชากรวัยเรียนเข้าถึงบริการทางการศึกษาและมีความเสมอภาค
ทางการศึกษา ในแนวทางพัฒนาที่ 1 ประกอบด้วยกิจกรรม การส้ารวจข้อมูลประชากรวัยเรียน การจัดท้าข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการ ระบบตรวจสอบการขาดเรียน รวมถึงการด้าเนินโครงการสร้างโอกาส และความ
เสมอภาคทางการศึกษานี้ด้วย 

9.  วัตถุประสงค์  

1) เพ่ือติดตาม ค้นหาผู้เรียนที่หลุดออกจากระบบการศึกษาและออกกลางคัน ให้กลับเข้าสู่ระบบ

การศึกษา 

2) เพ่ือสนับสนุน ช่วยเหลือผู้ เรียนที่หลุดออกจากระบบการศึกษาให้ ได้รับการศึกษาต่อในระดับ 

ที่สูงขึ้นหรือพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพ 

3) เพ่ือสร้างแอพพลิเคชั่นตัวอย่าง/ต้นแบบ ตรวจสอบการขาดเรียน 

10.  เป้าหมาย 

     เชิงปริมาณ (ผลผลิต) 

 1) ติดตามพบ ผู้เรียนที่หลุดออกจากระบบการศึกษาตามนโยบาย “พาน้องกลับมาเรียน” และเด็กออก
กลางคัน จากข้อมูล DMC ปีการศึกษา 2565 ร้อยละ 100 

 2) รายงานสรุปผลการด้าเนินการการแก้ไขปัญหาเด็กตกหล่นและออกกลางคัน 1 ชุด 

 3) แอพพลิเคชั่นตัวอย่าง/ต้นแบบ ตรวจสอบการขาดเรียน 1 โปรแกรม 

     เชิงคุณภาพ (ผลลัพท์) 

         4) ผู้เรียนที่หลุดออกจากระบบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้รับการศึกษา หรือพัฒนาทักษะอาชีพ 
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11.  กิจกรรม และข้ันตอนการด าเนินงาน  

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 การลงพ้ืนที่ติดตาม ช่วยเหลือ พัฒนาผู้เรียนที่
หลุดออกจากระบบการศึกษาภาคบังคับ และสร้างโอกาสให้
ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ แต่ไม่ศึกษาต่อ ได้พัฒนาทักษะ
อาชีพ ขั้นตอนการด าเนินการ 

1.1 รวบรวมรายชื่อผู้เรียนที่หลดุออกจากระบบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พร้อมสาเหตุรวมถึงสภาพการณ์ปัจจบุัน 
1.2 แต่งตั้งและ/หรือเชิญคณะกรรมการ ลงพื้นที่ติดตาม 
ช่วยเหลือ พัฒนาผู้เรียน 
1.3 ประชุมคณะกรรมการ ระดมทรัพยากร ช่วยเหลือ พัฒนา
ผู้เรียน 
กิจกรรมที่ 2 รายงานผลการด าเนินการการแก้ไขปัญหาเด็ก
ตกหล่นและออกกลางคันจากระบบการศึกษาอย่างยั่งยืน 
โครงการพาน้องกลับมาเรียน ระยะที่ 2 
ขั้นตอนการด าเนินการ 

1. แต่งตั้งและ/หรือเชิญคณะกรรมการ ประชุม 3 ครั้ง 

2. รายงานผลการด้าเนินการการแก้ไขปัญหาเด็กตกหล่นและ
ออกกลางคัน 
กิจกรรมที่ 3 การจัดท าข้อมูลสารสนเทศเพื่อ 
การบริหารจัดการ ระบบตรวจสอบการขาดเรียน  
(ระยะท่ี 1 สร้างแอพพลิเคชั่นตัวอย่าง/ต้นแบบ) 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. ออกแบบฐานข้อมูล และรูปลักษณ์ ฟังก์ชั่นการท้างาน 
ของเว็บแอพพลิเคชั่น 

2. เขียนโปรแกรม สร้างแอพพลิเคชั่นตัวอย่าง/ต้นแบบ 

3. น้าเสนอแอพพลิเคชั่นให้ผู้อ้านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา และผู้บริหารการศึกษา สพป.พังงา เพ่ือรับฟัง
ความคิดเห็น และแนะน้า 

4. ปรับปรุงแอพพลิเคชั่นตัวอย่างตามค้าแนะน้า 
 

เมษายน – กันยายน 
2566 

 
 
 
 
 
 
 
 

กรกฎาคม – 
กันยายน 2566 

 
 
 
 
 

ธันวาคม – กันยายน 
2566 

นายพรหมเทพ  
สุขศิริสัมพันธ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

นายพรหมเทพ  
สุขศิริสัมพันธ์ 

 
 
 
 
 

นายพรหมเทพ  
สุขศริิสัมพันธ์ 
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12.  งบประมาณ แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 12.1  งบประมาณ รวมทั้งหมด 42,600 บาท 

 12.2  ค่าใช้จ่ายจ้าแนกตามกิจกรรม 

กิจกรรม 
รวม 

งบประมาณ 

ระยะเวลาการเบิกจ่าย 
ไตรมาสที่ 

1 
ไตรมาสที่ 

2 
ไตรมาสที่ 

3 
ไตรมาสที่ 

4 

กิจกรรมที่ 1  การลงพ้ืนที่ติดตาม 
ช่วยเหลือ พัฒนาผู้เรียนที่หลุดออกจาก
ระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพ และ/หรือ
กลับมาศึกษา ใน 8 อ าเภอ จ านวน  
11 วัน มีค่าใช้จ่ายดังนี้ 
- ค่าน้้ามันเชื้อเพลิง/ 
ค่าชดเชยน้้ามัน/ค่าพาหนะรับจ้าง   
(11 วัน x 1000 บาท) 
- ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการขับเคลื่อน ฯ  
ลงพื้นที่ติดตามเด็ก ฯ จ้านวน 8 คน   
(8 คน x 120 บาท x 11 วัน) 
- ค่าเรือ ไป-กลับ เกาะยาว  
(8 คน x 250 บาท x 2 เที่ยว) 
- ค่าที่พัก (8 คน x 600 บาท x 1 คืน) 
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายอ้านวยการ  
(28 คน x 35 บาท x 1 ครั้ง) 

32,320 
 
 
 
 

 

11,000 
 
 

10,560 
 
 

4,000 

 
4,800 
1,960 

   
 
 
 
 

 

11,000 
 
 

10,560 
 
 

4,000 

 
4,800 
1,960 

 

กิจกรรมที่ 2 รายงานผลการด้าเนินการการ
แก้ไขปัญหาเด็กตกหล่นและออกกลางคัน
จากระบบการศึกษาอย่างยั่งยืน โครงการพา
น้องกลับมาเรียน (ระยะที่ 2) ประชุม 
คณะกรรมการวิจัย ฯ ณ สพป.พังงา 
- อาหารกลางวัน   
(20 คน x 120 บาท x 2 มื้อ) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   
(20 คน x 35 บาท x 5 มื้อ) 
- ค่าถ่ายเอกสาร พร้อมเข้าเล่ม 

9,300 
 
 
 
 
 

4,800 

3,500 
1,000 

   
 
 
 
 
 

2,400 
 

2,100 

 
 
 
 
 
 

2,400 
 

1,400 
1,000 
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กิจกรรม 
รวม 

งบประมาณ 

ระยะเวลาการเบิกจ่าย 
ไตรมาสที่ 

1 
ไตรมาสที่ 

2 
ไตรมาสที่ 

3 
ไตรมาสที่ 

4 

กิจกรรมที่ 3  การจัดท้าข้อมูลสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารจัดการ ระบบตรวจสอบการ
ขาดเรียน (ระยะที่ 1)  
- ค่าวัสดุ  

980 
 
 

980 

   
 
 

980 

 
 
 
 

รวม 42,600 - - 37,800 4,800 
หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

13.  การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ 

1) อัตรานักเรียนจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 
6 และเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ร้อยละ 100 

ตรวจเอกสาร เอกสารหลักฐาน และ/หรือรายงาน
สรุปผล 

2) อัตรานักเรียนออกกลางคัน น้อยกว่า ร้อยละ 
0.02 

ตรวจเอกสาร เอกสารหลักฐาน และ/หรือรายงาน
สรุปผล 

3) อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น สังกัดส้านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 

ตรวจเอกสาร เอกสารหลักฐาน และ/หรือรายงาน
สรุปผล 

4) อัตราผู้หลุดออกจากระบบการศึกษา กลับเข้า
สู่ระบบการศึกษา ได้รับการศึกษาด้วยรูปแบบที่
เหมาะสม หรือพัฒนาทักษะอาชีพ ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 96 

ตรวจเอกสาร เอกสารหลักฐาน และ/หรือรายงาน
สรุปผล 

5) รายงานผลการด้าเนินการการแก้ไขปัญหา
เด็กตกหล่นและออกกลางคันจากระบบ
การศึกษาอย่างยั่งยืน 

สอบถามความพึงพอใจของ
ผู้บริหารการศึกษา ของ สพป.

พังงา และข้อคิดเห็น 

เอกสารหลักฐาน/ เล่มรายงาน 

6) การออกแบบและเขียนโปรแกรมตัวอย่าง/
ต้นแบบ 

สอบถามความพึงพอใจของ
ผู้บริหารการศึกษา ของ สพป.

พังงา และข้อคิดเห็น 

เอกสารหลักฐาน/ source code 

14.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้เรียนที่หลุดออกจากระบบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในสังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 
ทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ และ/หรือได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ 
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1. ชื่อโครงการ  การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพ 
2. แผนงาน    พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
3. กลุ่ม/หน่วยที่รับผิดชอบ  กลุ่มนโยบายและแผน 
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวพจนา วานิชกุล 
5. ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง    โครงการใหม่  
6. สนองกลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มโอกาสให้ประชากรวัยเรียนเข้าถึงบริการทางการศึกษาและมีความเสมอภาค 
ทางการศึกษา 

7. ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับต่าง ๆ  
แผนระดับที่ 1 

ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
ประเด็นข้อ 3. การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม 
 ข้อย่อย 3.1 การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะส้าหรับศตวรรษที่ 21 
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส้าหรับวิถีชีวิตใหม่ในศตวรรษที่ 21 
การบรรลุตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ โครงการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพ คือ การพัฒนาโรงเรียน

คุณภาพหลักและโรงเรียนเครือข่าย ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามบริบทของตนเอง ลดความเหลื่อมล้้าทางการศึกษา 
เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ โรงเรียนสามารถให้บริการทางการศึกษาแก่นักเรียนและชุมชนให้เกิดความเท่า
เทียมและครอบคลุม โรงเรียนมีความพร้อมในการพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้นและนโยบายส้านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารมีความพร้อมในการบริหารจัดการและครูมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน  
มีอุปกรณ์และสิ่งอ้านวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ต้องเป็นโรงเรียนคุณภาพ ที่ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทัง้ 
เอกชน บ้าน วัด รัฐ โรงเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพให้กับผู้เรียน ผู้บริหาร และบุคลากร
ทางการศึกษา 

แผนระดับที่ 2 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น  การพฒันาการเรียนรู้ 
 เป้าหมาย คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่จ้าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 

สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท้างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

การบรรลุตามเป้าหมายของแผนแม่บทประเด็น การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพหลักและโรงเรียนเครือข่าย  
ให้คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีทักษะที่จ้าเป็นในศตวรรษที่ 21 สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร 
และท้างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ลดความเหลื่อมล้้าทางการ
ศึกษา เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ โรงเรียนสามารถให้บริการทางการศึกษาแก่นักเรียนและชุมชนให้เกิด
ความเท่าเทียมและครอบคลุม โรงเรียนมีความพร้อมในการพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้นและนโยบายส้านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารมีความพร้อมในการบริหารจัดการและครูมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน  
ที่มีประสิทธิภาพให้กับผู้เรียน  
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แผนย่อยของแผนแม่บท การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรราที่ 21 

แนวทางการพัฒนา (2) พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับการศึกษา รวมถึงจัดกิจกรรมเสริมทักษะ
เพื่อพัฒนาทักษะส้าหรับศตวรรษที่ 21 มีการผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับเนื้อหาและวิธีการสอน โดยใช้เทคโนโลยี
สนับสนุนทฤษฎีการเรียนรู้แบบใหม่ในการพัฒนาเนื้อหาและทักษะแบบใหม่ เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ควรมีคุณลักษณะที่มีชีวิต มีพลวัต มีปฏิสัมพันธ์ การเชื่อมต่อและมีส่วนร่วม 

เป้าหมาย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะที่จ้าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถ
เข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

การบรรลุตามเป้าหมายของแผนย่อย การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพหลักและโรงเรียนเครือข่าย เพื่อลดความ
เหลื่อมล้้าทางการศึกษา เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ โรงเรียนมีความพร้อมในการพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้น
และนโยบายส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหาร ครู มีความพร้อมในการบริหารจัดการการจัดการ
เรียนการสอน มีอุปกรณ์และสิ่งอ้านวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ  

องค์ประกอบ รูปแบบและระบบการเรียนรู้ 
ปัจจัย ระบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับทุกคนทุกช่วงวัยเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 

เป้าหมายรวม 1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
    2. ลดความเหลื่อมล้้าทางการศึกษา 
 เรื่องและประเด็นปฏิรูป 3. การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้้าทางการศึกษา 
  เป้าหมายรวม 1. เด็ก เยาวชนและประชาชน ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส ทุกคนมีความ
เสมอภาคในโอกาสพัฒนาตนเองตามศักยภาพและเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณ รวมถึงเสริมสร้างพัฒนาครูแลสถานศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพและคุณภาพ ตลอดจนวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ที่น้าไปใช้ใช้ได้จริงเพื่อยกระดับความสามารถของคนไทยได้
อย่างยั่งยืน 

ประเด็นการปฏิรูป 3.1 การด้าเนินการเพื่อลดความเหลื่อมล้้าทางการศึกษา 
เป้าหมายรวม เด็ก เยาวชนและประชาชน ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส ทุกคนมีความเสมอ

ภาคในโอกาสพัฒนาตนเองตามศักยภาพและเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณ รวมถึงเสริมสร้างพัฒนาครูแลสถานศึ กษาให้มี
ประสิทธิภาพและคุณภาพ ตลอดจนวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ที่น้าไปใช้ใช้ได้จริงเพื่อยกระดับความสามารถของคนไทยได้
อย่างยั่งยืน 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

o ยุทธศาสตร์ที่  - 
เป้าหมาย - 

 แนวทาง - 
ความสอดคล้องกับแผนความมั่นคงแห่งชาติ 

o ยุทธศาสตร์ที่  - 
แผนระดับที่ 3 (ตามมติ ครม. วนัที่ 4 ธันวาคม 2560) 

o แผนที่สอดคล้อง แผนปฏบิัติราชการ ของส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 แผนทีส่อดคล้อง แผนปฏิบัตริาชการระยะ 5 ปี ของส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
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ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 

o นโยบายการปกป้องและเชดิชูสถาบันพระมหากษัตริย ์
o นโยบายการรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 
o นโยบายการลดความเหลื่อมล้้าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
o นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การทะนบุ้ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
o นโยบายการยกระดบัคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
o นโยบายการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
o นโยบายการสง่เสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
o นโยบายการพัฒนาและสง่เสริมการใช้ประโยชนจ์ากวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีการวิจยั และพฒันา และนวัตกรรม 
o นโยบายการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ กับการใช้ประโยชน์

อย่างยั่งยืน 
o นโยบายการสง่เสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภบิาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริต และ

ประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
o นโยบายการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
         -         
นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ 

 1. การจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย 
 2. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
o 3. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเทา่เทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย 
 4. การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 5. การส่งเสริมสนบัสนุนวชิาชีพครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 6. การพัฒนาระบบราชการ และการบริการภาครัฐยุคดิจิทลั 
 7. การขับเคลื่อนกฎหมายการศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติ 

นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ด้านความปลอดภัย 
o ด้านโอกาสและการลดความเหลื่อมล้้าทางการศึกษา 
 ด้านคุณภาพ 
 ด้านประสิทธิภาพ 

8. หลักการและเหตผุล 
 โรงเรียนคุณภาพเป็นนโยบายของรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ โดยนายอัมพร พินะสา  
เลขาส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กล่าวไว้ในที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงว่า เนื่องจากสถานการณ์
ปัจจุบันมีจ้านวนเด็กนักเรียนลดลง แต่มีจ้านวนโรงเรียนขนาดเล็กเพ่ิมมากขึ้น ท้าให้เกิดความเหลื่อมล้้าทางการ
ศึกษาและเด็กขาดโอกาสทางการศึกษาในเรื่องการสร้างโอกาสทางการศึกษา ที่ผ่านมาเราสามารถท้าให้ครอบคลุม
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พอสมควร แต่ยังขาดในเรื่องของคุณภาพคนโดยปัจจัยที่จะท้าให้คนมีคุณภาพได้ก็คือโรงเรียนต้องมีคุณภาพ  
ครูที่เก่ง อาคารสถานที่พร้อม หรือเครื่องมืออุปกรณ์การเรียนการสอนที่เพียงพอ ซึ่งในปัจจุบันพบว่าโรงเรียนที่มี
ขนาดเล็กอยู่แล้วจะยิ่งเล็กลง ท้าให้เกิดการด้อยโอกาสในการพัฒนา ด้านปัจจัยแวดล้อมต่างๆ จึงมีความ
จ้าเป็นต้องสร้างโรงเรียนคุณภาพให้เกิดขึ้นและกระจายไปทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศ เพ่ือจะท้าให้เกิดความยั่งยืนได้ ซึ่ง
แต่ละพ้ืนที่ก็จะมีบริบทที่แตกต่างกันไม่สามารถสร้างแนวปฏิบัติเหมือนกันทั้งหมดได้ ในส่วนนี้แต่ละจังหวัดจะเป็น
ฐานในการก้าหนดเป้าหมาย เพ่ือการพัฒนาที่ เหมาะสมกับบริบทของตนเอง อีกทั้ ง รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ก้าหนดนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน เพ่ือลดความเหลื่อมล้้าและ
เพ่ิมโอกาสทางการศึกษา โดยจัดท้าแผนการบูรณาการด้านการศึกษาให้สามารถบริหารในทุกด้านของการศึ กษา
อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งก้าหนดแนวทางการด้าเนินงาน 3 ลักษณะ ได้แก่ โรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และโรงเรียน Stand Alone ในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของ
ชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และโรงเรียน Stand Alone ศูนย์ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ้า
ต้าบล ด้าเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพของชุมชนโดยพัฒนาต่อยอดจากโรงเรียนคุณภาพประจ้าต้าบล 
โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมืองและโรงเรียน Stand Alone โดยเน้นนโยบายรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการเป็นส้าคัญ ซึ่งได้ก้าหนดจุดเน้น 8 เรื่อง ได้แก่ 1. ความปลอดภัยของผู้เรียน 2. ระบบประกัน
คุณภาพ 3. หลักสูตรฐานสมรรถนะ 4. การพัฒนาครู 5. การเรียนการสอน 6. การวัดและประเมินผลการนิเทศ 
ก้ากับ และติดตาม 8. Big Data เพ่ือแก้ปัญหาด้านการศึกษาความปลอดภัยของสถานศึกษารวมถึงลดความเหลื่อม
ล้้าของโอกาสการเข้าถึงการศึกษาในสังคมเมืองและชนบท ทั้งนี้ ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มี
ประกาศแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศรายชื่อโรงเรียนคุณภาพ เนื่องจากมีความคลาดเคลื่อนในข้อความถึงจุดเน้นของการ
ด้าเนินการโครงการโรงเรียนคุณภาพ จากหลักสูตรฐานสมรรถนะ เป็น หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 เพ่ือพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  
และนโยบายเร่งด่วนส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 4 ด้าน คือ ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส 
ด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพและการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 

 ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา จัดท้าโครงการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพ  
เพ่ือขับคลื่อนโรงเรียนคุณภาพหลักและโรงเรียนเครือข่าย ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามบริบทของตนเอง  
ลดความเหลื่อมล้้าทางการศึกษา เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ โรงเรียนสามารถให้บริการทาง
การศึกษาแก่นักเรียนและชุมชนให้เกิดความเท่าเทียมและครอบคลุม โรงเรียนมีความพร้อมในการพัฒนาผู้เรียน
ตามจุดเน้นและนโยบายส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้บริหาร ครู มีความพร้อมในการบริหาร
จัดการการเรียนการสอน มีอุปกรณ์และสิ่งอ้านวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ต้องเป็นโรงเรียนคุณภาพ  
ที่ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้ง เอกชน บ้าน วัด รัฐ โรงเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพให้กับผู้เรียน ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา 
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9.  วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการโรงเรียนคุณภาพให้กับผู้บริหารโรงเรียนคุณภาพ 
โรงเรียนเครือข่าย และโรงเรียน Stand Alone สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 
 2. เพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพตามจุดเน้นและนโยบายส้านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 3. เพื่อติดตามการใช้ทรัพยากรร่วมกันของโรงเรียนคุณภาพและโรงเรียนเครือข่าย 
10.  เป้าหมาย 
      เชิงปริมาณ (ผลผลติ) 

1. โรงเรียนคุณภาพหลัก โรงเรียนเครือข่าย และโรงเรียน Stand Alone ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพังงา จ้านวน  73 โรงเรียน เข้าร่วมโครงการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพ 
      เชิงคุณภาพ (ผลลัพท์) 

2. โรงเรียนคุณภาพหลักและโรงเรียนเครือข่าย ด้าเนินการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพตามจุดเน้นและ
นโยบาย สพฐ. อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. โรงเรียนคุณภาพหลักและโรงเรียนเครือข่าย มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
11.  กิจกรรม และขั้นตอนการด าเนินงาน  

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
โครงการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพ  
ประกอบด้วย 1 กิจกรรม  ดังนี้  
กิจกรรมที่ 1 ลงพื้นที่ติดตามการใช้ทรัพยากรร่วมกันของ
โรงเรียนคุณภาพและโรงเรียนเครือข่าย 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท้างานฯ ประกอบด้วย 
      - ผอ. สพป.พังงา / รอง ผอ.สพป.พังงา จา้นวน 3 ท่าน 
      - ประธานศูนยป์ระสานงานการประถมศึกษาอ้าเภอ  
จ้านวน 8 ท่าน 
      - ศึกษานิเทศก์ จ้านวน 6 ท่าน 
      - ผู้อ้านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
      - ผู้อ้านวยการกลุ่มนโยบายและแผน และเจ้าหนา้ที่ 5 ทา่น 
      - เจ้าหน้าทีป่ระชาสัมพนัธ ์1 ท่าน 
1.2 ประชุมคณะกรรมการและคณะท้างาน 
1.3 ลงพื้นที่ติดตามการใช้ทรัพยากรร่วมกันของโรงเรียนคุณภาพ
และโรงเรียนเครือข่าย 

กรกฎาคม - กันยายน 66 นางสาวพจนา  
วานชิกุล 
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12.  งบประมาณ แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
      12.1   รวมทั้งหมด - บาท  
      12.2   ค่าใช้จ่ายจ้าแนกตามกิจกรรม 

กิจกรรม 
รวม 

งบประมาณ 

ระยะเวลาการเบิกจ่าย 
ไตรมาสที่ 

1 
ไตรมาสที่ 

2 
ไตรมาสที่ 

3 
ไตรมาสที่ 

4 
กิจกรรมที่ 1 ลงพื้นที่ติดตามการใช้ทรัพยากร
ร่วมกันของโรงเรียนคุณภาพและโรงเรียน
เครือข่าย มีค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

- - - - - 
 

 

รวม - - - - - 
 

หมายเหตุ   ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

13.  การวัดและประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ 

เชิงปริมาณ 
1) ร้อยละ80 ของโรงเรียนคุณภาพหลัก โรงเรียนเครือข่าย และโรงเรียน 
Stand Alone สามารถบริหารจัดการตามจุดเนน้และนโยบาย สพฐ.ได้ 
2) ร้อยละ 80 ของกลุ่มโรงเรียนคุณภาพสามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันได้
อย่างมีประสทิธิภาพ 
เชิงคุณภาพ 
3) โรงเรียนคุณภาพทีไ่ด้รับการคัดเลือกให้ด้าเนินการตามจุดเนน้และ
นโยบายสามารถดา้เนินการบริหารจัดการได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
4) ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ด้าเนินการสง่เสริม
การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
การสอบถาม 

 
การติดตาม 

 
 

การติดตาม 
 

การติดตาม 
 

 
แบบสอบถาม 

 
แบบติดตาม 

 
 

แบบติดตาม 
 

แบบติดตาม 
 

 
14.  ผลที่คาดว่าจะได้รบั 
 1) โรงเรียนคุณภาพหลัก โรงเรียนเครือข่ายและโรงเรียน Stand Alone มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
โครงการโรงเรียนคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2) โรงเรียนคุณภาพหลัก โรงเรียนเครือข่ายและโรงเรียน Stand Alone สามารถขับเคลื่อนโครงการ
โรงเรียนคุณภาพตามจุดเน้นและนโยบายส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ครอบคลุม 
 3) โรงเรียนมีการใช้ทรัพยากรร่วมกันของโรงเรียนคุณภาพและโรงเรียนเครือข่าย 
 
 



ห น้ า  | 106 

 

กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
 

1. ชื่อโครงการ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามเป้าหมายหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  

และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ให้สอดคล้องกับความต้องการ  ของผู้เรียนใน

ศตวรรษท่ี 21 

2. แผนงาน  พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ 

3. กลุ่ม/หน่วยที่รับผิดชอบ  นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

4. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายภิรมย์  อิสโร 

5. ลักษณะโครงการ    โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง  

6. สนองกลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

7. ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับต่าง ๆ 

แผนระดับท่ี 1 

ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์   

ประเด็น 2. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

ข้อย่อย 2.2 ช่วงวัยเรียน / วัยรุ่น 

เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ: 1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส้าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 

การบรรลุ เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ  ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา  

จึงก้าหนดให้มีพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามเป้าหมายหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 

2551 และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน

ในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือให้โรงเรียนปรับปรุงและตรวจสอบหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับมาตรฐานและความ

เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 

ทักษะการเรียนรู้ที่จ้าเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 เพ่ือให้ผู้เรียนรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและเข้าถึงความรู้

เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสมและเป็นแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานที่หลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก้าหนดพร้อมทั้งเน้นให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ 

แผนระดับท่ี 2 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้    

เป้าหมายของแผนแม่บทประเด็น: 1.คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึน มีทักษะ

ที่จ้าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท้างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี

ประสิทธิผลเพิ่มข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
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การบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บท ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา จัดท้าโครงการ

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามเป้าหมายหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  

และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 

ในศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งเน้นให้สถานศึกษาในสังกัดได้พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้อง  

กับความต้องการของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อ 

การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

 แนวทางการพัฒนา (1) พัฒนากระบวนการเรียนรู้ในทุกระดับชั้น ตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษา ที่ใช้

ฐานความรู้และระบบคิดในลักษณะสหวิทยาการ มีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่

เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะให้ได้มาตรฐานกับหลักสูตรในระบบการศึกษาชั้นน้าที่ได้รับการยอมรับในระดับ

นานาชาติอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท้ารายงานประจ้าปีที่เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับการนิเทศ การติดตาม

ประเมินผล และการปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะ ปฏิรูปหลักสูตรและรูปแบบการเรียนการสอนอาชีวศึกษาให้

สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพ โดยเน้นการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และ

การฝึกงานในสถานประกอบการ ปฏิรูปการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาโดยเน้นการเรียนรู้ที่ผูกกับงาน เพ่ือ

วางรากฐานให้มีสถาบันอุดมศึกษาที่สามารถตอบสนองความต้องการของประเทศได้ในหลากหลายมิติ  

ทั้งในด้านการผลิตก้าลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะในสาขาที่เป็นที่ต้องการของตลาด การพัฒนาผู้ประกอบการยุค

ใหม่ที่มีศักยภาพในการสร้างธุรกิจใหม่ที่มีใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และสามารถไปสู่ตลาดต่างประเทศได้ รวมถึงมี

นักวิจัยและนวัตกรที่สามารถสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ สามารถส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา

ประเทศในด้านเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างด ี

เป้าหมายของแผนย่อย :  คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้   

และทักษะที่จ้าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

องค์ประกอบ : หลักสูตรการจัดการศึกษา 

ปัจจัย : มาตรฐานหลักสูตรแกนกลาง (ทุกระดับและทุกประเภท) 

แผนปฏิรูปประเทศด้านปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา 

เป้าหมายรวม 1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 

เรื่องและประเด็นปฏิรูป 5. การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลง 

ในศตวรรษท่ี 21  

เป้าหมายรวม 1. การจัดการศึกษาทุกระดับใช้หลักสูตรที่เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ และแนวทางการ

จัด การเรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
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ประเด็นการปฏิรูป 5.1 การปรับหลักสูตรพร้อมกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมินเพ่ือ

พัฒนาการเรียนรู้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

เป้าหมายรวม การจัดการศึกษาทุกระดับใช้หลักสูตรที่เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ และแนวทางการ

จัดการเรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน 

กิจกรรม 2 พัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก และการวัดประเมินผล เพ่ือพัฒนาผู้เรียน รวมทั้ง  

การพัฒนาความรู้ และสมรรถนะด้านเนื้อหาสาระที่สอน ด้านศาสตร์การสอน ด้านการใช้สื่อและเทคโนโลยีในการ

เรียนรู้และการสอนด้านการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21และด้านบทบาทของครูในยุคใหม่ 

เป้าหมาย 1) ครูมีความรู้ ความเข้าใจสามารถจัดการเรียนรู้เชิงรุกได้ 
เป้าหมาย 2) ครูมีความรู้ ความเข้าใจสามารถออกแบบรายวิชาเพ่ิมเติมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้ 
เป้าหมาย 3) ผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจสามารถก้ากับดูแลและอ้านวยการให้ครู

ออกแบบรายวิชาเพ่ิมเติมหรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและสามารถน้าไปจัดการสอนหรือจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน 
เป้าหมาย 4) ศึกษานิเทศก์มีความรู้ความเข้าใจสามารถให้ค้าแนะน้าหรือช่วยเหลือครูออกแบบ

รายวิชาเพ่ิมเติมหรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และการน้าไปจัดการสอนหรือจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน 
ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

o ยุทธศาสตร์ที่...-......... 
เป้าหมาย.....-.......... 

 แนวทาง.......-....... 

 แนวทาง........-...... 

ความสอดคล้องกับแผนความม่ันคงแห่งชาติ 

o ยุทธศาสตร์ที่ 1. การเสริมสร้างความม่ันคงของมนุษย์ 

(1) ส่งเสริมให้คนไทยมีความสามัคคี สังคมมีความสงบสุข และประเทศมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ต้าบล หมู่บ้าน จังหวัด ภาค และประเทศชาติให้เป็นเครือข่ายสนับสนุน

งานด้านความมั่นคงและใหต้ระหนักถึงความรับผิดชอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ 
(5) ส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย ปลูกฝังวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ค่านิยม 

ที่ดีงาม ความภูมิใจในชาติ การจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี โดยการเรียนการสอน ทั้งในระบบและนอกระบบ
สถานศึกษา เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมในด้านความมั่นคง 
แผนระดับท่ี 3 (ตามมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560) 

o แผนที่สอดคล้อง แผนปฏิบัติราชการ ของส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
o แผนที่สอดคล้อง แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี ของส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 

o นโยบายการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
o นโยบายการรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 
o นโยบายการลดความเหลื่อมล้้าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
o นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ้ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
o นโยบายการยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
o นโยบายการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
o นโยบายการส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
o นโยบายการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และพัฒนา และ

นวัตกรรม 
o นโยบายการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ กับการใช้

ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
o นโยบายการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริต 

และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
o นโยบายการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

.................................................................................................................................................................. 

นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ 

o 1. การจัดการศึกษาเพ่ือความปลอดภัย 
o 2. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
o 3. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย 
o 4. การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
o 5. การส่งเสริมสนับสนุนวิชาชพีครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
o 6. การพัฒนาระบบราชการ และการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล 
o 7. การขับเคลื่อนกฎหมายการศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติ 

นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

o ด้านความปลอดภัย 
o ด้านโอกาสและการลดความเหลื่อมล้้าทางการศึกษา 
o ด้านคุณภาพ 
o ด้านประสิทธิภาพ 

 

 

 



ห น้ า  | 110 

 
8. หลักการและเหตุผล   

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาคุณภาพนักเรียน  

ด้านความรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ มุ่งพัฒนาคุณภาพนักเรียนด้านทักษะ  

ตามสมรรถนะส้าคัญของผู้เรียน และมุ่งพัฒนาคุณภาพนักเรียนด้านเจตคติ ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ซึ่งได้มีการก้าหนดมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา (ในส่วนสาระภูมิศาสตร์) เพ่ือให้เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาด้าเนินการ

น้าไปใช้เป็นกรอบและทิศทางในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียน  

ให้มีความรู้ ความสามารถและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก้าหนดไว้ในกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ต่างๆ  

สถานศึกษาเป็นหน่วยงานที่จัดการศึกษาเป็นแหล่งของการแสวงหาความรู้จึงต้องมีหลักสูตรเป็น  

ของตนเอง คือหลักสูตรสถานศึกษาต้องครอบคลุมภาระงานการจัดการศึกษาทุกด้านหลักสูตรสถานศึกษา         

จึงประกอบด้วยการเรียนรู้ทั้งมวลเป็นประสบการณ์อ่ืนๆ ที่สถานศึกษาแต่ละแห่งวางแผนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนซึ่งเกิด

จากการมีส่วนร่วมของบุคลากรและผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา สถานศึกษาจ้าเป็นต้องจัดท้า

หลักสูตรสถานศึกษาตามกรอบของหลักสูตรแกนกลางที่กรมวิชาการก้าหนดไว้ พระราชบัญญัติสถานศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2542 ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้   มาตรา 27 ระบุข้อความที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ของ

สถานศึกษา ในการน้าหลักสูตรไปใช้โดยตรง ซึ่งก้าหนดไว้ว่า ให้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก้าหนด

หลักสูตรแนวทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ การด้ารงชีวิ ตและการ

ประกอบอาชีพ ตลอดจนเพ่ือการศึกษาต่อ และให้สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีหน้าที่จัดท้าสาระของหลักสูตรตาม

วัตถุประสงค์ในวรรคหนึ่งในส่วนที่เกี่ยวกับปัญหาในชุมชนและสังคมภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์

เพ่ือเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

หลักสูตรสถานศึกษาเป็นแบบแผน แนวทางหรือข้อก้าหนดของการจัดการศึกษา ที่จะพัฒนาให้ผู้เรียนมี

ความรู้ มีความสามารถ โดยส่งเสริมให้แต่ละบุคคลพัฒนาไปสู่ศักยภาพสูงสุดของตนรวมถึงระดับขั้นของมวล

ประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้สะสม ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนน้าความรู้ไปสู่การปฏิบัติได้ประสบผลส้าเร็จ 

ในการเรียนรู้ด้วยตนเอง รู้จักตนเอง มีชีวิตอยู่ในโรงเรียน ชุมชน สังคม และโลกอย่างมีความสุขและจ้าเป็นต้องมี

การปรับปรุงพัฒนาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  

ด้านเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ทักษะการเรียนรู้ที่จ้าเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  
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เพ่ือให้ผู้เรียนรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและเข้าถึงความรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสม การพัฒนาหลักสูตร 

เป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยการท้างานอย่างต่อเนื่อง 

การก้าหนดแนวทางการจัดท้าหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสถานศึกษา โดยให้สถานศึกษาจัดท้าสาระ

ของหลักสูตร จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในส่วนที่เกี่ยวกับปัญหาในชุมชนและสังคมภูมิปัญญา

ท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชนและประเทศชาติ รวมทั้งท้าหลักสูตร

ให้เป็นไปตามความต้องการของผู้เรียนแนวทางการน้าภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้ในการจัดท้า หลักสูตรสถานศึกษา

ดังนี้ 

1. เน้นการศึกษา วิเคราะห์ ท้าความเข้าใจวิธีคิดและความคิดของภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2. น้ากระบวนการหรือแนวคิดของภูมิปัญญาท้องถิ่นมาจัดท้าหลักสูตรสถานศึกษา 

3. น้ากระบวนการคิดของภูมิปัญญาชาวบ้านมาเสริมสร้างให้สอดคล้องกับแนวคิดแบบ

วิทยาศาสตร์ 

4. สร้างกระบวนการคิดหลายด้าน หลายมุมโดยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้คิดอย่างอิสระแล้วเชื่อมโยง

กับชีวิตจริง 

5. ให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดท้าหลักสูตร 

ตามหลักการของหลักสูตรนั้น หลักสูตรที่สร้างขึ้นจ้าเป็นต้องมีความสอดคล้องกับสภาพปัญหา  

และสนองความต้องการของสังคมที่ใช้หลักสูตรนั้นๆ โดยเหตุนี้หลักสูตรที่สร้างขึ้นมุ่งหมายในการใช้ในชุมชนแห่ง

ใดแห่งหนึ่ง โดยเฉพาะ ก็ย่อมสามารถตอบสนองต่อความต้องการของสังคมได้มากที่สุด ท้องถิ่นและชุมชนมีสภาพ

ที่แตกต่างกัน การพัฒนาแต่ละท้องถิ่นก็ต้องมีความแตกต่างกัน  เทคโนโลยีเจริญเร็ว จะท้าหลักสูตรระดับชาติไปใช้

กับท้องถิ่นก็ไม่ทันกับความเจริญของเทคโนโลยี สถานศึกษาจึงต้องจัดท้าหลักสูตรสถานศึกษาเอง 

ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา  จึงก้าหนดให้มีพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามเป้าหมาย

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ(ฉบับปรับปรุง 

พ.ศ. 2560 ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 เพ่ือให้โรงเรียนปรับปรุงและตรวจสอบ

หลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับมาตรฐานและความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งด้านเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ทักษะการเรียนรู้ที่จ้าเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

เพ่ือให้ผู้เรียนรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและเข้าถึงความรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสมและเป็นแนวทางในการ

พัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก้าหนดพร้อมทั้งเน้นให้ครู 

จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ 
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9. วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือพัฒนาครูในสังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงาได้รับความรู้ความเข้าใจในการ

พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาตามเป้าหมายหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 

และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)ให้สอดคล้องกับ ความต้องการของผู้ เรียน 

ในศตวรรษท่ี 21 

2) เพ่ือให้สถานศึกษาในสังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงามีหลักสูตรท้องถิ่นตอบสนอง

ต่อความถนัดและความสนใจของผู้เรียน 

3) เพ่ือนิเทศติดตามผลการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามเป้าหมายหลักสูตรแกนกลางการศึกษา  

ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ให้สอดคล้องกับ

ความต้องการของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21ของครูที่ได้เข้ารับการอบรม 

10. เป้าหมาย 

     เชิงปริมาณ (ผลผลิต) 

1) ร้อยละ 80  ของครู ในสังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงาได้รับการพัฒนาให้มี

ความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาตามเป้าหมายหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ให้สอดคล้องกับความ

ต้องการของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21  

2) ร้อยละ 60 ของสถานศึกษาในสังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา มีหลักสูตรท้องถิ่น

ที่ยืดหยุ่นตอบสนองต่อความถนัดและความสนใจของผู้เรียน 

เชิงคุณภาพ (ผลลัพธ์) 

3) ครู ในสังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงาที่ได้รับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ 

ในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาตามเป้าหมายหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนใน

ศตวรรษท่ี 21 และน้าไปพัฒนาหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4) สถานศึกษาในสังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา มีหลักสูตรท้องถิ่นที่ยืดหยุ่น

ตอบสนองต่อความถนัดและความสนใจของผู้เรียน 
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11. กิจกรรมขั้นตอนการด าเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามเป้าหมาย

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้ 

และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ให้

สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนในศตวรรษ

ที่ 21 ประกอบด้วย 2 กิจกรรม ดังนี้ 

กิจกรรมที่ 1  จัดอบรมความรู้ความเข้าใจในการ

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามเป้าหมายหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 

และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ  

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ให้สอดคล้องกับ 

ความต้องการของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1.1 จัดท้าและขออนุมัติโครงการ 

1.2 แต่งตั้งคณะท้างาน 

1.3 ประชุมคณะท้างานเพ่ือวางแผนการด้าเนินงาน

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามเป้าหมาย

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 

2551 และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้ วั ดฯ  

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ให้สอดคล้องกับความ

ต้องการของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

1.4 จัดอบรม สร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนา

หลักสูตรตามเป้าหมายหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการ

เรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  

ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนในศตวรรษ

ที่ 21 

 

  

  

 

 

 

มกราคม – มีนาคม 2566 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

นายภิรมย์  อิสโร 
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กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 2 นิเทศ ติดตาม 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

2.1 ประชุมคณะท้างาน เพ่ือชี้แจงแนวทางการนิเทศ 

พร้อมสร้างเครื่องมือนิเทศฯ การพัฒนาหลักสูตรตาม

เป้าหมายหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ให้สอดคล้องกับความ

ต้องการของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

2.2 ประชุมคณะท้างานเพ่ือก้าหนดปฏิทินการนิเทศ 

2.3 ด้าเนินการนิเทศฯ การพัฒนาหลักสูตรตามเป้าหมาย

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 

2551 และมาตรฐานการเรี ยนรู้ และตั วชี้ วั ดฯ  

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ให้สอดคล้องกับความ

ต้องการของผู้ เรียนในศตวรรษที่  21  ตามปฏิทิน 

การนิเทศและใช้เครื่องมือนิเทศฯตามที่คณะท้างาน

ร่วมกันจัดท้า 

เมษายน – กันยายน 2566 นายภิรมย์  อิสโร 

 

 

 

12. งบประมาณ  พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ 

 5.1 รวมทั้งหมด 33,840 บาท 

 5.2 ค่าใช้จ่ายจ้าแนกตามกิจกรรม 

 
รวม    

งบประมาณ 

ระยะเวลาการเบิกจ่าย 

กิจกรรม ไตรมาสที่ 

1 

ไตรมาสที่ 

2 

ไตรมาสที่ 

3 

ไตรมาสที่ 

4 

กิจกรรมที่ 1 อบรม สร้างความรู้ความ

เข้าใจในการพัฒนาหลักสูตรตามเป้าหมาย

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการ

เรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง  

พ.ศ. 2560 ให้สอดคล้องกับความต้องการ

ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ผู้เข้าร่วม

33,840 
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รวม    

งบประมาณ 

ระยะเวลาการเบิกจ่าย 

กิจกรรม ไตรมาสที่ 

1 

ไตรมาสที่ 

2 

ไตรมาสที่ 

3 

ไตรมาสที่ 

4 

อบรมจ้านวน 134 คน คณะท้างาน จ้านวน 

7 คน รวม 141 คน มีค่าใช้จ่ายดังนี้ 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  

(141คนx35บาทx1วันx2มื้อ)  

- ค่าอาหารกลางวัน  

(141คนx120บาทx1 มื้อ)  

- ค่าตอบแทนวิทยากร  

(600บาทx1คนx6 ชม.)  

- ค่าชดเชยน้้ามัน 

( 375 กิโลเมตรx 4 บาท 2 เที่ยว)  

2.5 ค่าไวนิลขนาด  

 

 

9,870 

 

16,920 

 

3,600  

 

3,000 

 

450 

 

 

9,870 

 

16,920 

 

3,600  

 

3,000 

 

450 

 

รวมงบประมาณ 33,840 - 33,840 - - 

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

13. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

1) ร้อยละ 80 ครู ในสังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

พังงาที่ได้รับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาและ

ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาตามเป้าหมายหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้

และตัวชี้วัดฯ(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ให้สอดคล้องกับความ

ต้องการของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

ทดสอบ แบบทดสอบก่อน

และหลังอบรม 

2) ร้อยละ 80 ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะและทักษะ 

ที่จ้าเป็นในศตวรรษที่ 21 

ตรวจสอบ

รายการ 

แบบตรวจสอบ

รายการ 

3) ร้อยละ 60 ของครู ในสังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาพังงาที่ได้รับการอบรมได้รับการนิเทศติดตามการ

พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาตามเป้าหมายหลักสูตร

นิเทศ ติดตาม แบบนิเทศ ติดตาม 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐาน

การเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ให้สอดคล้องกับ

ความต้องการของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21และน้าไปพัฒนาหลักสูตร

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1) ครู ในสังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงาที่ได้รับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ  

ในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาตามเป้าหมายหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 

2551 และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน

ในศตวรรษท่ี 21และน้าไปพัฒนาหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2) สถานศึกษาได้รับการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามเป้าหมายหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560  

ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21  

 3) นักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้จากหลักสูตรสถานศึกษาตามเป้าหมายหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ให้สอดคล้อง  

กับความต้องการของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  
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1. โครงการ ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 

2. แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

3. กลุ่ม/หน่วยที่รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

4. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวศิริลักษณ์  พูลศิริ 

5. ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง    โครงการใหม ่ 

6. สนองประเด็นกลยุทธ์ที่ 3  ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

7. ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับต่าง ๆ  

แผนระดับท่ี 1 

      ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 

 ประเด็นข้อ  3. การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม 

         ข้อย่อย 3.1 การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะส้าหรับศตวรรษที่ 21 

 เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส้าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

 การบรรลุตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ เป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาได้พัฒนานักเรียน

ทุกคน ซึ่งเป็นก้าลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส้านึกความเป็น

พลเมืองไทยและพลเมืองโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

แผนระดับท่ี 2 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 

 เป้าหมายระดับประเด็น 1. คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะ 

ที่จ้าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท้างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี

ประสิทธิผลเพิม่ข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

    การบรรลุตามเป้าหมายของแผนแม่บท มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์  

มีความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการแก้ปัญหา มีทักษะชีวิต และมีทักษะด้านเทคโนโลยี รวมทั้งเจต

คติที่จ้าเป็นต่อการศึกษา ต่อการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ บนพ้ืนฐาน

ความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพตนเองได้เต็มตามศักยภาพ   

แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ

เปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

 แนวทางการพัฒนา (2) พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับการศึกษา รวมถึงจัดกิจกรรมเสริม

ทักษะเพ่ือพัฒนาทักษะส้าหรับศตวรรษที่ 21 มีการผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับเนื้อหาและวิธีการสอน โดยใช้
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เทคโนโลยีสนับสนุนทฤษฎีการเรียนรู้แบบใหม่ในการพัฒนาเนื้อหาและทักษะแบบใหม่  เทคโนโลยี  

เพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ควรมีคุณลักษณะที่มีชีวิต มีพลวัต มีปฏิสัมพันธ์ การเชื่อมต่อและมีส่วนร่วม 

 เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้   

และทักษะที่จ้าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

 การบรรลุตามเป้าหมายของแผนย่อย ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา  

และนักเรียน ได้มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษา สถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา

และนักเรียน สามารถเข้าประกวด แข่งขันทักษะ ทางด้านวิชาการ วิชาชีพ หรือกิจกรรมต่าง ๆ และได้รับรางวัล  

ในระดับภาคและระดับประเทศ 

องค์ประกอบ : สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาการเรียนรู้ 

ปัจจัย : เครือข่ายความร่วมมือเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 

แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา 

เป้าหมายรวม 3. มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

เรื่องและประเด็นปฏิรูป 5. การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลง 

ในศตวรรษท่ี 21  

เป้าหมายรวม 1. การจัดการศึกษาทุกระดับใช้หลักสูตรที่ เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ  

และแนวทางการจัด การเรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน 

ประเด็นการปฏิรูป 5.4 การพัฒนาคุณภาพระบบการศึกษา 

เป้าหมายรวม สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล

โดยมีการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและได้รับการสนับสนุนที่ เหมาะสมกับบริบท 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทุกระดับตามปรัชญาและเป้าหมายของสถานศึกษา และมีระบบ  

ความรับผิดชอบทางการศึกษา (Educational Accountability) บนพื้นฐานสมรรถนะหลักของผู้เรียน 

 กิจกรรม 2 ประกาศ/กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และข้อก้าหนดด้านคุณภาพของการจัด

การศึกษาส้าหรับการประกันคุณภาพและการประเมินคุณภาพการศึกษา ให้สถานศึกษาน้าไปปฏิบัติเพ่ือพัฒนา

คุณภาพการจัดการศึกษา 

เป้าหมาย สถานศึกษามีแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพ การประเมินคุณภาพ และการรับรอง

คุณภาพการศึกษา เป็นระบบที่มีความเชื่อมโยงสอดคล้อง ไม่สร้างภาระต่อสถานศึกษาและการปฏิบัติหน้าที่การ

จัดการเรียนของคร ู

ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

o ยุทธศาสตร์ที่...-......... 

เป้าหมาย.....-.......... 
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 แนวทาง.......-....... 

 แนวทาง........-...... 

ความสอดคล้องกับแผนความม่ันคงแห่งชาติ 

o ยุทธศาสตร์ที่  - 

แผนระดับท่ี 3 (ตามมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560) 

o แผนที่สอดคล้อง แผนปฏิบัติราชการของส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

o แผนที่สอดคล้อง แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี ของส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 

o นโยบายการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 

o นโยบายการรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 

o นโยบายการลดความเหลื่อมล้้าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 

o นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ้ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

o นโยบายการยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 

o นโยบายการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 

o นโยบายการส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 

o นโยบายการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และพัฒนา และ

นวัตกรรม 

o นโยบายการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ กับการใช้

ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

o นโยบายการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริต 

และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

o นโยบายการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง      

................................................................................................................................................................... 

นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ 

o 1. การจัดการศึกษาเพ่ือความปลอดภัย 

o 2. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

o 3. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย 
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o 4. การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

o 5. การส่งเสริมสนับสนุนวิชาชพีครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

o 6. การพัฒนาระบบราชการ และการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล 

o 7. การขับเคลื่อนกฎหมายการศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติ 

นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

o ด้านความปลอดภัย 

o ด้านโอกาสและการลดความเหลื่อมล้้าทางการศึกษา 

o ด้านคุณภาพ 

o ด้านประสิทธิภาพ 

8. หลักการและเหตุผล 

 ตามที่ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก้าหนดยุทธศาสตร์ มาตรการ และจุดเน้นในการ

พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดยมุ่งที่จะพัฒนานักเรียนในทุกระดับให้มีสมรรถนะ

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเจตนารมณ์ และความมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ื นฐาน 

พุทธศักราช 2551 สอดคล้องกับมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม  

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้สมบูรณ์  

ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรมจริยธรรมสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

 ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาได้พัฒนานักเรียนทุกคน ซึ่งเป็นก้าลังของชาติให้เป็น

มนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส้านึกความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ยึดมั่น  

ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทักษะในการคิดวิเคราะห์  

คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการแก้ปัญหา มีทักษะชีวิต  

และมีทักษะด้านเทคโนโลยี รวมทั้งเจตคติที่จ้าเป็นต่อการศึกษา ต่อการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต 

โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ บนพ้ืนฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพตนเองได้เต็มตาม

ศักยภาพ   

 ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ได้ตระหนักและเห็นความส้าคัญของสถานศึกษา 

ในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพนักเรียน จึงได้จัดท้าโครงการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา 

สู่ความเป็นเลิศ ขึ้น 

9. วัตถุประสงค์  

1) เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ได้มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลง

มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษา 
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2) สถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน สามารถเข้าประกวด แข่งขันทักษะทางด้าน

วิชาการ วิชาชีพ หรือกิจกรรมต่าง ๆ และได้รับรางวัลในระดับภาคและระดับประเทศ 

10. เป้าหมาย  

     เชิงปริมาณ  

1) ร้อยละ 20 ของนักเรียนของนักเรียน ครู และสถานศึกษาได้รับรางวัลในการประกวด /แข่งขันสูงกว่า

ระดับเขตพ้ืนที่   

     เชิงคุณภาพ   

 2) สถานศึกษามีระบบพัฒนาองค์กร  มีการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามเพ่ือพัฒนาครู 

บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา และจัดท้าแผนเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้เกิด

การเปลี่ยนแปลงและน้าไปสู่ความเป็นเลิศอย่างมีประสิทธิผล  

11.  กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

โครงการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา 

สู่ความเป็นเลิศ ประกอบด้วย 1 กิจกรรม ดังนี้ 

กิจกรรมที่ 1 คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา 

เพื่อรับรางวัลพระราชทาน  

ขั้นตอนการด าเนินงาน  

1.1 จัดท้าและขอนุมัติโครงการ 

1.2 ประชาสัมพันธ์การด้าเนินการคัดเลือกนักเรียนและ

สถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2565 

1.3 ประเมินนักเรียนและสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน 

ระดับจังหวัด ปีการศึกษา 2565 

1.4 สรุปและประกาศผลการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา

เพ่ือรับรางวัลพระราชทานระดับจังหวัด ปีการศึกษา 2565 

1.5 ส่งผลการประเมินและผลงานนักเรียนและสถานศึกษา 

เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัด ปีการศึกษา 2565  

ไปให้ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 4 

1.6 แจ้งกรรมการเข้าร่วมประชุมเพ่ือพิจารณาคัดเลือกระดับ

กลุ่มจังหวัดที่ 4 

1.7 ประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาระดับกลุ่มจังหวัดที่ 4 

 

 

ธันวาคม 2565 – 

มีนาคม 2566 

 

 

น.ส.ศิริลักษณ์  พูลศิริ 
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1.8 ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา 

เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน   

12. งบประมาณ  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 12.1  รวมทั้งหมด  6,000  บาท 

 12.2  ค่าใช้จ่ายจ้าแนกตามกิจกรรม ดังนี้ 

 

กิจกรรม 

รวม

งบประมาณ 

ระยะเวลาการเบิกจ่าย 

ไตรมาสที่ 

1 

ไตรมาสที่ 

2 

ไตรมาสที่ 

3 

ไตรมาสที่ 

4 

กิจกรรมที่ 1 คัดเลือกนักเรียนและ

สถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน  

ค่าใช้จ่ายดังนี้ 

1.  ประชาสัมพันธ์การด้าเนินการคัดเลือก 

นักเรียนและสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัล

พระราชทาน 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

2.  ประเมินนักเรียนและสถานศึกษาเพ่ือ 

รับรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัด  

ปีการศึกษา 2565 

ค่าใช้จ่าย 

- ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการประเมิน 

(12 คน x 1 วัน x 240 บาท) 

- ค่าน้้ามันเชื้อเพลิง 

3,380 

 

 

 

2,880 

 

500 

 

 

 

 

2,880 

 

500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  สรปุและประกาศผลการประเมินนักเรียน

และสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน 

ระดับจังหวัด ปีการศึกษา 2565 

 

- 

    

4.  ส่งผลการประเมินและผลงานนักเรียน

และสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัล

พระราชทาน ระดับจังหวัด ปีการศึกษา 

2565 ไปให้ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 4 

ค่าใช้จ่าย 

1,480 
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กิจกรรม 

รวม

งบประมาณ 

ระยะเวลาการเบิกจ่าย 

ไตรมาสที่ 

1 

ไตรมาสที่ 

2 

ไตรมาสที่ 

3 

ไตรมาสที่ 

4 

-  ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ 

   (2 คน x 1 วัน x 240 บาท) 

-  ค่าน้้ามันเชื้อเพลิง 

480 

 

1,000 

480 

 

1,000 

 

 

5.  แจ้งกรรมการเข้าร่วมประชุมเพ่ือ

พิจารณาคัดเลือก ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 4 

ค่าใช้จ่าย 

- ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้เข้าประชุม 

    (1 คน x 1 วัน x 240 บาท) 

 - ค่าน้้ามันเชื้อเพลิง 

1,140 

 

 

240 

 

900 

  

 

 

240 

 

900 

  

6  ประเมินคัดเลือกนักเรียนและ  

     สถานศึกษาระดับกลุ่มจังหวัดที่ 4 

- - 

 

- - - 

7.  ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนและ 

     สถานศึกษาเพ่ือรับรางวัล

พระราชทาน   

- - - - - 

รวม 6,000 - 6,000 - - 

หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

13.  การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือที่ใช้ 

ร้อยละ 20 ของนักเรียน ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และสถานศึกษาได้รับ

รางวัลในการประกวด แข่งขัน สูงกว่า

ระดับเขตพ้ืนที่ 

- ประเมินตามเกณฑ์ท่ี สพฐ. 

  ก้าหนด 

- รางวัลที่ได้รับ 

- แบบประเมิน 

- ผลการแข่งขัน /เกียรติบัตร 

14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1) สถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีความ

เป็นเลิศทางการศึกษา 

2) สพป.พังงา มีนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษาได้รับรางวัลในการประกวด แข่งขัน 

สูงกว่าระดับเขตพ้ืนที่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20  
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1. ชื่อโครงการ   โครงการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 สพป.พังงา 

2. แผนงาน  พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   

3. กลุ่ม/หน่วยที่รับผิดชอบ  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  

4. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวศิริลักษณ์  พูลศิริ 

5. ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง    โครงการใหม ่ 

6. สนองประเด็นกลยุทธ์ที่ 3  ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

7. ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับต่าง ๆ  

แผนระดับท่ี 1 

      ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 

 ประเด็นข้อ  3. การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม 

         ข้อย่อย 3.1 การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะส้าหรับศตวรรษที่ 21 

 เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส้าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

 การบรรลุตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ นักเรียน ครู ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง มีเวทีในการ

แสดงออกถึงความรู้ความสามารถ ได้ใช้โอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการ ทักษะอาชีพ  

และทักษะในการแก้ไขปัญหา ทั้งในระดับจังหวัดและระดับชาติ ตลอดจนสามารถน้ากระบวนการ เรียนรู้ต่าง ๆ ที่

ได้รับไปพัฒนาศักยภาพของตนเองให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับ

การศึกษา รวมถึงจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะที่จ้าเป็นในศตวรรษที่ 21 

แผนระดับท่ี 2 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 

 เป้าหมายระดับประเด็น 1. คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ้าเป็น

ของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท้างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผ ล

เพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

    การบรรลุตามเป้าหมายของแผนแม่บท โรงเรียนทุกสังกัดด้าเนินการคัดเลือก ตัวแทนนักเรียน ตั้งแต่

ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาขยายโอกาส ทางการศึกษาทุกกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ เข้าประกวด/แข่งขันทักษาทางวิชาการ เพ่ือให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถ มีทักษะในการ

แก้ไขปัญหา ซึ่งนับเป็นผลส้าเร็จของการจัดการศึกษาของครูผู้สอน เพ่ือเผยแพร่ผลงานด้านการจัดการศึกษาสู่

สายตาสาธารณชน ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับการศึกษา รวมถึงจัด

กิจกรรมเสริมทักษะเพ่ือพัฒนาทักษะส้าหรับศตวรรษที่ 21 คนไทยจะมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

เพ่ิมข้ึน 



ห น้ า  | 125 

 
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ

เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

 แนวทางการพัฒนา (2) พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับการศึกษา รวมถึงจัดกิจกรรมเสริม

ทักษะเพ่ือพัฒนาทักษะส้าหรับศตวรรษที่ 21 มีการผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับเนื้อหาและวิธีการสอน โดยใช้

เทคโนโลยีสนับสนุนทฤษฎีการเรียนรู้แบบใหม่ในการพัฒนาเนื้อหาและทักษะแบบใหม่  เทคโนโลยี  

เพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ควรมีคุณลักษณะที่มีชีวิต มีพลวัต มีปฏิสัมพันธ์ การเชื่อมต่อและมีส่วนร่วม 

 เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้   

และทักษะที่จ้าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

 การบรรลุตามเป้าหมายของแผนย่อย นักเรียนทุกสังกัดในระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา 

และระดับมัธยมศึกษา ขยายโอกาสทางการศึกษา ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมด้านวิชาการ ด้าน

ศิลปะการแสดง และทักษะด้านวิชาชีพ 

องค์ประกอบ : สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาการเรียนรู้ 

ปัจจัย : เครือข่ายความร่วมมือเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 

แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา 

เป้าหมายรวม 3. มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

เรื่องและประเด็นปฏิรูป 5. การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงใน

ศตวรรษท่ี 21  

เป้าหมายรวม 1. การจัดการศึกษาทุกระดับใช้หลักสูตรที่ เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ  

และแนวทางการจัด การเรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน 

ประเด็นการปฏิรูป 5.4 การพัฒนาคุณภาพระบบการศึกษา 

เป้าหมายรวม สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล

โดยมีการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและได้รับการสนับสนุนที่ เหมาะสมกับบริบท 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทุกระดับตามปรัชญาและเป้าหมายของสถานศึกษา และมีระบบ  

ความรับผิดชอบทางการศึกษา (Educational Accountability) บนพื้นฐานสมรรถนะหลักของผู้เรียน 

 กิจกรรม 2 ประกาศ/กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และข้อก้าหนดด้านคุณภาพของการจัด

การศึกษาส้าหรับการประกันคุณภาพและการประเมินคุณภาพการศึกษา ให้สถานศึกษาน้าไปปฏิบัติเพ่ือพัฒนา

คุณภาพการจัดการศึกษา 

เป้าหมาย สถานศึกษามีแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพ การประเมินคุณภาพ และการรับรอง

คุณภาพการศึกษา เป็นระบบที่มีความเชื่อมโยงสอดคล้อง ไม่สร้างภาระต่อสถานศึกษาและการปฏิบัติหน้าที่การ

จัดการเรียนของคร ู
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ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

o ยุทธศาสตร์ที่...-......... 

เป้าหมาย.....-.......... 

 แนวทาง.......-....... 

 แนวทาง........-...... 

ความสอดคล้องกับแผนความม่ันคงแห่งชาติ 

o ยุทธศาสตร์ที่  - 

แผนระดับท่ี 3 (ตามมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560) 

o แผนที่สอดคล้อง แผนปฏิบัติราชการของส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

o แผนที่สอดคล้อง แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี ของส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 

o นโยบายการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 

o นโยบายการรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 

o นโยบายการลดความเหลื่อมล้้าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 

o นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ้ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

o นโยบายการยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 

o นโยบายการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 

o นโยบายการส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 

o นโยบายการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และพัฒนา และ

นวัตกรรม 

o นโยบายการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ กับการใช้

ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

o นโยบายการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริต 

และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

o นโยบายการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง      

................................................................................................................................................................... 
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นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ 

o 1. การจัดการศึกษาเพ่ือความปลอดภัย 

o 2. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

o 3. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย 

o 4. การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

o 5. การส่งเสริมสนับสนุนวิชาชพีครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

o 6. การพัฒนาระบบราชการ และการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล 

o 7. การขับเคลื่อนกฎหมายการศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติ 

นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

o ด้านความปลอดภัย 

o ด้านโอกาสและการลดความเหลื่อมล้้าทางการศึกษา 

o ด้านคุณภาพ 

o ด้านประสิทธิภาพ 

8. หลักการและเหตุผล 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ก้าหนดความมุ่งหมายและ

หลักการการจัดการศึกษา ตามมาตรา 6 ต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ 

สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด้ารงชีวิต สามารถอยู่ร่ว มกับผู้อ่ืนได้ อย่างมี

ความสุข  และมาตรา 22 ก้าหนดแนวการจัดการศึกษาโดยยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และ

พัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส้าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ

พัฒนาเต็มตามศักยภาพ                                                                                         

 ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก้าหนดยุทธศาสตร์ มาตรการ และจุดเน้น ในการ

พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดยมุ่งที่จะพัฒนานักเรียนในทุกระดับให้มีสมรรถนะและ

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเจตนารมณ์ และความมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551  สอดคล้องกับมาตรา 6 และมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  

 ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความส้าคัญในการการ

ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ และพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ ศิลปะ 

ทักษะทางด้านวิชาชีพ และพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
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การศึกษาแห่งชาติ และนโยบายของรัฐบาล จึงได้จัดท้าโครงการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 

2565 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ขึ้น 

9. วัตถุประสงค์ 

 1) เ พ่ือส่ ง เสริม สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพนักเรียน ให้มีการพัฒนาสู่ ความเป็นเลิ ศทั้ ง  

ทางด้านร่างกาย สังคม อารมณ์และสติปัญญา     

 2) เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางด้านทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ 

และกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน ทั้งในระดับโรงเรียน ระดับศูนย์เครือข่ายอ้าเภอ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  

และระดับภาค/ประเทศ 

 3) เพ่ือคัดเลือกตัวแทนนักเรียนของแต่ละกิจกรรมเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค/

ประเทศ และพัฒนาต่อยอดการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน 

10. เป้าหมาย 

     เชิงปริมาณ (ผลผลิต) 

1) นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมกิจกรรม 

2) สถานศึกษาทุกสังกัด ในระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

(ขยายโอกาสทางการศึกษา ม.1-3)  จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ และเข้าร่วม

แข่งขันในระดับภาค/ประเทศ 

3) ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา มีตัวแทนสถานศึกษาที่ชนะเลิศระดับเขตพ้ืนที่ 

ครบทุกกลุ่มสาระ ทุกกิจกรรมเข้าแข่งขันในระดับภาค/ประเทศ ได้รับรางวัลร้อยละ 100 

      เชิงคุณภาพ (ผลลัพท์) 

4) นักเรียน ได้ใช้ทักษะความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ วิชาชีพและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็ม

ความสามารถ ช่วยยกระดับมาตรฐานทางวิชาการให้กับโรงเรียนได้ 

5) นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม 

การแข่งขันทางในระดับโรงเรียน ระดับเขตพ้ืนที่ และระดับภาค/ประเทศ สามารถน้ามาบูรณาการในการเรียน  

การสอนเพ่ือพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ 

11. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 

    กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1  การแข่งขันระดับเขตพื้นที่จังหวัดพังงา 

กิจกรรมที่ 1.1 ประชาสัมพันธ์การแข่งขัน 

     -  ด้าเนินการประชาสัมพันธ์การแข่งขัน 

งานศิลปหัตถกรรมฯ โรงเรียนทุกสังกัด 

พฤศจิกายน – 

ธันวาคม 2565 
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    กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

     -  ประกวดค้าขวัญและตราสัญลักษณ์  

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

กิจกรรมที่ 1.2  อบรมการใช้โปรแกรมระบบการลงทะเบียน

และรายงานผลการแข่งขันงาศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ  

     - เจ้าหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย เข้าร่วมอบรมการใช้

โปรแกรมระบบการลงทะเบียนและรายงานผลการ

แข่งขันตามท่ีก้าหนด 

กิจกรรมที่ 1.3  สรุปรายการผู้เข้าแข่งขัน 

     - สพป.พังงา รวบรวมรายการแข่งขัน และแยกตามกลุ่ม

สาระ แจ้งประธานการจัดการแข่งขันแต่ละกลุ่มสาระ 

กิจกรรมที่ 1.4 ประชุมการด้าเนนิการจัดแข่งขันฯ ระดับเขต 

      -  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขัน 

     - ด้าเนินการประชุมประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนา

คุณภาพอ้าเภอ /ประธานการจัดแข่งขัน/เลขา แต่ละกลุ่ม

สาระ และเจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือชี้แจงรายละเอียดและ

วางแผนการจัดการแข่งขันระดับเขตพ้ืนที่ 

กิจกรรมที่ 1.5 ด้าเนินการจัดประกวด/แข่งขัน ระดับ

เขตพ้ืนที่ 

- พิธีเปิดการจัดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ 

- จัดการประกวด/แข่งขัน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา                     

ในโรงเรียนที่ได้ก้าหนดเป็นสนามการแข่งขัน 

กิจกรรมที่ 1.6 รายงานผลการประกวด/แข่งขัน 

- รายงานผลการประกวด/แข่งขันในระบบฯ ระดับเขตพ้ืนที่ 

- สรุปรายงานผลการประกวด/แข่งขัน ระดับชาติ 

(ภาคใต้) 

กิจกรรมที่ 2  เข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติ (ภาคใต้ จ.สตูล) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มกราคม 2566 
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12. งบประมาณ   แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

      5.1  รวมทั้งหมด  381,140 บาท 

 5.2  ค่าใช้จ่ายจ้าแนกตามกิจกรรม  

กิจกรรม 
รวม 

งบประมาณ 

ระยะเวลาการเบิกจ่าย 

ไตรมาสที่ 

1 

ไตรมาสที่ 

2 

ไตรมาสที่ 

3 

ไตรมาสที่ 

4 

กิจกรรมที่ 1  การแข่งขันระดับเขต

พื้นที่จังหวัดพังงา 

กิจกรรมที่ 1.1 การประชาสัมพันธ์ 

ค่าใช้จ่ายดังนี้ 

(1) ประชาสัมพันธ์การประกวด/แข่งขัน 

(2) ประกวดค้าขวัญ/ตราสัญลักษณ์ 

งานศิลปหัตถกรรมฯ จ.พังงา 

- เงินรางวัลผู้ชนะการประกวดจ้านวน    

    2 รางวัลๆละ 2,000 บาท 

กิจกรรมที่ 1.2  อบรมการใช้โปรแกรม

ระบบการลงทะเบียน และรายงานผล

การแข่งขันระบบออนไลน์ 

กิจกรรมที่ 1.3 สรุปรายการผู้เข้าแข่งขัน 

กิจกรรมที่ 1.4 ประชุมคณะกรรมการ 

การด้าเนินการจัดแข่งขันฯ ระดับ 

เขตพ้ืนที่  

(1) ประชุมประธาน/เลขาฯ/

คณะกรรมการทุกกลุ่มสาระ 

กิจกรรมที่ 1.5  ด้าเนินการจัดประกวด/

แข่งขัน ระดับเขตพ้ืนที่ 

(1)  พิธีเปิดการแข่งขัน 

ค่าใช้จ่าย 

- ค่าจ้างตกแต่งสถานที่ส้าหรับพิธีเปิด 

 

 

4,000 

 

 

 

 

4,000 

 

- 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

297,390 

 

 

 

20,000 

 

 

 

 

 

 

 

4,000 

 

- 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

20,000 
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กิจกรรม 
รวม 

งบประมาณ 

ระยะเวลาการเบิกจ่าย 

ไตรมาสที่ 

1 

ไตรมาสที่ 

2 

ไตรมาสที่ 

3 

ไตรมาสที่ 

4 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มส้าหรับ 

แขกผู้มีเกียรติ/เจ้าหน้าที่/ผู้ร่วมงาน 

(150 คน x 35 บาท x 1 มื้อ) 

(2) ด้าเนินการจัดประกวด/แข่งขัน 

ค่าใช้จ่าย 

- ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 

- จ้างท้าป้ายไวนิล 

- ค่าเช่าเครื่องเสียง 

- ค่าน้้ามันเชื้อเพลิง  

- ค่าจ้างเหมาท้าความสะอาดสถานที่

และค่าธรรมเนียมการใช้สถานที่ 

- ค่าอาหารกลางวัน 4 วัน 

   (1,031 คน x 80 บาท) 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 4 วัน ๆ  ละ 

    2 มื้อ 

  -  เช้า ( 1,203 คน x 35 บาท) 

  -  บ่าย (1,046 คน x 35 บาท) 

10. ค่าวัสดุในการแข่งขัน 

กิจกรรมที่ 1.6 รายงานผลการประกวด/

แข่งขัน 

- รายงานผลการประกวด/แข่งขันใน

ระบบฯ ระดับเขตพ้ืนที ่

- สรุปรายงานผลการประกวด/แข่งขัน 

ระดับชาติ (ภาคใต้) 

กิจกรรมที่ 2   เข้าร่วมแข่งขันระดับชาติ 

(ภาคใต้ จ.สตูล) 

5,250 

 

 

 

 

3,000 

10,000 

45,000 

4,000 

5,000 

 

82,480 

 

 

 

42,105 

36,610 

43,945 

 

 

- 

 

- 

 

79,750 

 

 

5,250 

 

 

 

 

3,000 

10,000 

45,000 

4,000 

5,000 

 

82,480 

 

 

 

42,105 

36,610 

43,945 

 

 

- 

 

- 
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กิจกรรม 
รวม 

งบประมาณ 

ระยะเวลาการเบิกจ่าย 

ไตรมาสที่ 

1 

ไตรมาสที่ 

2 

ไตรมาสที่ 

3 

ไตรมาสที่ 

4 

(1) ประชุมเตรียมความพร้อมเข้าร่วม

ระดับชาติ (ภาคใต้ จ.สตูล) 

 ค่าใช้จ่าย 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

  (40 คน x  35 บาท x 1 มื้อ) 

- ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการ 

- ค่าที่พัก  

    (6 ห้อง x  1,200 บาท x 4 วัน) 

- ค่าเบี้ยเลี้ยง 

   (11 คน x 240 บาท x 5 วัน) 

   (1 คน x 270 บาท x  5 วัน) 

- ค่าน้้ามันเชื้อเพลิง 

 

 

 

1,400 

 

20,000 

 

28,800 

 

13,200 

1,350 

15,000 

 

 

 

 

 

 

1,400 

 

20,000 

 

28,800 

 

13,200 

1,350 

15,000 

รวม 381,140 301,390 79,750 - - 

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

13. การวัดและการประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือที่ใช้ 

1) ร้อยละ 20 ของสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับภาค 

2) สพป.พังงามีตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม

นักเรียนในระดับภาค ร้อยละ 80 ของกิจกรรมการแข่งขัน 

- รางวัลที่ได้รับ 

- จ้านวนโรงเรียนที่ได้เข้าร่วม

แข่งขันระดับภาค 

-ผลการแข่งขัน 

14.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 1) นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ทุกสังกัดที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการ  

ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ประจ้าปีการศึกษา 2565 ได้รับการพัฒนาศักยภาพมีความคิดสร้างสรรค์

ในการบูรณาการอย่างหลากหลายไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

 2) ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา มีตัวแทนไปเข้าร่วมแข่งขันในระดับชาติภาคใต้  

จ.สตูล และได้รับรางวัลชนะเลิศ 
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1. ชื่อโครงการ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก   

2. แผนงาน ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   

3. กลุ่ม/หน่วยที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

4. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายนิคม  ปานรักษ์  

5. ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง    โครงการใหม่  

6. สนองกลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

7. ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับต่าง ๆ  

แผนระดับท่ี 1 

ยุทธศาสตร์ขาติ : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 

ประเด็นข้อ 2. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

         ข้อย่อย 2.1 ช่วงวัยเรียน / วัยรุ่น 

 เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาตขิ้อ 1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส้าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 

 การบรรลุตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 

      การบริหารงานวิชาการโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กและโรงเรียนขยายโอกาสฯ นับเป็นการบริหาร

ที่มีความ แตกต่างจากโรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดใหญ่ โดยที่โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเ รียน 

ขยายโอกาส ฯ ยังขาดศักยภาพ ทั้งด้านครู วัสดุครุภัณฑ์ การพัฒนาวิชาการ รวมทั้งมีความแตกต่างกันทั้งใน

คุณภาพและมาตรฐานของโรงเรียน ซึ่งเกิดจากโรงเรียนขนาดเล็กไม่สามารถน้านโยบายการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไป

ปฏิบัติได้ครบ ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา มีหน้าที่ในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดและมี

โรงเรียนขนาดเล็กได้ด้าเนินการบริหารจัดการโดยมีเป้าหมายในการด้าเนินการ ในด้านการยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน การอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น มีทักษะชีวิต และมีทักษะอาชีพ จึงเห็นความส้าคัญที่พัฒนา

โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดทั้งหมดให้เป็นไปตามเป้าหมาย เพ่ือให้ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ 

พร้อมส้าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

แผนระดับท่ี 2 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 

เป้าหมายข้อ 1. คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ้าเป็นของโลกศตวรรษ

ที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท้างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้

อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

    การบรรลุตามเป้าหมายของแผนแม่บท ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงาส่งเสริมให้

โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขยายโอกาสฯ ในสังกัดทุโรงเรียนได้รับการส่งเสริม สนับสนุนด้านการบริหาร
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จัดการและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ ตามความเหมาะสม มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

เพ่ิมข้ึน มีทักษะที่จ้าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21  

แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนอง 

ต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

 แนวทางการพัฒนา 2. พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับการศึกษา รวมถึงจัดกิจกรรมเสริม

ทักษะเพ่ือพัฒนาทักษะส้าหรับศตวรรษที่ 21 มีการผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับเนื้อหาและวิธีการสอน โดยใช้

เทคโนโลยีสนับสนุนทฤษฎีการเรียนรู้แบบใหม่ในการพัฒนาเนื้อหาและทักษะแบบใหม่ เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้

ในศตวรรษท่ี 21 ควรมีคุณลักษณะที่มีชีวิต มีพลวัต มีปฏิสัมพันธ์ การเชื่อมต่อและมีส่วนร่วม 

 เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะ

ที่จ้าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

การบรรลุตามเป้าหมายของแผนย่อย โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดมีวิธีการและรูปแบบบริหารจัดการที่มี

คุณภาพและมีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศสามารถเป็นต้นแบบให้แก่โรงเรียนอื่นระดับเขตพ้ืนที่ได้ 

องค์ประกอบ : หลักสูตรการจัดการศึกษา 

ปัจจัย : หลักสูตรฐานสมรรถนะที่ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ 

แผนปฏิรูปประเทศด้านปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 

 เป้าหมายรวม ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 

 เรื่องและประเด็นปฏิรูป 3. การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้้าทางการศึกษา 

     เป้าหมายรวม 3. โรงเรียนขนาดเล็กในพ้ืนที่ห่างไกลและโรงเรียนขนาดกลางที่ต้องการการยกระดับ

คุณภาพของการจัดการศึกษาอย่างเร่งด่วน ได้รับการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 

ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

o ยุทธศาสตร์ที่ - 

ความสอดคล้องกับแผนความม่ันคงแห่งชาติ 

o ยุทธศาสตร์ที่  - 

แผนระดับท่ี 3 (ตามมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560) 

o แผนที่สอดคล้อง แผนปฏิบัติราชการ ของส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

o แผนที่สอดคล้อง แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี ของส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 

o นโยบายการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 

o นโยบายการรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 
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o นโยบายการลดความเหลื่อมล้้าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 

o นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ้ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

o นโยบายการยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 

o นโยบายการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 

o นโยบายการส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 

o นโยบายการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และพัฒนา และ

นวัตกรรม 

o นโยบายการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ กับการใช้

ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

o นโยบายการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริต 

และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

o นโยบายการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง      

............................................................................................................................................................... 

นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ 

o 1. การจัดการศึกษาเพ่ือความปลอดภัย 

o 2. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

o 3. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย 

o 4. การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

o 5. การส่งเสริมสนับสนุนวิชาชพีครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

o 6. การพัฒนาระบบราชการ และการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล 

o 7. การขับเคลื่อนกฎหมายการศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติ 

นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

o ด้านความปลอดภัย 

o ด้านโอกาสและการลดความเหลื่อมล้้าทางการศึกษา 

o ด้านคุณภาพ 

o ด้านประสิทธิภาพ 
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8. หลักการและเหตุผล 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ก้าหนดนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ ในนโยบายด้าน

การศึกษาที่รัฐต้องพัฒนาคุณภาพและมาตรการจัดการศึกษาในทุกระดับ และทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับความ

เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมจัดให้มีแผนการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายเพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติ จัดให้มี

การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ก้าวหน้าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกรวมทั้งปลูกฝังให้

ผู้เรียนมีจิตส้านึกของความเป็นไทย มีระเบียบวินัย ค้านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและยึดมั่นในการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่

แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2545 มุ่งจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ 

สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด้ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี

ความสุขเพ่ือให้การจัดการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 การบริหารงานวิชาการโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กและโรงเรียนขยายโอกาสฯ นับเป็นการบริหารที่มี

ความ แตกต่างจากโรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดใหญ่ โดยที่โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขยายโอกาสฯ

ยังขาดศักยภาพ ทั้งด้านครู วัสดุครุภัณฑ์ การพัฒนาวิชาการ รวมทั้งมีความแตกต่างกันทั้งในคุณภาพและมาตรฐาน

ของสถานศึกษา ซึ่งเกิดจากโรงเรียนขนาดเล็กไม่สามารถน้านโยบายการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปปฏิบัติได้ครบ 

           ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา มีหน้าที่ในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัด และมี

โรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัด จ้านวน 58 โรงเรียน โรงเรียนขยายโอกาสฯ จ้านวน 34 โรงเรียน ได้ด้าเนินการบริหาร

จัดการโดยมีเป้าหมายในการด้าเนินการ ในด้าน การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การอ่านออกเขียนได้ คิดเลข

เป็น มีทักษะชีวิต และมีทักษะอาชีพ จึงเห็นความส้าคัญที่พัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดทั้งหมดให้เป็นไปตาม

เป้าหมาย  

9. วัตถุประสงค์ 

 1) เพ่ือบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขยายโอกาสฯ ในวิธีและรูปแบบที่เหมาะสม 

 2) เพ่ือส่งเสริมให้โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขยายโอกาสฯ ในสังกัด มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ สามารถ

เป็นต้นแบบให้แก่โรงเรียนอื่นระดับเขตพ้ืนที่ได้ 

10. เป้าหมาย  

 เชิงปริมาณ (ผลผลิต) 

 1) โรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัด ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา จ้านวน 58  
 เชิงคุณภาพ (ผลลัพธ์) 

 2) โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขยายโอกาสฯ ในสังกัดทุกโรงเรียนได้รับการส่งเสริม สนับสนุน 

ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 
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 3) โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขยายโอกาสฯ ได้รับการบริหารจัดการที่มีความพร้อมในการจัดการ

เรียนการสอน 

 4) โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขยายโอกาสฯ ในสังกัดมีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ในระดับเขตพ้ืนที่

การศึกษา  

  11.  กิจกรรม และขั้นตอนการด าเนินงาน  

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 การประชุมคณะกรรมการ/คณะท างาน   

1.1 จัดท้าและขออนุมัติโครงการฯ 

1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท้างานบริหารจัดการ

โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขยายโอกาสฯ 

1.3 ประชุมคณะกรรมการ/คณะท้างาน   

กิจกรรมที่ 2 การประชุมผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก  

2.1 การประชุมผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก เพ่ือก้าหนดแนว

ทางการพัฒนาคุณภาพฯ พร้อมเตรียมการน้าเสนอผลงาน

การพัฒนาคุณภาพ ในรูปแบบนิทรรศการ 

2.2 ประชุมเตรียมการจัดงานนิทรรศการแสดงผลงาน 

การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก 

กิจกรรมที่ 3 การคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียน

ขยายโอกาสฯ ที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

3.1 ประชุมคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขยาย

โอกาสฯที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

กิจกรรมที่ 4 การจัดนิทรรศการผลงานการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก 

4.1 ด้าเนินการจัดนิทรรศการ 

4.2 ประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง ให้รางวัล 

กิจกรรมที่ 5 สรุปและรายงานผล 

5.1 ประชุมสรุปและรายงานผล 

 

ธันวาคม 2565 

ธันวาคม 2565 

 

ธันวาคม 2565 

 
ธันวาคม 2565 

 

 
มกราคม 2566 

 

 

 
กุมภาพันธ์ 2566 

 

 

 
มีนาคม 2566 

มีนาคม 2566 

 
มีนาคม 2566 

 

นายนิคม ปานรักษ์ 

นายนิคม ปานรักษ์ 

 

นายนิคม ปานรักษ์ 

 
นายนิคม ปานรักษ์ 

 

 
นายนิคม ปานรักษ์ 

 

 

 
นายนิคม ปานรักษ์ 

 

 

 
นายนิคม ปานรักษ์ 

นายนิคม ปานรักษ์ 

 
นายนิคม ปานรักษ์ 
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12.  งบประมาณ แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

      12.1   รวมทั้งหมด 71,000 บาท 

      12.2   ค่าใช้จ่ายจ้าแนกตามกิจกรรม 

กิจกรรม 
รวม 

งบประมาณ 

ระยะเวลาการเบิกจ่าย 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

กิจกรรมที่ 1 การประชุม

คณะกรรมการ/คณะท างาน   

มีค่าใช้จ่ายดังนี้ 

  - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  

 (35บาทx1มื้อx28คน) 

กิจกรรมที่ 2 การประชุมผู้บริหาร

โรงเรียนขนาดเล็ก 

2.1.ประชุมผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก

เพ่ือก้าหนดแนวทางการพัฒนา

คุณภาพฯ พร้อมเตรียมการน้าเสนอ

ผลงานการพัฒนาคุณภาพ ในรูปแบบ

นิทรรศการ 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  

 (35บาทx2มื้อx70คน) 

- ค่าอาหารกลางวัน  

(120บาทx1มื้อx70คน) 

2.2 ประชุมเตรียมการจัดงาน

นิทรรศการแสดงผลงานการพัฒนา

คุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  

 (35บาทx2มื้อx70คน) 

- ค่าอาหารกลางวัน  

  (120บาทx1มื้อx70คน) 

980 

 

 

 

 

26,600 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
980 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,900 

 

8,400 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,900 

 

8,400 
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กิจกรรม 
รวม 

งบประมาณ 

ระยะเวลาการเบิกจ่าย 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

กิจกรรมที่ 3 การคัดเลือกโรงเรียน 

ขนาดเล็กและโรงเรียนขยายโอกาสฯ 

ที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

  (35บาทx1 มื้อx28คน) 

กิจกรรมที่ 4 การจัดนิทรรศการ

ผลงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

โรงเรียนขนาดเล็ก 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

  (35บาทx2x75คน) 

- ค่าอาหารกลางวัน  

 (120บาทx1มื้อx75คน) 

- ค่าใช้สถานที่ และค่าเช่าอุปกรณ์ 

- ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 5 สรุปและรายงานผล 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  

  (35บาทx2มื้อx28คน) 

- ค่าอาหารกลางวัน  

 (120บาทx1มื้อx28คน) 

980 

 

 

 

 

37,120 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,320 

 

 

 

 

 

 

 

 

980 

 

 

 

 

5,250 

 

9,000 

 

16,670 

6,200 

 

1,960 

 

3,360 

รวม 71,000 14,280 56,720 - - 

หมายเหตุ : ทุกรายการถัวเฉลี่ย 
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  13.  การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ 

เชิงปริมาณ 

1) ร้อยละ 80 ของโรงเรียนขนาดเล็กได้รับการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

2) ร้อยละ 80 ของบุคลากรในโรงเรียนขนาดเล็กมี

คุณภาพในการจัดการเรียนการสอน 

เชิงคุณภาพ 

3) โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด ได้รับการพัฒนา

คุณภาพการการจัดการศึกษา 

4) ครูผู้สอนใน โรงเรียนขนาดเล็ก ได้รับการพัฒนา

และมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการเรียนการ

สอน 

 

- การประเมิน 

  ด้วยแบบสอบถาม  

- การประเมิน 

  ด้วยแบบสอบถาม 

 

- การประเมิน 

  ด้วยแบบสอบถาม  

- การประเมิน  

- การนิเทศ 

 

 

- แบบสอบถาม 

 

- แบบสอบถาม 

 

 

- แบบสอบถาม 

 

- แบบสอบถาม 

 

 

14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

1) โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดมีการบริหารจัดการที่ดีมีคุณภาพ 

2) บุคลากรในโรงเรียนขนาดเล็กที่ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ระดับสถานศึกษา 

1) มีการสร้างความรู้ความเข้าใจกับบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

2) ครูและบุคลากร โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอน 

ที่เน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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1. ชื่อโครงการ การพัฒนาสมรรถนะของครูผู้สอนด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 

2. แผนงาน ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์     

3. กลุ่ม/หน่วยที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

4. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายนิคม  ปานรักษ์  

5. ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง    โครงการใหม่  

6. สนองกลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพผู้เรียน และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

7. ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับต่าง ๆ  

แผนระดับท่ี 1 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 

ประเด็นข้อ 2. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

         ข้อย่อย 2.1 ช่วงวัยเรียน / วัยรุ่น 

 เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส้าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21  

 การบรรลุตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา จัดท้า

โครงการขึ้น เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับบุคลกร ที่รับผิดชอบงานทะเบียนและวัดผลของโรงเรียนในสังกัด  

ในการจัดท้าหลักฐานทางการศึกษาและสามารถน้าไปปฏิบัติ ได้ถูกต้อง ตามแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผล  

การเรียนรู้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ประกอบกับครูผู้สอนในโรงเรียนในสังกัด  

ยังขาดความรู้ความเข้าใจในเทคนิควิธีการสอนเพ่ือพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง เพ่ือการท้าข้อสอบ O-NET 

แผนระดับท่ี 2 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 

เป้าหมายระดับประเด็น คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ้าเป็น 

ของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท้างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล

เพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

    การบรรลุตามเป้าหมายของแผนแม่บท บุคลากรที่รับผิดชอบงานทะเบียน วัดผลของโรงเรียนในสังกัด  

มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ การจัดท้าเอกสารหลักฐานทางการศึกษา มีบุคลากรที่มีความรู้  ความเข้าใจ ในการ

จัดการเรียนการสอน หลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 

ในศตวรรษท่ี 21 

 เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะ

ที่จ้าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
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 การบรรลุตามเป้าหมายของแผนย่อย ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงาสร้างความรู้ 

ความเข้าใจในเทคนิควิธีการสอนเพ่ือพัฒนาสมรรถนะการวัดและประเมินผลของครูผู้สอนและการจัดท้าเอกสาร

หลักฐานทางการศึกษา 

แผนปฏิรูปประเทศด้านปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา 

เป้าหมายที่  1 ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 

ประเด็นปฏิรูปท่ี 3 การปฏิรูปเพ่ือลดความเหลื่อมล้้าทางการศึกษา 

เป้าหมายรวม  4. การศึกษาไทยมีทิศทางและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและเป็นเอกภาพ  

ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ เพ่ือให้สามารถยกระดับคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้้า และสามารถแข่งขันได้ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

o ยุทธศาสตร์ที่ - 

แผนความม่ันคงแห่งชาติ 

o ยุทธศาสตร์ที่  - 

แผนระดับท่ี 3 (ตามมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560) 

o แผนที่สอดคล้อง แผนปฏิบัติราชการ ของส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

o แผนที่สอดคล้อง แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี ของส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 

o นโยบายการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 

o นโยบายการรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 

o นโยบายการลดความเหลื่อมล้้าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 

o นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ้ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

o นโยบายการยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 

o นโยบายการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 

o นโยบายการส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 

o นโยบายการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และพัฒนา และนวัตกรรม 

o นโยบายการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ กับการใช้

ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

o นโยบายการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริต 

และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

o นโยบายการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
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กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

     ................................................................................................................................................................... 

นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ 

o 1. การจัดการศึกษาเพ่ือความปลอดภัย 

o 2. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

o 3. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย 

o 4. การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

o 5. การส่งเสริมสนับสนุนวิชาชพีครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

o 6. การพัฒนาระบบราชการ และการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล 

o 7. การขับเคลื่อนกฎหมายการศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติ 

นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

o ด้านความปลอดภัย 

o ด้านโอกาสและการลดความเหลื่อมล้้าทางการศึกษา 

o ด้านคุณภาพ 

o ด้านประสิทธิภาพ 

8. หลักการและเหตุผล 

ครูเป็นบุคลากรที่ส้าคัญทางการศึกษา มีภารกิจและบทบาทหน้าที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผู้เรียนโดยตรง  

ดังพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 ได้ระบุแนวการจัดการศึกษา

ไว้ในหมวด 4 มาตรา 24 เกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ข้อ 5 ว่าสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้อง

สนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอ้านวยความสะดวก เพ่ือให้ผู้เรียน  

เกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ ในการจัดการเรียนการสอนที่จะเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของส้านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน และการประเมินผลการเรียนรู้ระดับชั้นเรียนของหลักสูตรขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 อีกทั้งการวัด 

และประเมินผลตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 21 นั้น 

จะต้องจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริงพร้อมทั้งด้าเนินการวัดผลและประเมินผล  

ตามสภาพจริง(Authentic assessment) และเป็นวิธีการประเมินที่ออกแบบมาเพ่ือสะท้อนให้เห็นพฤติกรรม

ทักษะและสมรรถนะที่จ้าเป็นของนักเรียนในสถานการณ์ที่เป็นจริง โดยใช้วิธีการที่หลากหลายและน้าผล 

การประเมินมาใช้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่องด้วยวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย โดยเน้นการประเมิน  

ตามสภาพจริง รวมถึงการจัดท้าเอกสารทางการศึกษา ทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจบการศึกษา การย้าย
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สถานศึกษา การรับรองวุฒิทางการศึกษา และอ่ืนๆ จะต้องเป็นไปตามแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  

9. วัตถุประสงค์ 

 1) เพ่ือพัฒนาสมรรถนะด้านการวัดและประเมินผลของครูฝ่ายวิชาการ/ครูผู้ รับผิดชอบงานวัดและ

ประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน   

 2) เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดท้าเอกสารหลักฐานทางการศึกษาให้กับบุคลากรที่รับผิดชอบ  

งานทะเบียนและวัดผลของโรงเรียน 

 3) เพ่ือพัฒนาการจัดท้าเอกสารหลักฐานทางการศึกษาของส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

พังงาให้ถูกต้องตามแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน         

พุทธศักราช 2551 

10. เป้าหมาย  

     เชิงปริมาณ (ผลผลิต) 

  1) อบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจการจัดท้าเอกสารหลักฐานทางการศึกษาแก่บุคลากรที่รับผิดชอบงาน

ทะเบียนและวัดผลของโรงเรียน จ้านวน 134 โรงเรียน 

 2) อบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดท้าแผนการเรียนรู้/เพ่ือพัฒนาสมรรถนะการการวัดและ

ประเมินผล ของครูผู้สอนให้กับครูโรงเรียนในสังกัดจ้านวน 134 โรงเรียน 

เชิงคุณภาพ (ผลลัพธ์) 

 1) ครูผู้สอน มีความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดท้าแผนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาสมรรถนะการการวัดและ

ประเมินผล 

2) บุคลากรที่รับผิดชอบงานทะเบียนและวัดผลของโรงเรียน มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถจัดท้าเอกสาร

หลักฐานทางการศึกษาได้ถูกต้องตามแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  

 3) สถานศึกษามีเอกสารหลักฐานทางการศึกษาที่ถูกต้องตามแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
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11.  กิจกรรม และข้ันตอนการด าเนินงาน  

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

โครงการ การพัฒนาสมรรถนะของครูผู้สอนด้านการวัดและ

ประเมินผลการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 

ประกอบด้วย 2 กิจกรรม ดังนี้ 

กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างความรู้ ความเข้าใจ 

ในการจัดท าแผนการเรียนรูก้ับ กระบวนการวัดและ

ประเมินผล 

ขั้นตอนการด าเนินการ 

1.1 จัดท้าและขออนุมัติโครงการ 

1.2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการ

จัดท้าแผนการเรียนรู้กับ กระบวนการวัดและประเมินผล 

แก่ครูวิชาการหรือครู ผู้รับผิดชอบด้านการวัดและประเมินผล 

โรงเรียนในสังกัดผู้รับผิดชอบด้านการวัดและประเมินผล 

โรงเรียนในสังกัดโรงเรียนละ 1 คน จ้านวน 134 โรง 

กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับการจัดท าเอกสารหลักฐานทางการศึกษา 

ขั้นตอนการด าเนินการ 

2.1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ

จัดท้าเอกสารหลักฐานทางการศึกษาแก่บุคลากรที่รับผิดชอบ

งานทะเบียนและวัดผล (นายทะเบียนสถานศึกษา) โรงเรียนละ 

1 คน จ้านวน 134 โรงเรียน   

2.2 สรุปและรายงานผล 

 

 

 

กุมภาพันธ์ 2566 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กุมภาพันธ์ 2566 

 

 

 

 

  

 

 

นายนิคม ปานรักษ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายนิคม ปานรักษ์ 
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12.  งบประมาณ แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

      12.1   รวมทั้งหมด  59,400 บาท 

      12.2   ค่าใช้จ่ายจ้าแนกตามกิจกรรม 

กิจกรรม 
รวม 

งบประมาณ 

ระยะเวลาการเบิกจ่าย 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการ 

สร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการ

จัดท าแผนการเรียนรู้กับ 

กระบวนการวัดและประเมินผล 

 โรงเรียนละ 1 คน จ้านวน 134 โรง 

จ้านวน 2 วัน มีค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

- ค่าตอบแทนวิทยากร  

(600บาทx2คนx3 ชม.) 

-ค่าพาหนะวิทยากร 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  

 (35บาทx2มื้อx145คน) 

- ค่าอาหารกลางวัน  

(120บาทx1มื้อx145คน) 

กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการ

สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ

จัดท าเอกสารหลักฐานทางการศึกษา 

มีค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  

 (35บาทx2มื้อx145คน) 

-ค่าอาหารกลางวัน  

(120บาทx1มื้อx145คน) 

31,850 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27,550 

  

 

 

 

 

 

3,600 

 

700 

10,150 

 

17,400 

 

 

 

 

 

10,150 

 

17,400 

  

รวม 59,400 - 59,400 - - 

หมายเหตุ : ทุกรายการถัวเฉลี่ย 
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  13.  การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ 

เชิงปริมาณ 

1) ร้อยละ 80 ของบุคลากรที่รับผิดชอบงานทะเบียนโรงเรียนในสังกัด 

ที่ได้รับการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดท้าเอกสารหลักฐาน 

ทางการศึกษา 

2) ร้อยละ 80 ของโรงเรียนที่มีการจัดท้าเอกสารหลักฐานทาง

การศึกษาได้ถูกต้อง           

3) ร้อยละ 80 ของครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดท้าแผนการ

เรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะการการวัดและประเมินผล 

เชิงคุณภาพ 

4) โรงเรียนในสังกัด มีแผนการจัดการเรียนรู้  

ที่เอ้ือต่อการพัฒนาสมรรถนะการการวัดและประเมินผล 

5) โรงเรียนในสังกัด มีการพัฒนาคุณภาพ 

การจัดท้าเอกสารหลักฐานทางการศึกษาถูกต้อง ครบถ้วนและเป็น

ปัจจุบัน  

 

- การประเมิน 

  ด้วยแบบสอบถาม  

 

- การประเมิน 

  ด้วยแบบสอบถาม  

- การประเมิน 

  ด้วยแบบสอบถาม  

 

- การประเมิน 

  ด้วยแบบสอบถาม  

- การประเมิน  

- การนิเทศ 

 

- แบบสอบถาม 

 

 

- แบบสอบถาม 

 

- แบบสอบถาม 

 

 

- แบบสอบถาม 

 

- รายงานการ

ประเมิน   

- แบบประเมิน 

- แบบนิเทศ 

14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

1) มีการบริหารจัดการท้าเอกสารหลักฐานทางการศึกษาถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 

2) บุคลากรที่รับผิดชอบงานทะเบียน วัดผลของโรงเรียนในสังกัด มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท้า

เอกสารหลักฐานทางการศึกษา 

 3) มีบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดท้าแผนการเรียนรู้ และมีสมรรถนะด้านการวัดและประเมินผล 

ระดับสถานศึกษา 

1) มีการสร้างความรู้ความเข้าใจกับบุคลากรที่รับผิดชอบงานทะเบียนวัดผลของโรงเรียน 

2) มีการจัดท้าเอกสารหลักฐานทางการศึกษาถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันตามแนวปฏิบัติการวัด  

และประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

3) ครูผู้สอน โรงเรียนในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจในการจัดท้าแผนการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการพัฒนา

สมรรถนะด้านการวัดและประเมินผล 
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1. ช่ือโครงการ  นิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน  
2. แผนงาน  พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์    
3. กลุ่ม/หน่วยที่รับผิดชอบ  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายประมูล  ชูเลื่อน 
5. ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง    โครงการใหม่ 
6. สนองประเด็นกลยุทธ์ที่  3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
7. ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับต่าง ๆ 
แผนระดับท่ี 1 

ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์  
ประเด็นข้อ 3. การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม 

ข้อย่อย 3.2การเปลี่ยนโฉมบทบาท ‘คร’ูให้เป็นครูยุคใหม่  
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส้าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
การบรรลุตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ การนิเทศแบบบูรณาการโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน (Integrated 

Supervision) เป็นการนิ เทศ ติดตาม ประเมินผล ส่งเสริม สนับสนุน เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ 
ของสถานศึกษา ในด้านการพัฒนา และการใช้หลักสูตรสถานศึกษา การอ่านออกเขียนได้ การจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning) การจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีทางไกล (DLTV) รวมทั้งสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)  
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน การประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการศึกษาของโรงเรียน 
ในโครงการพิเศษ และโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่พิเศษ ตามบริบทและพ้ืนที่ตั้งของสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยใช้กระบวนการนิเทศที่หลากหลาย ต่อเนื่องที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างเหมาะสม  
เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ เพ่ือสร้างคนไทยให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส้าหรับ
การด้าเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 
แผนระดับท่ี 2 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้    
เป้าหมายข้อ 1. คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ้าเป็นของโลก

ศตวรรษท่ี 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท้างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มข้ึน มี
นิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

การบรรลุตามเป้าหมายของแผนแม่บท โครงการด้าเนินการขับเคลื่อนโดยการนิเทศติดตาม กิจกรรม 
การเรียนการสอนของบุคลากรครู สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีการศึกษาที่มี
คุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ้าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร 
และท้างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษที่ 21 
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แนวทางการพัฒนา (1) วางแผนการผลิต พัฒนาและปรับบทบาท “ครู คณาจารย์ยุคใหม่” ให้เป็น 

“ผู้อ้านวยการการเรียนรู้” มีหลักสูตรผลิตครูอาชีวะยุคใหม่ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐาน
อาชีพ โดยเน้นการเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการในสาขาที่ตนเองสอน 
 เป้าหมายของแผนย่อย: คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะ
ที่จ้าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
 การบรรลุเป้าหมายของแผนย่อย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ 
และทักษะที่จ้าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

องค์ประกอบ : การบริหารจัดการระบบการเรียนรู้ 
ปัจจัย : การติดตาม วัดและประเมินผลทางการศึกษา 
แผนปฏิรูปประเทศด้านปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา 

เป้าหมายรวม 1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
เรื่องและประเด็นปฏิรูป 4. การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู

และอาจารย์ 
เป้าหมายรวม 4. ครู บุคลากรทางการศึกษา มีการพัฒนาความรู้และทักษะ และสมรรถนะ 

ในการปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือความก้าวหน้าทางวิชาชีพด้วยระบบและวิธีการที่หลากหลาย  
และเหมาะสมในการพัฒนาแต่ละกลุ่ม โดยค้านึงถึงการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ห่างไกล เสี่ยงภัย ยากล้าบาก  
และทุรกันดารให้ได้รับความสะดวกในการพัฒนา 

ประเด็นการปฏิรูป 4.2 การพัฒนาวิชาชีพครู 
เป้าหมายรวม ครู บุคลากรทางการศึกษา มีการพัฒนาความรู้และทักษะ และสมรรถนะในการ

ปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือความก้าวหน้าทางวิชาชีพด้วยระบบและวิธีการที่หลากหลายและเหมาะสม
ในการพัฒนาแต่ละกลุ่ม โดยค้านึงถึงการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ห่างไกล เสี่ยงภัย ยากล้าบาก และทุรกันดารให้ได้รับ
ความสะดวกในการพัฒนา 

กิจกรรม 3 จัดกลไกดูแล และช่วยเหลือเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนส้าหรับครู 
เป้าหมาย กลไกการนิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือ ครูที่สอนไม่ตรงสาขาวิชาที่จบ หรือครูที่ยังไม่ม่ันใจ

ในการสอน 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
o ยุทธศาสตร์ที่...-......... 

เป้าหมาย.....-.......... 
 แนวทาง.......-....... 
 แนวทาง........-...... 

แผนความม่ันคงแห่งชาติ 
o ยุทธศาสตร์ที่  -  
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แผนระดับท่ี 3 (ตามมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560) 

o แผนที่สอดคล้อง แผนปฏิบัติราชการ ของส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
o แผนที่สอดคล้อง แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี ของส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
o นโยบายการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
o นโยบายการรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 
o นโยบายการลดความเหลื่อมล้้าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
o นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ้ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
o นโยบายการยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
o นโยบายการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
o นโยบายการส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
o นโยบายการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และพัฒนา และ

นวัตกรรม 
o นโยบายการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ กับการใช้

ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
o นโยบายการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริต 

และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
o นโยบายการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
     ................................................................................................................................................................... 
นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ 
o 1. การจัดการศึกษาเพ่ือความปลอดภัย 
o 2. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
o 3. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย 
o 4. การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
o 5. การส่งเสริมสนับสนุนวิชาชพีครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
o 6. การพัฒนาระบบราชการ และการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล 
o 7. การขับเคลื่อนกฎหมายการศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติ 

นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
o ด้านความปลอดภัย 
o ด้านโอกาสและการลดความเหลื่อมล้้าทางการศึกษา 
o ด้านคุณภาพ 
o ด้านประสิทธิภาพ 
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8. หลักการและเหตุผล 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ในหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศมาตรา ๒๕๘ 
จ. (๓) ให้มีกลไกและระบบการผลิตคัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ให้ได้ผู้มีจิ ตวิญญาณ    
ของความเป็นครู  มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงได้รับค่าตอบแทนที่ เหมาะสมกับความสามารถ 
และประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้งมีกลไกสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของผู้ประกอบวิชาชีพครู 
(๔) ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความถนัดและปรับปรุงโครงสร้าง
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือบรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดยให้สอดคล้องกันทั้งในระดับชาติและระดับพ้ืนที่  
นอกจากนี้ ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) ตามเจตนารมย์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนา ด้วยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยยุทธศาสตร์ที่ ๔.๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส้าคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัย  ให้เป็นคนดี เก่ งและ 
มีคุณภาพ มีทักษะที่จ้าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ (๔.๒) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิง
คุณภาพในทุกช่วงวัย ตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์ ปฐมวัย วัยเด็ก วัยรุ่น วัยเรียน วัยผู้ใหญ่ วัยแรงงานและวัยผู้สูงอายุ 
เพ่ือสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพมีทักษะ ความรู้ เป็นคนดี มีวินัย เรียนรู้ได้ด้วยตนเองในทุกช่วงวัย  
(๔.๓) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ โดยมุ่งเน้นผู้เรียนให้มีทักษะ 
การเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ การเปลี่ยนบทบาทครู กา รเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาและการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต  สอดคล้องกับแผนการศึกษา
แห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๐–๒๕๗๙ ในยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคน ทุกช่วงวัยและการสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้ มีเป้าหมายให้ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทยทักษะและคุณลักษณะ  
ที่จ้าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะความรู้ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ
และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพสถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้
ตามหลักสูตรอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน รวมทั้งแหล่งเรียนรู้ สื่อ ต้าราเรียน และนวัตกรรม  ประชาชนสามารถ
เข้าถึงได้โดยไม่จ้ากัดเวลาและสถานที่มีระบบและกลไกการวัดการติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพมีระบบ
การผลิตครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานระดับสากล ครู อาจารย์ตลอดจนบุคลากร  
ทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 

การพัฒนาคุณภาพศึกษาให้เกิดคุณภาพนั้น สิ่งหนึ่งที่เป็นคุณภาพของผู้เรียน ที่ เชื่อมั่นว่าคุณภาพผู้เรียน
จะเกิดได้และบรรลุหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และมาตรฐานการเรียนรู้ 
และตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ นั้นจะต้องมี
กระบวนการสู่ความส้าเร็จ มีองค์ประกอบและปัจจัยคือ คุณภาพของผู้เรียน ที่โรงเรียนต้องประกันคุณภาพ 
ต่อผู้ปกครอง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโรงเรียนต้องประกันคุณภาพต่อผู้ปกครองและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียว่าผู้เรียน
จะต้องมีคุณภาพและมาตรฐานตามหลักสูตร มีทักษะที่จ้าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
จะต้องมีกระบวนการสู่ความส้าเร็จในการพัฒนา ๓ กระบวนการ คือ กระบวนการบริหาร กระบวนการเรียน 
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การสอน และกระบวนการนิเทศการศึกษา ซึ่งกระบวนการนิเทศการศึกษา เป็นภารกิจจ้าเป็นต่อการจัดการศึกษา
ที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคคลหลายฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน บุคลากร 
ที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานจัดการศึกษา จ้าเป็นต้องพัฒนาและปรับปรุงตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือช่วยเหลือ ชี้แนะ
และพัฒนางานให้ประสบผลส้าเร็จ ทันต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น อีกทั้งเป็นองค์ประกอบส้าคัญที่ช่วยเหลือ
สนับสนุนให้กระบวนการบริหาร และกระบวนการเรียนการสอนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของประเทศ  
ทั้งยังเป็นส่วนส้าคัญในการส่งเสริมระบบประกันคุณภาพการศึกษา ที่ต้องพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะที่จ้าเป็น
ในศตวรรษที่ ๒๑ เพ่ือเข้าสู่การปฏิรูปการศึกษาและการจัดการศึกษาในยุคประเทศไทย ๔.๐ ตลอดทั้งมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณภาพ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีทักษะวิชาการ ทักษะอาชีพ ทักษะ
ชีวิต ทักษะการเป็นผู้น้า และทักษะการน้าไปสู่การสร้างนวัตกร กระบวนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานการนิเทศการศึกษาจึงมีความส้าคัญต่อการพัฒนา ปรับปรุง และเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
จัดการการศึกษาในสถานศึกษา เพ่ือให้ผู้บริหารและครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจในด้านการบริหารจัดการ  
ด้านหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการปฏิบัติงานอ่ืนๆ ที่ส่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา   

การนิเทศแบบบูรณาการโดยใช้ พ้ืนที่เป็นฐาน ( Integrated Supervision) เป็นการนิเทศ ติดตาม 
ประเมินผล ส่งเสริม สนับสนุน เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ในด้านการพัฒนาและการใช้
หลักสูตรสถานศึกษา การอ่านออกเขียนได้ การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) การจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อ
เทคโนโลยีทางไกล (DLTV) รวมทั้งสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ของผู้เรียน การประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการศึกษาของโรงเรียนในโครงการพิเศษ และโรงเรียนที่ตั้งอยู่ใน
พ้ืนที่พิเศษ ตามบริบทและพ้ืนที่ตั้งของสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้กระบวนการนิเทศที่หลากหลาย 
ต่อเนื่องที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างเหมาะสมเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา  
ในทุกระดับ เพ่ือสร้างคนไทยให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส้าหรับการด้าเนินชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงายังมีความต้องการให้มีการพัฒนาระบบนิเทศภายใน
สถานศึกษาให้เข้มแข็งและต่อเนื่อง กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พังงาจึงได้จัดท้าแนวทางการนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนที่ฐานเพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ตามนโยบาย เพ่ือสร้าง
ความเข้มแข็งการนิเทศให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาประเทศไทย ๔.๐ ต่อไป 

9. วัตถุประสงค์  
1) เพ่ือวางแผนการจัดท้าเครื่องมือการนิเทศที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา  
2) เพ่ือด้าเนินการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

          3) เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศแบบบูรณาการโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน 
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10.  เป้าหมาย 
    เชิงปริมาณ (ผลผลิต) 
 1) ร้อยละ 60 ของโรงเรียนในสังกัด ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงาทุกโรงเรียนได้รับการ
นิเทศ ติดตามและน้าผลที่ได้รับจากการนิเทศไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
ให้สูงขึ้น 
 2) ร้อยละ 100 ของโรงเรียนพ้ืนที่เกาะได้รับการนิเทศ ก้ากับ ติดตามผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
 เชิงคุณภาพ (ผลลัพธ์) 
 3) โรงเรียนในสังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงาทุกโรงเรียนได้รับการนิเทศ ติดตาม 
และน้าผลที่ได้รับจากการนิเทศไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้สูงขึ้น 

11.  กิจกรรม และข้ันตอนการด าเนินงาน  
กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

โครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่ 
เป็นฐาน ประกอบด้วย 2 กิจกรรม ดังนี้ 
กิจกรรมที่ 1 ประชุม คณะกรรมการนิเทศเพื่อวาง
แผนการด าเนนิโครงการ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 จัดท้าปฏิทินและแผนการนิเทศ 
1.2 จัดท้าเครื่องมือนิเทศ 
กิจกรรมที่ 2 นิเทศ ติดตาม  
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2.1 นิเทศติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียน 
2.2 การนิเทศติดตามตามภาระงานโรงเรียนในสังกัด
จ้านวน 134 โรงเรียน 
2.3 จัดท้าเอกสารประกอบการรายงานผลการนิเทศ 
2.4 รายงานผลการนิเทศต่อต้นสังกัด 

ตุลาคม 2565 -กันยายน 2566 
 

 
 

 

นายประมูล ชูเลื่อน 
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12.  งบประมาณ แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
      1. รวมทั้งหมด  42,600 บาท 
      2. ค่าใช้จ่ายจ้าแนกตามกิจกรรม 

กิจกรรม 
รวม 

งบประมาณ 
ระยะเวลาการเบิกจ่าย 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
กิจกรรมที่ 1 ประชุม คณะกรรมการ
นิเทศเพื่อวางแผนการด าเนินโครงการ 

- - - - - 

กิจกรรมที่ 2 นิเทศ ติดตาม ค่าใช้จ่าย
ดังนี้ 
2.1 การนิเทศติดตามความพร้อมการ
เปิดภาคเรียน จ้านวน 8 ครั้ง 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง (20คนx8ครั้งx120บาท)     
- ค่าพาหนะ (ค่าน้้ามันเชื้อเพลิง/ 
ชดเชยน้้ามัน, ค่าเรือ)  
2.2 การนิเทศติดตามตามภาระงาน   
- ค่าเบี้ยเลี้ยง (7คนx5ครั้งx120บาท)  
- ค่าพาหนะ (ค่าน้้ามันเชื้อเพลิง/ 
ชดเชยน้้ามัน, ค่าเรือ)เป็นเงิน 
- ค่าท่ีพัก (1ครั้งx2ห้อง) 

42,600 
 
 
 

19,200 
11,800 

 
 

4,200 
5,000 

 
2,400 

 
 
 
 

4,800 
2,950 

 
 
 
 

4,800 
2,950 

 
 

2,100 
2,500 

 
 
 
 

4,800 
2,950 

 
 
 
 

4,800 
2,950 

 
 

2,100 
2,500 

 
2,400 

รวม 42,600 7,750 12,350 7,750 14,750 

หมายเหตุ : ทุกรายการถัวเฉลี่ย 

13.  การวัดและประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ 

เชิงปริมาณ 

1) ร้อยละ 60 ของโรงเรียนในสังกัด ส้านักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาพังงาทุกโรงเรียนได้รับการนิเทศ ติดตามและน้าผลที่ได้รับ
จากการน ิเทศไปใช ้ในการปร ับปร ุงพ ัฒนาค ุณภาพการศ ึกษาของ
สถานศึกษาให้สูงขึ้น 
2) ร้อยละ100 ของโรงเรียนพื้นที่เกาะได้รับการนิเทศ ก้ากับ ติดตามผล
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

 
- การนิเทศ 
 
 
 
-การนิเทศ 
 
 

 
-แบบบันทึกการ
นิเทศ 
 
 
-แบบบันทึกการ
นิเทศ 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ 

เชิงคุณภาพ 

3) โรงเรียนในสังกัด ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงาทุก
โรงเรียนที่ได้รับการนิเทศ ติดตาม และน้าผลที่ได้รับจากการนิเทศไปใช้
ในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้สูงขึ้น 

 
 

- การนิเทศ 
 

 
 

- แบบบันทึกการ
นิเทศ 

 
14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 1) มีแนวทางในการขับเคลื่อนการปฏิบัติการนิเทศสู่โรงเรียนที่ชัดเจน 

 2) มีข้อมูลสารสนเทศของการนิเทศในสถานศึกษาทุกแห่ง 

 3) มีระบบและกระบวนการนิเทศตามบริบทของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 4) มีแผนและคู่มือการนิเทศตามบริบทของเขตพ้ืนที่การศึกษา  

 5) มีการสรุปและรายงานผลการนิเทศ 

 6) ผลการทดสอบคุณภาพผู้เรียนระดับประเทศ ทั้ง NT และ O-NET สูงขึ้น ผู้เรียนมีสมรรถนะ

และคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นไปตามจุดเน้นของหลักสูตร 

 7) มีผลงานการปฏิบัติที่ดีของโรงเรียนตามนโยบายและจุดเน้นของส้านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) 

ระดับสถานศึกษา 

 1) มีการสร้างความรู้ความเข้าใจกับบุคลากรในโรงเรียน 

 2) มีข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนที่ครบถ้วน รอบด้าน 

 3) มีระบบการนิเทศภายในตามบริบทของโรงเรียน 

  4) มีแผนและคู่มือการนิเทศตามบริบทของโรงเรียน 

  5) มีการนิเทศครูผู้สอนครบทุกชั้นเรียน/ทุกคน 

  6) มีการสรุปและรายงานผลการนิเทศ 

 7) ผลการทดสอบคุณภาพผู้เรียนระดับประเทศ ทั้ง NT และ O-NET สูงขึ้น ผู้เรียนมีสมรรถนะ

และคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นไปตามจุดเน้นของหลักสูตร 

  8) มีผลงานการปฏิบัติที่ดีของครูและนักเรียน 
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1. โครงการ  พัฒนาประสิทธิภาพการอ่านและการเขียนภาษาไทยเพ่ือแก้ไขปัญหาการอ่านและการเขียนของนักเรียน

สังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 

2. แผนงาน  พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

3. กลุ่ม/หน่วยที่รับผิดชอบ  นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

4. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายภิรมย์  อิสโร 

5. ลักษณะโครงการ    โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง  

6. สนองกลยุทธ์ที่   3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

7. ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับต่าง ๆ 

แผนระดับท่ี 1 

ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์  

ประเด็นข้อ 3. การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม 

ข้อย่อย 3.1 การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะส้าหรับศตวรรษที่ 21  

เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาตขิ้อ 1. คนไทยเป็นคนด ีคนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส้าหรับวิถีชวีติในศตวรรษที่ 21 

การบรรลุตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกาประถมศึกษาพังงาด้าเนินการ

จัดท้าโครงการขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับการก้าหนดนโยบายของส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากลบนพ้ืนฐานความเป็นไทย มีพันธกิจ

ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ส่งเสริมให้ผู้เรียน

มีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยม ๑๒ ประการ การพัฒนาระบบบริหาร

จัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม การบูรณาการการจัดการศึกษา และส่งเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพ

การศึกษาโดยมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี โดยมุ่งเน้น “ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน” 

แผนระดับท่ี 2 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้    

เป้าหมายของแผนแม่บทประเด็น 1. คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะ

ที่จ้าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท้างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี

ประสิทธิผลเพิ่มข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

การบรรลุตามเป้าหมายของแผนแม่บท ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกาประถมศึกษาพังงาด้าเนินการจัดท้า

โครงการขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายการในพัฒนาการศึกษาผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมุ่งเน้น

ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษาจนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเฉพาะด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทย 

ซึ่งเป็นพ้ืนฐานของการคิดวิเคราะห์และการเรียนรู้ เพ่ือเป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้และพัฒนาทักษะต่าง ๆ  
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ใช้ในการแก้ปัญหาและการด้ารงชีวิต การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยเป็นหน้าที่ของทุกภาคส่วน  

ในการส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือกัน เพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชนไปสู่พลเมืองที่ดี มีภูมิคุ้มกันในตนเอง  

และสามารถด้ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข รู้เท่าทันและปรับตัวให้เท่าทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลง  

ในสังคม มีทักษะที่จ้าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑  

แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 

ในศตวรรษที่ 21 

 แนวทางการพัฒนา (2) พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับการศึกษา รวมถึงจัดกิจกรรมเสริม

ทักษะเพ่ือพัฒนาทักษะส้าหรับศตวรรษที่ 21 มีการผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับเนื้อหาและวิธีการสอน  

โดยใช้เทคโนโลยีสนับสนุนทฤษฎีการเรียนรู้แบบใหม่ในการพัฒนาเนื้อหาและทักษะแบบใหม่ เทคโนโลยี  

เพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ควรมีคุณลักษณะที่มีชีวิต มีพลวัต มีปฏิสัมพันธ์ การเชื่อมต่อและมีส่วนร่วม 

 เป้าหมายของแผนย่อย: คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะ

ที่จ้าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

 การบรรลุตามเป้าหมายของแผนย่อย ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงามีความตระหนัก

และจะด้าาเนินการตามแนวนโยบายที่จะรณรงค์ให้เด็กไทยรักการอ่านเพ่ิมขึ้น โดยได้จัดท้าโครงการพัฒนา

ประสิทธิภาพการอ่านและการเขียนภาษาไทยเพ่ือแก้ไขปัญหาการอ่านและการเขียนของนักเรียนสังกัดส้านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา สืบเนื่องจากนโยบายของรัฐบาลต้องการให้ปี พ.ศ. 2555 ถึงปี พ.ศ. 2565 

เป็นทศวรรษแห่งการอ่าน กระตุ้นส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนทุกคนหันมาอ่านหนังสือเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือให้เป็น

บุคคลแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

แผนปฏิรูปประเทศด้านปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา 

เป้าหมายรวม 1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 

เรื่องและประเด็นปฏิรูป 5. การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลง 

ในศตวรรษท่ี 21  

เป้าหมายรวม 1. การจัดการศึกษาทุกระดับใช้หลักสูตรที่เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ และแนวทาง 

การจัดการเรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 

ประเด็นการปฏิรูป 5.1 การปรับหลักสูตรพร้อมกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมิน  

เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

เป้าหมายรวม การจัดการศึกษาทุกระดับใช้หลักสูตรที่เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ และแนวทาง

การจัดการเรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
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กิจกรรม 1 ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. .... ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 ให้มุ่งเน้น

สมรรถนะหลักท่ีจ้าเป็นส้าหรับผู้เรียน 

เป้าหมาย 3) ผู้เรียนได้รับการคัดกรองและช่วยเหลือ เพ่ือให้มีสมรรถนะด้านการอ่านออก  

เขียนได้ คิดเลขเป็น 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

o ยุทธศาสตร์ที่...-......... 
เป้าหมาย.....-.......... 

 แนวทาง.......-....... 

แผนความม่ันคงแห่งชาติ 

o ยุทธศาสตร์ที่  - 
แผนระดับท่ี 3 (ตามมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560) 

o แผนที่สอดคล้อง แผนปฏิบัติราชการ ของส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
o แผนที่สอดคล้อง แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี ของส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 

o นโยบายการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
o นโยบายการรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 
o นโยบายการลดความเหลื่อมล้้าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
o นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ้ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
o นโยบายการยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
o นโยบายการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
o นโยบายการส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
o นโยบายการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และพัฒนา และ

นวัตกรรม 
o นโยบายการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ กับการใช้

ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
o นโยบายการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริต 

และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
o นโยบายการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

     ............................................................................................................................. ...................................... 
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นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ 

o 1. การจัดการศึกษาเพ่ือความปลอดภัย 
o 2. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
o 3. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย 
o 4. การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
o 5. การส่งเสริมสนับสนุนวิชาชพีครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
o 6. การพัฒนาระบบราชการ และการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล 
o 7. การขับเคลื่อนกฎหมายการศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติ 

นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

o ด้านความปลอดภัย 
o ด้านโอกาสและการลดความเหลื่อมล้้าทางการศึกษา 
o ด้านคุณภาพ 
o ด้านประสิทธิภาพ 

8. หลักการและเหตุผล   
 ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก้าหนดนโยบายเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

ให้มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากลบนพ้ืนฐานความเป็นไทย มีพันธกิจในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากร

วัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะ  

อันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยม ๑๒ ประการ การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม  

การบูรณาการการจัดการศึกษา และส่งเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษาโดยมีความสอดคล้องกับ

แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี โดยมุ่งเน้น “ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน” 

 ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีนโยบายการในพัฒนาการศึกษาผู้เรียนระดับการศึกษา  

ขั้นพ้ืนฐาน โดยมุ่งเน้นผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษาจนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเฉพาะด้านการอ่าน  

และการเขียนภาษาไทยซึ่งเป็นพ้ืนฐานของการคิดวิเคราะห์และการเรียนรู้ เพ่ือเป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้และ

พัฒนาทักษะต่าง ๆ ใช้ในการแก้ปัญหาและการด้ารงชีวิต การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยเป็นหน้าที่

ของทุกภาคส่วนในการส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือกัน เพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชนไปสู่พลเมืองที่ดี มีภูมิคุ้มกัน  

ในตนเองและสามารถด้ารงชีวิตอยู่ ในสังคมได้อย่างมีความสุข รู้ เท่าทันและปรับตัวให้เท่าทันกับกระแส  

การเปลี่ยนแปลงในสังคม มีทักษะที่จ้าเป็นในศตวรรษที่  ๒๑ ดังนั้น จึงต้องมีความรู้ทั้งด้านทักษะเฉพาะ 

และด้านต่าง ๆ เพื่อใช้ในการด้าเนินชีวิต โดยเฉพาะทักษะการเรียนรู้ การคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหา มีระบบการคิด

และการตัดสินใจอย่างมีเหตุผล การสื่อสารที่ชัดเจน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือกันบนฐานการคิดที่ถูกต้อง  

และสร้างสรรค์ 
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 การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยได้ด้าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยการน้านโยบายสู่  

การปฏิบัติ มีการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา การผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ การติดตามประเมินผล และการเผยแพร่ป ระชาสัมพันธ์  

โดยคาดหวังให้ผู้เรียนมีความพร้อมด้านทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน การคิดวิเคราะห์ การสังเคราะห์  

เพ่ือให้เกิดการสื่อสารอย่างเข้าใจและชัดเจน การรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความเคลื่อนไหว  

ของสังคมโลกและน้าไปสู่การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ในเชิงสร้างสรรค์การพัฒนาคุณภาพ การเรียนการสอน

ภาษาไทย จึงต้องอาศัยหน่วยงานหลักและเครือข่ายที่มีบทบาทหน้าที่ร่วมมือกัน ตระหนักและเดินหน้า  

ไปในทิศทางเดียวกัน มีนโยบายสนับสนุนและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา ย่อมจะท้าให้เกิดการขยายความร่วมมือและแรงขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา ให้เกิดความมั่นคง 

และยั่งยืนมากยิ่งขึ้น 

 จากนโยบายและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงามีความตระหนัก

และจะด้าาเนินการตามแนวนโยบายที่จะรณรงค์ให้เด็กไทยรักการอ่านเพ่ิมขึ้น โดยได้จัดท้า โครงการพัฒนา

ประสิทธิภาพการอ่านและการเขียนภาษาไทยเพ่ือแก้ไขปัญหาการอ่านและการเขียนของนักเรียนสังกัดส้านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา สืบเนื่องจากนโยบายของรัฐบาลต้องการให้ปี พ.ศ. 2555 ถึงปี พ.ศ. 2565 

เป็นทศวรรษแห่งการอ่าน กระตุ้นส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนทุกคนหันมาอ่านหนังสือเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือให้เป็น

บุคคลแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

9. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาครูในสังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงาได้รับความรู้ความเข้าใจในการพัฒนา

ประสิทธิภาพการอ่านและการเขียนภาษาไทยแบบเชิงรุกของนักเรียนสังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาพังงา 

2. เพ่ือนิเทศติดตามผลการจัดการเรียนรู้ด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทยแบบเชิงรุกของครูที่ได้เข้ารับการ

อบรมสามารถออกแบบการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

10. เป้าหมาย 

     เชิงปริมาณ 

1. ร้อยละ 80 ของครู ในสังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงาที่ได้รับการอบรมมีความรู้

ความเข้าใจในการพัฒนาประสิทธิภาพการอ่านและการเขียนภาษาไทยแบบเชิงรุกของนักเรียนสังกัดส้านักงาน  

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 

2. ร้อยละ 80 ของครู ในสังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงาที่ได้รับการอบรมได้รับ  

การนิเทศ ติดตามพัฒนาประสิทธิภาพการอ่านและการเขียนภาษาไทยแบบเชิงรุกของนักเรียนสังกัดส้านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 
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3. ร้อยละ 80 ของนักเรียนได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะและทักษะที่จ้าเป็นในศตวรรษที่ 21 

เชิงคุณภาพ  

4. ครู ในสังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงาที่ได้รับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ  

ในการพัฒนาประสิทธิภาพการอ่านและการเขียนภาษาไทยแบบเชิงรุกของนักเรียนสังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาพังงา และน้าไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5. นักเรียนได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะและทักษะที่จ้าเป็นในศตวรรษที่ 21 

11. กิจกรรมขั้นตอนการด าเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการอ่านและการเขียนภาษาไทยเพื่อ

แก้ไขปัญหาการอ่านและการเขียนของนักเรียนสังกัดส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ประกอบด้วย 2 กิจกรรม ดังนี้  

กิจกรรมที่ 1  จัดอบรมความรู้ความเข้าใจในการพัฒนา

ประสิทธิภาพการอ่านและการเขียนภาษาไทยเพื่อแก้ไขปัญหา

การอ่านและการเขียนของนักเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาพังงา 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1.1 ประชุมคณะท้างานเพ่ือวางแผนการด้าเนินงานการพัฒนา

ประสิทธิภาพการอ่านและการเขียนภาษาไทยเพื่อแก้ไขปัญหาการ

อ่านและการเขียนของนักเรียนสังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาพังงา              

1.2 จัดอบรม สร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาประสิทธิภาพ

การอ่านและการเขียนภาษาไทยเพ่ือแก้ไขปัญหาการอ่านและการ

เขียนของนักเรียนสังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 

กิจกรรมที่ 2 นิเทศ ติดตาม  

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

2.1 ประชุมคณะท้างาน เพื่อชี้แจงแนวทางการนิเทศ พร้อมสร้าง

เครื่องมือนิเทศฯ การพัฒนาประสิทธิภาพการอ่านและการเขียน

ภาษาไทยเพ่ือแก้ไขปัญหาการอ่านและการเขียนของนักเรียนสังกัด

ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 

  

  

 

 มกราคม –  

มีนาคม 2566 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มกราคม –  

กันยายน 2566 

  

 

  

นายภิรมย์  อิสโร 
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กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

2.2 ด้าเนินการนิเทศฯผลการจัดการเรียนรู้ด้านการอ่านและการ

เขียนภาษาไทยแบบเชิงรุกของครูที่ได้เข้ารับการอบรมตามปฏิทิน

การนิเทศและใช้เครื่องมือนิเทศฯตามที่คณะท้างานร่วมกันจัดท้า          

12. งบประมาณ  แผนงาน....................................................................................................................... ....... 

 12.1 รวมทั้งหมด 36,000 บาท งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 12.2 ค่าใช้จ่ายจ้าแนกตามกิจกรรม  

 
รวม    

งบประมาณ 

ระยะเวลาการเบิกจ่าย 

กิจกรรม ไตรมาสที่ 

1 

ไตรมาสที่ 

2 

ไตรมาสที่ 

3 

ไตรมาสที่ 

4 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะท างานเพื่อวาง

แผนการด าเนนิงานและชีแ้จงแนวทางการ

นิเทศ พร้อมสร้างเครื่องมือนิเทศฯ 

จ้านวน 7 คน 1 วัน มีค่าใช้จ่ายดังนี้ 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

 (7คนx35บาทx2มื้อ)  

- ค่าอาหารกลางวัน  

 (7คนx120บาทx1 มื้อ)  

1,330 

 

 

 

490 

 

840 

  

 

 

 

490 

 

840 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมที่ 2 อบรม สร้างความรู้ความ

เข้าใจในการพัฒนาประสิทธิภาพการ

อ่านและการเขียนภาษาไทยเพื่อแก้ไข

ปัญหาการอ่านและการเขียนของ

นักเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาพังงา 

ผู้เข้าร่วมอบรมจ้านวน 134 คน 

คณะท้างาน จ้านวน 7 คน รวม 141 คน 

มีค่าใช้จ่ายดังนี้ 

 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  

(141คนx35บาทx1วันx2มื้อ)  

34,670 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,870 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,870 
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รวม    

งบประมาณ 

ระยะเวลาการเบิกจ่าย 

กิจกรรม ไตรมาสที่ 

1 

ไตรมาสที่ 

2 

ไตรมาสที่ 

3 

ไตรมาสที่ 

4 

- ค่าอาหารกลางวัน  

(141คนx120บาทx1มื้อ)  

- ค่าตอบแทนวิทยากร  

(600บาทx1คนx6ชม.) 

- ค่าชดเชยน้้ามัน 

- ค่าไวนิล 

- ค่าวัสดุ 

16,920 

 

3,600  

 

3,650 

450 

180 

16,920 

 

3,600  

 

3,650 

450 

180 

 

 

 

 

 

 

รวมงบประมาณ 36,000 - 36,000   

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

13. การประเมินผล 

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

วิธีการ

ประเมิน 

เครื่องมือ 

1) ร้อยละ 80 ครู ในสังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

พังงาท่ีได้รับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจความรู้ความเข้าใจในการ

พัฒนาประสิทธิภาพการอ่านและการเขียนภาษาไทยแบบเชิงรุกของ

นักเรียนสังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 

2) ร้อยละ 80 ของครู ในสังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาพังงาท่ีได้รับการอบรมได้รับการนิเทศติดตามพัฒนา

ประสิทธิภาพการอ่านและการเขียนภาษาไทยแบบเชิงรุกของนักเรียน

สังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 

3) ร้อยละ 80 ของนักเรียนได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะและทักษะที่

จ้าเป็นในศตวรรษที่ 21 

- ทดสอบ 

 

 

 

- นิเทศ 

ติดตาม 

 

 

- นิเทศ 

ติดตาม 

แบบทดสอบก่อน

และหลังอบรม 

 

 

- แบบนิเทศ 

ติดตาม 

 

 

- แบบนิเทศ 

ติดตาม 
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14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1) ครู ในสังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงาที่ได้รับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ  

ในพัฒนาประสิทธิภาพการอ่านและการเขียนภาษาไทยแบบเชิงรุกของนักเรียนสังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาพังงาและน้าไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2) นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้จากการจัดการเรียนรู้ด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทยแบบเชิงรุก 

มีประสิทธิภาพด้านการอ่านการเขียนเพิ่มข้ึน 
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1. ช่ือโครงการ ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการของผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารโรงเรียน 
2. แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์      
3. กลุ่ม/หน่วยที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานบุคคล  
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวขวัญตา เทียนทอง 
5. ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง    โครงการใหม่  
6. สนองกลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
7. ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับต่าง ๆ  
แผนระดับท่ี 1 

ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ประเด็นข้อ  5. บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส้านึก มีความสามารถ

สูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 
     ข้อย่อย 5.2 บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท้างานเพ่ือประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนา

ตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติข้อ 1. ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท้างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์

ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
การบรรลุตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา  

มีเป้าหมายส้าคัญ คือ การจัดการศึกษาตลอดชีวิต และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยการส่งเสริมสนับสนุนครู 
ผู้บริหารโรงเรียน บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปฏิบัติงาน และผู้เรียนในทุกระดับ ให้มีขวัญและก้าลังใจในการ
ปฏิบัติงาน มีความกระตือรือร้นในการศึกษาหาความรู้ พัฒนางาน และพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างสม่้าเสมอ 
ตามมาตรฐานต้าแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ สอดคล้องตรงตามนโยบายของส้านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ บนพ้ืนฐานของหลักคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
แผนระดับท่ี 2 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ   
เป้าหมายข้อ 1. บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 
การบรรลุตามเป้าหมายของแผนแม่บท การพัฒนาผู้ อ้านวยการส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

และรองผู้อ้านวยการส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้อ้านวยการโรงเรียนและรองผู้อ้านวยการโรงเรียนที่ได้รับ  
การแต่งตั้งใหม่ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ตามมาตรฐานต้าแหน่ง และมาตรฐานวิทยฐานะ  
มีความรู้และทักษะที่จ้าเป็นในการปฏิบัติงานตรงตามนโยบายของส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และกระทรวงศึกษาธิการ บนพ้ืนฐานของหลักคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และการเปลี่ยนแปลง  
ในศตวรรษท่ี 21 
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แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

แนวทางการพัฒนา 4. สร้างผู้น้าทางยุทธศาสตร์ในหน่วยงานภาครัฐทุกระดับอย่างต่อเนื่องและเป็น
ระบบ เพ่ือให้ผู้น้าและผู้บริหารภาครัฐมีความคิดเชิงกลยุทธ์ มีความเข้าใจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  
ทั้งระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก มีความสามารถในการน้าหน่วยงาน และมีคุณธรรม 
จริยธรรมในการบริหารงานเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม เป็นทั้งผู้น้าทางความรู้และความคิด ผลักดันภารกิจ  
น้าการเปลี่ยนแปลง พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ ร่วมงานและต่อสังคม เพ่ือรองรับ 
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติระยะยาว โดยต้องได้รับการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางความคิดให้ตนเอง  
มีความเป็นผู้ประกอบการสาธารณะ เพ่ิมทักษะให้มีสมรรถนะที่จ้าเป็น และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม อันจะช่วยท้า
ให้สามารถแสดงบทบาทของการเป็นผู้น้าการเปลี่ยนแปลง เพ่ือสร้างคุณค่าและประโยชน์สุขให้แก่ประชาชน 

เป้าหมายของแผนย่อย บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท้างานเพ่ือประชาชน ยึดหลักคุณธรรม 
จริยธรรม มีจิตส้านึก มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 

การบรรลุตามเป้าหมายของแผนย่อย ผู้อ้านวยการส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและรองผู้อ้านวยการ
ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้อ้านวยการโรงเรียนและรองผู้อ้านวยการโรงเรียน ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ มีความรู้ 
ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของตนตามมาตรฐานต้าแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ และทักษะที่จ้าเป็น  
ในการปฏิบัติงาน ตรงตามนโยบายของส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ  
บนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

องค์ประกอบ : การติดตามและประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ปัจจัย : ผลการประเมินบนหลักฐานเชิงประจักษ์ และการน้าไปใช้ในการปรับปรุงหรือพัฒนาระบบการ

บริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือสร้างให้บุคลากรของรัฐเป็นคนดีคนเก่ง 
แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา 

เป้าหมายรวม 4. ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร เพ่ิมความคล่องตัวใน
การรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 

เรื่องและประเด็นปฏิรูป 4. การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู
และอาจารย์ 

เป้าหมายรวม 2. ได้ครูสมรรถนะสูงและตรงตามความต้องการของประเทศ ที่จบการศึกษา 
จากสถาบันที่ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่ท้าให้นิสิตนักศึกษาครูมีความศรัทธาต่อวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณของ
ความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ได้รับประสบการณ์ด้านวิชาชีพครูและการนิเทศท่ีมีประสิทธิภาพ
อย่างต่อเนื่องตลอดหลักสูตร 

ประเด็นการปฏิรูป 4.3 เส้นทางวิชาชีพครู เพ่ือให้ครูมีความก้าวหน้า ได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
ที่เหมาะสม 
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เป้าหมายรวม ครู บุคลากรทางการศึกษา มีความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ ได้รับ

ค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความสามารถ ประสิทธิภาพในการสอน และผลลัพธ์ในการพัฒนาผู้เรียน โดยค้านึงถึง
ผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ห่างไกล เสี่ยงภัย ยากล้าบาก และทุรกันดาร 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
o ยุทธศาสตร์ที่...-......... 

เป้าหมาย.....-.......... 
 แนวทาง.......-....... 

แผนความม่ันคงแห่งชาติ 
o ยุทธศาสตร์ที่  - 

แผนระดับท่ี 3 (ตามมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560) 
o แผนที่สอดคล้อง แผนปฏิบัติราชการ ของส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
o แผนที่สอดคล้อง แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี ของส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
o นโยบายการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
o นโยบายการรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 
o นโยบายการลดความเหลื่อมล้้าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
o นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ้ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
o นโยบายการยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
o นโยบายการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
o นโยบายการส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
o นโยบายการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชนจ์ากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจยั และพัฒนา และนวัตกรรม 
o นโยบายการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ กับการใช้

ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
o นโยบายการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริต 

และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
o นโยบายการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
     ................................................................................................................................................................... 
นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ 
o 1. การจัดการศึกษาเพ่ือความปลอดภัย 
o 2. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
o 3. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย 
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o 4. การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
o 5. การส่งเสริมสนับสนุนวิชาชพีครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
o 6. การพัฒนาระบบราชการ และการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล 
o 7. การขับเคลื่อนกฎหมายการศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติ 

นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
o ด้านความปลอดภัย 
o ด้านโอกาสและการลดความเหลื่อมล้้าทางการศึกษา 
o ด้านคุณภาพ 
o ด้านประสิทธิภาพ 

8. หลักการและเหตุผล 
 ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนนโยบาย  
ของส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในพ้ืนที่จังหวัดพังงา โดยมีเป้าหมายส้าคัญ คือ การจัดการศึกษา
ตลอดชีวิต และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยการส่งเสริมสนับสนุนครู ผู้บริหารโรงเรียน บุคลากรทางการ
ศึกษา ผู้ปฏิบัติงาน และผู้เรียนในทุกระดับ ให้มีขวัญและก้าลั งใจในการปฏิบัติงาน มีความกระตือรือร้น 
ในการศึกษาหาความรู้ พัฒนางาน และพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างสม่้าเสมอ ตามมาตรฐานต้าแหน่ง  
และมาตรฐานวิทยฐานะ สอดคล้องตรงตามนโยบายของส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ บนพ้ืนฐานของหลักคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และการเปลี่ยนแปลง  
ในศตวรรษที่ 21 ดังนั้น เพ่ือให้พัฒนาผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารโรงเรียนที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ และประเมิน  
การพัฒนางานตามข้อตกลง การประเมินเพ่ือเลื่อนเงินเดือนผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพังงา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเป็นธรรม และเหมาะสม โดยค้านึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการปฏิบัติราชการ ตามมาตรฐานต้าแหน่ง ตรงตามเป้าหมายดังกล่าว จึงได้จัดให้มีโครงการส่งเสริม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารโรงเรียนขึ้น 

9. วัตถุประสงค์  
 1) เพ่ือพัฒนาผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารโรงเรียนแต่งตั้งใหม่ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
บทบาทหน้าที่ ตามมาตรฐานต้าแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ  
 2) เพ่ือพัฒนาผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารโรงเรียนแต่งตั้งใหม่ ให้มีความรู้และทักษะที่จ้าเป็นในการ
ปฏิบัติงานตรงตามนโยบายของส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ  
บนพื้นฐานของหลักคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
 3) เพ่ือเสริมสร้างขวัญและก้าลังใจในการปฏิบัติราชการ และให้เกิดความเป็นธรรม เหมาะสม โดยค้านึง  
ถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติราชการตามมาตรฐานต้าแหน่ง 
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10. เป้าหมาย 
     เชิงปริมาณ (ผลผลิต) 
         1) ผู้อ้านวยการส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และรองผู้อ้านวยการส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ได้รับการ
แต่งตั้งใหม่ จ้านวน 3 ราย  
         2) ผู้อ้านวยการโรงเรียนและรองผู้อ้านวยการโรงเรียนที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ จ้านวน 30 ราย  
         3) ผู้อ้านวยการโรงเรียน จ้านวน 134 ราย ได้รับการติดตามประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
การปฏิบัติงาน  
     เชิงคุณภาพ (ผลลัพท์) 
 4) พัฒนาผู้อ้านวยการส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและรองผู้อ้านวยการส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ตามมาตรฐานต้าแหน่ง และมาตรฐาน  
วิทยฐานะ  
         5) พัฒนาผู้อ้านวยการส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและรองผู้อ้านวยการส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึ กษา  
ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ให้มีความรู้และทักษะที่จ้าเป็นในการปฏิบัติงานตรงตามนโยบายของส้านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ บนพ้ืนฐานของหลักคุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ และการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
         6) พัฒนาผู้อ้านวยการโรงเรียนและรองผู้ อ้านวยการโรงเรียน ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ให้มีความรู้  
ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ตามมาตรฐานต้าแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ  
         7) พัฒนาผู้อ้านวยการโรงเรียนและรองผู้อ้านวยการโรงเรียน ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ให้มีความรู้และทักษะ
ที่ จ้ า เป็น ในการปฏิบั ติ ง าน ตรงตามนโยบายของส้ านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ น พ้ืนฐ าน  
และกระทรวงศึกษาธิการ บนพ้ืนฐานของหลักคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21  
         8) การน้าผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง และผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติงานของผู้อ้านวยการโรงเรียนไปใช้ในการบริหารงานบุคคลได้ด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส เป็นธรรม 
11.  กิจกรรม และข้ันตอนการด าเนินงาน  

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการของ
ผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารโรงเรียน 
ประกอบด้วย 3 กิจกรรม  ดังนี้  
1. กิจกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน 
ในหน้าที่ต าแหน่งผู้บริหารการศึกษา สังกัด สพฐ.  
ในระยะเวลา 1 ปี 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
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นางสาวขวัญตา   
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ห น้ า  | 170 

 
กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1.1 ประชุมซักซ้อม แนะน้า ท้าความเข้าใจในการจัดท้า
เอกสารเพ่ือรับการประเมินตามองค์ประกอบตัวชี้วัดที่ สพฐ.
ก้าหนด จ้านวน 2 ครั้ง 
1.2 จัดท้าเอกสาร/จัดนิทรรศการน้าเสนอผลงานการบริหาร
จัดการศึกษา จ้านวน 4 ครั้ง 
1.3 ผู้รับการประเมินรับการ Coaching และรับการประเมิน
จากคณะกรรมการฯที่ได้รับแต่งตั้งจ้านวน 4 ครั้ง 
2. กิจกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่
ต าแหน่งผู้บริหารโรงเรียน สังกัด สพฐ. ในระยะเวลา 1 ปี  
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2.1 ประชุมซักซ้อม แนะน้า ท้าความเข้าใจในการจัดท้า
เอกสารเพ่ือรับการประเมินตามองค์ประกอบตัวชี้วัดที่ สพฐ.
ก้าหนด 
2.2 ออกตดิตาม ให้ค้าปรึกษา แนะน้า โรงเรียนที่มีผู้บริหาร
โรงเรียนใหม ่
2.3 แต่งตั้งคณะท้างานกิจกรรมพัฒนาตนเองและเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
2.4 ประชุมคณะกรรมการ วางแผน เตรียมการศึกษา              
ดูงานโรงเรียนใน สพป.พังงา และต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่มี
ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศและเป็นแบบอย่างได้ 
2.5 ศึกษาดูงานสานศึกษาใน สพป.พังงา ระยะเวลา 1 วัน  
และศึกษาดูงานต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา ระยะเวลา 2 วัน 
2.6 ประชุมสรุปผลการด้าเนินการ 
3. กิจกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงและ
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน เพื่อ
ใช้ในการบริหารงานบุคคล 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
3.1 ประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนการ
ประเมิน จ้านวน 2 ครั้ง 
3.2 คณะกรรมการออกประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ในพ้ืนที่  8 อ้าเภอ 
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กรกฎาคม – กันยายน 

2566 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
นางสาวขวัญตา   
เทียนทอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางสาวขวัญตา   
เทียนทอง 
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12.  งบประมาณ แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์    
      12.1   รวมทั้งหมด 80,000 บาท  
      12.2   ค่าใช้จ่ายจ้าแนกตามกิจกรรม 

กิจกรรม 
รวม 

งบประมาณ 

ระยะเวลาการเบิกจ่าย 
ไตรมาสที่ 

1 
ไตรมาสที่ 

2 
ไตรมาสที่ 

3 
ไตรมาสที่ 

4 
กิจกรรมที่ 1  การประเมินสัมฤทธิผลการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ต าแหน่งผู้บริหาร
การศึกษา สังกัด สพฐ. ในระยะเวลา  1 ปี  
มีค่าใช้จ่ายดังนี้ 
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(50 คน × 35 บาท × 4 ครั้ง) 
2. ค่าอาหารกลางวัน  
(50 คน × 120 บาท × 2 ครั้ง) 
3. ค่าวัสดุจัดท้าเอกสาร /นิทรรศการ
น้าเสนอผลงานการบริหารจัดการศึกษา  
(2 ครั้ง × 2,500 บาท)  
4. ค่าน้้ามันเชื้อเพลิง 
กิจกรรมที่ 2 การประเมินสัมฤทธิผลการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ต าแหน่งผู้บริหาร
โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในระยะเวลา 1 ปี 
มีค่าใช้จ่ายดังนี้ 
1. ค่าใช้สอย 
2. ค่าพาหนะ /ค่าชดเชยน้้ามัน 
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมการประเมินผลการ
พัฒนางานตามข้อตกลงและประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงาน เพื่อใช้ในการบริหารงานบุคคล 
ค่าใช้จ่าย 
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(30 คน × 35 บาท × 2 ครั้ง) 
2. ค่าอาหารกลางวัน  
(30 คน × 120 บาท × 2 ครั้ง) 

30,000 
 
 
 

7,000 
 

12,000 
 

5,000 
 
 

6,000 
14,900 

 
 

 
9,900 
5,000 

35,100 
 
 
 
 

2,100 
 

7,200 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3,500 

 

6,000 
 

5,000 

 
 

3,000 

 

 

 
 

9,900 

5,000 

 

 

 

 
2,100 

 

7,200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3,500 

 

6,000 

 
 

 

 

3,000 
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กิจกรรม 
รวม 

งบประมาณ 

ระยะเวลาการเบิกจ่าย 
ไตรมาสที่ 

1 
ไตรมาสที่ 

2 
ไตรมาสที่ 

3 
ไตรมาสที่ 

4 
3. ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการประเมิน  
(9 คน × 120 บาท × 8 วัน × 2 ครั้ง)                                           
4. ค่าท่ีพักคณะกรรมการ 
(2,400 บาท × 1 ห้อง × 1 คืน) 
(1,200 บาท × 1 ห้อง × 1 คืน) 
5. ค่าพาหนะ /ค่าน้้ามันเชื้อเพลิง  

17,280 
 

3,600 
 

 
5,000 

 

8,640 
 

1,800 

 

2,500 

 

8,640 
 

1,800 

 

2,500 

รวม 80,000 - 54,640 - 25,440 

หมายเหตุ   ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
13.  การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ 
1) ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมพัฒนามีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ตามมาตรฐานต้าแหน่ง 
และมาตรฐานวิทยฐานะ 
2) ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมพัฒนามีความรู้และ
ทักษะที่จ้าเป็นในการปฏิบัตงิานตรงตามนโยบายของ 
สพฐ.และกระทรวงศึกษาธิการ บนพืน้ฐานของหลัก
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21   
3) ร้อยละ 100 ของผู้อ้านวยการโรงเรียน ได้รับการ
พิจารณาเลื่อนเงนิเดือนตามผลการประเมินทุกราย 

ผู้บริหารการศึกษาและ 
ผู้บริหารโรงเรียน ได้รบัการประเมิน
สัมฤทธิผลการปฎิบัติงานในหนา้ที่
เพื่อพัฒนาการศึกษา เปน็
ระยะเวลา 1 ปี ตามองค์ประกอบ 
ตัวชี้วัด 
การประเมินตามเกณฑ์ที ่
ก้าหนด ให้มีการประเมิน  
2 คร้ัง ๆ ทุก 6 เดือน 
ค้าสั่งเลื่อนเงินเดือนขา้ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

แบบประเมนิตามที่ สพฐ.
ก้าหนดองค์ประกอบ
ตัวชี้วัด คะแนนการ
ประเมิน  
ผู้ประเมิน เกณฑ์การ
ตัดสิน 
 
แบบประเมนิประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานสายงานบริหาร
โรงเรียนที่ก้าหนด 

14.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ผู้เข้าร่วมพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของตน 

ตามมาตรฐานต้าแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ 
          2. ผู้เข้าร่วมพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 มีความรู้และทักษะที่จ้าเป็น ในการปฏิบัติงานตรงตามนโยบาย
ของส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และกระทรวงศึกษาธิการบน พ้ืนฐานของคุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ และการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
 3. ผู้อ้านวยการโรงเรียน ร้อยละ 100 ได้รับการประเมินผลการพัฒางานตามข้อตกลงและประเมิน
ประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงาน  
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1. ช่ือโครงการ  ส่งเสริมสถานศึกษาน้อมน้าพระราโชบายด้านการศึกษาของรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ 

2. แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

3. กลุ่ม/หน่วยที่รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

4. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวศิริลักษณ์  พูลศิริ 

5. ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง    โครงการใหม่ 

6. สนองกลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

7. ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับต่าง ๆ 

แผนระดับท่ี 1 

ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 

ประเด็นข้อ 1. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 

ข้อย่อย 1.2 การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียน  

การสอนในสถานศึกษา 

เป้าหมาย 1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส้าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

การบรรลุตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ น้อมน้าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวง

รัชกาลที่ 10 มาเป็นหลักในการบริหารจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานให้กับหน่วยงานในสังกัดน้าไปขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ

อย่างยั่งยืนตามรอยพระยุคลบาทอย่างเป็นรูปธรรมทั้ง 4 ด้าน เพ่ือเป็นการส้านึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

แผนระดับท่ี 2 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 

เป้าหมาย คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และมีความรัก และภูมิใจในความเป็นไทย  

มากขึ้น น้าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด้ารงชีวิต สังคมไทยมีความสุขและเป็นที่ยอมรับ  

ของนานาประเทศมากข้ึน 

การบรรลุตามเป้าหมายของแผนแม่บท ส่งเสริมสถานศึกษาทุกโรงในสังกัด น้อมน้าพระบรมราโชบาย

ด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยผ่านกิจกรรมที่ส้าคัญ 

แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนย่อยการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และ

การเสริมสร้างจิตสาธารณะและการเป็นพลเมืองที่ดี 

แนวทางการพัฒนา 2) บูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม และด้านสิ่งแวดล้อม 

ในการจัดการเรียนการสอนในและนอกสถานศึกษา จัดให้มีการเรียนการสอนตามพระราชด้าริ และปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา จัดให้มีการเรียนรู้ทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ และภูมิปัญญา

ท้องถิ่น รวมทั้งการตระหนักรู้  และการมีส่วนร่วมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมให้รองรับ  

การเปลี่ยนแปลงทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
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เป้าหมาย คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐานและสมดุลทั้งด้าน

สติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณท่ีดี เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมดีข้ึน 

การบรรลุตามเป้าหมายของแผนย่อย ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา  ส่งเสริมสนับสนุน

ให้สถานศึกษา น้อมน้าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ผู้บริหาร 

ครู บุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ สามารถสร้างจิตส้านึกและปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
o ยุทธศาสตร์ที่...-......... 

เป้าหมาย.....-.......... 
 แนวทาง.......-....... 

แผนความม่ันคงแห่งชาติ 
o ยุทธศาสตร์ที่  - 

แผนระดับท่ี 3 (ตามมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560) 
o แผนที่สอดคล้อง แผนปฏิบัติราชการ ของส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
o แผนที่สอดคล้อง แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี ของส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
o นโยบายการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
o นโยบายการรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 
o นโยบายการลดความเหลื่อมล้้าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
o นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ้ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
o นโยบายการยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
o นโยบายการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
o นโยบายการส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
o นโยบายการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และพัฒนา และ

นวัตกรรม 
o นโยบายการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ กับการใช้

ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
o นโยบายการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริต 

และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
o นโยบายการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
     ................................................................................................................................................................... 
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นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ 
o 1. การจัดการศึกษาเพ่ือความปลอดภัย 
o 2. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
o 3. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย 
o 4. การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
o 5. การส่งเสริมสนับสนุนวิชาชพีครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
o 6. การพัฒนาระบบราชการ และการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล 
o 7. การขับเคลื่อนกฎหมายการศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติ 

นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
o ด้านความปลอดภัย 
o ด้านโอกาสและการลดความเหลื่อมล้้าทางการศึกษา 
o ด้านคุณภาพ 
o ด้านประสิทธิภาพ 

8. หลักการและเหตุผล 

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่  10  ทรงสืบสานพระราชปณิธาน ด้านการศึกษาของ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (ในหลวงรัชกาลที่ 9) เพ่ือประโยชน์ของ

ประชาชนชาวไทยทั้งปวง คือ การสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงทรงมีพระบรมรา

โชบายด้านการศึกษาพ้ืนฐานแก่ผู้เรียน 4 ด้าน คือ  (1) การมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง  (2) การมีพ้ืนฐานชีวิต

ที่มั่นคง - มีคุณธรรม  (3) การมีงานท้า – มีอาชีพ  และ (4) การเป็นพลเมืองที่ดี  

 ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้น้อมน้าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวง

รัชกาลที่ 10 มาเป็นหลักในการบริหารจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานให้กับหน่วยงานในสังกัดน้าไปขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ

อย่างยั่งยืนตามรอยพระยุคลบาทอย่างเป็นรูปธรรมทั้ง 4 ด้าน เพ่ือเป็นการส้านึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

 ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา จึงได้จัดท้าโครงการส่งเสริมสถานศึกษาน้อมน้า 

พระราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ โดยด้าเนินการผ่านกิจกรรมท่ีส้าคัญ คือ   

1.  กิจกรรมวันส้าคัญทางลูกเสือ   

2.  กิจกรรมวิถีลูกเสือสู่สถานศึกษา 

3.  กิจกรรมจิตอาสา 

9. วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือส่งเสริมสถานศึกษาทุกโรงในสังกัด น้อมน้าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 

สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยผ่านกิจกรรมท่ีส้าคัญทั้ง 3 กิจกรรม  
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10. เป้าหมาย 

     เชิงปริมาณ  

1) สถานในสังกัดทุกโรง จ้านวน 134 โรง น้อมน้าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 

10 สู่การปฏิบัติครบทุกโรง 

เชิงคุณภาพ 

 2) ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาน้อมน้าพระบรมราโชบาย

ด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา มีความรู้

ความเข้าใจ สามารถสร้างจิตส้านึกและปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามพระบรมราโชบายด้าน

การศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10 

11. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

โครงการส่งเสริมสถานศึกษาน้อมน าพระราโชบาย

ด้านการศึกษาของรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ 

ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ดังนี้ 

กิจกรรมที่ 1 วันส าคัญทางลูกเสือ 

1.1 วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 

1.2 วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 

กิจกรรมที่ 2  วิถีลูกเสือสู่สถานศึกษา  

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

  ด้าเนินการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาทุกโรง 

น้าหลักการด้านลูกเสือปลูกฝังหลักคิดที่ถูกต้องแก่

ลูกเสือ เนตรนารี 

กิจกรรมที่ 3  กิจกรรมจิตอาสา 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

  ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา จัดกิจกรรม หรือ

น้านักเรียนร่วมกิจกรรมจิตอาสา เพ่ือปลูกฝังให้

นักเรยีนมีจิตอาสาบ้าเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน สังคม

อย่างยั่งยืน 

 

 

 

 

25 พ.ย.ของทุกปี 

1 ก.ค. ของทุกปี 

ต.ค.65 – ก.ย.66 

 

 

 

 

ต.ค.65 – ก.ย.66 

 

 

 

 

น.ส.ศิริลักษณ์  พูลศิริ 

น.ส.ศิริลักษณ์  พูลศิริ 

น.ส.ศิริลักษณ์  พูลศิริ 

 

 

 

 

น.ส.ศิริลักษณ์  พูลศิริ 
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12.  งบประมาณ    ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ และจากส านักงานลูกเสือจังหวัดพังงา 
 12.1  รวมทั้งหมด  83,500  บาท 

                     12.2  ค่าใช้จ่ายจ้าแนกตามกิจกรรม 

 

กิจกรรม 
รวม 

งบประมาณ 

ระยะเวลาการเบิกจ่าย 

ไตรมาสที่

1 

ไตรมาสที ่

2 

ไตรมาสที่

3 

ไตรมาสที ่

4 

กิจกรรมที่ 1  วันส าคัญทางลูกเสือ  

มีค่าใช้จ่ายดังนี้ 

1.1 วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจา้ 

- ค่าจ้างตกแต่งสถานที่  

- ค่าวัสด ุ

- ค่าเช่าเครื่องเสียง 

- ค่าตอบแทนวงดุริยางค ์

- ค่าจ้างเหมารถรับส่งวงดุริยางค์ 

- ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (150คนx35 บาท) 

1.2 วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 

- ค่าจ้างตกแต่งสถานที ่

- ค่าวัสด ุ

- ค่าเช่าเครื่องเสียง 

- ค่าตอบแทนวงดุริยางค ์

- ค่าจ้างเหมารถรับส่งวงดุริยางค์ 

- ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 

  (150 คน x 35 บาท) 

- ค่าเช่าเต็นท์ 5 หลัง 

- ค่าเช่าเก้าอ้ีพร้อมผ้าคลุม 

กิจกรรมที่ 2  วิถีลูกเสือสู่สถานศึกษา  

กิจกรรมที่ 3  กิจกรรมจิตอาสา 

    - โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน 

(งบประมาณจาก สลช.) 

    - การจัดกิจกรรมจิตอาสาของโรงเรียน 

     

 

35,250 

5,000 

1,5000 

5,000 

3,000 

2,000 

5,250 

48,250 

5,000 

20,000 

5,000 

3,000 

2,000 

5,250 

 

5,000 

3,000 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

 

5,000 

15,000 

5,000 

3,000 

2,000 

5,250 

 

5,000 

20,000 

5,000 

3,000 

2,000 

5,250 

 

5,000 

3,000 

 

 

 

  

รวม 83,500 - 83,500 - - 

 หมายเหต ุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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13.  การวัดและประเมินผล  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือที่ใช้ 

ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่น้อมน้า

พระราโชบายด้านการศึกษาของในหลวง

รัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ 

การเข้าร่วมกิจกรรมของ

สถานศึกษา 

แบบรายงาน 

 

14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 สถานศึกษาในสังกัดทุกโรงน้อมน้าพระราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ  

ร้อยละ 100  โดยผ่านกิจกรรมส้าคัญท้ัง 3 กิจกรรม 
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1. ช่ือโครงการ  โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) เสริมสร้างจิตส้านึกรักษ์สิ่งแวดล้อมและส่งเสริม 

การพัฒนาที่ยั่งยืน 

2. แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

3. กลุ่ม/หน่วยที่รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

4. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายพรหมเทพ สุขศิริสัมพันธ์ 

5. ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง    โครงการใหม่ 

6. สนองกลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

7. ความเชื่อมโยงกบัแผนในระดับต่าง ๆ 

แผนระดับท่ี 1 

ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ประเด็นข้อ 6. ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก้าหนดอนาคตประเทศ 

ข้อย่อย 2. พัฒนาเครื่องมือ กลไกและระบบยุติธรรม และระบบประชาธิปไตยสิ่งแวดล้อม 

เป้าหมาย 1. อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้

อย่างยั่งยืน มีสมดุล 

การบรรลุตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ การส่งเสริมให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีส่วนในการป้องกัน รับผิดชอบ เสริมสร้าง อนุรักษ์และใช้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่าง

มีคุณภาพ ด้วยกระบวนการเรียนรู้ จัดกิจกรรม และพัฒนาสิ่งแวดล้อม โดยสถานศึกษาจัดและพัฒนาสิ่งแวดล้อม

ทั้งภายใน และภายนอกโรงเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ ส่งเสริมกระบวนการคิดสร้างสรรค์ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

ทั้งด้านการบริหารจัดการ ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการมีส่วนร่วม และการสร้างเครือข่าย เพ่ือการพัฒนา 

สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน  

แผนระดับท่ี 2 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การเติบโตอย่างยั่งยืน 

เป้าหมาย สภาพแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภาพดีข้ึนอย่างยั่งยืน 

การบรรลุตามเป้าหมายของแผนแม่บท การลดขยะยังเป็นการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ของสหประชาชาติ (SDGs) ข้อ 12 ว่าด้วยการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน โดยตรง ซึ่งเป็นการใช้งานทรัพยากรอย่างมี

ความรับผิดชอบ ตลอดอายุของผลิตภัณฑ์ เริ่มต้นตั้งแต่การผลิตไปจนกระทั่งบริโภคแล้วทิ้งเป็นขยะ เพ่ือน้ากลับมาใช้

ใหม่ นอกจากนี้การลดขยะยังส่งเสริมเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนประเด็นอ่ืน ๆ อีกด้วย 

แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนย่อยการจัดการมลพิษท่ีมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
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แนวทางการพัฒนา 3) จัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ ของเสียอันตรายและกากอุตสาหกรรม  

ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของประเทศ ก้าหนดเป้าหมายและ  

แนวทางการด้าเนินงาน ครอบคลุมขยะชุมชน ของเสียอันตรายชุมชน มูลฝอยติดเชื้อ และกากของเสีย

อุตสาหกรรม โดยให้ความส้าคัญกับการป้องกันและลดมลพิษจากขยะและของเสียอันตรายจากแหล่งก้าเนิด  

การบริหารจัดการควบคุมมลพิษจากการบ้าบัด ก้าจัดขยะ และของเสียอันตราย โดยปรับปรุงฟ้ืนฟู สถานที่ก้าจัด

ขยะให้ด้าเนินการถูกต้องตามหลักวิชาการ สนับสนุนการรวมกลุ่มพ้ืนที่เพ่ือจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ออกประกาศสถานที่ก้าจัดขยะเป็นแหล่งก้าหนดมลพิษ ก้าหนดให้มีระบบการอนุญาตการระบาย

มลพิษ และก้าหนดมาตรฐานการควบคุมการระบายมลพิษจากสถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอย ส่งเสริมภาคเอกชนร่วม

ลงทุนด้านการจัดการขยะและของเสียอันตราย รวมทั้งมีมาตรการในการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาบังคับใช้ ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศักยภาพด้าเนินการจัดการมูลฝอยติด

เชื้อแบบศูนย์รวม การวางระบบการจัดการของเสียที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการพัฒนาเทคโนโลยีหรือผลิตภัณฑ์ใหม่

บางประเภทที่คาดจะเป็นปัญหาในอนาคต การจัดการขยะจากการก่อสร้างและการรื้อถอนสิ่งก่อสร้าง การสร้าง

กระบวนการรับรู้ให้กับประชาชนเกี่ยวกับปัญหามลพิษจากการจัดการขยะและของเสียอันตรายที่ไม่ถูกต้อง พร้อม

ทั้งทบทวนและตรวจสอบกลไกการบริหารจัดการขยะของประเทศทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงผู้เกี่ยวข้ องในทุกภาคส่วน

ตั้งแต่ผู้ผลิต ผู้น้าเข้า ผู้บริการ ผู้บริโภค ผู้ก้าจัด และหน่วยงานก้ากับดูแล การจัดการมูลฝอยติดเชื้อยึดหลักการ

บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมตามแนวทางประชารัฐ เพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในภาพรวม  

ของประเทศ บนฐานของความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที ่

เป้าหมาย 3. การจัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ ของเสียอันตรายสารเคมีในภาคการเกษตรและ

การอุตสาหกรรมมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

การบรรลุตามเป้าหมายของแผนย่อย ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ได้ตระหนักและ
เล็งเห็นถึงความส้าคัญของการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน จึงก้าหนดให้ส่งเสริมสนับสนุน
ให้สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
o ยุทธศาสตร์ที่...-......... 

เป้าหมาย.....-.......... 
 แนวทาง.......-....... 

แผนความม่ันคงแห่งชาติ 
o ยุทธศาสตร์ที่  - 

แผนระดับท่ี 3 (ตามมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560) 
o แผนที่สอดคล้อง แผนปฏิบัติราชการ ของส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
o แผนที่สอดคล้อง แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี ของส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 

o นโยบายการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
o นโยบายการรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 
o นโยบายการลดความเหลื่อมล้้าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
o นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ้ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
o นโยบายการยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
o นโยบายการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
o นโยบายการส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
o นโยบายการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และพัฒนา และ

นวัตกรรม 
o นโยบายการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ กับการใช้

ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
o นโยบายการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริต 

และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
o นโยบายการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
     ................................................................................................................................................................... 
นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ 
o 1. การจัดการศึกษาเพ่ือความปลอดภัย 
o 2. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
o 3. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย 
o 4. การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
o 5. การส่งเสริมสนับสนุนวิชาชพีครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
o 6. การพัฒนาระบบราชการ และการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล 
o 7. การขับเคลื่อนกฎหมายการศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติ 

นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
o ด้านความปลอดภัย 
o ด้านโอกาสและการลดความเหลื่อมล้้าทางการศึกษา 
o ด้านคุณภาพ 
o ด้านประสิทธิภาพ 
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8. หลักการและเหตุผล 
 การส่งเสริมให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีส่วนในการป้องกัน 
รับผิดชอบ เสริมสร้าง อนุรักษ์และใช้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ ด้วยกระบวนการเรียนรู้   
จัดกิจกรรม และพัฒนาสิ่งแวดล้อม โดยสถานศึกษาจัดและพัฒนาสิ่งแวดล้อมทั้งภายใน และภายนอกโรงเรียนให้
เอ้ือต่อการเรียนรู้ ส่งเสริมกระบวนการคิดสร้างสรรค์ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ทั้งด้านการบริหารจัดการ ด้านการ
จัดการเรียนรู้ ด้านการมีส่วนร่วม และการสร้างเครือข่าย เพ่ือการพัฒนา สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 ทั้งนี้ การลดขยะยังเป็นการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) ข้อ 12  
ว่าด้วยการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน โดยตรง ซึ่งเป็นการใช้งานทรัพยากรอย่างมีความรับผิดชอบ ตลอดอายุ  
ของผลิตภัณฑ์ เริ่มต้นตั้งแต่การผลิตไปจนกระทั่งบริโภคแล้วทิ้งเป็นขยะ เพ่ือน้ากลับมาใช้ใหม่ นอกจากนี้ การลด
ขยะยังส่งเสริมเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนประเด็นอ่ืน ๆ อีกด้วย 

ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความส้าคัญของการส่งเสริม
สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน จึงก้าหนดกรอบกลยุทธ์พัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2566 – 2570  
มีกลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
ก้าหนดให้ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดท้า
โครงการนี้ขึ้น 
9. วัตถุประสงค์  
 1) เพ่ือส่งเสริมสถานศึกษาให้ด้าเนินการปลูกฝังจิตส้านึกเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

2) เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 3) เพ่ือเสริมสร้างขวัญและก้าลังแก่โรงเรียนที่ด้าเนินงานลดขยะ 
10. เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ (ผลผลิต) 
1) สถานศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ ผ่านเกณฑ์การประเมิน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

     เชิงคุณภาพ (ผลลัพธ์) 
2) โรงเรียนในสังกัด สพป.พังงา สร้างขยะลดลง 
3) นักเรียน มีจิตส้านึกเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
4) นักเรียน มีพฤติกรรมซึ่งลดลงขยะ เป็นกิจวัตรประจ้าวัน  
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11.  กิจกรรม และข้ันตอนการด าเนินงาน  

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) เสริมสร้างจิตส านึกรักษ์
สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน ประกอบด้วย 2 กิจกรรม 
ดังนี้ 
กิจกรรมที่ 1 ประชุมอบรมออนไลน์โรงเรียนปลอดขยะ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 แต่งตั้งคณะท้างานจัดประชุมอบรมออนไลน์และประชุมเตรียมการ 
1.2 แจ้งโรงเรียนในสังกัด ทุกโรง 

1.3 จัดประชุมออนไลน์ 
กิจกรรมที่ 2 ประกวดโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน ปีการศึกษา 2566 ในสังกัด สพป.พังงา 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2.1 ประชาสัมพันธ์การประกวดให้ ร.ร. ในสังกัด 

2.2 ประชุมคณะกรรมการ เพ่ือตัดสินการประกวดมอบรางวัล เกียรติบัตร 

 
 
 

เมษายน 2566 
 
 
 
 

กรกฎาคม –  
กันยายน 2566 

 
 
 
นายพรหมเทพ 
สุขศิริสัมพันธ์ 
 
 
 
นายพรหมเทพ 
สุขศิริสัมพันธ์ 
 

12. งบประมาณ แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
12.1  รวมทั้งหมด 8,000 บาท  
12.2  ค่าใช้จ่ายจ้าแนกตามกิจกรรม/รายการ 

 

กิจกรรม 
รวม 

งบประมาณ 

ระยะเวลาการเบิกจ่าย 

ไตรมาสที่

1 

ไตรมาสที ่

2 

ไตรมาสที่

3 

ไตรมาสที ่

4 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมอบรมออนไลน์

โรงเรียนปลอดขยะ  

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  

( 1 มื้อ x 35 บาท x 6 คน ) 

- ค่าวิทยากร 6 ชั่วโมง   

( 6 ชั่วโมง x 900 บาท ) 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  

  (ประชุมอบรมออนไลน์) 

( 1 มื้อ x 35 บาท x 3 คน ) 

5,715 

210 

5,400 

105 

 

 

 

 

 

  

210 

5,400 

105 
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กิจกรรม 
รวม 

งบประมาณ 

ระยะเวลาการเบิกจ่าย 

ไตรมาสที่

1 

ไตรมาสที ่

2 

ไตรมาสที่

3 

ไตรมาสที ่

4 

กิจกรรมที่ 2 ประกวดต้นแบบโรงเรียน

ปลอดขยะ ปีการศึกษา 2566 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   

( 2 มื้อ x 35 บาท x 6 คน ) 

- ค่าอาหารกลางวัน   

( 1 มื้อ x 120 บาท x 6 คน ) 

ค่าวัสดุ 

2,285 

 

420 

 

720 

1,145 

 

 

 

 

 

 

420 

 

720 

1,145 

รวม 8,000 - - 5,715 2,285 

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

13. การวัดและประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ 

สถานศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ 
ผ่านเกณฑ์การประเมิน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

สอบถาม แบบสอบถาม 

14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
สถานศึกษา จัดกิจกรรมช่วยลดขยะ ปลูกฝังลักษณะนิสัยซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้นักเรียน ซึ่งเป็น

แนวทางน้าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
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กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสทิธิภาพการบริหารจัดการขององค์กรอย่างเป็นระบบครบวงจร 
1. ชื่อโครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท้าแผนปฏิบัติราชการ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   
2. แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์     
3. กลุ่ม/หน่วยที่รับผิดชอบ กลุ่มนโยบายและแผน 
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาววราภรณ์ ชว่งชุณห์ส่อง  
5. ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง    โครงการใหม่  
6. สนองกลยุทธ์ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององค์กรอย่างเป็นระบบครบวงจร 
7. ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับต่าง ๆ  
แผนระดับท่ี 1 

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
ประเด็นข้อ 2. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยง  

การพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 
         ข้อย่อย 2.1 ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 

เป้าหมาย 1. ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท้างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง 
ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส   

 การบรรลุตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา มีบทบาท
หน้าที่หลักในการประสานงาน ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้คุณภาพและมาตรฐาน สามารถสนองตอบความต้องการของผู้เรียน 
และสร้างโอกาสและความเสมอภาคตามสิทธิและหน้าที่ของประชาชน โดยเน้นกระบวนการ และจุดมุ่งหมายรวม  
ที่หน่วยงานหรือองค์กรมุ่งหวังให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้การบริหาร และการจัดการขององค์กร
มีประสิทธิภาพสูงสุด การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ตลอดจนการปฏิรูประบบราชการตามแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ จึงได้เน้นให้
หน่วยงานภาครัฐก้าหนดทิศทาง เพ่ือเป็นเครื่องมือส้าคัญให้ทุกหน่วยงานมีแนวทางและทิศทางที่ชัดเจน  
ตามแผนงาน/โครงการ น้าไปสู่เป้าหมายและความส้าเร็จที่วางไว้ 
แผนระดับท่ี 2 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
เป้าหมายระดับประเด็น 1. บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 
การบรรลุตามเป้าหมายของแผนแม่บท ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา สามารถ

ก้าหนดทิศทางหรือแนวทางในการด้าเนินงานขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ บุคลากรในส้านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพังงา และผู้บริหารมีความเข้าใจกรอบการด้าเนินงานในปีงบประมาณ 2566 และสามารถ
น้าไปใช้ในการปฏิบัติงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนย่อยการบริหารจัดการการเงินการคลัง 
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 เป้าหมายของแผนย่อย หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 

 การบรรลุตามเป้าหมายของแผนย่อย ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา มีแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สอดคล้องกับทิศทางนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด มีกิจกรรม/โครงการ 
และแนวทางการด้าเนินงานประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ใช้ในการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  
เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัดให้มีผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา 
 เป้าหมายที่ 4 ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร เพ่ิมความคล่องตัวในการ

รองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 
 ประเด็นปฏิรูปที่ 1 การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่และกฎหมายล้าดับรอง 
เป้าหมายรวม 4. การศึกษาไทยมีทิศทางและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและเป็นเอกภาพ  

ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ เพ่ือให้สามารถยกระดับคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้้า และสามารถแข่งขันได้ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
o ยุทธศาสตร์ที่  - 

แผนความม่ันคงแห่งชาติ 
o ยุทธศาสตร์ที่  - 

แผนระดับท่ี 3 (ตามมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560) 
o แผนที่สอดคล้อง แผนปฏิบัติราชการ ของส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
o แผนที่สอดคล้อง แผนปฏิบัติราชการระยะ 4 ปี ของส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
o นโยบายการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
o นโยบายการรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 
o นโยบายการลดความเหลื่อมล้้าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
o นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ้ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
o นโยบายการยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
o นโยบายการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
o นโยบายการส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
o นโยบายการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และพัฒนา และ

นวัตกรรม 
o นโยบายการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ กับการใช้

ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
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o นโยบายการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริต 

และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
o นโยบายการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
     ............................................................................................................................. ...................................... 
นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ 
o 1. การจัดการศึกษาเพ่ือความปลอดภัย 
o 2. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
o 3. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย 
o 4. การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
o 5. การส่งเสริมสนับสนุนวิชาชพีครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
o 6. การพัฒนาระบบราชการ และการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล 
o 7. การขับเคลื่อนกฎหมายการศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติ 

นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
o ด้านความปลอดภัย 
o ด้านโอกาสและการลดความเหลื่อมล้้าทางการศึกษา 
o ด้านคุณภาพ 
o ด้านประสิทธิภาพ 

8. หลักการและเหตุผล 
 ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นองค์กรรองรับภาระงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีบทบาทหน้าที่หลักใน
การประสานงาน ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือให้
สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้คุณภาพและมาตรฐาน สามารถสนองตอบความต้องการของผู้เรียน และสร้าง
โอกาสและความเสมอภาคตามสิทธิและหน้าที่ของประชาชน โดยเน้นกระบวนการและจุดมุ่งหมายรวมที่หน่วยงาน
หรือองค์กรมุ่งหวังให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้การบริหาร และการจัดการขององค์กร  
มีประสิทธิภาพสูงสุด การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ตลอดจนการปฏิรูประบบราชการตามแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ จึงได้เน้นให้
หน่วยงานภาครัฐก้าหนดทิศทาง เพ่ือเป็นเครื่องมือส้าคัญให้ทุกหน่วยงานมีแนวทางและทิศทางที่ชัดเจน  
ตามแผนงาน/โครงการ น้าไปสู่เป้าหมายและความส้าเร็จที่วางไว้ ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 
จึงมีความจ้าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท้าแผนปฏิบัติราชการ ประจ้าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการองค์กรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้มีประสิทธิภาพ 
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9.  วัตถุประสงค์  

 1) เพ่ือจัดท้าแผนปฏิบัติราชการ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

 2) เพ่ือสร้างเครื่องมือในการบริหารจัดการและขับเคลื่อนกิจกรรม/โครงการของส้านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพังงาอย่างมีส่วนร่วม 
10.  เป้าหมาย 
      เชิงปริมาณ (ผลผลิต) 
 1) บุคลากรในส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา และผู้บริหารมีส่วนร่วมในการจัดท้า
แผนปฏิบัติราชการ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ้านวน 37 คน  
 2) มีแผนปฏิบัติราชการ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
      เชิงคุณภาพ (ผลลัพท์) 
 3) ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา สามารถก้าหนดทิศทางหรือแนวทางในการด้าเนินงาน  
ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 4) บุคลากรในส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา และผู้บริหารมีความเข้าใจกรอบการ
ด้าเนินงานในปีงบประมาณ 2566 และสามารถน้าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
11.  กิจกรรม และข้ันตอนการด าเนินงาน  

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกอบด้วย 3 กิจกรรม  ดังนี้  
1. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการก าหนดจุดเน้นส านักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 จัดท้าและขออนุมัติโครงการฯ 
2.2 แต่งตั้งคณะกรรรมการจัดท้าแผนปฏิบัติการ ประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 
1.3 แจ้งก้าหนดการประชุมให้กับคณะกรรมการก้าหนดจุดเน้น
ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 
1.4 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการก้าหนดจุดเน้นส้านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพังงา ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
1.5 เผยแพร่จุดเน้นส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 
1.6 สรุปผลการด้าเนินงาน 

 
 

ตุลาคม – พฤศจิกายน 
2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
นางสาววราภรณ์ 
ช่วงชุณห์ส่อง 
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กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

2. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 
ขั้นตอนการด าเนินการ 
2.1 แจ้งก้าหนดการประชุมให้กับคณะกรรมการจัดท้าแผนปฏิบัติ
การ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
2.2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท้าแผนปฏิบัติการ ประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 
2.3 จัดท้าแผนปฏิบัติการ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
3. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ขั้นตอนการด าเนินการ 
3.1 แจ้งก้าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารแผนปฏิบัติการ
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
3.2 จัดประชมุคณะกรรมการบริหารแผนปฏิบัติการประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ้าปี
งบประมาณ  
พ.ศ. 2566 
3.3 สรุปผลการด้าเนินกิจกรรม 

พฤศจิกายน 2565 
 
 
 
 
 
 

 
พฤศจิกายน 2565 

 
 

 

นางสาววราภรณ์ 
ช่วงชุณห์ส่อง 
 
 
 
 
 
 
นางสาววราภรณ์ 
ช่วงชุณห์ส่อง 
 
 
 
 
 

12.  งบประมาณ แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   
      12.1   รวมทั้งหมด 30,000 บาท  
      12.2   ค่าใช้จ่ายจ้าแนกตามกิจกรรม 

กิจกรรม 
รวม 

งบประมาณ 

ระยะเวลาการเบิกจ่าย 
ไตรมาสที่ 

1 
ไตรมาสที่ 

2 
ไตรมาสที่ 

3 
ไตรมาสที่ 

4 
กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการก าหนด
จุดเน้นส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพังงา ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 
ค่าใช้จ่ายดังนี้ 

8,360 
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กิจกรรม 
รวม 

งบประมาณ 

ระยะเวลาการเบิกจ่าย 
ไตรมาสที่ 

1 
ไตรมาสที่ 

2 
ไตรมาสที่ 

3 
ไตรมาสที่ 

4 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   
  (22คนx2มื้อx2วัน×35บาท) 
- ค่าอาหารกลางวัน  
  (22คนx1มื้อx2วัน×120บาท) 
กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท า
แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 
ค่าใช้จ่ายดังนี้ 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   
  (23คนx2มื้อ×35บาท) 
- ค่าอาหารกลางวัน  
  (23คนx1มื้อ×120บาท) 
- ค่าวัสดุ    
- ค่าถ่ายเอกสาร พร้อมเข้าเล่ม 
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมประชุม
คณะกรรมการบริหารแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้ความ
เห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 
ค่าใช้จ่ายดังนี้ 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   
  (30คนx2มื้อ×35บาท) 
- ค่าอาหารกลางวัน  
  (30คนx1มื้อ×120บาท) 

3,080 
 

5,280 
 
 

15,940 
 
 
 

1,610 
 

2,760 
 

5,870 
5,700 
5,700 

 
 
 
 
 

2,100 
 

3,600 
 

3,080 
 

5,280 
 
 
 
 
 
 

1,610 
 

2,760 
 

5,870 
5,700 

 
 
 
 
 

 
2,100 

 
3,600 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

รวม 30,000 30,000 - - - 
หมายเหตุ   ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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13.  การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ 
เชิงปริมาณ 
1) ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
มีแผนปฏิบัติราชการ ประจ้าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 จ้านวน 1 เล่ม  
เชิงคุณภาพ 
2) ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 
สามารถก้าหนดทิศทางหรือแนวทางในการ
ด้าเนินงานขององค์กรได้ 
3) บุคลากรในส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพังงา และผู้บริหารมีความเข้าใจ
กรอบการด้าเนินงานในปีงบประมาณ 2565  
และสามารถน้าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ 

 
การตรวจเล่มแผนฯ 
 
 
 
สอบถาม 
 
 

สอบถาม 

 
แผนปฏิบัติการฯ 
 
 
 
แบบสอบถาม 
 
 
แบบสอบถาม 

14.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1) ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา มีแผนปฏิบัติราชการ ประจ้าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2566 สอดคล้องกับทิศทางนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด 
          2) ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา มีกิจกรรม/โครงการ และแนวทางการด้าเนินงาน

ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ใช้ในการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน 

และสถานศึกษาในสังกัด  
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1. โครงการ  พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
2. แผนงาน  พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   
3. กลุ่ม/หน่วยท่ีรับผิดชอบ  นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวณัฐวรา  วัฒนะ 

5. ลักษณะโครงการ   🗹 โครงการใหม่   🗹 โครงการต่อเนื่อง  
6. สนองกลยุทธ์ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององค์กรอย่างเป็นระบบครบวงจร 
7. ความเชื่อมโยงกับแผนต่างในระดับต่างๆ 
แผนระดับ 1 

ยุทธศาสตร์ชาติ: คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส้าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
ประเด็นข้อ 3 การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม 

ข้อย่อย การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับทุกประเภท 
เป้าหมายยุทธศาสตร์ข้อ 1 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้นมีทักษะ 

ที่จ้าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21  
การบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ การประกันคุณภาพการศึกษาว่าเป็นการประเมินผล 

และการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา  
โดยมี กลไกในการควบคุมตรวจสอบระบบการบริ หารคุณภาพการศึกษาที่สถานศึกษาได้ด้าเนินการพัฒนาขึ้น 
เพ่ือให้เป็นเครื่องยืนยันและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนว่าสถานศึกษานั้นสามารถ
จัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท้างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
แผนระดับท่ี 2 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 

เป้าหมาย 1.คนไทยมีการศึกษาท่มี  ีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ้าเป็นของโลก
ศตวรรษที่ 21สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท้างานร่วมกับผู้อ่ืน ได้ อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น  
มีนิสัยใฝ่ เรียนร้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

การบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บท กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ 2561 ก้าหนดให้
สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยการก้าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่า 
การกระทรวงศึกษาธิการประกาศก้าหนด พร้อมทั้งจัดท้าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาและด้าเนินการตามแผนที่ก้าหนดไว้จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด้าเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก้ากับดูแลสถานศึกษา  
เป็นประจ้าทุกป ี
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แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อ

การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
แนวทางการพัฒนา (5) พัฒนาระบบประกันคณภาพการศึกษา โดยแยกการประกันคณภาพ

การศึกษาออกจากการประเมินคุณภาพและการรับรองคุณภาพและการก้ากับดูแลคุณภาพการศึกษา และปฏิรูป
ระบบการสอบที่น้าไปสู่การวัดผลในเชิงทักษะที่จ้าเป็นส้าหรับศตวรรษที่ 21 มากกว่าการวัดระดับความรู้ 

เป้าหมายของแผนย่อย: คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้  
และทักษะที่จ้าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

การบรรลุเป้าหมายของแผนย่อย ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ในฐานะ
หน่วยงานต้นสังกัด ได้ตระหนักถึงความส้าคัญ และความจ้าเป็นในการติดตาม ช่วยเหลือสถานศึกษาในสังกัดให้มี
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เป็นระบบ และน้ามาตรฐานการศึกษามาใช้เพ่ือพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษา ให้ได้มาตรฐานตามที่ก้าหนด เพ่ือให้สถานศึกษา มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่
เข็มแข็ง มีความพร้อมในการประเมินคุณภาพภายนอกในรอบต่อไป จึงได้จัดโครงการการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาขึ้น 
 องค์ประกอบ การบริหารจัดการระบบการเรียนรู้ 
 ปัจจัย ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

แผนปฏิรูปประเทศด้านปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา 
เป้าหมายรวม 1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 

2. ลดความเหลื่อมล้้าทางการศึกษา 
เรื่องและประเด็นปฏิรูป 3. การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้้าทางการศึกษา 

เป้าหมายรวม 3. โรงเรียนขนาดเล็กในพ้ืนที่ห่างไกลและโรงเรียนขนาดกลางที่ต้องการการ
ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษาอย่างเร่งด่วน ได้รับการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 

เรื่องและประเด็นปฏิรูป การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้้าทางการศึกษา 
 เป้าหมายรวม 5. ครูและผ้เีรียนในโรงเรียนขนาดเล็กในพ้ืนที่ห่างไกลและโรงเรียนขนาดกลาง  

ที่ต้องการ การยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษาอย่างเร่งด่วนสามารถเข้าถึงการสนับสนุนทางวิชาการได้อย่าง
เพียงพอ 

ประเด็นปฏิรูป 3.3 การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในพ้ืนที่ห่างไกล หรือในสถานศึกษาที่ต้อง
มีการยกระดับคุณภาพอย่างเร่งด่วน 

 เป้าหมายรวม 1) โรงเรียนขนาดเล็กในพ้ืนที่ห่างไกลและโรงเรียนขนาดกลางที่ต้องการการ
ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษาอย่างเร่งด่วน ได้รับการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 

 เป้าหมายรวม 3) ครูและผ้เี รียนในโรงเรียนขนาดเล็กในพ้ืนที่ห่างไกลและโรงเรียนขนาดกลาง  
ที่ต้องการการยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษาอย่างเร่งด่วนสามารถเข้าถึงการสนับสนุนทางวิชาการได้อย่าง
เพียงพอ 
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กิจกรรม 5 สนับสนุนครูและผู้เรียนในโรงเรียนขนาดเล็กในพ้ืนท่หี  ่างไกลและโรงเรียนขนาดกลางให้ 

สามารถเข้าถึงการสนับสนุนทางวิชาการ 
เป้าหมาย ครูและผู้เรียนในโรงเรียนขนาดเล็กในพ้ืนที่ไกลและโรงเรียนขนาดกลางสามารถเข้าถึง

การสนับสนุนทางวิขาการ 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
o ยุทธศาสตร์ที่  - 
แผนความม่ันคงแห่งชาติ 
o ยุทธศาสตร์ที่  - 

แผนระดับท่ี 3 (ตามมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560) 
o แผนที่สอดคล้อง แผนปฏิบัติราชการ ของส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
o แผนที่สอดคล้อง แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี ของส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
o นโยบายการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
o นโยบายการรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 
o นโยบายการลดความเหลื่อมล้้าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
o นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ้ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
o นโยบายการยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
o นโยบายการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
o นโยบายการส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
o นโยบายการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และพัฒนา และ

นวัตกรรม 
o นโยบายการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ กับการใช้

ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
o นโยบายการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริต 

และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
o นโยบายการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
     ............................................................................................................................. ...................................... 
นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ 
o 1. การจัดการศึกษาเพ่ือความปลอดภัย 
o 2. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
o 3. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย 
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o 4. การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
o 5. การส่งเสริมสนับสนุนวิชาชพีครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
o 6. การพัฒนาระบบราชการ และการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล 
o 7. การขับเคลื่อนกฎหมายการศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติ 

นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
o ด้านความปลอดภัย 
o ด้านโอกาสและการลดความเหลื่อมล้้าทางการศึกษา 
o ด้านคุณภาพ 
o ด้านประสิทธิภาพ 

8. หลักการและเหตุผล   
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 ได้ก้าหนดจุดมุ่งหมาย

และหลักการจัดการศึกษา  ที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐานโดยก้าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพ
ภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  
ของการศึกษาข้ันพื้นฐาน ให้เป็นไปตามท่ีก้าหนดในกฎกระทรวงก้าหนด 

กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ 2561 ก้าหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบ 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยการก้าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก้าหนด 
พร้อมทั้งจัดท้าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและด้าเนินการ
ตามแผนที่ก้าหนดไว้จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผล  
การด้าเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมิน
ตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก้ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ้าทุกปี 

ส้านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ได้ประเมินคุณภาพภายนอก
สถานศึกษาในสังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565  พบว่าโรงเรียน 
ที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก ในรายมาตรฐานทั้งระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ยังมีผล  
ในระดับพอใช้ ซึ่งหมายถึงยังมีประเด็นการจัดท้ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาที่ยังไม่ครอบคลุม
ประเด็นการประเมิน    

ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัด ได้ตระหนักถึงความส้าคัญ 
และความจ้าเป็นในการติดตาม ช่วยเหลือสถานศึกษาในสังกัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
ที่เป็นระบบ และน้ามาตรฐานการศึกษามาใช้เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ให้ได้มาตรฐานตามที่ก้าหนด 
เพ่ือให้สถานศึกษา มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข็มแข็ง มีความพร้อมในการประเมินคุณภาพ
ภายนอกในรอบต่อไป จึงได้จัดโครงการการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาข้ึน  
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9. วัตถุประสงค์ 
      1) เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาในสังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ให้มีระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพและน้าไปสู่การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

2) เพ่ือสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) และวิเคราะห์ประสิทธิภาพ 
และโอกาสของสถานศึกษา ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2565 

10. เป้าหมาย 
     เชิงปริมาณ (ผลผลิต) 
 1) สถานศึกษาในสังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา จ้านวน 134 โรงเรียน  
     เชิงคุณภาพ (ผลลัพธ์) 
 2) สถานศึกษาสังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา มีการสังเคราะห์รายงานผล 
การประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) และวิเคราะห์ประสิทธิภาพและโอกาสสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 
และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2565 เพ่ือน้าผลการสังเคราะห์มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานและยกระดับคุณภาพครอบคลุมมาตรฐานการศึกษา  
ของสถานศึกษา 

11. กิจกรรมขั้นตอนการด าเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย 
4 กิจกรรม ดังนี้  
กิจกรรมที่ 1 ประชุมวางแผนการด าเนินงาน  
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 ประชุมวางแผนการด้าเนินงาน ก้าหนดปฏิทินการด้าเนินงาน
จัดท้าคู่มือและเอกสารประกอบ 
กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ  
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2.1 ประชุมวางแผนการด้าเนินงาน 
2.2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์รายงานการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพ้ืนที่ 
2.3 สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
กิจกรรมที่ 3 นิเทศติดตาม  
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
3.1 ประชุมวางแผนการด้าเนินงาน 
3.2 นิเทศ ติดตาม ให้ค้าปรึกษา แนะน้า ช่วยเหลือสถานศึกษา 

 
 

มกราคม  - 
มีนาคม
2566 

 
เมษายน – 
มิถุนายน 
2566 

 
 
 

สิงหาคม – 
กันยายน 
2566 

 

 

นางสาวณัฐวรา  วัฒนะ 

 

นางสาวณัฐวรา  วัฒนะ 
 
 

 

นางสาวณัฐวรา  วัฒนะ 
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กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

3.3 สรุปการนิเทศติดตาม 
กิจกรรมที่ 4 สรุปผลการด าเนินงาน  
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
4.1 สรุปการด้าเนินกิจกรรมของโครงการ 
4.2 จัดท้ารายงานผลการด้าเนินงานเป็นรูปเล่ม 

 
สิงหาคม – 
กันยายน 
2566 

 
 
นางสาวณัฐวรา  วัฒนะ 
 
 

 
12. งบประมาณ  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   
 12.1 รวมทั้งหมด 33,000 บาท 
 12.2 ค่าใช้จ่ายจ้าแนกตามกิจกรรม 

  
รวม 

งบประมาณ 

ระยะเวลาการเบิกจ่าย 

กิจกรรม ไตรมาสที่ 
1 

ไตรมาสที่ 
2 

ไตรมาสที่ 
3 

ไตรมาสที่ 
4 

กิจกรรมที1่ ประชุมวางแผนการ
ด าเนินงาน  
ประชุมวางแผนการด้าเนินงาน ก้าหนด
ปฏิทินการด้าเนินงาน จัดท้าคู่มือและ
เอกสารประกอบจ้านวน 10 คน  
1.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(10 คนx35บาทx2มื้อ)  
1.2 ค่าอาหารกลางวัน  
(10 คนx120บาทx1 มื้อ)  

1,900   
 
 
 
 

700 
 

1,200 

  

กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สังเคราะห์รายงานการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 
2565 ระดับเขตพื้นที่ ผู้เข้าร่วมอบรม
จ้านวน 134 คน คณะท้างาน จ้านวน 4 
คน รวม 139 คน ค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(138คนx35บาทx1วันx2มื้อ)  
- ค่าอาหารกลางวัน  
(138คนx120บาทx1 มื้อ)  

30,900 
 
 
 
 
 

9,660 
 
16,560 

 

  
 
 
 
 
 

 
 

 

 

9,660 
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รวม 
งบประมาณ 

ระยะเวลาการเบิกจ่าย 

กิจกรรม ไตรมาสที่ 
1 

ไตรมาสที่ 
2 

ไตรมาสที่ 
3 

ไตรมาสที่ 
4 

- ค่าตอบแทนวิทยากร 
(600บาทx1คนx6 ชม.) 
- ค่าชดเชยน้้ามัน 
- ค่าไวนิล 
กิจกรรมที่ 3 นิเทศติดตาม  
กิจกรรมที่ 4 สรุปผลการด าเนินงาน  
- ค่าถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 
(2เล่ม×100บาท) 

3,600  
 

630 
450 

- 
200 
200 

16,560 

3,600  
 

630 
450 

- 
 

 
 
 
 

 
 

200 

รวมงบประมาณ 33,000 - 1,900 30,900 200 
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

13. การวัดและประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
วิธีการ
ประเมิน 

เครื่องมือ 

1) ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพังงาท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในได้รับการ
พัฒนา 
2) ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพังงาท่ีมีผลการประกันคุณภาพภายในระดับดีขึ้นไป 
3) ร้อยละ 80 ของของโรงเรียนในสังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพังงา ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาที่
เหมาะสมตามบริบท 

-การสอบถาม 
-เอกสาร 
ผลการ
ด้าเนินงาน 
-การสอบถาม 
-การ
สังเคราะห์ 
SAR 
 

- แบบนิเทศ ติดตาม 
- SAR 
 
- แบบนิเทศ ติดตาม 
 
- แบบสังเคราะห์ 
SAR 

14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     สถานศึกษาสังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา  มีแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ

การจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานและยกระดับคุณภาพครอบคลุมมาตรฐานการศึกษา  
ของสถานศึกษาท่ีสูงขึ้น 
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1. ชื่อโครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท้าระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร ปีการศึกษา 2566 
2. แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์     
3. กลุ่ม/หน่วยที่รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวนัทธชา ทาระพันธ์  
5. ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง    โครงการใหม่  
6. สนองกลยุทธ์ที่ :  4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององค์กรอย่างเป็นระบบครบวงจร 
7. ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับต่าง ๆ  
แผนระดับท่ี 1 

ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
 ประเด็นข้อ 3. การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม 
  ข้อย่อย 3.4 การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาตขิ้อ 1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส้าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21  
การบรรลุตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท้าระบบสารสนเทศ 

เพ่ือการบริหาร ปีการศึกษา 2566 จัดท้าขึ้นเพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาที่รับผิดชอบงานข้อมูล
สารสนเทศ ให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
แผนระดับท่ี 2 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 
 เป้าหมายข้อ 1.คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ้าเป็นของโลก

ศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท้างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น  
มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

    การบรรลุตามเป้าหมายของแผนแม่บท พัฒนาให้บุคลากรให้มีความสามารถ ความเข้าใจ ในการ
ด้าเนินงาน ให้เป็นไปตามข้ันตอน อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันระยะเวลาที่ก้าหนด 

แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 
ในศตวรรษท่ี 21 

เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะ 
ที่จ้าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

 การบรรลุตามเป้าหมายของแผนย่อย บุคลากรทางการศึกษา มีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจที่จ้าเป็น 
ถูกต้อง และถ่ายทอดให้กับบุคคลอ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท้างานได้ตรงตามระยะเวลาที่ก้าหนด 

แผนปฏิรูปประเทศด้านปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา 
เป้าหมายที่ 4 ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร เพ่ิมความคล่องตัวในการ

รองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 
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ประเด็นปฏิรูปที่ 7 การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล (Digitalization 

for Educational and Learning Reform) 
เป้าหมายรวม มีระบบข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการระบบการศึกษา ครอบคลุม  

การจัดท้าข้อมูลรายบุคคลของผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงาน และกระบวนการ 
ที่เก่ียวข้องในทุกระดับการศึกษาและทุกระบบการศึกษาแนวทาง/กิจกรรม 

ประเด็นปฏิรูปท่ี 7.2 ระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการศึกษา (Big Data for Education) 
เป้าหมายรวม มีระบบข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการระบบการศึกษา ครอบคลุม 

การจัดท้าข้อมูลรายบุคคลของผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงาน และกระบวนการที่
เกี่ยวข้องในทุกระดับการศึกษาและทุกระบบการศึกษา 

กิจกรรม 1 จัดท้าระบบข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการศึกษา (Big Data In Education) 
เป้าหมายรวม ระบบข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 

องค์ประกอบ การบริหารจัดการระบบการเรียนรู้ 
ปัจจัย ดิจิทัลเพ่ือการบริหารจัดการศึกษา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
o ยุทธศาสตร์ที่  - 

แผนความม่ันคงแห่งชาติ 
o ยุทธศาสตร์ที่  - 

แผนระดับท่ี 3 (ตามมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560) 
o แผนที่สอดคล้อง แผนปฏิบัติราชการ ของส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
o แผนที่สอดคล้อง แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี ของส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
o นโยบายการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
o นโยบายการรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 
o นโยบายการลดความเหลื่อมล้้าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
o นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ้ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
o นโยบายการยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
o นโยบายการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
o นโยบายการส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
o นโยบายการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และพัฒนา และ

นวัตกรรม 
o นโยบายการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ กับการใช้

ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
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o นโยบายการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริต 

และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
o นโยบายการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
     ...................................................................................................................................................................  
นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ 
o 1. การจัดการศึกษาเพ่ือความปลอดภัย 
o 2. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
o 3. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย 
o 4. การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
o 5. การส่งเสริมสนับสนุนวิชาชพีครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
o 6. การพัฒนาระบบราชการ และการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล 
o 7. การขับเคลื่อนกฎหมายการศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติ 

นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
o ด้านความปลอดภัย 
o ด้านโอกาสและการลดความเหลื่อมล้้าทางการศึกษา 
o ด้านคุณภาพ 
o ด้านประสิทธิภาพ 

8. หลักการและเหตุผล 
 ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยกลุ่มสารสนเทศ ส้านักนโยบายและแผน ได้พัฒนา
ระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ มีการปรับปรุงเครื่องมือเก็บข้อมูล ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ข้อมูลพ้ืนฐาน
โรงเรียน ส้าหรับการขอรับงบประมาณเงินอุดหนุนรายหัว ตรวจสอบการซ้้าซ้อนของนักเรียน โดยเน้นการมีตัวตน
จริงในโรงเรียน ณ วันที่ ยืนยัน/รับรองข้อมูล และระบบจัดเก็บข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้างโรงเรียน (B-OBEC)  
ที่ใช้เป็นฐานข้อมูลส้าหรับการจัดตั้ง จัดสรร งบประมาณประจ้าปีให้แก่สถานศึกษา เพ่ือให้การใช้งานมี
ประสิทธิภาพ สะดวกรวดเร็ว และถูกต้อง 
 ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา จึงจ้าเป็นต้องจัดท้าโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท้า
ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร ปีการศึกษา 2566 เพ่ือให้สามารถด้าเนินงานตามภารกิจที่ก้าหนดได้ 
9.  วัตถุประสงค์  
 1) เพ่ือให้บุคลากรในสถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ ในระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา 
และสามารถจดัท้าข้อมูลในระบบต่าง ๆ ที่ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก้าหนดได้ถูกต้อง และทัน
ตามเวลาที่ก้าหนด  
     2) เพ่ือให้ส้านักงานเขตพ้ืนที่และสถานศึกษามีข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นปัจจุบัน ถูกต้อง ครบถ้วน 
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10.  เป้าหมาย 
      เชิงปริมาณ (ผลผลิต) 

1) บุคลากรในสถานศึกษาที่รับผิดชอบการจัดท้าระบบข้อมูลสารสนเทศ เข้าร่วมประชุม จ้านวน 134 
โรงเรียนๆ ละ 1 คน และคณะท้างาน จ้านวน 8 คน รวม 142 คน 
      เชิงคุณภาพ (ผลลัพธ์) 
 2) บุคลากรในสถานศึกษาที่รับผิดชอบการจัดท้าระบบข้อมูลสารสนเทศ สามารถจัดท้าข้อมูลสารสนเทศ
ได้ถูกตอ้ง ครบถ้วน ทันเวลา  
     3) ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีข้อมูลสารสนเทศที่เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง ครบถ้วน น้าไปใช้ประโยชน์ได้ 
11.  กิจกรรม และข้ันตอนการด าเนินงาน  

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าระบบสารสนเทศ 
เพื่อการบริหาร ปีการศึกษา 2566 ประกอบด้วย 1 
กิจกรรม ดังนี้  
กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าระบบสารสนเทศ 
เพื่อการบริหาร ปีการศึกษา 2566 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 จัดท้าและขออนุมัติโครงการ 
1.2 แต่งตั้งคณะท้างานด้าเนินการจัดอบรม จ้านวน 8 คน 
1.3 จัดท้าเอกสารคู่มือโปรแกรม DMC, G-Code, B-OBEC  
1.4 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท้าระบบข้อมูล 
1.5 ติดตาม ตรวจสอบความถูกต้อง ทันเวลาที่ก้าหนด 
1.6 สรุปผลการด้าเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
ธันวาคม 2565 

พฤษภาคม 2566 
มิถุนายน 2566 
มิถุนายน 2566 
มิถุนายน 2566 
กรกฎาคม 2566 

 
 
 
 
 
 

น.ส.นัทธชา ทาระพันธ์ 
น.ส.นัทธชา ทาระพันธ์ 
น.ส.นัทธชา ทาระพันธ์ 
น.ส.นัทธชา ทาระพันธ์ 
น.ส.นัทธชา ทาระพันธ์ 
น.ส.นัทธชา ทาระพันธ์ 

12.  งบประมาณ แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   
      12.1   รวมทั้งหมด 50,000 บาท  
      12.2   ค่าใช้จ่ายจ้าแนกตามกิจกรรม 

กิจกรรม 
รวม 

งบประมาณ 

ระยะเวลาการเบิกจ่าย 

ไตรมาสที่ 
1 

ไตรมาสที่ 
2 

ไตรมาสที่ 
3 

ไตรมาสที่ 
4 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดท าระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
ปีการศึกษา 2566 
ค่าใช้จ่ายดังนี้ 

50,000 
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กิจกรรม 
รวม 

งบประมาณ 

ระยะเวลาการเบิกจ่าย 

ไตรมาสที่ 
1 

ไตรมาสที่ 
2 

ไตรมาสที่ 
3 

ไตรมาสที่ 
4 

- ค่าถ่ายเอกสาร พร้อมเข้าเล่ม  
(142 ชุด x 60 บาท) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(142 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) 
- ค่าอาหารกลางวัน  
(142 คน x 120 บาท x 1 มื้อ) 
- ค่าวัสดุ 
- ค่าจัดท้าไวนิล 
- ค่าเช่าเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

8,520 
 

9,940 
 

17,040 
 

4,000 
500 

10,000 

8,520 
 

9,940 
 
17,040 

 
4,000 
500 

10,000 
รวม 50,000 - - 50,000 - 

หมายเหตุ   ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

13.  การวัดและประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ 

เชิงปริมาณ 
1) ร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการมีความพึงพอใจใน
การจัดท้าระบบข้อมูลสารสนเทศ 
เชิงคุณภาพ 
2) บุคลากรในสถานศึกษาที่รับผิดชอบการจัดท้าระบบข้อมูล
สารสนเทศได้รับการพัฒนาสามารถจัดท้าระบบข้อมูลสารสนเทศได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
การสอบถาม 

 
 
การติดตามผล

จากระบบ 

 
แบบสอบถามความ

พึงพอใจ 
 
ระบบสารสนเทศ 
ทางการศึกษา 
DMC, B-OBEC 

 

14.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  1) บุคลากรในสถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ และสามารถ

จัดท้าข้อมูลในโปรแกรมที่ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก้าหนดได้ถูกต้อง และทันตามเวลา 
ที่ก้าหนด  
     2) ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นปัจจุบัน ถูกต้อง ครบถ้วน 
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1. ช่ือโครงการ ประชุมเชิงปฏบิัติการทบทวนและขยายผลการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ My Office 
2. แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์     
3. กลุ่ม/หน่วยที่รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายศรายุทธ  ทั้งรักษ์ 
5. ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง    โครงการใหม่  
6. สนองกลยุทธ์ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององค์กรอย่างเป็นระบบครบวงจร 
7. ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับต่าง ๆ  
แผนระดับท่ี 1 

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส้าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
    ประเด็นข้อ 3. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
         ข้อย่อย 3.6 การวางพ้ืนฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
 การบรรลุตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ได้จัดท้า

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและขยายผลการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ My Office เพ่ือใช้
บุคลากรในส้านักงานได้รับการทบทวนการใช้งานและขยายผลให้ใช้ระบบ My Office ให้ครบทุกโมดูลอย่างเต็ม
รูปแบบ เพ่ือการท้างานที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  
แผนระดับท่ี 2 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 
 เป้าหมายระดับประเด็น 1. คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ้าเป็น

ของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท้างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล
เพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

    การบรรลุตามเป้าหมายของแผนแม่บท บุคลากรในส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา  
ทุกกลุ่ม/หน่วย มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการใช้ระบบรับส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ My Office ในการรับ-
ส่ง หนังสือราชการ/หนังสือแจ้ง กลุ่ม/หน่วยงาน/บุคลากรภายในส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 
และใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานตามภารกิจ 

แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ

เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

 แนวทางการพัฒนา 4) พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลและดิจิทัลแฟลตฟอร์มสื่อดิจิทัล 

เพ่ือการศึกษาในทุกระดบัทุกประเภทการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้และทักษะ 

ที่ จ้าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้ น 
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 การบรรลุตามเป้าหมายของแผนย่อย ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงามีระบบรับส่ง

เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ My Office บุคลากรในส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ทุกกลุ่ม/หน่วย  
มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการใช้ระบบรับส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ My Office ระบบการรับ-ส่ง หนังสือ
ราชการ/หนังสือแจ้งกลุ่ม/ หน่วยงาน/บุคลากรภายในส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา และใช้ใน
การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานตามภารกิจ 

องค์ประกอบ การบริหารจัดการระบบการเรียนรู้ 
ปัจจัย ดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการศึกษา 
แผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา 

 เป้าหมายที่ 4 ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร เพ่ิมความคล่องตัว  
ในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 

 ประเด็นปฏิรูปที่ 7 การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล (Digitalization 
for Educational and Learning Reform) 

 เป้าหมายรวม 2 มีระบบข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการระบบการศึกษา ครอบคลุมการ
จัดท้าข้อมูลรายบุคคลของผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงาน และกระบวนการ  
ที่เก่ียวข้องในทุกระดับการศึกษาและทุกระบบการศึกษา 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
o ยุทธศาสตร์ที่...-......... 

เป้าหมาย.....-.......... 
 แนวทาง.......-....... 

แผนความม่ันคงแห่งชาติ 
o ยุทธศาสตร์ที่  - 

แผนระดับท่ี 3 (ตามมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560) 
o แผนที่สอดคล้อง แผนปฏิบัติราชการ ของส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
o แผนที่สอดคล้อง แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี ของส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
o นโยบายการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
o นโยบายการรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 
o นโยบายการลดความเหลื่อมล้้าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
o นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ้ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
o นโยบายการยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
o นโยบายการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
o นโยบายการส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
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o นโยบายการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และพัฒนา และ

นวัตกรรม 
o นโยบายการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ กับการใช้

ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
o นโยบายการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริต 

และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
o นโยบายการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
     ..................................................................................................... .............................................................. 
นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ 
o 1. การจัดการศึกษาเพ่ือความปลอดภัย 
o 2. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
o 3. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย 
o 4. การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
o 5. การส่งเสริมสนับสนุนวิชาชพีครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
o 6. การพัฒนาระบบราชการ และการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล 
o 7. การขับเคลื่อนกฎหมายการศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติ 

นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
o ด้านความปลอดภัย 
o ด้านโอกาสและการลดความเหลื่อมล้้าทางการศึกษา 
o ด้านคุณภาพ 
o ด้านประสิทธิภาพ 

8. หลักการและเหตุผล 
 ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ได้น้าระบบ My Office มาบริหารจัดการเป็นระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ภายในส้านักงาน เพ่ือใช้ในการรับ -ส่งหนังสือของโรงเรียนในสังกัดกับส้านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา รวมถึงเป็นการลดการใช้กระดาษและเพ่ิมประสิทธิภาพในการท้างาน
ตลอดจนลดภาระงานของการติดตามข้อมูล 
 ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา จึงได้จัดท้าโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน  
และขยายผลการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ My Office เพ่ือใช้บุคลากรในส้านักงานได้รับการทบทวน
การใช้งานและขยายผลให้ใช้ระบบ My Office ให้ครบทุกโมดูลอย่างเต็มรูปแบบ เพ่ือการท้างานที่รวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ  
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9.  วัตถุประสงค์  
 1) เพ่ือให้บุคลากรในส้านักงานมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหาร และมีความสามารถ  
ในการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2) เพ่ือใช้งานระบบ My Office อย่างได้เต็มรูปแบบและมีประสิทธิภาพ 
10.  เป้าหมาย 
      เชิงปริมาณ (ผลผลิต) 
 1) บุคลากรในส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา จ้านวน 39 คน เข้าร่วมการประชุม  
เชิงปฏิบัติการทบทวนและขยายผลการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ My Office 
      เชิงคุณภาพ (ผลลัพธ์) 
 2) บุคลากรในส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ได้รับการทบทวนและขยายผล 
การใช้งานระบบ My Office 
11.  กิจกรรม และข้ันตอนการด าเนินงาน  

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและขยายผลการใช้งาน
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ My Office ประกอบด้วย  
1 กิจกรรม ดังนี้  
1. กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและขยายผล 
การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ My Office 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 จัดท้าและขออนุมัติโครงการ 
1.1 แต่งตั้งคณะท้างาน 
1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและขยายผลการใช้งานระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ My Office 
1.3 สรุปผลการด้าเนินงาน 

 
 
 

 
 
 

พฤศจิกายน 2565 
มกราคม 2566 
มกราคม 2566 

 
กุมภาพันธ์ 2566 

นายศรายุทธ ทั้งรกษ์ 
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12.  งบประมาณ แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
      12.1 รวมทั้งหมด 10,410 บาท 
      12.2 ค่าใช้จ่ายจ้าแนกตามกิจกรรม 

กิจกรรม 
รวม 

งบประมาณ 

ระยะเวลาการเบิกจ่าย 
ไตรมาสที่ 

1 
ไตรมาสที่ 

2 
ไตรมาสที่ 

3 
ไตรมาสที่ 

4 
กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ทบทวนและขยายผลการใช้งานระบบ 
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ My Office 
ค่าใช้จ่ายดังนี้ 
- ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม  
(39 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) 
- ค่าอาหารกลางวัน   
(39 คน x 120 บาท x 1 มื้อ) 
- ค่าตอบแทนวิทยากร จ้านวน 5 ชั่วโมง ๆ 
ละ 600 บาท 

10,410 
 
 
 

2,730 
 

4,680 
 

3,000 

 
 
 
 

2,730 
 

4,680 
 

3,000 

   

รวม 10,410 10,410 - - - 
หมายเหตุ   ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

13.  การวัดและประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ 

เชิงปริมาณ 
1) ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมายได้รับการอบรม 
2) ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารว่มการอบรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
3) ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับระบบ My Office  
เชิงคุณภาพ 
4) ระบบ My Office ได้รับการขยายผลให้มีการใช้งานอย่างเต็มรูปแบบ 

 
สอบถาม 

 
 
 

สังเกตุ 

 
แบบสอบถาม 
ความพึงพอใจ 

 
 

ระบบ My Office 

14.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) บุคลากรในส้านักงานมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหาร และมีความสามารถ  
ในการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2) ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ใช้งานระบบ My Office อย่างเต็มรูปแบบและมี
ประสิทธิภาพในการท้างาน 
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1. ชื่อโครงการ เสริมสร้างความเข้มแข็ง ศปอ.   
2. แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์      
3. กลุ่ม/หน่วยที่รับผิดชอบ กลุ่มนโยบายและแผน  
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวพจนา วานิชกุล 
5. ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง    โครงการใหม่  
6. สนองกลยุทธ์ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององค์กรอย่างเป็นระบบครบวงจร 
7. ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับต่าง ๆ  
แผนระดับท่ี 1 

ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์   
ประเด็นข้อ  3. การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม 

     ข้อย่อย 3.4 การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาตขิ้อ 1. คนไทยเป็นคนด ีคนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส้าหรับวิถีชวีติในศตวรรษที่ 21  
การบรรลุตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ  ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา  

ได้ประกาศจัดตั้งศูนย์ประสานงานการประถมศึกษาอ้าเภอ (ศปอ.) เพ่ือประโยชน์ในการบริหารและจัดการศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการปฏิรูปโครงสร้างองค์กรด้านการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
แผนระดับท่ี 2 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้      
เป้าหมายข้อ 1.คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ้าเป็นของโลก

ศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท้างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น  
มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  

การบรรลุตามเป้าหมายของแผนแม่บท ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ได้ประกาศ
จัดตั้งศูนย์ประสานงานการประถมศึกษาอ้าเภอ (ศปอ.) ซึ่งเป็นการปฏิรูปโครงสร้างองค์กรด้านการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ สามารถก้ากับดูแล ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา แก้ไขปัญหา และส่งเสริมการ
ท้างานร่วมกัน ส่งผลให้การศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานและมีทักษะที่จ้าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 

แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

แนวทางการพัฒนา 1. ปฏิรูปโครงสร้างองค์กรด้านการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ โดยเน้นการสร้าง 
ความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ ตั้งแต่ระดับบนสุดลงไปจนถึงระดับโรงเรียน รวมถึงมีโครงสร้างแรงจูงใจและความ
รับผิดชอบของหน่วยงานและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบที่เหมาะสม 

เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะ 
ที่จ้าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
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การบรรลุตามเป้าหมายของแผนย่อย กลุ่มโรงเรียน (ศปอ.) ทุกแห่ง สามารถด้าเนินการบริหารจัดการ

สถานศึกษาเป็นไปตามแนวทางกรอบนโยบายที่ สพป.พังงา ก้าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การศึกษาที่มี
คุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ 

องค์ประกอบ : การบริหารจัดการระบบการเรียนรู้ 
ปัจจัย : การกระจายอ้านาจและการมีส่วนร่วมรับผิดชอบให้แก่ผู้บริหาร ครู ในสถานศึกษา และครอบครัว 

ชุมชน 
แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา 

เป้าหมายรวม 1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
เรื่องและประเด็นปฏิรูป 6. การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา เพ่ือบรรลุเป้าหมาย 

ในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนและยกระดับ คุณภาพของการจัดการศึกษา 
เป้าหมายรวม 1. สถานศึกษาของรัฐมีความเป็นอิสระและมีธรรมาภิบาลในการบริหารและจัด

การศึกษา ครอบคลุมด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคลากร ด้านการ
บริหารงานทั่วไป และมีความรับผิดชอบต่อคุณภาพของการจัดการศึกษา 

ประเด็นการปฏิรูป 6.1 สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา 
กิจกรรมที่ 2 ขับเคลื่อนสถานศึกษาที่มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการศึกษา 

เป้าหมายรวม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับส่วนกลาง และสถานศึกษาน้าแผนปฏิบัติการไปสู่การ
ปฏิบัติได้ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
o ยุทธศาสตร์ที่  - 

แผนความม่ันคงแห่งชาติ 
o ยุทธศาสตร์ที่  - 

แผนระดับท่ี 3 (ตามมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560) 
o แผนที่สอดคล้อง แผนปฏิบัติราชการ ของส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
o แผนที่สอดคล้อง แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี ของส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
o นโยบายการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
o นโยบายการรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 
o นโยบายการลดความเหลื่อมล้้าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
o นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ้ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
o นโยบายการยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
o นโยบายการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
o นโยบายการส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
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o นโยบายการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และพัฒนา และ

นวัตกรรม 
o นโยบายการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ กับการใช้

ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
o นโยบายการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริต 

และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
o นโยบายการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
     ............................................................................................................................. ...................................... 
นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ 
o 1. การจัดการศึกษาเพ่ือความปลอดภัย 
o 2. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
o 3. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย 
o 4. การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
o 5. การส่งเสริมสนับสนุนวิชาชพีครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
o 6. การพัฒนาระบบราชการ และการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล 
o 7. การขับเคลื่อนกฎหมายการศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติ 

นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
o ด้านความปลอดภัย 
o ด้านโอกาสและการลดความเหลื่อมล้้าทางการศึกษา 
o ด้านคุณภาพ 
o ด้านประสิทธิภาพ 

8. หลักการและเหตุผล 
 ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ได้มีประกาศเรื่องจัดตั้ งศูนย์ประสานงาน  
การประถมศึกษาอ้าเภอ (ศปอ.) เพ่ือประโยชน์ในการบริหารและจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ก้าหนด
อ้านาจหน้าที่ ประสานงานภายในเขตพ้ืนที่อ้าเภอ ก้ากับดูแล ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของ 
กลุ่มโรงเรียนในพ้ืนที่ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน นิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูและบุคลากรในโรงเรียน รวบรวมข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้ องกับการบริหาร
จัดการศึกษา ระดมทรัพยากรเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล 
องค์กรชุมชนองค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษารูปแบบที่
หลากหลายในเขตพ้ืนที่อ้าเภอ โดยศูนย์ประสานงานการประถมศึกษาอ้าเภอ (ศปอ.) จ้านวน 8 แห่ง ตามบริบท
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พ้ืนที่เป็นหน่วยงานประสานงาน จากการด้าเนินงานมีการประสานงานผ่านศูนย์ประสานงานการประถมศึกษา
อ้าเภอ (ศปอ.) งบประมาณเป็นสิ่งจ้าเป็นที่จะสามารถขับเคลื่อนการด้าเนินการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
พัฒนาครูและบุคลากร และเกิดการประสานงานระหว่างโรงเรียนและส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พังงา จ้าเป็นต้องสนับสนุนงบประมาณเพ่ือให้เกิดการด้าเนินงานที่เป็นรูปธรรม อย่างต่อเนื่อง เป็นการสร้างความ
เข้มแข้งให้แกโ่รงเรียน และศูนย์ประสานงานการประถมศึกษาอ้าเภอ (ศปอ.) รวมถึงเป็นรูปแบบในการพัฒนาการ
บริหาร จัดการศึกษาข้ันพื้นฐานของส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 
  9.  วัตถุประสงค์  
      1) เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้ศูนย์ประสานงานการประถมศึกษาอ้าเภอ (ศปอ.) ได้มีการบริหารจัดการตาม
ภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ  
    2) เพ่ือพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 
10.  เป้าหมาย 
      เชิงปริมาณ (ผลผลิต) 
         1) ศูนย์ประสานงานการประถมศึกษาอ้าเภอ (ศปอ.) จ้านวน 8 ศูนย์ บริหารจัดการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
โรงเรียนในสังกัด และส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงามีรูปแบบของระบบการบริหารจัดการศึกษา
 เชิงคุณภาพ (ผลลัพท์) 
 2) โรงเรียน ครูและบุคลากร มีความพึงพอใจ และได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมี 
ศูนย์ประสานงานการประถมศึกษาอ้าเภอ (ศปอ.) บริหารจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานเป็นไปตามรูปแบบของระบบการ
บริหารจัดการศึกษาตามบริบทพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
11.  กิจกรรม และข้ันตอนการด าเนินงาน  

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ศปอ.  
ประกอบด้วย 1 กิจกรรม  ดังนี้  
1. กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็ง ศปอ. 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 จัดท้าและขออนุมัติโครงการ 
1.2 ศปอ. จัดท้าโครงการเสนอ สพป.พังงา 
1.3 สพป.พังงา จัดสรรงบประมาณให้ ศปอ. เพื่อน้าไป
ด้าเนินการบริหารจัดการ 
1.4 ศปอ. รายงานผลการด้าเนินโครงการ 

 
 

กรกฎาคม – 
กันยายน 2566 

 
 

 
 
นางสาวพจนา วานิชกุล 
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12.  งบประมาณ แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์    
      12.1   รวมทั้งหมด 160,00 บาท  
      12.2   ค่าใช้จ่ายจ้าแนกตามกิจกรรม 

กิจกรรม 
รวม 

งบประมาณ 

ระยะเวลาการเบิกจ่าย 

ไตร
มาสที่ 

1 

ไตร
มาสที่ 

2 

ไตร
มาสที่ 

3 

ไตรมาสที่ 
4 

กิจกรรมที่ 1 เสริมสร้างความเข้มแข็ง ศปอ. 
ค่าใช้จ่ายดังนี้ 
- จัดสรรงบประมาณให้ ศปอ. เพื่อน้าไป
ด้าเนินการบริหารจัดการ ศปอ. ละ 20,000 บาท 
จ้านวน 8 ศปอ. 

160,000 
 

160,000 

    
 

160,000 

รวม 160,000    160,000 
หมายเหตุ   ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
13.  การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ 
ศูนย์ประสานงานการประถมศึกษาอ้าเภอ (ศปอ.) จ้านวน 8 ศูนย์ สามารถ
ด้าเนินงานบริหารจัดการโรงเรียนเป็นไปตามรูปแบบของระบบการบริหารจัด
การศึกษาตามบริบทพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

การรายงานผล แบบ
รายงาน 

 
14.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) ศูนย์ประสานงานการประถมศึกษาอ้าเภอ สามารถบริหารจัดการตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 2) ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา มีรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
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1. ชื่อโครงการ สนับสนุน ติดตาม การด้าเนินงานของสถานศึกษา ที่มีนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข สังกัด สพป.พังงา 
2. แผนงาน  พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์     
3. กลุ่ม/หน่วยที่รับผิดชอบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวนัทธชา ทาระพันธ์  
5. ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง    โครงการใหม่  
6. สนองกลยุทธ์ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององค์กรอย่างเป็นระบบครบวงจร 
7. ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับต่าง ๆ  
แผนระดับท่ี 1 

ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้าน ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
ประเด็นข้อ 3. การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม 

ข้อย่อย 3.3 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 
 เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาตขิ้อ 1.คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส้าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21  

การบรรลุตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ โครงการสนับสนุน ติดตาม การด้าเนินงานของสถานศึกษา 
ที่มีนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข สังกัด สพป.พังงา จัดท้าขึ้นเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
ของบุคลากรในสถานศึกษา ให้ด้าเนินงานไปในทิศทางท่ีถูกต้องตามแนวทางที่ก้าหนด 
แผนระดับท่ี 2 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น : การพัฒนาการเรียนรู้     
เป้าหมายข้อ 1.คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ้าเป็นของโลก

ศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท้างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น มี
นิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

การบรรลุตามเป้าหมายของแผนแม่บท พัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากรทางการศึกษาให้
ด้าเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้อง ตามแนวทางการด้าเนินงานของโครงการฯ ตลอดจนกระบวนการ ขั้นตอนการ
ท้างาน ให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์ 

แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่
จ้าเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

 การบรรลุตามเป้าหมายของแผนย่อย  
 บุคลากรทางการศึกษา มีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจที่จ้าเป็น ถูกต้อง และถ่ายทอดให้กับบุคคลอ่ืนได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามแนวทางการด้าเนินงานที่ก้าหนด  
องค์ประกอบ การบริหารจัดการระบบการเรียนรู้ 
ปัจจัย การติดตาม วัดและประเมินผลทางการศึกษา 
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แผนปฏิรูปประเทศด้านปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา 

เป้าหมาย 1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
    2. ลดความเลื่อมล้้าทางการศึกษา 
ประเด็นปฏิรูปท่ี 5 การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

เป้าหมาย 1. การจัดการศึกษาทุกระดับใช้หลักสูตรที่เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ และแนวทาง  
การจัด การเรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน 

 เป้าหมาย 4. สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล โดยมี
การส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและได้รับการสนับสนุนที่เหมาะสมกับบริบทเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาทฺกระดับตามปรัชญาและเป้าหมายของสถานศึกษาและมีระบบความรับผิดชอบทางการศึกษา 
(Educational Accountability) บนพื้นฐานสมรรถนะหลักของผู้เรียน 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
o ยุทธศาสตร์ที่  - 

แผนความม่ันคงแห่งชาติ 
o ยุทธศาสตร์ที่  - 

แผนระดับท่ี 3 (ตามมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560) 
o แผนที่สอดคล้อง แผนปฏิบัติราชการ ของส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
o แผนที่สอดคล้อง แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี ของส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
o นโยบายการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
o นโยบายการรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 
o นโยบายการลดความเหลื่อมล้้าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
o นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ้ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
o นโยบายการยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
o นโยบายการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
o นโยบายการส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
o นโยบายการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และพัฒนา และ

นวัตกรรม 
o นโยบายการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ กับการใช้

ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
o นโยบายการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริต 

และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
o นโยบายการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
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กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
     ............................................................................................................................. ...................................... 
นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ 
o 1. การจัดการศึกษาเพ่ือความปลอดภัย 
o 2. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
o 3. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย 
o 4. การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
o 5. การส่งเสริมสนับสนุนวิชาชพีครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
o 6. การพัฒนาระบบราชการ และการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล 
o 7. การขับเคลื่อนกฎหมายการศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติ 

นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
o ด้านความปลอดภัย 
o ด้านโอกาสและการลดความเหลื่อมล้้าทางการศึกษา 
o ด้านคุณภาพ 
o ด้านประสิทธิภาพ 

8. หลักการและเหตุผล 
 ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้รับอนุมัติเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนและติดตาม 
การด้าเนินงานของสถานศึกษาสังกัดส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จากส้านักงานกองทุน 
เพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนการด้าเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียน
ยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษา สพป.พังงาจึงจัดท้าโครงการสนับสนุน ติดตาม การด้าเนินงานของ
สถานศึกษา ภายใต้ชุดโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข สังกัด สพป.พังงา เพ่ือสร้าง
ความเข้าใจ และติดตามการด้าเนินงานของสถานศึกษาที่ขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข 
ด้าเนินการตามข้ันตอนได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนตามคู่มือการด้าเนินงาน ตลอดจนติดตามกระบวนการคัดกรอง 
รับรอง ตรวจสอบข้อมูล และการใช้จ่ายเงินของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
9.  วัตถุประสงค์  
 1) เพ่ือให้บุคลากรในสถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ ในการด้าเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุน
นักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษา ด้าเนินการตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนตามคู่มือ
การด้าเนินงาน ตลอดจนกระบวนการคัดกรอง รับรอง ตรวจสอบข้อมูล และการใช้จ่ายเงิน ของสถานศึกษา  
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
     2) เพ่ือให้การด้าเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษา  
เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดความคุ้มค่า เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนอย่างสูงสุด 
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10.  เป้าหมาย 
      เชิงปริมาณ (ผลผลิต) 

1) สถานศึกษาที่ขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข จ้านวน 110 โรง กลุ่มเป้าหมายที่
ได้รับการติดตาม จ้านวน 50 โรง 
      เชิงคุณภาพ (ผลลัพธ์) 
 2) สถานศึกษาที่ขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข สามารถด้าเนินการตามขั้นตอน  
ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนตามคู่มือการด้าเนินงาน ตลอดจนกระบวนการคัดกรอง รับรอง ตรวจสอบข้อมูล  
และการใช้จ่ายเงินของสถานศึกษา ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา  
11.  กิจกรรม และข้ันตอนการด าเนินงาน  

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
โครงการสนับสนุน ติดตาม การด าเนินงานของสถานศึกษา 
ที่มีนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข สังกัด สพป.พังงา
ประกอบด้วย 1 กิจกรรม  ดังนี้  
กิจกรรมที่ 1 สนับสนุน ติดตาม การด าเนินงานของ
สถานศึกษา ที่มีนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข สังกัด 
สพป.พังงา  
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 จัดท้าและขออนุมัติโครงการ 
1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการด้าเนินงาน 7 คน 
1.3 จัดท้าเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามการด้าเนินงาน  
1.4 ลงพื้นที่ ติดตามการด้าเนินงาน 
1.5 สรุปผลการด้าเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 

ธันวาคม 2565 
ธันวาคม 2565 
ธันวาคม 2565 

ม.ค.- ก.พ. 2566 
กุมภาพันธ์ 2566 

น.ส.นัทธชา ทาระพันธ์ 
 
 
 

12.  งบประมาณ แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   
      12.1   รวมทั้งหมด 36,366 บาท  
      12.2   ค่าใช้จ่ายจ้าแนกตามกิจกรรม 

กิจกรรม 
รวม 

งบประมาณ 

ระยะเวลาการเบิกจ่าย 

ไตรมาสที่ 
1 

ไตรมาสที่ 
2 

ไตรมาสที่ 
3 

ไตรมาสที่ 
4 

กิจกรรมที่ 1 สนับสนุน ติดตาม การ
ด าเนินงานของสถานศึกษา ที่มี
นักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข 
สังกัด สพป.พังงา 

36,366 
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ค่าใช้จ่ายดังนี้  
- ค่าเบี้ยเลี้ยง (5คนx120บาทx15วัน) 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง (5คนx240บาทx5วัน) 
- ค่าท่ีพัก (3ห้องx1,200บาทx3คืน) 
- ค่าพาหนะ 

 
 
 
 

 
9,000 
6,000 
10,800 
10,566 

รวม 36,366 - 36,366 - - 

หมายเหตุ   ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

13.  การวัดและประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ 

เชิงปริมาณ 
1) ร้อยละ 85 ของสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายด้าเนินการตามข้ันตอน
ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนตามคู่มือการด้าเนินงาน ตลอดจน
กระบวนการคัดกรอง รับรอง ตรวจสอบข้อมูล และการใช้จ่ายเงินของ
สถานศึกษา  
เชิงคุณภาพ 
2) สถานศึกษากลุ่มเป้าหมายด้าเนินงานผ่านระบบสารสนเทศได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ทันตามระยะเวลาที่ก้าหนด 

 
การสอบถาม 

 
 
 
 
การติดตามผล
จากระบบ 

 
แบบสอบถาม 

 
 
 
 
ระบบปัจจัยพ้ืนฐาน
นักเรียนยากจน CCT 

14.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) บุคลากรในสถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ ในการด้าเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียน
ยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษา ด้าเนินการตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน ตามคู่มือการ
ด้าเนินงาน และตามหลักเกณฑ์ที่ส้านักงานกองทุนเพ่ือความเสมอภาคก้าหนด 
 2) บุคลากรในสถานศึกษาสามารถการด้าเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมี

เงื่อนไขในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ครบถ้วนทันตามระยะเวลาที่ก้าหนเ และเกิดประโยชน์ต่อ

ผู้เรียนอย่างสูงสุด  
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1. ช่ือโครงการ   ติดตาม ตรวจสอบ ให้ค้าปรึกษา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณ  

และการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ ของโรงเรียนในสังกัด 

2. แผนงาน   แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

3. กลุ่ม/หน่วยที่รับผิดชอบ   หน่วยตรวจสอบภายใน 

4. ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวสุวรรณา  ชีวิตโสภณ 

5. ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง      โครงการใหม่ 

6. สนองกลยุทธ์ที่  4  เพิ่มประสิทธิภาพและการบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบครบวงจร 

7. ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับต่าง ๆ 

แผนระดับท่ี 1 

ยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

     ประเด็นข้อ 6. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

  ข้อย่อย 6.2 บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต 

     เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติข้อ 3. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

     การบรรลุตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่รับผิดชอบงาน

ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ ให้บริการข้อมูลและข้อเสนอแนะพร้อมทั้งให้ค้าปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจ  

เพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของส้านักงาน  เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงาและโรงเรียน 

ในสังกัดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพ่ือให้ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงาและโรงเรียนสามารถ

ปฏิบัติงานได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งสอดคล้องกับการปฏิรูประบบราชการ  

มีการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม กระบวนการบริหารราชการแผ่นดินแบบใหม่ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ความโปร่งใส  

และสามารถตรวจสอบได้ 

แผนระดับท่ี 2 

 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

เป้าหมายข้อ 1. ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติ

มิชอบ 

  การบรรลุตามเป้าหมายของแผนแม่บท กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และโรงเรียนที่ได้รับ

การตรวจสอบ สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ และสามารถใช้จ่ายเงินได้ตรง

ตามวัตถุประสงค์ เกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อการจัดการเรียนการสอน มีการบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 

โปร่งใส มีความคุ้มค่า  

 แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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แนวทางการพัฒนา 2. ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใส

สะอาด ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต โดยการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเปิดเผย โปร่งใส ถูกต้อง  

เป็นธรรมไม่คดโกง รู้จักแยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน 

ตลอดจนการสร้างจิตส้านึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กร โดยการสนับสนุน 

ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามามีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือส่งเสริม  

การมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงและแจ้งเบาะแส เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริต

ประพฤติมิชอบได้ โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 

เป้าหมายของแผนย่อย คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง 

การบรรลุตามเป้าหมายของแผนย่อย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และโรงเรียนที่ได้รับการ

ตรวจสอบ มีการปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ บริหารงบประมาณอย่างถูกต้อง มีความโปร่งใส   

ลดปัญหาข้อร้องเรียนหรือคดีทุจริตลงได้ 

 องค์ประกอบ  การพัฒนาระบบราชการ 

 ปัจจัย  ระบบตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ 

 แผนปฏิรูปประเทศ  ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เป้าหมายรวม  ให้มีมาตรการควบคุม ก้ากับ ติดตาม การบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐ  

และภาคเอกชน โดยเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรง (Integrity) สุจริตของบุคลากร ใช้ดุลยพินิจโดยสุจริต 

ภายใต้กรอบธรรมาภิบาลและการก้ากับกิจการที่ดีอย่างแท้จริง 

เรื่องและประเด็นปฏิรูป  2. ด้านการป้องปราม 

  เป้าหมายรวม  พัฒนาระบบการตรวจสอบภายในของหน่วยงานให้มีประสิทธิผลอยู่เสมอ  

และถือว่าเป็นภารกิจที่ส้าคัญซึ่งหัวหน้าส่วนราชการต้องก้ากับดูแลด้วยตนเอง 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
o ยุทธศาสตร์ที่  - 

แผนความม่ันคงแห่งชาติ 
o ยุทธศาสตร์ที่  - 

แผนระดับท่ี 3 (ตามมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560) 
o แผนที่สอดคล้อง แผนปฏิบัติราชการ ของส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
o แผนที่สอดคล้อง แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี ของส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
o นโยบายการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
o นโยบายการรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 
o นโยบายการลดความเหลื่อมล้้าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
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o นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ้ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
o นโยบายการยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
o นโยบายการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
o นโยบายการส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
o นโยบายการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และพัฒนา และ

นวัตกรรม 
o นโยบายการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ กับการใช้

ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
o นโยบายการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริต 

และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
o นโยบายการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
     ............................................................................................................................. ...................................... 
นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ 
o 1. การจัดการศึกษาเพ่ือความปลอดภัย 
o 2. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
o 3. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย 
o 4. การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
o 5. การส่งเสริมสนับสนุนวิชาชพีครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
o 6. การพัฒนาระบบราชการ และการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล 
o 7. การขับเคลื่อนกฎหมายการศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติ 

นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
o ด้านความปลอดภัย 
o ด้านโอกาสและการลดความเหลื่อมล้้าทางการศึกษา 
o ด้านคุณภาพ 
o ด้านประสิทธิภาพ 

8. หลักการและเหตุผล 

 จากการปฏิรูประบบราชการมีการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม กระบวนการบริหารราชการแผ่นดินแบบใหม่       

ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ภาครัฐจึงให้ความส้าคัญกับผลลัพธ์และเกิดความพึง

พอใจต่อผู้มาใช้บริการ และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ . 2551 

ก้าหนดให้มีการตรวจสอบภายในขึ้นเพ่ือเป็นกิจกรรมให้ความเชื่อมั่นและให้ค้าปรึกษา อย่างเที่ยงธรรมและเป็น

อิสระเพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนราชการให้ดีขึ้น ดังนั้น หน่วยตรวจสอบภายใน ซึ่งมีหน้าที่
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รับผิดชอบงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการให้บริการ ข้อมูลและข้อเสนอแนะพร้อมทั้งให้ค้าปรึกษาแก่หน่วย

รับตรวจ เพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงาและ

สถานศึกษาในสังกัดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพ่ือให้ ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงาและ

สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ 

9. วัตถุประสงค์ 

 1) เพ่ือให้ความเชื่อมั่นว่า โรงเรียนในสังกัดปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี และพัสดุ เป็นไปด้วยความ
ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และทราบปัญหาในการปฏิบัติงาน ตลอดจนให้
ค้าปรึกษาแนะน้าให้มีแนวทางการปฏิบัติงาน ลดความเสี่ยง และเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 2) เพ่ือติดตาม ตรวจสอบการบริหารจัดการงบประมาณที่อยู่ในความรับผิดชอบของโรงเรียนในสังกัดว่า      
ได้ด้าเนินการใช้จ่ายเป็นไปตามแนวทางที่ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก้าหนด และหนังสือสั่งการ     
ที่เก่ียวข้อง มีความคุ้มค่า โปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้
10. เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ (ผลผลิต) 
 1) ติดตาม ตรวจสอบ และให้ค้าปรึกษา โรงเรียนในสังกัด จ้านวน 30 โรง ตามประเด็นที่ก้าหนดไว้           

ในแผนปฏิบัติการตรวจสอบ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
     เชิงคุณภาพ (ผลลัพท์) 
 2) ร้อยละ 80 ของโรงเรียนที่มีผลประเมินการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี ตามเกณฑ์การประเมิน
ของ สพฐ. ที่ค่าคะแนน 60 คะแนน  
11. กิจกรรม และข้ันตอนการด าเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
โครงการติดตาม ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณ และการ

ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ ของโรงเรียน

ในสังกัด ประกอบด้วย 2 กิจกรรม ดังนี้ 

กิจกรรมที่ 1 ออกติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 

การปฏิบัติงาน และให้ค าปรึกษา 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1.1 ขออนุมัติโครงการ 

1.2 จัดท้าแผนปฏิบัติการตรวจสอบภายใน ประจ้าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566 

 
 
 

 

มาราคม – มิถุนายน 2566 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

นางสาวสุวรรณา  
ชีวิตโสภณ 
 
 
 
 
 
 



ห น้ า  | 223 

 
กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1.3 งานออกติดตาม ตรวจสอบ ให้ค้าปรึกษาแนะน้าการ

ปฏิบัติงานแก่โรงเรียน จ้านวน 20 โรง ๆ ละ 2 วัน 

 - ด้านการเงิน การบัญชี  

   - ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง  

   - หลักฐานการจ่าย 

       - ตรวจสอบการด้าเนินงานเงินโครงการสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และเงินรายได้สถานศึกษา 

1.4 งานตรวจสอบที่บูรณาการร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน 

สพฐ. จ้านวน 10 โรง ๆ ละ 1 วัน 

    - ตรวจสอบการด้าเนินงานโครงการอาหารกลางวัน 

ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

2. กิจกรรมสรุปผลการตรวจสอบ และการรายงานผล 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2.1 สรุปรายงานผลจากการติดตาม ตรวจสอบ และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี จ้านวน 20 
โรง 
2.2 สรุปผลการตรวจสอบการด้าเนินงานโครงการอาหาร
กลางวัน จ้านวน 10 โรง 
2.3 รายงานผลการปฏิบัติงาน รอบ 6 เดือน และรอบ  
12 เดือน ผ่านระบบ ARS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
มกราคม - สิงหาคม 2566 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางสาวสุวรรณา  
ชีวิตโสภณ 
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12. งบประมาณ  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 12.1 รวมทั้งหมด  30,000  บาท 

 12.2 ค่าใช้จ่ายจ้าแนกตามกิจกรรม 

กิจกรรม 
รวม 

งบประมาณ 

ระยะเวลาการเบิกจ่าย 

ไตรมาสที ่

1 

ไตรมาสที ่

2 

ไตรมาสที่ 

3 

ไตรมาสที ่

4 

กิจกรรมที่ 1 ออกติดตาม ตรวจสอบ 

ประเมินผลการปฏิบัติงาน และให้

ค าปรึกษา 

ค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

1. ค่าพาหนะ 

- ค่าชดเชยน้้ามัน  

- ค่าเรือ  

(2เที่ยว x 250บาท x2คน) 

2. ค่าท่ีพัก  

- อ้าเภอเกาะยาว  

(2 คืน x 1,200 บาท) 

- อ้าเภอคุระบุรี  

(2 คืน x 1,200 บาท) 

3. ค่าเบี้ยเลี้ยง  

(120 บาท x 46 วัน x 2 คน) 

(240 บาท x 4 วัน x 2 คน) 

 

 

 

 

 

11,240 

1,000 

 

4,800 

 

 

 

 

12,960 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,000 

1,000 

 

4,800 

 

 

 

 

7,680 

 

 

 

 

 

 

 

5,240 

 

 

 

 

 

 

 

5,280 

 

 

 

 

 

รวม 30,000 - 19,480 10,520 - 

หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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13. การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ 

เชิงปริมาณ 
1) โรงเรียนได้รับการตรวจสอบตาม
แผนปฏิบัติการตรวจสอบ ประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 จ้านวน  30 โรง  
 
 
2) ร้อยละ 80 ของโรงเรียนที่ได้รับ
การตรวจสอบมีผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี 
ตามเกณฑ์การประเมินที่  สพฐ. 
ก้าหนด ที่ค่าคะแนน 60 คะแนน   
ขึ้นไป 
เชิงคุณภาพ 
3) โรงเรียนสามารถบริหารจัดการ
งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และปฏิบัติงานด้านการเงินการ
บัญชี  และพัสดุ  ได้ถูกต้องตาม
ระเบียบของทางราชการ 

 
- ออกติดตาม และตรวจสอบ โรงเรียน
ตามที่ได้ก้าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ
ตรวจสอบประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 
 
- การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
- ผลจากการประเมินการปฏิบัติงาน
ด้านการเงิน การบัญชีตามเกณฑ์
การประเมินของ สพฐ. ที่มีค่า
คะแนน ตั้งแต่ 60 คะแนนขึ้นไป 
 
 

    
- กระดาษท้าการ, แบบเก็บข้อมูล, 
การสัมภาษณ์, แบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ของ สพฐ. 
- รายงานการเงินประจ้าเดือน  
- แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
ด้านการเงิน การบัญชี ของ สพฐ 
 
 
 
 
 
 
- แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
ด้านการเงิน การบัญชี ของ สพฐ 
 

 

14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

โรงเรียนสามารถบริหารจัดการงบประมาณที่อยู่ ในความรับผิดชอบเป็นไปตามวัตถุประสงค์   
และแนวทาง  ที่ก้าหนด มีความคุ้มค่า โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการเรียนการสอน 
ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
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1. ชื่อโครงการ ประชุมสัมมนาผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อ้านวยการกลุ่ม/หน่วย 
และบุคลากรทางการศึกษา ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 
2. แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
3. กลุ่ม/หน่วยที่รับผิดชอบ กลุ่มอ้านวยการ 
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นางสุรีย์พร  วิศาล 
                               2. นางจันทรักษ์  ไชยผดุงนิรันดร์ 
                               3. นางสุรีรัตน์  รักษ์จันทร์ 
5. ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง    โครงการใหม่ 
6. สนองกลยุทธ์ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพและการบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบครบวงจร 
7. ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับต่าง ๆ  
แผนระดับท่ี 1 

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 ประเด็นข้อ 5 บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส้านึก มีความสามารถสูง 
มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 

         ข้อย่อย 5.2 บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท้างานเพ่ือประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนา 
ตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 

 เป้าหมาย ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท้างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส  

 การบรรลุตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ การถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติถือเป็นเรื่องส้าคัญ 
ที่ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน จะต้องสร้างความรู้  ความเข้าใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู  
และบุคลากรทางการศึกษาได้รับรู้ รับทราบ และร่วมผลักดัน ขับเคลื่อน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นให้การด้าเนินงาน
ของหน่วยงาน สถานศึกษามุ่งสู่เป้าหมายที่ก้าหนด และร่วมพัฒนาพร้อมยกระดับคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาให้ก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล 
แผนระดับที่ 2 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
เป้าหมายระดับประเด็น 1. บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 
การบรรลุตามเป้าหมายของแผนแม่บท ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อ้านวยการกลุ่ม/

หน่วย และบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ และร่วมขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษา เพ่ือน้า
นโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ 

แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ การสร้างและพัฒนาบุคลากรของรัฐ 
แนวทางการพัฒนา 4) สร้างผู้น้าทางยุทธศาสตร์ในหน่วยงานภาครัฐทุกระดับอย่างต่อเนื่องและเป็น

ระบบ เพ่ือให้ผู้น้าและผู้บริหารภาครัฐมีความคิดเชิงกลยุทธ์ มีความเข้าใจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมทั้ง
ระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก มีความสามารถในการน้าหน่วยงาน และมีคุณธรรม 
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จริยธรรมในการบริหารงานเพ่ืแประโยชน์ของส่วนรวม เป็นทั้งผู้น้าทางความรู้และความคิด ผลักดันภารกิจ น้าการ
เปลี่ยนแปลง พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ร่วมงานและต่อสังคม เพ่ือรองรับการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระยะยาว โดยต้องได้รับการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางความคิดให้ตนเอง มีความเป็น
ผู้ประกอบการสาธารณะ เพ่ิมทักษะให้มีสมรรถนะที่จ้าเป็น และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม อันจะช่วยท้าให้สามารถ
แสดงบทบาทของการเป็นผู้น้าการเปลี่ยนแปลง เพ่ือสร้างคุณค่าและประโยชน์สุขให้แก่ประชาชน   

 เป้าหมายของแผนย่อย บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท้างานเพ่ือประชาชน ยึดหลักคุณธรรม 
จริยธรรม มีจิตส้านึก มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 

การบรรลุตามเป้าหมายของแผนย่อย  ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้อ้านวยการกลุ่ม/
หน่วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน สพป.พังงาและผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา มีความรู้ความ
เข้าใจแนวทางการบริหารจัดการศึกษา พร้อมน้านโยบายสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง ชัดเจน เป็นรูปธรรม ส่งผลให้ครู 
นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถเท่าทันการเปลี่ยนแปลง มีจิตส้านึก มี
ความมุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 

องค์ประกอบ  การพัฒนาระบบราชการ 

ปัจจัย  ระบบตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ 
แผนการปฏิรูประเทศ ด้านการศึกษา 

เป้าหมายรวม 1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
       2. ลดความเหลื่อมล้้าทางการศึกษา 

                            3. มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
       4. ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร เพ่ิมความคล่องตัว  

ในการรองรับ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
o ยุทธศาสตร์ที่  - 

แผนความม่ันคงแห่งชาติ 
o ยุทธศาสตร์ที่  - 

แผนระดับท่ี 3 (ตามมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560) 
o แผนที่สอดคล้อง แผนปฏิบัติราชการ ของส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
o แผนที่สอดคล้อง แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี ของส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
o นโยบายการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
o นโยบายการรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 
o นโยบายการลดความเหลื่อมล้้าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
o นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ้ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
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o นโยบายการยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
o นโยบายการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
o นโยบายการส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
o นโยบายการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และพัฒนา และ

นวัตกรรม 
o นโยบายการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ กับการใช้

ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
o นโยบายการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริต 

และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
o นโยบายการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
     ............................................................................................................................. ...................................... 
นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ 
o 1. การจัดการศึกษาเพ่ือความปลอดภัย 
o 2. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
o 3. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย 
o 4. การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
o 5. การส่งเสริมสนับสนุนวิชาชพีครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
o 6. การพัฒนาระบบราชการ และการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล 
o 7. การขับเคลื่อนกฎหมายการศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติ 

นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
o ด้านความปลอดภัย 
o ด้านโอกาสและการลดความเหลื่อมล้้าทางการศึกษา 
o ด้านคุณภาพ 
o ด้านประสิทธิภาพ 

8. หลักการและเหตุผล 
 ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบจัดการศึกษาให้สถานศึกษา
ปฏิบัติตามนโยบาย เป้าหมาย และกรอบทิศทางที่ก้าหนด การประชุมจึงเป็นสิ่งจ้าเป็นและส้าคัญยิ่งในการสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ และถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติที่ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน จะต้องสร้างความตระหนัก
ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับรู้ รับทราบ และร่วมผลักดัน ขับเคลื่อน 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นให้การด้าเนินงานของหน่วยงาน และสถานศึกษามุ่งสู่เป้าหมายที่ก้าหนด การได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การระดมความคิดเห็น การหารือร่วมกัน  ท้าให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ มีความเข้าใจ และมีเจต
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คติที่ดีในการท้างาน พร้อมพัฒนาเพ่ือก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในยุคของเทคโนโลยีดิจิทัล ส่งผลให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปตามกรอบทิศทางและเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล 

9. วัตถุประสงค์  
 1) เพ่ือให้ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับทราบนโยบาย กรอบทิศทางในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. และพร้อมขับเคลื่อนการด้าเนินงานให้เป็นไปตาม
นโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ ตัวชี้วัด และจุดเน้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2) เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานร่วมกัน รับทราบปัญหาอุปสรรคส้าหรับการน้าไปปรับปรุง
พัฒนา และน้าไปสู่การบรรลุเป้าหมายตามที่องค์กรก้าหนด 
 3) เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดมความคิดเห็น และสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างส้านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา สถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 
10.  เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ (ผลผลิต) 
 1. ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อ้านวยการกลุ่ม/หน่วย บุคลากรทางการศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง 
จ้านวน 160 คน 
 2. ผู้บริหารการศึกษา ผู้อ้านวยการกลุ่ม,หน่วย  จ้านวน 15 คน เข้าร่วมประชุมเดือนละ 4 ครั้ง 
 3. บุคลากรในส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา (ข้าราชการ, ลูกจ้างประจ้า, พนักงาน
ราชการ, ลูกจ้างชั่วคราว) จ้านวน 39 คน 
 เชิงคุณภาพ (ผลลัพท์) 

1) ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ และร่วมขับเคลื่อนการน้า นโยบายสู่  
การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น 

2) ผู้บริหารการศึกษา ผู้ อ้านวยการกลุ่ม/หน่วย ให้ความร่วมมือในการด้าเนินงานของหน่วยงาน  
และสถานศึกษา ร่วมแก้ไขปัญหาเพ่ือให้งานของส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นไปตามเป้าหมาย ตัวชี้วัด  
และแนวทางท่ีก้าหนดร่วมกัน 

3) บุคลากรในส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา รับทราบแนวทางการปฏิบัติงาน 
ของผู้บริหารการศึกษา และของหน่วยงาน รวมถึงได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิดเห็น พร้อมน้าไปปรับปรุงพัฒนา
ให้การปฏิงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

11.  กิจกรรม และข้ันตอนการด าเนินงาน  
กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

โครงการประชุมสัมมนาฯ ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ดังนี้ 
กิจกรรมที่ 1 ประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษา  และบุคลากรทางการศึกษา  
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566 
 
 

 

นางสุรีย์พร  
วิศาล 
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1.1 ขอนุมัติโครงการ 
1.2 แต่งตั้ง/ประชุมคณะท้างาน 
1.3 ด้าเนินการประชุม 2 เดือน / ครั้ง 
1.4 ประเมินผล 
1.5 สรุป รายงานผล 

 

กิจกรรมที่ 2 ประชุมผู้บริหารการศึกษา และผู้อ านวยการ
กลุ่ม/หน่วย 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2.1 ขออนุมัติโครงการ 
2.2 ด้าเนินการประชุมตามปฏิทินที่ก้าหนด 
2.3 ประเมินผล 
2.4 สรุป/รายงานผล 

ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566 
 

นางจันทรักษ์ 
 ไชยผดุงนิรันดร์ 

กิจกรรมที่ 3 ประชุมบุคลากรทางการศึกษาใน สพป.
พังงา (ข้าราชการ/ลูกจ้างประจ้า/พนักงานราชการ/ลูกจ้าง
ชั่วคราว) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
3.1 ขออนุมัติโครงการ 
3.2 ประชุมกลุ่มเป้าหมายที่ก้าหนด 2 เดือน/ครั้ง 
3.3 ประเมินผลการด้าเนินงาน 
3.4 สรุป รายงานผล 

ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566 
 

นางสุรีรัตน์ 
 รักษ์จันทร์ 

12.  งบประมาณ แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
      12.1   รวมทั้งหมด  191,650 บาท 
      12.2   ค่าใช้จ่ายจ้าแนกตามกิจกรรม 

กิจกรรม 
รวม 

งบประมาณ 

ระยะเวลาการเบิกจ่าย 
ไตรมาสที่ 

1 
ไตรมาสที่ 

2 
ไตรมาสที่ 

3 
ไตรมาสที่ 

4 

กิจกรรมที่ 1 การประชุมผู้บริหารการศึกษา 
ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้อ้านวยการกลุ่ม/
หน่วย มีค่าใช้จ่ายดังนี ้
ประชุมในสถานที่ราชการ จ านวน 2 คร้ัง 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(160 คน x 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท x 2 คร้ัง) 
 

137,020 
 
 
 

22,400 
 
 

 
 
 
 

11,200 
 
 

 
 
 
 

11,200 
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กิจกรรม 
รวม 

งบประมาณ 

ระยะเวลาการเบิกจ่าย 
ไตรมาสที่ 

1 
ไตรมาสที่ 

2 
ไตรมาสที่ 

3 
ไตรมาสที่ 

4 
- ค่าอาหารกลางวนั 
(160 คน x 1 มื้อ ๆ ละ 120 บาท x 2 คร้ัง) 
- ค่าถ่ายเอกสาร 
- ค่าไวนลิ 
ประชุมนอกสถานที่ ณ โรงแรมเอกชน 
จ านวน 1 คร้ัง 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
 (160 คน x 2 มื้อ ๆ ละ 50 บาท x 1 คร้ัง) 
- ค่าอาหารกลางวนั 
(160 คน x 1 มื้อ ๆ ละ 250 บาท x 1 คร้ัง) 
- ค่าถ่ายเอกสาร  
- ค่าไวนลิ 

38,400 
 

10,220 
2,000 

 
 

16,000 
 

40,000 
 

6,500 
1,500 

19,200 
 

5,000 
1,000 

 
 
 

19,200 
 

5,220 
1,000 

 
 
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

16,000 
 

40,000 
 

6,500 
1,500 

กิจกรรมที่ 2 ประชุมผู้บริหารการศึกษา 
ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย   
ค่าใช้จ่ายดงันี ้
- ค่าอาหารกลางวัน 
(15 คน x 1มื้อๆละ 120 บาทx 11 ครั้ง) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(15 คน x 1มื้อๆละ 35บาท x 24 ครั้ง) 
กิจกรรมที่ 3 ประชุมข้าราชการครูและ 
บุคลาการทางการศึกษาใน สพป.พังงา 
ค่าใช้จ่ายดงันี ้
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(35 บาท x 39 คน X 2 มื้อ X 3 ครั้ง) 
- ค่าอาหารกลางวัน   
(120 บาท x 39 คน X1 มื้อ X 3 ครั้ง) 

32,400 
 
 

19,800 
 

12,600 
 

22,230 
 
 

8,190 
 

14,040 

 
 
 

9,000 
 

6,300 
 
 
 
 

5,460 
 

9,360 

 
 
 

10,800 
 

6,300 
 
 
 
 

2,730 
 

4,680 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

รวม 191,650 66,520 61,130 - 64,000 
หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
  



ห น้ า  | 232 

 
13.  การวัดและประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ 
เชิงปริมาณ 
1) ร้อยละ 85 ของผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากร
ทางการศึกษา และผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม 
2) ร้อยละ 90 ของผู้บริหารการศึกษา ผู้อ้านวยการกลุ่ม,หน่วย  
ที่เข้าร่วมประชุม 
3) ร้อยละ 85 ของบุคลากรในส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พังงา (ข้าราชการ,ลูกจ้างประจ้า,พนักงานราชการ,ลูกจ้างชั่วคราว)                
ที่เข้าร่วมประชุม 
4) ร้อยละ 85 ของผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน และบุคลากร
ทางการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจและน้านโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
5) ร้อยละ 90 ของผู้บริหารการศึกษา ผู้อ้านวยการกลุ่ม/หน่วย  
ร่วมขับเคลื่อนการด้าเนินงานของส้านักงานเขตพื้นที่ และสถานศึกษา           
ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก้าหนด 
6) ร้อยละ 85 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน สพป.
พังงา มีความรู้ ความเข้าใจสามารถน้านโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างชดัเจน
และเป็นรูปธรรม 

 
สอบถาม 

 
สอบถาม 

 
 

สอบถาม 
 

สอบถาม 
 
 

สอบถาม 
 
 

สอบถาม 
 

 
แบบสอบถาม 

 
แบบสอบถาม 

 
 

แบบสอบถาม 
 

แบบสอบถาม 
 
 

แบบสอบถาม 
 
 

แบบสอบถาม 
 

 
14.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าใจนโยบาย ทิศ
ทางการจัดการศึกษา สามารถขับเคลื่อน และน้านโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม ส่งผลให้คุณภาพ
การจัดการศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายที่ก้าหนด 
 2) ผู้บริหารการศึกษา ผู้อ้านวยการกลุ่ม, หน่วย และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความรู้ ความเข้าใจแนวทางการ
ด้าเนินงานของส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ และมุ่ง
สู่เป้าหมายความส้าเร็จร่วมกัน 

3) บุคลากรในส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีกรอบทิศทางในการปฏิบัติงานร่วมกัน มีความรู้ความเข้าใจ
ในเป้าหมายตัวชี้วัด และมุ่งมั่นปฏิบัติงานเพื่อความส้าเร็จตามท่ีองค์กรต้องการ 
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1. ชื่อโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายงานประชาสัมพันธ์ในการสร้างสื่อเพ่ือการประชาสัมพันธ์ดิจิทัล 
2. แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
3. กลุ่ม/หน่วยที่รับผิดชอบ  กลุ่มอ้านวยการ 
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายชัยพร สินทรัพย์ 
5. ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง    โครงการใหม่  
6. สนองกลยุทธ์ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององค์กรอย่างเป็นระบบครบวงจร 
7. ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับต่าง ๆ  
แผนระดับท่ี 1 

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ประเด็นข้อ ภาครัฐมีขนาดเล็ก เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน 

การพัฒนาประเทศ 
ข้อย่อย ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 

เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท้างานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนร่วม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวกเร็ว โปร่งใส           

ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย
งานประชาสัมพันธ์ในการสร้างสื่อเพ่ือการประชาสัมพันธ์ดิจิทัล เป็นโครงการที่เสริมสร้างประสิทธิภาพการท้างาน
ของเครือข่ายงานประชาสัมพันธ์ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ให้มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพ
ในการด้าเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนมีความเข้าใจถึงนโยบายและการด้าเนินงาน ส่งผลให้
ประชาชนมีทัศนคติที่ดีต่อส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา และโรงเรียนในสังกัด ก่อให้เกิดการ
ประสานงาน การมีส่วนร่วม และการเป็นภาคีเครือข่ายระหว่างหน่วยงานและชุมชนที่มีประสิทธิภาพ 
แผนระดับท่ี 2 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
 เป้าหมายระดับประเด็น บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 
    ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย

งานประชาสัมพันธ์ในการสร้างสื่อเพ่ือการประชาสัมพันธ์ดิจิทัล เป็นโครงการที่เสริมสร้างประสิทธิภาพการท้างาน
ของเครือข่ายงานประชาสัมพันธ์ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ให้มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพ
ในการด้าเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนมีความเข้าใจถึงนโยบายและการด้าเนินงาน ส่งผลให้
ประชาชนมีทัศนคติที่ดีต่อส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา และโรงเรียนในสังกัด ก่อให้เกิดการ
ประสานงาน การมีส่วนร่วม และการเป็นภาคีเครือข่ายระหว่างหน่วยงานและชุมชนที่มีประสิทธิภาพ 

แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ การปรับสมดุลภาครัฐ 
แนวทางการพัฒนา เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการด้าเนินการบริการสาธารณะและ

กิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสม ก้าหนดความสัมพันธ์และการพัฒนาบทบาทในฐานะของหุ้นส่วนการพัฒนาใน
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การด้าเนินภารกิจที่ส้าคัญระหว่างการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และการสนับสนุนให้
ภาคีการพัฒนาต่าง ๆ โดยเฉพาะชุมชน เอกชน ในรูปแบบโมเดลประชารัฐ มาร่วมด้าเนินการในบริการสาธารณะ
และกิจกรรมสาธารณะต่าง ๆ โดยจัดให้มีการตรวจสอบความซ้้าซ้อน การวิเคราะห์และทบทวนภารกิจของภาครัฐ
ให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือก้าหนดภารกิจหลักที่ให้ภาครัฐด้าเนินการ อาทิ การก้าหนด
นโยบาย การตัดสินใจ และการก้าหนดแนวทางการพัฒนาภาครัฐ ที่ส้าคัญ สามารถตรวจสอบการท้างานของ
ภาครัฐได้อย่างเหมาะสม การก้ากับดูแลการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ การก้ากับการให้บริการสาธารณะให้เป็นไป
ตามมาตรฐานและมีการค้านึงถึงความมั่นคงของมนุษย์และรัฐ และจัดให้มีการยุบเลิกภารกิจที่ไม่จ้าเป็น รวมทั้งเข้า
มาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาบริการสาธารณะที่สร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างทุกภาคส่วน การถ่ายโอนภารกิจให้ภาค
ส่วนอื่นรับไปด้าเนินการ เช่น การจ้าง และการท้างานแบบจัดบริการร่วม เป็นต้น พร้อมทั้งจัดให้มีการเตรียมความ
พร้อมหรือการสนับสนุนภาคส่วนต่าง ๆ ในการร่วมด้าเนินภารกิจของภาครัฐ ปรับปรุงบทบาทและกลไกภาครัฐให้
เป็นผู้สนับสนุนและอ้านวยเหมาบริการความสะดวกในการประกอบการ รวมทั้งการก้าหนดกฎระเบียบที่ไม่เป็น
อุปสรรคต่อการด้าเนินธุรกิจภาคเอกชนทุกขนาดและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะยาว 

 เป้าหมายของแผนย่อย เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะอย่างเหมาะสม 

 ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนย่อย  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายงานประชาสัมพันธ์ในการสร้างสื่อเพ่ือการประชาสัมพันธ์ดิจิทัล เป็นโครงการที่เสริมสร้างประสิทธิภาพ
การท้างานของเครือข่ายงานประชาสัมพันธ์ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ให้มีความเข้มแข็งและ
มีศักยภาพในการด้าเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนมีความเข้าใจถึงนโยบายและการด้าเนินงาน 
ส่งผลให้ประชาชนมีทัศนคติที่ดีต่อส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา และโรงเรียนในสังกัด ก่อให้เกิด
การประสานงาน การมีส่วนร่วม และการเป็นภาคีเครือข่ายระหว่างหน่วยงานและชุมชนที่มีประสิทธิภาพ 

แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา 
เป้าหมายรวม ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา 
เรื่องและประเด็นปฏิรูป การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ 

ที่ 21 เป้าหมายรวม 
เป้าหมายรวม สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล  

โดยมีการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและได้รับการสนับสนุนที่เหมาะสมกับบริบทเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาทุกระดับตามปรัชญาและเป้าหมายของสถานศึกษาและมีระบบความรับผิดชอบทางการ
ศึกษา (Educational Accountability) บนพื้นฐานสมรรถนะหลักของผู้เรียน 

องค์ประกอบ การสื่อสารการรับฟังความคิดเห็น 
ปัจจัย การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร/ผลการด้าเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
o ยุทธศาสตร์ที่  - 
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แผนความม่ันคงแห่งชาติ 
o ยุทธศาสตร์ที่  - 

แผนระดับท่ี 3 (ตามมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560) 
o แผนที่สอดคล้อง แผนปฏิบัติราชการ ของส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
o แผนที่สอดคล้อง แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี ของส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
o นโยบายการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
o นโยบายการรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 
o นโยบายการลดความเหลื่อมล้้าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
o นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ้ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
o นโยบายการยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
o นโยบายการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
o นโยบายการส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
o นโยบายการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และพัฒนา และ

นวัตกรรม 
o นโยบายการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ กับการใช้

ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
o นโยบายการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริต 

และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
o นโยบายการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
     ............................................................................................................................. ...................................... 
นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ 
o 1. การจัดการศึกษาเพ่ือความปลอดภัย 
o 2. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
o 3. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย 
o 4. การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
o 5. การส่งเสริมสนับสนุนวิชาชพีครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
o 6. การพัฒนาระบบราชการ และการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล 
o 7. การขับเคลื่อนกฎหมายการศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติ 
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นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
o ด้านความปลอดภัย 
o ด้านโอกาสและการลดความเหลื่อมล้้าทางการศึกษา 
o ด้านคุณภาพ 
o ด้านประสิทธิภาพ 

8. หลักการและเหตุผล 
 การสร้างการรับรู้โดยการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร นโยบาย โครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ 
ของส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา และโรงเรียนในสังกัด ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง
เป็นไปในทิศทางเดียวกันถือเป็นเรื่องส้าคัญอย่างยิ่งงานประชาสัมพันธ์จึงเข้ามามีบทบาท และเป็นกระบวนการ
หนึ่งในการด้าเนินโครงการกิจกรรมต่าง ๆ ของส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา และโรงเรียนใน
สังกัด เพ่ือให้ประชาชนมีความเข้าใจถึงนโยบาย และการด้าเนินงานส่งผลให้ประชาชนมีทัศนคติที่ดีต่อส้านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา และโรงเรียนในสังกัด โดยก่อให้เกิดการประสานงานการมีส่วนร่วม และการ
เป็นภาคีเครือข่ายระหว่างหน่วยงาน และชุมชนที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ เพ่ือให้ข้อมูลข่าวสารของส้านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา และโรงเรียนในสังกัด สามารถกระจายได้อย่างทั่วถึงในทุกพ้ืนที่นั้นจ้าเป็นที่
จะต้องอาศัยสื่อ และช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายรูปแบบด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น กลุ่มอ้านวยการจึงจัดท้า
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายงานประชาสัมพันธ์ในการสร้างสื่อเพ่ือการประชาสัมพันธ์
ดิจิทัลขึ้น เพ่ือเป็นการเสริมสร้างประสิทธิภาพการท้างานของเครือข่ายงานประชาสัมพันธ์ส้านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพังงา ให้มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการด้าเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ 
9.  วัตถุประสงค์  
 1) เพ่ือสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ของส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 
 2) เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ และทักษะในการสร้างสื่อ และสามารถสร้างสื่อเพ่ือการประชาสัมพันธ์
ดิจิทัล และน้าเสนอผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ ได้ 
 3) เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมอบรมน้าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ในการปฏิบัติได้จริง 
10.  เป้าหมาย 
      เชิงปริมาณ (ผลผลิต) 
 1) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/เจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ ตัวแทนศูนย์
ประสานงานการประถมศึกษาอ้าเภอทุกอ้าเภอ ๆ ละ 5 คน รวมเป็น 40 คน วิทยากร จ้านวน 2 คน และบุคลากร
ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา จ้านวน 18 คน       
 เชิงคุณภาพ (ผลลัพท์) 
 2) ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา มีเครือข่ายงานประชาสัมพันธ์ ที่มีความเข้มแข็ง และมี
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
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 3) ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/เจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนมี 
ความรู้ และทักษะในการสร้างสื่อเพ่ือการประชาสัมพันธ์ดิจิทัล 
 4) การน้าเสนอข้อมูลข่าวสารการด้าเนินงานโครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ ของส้านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษาพังงา และโรงเรียนในสังกัด มีความถูกต้อง ทันสมัย และประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง 
11.  กิจกรรม และข้ันตอนการด าเนินงาน  

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายงาน
ประชาสัมพันธ์ในการสร้างสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ดิจิทัล 
ประกอบด้วย 1 กิจกรรม  ดังนี้  
กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายงานประชาสัมพันธ์ในการสร้างสื่อเพื่อการประ
ชามสัมพันธ์ดิจิทัล 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 จัดท้าและขออนุมัติโครงการ 
1.2 แต่งตั้งคณะท้างาน 
1.3 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายงาน
ประชาสัมพันธ์ในการสร้างสื่อเพ่ือการประชามสัมพันธ์ดิจิทัล 
1.4 รายงานสรุปผลการด้าเนินโครงการ 

มกราคม - กันยายน 66 ชัยพร สินทรัพย์ 

12.  งบประมาณ แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
      12.1   รวมทั้งหมด  28,900 บาท  
      12.2   ค่าใช้จ่ายจ้าแนกตามกิจกรรม 

กิจกรรม 
รวม 

งบประมาณ 

ระยะเวลาการเบิกจ่าย 
ไตรมาสที่ 

1 
ไตรมาสที่ 

2 
ไตรมาสที่ 

3 
ไตรมาสที่ 

4 
กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาศักยภาพเครือข่ายงาน
ประชาสัมพันธ์ในการสร้างสื่อเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์ดิจิทัล 
ค่าใช้จ่ายดังนี้ 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(2 มื้อ× 35 บาท×60 คน) 
- ค่าอาหารเที่ยง  

28,900 
 
 
 
 

4,200 
 

7,200 

  
 
 
 
 

4,200 
 

7,200 
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กิจกรรม 
รวม 

งบประมาณ 

ระยะเวลาการเบิกจ่าย 
ไตรมาสที่ 

1 
ไตรมาสที่ 

2 
ไตรมาสที่ 

3 
ไตรมาสที่ 

4 
(1 มื้อ× 120 บาท × 60 คน) 
 
- ค่าตอบแทนวิทยากร  
(3 ชั่วโมง× 1,200 บาท × 2 คน) 
- ค่าท่ีพักวิทยากร  
(1 ห้อง× 1,200 บาท × 1 คืน) 
- ค่าพาหนะ 
- ค่าวัสดุ 

 
 

7,200 
 

1,200 
 

5,000 
4,100 

 
 

7,200 
 

1,200 
 

5,000 
4,100 

รวม 28,900 - 28,900 - - 
หมายเหตุ   ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

13.  การวัดและประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ 

เชิงปริมาณ 
1) ร้อยละ 100 ของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ และทักษะในการสร้าง
สื่อเพ่ือการประชาสัมพันธ์ดิจิทัล และสามารถน้าเสนอผ่านช่องทางสื่อ
ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องทันสมัย และประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง 
เชิงคุณภาพ 
2) ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน้าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ได้อย่างถูกต้อง ทันสมัย และ
ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง 
3) ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา มีเครือข่ายงาน
ประชาสัมพันธ์ ที่มีความเข้มแข็ง และมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 

 
การสอบถาม 

 
 

 
การสอบถาม 

 
 

การสอบถาม 
 

 
แบบสอบถาม 

 
 

 
แบบสอบถาม 

 
 

แบบสอบถาม 
 

14.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา มีเครือข่ายประชาสัมพันธ์ที่เข้มแข็งผู้เข้าร่วมอบรมมี
ความรู้ และทักษะในการสร้างสื่อเพ่ือการประชาสัมพันธ์ดิจิทัล 
 2) ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถสร้างสื่อเพ่ือการประชาสัมพันธ์ดิจิทัล และน้าเสนอผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ 
 3) ผู้เข้าร่วมอบรมน้าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ 
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1. โครงการ การขับเคลื่อนการน้านโยบายสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 

2.แผนงาน  พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ 

3.กลุ่ม/หน่วยที่รับผิดชอบ  นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

4.ผู้รับผิดชอบโครงการ นายภิรมย์  อิสโร  

5.ลักษณะโครงการ    โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง  

6.สนองกลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององค์กรอย่างเป็นระบบครบวงจร 

7. ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับต่าง ๆ 

แผนระดับท่ี 1 

ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์   

เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส้าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 

การบรรลุตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา  

ได้ขับเคลื่อนการน้านโยบายสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา เพ่ือประโยชน์ในการบริหารและจัดการศึกษาให้มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการปฏิรูปโครงสร้างองค์กรด้านการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

แผนระดับท่ี 2 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้      

เป้าหมายข้อ 1.คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ้าเป็นของโลก

ศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท้างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น  

มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  

การบรรลุตามเป้าหมายของแผนแม่บท ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ได้ขับเคลื่อน

การน้านโยบายสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา ,มีการก้ากับดูแล ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา แก้ไข

ปัญหา ส่งผลให้การศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานและมีทักษะที่จ้าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 

แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง

ในศตวรรษที่ 21 

 แนวทางการพัฒนา 1. ปฏิรูปโครงสร้างองค์กรด้านการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ โดยเน้นการสร้างความ

รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ ตั้งแต่ระดับบนสุดลงไปจนถึงระดับโรงเรียน รวมถึงมีโครงสร้างแรงจูงใจและความรับผิดชอบ

ของหน่วยงานและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบที่เหมาะสม 

เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะ

ที่จ้าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
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การบรรลุตามเป้าหมายของแผนย่อย สถานศึกษาในสังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

ทุกแห่ง สามารถด้าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษาเป็นไปตามแนวทางกรอบนโยบายที่ สพป.พังงา ก้าหนดได้

อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ที่จ้าเป็นในโลกศตวรรษท่ี 21 

องค์ประกอบ : การบริหารจัดการระบบการเรียนรู้ 

ปัจจัย : การกระจายอ้านาจและการมีส่วนร่วมรับผิดชอบให้แก่ผู้บริหาร ครู ในสถานศึกษา และครอบครัว ชุมชน 

แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา 

เป้าหมายรวม 1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 

เรื่องและประเด็นปฏิรูป 6. การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา เพ่ือบรรลุเป้าหมายใน

การปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนและยกระดับ คุณภาพของการจัดการศึกษา 

เป้าหมายรวม 1. สถานศึกษาของรัฐมีความเป็นอิสระและมีธรรมาภิบาลในการบริหารและจัด

การศึกษา ครอบคลุมด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคลากร ด้านการ

บริหารงานทั่วไป และมีความรับผิดชอบต่อคุณภาพของการจัดการศึกษา 

ประเด็นการปฏิรูป 6.1 สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา 

กิจกรรมที่ 2 ขับเคลื่อนสถานศึกษาท่ีมีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการศึกษา 

เป้าหมายรวม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับส่วนกลาง และสถานศึกษาน้าแผนปฏิบัติการไปสู่ 

การปฏิบัติได้ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
o ยุทธศาสตร์ที่  - 

แผนความม่ันคงแห่งชาติ 
o ยุทธศาสตร์ที่  - 

แผนระดับท่ี 3 (ตามมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560) 
o แผนที่สอดคล้อง แผนปฏิบัติราชการ ของส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
o แผนที่สอดคล้อง แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี ของส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
o นโยบายการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
o นโยบายการรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 
o นโยบายการลดความเหลื่อมล้้าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
o นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ้ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
o นโยบายการยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
o นโยบายการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
o นโยบายการส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
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o นโยบายการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และพัฒนา และ

นวัตกรรม 
o นโยบายการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ กับการใช้

ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
o นโยบายการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริต 

และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
o นโยบายการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
     ............................................................................................................................. ...................................... 
นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ 
o 1. การจัดการศึกษาเพ่ือความปลอดภัย 
o 2. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
o 3. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย 
o 4. การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
o 5. การส่งเสริมสนับสนุนวิชาชพีครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
o 6. การพัฒนาระบบราชการ และการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล 
o 7. การขับเคลื่อนกฎหมายการศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติ 

นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
o ด้านความปลอดภัย 
o ด้านโอกาสและการลดความเหลื่อมล้้าทางการศึกษา 
o ด้านคุณภาพ 
o ด้านประสิทธิภาพ 

8. หลักการและเหตุผล   
 ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก้าหนดนโยบายเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

ให้มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากลบนพ้ืนฐานความเป็นไทย มีพันธกิจในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากร

วัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยม ๑๒ ประการ การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม การบูรณาการ

การจัดการศึกษา และส่งเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษาโดยมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์

ชาติระยะ ๒๐ ปี โดยมุ่งเน้น “ความมัน่คง มั่งค่ัง และยั่งยืน” 

 กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายส้าคัญหลายประการที่จะน้าไปสู่การปฏิรูปการศึกษา โดยมีเจตนารมณ์  

เพ่ือสร้างโอกาสและคุณภาพทางการศึกษา ซึ่งทุกภาคส่วนมีบทบาทในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาไปสู่

ความส้าเร็จ โดยเฉพาะผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ถือได้ว่าเป็น Key Success Factor เพราะเป็น
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จุดเชื่อมของนโยบายของนโยบายกับการปฏิบัติที่ใกล้ชิดกับผู้เรียนมากที่สุดซึ่งแน่นอนว่าผู้บริหารการศึกษา 

ผู้บริหารสถานศึกษา นอกจากจะมีความรู้ความสามารถสูงแล้วต้องเป็นผู้น้าครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตลอดจนผู้ปกครองและชุมชนให้มาร่วมมือส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ดังนั้นจึงต้องมีการคัดเลือก

ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ที่พร้อมด้วยวัยวุฒิ คุณวุฒิและมีศักยภาพในการเป็นผู้น้าสถานศึกษา 

จากนโยบายและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงามีความตระหนัก

และจะด้าเนินการขับเคลื่อนการน้านโยบายสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา สังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาพังงา  อย่างมีประสิทธิภาพ 

9. วัตถุประสงค์  

เพ่ือขับเคลื่อนการน้านโยบายสูก่ารปฏิบัติในสถานศึกษา สังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 

10. เป้าหมาย 

     เชิงปริมาณ 

ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาสังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงาได้รับการขับเคลื่อน

นโยบายสู่การปฏิบัติ 

     เชิงคุณภาพ  

  สถานศึกษาสังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงาที่ได้รับการขับเคลื่อนนโยบายสู่ 

การปฏิบัติด้าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

11. กิจกรรมขั้นตอนการด าเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

โครงการการขับเคลื่อนการน านโยบายสู่การปฏิบัติใน

สถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 

ประกอบด้วย 1 กิจกรรม ดังนี้ 

กิจกรรมที่ 1 การขับเคลื่อนการน านโยบายสู่การปฏิบัติใน

สถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา    

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1.1 จัดท้าและขออนุมัติโครงการ 

1.2 แต่งตั้งคณะท้างานประกอบด้วย  

1.3 ประชุมคณะท้างานเพ่ือวางแผนการการขับเคลื่อนการน้า

นโยบายสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาพังงา ประกอบด้วย 

      - คณะท้างานเก็บข้อมูล 

  

  

 

 มกราคา –  

กันยายน 2566 

  

 

  

นายภิรมย์  อิสโร 
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กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

       - คณะท้างานรวบรวมรายงาน สรุปผล 

       - คณะท้างานการจัดท้าวีดีทัศน์ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

       - คณะท้างานฝ่ายประสานงาน 

12. งบประมาณ  แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสร้างทรัพยากรมนษุย์ 

 12.1 รวมทั้งหมด 80,000 บาท 

 12.2 ค่าใช้จ่ายจ้าแนกตามกิจกรรม 

 
รวม    

งบประมาณ 

ระยะเวลาการเบิกจ่าย 

กิจกรรม ไตรมาสที่ 

1 

ไตรมาสที่ 

2 

ไตรมาสที่ 

3 

ไตรมาสที่ 

4 

กิจกรรมที่ 1 การขับเคลื่อนการน า

นโยบายสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาพังงา จ้านวน 30 คน 

ประชุมและด้าเนนิการชดุละ 4 ครัง้ๆ  ละ 2 

วัน  

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  

(30คนx35บาทx2มื้อx8วัน)  

- ค่าอาหารกลางวัน  

(30คนx120บาทx1 มื้อx8วัน)  

- ค่าวัสดุ 

80,000 

 

 

 

 

16,800 

 

28,800 

 

34,400 

-  

 

 

 

 

8,400 

 

14,400 

 

17,200 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

8,400 

 

14,400 

 

17,200 

รวม 80,000 - 40,000 - 40,000 

  

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

 ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาสังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาพังงาได้รับการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ 

ตรวจติดตาม

และประเมินผล 

แบบตรวจติดตาม

และประเมินผล 

 

บ
 

13. การประเมินผล

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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สู่การปฏิบัติด้าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สถานศึกษาสังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงาที่ได้รับการขับเคลื่อนนโยบาย 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 14.
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1. ช่ือโครงการ  อบรมหลักสูตร “พัฒนาศักยภาพความสามารถด้านงานพัสดุ ส้าหรับผู้ปฏิบัติงานพัสดุสถานศึกษา 

2. แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ 

3. กลุ่ม/หน่วยที่รับผิดชอบ   กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

4. ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางมนต์นภา  ถนอมสิน 

5. ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง      โครงการใหม่ 

6. สนองกลยุทธ์ที่  4   เพ่ิมประสิทธิภาพและการบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบครบวงจร 

7. ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับต่าง ๆ 

แผนระดับท่ี 1 

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 ประเด็นข้อ 5. บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส้านึก มีความสามารถ

สูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 

                ข้อย่อย 5.2 บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท้างานเพ่ือประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนา  

ตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 

เป้าหมายข้อ  1. ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท้างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความ 

ต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

 การบรรลุตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ด้วยกรมบัญชีกลาง ได้ก้าหนดและแจ้งแนวทางการ

ปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)  

ให้หน่วยงานของรัฐ ด้าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  

และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพ่ือความโปร่งใส 

คุ้มค่า ประหยัด เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และป้องกันการทุจริต สถานศึกษาในสังกัดส้านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา เป็นหน่วยงานของรัฐ ที่จะต้องด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) และผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสถานศึกษา มีการ

เปลี่ยนแปลงโยกย้ายทุกปี ท้าให้ผู้ปฏิบัติงานใหม่ ไม่มีความรู้ความช้านาญในการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ซึ่งเสี่ยงต่อการด้าเนินงานไม่เป็นไปตามระเบียบ 

กฎหมาย ข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา จึงได้

จดัท้าโครงการอบรมหลักสูตร “พัฒนาศักยภาพความสามารถด้านพัสดุ” ส้าหรับผู้ปฏิบัติงานพัสดุสถานศึกษา เพ่ือ

พัฒนาศักยภาพด้านความรู้ความเข้าใจระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงวิธี

ด้าเนินงานและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการปรับ

สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
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แผนระดับท่ี 2 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

 เป้าหมายระดับประเด็น บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 

 การบรรลุตามเป้าหมายของแผนแม่บท  สถานศึกษาในสังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

พังงา เป็นหน่วยงานของรัฐ ที่จะต้องด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Government 

Procurement : e-GP) และผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสถานศึกษา มีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายทุกปี ท้าให้

ผู้ปฏิบัติงานใหม่ ไม่มีความรู้ความช้านาญในการจัดซื้อจัดจ้างในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government 

Procurement : e-GP) ซึ่งเสี่ยงต่อการด้าเนินงานไม่เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรี 

ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา จึงได้จัดท้าโครงการอบรมหลักสูตร “พัฒนา

ศักยภาพความสามารถด้านพัสดุ” ส้าหรับผู้ปฏิบัติงานพัสดุสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านความรู้ความ

เข้าใจระเบียบ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงวิธีด้าเนินงานและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ส่งผลให้การบริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 

แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

 แนวทางการพัฒนา 3) พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทให้มีความรู้ความสามารถสูง มีทักษะการคิด

วิเคราะห์และการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีระบบการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐให้มี

สมรรถนะใหม่ๆ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม ทักษะด้านดิจิทัล มีทัศนคติและกรอบความคิดในการ

ท้างานเพ่ือให้บริการประชาชนและอ้านวยความสะดวกภาคเอกชนและภาคประชาชนเพ่ือประโยชน์ของการ

พัฒนาประเทศ สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงบริบทการพัฒนามีการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม การ

ปรับเปลี่ยนแนวคิดให้การปฏิบัติราชการเป็นมืออาชีพ มีจิตบริการ ท้างานในเฃิงรุกและมองไปข้างหน้า สามารถบูร

ราการการท้างานร่วมกับภาคส่วนอ่ืนได้อย่างเป็นรูปธรรม และมีจิตส้านึกในการปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ

และความสุจริต ปฏิบัติงานตามหลักการและหลักวิชาชีพด้วยความเป็นธรรมลัเสมอภาค กล้ายืนหยัดในการกระท้า

ที่ถูกต้อง ค้านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ตลอดจนส่งเสริมให้มีการคุ้มครองและปกป้อง

บุคลากรภาครัฐที่กล้ายืนหยัดในการกระท้าที่ถูกต้องและมีพฤติกรรทการปฏิบัติงานตามจริยธรรมและ

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

 เป้าหมายของแผนย่อย บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท้างานเพ่ือประชาชน ยึดหลักคุณธรรม 

จริยธรรม มีจิตส้านึก มีความสามารถสูง มุ่งม่ันและเป็นมืออาชีพ    

 การบรรลุตามเป้าหมายของแผนย่อย เป็นการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุสถานศึกษา มีการจัดซื้อจัด

จ้างในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ได้อย่างถูกวิธี ไม่มีผู้ประกอบการร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษา 

และผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ได้ตามเป้าหมายที่

คณะรัฐมนตรีก้าหนด ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายที่บุคลากรมีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ  
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องค์ประกอบ : กระบวนการการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ปัจจัย : หลักเกณฑ์ กฎ กติกา ตลอดจนแนวปฏิบัติต่าง ๆ เกี่ยวกับบริหารทรัพยากรบุคคลที่ตอบสนองต่อ

สถานการณ์เพ่ือสร้างคนดีคนเก่งในภาครัฐ 

แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 

 เป้าหมายรวม 1. จัดองค์กรภาครัฐให้เปิดกว้างและเชื่อมโยงข้อมูลกันด้วยระบบดิจิทัล 

  ประเด็นปฏิรูปด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 6. การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ คล่องตัว โปร่งใส และมีกลไก

ป้องกันการทุจริตทุกข้ันตอน 

กลยุทธ์ที่ 1 น้าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้มีความคล่องตัว และมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น 

แผนงานที่ 1 การพัฒนาระบบดิจิทัลเพ่ือสนับสนุนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐแบบครบวงจร 

กิจกรรม 1.1 จัดระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) 

     เป้าหมายกิจกรรม 1. ระบบงานดิจิทัลเพ่ือสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐให้สามารถใช้ในการจัดซื้อ

จัดจ้างตามที่กฎหมายก้าหนด ได้อย่างคล่องตัว และมีประสิทธิภาพ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
o ยุทธศาสตร์ที่  - 

แผนความม่ันคงแห่งชาติ 
o ยุทธศาสตร์ที่  - 

แผนระดับท่ี 3 (ตามมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560) 
o แผนที่สอดคล้อง แผนปฏิบัติราชการ ของส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
o แผนที่สอดคล้อง แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี ของส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
o นโยบายการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
o นโยบายการรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 
o นโยบายการลดความเหลื่อมล้้าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
o นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ้ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
o นโยบายการยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
o นโยบายการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
o นโยบายการส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
o นโยบายการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และพัฒนา และ

นวัตกรรม 
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o นโยบายการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ กับการใช้

ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
o นโยบายการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริต 

และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
o นโยบายการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
     ............................................................................................................................. ...................................... 
นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ 
o 1. การจัดการศึกษาเพ่ือความปลอดภัย 
o 2. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
o 3. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย 
o 4. การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
o 5. การส่งเสริมสนับสนุนวิชาชพีครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
o 6. การพัฒนาระบบราชการ และการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล 
o 7. การขับเคลื่อนกฎหมายการศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติ 

นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
o ด้านความปลอดภัย 
o ด้านโอกาสและการลดความเหลื่อมล้้าทางการศึกษา 
o ด้านคุณภาพ 
o ด้านประสิทธิภาพ 

8. หลักการและเหตุผล 

 ด้วยกรมบัญชีกลาง ได้ก้าหนดและแจ้งแนวทางการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ให้หน่วยงานของรัฐ ด้าเนินการตามพระราชบัญญัติ

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพ่ือความโปร่งใส คุ้มค่า ประหยัด เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็น

ธรรม และป้องกันการทุจริต สถานศึกษาในสังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา เป็นหน่วยงาน

ของรัฐ ที่จะต้องด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) และ

ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสถานศึกษา มีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายทุกปี ท้าให้ผู้ปฏิบัติงานใหม่ ไม่มีความรู้ความ

ช้านาญในการจัดซื้อจัดจ้างในระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ซึ่งเสี่ยงต่อการ

ด้าเนินงานไม่เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น ส้านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาพังงา จึงได้จัดท้าโครงการอบรมหลักสูตร “พัฒนาศักยภาพความสามารถด้านพัสดุ” 

ส้าหรับผู้ปฏิบัติงานพัสดุสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านความรู้ความเข้าใจระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ      
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มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงวิธีด้าเนินงานและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)     

ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

9. วัตถุประสงค์ 

 1) เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสถานศึกษา มีความรู้ความเข้าใจระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ และมติ
คณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง 
 2) เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสถานศึกษา สามารถด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Government Procurement : e-GP) ได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามระเบียบและข้ันตอนที่ก้าหนด  
 3) เพ่ือให้การเบิกจ่ายเงินของส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา เป็นไปตามเป้าหมายที่
คณะรัฐมนตรีก้าหนด 
10. เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ (ผลผลิต) 
 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสถานศึกษา จ้านวน 134 คน ได้รับการอบรมหลักสูตร “พัฒนา

ศักยภาพความสามารถด้านงานพัสดุ ส้าหรับผู้ปฏิบัติงานพัสดุสถานศึกษา 
     เชิงคุณภาพ (ผลลัพท์) 
 1) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสถานศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ 
และมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องด้านการพัสดุ 
 2) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสถานศึกษา สามารถด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-GP) ได้อย่างถูกต้องตามระเบียบและขั้นตอนที่ก้าหนด 
 3) ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา  สามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้อย่างรวดเร็ว และ
เป็นไปตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีก้าหนด เมื่อผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสถานศึกษาด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้
อย่างถูกวิธี 
 

11. กิจกรรม และข้ันตอนการด าเนินงาน 
กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

โครงการอบรมหลักสูตร “พัฒนาศักยภาพความสามารถ
ด้านงานพัสดุ ส าหรับผู้ปฏิบัติงานพัสดุสถานศึกษา 
ประกอบด้วย 2 กิจกรรม ดังนี้ 
กิจกรรมที่ 1 จัดเตรียมเอกสารในการจัดอบรม 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 จัดท้าคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างในระบบอิเล็กทรอนิกส์  

(e-GP) วิธีเฉพาะเจาะจง 

 
 
 

กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2566 
 
 
 

 
 
 

นางมนต์นภา  
ถนอมสิน 
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กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1.2 รวบรวมระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี
ที่เก่ียวข้องเป็นปัจจุบัน 

กิจกรรมที่ 2 จัดอบรมผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของ
สถานศึกษา จ้านวน 2 รุ่น ๆ ละ 1 วัน ๆ ละ 82 คน  
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2.1 แต่งตั้งคณะท้างานด้าเนินการจัดอบรม 
2.2 จัดอบรมผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุสถานศึกษา 
     - เจ้าหน้าที่ด้านพัสดุของสถานศึกษา จ้านวน 134 คน  
2.3 สรุปผลการด้าเนินงาน 

 
 
 

มีนาคม 2566 

 
 
 

นางมนต์นภา  
ถนอมสิน 

12. งบประมาณ  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ 

 12.1 รวมทั้งหมด  52,560   บาท 

 12.2 ค่าใช้จ่ายจ้าแนกตามกิจกรรม 

กิจกรรม 

รวม 

งบประมาณ 

ระยะเวลาการเบิกจ่าย 

ไตรมาสที่ 

1 

ไตรมาสที ่

2 

ไตรมาสที่ 

3 

ไตรมาสที ่

4 

กิจกรรมที่ 1 จัดเตรียมเอกสาร

ในการจัดอบรม มีค่าใช้จ่าย 

ดังนี้ 

- ค่าวัสดุ 

5,000 

 

5,000 

  

 

5,000 

  

กิจกรรมที่ 2 จัดอบรม

ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของ

สถานศึกษา จ านวน 2 รุ่น ๆ 

ละ 1 วัน วันละ 67 คน 

ค่าใช้จ่าย 

1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

   - ผู้เข้าอบรม 134 คน 

   - วิทยากร 2 คน 

   - คณะท้างาน 13 คน  

 (รุ่นละ 82 คน x 35 บาท x 4) 

2. ค่าอาหารกลางวัน 

47,560 

 

 

 

 

11,480 

 

 

 

 

19,680 

  

 

 

 

 

11,480 

 

 

 

 

19,680 

  



ห น้ า  | 251 

 

กิจกรรม 

รวม 

งบประมาณ 

ระยะเวลาการเบิกจ่าย 

ไตรมาสที่ 

1 

ไตรมาสที ่

2 

ไตรมาสที่ 

3 

ไตรมาสที ่

4 

    - ผู้เข้าอบรม 134 คน 

    - วิทยากร 2 คน 

    - คณะท้างาน 13 คน 

(รุ่นละ 82 คน x 120 บาท x 2) 

3. ค่าใช้จ่ายส้าหรับวิทยากร 

   - ค่าตอบแทนวิทยากร  

(รุ่นละ 6 ชม) 2 รุ่น 

   (12 ชม. X 600 บาท x 2 คน) 

      - ค่าพาหนะ  

   (2 คน x 1,000) 

 

14,400 

 

 

2,000 

  

14,400 

 

 

2,000 

  

รวม 52,560 - 52,560 - - 

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

13. การวัดและประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส้าเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ 

เชิงปริมาณ 
1) ร้อยละ 100 ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของ
โรงเรียน ในสังกัดได้รับการอบรม 
2) ร้อยละ 80 ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของโรงเรียน 
จัดซื้อจัดจ้างในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)  
ได้อย่างถูกต้อง  
เชิงคุณภาพ  
3) ไม่มีผู้ประกอบการร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง
ของสถานศึกษา 
4) ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของ  สพป.พังงา  
เป็นไปตามเป้าหมายที่ สพฐ.ก้าหนด 

1. หลักฐานการจดัซื้อจัดจ้างถูกต้อง 
โดยไม่มีการส่งคืนแก้ไข 
2. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณราย- 
ไตรมาส ที่ สพฐ. สรุปแจ้ง สพท. 
 
 

1. ระเบียบ กฎหมาย
ข้อบังคับ และมติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดซื้อจัดจ้าง 
2. คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างใน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์  
(e-GP) 
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14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 1) ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสถานศึกษา ได้รับความรู้ความเข้าใจระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ และมติ

คณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง 

           2) ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสถานศึกษา สามารถด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) 

ได้อย่างถูกต้อง 

 3) การด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษาเป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 

และไม่มีการร้องเรียนจากผู้ประกอบ 

  4) ผลการเบิกจ่ายเงินของ สพป.พังงา ได้ตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรี ก้าหนด 
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1. ชื่อโครงการ พัฒนาสมรรถนะข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 
2. แผนงาน  พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์    
3. กลุ่ม/หน่วยที่รับผิดชอบ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวชนัญชิดา  เจริญส้าราญ 
5. ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง    โครงการใหม่  
6. สนองกลยุทธ์ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององค์กรอย่างเป็นระบบครบวงจร 
7. ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับต่าง ๆ  
แผนระดับท่ี 1 

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
    ประเด็นข้อ 5. บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส้านึก มีความสามารถ

สูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 
         ข้อย่อย 5.2 บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท้างานเพื่อประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนาตาม

เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 
 เป้าหมาย 1. ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท้างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความ

ต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส    
 การบรรลุตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา เล็งเห็นถึง

ความส้าคัญต่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการ
พัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัด
การศึกษา การศึกษาดูงานเป็นวิธีการหนึ่งที่จะพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
โดยตรง สามารถน้าความรู้ที่ได้รับมาเปรียบเทียบและลงมือปฏิบัติงานได้รวดเร็ว ลดระยะเวลา และช่วยแก้ไข
ปัญหาได้ง่ายข้ึน เป็นการเพ่ิมประสบการณ์โดยตรง 
แผนระดับท่ี 2 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ   
 เป้าหมายระดับประเด็น 1. บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 

    การบรรลุตามเป้าหมายของแผนแม่บท ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงามุ่งเน้น 
การพัฒนา ให้เป็นบุคลการยุคใหม่ที่มีศักยภาพ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง สามารถน้าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนย่อยการสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
 เป้าหมายของแผนย่อย บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท้างานเพ่ือประชาชน ยึดหลักคุณธรรม 

จริยธรรม มีจิตส้านึก มีตวามสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ   
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 การบรรลุตามเป้าหมายของแผนย่อย ส้านักงานเชตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา มุ่งเน้นให้

บุคลากรผู้ให้บริการมีทัศนคติที่ดีต่อการให้บริการ มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ท้าให้เกิดบรรยากาศที่ดีในการ
ท้างานและเกิดการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ มีความรู้ ความประพฤติและคุณลักษณะเหมาะสม
ในหน้าที่ความรับผิดชอบตามมาตรฐานต้าแหน่งที่ ก.ค.ศ. ก้าหนด และน้าความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้
ในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

แผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา 
เป้าหมายที่ 4. จัดระบบบุคลากรภาครัฐให้มีมาตรฐานกลาง เพ่ือสรรหา และรักษาไว้ซึ่งก้าลังคนที่มี

คุณภาพสูง มีคุณธรรม และจริยธรรมในการท้างานอย่างมืออาชีพ เป็นที่ไว้วางใจของประชาชน 
ประเด็นปฏิรูปที ่4. ก้าลังคนภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมและมีสมรรถนะสูงพร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
เป้าหมายที่ 3. ก้าลังคนภาครัฐมีความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่

รวดเร็วและผันผวน 
เป้าหมายที ่4. ก้าลังคนภาครัฐมีวัฒนธรรม ค่านิยมและอุดมการณ์ส้าหรับการเป็นเจ้าหน้าที่ภาครัฐยุคใหม่ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
o ยุทธศาสตร์ที่  - 

แผนความม่ันคงแห่งชาติ 
o ยุทธศาสตร์ที่  - 

แผนระดับท่ี 3 (ตามมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560) 
o แผนที่สอดคล้อง แผนปฏิบัติราชการ ของส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
o แผนที่สอดคล้อง แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี ของส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
o นโยบายการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
o นโยบายการรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 
o นโยบายการลดความเหลื่อมล้้าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
o นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ้ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
o นโยบายการยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
o นโยบายการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
o นโยบายการส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
o นโยบายการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และพัฒนา และ

นวัตกรรม 
o นโยบายการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ กับการใช้

ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
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o นโยบายการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริต 

และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
o นโยบายการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
     ...................................................................................................................................................................  
นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ 
o 1. การจัดการศึกษาเพ่ือความปลอดภัย 
o 2. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
o 3. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย 
o 4. การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
o 5. การส่งเสริมสนับสนุนวิชาชพีครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
o 6. การพัฒนาระบบราชการ และการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล 
o 7. การขับเคลื่อนกฎหมายการศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติ 

นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
o ด้านความปลอดภัย 
o ด้านโอกาสและการลดความเหลื่อมล้้าทางการศึกษา 
o ด้านคุณภาพ 
o ด้านประสิทธิภาพ 

8. หลักการและเหตุผล 
  ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 – 2580) และแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาก้าหนดให้มี
การพัฒนาให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่ดี โดยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ
ที่ 21 ตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย มีเป้าหมาย ให้ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ
ตามาตรฐาน มีทักษะที่จ้าเป็นของโลกอนาคต สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสารและท้างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งเป็นพลเมือง ที่รู้สิทธิและหน้าที่ มีความรับผิดชอบและ
มีจิตสาธารณะ  
  การพัฒนาประสิทธิภาพในการท้างาน เป็นการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ได้มาซึ่งผลผลิตที่เพิ่มขึ้นหรือ
สามารถลดต้นทุนได้เพิ ่มขึ ้น ถ้าจะว่าไปแล้วการพัฒนาประสิทธิภาพในการท้างาน ถือเป็นการพัฒนา
เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนอย่างมีคุณภาพ  ครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
ลูกจ้างประจ้าเป็นบุคคลที่มีความส้าคัญยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา อันจะส่งผลต่อเด็กนักเรียนโดยตรง
ในการพัฒนาประเทศชาติสู่ความเป็นสังคมอุดมปัญญา การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ 
ศักยภาพและการสร้างขวัญ ก้าลังใจเป็นแนวทางหรือวิธีการที่จะส่งเสริมให้การพัฒนาการเรียนการสอน 
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ส่งผลไปยังนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมก้าวไปสู่สังคมภายนอกและสามารถด้ารงชีวิต
ในสังคมได้อย่างมีความสุข รองรับการปฏิรูปการขับเคลื่อนทางการศึกษาของประเทศ และภูมิภาคในศตวรรษที่ 21 
  ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา  เล็งเห็นถึงความส้าคัญต่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดีมี
ความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็น
ครู  และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นวิธีการหนึ่งที่จะพัฒนาศักยภาพ
การบริหารจัดการศึกษา โดยการศึกษาดูงานโดยตรง สามารถน้าความรู้ที ่ได้รับมาเปรียบเทียบและลงมือ
ปฏิบัติงานได้รวดเร็ว ลดระยะเวลา และช่วยแก้ไขปัญหาได้ง่ายขึ้น เป็นการเพ่ิมประสบการณ์โดยตรง 

9.  วัตถุประสงค์  
1) เพ่ือให้บุคลากรในส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงาได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์การบริหารจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้จากโรงเรียนที่ประสบความส้าเร็จเป็นตัวอย่างได้ 
2) เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้ปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีปฏิบัติ ในด้านการบริหารจัดการที่มี

ประสิทธิภาพ 
 3) เพ่ือให้บุคลากรผู้ให้บริการมีทัศนคติที่ดีต่อการให้บริการ มีพฤติกรรมบริการที่ดี ผู้รับบริการทัศนคติต่อ
บุคลากรในทิศทางที่ดีขึ้น ท้าให้เกิดบรรยากาศที่ดีในการท้างานและเกิดการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ 
  4) เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้าแหน่งครูผู้ช่วย ได้เข้ารับการปฐมนิเทศ เตรียม
ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ต้าแหน่งครูผู ้ช่วย มีความรู้ ความประพฤติและคุณลักษณะเหมาะสมใน
หน้าที่ความรับผิดชอบตามมาตรฐานต้าแหน่งที่ ก.ค.ศ. ก้าหนด สามารถไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเป็นครูที่ดี  
10.  เป้าหมาย 
      เชิงปริมาณ (ผลผลิต) 
  1) บุคลากรทางการศึกษาในส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา จ้านวน 40 คน เข้า
ร่วมกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 

2) ผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา จ้านวน 40 คน เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนา
ศักยภาพของผู้บริหารสถานศึกษา 

3) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 
จ้านวน  45  คน เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 

 4) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้าแหน่งครูผู้ช่วย จ้านวน 200 คน  
 เชิงคุณภาพ (ผลลัพท์) 
 5) บุคลากรในส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่ สามารถน้าไปประยุกต์ใช้กับส้านักงานเขตพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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  6) ผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการ

บริหารจัดการศึกษา สามารถน้าไปประยุกต์ใช้กับสถานศึกษาของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
   7) บุคลากรในส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา เกิดพฤติกรรมบริการที่ดี มีทักษะ
การสื่อสาร เกิดการประสานงานที่ดี และเกิดสุขภาวะที่ดี 

  8) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้าแหน่งครูผู้ช่วย ได้รับการพัฒนา ให้เป็นครูยุคใหม่                    
มีศักยภาพ ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 
11.  กิจกรรม และข้ันตอนการด าเนินงาน  

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
โครงการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการและบุคลากรทางการ
ศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 
ประกอบด้วย 3 กิจกรรม  ดังนี้  
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารการศึกษา 
ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พังงา  
กิจกรรมย่อยท่ี 1.1 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใน
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา  
จ านวน 3 วัน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
  1.1.1 จัดท้าโครงการ เสนอโครงการ พร้อมทั้งขออนุมัติ
โครงการ 
  1.1.2 ส้ารวจบุคลากรที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ 
  1.1.3 ประชุมคณะท้างานและมอบหมายหน้าที่ 
  1.1.4 ประสานงาน สถานที่และผู้เกี่ยวข้อง 
  1.1.5 ขออนุมัติให้บุคลากรไปราชการตามโครงการ 
  1.1.6 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
  1.1.7 สรุปผลการด้าเนินกิจกรรม 
กิจกรรมย่อยท่ี 1.2 การพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร
การศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 5 วัน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
  1.2.1 ขออนุมัติด้าเนินกิจกรรม 

 
 
 

 
 
 
 

ตุลาคม 2565 – 
กันยายน 2566 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มกราคม – กันยายน 2566 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ชนัญชิดา  
เจริญส้าราญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชนัญชิดา  
เจริญส้าราญ 
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กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

  1.2.2 ส้ารวจบุคลากรที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ
ผ่านไลน์กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา 
  1.2.3 ประชุมคณะท้างานและมอบหมายหน้าที่ 
  1.2.4 ประสานงาน สถานที่และผู้เกี่ยวข้อง 
  1.2.5 แจ้งอนุมัติให้ผู้บริหารสถานศึกษาไปราชการตาม
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา 
  1.2.6 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
  1.2.7 สรุปผลการด้าเนินกิจกรรม 
กิจกรรมที่ 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา
สมรรถนะและเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
  2.1 ขออนุมัติด้าเนินกิจกรรม 
  2.2 ส้ารวจบุคลากรที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ 
พร้อมทั้งส้ารวจสถานที่ที่จัดโครงการ 
  2.3 แต่งตั้งคณะท้างานและประชุมคณะท้างาน 
  2.4 ประสานวิทยากร สถานที่และผู้เกี่ยวข้อง 
  2.5 ขออนุมัติให้บุคลากรไปราชการ 
  2.6 ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
  2.7 สรุปผลการจัดประชุม 
กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพในศตวรรษ
ที่ 21 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
  3.1 ส้ารวจข้อมูลจ้านวนครูผู้ช่วย ที่ต้องเข้ารับ 
การปฐมนิเทศและอบรม 
  3.2 แต่งตั้งคณะกรรมการด้าเนินงานและจัดท้าหลักสูตร
การอบรม 
  3.3 ประสานวิทยากรและคณะท้างานและจัดประชุมเตรียม
ความพร้อม 
  3.4 ด้าเนินการอบรมพัฒนาตามหลักสูตรที่ก้าหนด 
  3.5 สรุป ประเมินและรายงานผล 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
มกราคม – กันยายน 2566 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มกราคม – กันยายน 2566 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชนัญชิดา  
เจริญส้าราญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชนัญชิดา  
เจริญส้าราญ 
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12.  งบประมาณ แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
      12.1   รวมทั้งหมด 355,500 บาท  
      12.2   ค่าใช้จ่ายจ้าแนกตามกิจกรรม 

กิจกรรม 
รวม 

งบประมาณ 

ระยะเวลาการเบิกจ่าย 
ไตรมาสที่ 

1 
ไตรมาสที่ 

2 
ไตรมาสที่ 

3 
ไตรมาสที่ 

4 
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาศักยภาพของ
ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา 
ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพังงา  
กิจกรรมย่อยท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพังงา จ านวน 3 วัน 
มีค่าใช้จ่ายดังนี้ 
- ค่าพาหนะ (40 คน x 1,000 บาท) 
- ค่าของที่ระลึก (1 ชิ้น x 1,000 บาท) 
- ค่าวัสดุน้้ามันเชื้อเพลิง 
- ค่าท่ีพัก  
   (20 ห้อง x 1,200 บาท x 2 คืน) 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง (40 x 240 บาท x 1 วัน) 
กิจกรรมย่อยท่ี 2 การพัฒนาศักยภาพของ
ผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหาร
สถานศึกษา จ านวน 5 วัน 
มีค่าใช้จ่ายดังนี้ 
- ค่าพาหนะ (40 คน x 1,000 บาท 
- ค่าท่ีพัก (20 ห้อง x 1,200 x 2 คืน) 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง  
   (40 คน x 240 บาท x 5 วัน) 
- ค่าของที่ระลึก (3 ชิ้น x 1,000 บาท) 
- ค่าป้ายไวนิล (1 ชิ้น x 500 บาท) 
กิจกรรมที่ 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการการ
พัฒนาสมรรถนะและเสริมสร้างศักยภาพใน

 
 

 
 

 
100,000 

 
 
 

40,000 
1,000 
1,400 

48,000 
 

9,600 
100,000 

 
 
 

40,000 
8,000 

48,000 
 

3,000 
1,000 

92,000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

40,000 
1,000 
1,400 

48,000 
 

9,600 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40,000 
8,000 

48,000 
 

3,000 
1,000 
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กิจกรรม 
รวม 

งบประมาณ 

ระยะเวลาการเบิกจ่าย 
ไตรมาสที่ 

1 
ไตรมาสที่ 

2 
ไตรมาสที่ 

3 
ไตรมาสที่ 

4 
การปฏิบัติงานของบุคลากรในส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 
มีค่าใช้จ่ายดังนี้ 
- ค่าท่ีพัก 1 คืน   (45 คน x 600 บาท) 
- ค่าอาหารกลางวัน  
  (45 คน x 2 มื้อ x 300 บาท) 
- ค่าอาหารเย็น  
  (45 คน x 1 มื้อ x 300 บาท) 
- ค่าอาหารว่าง  
  (45 คน x 4 มื้อ x 50 บาท) 
- ค่าวิทยากร(6 ชม. x 600 บาท x 2 คน) 
- ค่าพาหนะ 
- ค่าวัสดุ  
- ค่าป้ายไวนิล 
กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาครูผู้ช่วยสู่ครูมือ
อาชีพในศตวรรษที่ 21 
มีค่าใช้จ่ายดังนี้ 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(210  x 35 บาท x 2 มื้อ) 

- ค่าอาหารกลางวัน 
 (210 คน x 120 บาท x 1 มื้อ) 
- ค่าวิทยากร 
 (1,200 บาท x 12 ชั่วโมง) 
- ค่าท่ีพัก (1 ห้อง x 1,200 บาท x 1 คืน) 
- ค่าพาหนะ 
- ค่าไวนิล 
- ค่าวัสดุ 

 
 
 

27,000 
27,000 

 
13,500 

 
9,000 

 
7,200 
5,000 
 2,300 
1,000 

63,500 
 
 

14,700 
 

25,200 
 

14,400 
 

1,200 
4,000 
1,000 
3,000 

 
 

 
27,000 
27,000 

 
13,500 

 
9,000 

 
7,200 
5,000 
 2,300 
1,000 

 
 
 

14,700 
 

25,200 
 

14,400 
 

1,200 
4,000 
1,000 
3,000 

รวม 355,500 - - - 355,500 
หมายเหตุ   ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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13.  การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ 
1) ร้อยละ 80 ของบุคลากรในส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พังงาได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารจัดการเขตพ้ืนที่จาก
ส้านักงานเขตพ้ืนที่ที่ประสบความส้าเร็จเป็นตัวอย่างได้  
2) ร้อยละ 80 ของผู้บริหารสถานศึกษาสามารถปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีปฏิบัติ 
ในด้านการบริหารจัดการได้อย่างประสิทธิภาพ 
3) ร้อยละ 80 ของบุคลากรในส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พังงา มีพฤติกรรมบริการที่ดี มีทักษะการสื่อสาร เกิดการประสานงานที่ดี 
และเกิดสุขภาวะที่ดีในองค์กรอย่างยั่งยืน 
4) ร้อยละ 80 ของข้าราชการครูต้าแหน่งครูผู้ช่วยได้รับการปฐมนิเทศและ
อบรมพัฒนาวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพและสมรรถนะในการปฏิบัติงาน  

การประเมิน 
 
 
การประเมิน 
 
การประเมิน 
 
 
การประเมิน 
 

แบบประเมิน 
 
 
แบบประเมิน 
 
แบบประเมิน 
 
 
แบบประเมิน 
 

14.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  1) บุคลากรในส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงาสามารถน้าความรู้และประสบการณ์จาก
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่ได้ 

2) การบริหารจัดการสถานศึกษาจะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและคุณภาพของผู้เรียนได้รับการพัฒนามาก
ขึ้นกว่าเดิม 
 3) บุคลากรมีทัศนคติที่ดีต่อการให้บริการ มีพฤติกรรมบริการที่ดี ผู้รับบริการทัศนคติต่อบุคลากรใน
ทิศทางท่ีดีขึ้น ท้าให้เกิดบรรยากาศที่ดีในการท้างานและเกิดการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

4) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้าแหน่งครูผู ้ช่วยเกิดความรู้ความเข้าใจสามารถไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาต่อการเป็นครูที่ดี มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 
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1. ชื่อโครงการ พัฒนาคุณภาพงานแนะแนวของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด  
2. แผนงาน    พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
3. กลุ่ม/หน่วยที่รับผิดชอบ  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวภัคจิรา   รักชีพ 
5. ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง    โครงการใหม่  
6. สนองกลยุทธ์ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององค์กรอย่างเป็นระบบครบวงจร 
7. ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับต่าง ๆ  
แผนระดับท่ี 1 

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
 ประเด็นข้อ 2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
         ข้อย่อย 2.2 ช่วงวัยเรียน / วัยรุ่น 
 เป้าหมาย 1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส้าหรับชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
 การบรรลุตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
      ด้วยรัฐบาลมีนโยบายพัฒนาคนไทยให้มีความพร้อมในการดารงชีวิต และมุ่งพัฒนาคนในทุกมิติ 

เพ่ือให้คนไทยในอนาคตเป็นพลังขับเคลื่อนพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้า สานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ได้มีการยกระดับการขับเคลื่อนงานแนะแนวเพ่ือการศึกษาต่อและการมีงานทา การเตรียมความพร้อม
ด้านวิชาชีพให้ผู้เรียนทุกระดับการศึกษา ให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส้าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
แผนระดับท่ี 2 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น  การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
 เป้าหมายระดับประเด็น คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย 

สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอด
ชีวิต 

    การบรรลุตามเป้าหมายของแผนแม่บท การเตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพให้ผู้เรียนทุกระดับการศึกษา 
ผู้เรียนรู้จักตนเอง ส้ารวจความสนใจ ความถนัดและมองเห็นเส้นทางชีวิตในอนาคตในการวางแผนการศึกษาต่อ 
เพ่ือเข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งหลักสูตรแกนกลางขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ก้าหนดให้
สถานศึกษาต้องจัดบริการและกิจกรรมแนะแนวให้แก่ผู้เรียนทุกคนให้มีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
เพ่ิมข้ึน มีทักษะที่จ้าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสารและท้างานร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนย่อยการพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
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แนวทางการพัฒนา 4) จัดให้มีพัฒนาทัษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ การบ่มเพาะ

การเป็นนักคิด นักนวัตกร และการเป็นผู้ประกอบการใหม่ รวมทั้งทักษะชีวอตที่สามารถอยู่ร่วมและท้างานภายใต้
สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม 

เป้าหมายของแผนย่อย วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ 
รักการเรียนรู้ มีส้านึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร 
และท้างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 

 การบรรลุตามเป้าหมายของแผนย่อย การเตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพให้ผู้เรียนทุกระดับการศึกษา 
ผู้เรียนรู้จักตนเอง ส้ารวจความสนใจ ความถนัดและมองเห็นเส้นทางชีวิตในอนาคตในการวางแผนการศึกษาต่อ เพ่ือ
เข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งหลักสูตรแกนกลางขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ก้าหนดให้สถานศึกษาต้อง
จัดบริการและกิจกรรมแนะแนวให้แก่ผู้เรียนทุกคนให้มีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มข้ึน มีทักษะที่
จ้าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท้างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล
เพ่ิมขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

องค์ประกอบ การพัฒนาทักษะชีวิต 
ปัจจัย ความรู้และทักษะที่ใช้ในการท้างาน และทักษะทางด้านอารมณ์ 
แผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา 
 เป้าหมายรวม 3. มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข้งขันของประเทศ 
 ประเด็นปฏิรูปที่ 1 การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่และกฎหมายล้าดับรอง 
 ประเด็นปฏิรูปที่ 1.3 การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้

ตลอดชีวิตเพ่ือรองรับการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชีวิต 
 กิจกรรม 1 การจัดท้าข้อเสนอว่าด้วยการจัดท้าและเสริมสร้างสมรรถนะที่จ้าเป็นของคนไทยในศตวรรษที่ 

21 
แผนระดับท่ี 3 (ตามมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560) 

o แผนที่สอดคล้อง แผนปฏิบัติราชการ ของส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
o แผนที่สอดคล้อง แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี ของส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
o นโยบายการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
o นโยบายการรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 
o นโยบายการลดความเหลื่อมล้้าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
o นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ้ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
o นโยบายการยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
o นโยบายการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
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o นโยบายการส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
o นโยบายการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และพัฒนา  

และนวัตกรรม 
o นโยบายการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ กับการใช้

ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
o นโยบายการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริต 

และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
o นโยบายการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
     ............................................................................................................................. ...................................... 
นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ 
o 1. การจัดการศึกษาเพ่ือความปลอดภัย 
o 2. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
o 3. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย 
o 4. การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
o 5. การส่งเสริมสนับสนุนวิชาชพีครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
o 6. การพัฒนาระบบราชการ และการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล 
o 7. การขับเคลื่อนกฎหมายการศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติ 

นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
o ด้านความปลอดภัย 
o ด้านโอกาสและการลดความเหลื่อมล้้าทางการศึกษา 
o ด้านคุณภาพ 
o ด้านประสิทธิภาพ 

8. หลักการและเหตุผล 
 สภาพสังคมปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและ
เทคโนโลยีต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดทั้งผลดี และผลเสียนานาประการ ซึ่งส่งผลต่อกับ
เด็กและเยาวชนที่ต้องการเข้าสู่ตลาดแรงงาน ในส่วนที่เป็นผลดีนั้นมักเกิดกับกับเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถ
ในการปรับตัวได้ดี มีการรับรู้ข่าวสารข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน และสามารถแยกแยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ผ ล เ สี ย นั้ น มั ก เ กิ ด กั บ กั บ เ ด็ ก แ ล ะ เ ย า ว ช น ที่ มี ปั ญ ห า ใ น ก า ร ป รั บ ตั ว  แ ล ะข า ด ข่ า ว ส า ร ข้ อ มู ล 
ที่ถูกต้อง อีกทั้งกับเด็กและเยาวชนในยุคปัจจุบันต้องมีทักษะที่จ้าเป็นในศตวรรษที่ 21 ซึ่งถูกอ้างถึงในฐานะ
สมรรถนะที่จ้าเป็นต่อการด้าเนินชีวิตประจ้าวันในศตวรรษท่ี 21  
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 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 หมวด 5 หน้าที่ของรัฐตามมาตรา 54 วรรค
สาม บัญญัติให้รัฐต้องด้าเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มี
การเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ในการจัด
การศึกษาทุกระดับ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545 ก้าหนดบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรา 41 องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมี สิทธิจัดการศึกษาในระดับใด ระดับหนึ่งหรือทุกระดับตามความพร้อม ความเหมาะสม และ
ความต้องการภายในท้องถิ่น และบูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในการร่วมกัน
เพ่ิมทักษะด้านอาชีพให้แก่นักเรียนหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ช่วยให้นักเรียนกลุ่มดังกล่าวเข้าสู่ตลาดแรงงานใน
ฐานะ แรงงานฝีมือ อันจะท้าให้มีรายได้ ค่าจ้างท่ีสูงขึ้น สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนได้  
 ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ในฐานะเป็นองค์กรในการจัดและส่งเสริมสนับสนุน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพเด็ก ปลูกฝังให้เด็กทุกคน
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร จึงได้จัดท้าโครงการพัฒนาคุณภาพงานแนะแนวของโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษาในสังกัด ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ขึ้น 

9.  วัตถุประสงค์  
 1) เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานส้าหรับนักเรียนและครู 
 2) เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจ เสริมสร้างทักษะที่จ้าเป็นในการใช้ชีวิตในศตวรรษท่ี 21 รวมทั้งส่งเสริมทักษะ
อาชีพในศตวรรษท่ี 21 แก่นักเรียนและครู 
 3) เพ่ือให้นักเรียนได้รับการพัฒนาพร้อมที่จะเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของชาติได้ต่อไปในอนาคต 
10.  เป้าหมาย 
      เชิงปริมาณ (ผลผลิต) 
 1) นักเรียนที่ก้าลังศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2565 ที่ไม่ต้องการศึกษาต่อหลังจบ
การศึกษาภาคบังคับ  
 2) ผู้อ้านวยการโรงเรียนและครูแนะแนวโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาทุกโรงเรียน  
      เชิงคุณภาพ (ผลลัพท์) 
 3) นักเรียน ที่เข้ารับการฝึกทักษะมีความรู้ ความเข้าใจ ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน มีทักษะที่
จ้าเป็นในการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21 และทักษะอาชีพในศตวรรษที่ 21 จนน้าไปสู่การพัฒนาพร้อมเป็นพลเมืองที่มี
คุณภาพของชาติได้ต่อไปในอนาคต 
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11.  กิจกรรม และข้ันตอนการด าเนินงาน  

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
โครงการพัฒนาคุณภาพงานแนะแนวของโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษาในสังกัด ประกอบด้วย 3 กิจกรรม  
ดังนี้  
1. กิจกรรม ประชุมคณะกรรมการฯ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ 
1.2 ประชุมคณะกรรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ 
2. กิจกรรม ส ารวจและจ าแนกนักเรียน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2.1 ประชุมชี้แจงผู้อ้านวยการโรงเรียนและครูแนะแนวเกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์ขั้นตอน ปฏิทินการด้าเนินงาน  
2.2 ส้ารวจและจ้าแนกนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
3. กิจกรรม การฝึกทักษะอาชีพ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
3.1 น้านักเรียนกลุ่มเป้าหมายไปศึกษาดูงาน 
3.2 น้านักเรียนเข้ารับการฝึกอบรมทักษะอาชีพ 
4. กิจกรรม สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ 
4.1 สรุปและรายงานผลการด้าเนินโครงการ 

 
 
 

ตุลาคม - ธันวาคม 2565 
 
 
 

ธันวาคม 2565 – 
กุมภาพันธ์ 2566  

 
 
 

มีนาคม - กันยายน 
2566 

 
 

กันยายน 2566 
 

 
 
 

ส้านักงานพัฒนาฝีมือ
แรงงานจังหวัดพังงา 

 
 

นางสาวภัคจิรา รักชีพ  
และส้านักงานพัฒนาฝีมือ

แรงงานจังหวัดพังงา 
 
 

โรงเรียน  
และส้านักงานพัฒนาฝีมือ

แรงงานจังหวัดพังงา 
 

นางสาวภัคจิรา รักชีพ 

12.  งบประมาณ ของ ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพังงา 
      12.1   รวมทั้งหมด    -    บาท  
      12.2   ค่าใช้จ่ายจ้าแนกตามกิจกรรม 

กิจกรรม 
รวม 

งบประมาณ 

ระยะเวลาการเบิกจ่าย 
ไตรมาสที่ 

1 
ไตรมาสที่ 

2 
ไตรมาสที่ 

3 
ไตรมาสที่ 

4 
กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการฯ 
- แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ 
- ประชุมคณะกรรรมการขับเคลื่อน
โครงการฯ 

- - - - - 
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กิจกรรม 
รวม 

งบประมาณ 

ระยะเวลาการเบิกจ่าย 
ไตรมาสที่ 

1 
ไตรมาสที่ 

2 
ไตรมาสที่ 

3 
ไตรมาสที่ 

4 
กิจกรรม 2 ส ารวจและจ าแนกนักเรียน 
- ประชุมชี้แจงผู้อ้านวยการโรงเรียน และครูแนะ
แนวเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ขั้นตอน ปฏิทินการ
ด้าเนินงาน  
- ส้ารวจและจ้าแนกนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 

- - - - - 

กิจกรรมที่ 3 การฝึกทักษะอาชีพ 
- น้านักเรียนกลุ่มเป้าหมายไปศึกษาดูงาน 
- น้านักเรียนเข้ารับการฝึกอบรมทักษะ
อาชีพ 

- - - - - 

กิจกรรมที่ 4 สรุปและรายงานผลฯ 
- สรุปและรายงานผลการด้าเนินโครงการ 

- - - - - 

รวม 0 0 0 0 0 
หมายเหตุ   ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

13.  การวัดและประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ 

เชิงปริมาณ 
1) ร้อยละ 60 ของนักเรียนที่ก้าลังศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาชั้นปี
ที่ 3 ในปีการศึกษา 2565 ที่ไม่ต้องการศึกษาต่อหลังจบการศึกษา
ภาคบังคับ 
2) ร้อยละ 90 ของผู้อ้านวยการโรงเรียนและครูแนะแนวโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษาทุกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ 
3) ร้อยละ 70 ขอนักเรียนที่เข้ารับการฝึกทักษะอาชีพมีความพร้อม
ในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
 

 
ส้ารวจ 

 
 

ส้ารวจ 
 

ประเมินผล 

 
แบบส้ารวจข้อมูล 

 
 

ส้ารวจ 
 

แบบรายงานผลการ
ด้าเนินงานตาม

โครงการ 
 
14.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียนที่เข้ารับการฝึกทักษะอาชีพมีความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน และมีทักษะอาชีพในศตวรรษที่ 
21 เพ่ือเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของชาติได้ต่อไปในอนาคต 
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ภาคผนวก 
 
 

 
  
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้มีการประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2560 
ซึ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา มีบทบัญญัติไว้ใน มาตรา 54 รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับ
การศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
 รัฐต้องด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคที่หนึ่ง เพ่ือ
พัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการด าเนินการด้วย 
 รัฐต้องด าเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริม ให้มี
การเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ใน
การจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ด าเนินการ ก ากับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าว
มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ การด าเนินการและตรวจสอบการด าเนินการ ให้เป็นไปตามแผนการ
ศึกษาแห่งชาติด้วย 
 การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ตามความ
ถนัดของตนและมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 ในการด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาตามวรรคสอง หรือให้ประชาชนได้รับการศึกษาตาม
วรรคสาม รัฐต้องด าเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา ตามความถนัดของตน 
พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดค านิยามการศึกษาขั ้นพื้นฐาน  
หมายถึง การศึกษาระดับก่อนอุดมศึกษา และก าหนดในมาตรา 10 การจัดการศึกษา ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและ
โอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดย
ไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
 การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม  
การสื่อสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพ่ึงตนเองได้ หรือไม่มี
ผู้ดูแล ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเป็นพิเศษ 
 การศึกษาส าหรับคนพิการ ให้จัดตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และให้บุคคล
ดังกล่าวมีสิทธิได้รับสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการ ที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ ต้องจัดด้วยรูปแบบที่เหมาะสม โดยค านึงถึง
ความสามารถของบุคคลนั้น 

กฎหมำย ระเบียบ แผนทเ่ี กี่ยวข้อง
ภำคผนวก ก



 
 

ค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 28/2559 เรื่องให้จัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 15 ปี โดยไม่เก็บค่ำใช้จ่ำย  
 ได้ก าหนดนิยามการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 ปี เป็นการศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล) (ถ้ามี) 
ระดับประถมศึกษา จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) หรือเทียบเท่า และ
ให้หมายความรวมถึงการศึกษาพิเศษและการศึกษาสงเคราะห์ 
ยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. 2561 - 2580 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ก าหนดให้รัฐมียุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมาย
การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้อง      
และบูรณาการกัน ต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 ซึ่งก าหนดให้หน่วยงานรัฐ
ทุกหน่วยมีหน้าที่ด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 โดยมี
วิสัยทัศน์ คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 ประกอบด้วย 
ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม ความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ และประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
และการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ การพัฒนาประเทศในช่วงเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้าง
สมดุลระหว่างการพัฒนาความม่ันคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนใน
รูปแบบ “ประชารัฐ” ซึ่งยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 1) ยุทธศาสตร์ชาติด้าน
ความมั่นคง  2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  4) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม 5) 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ 6) ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 เพื่อให้ทรัพยากรมนุษย์ในทุกมิติและในทุกช่วงวัยสามารถได้รับการพัฒนาและยกระดับได้เต็ม
ศักยภาพและเหมาะสม ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์จึงได้
ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที ่เน้นทั้งการแก้ไขปัญหาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบัน และการ
เสริมสร้างและยกระดับการพัฒนา ที่ให้ความส าคัญที่ครอบคลุมทั้งในส่วนของการพัฒนาทุนมนุษย์ ปัจจัยและ
สภาพแวดล้อมที่เกี ่ยวข้องเพื่อสร้างระบบนิเวศที่เ อื้อต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างครอบคลุม 
ประกอบด้วย การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ควบคู่กับการปฏิรูปที่ส าคัญ ทั้งในส่วนของการ
ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม เพื่อให้คนมีความดีอยู่ใน “วิถี” การด าเนินชีวิตและมีจิตส านึกร่วมใน
การสร้างสังคมที่น่าอยู่ และมีการปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม ในทุกระดับตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการพัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 มีการ
ออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ การเปลี่ยนบทบาทครู การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา 
และการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถก ากับการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ



 
 

ตนเองได้อย่างต่อเนื่อง แม้จะออกจากระบบการศึกษาแล้ว รวมถึงความตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์
ที่หลากหลาย ตลอดจนพัฒนาและรักษากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษของพหุปัญญาแต่ละประเภท  
 เพ่ือให้การขับเคลื่อนการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ สามารถขับเคลื ่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้มีการก าหนดแผนแม่บทภา ยใต้
ยุทธศาสตร์ชาติขึ้นเพ่ือให้เห็นกรอบแนวทางในการด าเนินการที่ชัดเจนขึ้น  
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. 2561 - 2580)  
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนระดับสองที่จัดท าไว้เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
โดยจะมีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น รวมทั้งการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณจะต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งประเด็นแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 23 ประเด็น ประกอบด้วย 1) ความมั่นคง  2) การต่างประเทศ  3) การพัฒนาการเกษตร  
4) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต  5) การท่องเที่ยว  6) การพัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 7) 
โครงสร้างพ้ืนฐานระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล 8) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมยุคใหม่  
9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ  10) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม  11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
12) การพัฒนาการเรียนรู้  13) การสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี  14) ศักยภาพการกีฬา  15) พลังทางสังคม 
16) เศรษฐกิจฐานราก 17) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม  18) การเติบโตอย่างยั่งยืน  19) การบริหาร
จัดการน้ าทั้งระบบ  20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ  21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และ 23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม โดยมีแผนแม่บท  
ที่กระทรวงศึกษาธิการได้รับมอบหมายให้ด าเนินการ 2 แผนแม่บท ดังนี้ 
 แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (11) กำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต 
 แผนแม่บทประเด็นศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ได้ก าหนดแผนย่อยไว้ 5 แผนย่อย เพ่ือพัฒนาและ
ยกระดับทรัพยากรมนุษย์ในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เต็มศักยภาพและเหมาะสม ดังนี้  1) การสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 2) การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์
จนถึงปฐมวัย 3) การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 4) การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน 5) การส่งเสริม
ศักยภาพวัยผู้สูงอายุ โดยกระทรวงศึกษาธิการได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานสนับสนุนแผนแม่บทดังกล่าว 
โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จะมีความเกี่ยวข้องกับแผนแม่บทย่อยท่ี 2) และ 3) 
 แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (12) ประเด็น กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ ได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์  
ที่เน้นทั้งการแก้ไขปัญหาในปัจจุบัน และการเสริมสร้างและยกระดับการพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้ 
ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการพัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ตอบสนอง  
ต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่  21 มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ ใหม่ การเปลี่ยนบทบาทครู   
การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
ให้สามารถก ากับการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตนเองได้อย่างต่อเนื่องแม้จะออกจากระบบการศึกษาแล้ว ควบคู่กับ
การส่งเสริมการพัฒนาคนไทยตามพหุปัญญาให้เต็มตามศักยภาพ รวมถึงการสร้างเสริมศักยภาพ 



 
 

ผู้มีความสามารถพิเศษให้สามารถต่อยอดการประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง โดยประกอบด้วย 2 แผนย่อย ดังนี้ 
1) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และ 2) การตระหนักถึง  
พหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย โดยกระทรวงศึกษาธิการได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลัก 
ในการด าเนินการแผนแม่บทดังกล่าว ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความเกี่ยวข้องกับ
องค์ประกอบและปัจจัยภายใต้แผนแม่บทดังกล่าวทุกองค์ประกอบ 
แผนกำรปฏิรูปประเทศ 
 แผนการปฏิรูปประเทศ เป็นแผนระดับสองที่จัดท าขึ้นเพ่ือก าหนดกลไก วิธีการ และขั้นตอนการปฏิรูป
ประเทศในด้านต่าง ๆ โดยการปฏิรูปประเทศต้องด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามที่บัญญัติไว้ 
ในรัฐธรรมนูญ ประกอบด้วย ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคี สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม 
และมีโอกาสอันทัดเทียมกัน เพ่ือขจัดความเหลื่อมล้ า มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
ทั้งนี้ การปฏิรูปประเทศต้องสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งแผนการปฏิรูป
ประเทศ ประกอบด้วย 12 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการเมือง  2) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน  3) ด้านกฎหมาย   
4) ด้านกระบวนการยุติธรรม  5) ด้านเศรษฐกิจ  6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวด ล้อม   
7) ด้านสาธารณสุข 8) ด้านสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ  9) ด้านสังคม  10) ด้านพลังงาน   
11) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 12) ด้านการศึกษา โดยแผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านการศึกษามีแผนงานเพื่อการปฏิรูป 5 เรื่อง ได้แก่ 1) การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
ตั้งแต่ระดับปฐมวัย  2) การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพ่ือตอบสนอง  
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  3) การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีคุณภาพมาตรฐาน  4) การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอ่ืน ๆ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติ 
อย่างเต็มรูปแบบ น าไปสู่การจ้างงานและการสร้างงาน 5) การปฏิรูปบทบาทการวิจัยและระบบธรรมาภิบาล 
ของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน 

แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ 
 ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.  2560 มาตรา 258 จ.  โดยสรุปได้บัญญัติ  
ให้มีการด าเนินการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ครอบคลุมให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับ
การศึกษา เพ่ือให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย  
โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ให้ด าเนินการตรากฎหมายเพ่ือจัดตั้งกองทุนเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาให้มี
กลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ ให้ได้ผู้มีจิตวิญญาณของความ
เป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความสามารถและประสิทธิภาพใน
การสอน รวมทั้งมีกลไกสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของผู้ประกอบวิชาชีพครูให้มีการปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอนทุกระดับเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความถนัดและปรับปรุงโครงสร้างของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือบรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดยสอดคล้องกันทั้งในระดับชาติและระดับพ้ืนที่ ทั้งนี้
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 261 ก าหนดให้การปฏิรูปตามมาตรา 258 จ. ด้านการศึกษามี



 
 

คณะกรรมการที่มีความเป็นอิสระคณะหนึ่งที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง ด าเนินการศึกษาและจัดท าข้อเสนอแนะและ
ร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีด าเนินการต่อไป 
 นอกจากนี้ การปฏิรูปการศึกษายังเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปประเทศเพ่ือสนับสนุนการบรรลุ  
ตามยุทธศาสตร์ชาติที่ก าหนดไว้ในด้านต่าง ๆ เนื่องด้วยการศึกษาเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญของการพัฒนาประเทศ 
ดังนั้นแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาจึงเป็นองค์ประกอบส าคัญที่จะสนับสนุนการด าเนินการ  
ตามยุทธศาสตร์ชาติทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ด้านความเท่าเทียม
และความเสมอภาคของสังคม และด้านขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจาย
รายได ้
 ปัญหาและความท้าทายที่ส าคัญในการปฏิรูปการศึกษา ปัญหาของระบบการศึกษาของไทย  
มีความซับซ้อนสูง คุณภาพของการศึกษาต่ า ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาสูง ปัญหาของระบบการศึกษา  
เป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การใช้ทรัพยากรทางการศึกษา  
ยังไม่มีประสิทธิภาพ การก ากับดูแลและการบริหารจัดการระบบการศึกษาของภาครัฐในด้านธรรมาภิบาล  
เป็นอุปสรรคส าคัญที่บั่นทอนประสิทธิผลของการน าประเด็นการปฏิรูปการศึกษาสู่การปฏิบัติ รวมถึงบริบท 
ของประเทศและของโลกก าลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
 จากปัญหาและความท้าทายของระบบการศึกษาของไทยที่ได้วิเคราะห์ไว้ในข้อเสนอเพ่ือการปฏิรูป
การศึกษาจากหน่วยงานต่าง ๆ ข้อเสนอจากการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะในภูมิภาคต่าง ๆ เวทีทางวิชาการ 
มาประกอบการพิจารณาปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ท าให้แผนการปฏิรูปประเทศ  
ด้านการศึกษานี้ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ของการปฏิรูป 4 ด้าน 1) ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
(Enhance quality of education) 2) ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา (Reduce disparity in education) 
3) มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (Leverage excellence and 
competitiveness) 4) ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร เพ่ิมความคล่องตัว  
ในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล ( Improve Efficiency, 
agility and good governance) โดยได้ก าหนดแผนงานเพ่ือการปฏิรูปการศึกษา 7 เรื่อง 1) การปฏิรู ป 
ระบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่  
และกฎหมายล าดับรอง 2) การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 3) การปฏิรูปเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษา 4) การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู และอาจารย์  
5) การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 6) การปรับโครงสร้าง  
ของหน่วยงานในระบบการศึกษา เพ่ือบรรลุเป้าหมายในการ ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน และยกระดับ
คุณภาพของการจัดการศึกษา 7) การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล 
(Digitalization for Educational and Learning Reform)  
 



 
 

แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ (ฉบับปรับปรุง) 
 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ฉบับปรับปรุง มุ่งเน้นกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิด              
การเปลี่ยนแปลงของภาคการศึกษาที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน ประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ 5 กิจกรรม
โดยพิจารณาความเชื่อมโยงกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่   
7 พฤษภาคม 2562 ซึ่งหน่วยงานรับผิดชอบได้ขับเคลื่อนการด าเนินการบางกิจกรรมไปแล้ว โดยในแผนการ
ปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาฉบับเดิมที่ก าหนดเรื่องและประเด็นปฏิรูปไว้ 7 เรื่อง ซึ่งมีสถานะบรรลุเป้าหมาย
ประจ าปี 2563 ในระดับใกล้เคียงในการบรรลุเป้าหมาย 3 เรื่อง และอยู่ในระดับที่มีความเสี่ยงในการบรรลุ
เป้าหมาย 4 เรื่อง นั้น ได้น ามาด าเนินการต่อเนื่องในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ผ่านกิจกรรม Big 
Rock จ านวน 6 เรื่องและประเด็นปฏิรูป และอีก 1 เรื่องและประเด็นปฏิรูป เป็นกิจกรรมที่มีส่วนร่วมสนับสนุน
การขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ได้ตามเป้าประสงค์ท่ีก าหนดไว้ กิจกรรมปฏิรูป 5 กิจกรรม
ที่ก าหนดใหม่และแผนงานเดิมยังมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ าทางการ
ศึกษา และมุ่งสู่ความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ประกอบด้วย 1) การสร้าง
โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย 2) การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การ
เรียนรู้ ฐานสมรรถนะเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 3) การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต
และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน 4) การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
และระบบอ่ืน ๆ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบน าไปสู่การจ้างงานและการสร้างงาน 5) การปฏิรูปบทบาท
การวิจัยและระบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดัก
รายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน  
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  13 (พ.ศ. 2566 - 2570) เป็นแผนระดับสอง  
ซึ่งเป็นพัฒนาที่จัดท าโดยค านึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายของรัฐบาล และสภาพการณ์  
ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและโลก รวมถึงมีความส าคัญต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาประเทศ  
ในระยะยาวที่จะช่วยสนับสนุนให้การพัฒนาประเทศได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนบนเป้าหมายร่วมที่ชัดเจน 
และยังเอ้ือประโยชน์ต่อการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลความส าเร็จของแผน เพ่ือน ามาปรับปรุง
กระบวนการและวิธีการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามที่มุ่งหวังได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) ประกอบด้วย 13 หมุดหมาย ได้แก่ หมุดหมายที่ 1 ไทยเป็นประเทศชั้นน า
ด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง หมุดหมายที่ 2 ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพ 
และความยั่งยืน หมุดหมายที่ 3 ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่ส าคัญของโลก หมุดหมายที่ 4  
ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุน  
และยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของภูมิภาค หมุดหมายที่ 6 ไทยเป็นฐานการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะที่ส าคัญของโลก หมุดหมายที่ 7 ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสู ง  
และสามารถแข่งขันได้ หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพ้ืนที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน 
หมุดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ 



 
 

เหมาะสม หมุดหมายที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ า  หมุดหมายที่ 11 ไทยสามารถ 
ลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หมุดหมายที่ 12  
ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต และหมุดหมายที่ 13  
ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน โดยหมุดหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานมากที่สุด นั่นคือ หมุดหมายที่ 12 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
หมุดหมำยที ่12 ไทยมีก ำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง ตอบโจทย์กำรพัฒนำแห่งอนำคต 

หมุดหมายที่ 12 มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติใน  3 ด้าน ได้แก่  1) ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน ในประเด็นเป้าหมาย ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 2) ด้าน
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ในประเด็นเป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ  
พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 และสังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคน 
ตลอดช่วงชีวิต และ 3) ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ในประเด็นเป้าหมาย สร้างความเป็นธรรม 
และลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ และกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมเพ่ิมโอกาส  
ให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นก าลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ 

หมุดหมายที ่12 มุ่งตอบสนองเป้าหมายหลักของแผน 2 เป้าหมาย ได้แก่ 1) การพัฒนาคนส าหรับยุคใหม่ 
โดยการพัฒนาคนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ การพัฒนาก าลังคนสมรรถนะสูงสอดคล้องกับ 
ความต้องการของภาคการผลิต เป้าหมาย สามารถสร้างงานอนาคต และสร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ 
ที่มีความสามารถในการสร้างและใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 2) การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม  
ด้วยการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งการพัฒนาระบบนิเวศเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต และพัฒนาทางเลือก
ในการเข้าถึงการเรียนรู้ส าหรับผู้ที่ไม่สามารถเรียนในระบบการศึกษาปกติ โดยมีเป้าหมายระดับหมุดหมาย  
และตัวชี้วัด ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังนี้ 
 เป้ำหมำยที่ 1 คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวัย มีสมรรถนะที่จ าเป็น  
ส าหรับโลกยุคใหม่ มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และมีภูมิคุ้มกัน 
ต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกโฉมฉับพลันของโลก สามารถด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข 
  ตัวช้ีวัดที ่1.1 ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัยเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 88 ณ สิ้นสุดแผน ฯ 
  ตัวชี้ วัดที่  1.2 ร้อยละของนักเรียนที่มีสมรรถนะไม่ถึ งระดับพ้ืนฐานของทั้ง  3 วิชา 
ในแต่ละกลุ่มโรงเรียนลดลงร้อยละ 8 เมื่อสิ้นสุดแผน ฯ 
  ตัวช้ีวัดที ่1.3 ทุนชีวิตเด็กและเยาวชนไทยเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 เมื่อสิ้นสุดแผน ฯ 
 เป้ำหมำยที่ 2 ก าลังคนมีสมรรถนะสูง สอดคล้องกับความต้องการของภาคการผลิตเป้าหมาย  
และสามารถสร้างงานอนาคต 
  ตัวชี้วัดที่ 2.1 ดัชนีความสามารถในการแข่งขันของสภาเศรษฐกิจโลก (World Economic 
Form : WEF) 6 ด้านทักษะ คะแนนเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 เมื่อสิ้นสุดแผน ฯ 
 
 



 
 

 เป้ำหมำยที ่3 ประชำชนทุกกลุ่มเข้ำถึงกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  ตัวชี้วัดที่ 3.2 กลุ่มประชากรอายุ 15 - 24 ปี ที่ไม่ได้เรียน ไม่ได้ท างาน หรือไม่ได้ฝึกอบรม  
ไม่เกินร้อยละ 5 เมื่อสิ้นแผน ฯ 
กลยุทธ์กำรพัฒนำ (เฉพำะที่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน)  
 กลยุทธ์ที ่1 กำรพัฒนำคนไทยทุกช่วงวัยในทุกมิติ 

กลยุทธ์ย่อยที่  1.1 พัฒนำเด็กช่วงตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัยให้มีพัฒนำกำรรอบด้ำน  
มีอุปนิสัยที่ดี โดยการเตรียมความพร้อมพ่อแม่ผู้ปกครองและสร้างกลไกประสานความร่วมมือ เพ่ือดูแล 
หญิงตั้งครรภ์ให้ได้รับบริการที่มีคุณภาพ และดูแลเด็กให้มีพัฒนาการสมวัย ตั้งแต่อยู่ในครรภ์จนถึง 6 ปี  
กำรพัฒนำครูและผู้ดูแลเด็กปฐมวัยให้มีควำมรู้และทักษะกำรดูแลที่เพียงพอ มีจิตวิทยาการพัฒนาการ 
ของเด็กปฐมวัย สามารถทางานร่วมกับพ่อแม่ผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการด้านการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
ให้มีพัฒนาการสมวัยตามหลักการพัฒนาสมองและกระบวนการเรียนรู้แก่เด็ก ควบคู่กับการพัฒนาการ  
ด้านร่างกาย สาธารณสุข และโภชนาการ เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีอย่างรอบด้านก่อนเข้าสู่วัยเรียน 
กำรยกระดับสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยให้ได้มำตรฐำน และจัดสรรทรัพยากรที่เพียงพอสาหรับการด าเนินงาน 
เพ่ือให้เป็นกลไกการพัฒนาเด็กปฐมวัยรายพ้ืนที่ที่มีคุณภาพ กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ 
และกำรดูแลปกป้องเด็กปฐมวัย ให้มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน สติปัญญาสมวัย โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัว 
ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน รวมถึงพัฒนาระบบสารสนเทศ 
เด็กรายบุคคลเพื่อการส่งต่อไปยังสถานศึกษาและการพัฒนาที่ต่อเนื่อง 

กลยุทธ์ย่อยที่ 1.2 พัฒนำผู้เรียนระดับพื้นฐำนให้มีควำมตระหนักรู้ในตนเอง มีสมรรรถนะ 
ที่จ ำเป็นต่อกำรเรียนรู้ กำรด ำรงชีวิตและกำรท ำงำน โดย กำรพัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะและขับเคลื่อน
สู่กำรปฏิบัติ กำรยกระดับกำรผลิตและพัฒนำครูทั้งในด้ำนปริมำณและคุณภำพ กำรปรับปรุงระบบวัด  
และประเมินผู้เรียนให้มีควำมหลำกหลำยตำมสภำพจริง ตลอดจนมีการประเมินการเรียนรู้เพ่ือปรับปรุง 
และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนเป็นรายบุคคล กำรพัฒนำระบบสนับสนุนกำรเรียนรู้  
โดย 1) การแก้ไขภาะการถดถอยของความรู้ในวัยเรียน โดยสถานศึกษาพัฒนาแนวปฏิบัติและระบบสนับสนุน 
ที่เหมาะสม รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน และการเรียนรู้ที่บ้านในสถานการณ์ฉุกเฉิน  
2) การพัฒนาระบบแนะแนวให้มีประสิทธิภาพ โดยพัฒนาครูและผู้ประกอบอาชีพแนะแนวให้สามารถ 
ร่วมวางแผนเส้นทางการเรียนรู้ การประกอบอาชีพ และการดาเนินชีวิตของผู้เรียนได้ตามความสน ใจ  
ความถนัด 3) พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นพ้ืนที่ปลอดภัยของผู้เรียนทุกคน โดยพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ทางกายภาพที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน  
ถึงแนวทางการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุขบนหลักของการเคารพ ความหลากหลายทั้งทางความคิด 
มุมมองของคนระหว่างรุ่น และอัตลักษณ์ส่วนบุคคลเพ่ือการวางอนาคต ในการพัฒนาประเทศร่วมกัน  
การส่งเสริมการเรียนรู้วิชาชีวิตในโรงเรียน และมีแนวปฏิบัติในการคุ้มครอง สวัสดิภาพของผู้ เรียน  
โดยเฉพาะจากการถูกกระท าโดยวิธีรุนแรงทั้งกายวาจา และการกลั่นแกล้ง 4) การปรับปรุงระบบการจัดสรร
งบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ และอยู่บนหลัก 



 
 

ความเสมอภาคและเป็นธรรม รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีและดิจิทัลให้มีความ
ครอบคลุมในทุกพ้ืนที่ 5) การกระจายอ านาจ ไปสู่สถานศึกษาและเพ่ิมบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชา
สังคมในการจัดการศึกษา โดยปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ที่เอ้ือให้สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหาร  
ด้านการจัดการศึกษา ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ และด้านบุคลากร รวมทั้งขับเคลื่อนการสร้างนวัตกรรม
ทางการศึกษาตามบริบทของโรงเรียนและพ้ืนที่ ตลอดจนส่งเสริมบทบาทของภาคเอกชน องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น และภาคประชาสังคมในการจัดการเรียนรู้ และการร่วมลงทุนเพ่ือการศึกษา 6) การส่งเสริม 
ผู้มีความสามารถพิเศษ โดยพัฒนาระบบเสาะหาและกลไกการการบริหารจัดการและส่งเสริมผู้มีความสามารถ
พิเศษตามแนวคิดพหุปัญญาอย่างเป็นระบบ อาทิ การสนับสนุนทุนการศึกษาต่อ ฝึกประสบการณ์ทางานวิจัย  
ในองค์กรชั้นน า ตลอดจนส่งเสริมการทางานที่ใช้ความสามารถพิเศษอย่างเต็มศักยภาพ 7) ผู้มีความต้องการ
พิเศษได้รับโอกาสและเข้าถึงการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยสถานศึกษาจัดการศึกษา 
ที่หลากหลายและเหมาะสมเฉพาะกลุ่ม ให้เป็นทางเลือกแก่ผู้เรียนเพ่ือยุติการออกกลางคัน และพัฒนากลไก
สนับสนุนรวมถึงการปรับกฎระเบียบให้เอ้ือต่อภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และองค์การที่ไม่แสวงหาก าไร  
ในการดูแลกลุ่มผู้มีความต้องการพิเศษ อาทิ การวางแนวทางให้เอกชนสามารถจัดตั้งสถานฝึกอบรมหรือ 
มีส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาผู้ต้องค าพิพากษา 

กลยุทธ์ที ่2 กำรพัฒนำก ำลังคนสมรรถนะสูง 
  กลยุทธ์ย่อยที่ 2.1 พัฒนำก ำลังคนสมรรถนะสูง สอดคล้องกับควำมต้องกำรของภำค 
กำรผลิตเป้ำหมำย และสำมำรถสร้ำงงำนอนำคต โดยส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนบูรณำกำรและเชื่อมโยง 
ควำมร่วมมือด้ำนกำรศึกษำฝึกอบรม และร่วมจัดกำรเรียนรู้ตามโลกสมัยใหม่ที่ครอบคลุมทั้งความสามารถ 
ในงาน ทักษะในการใช้ชีวิต สมรรถนะดิจิทัลเพ่ือการประกอบอาชีพ การด าเนินชีวิตประจาวัน และการใช้สิทธิ
ในการเข้าถึงบริการพ้ืนฐานภาครัฐและสินค้าบริการได้อย่างเท่าทัน การแก้ปั ญหา การมีแนวคิด 
ของผู้ประกอบการ รวมถึงความสามารถในการบริหารตัวเอง และการบริหารคนเพ่ือน าทักษะของสมาชิกทีม  
ที่หลากหลายมาประสานพลังรวมกัน ในการปฏิบัติงานได้อย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งก าหนดมาตรการจูงใจ  
และกลไกการสนับสนุนการฝึกอบรมและร่วมจัดการเรียนรู้  พัฒนำระบบข้อมูลเพื่อกำรวำงแผน 
และพัฒนำก ำลังคน ทั้งข้อมูลอุปสงค์ อุปทานของแรงงาน และการเชื่อมโยงกับสมรรถนะตลอดห่วงโซ่การ
ผลิตและห่วงโซ่คุณค่าตามรายอุตสาหกรรมของการผลิตและบริการเป้าหมาย รวมถึงการเชื่อมโยงระบบ
สมรรถนะกับค่าจ้าง ก ำหนดมำตรกำรในกำรผลิตก ำลังคนแบบเร่งด่วน โดยจัดการศึกษารูปแบบจ าลอง  
ในสาขาที่จ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ อาทิ ด้านปัญญาประดิษฐ์ และด้านการวิเคราะห์ข้อมูล 

กลยุทธ์ที่ 3 กำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
กลยุทธ์ย่อยที่ 3.1 พัฒนำระบบนิเวศเพื่อกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยส่งเสริมให้ภำคส่วนต่ำง ๆ 

สร้ำงและพัฒนำแหล่งเรียนรู้ที่หลำกหลำย โดยก าหนดมาตรการจูงใจที่เหมาะสมเพ่ือให้สถาบันการศึกษา 
หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคเอกชนโดยเฉพาะผู้ประกอบการ 
startup สร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย มีสาระที่ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน  
ทุกกลุ่ม ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ เข้าถึงได้ง่ายทั้งพ้ืนที่กายภาพ และพ้ืนที่เสมือนจริง สร้ำงสื่อกำรเรียนรู้ที่ไม่ทิ้งใคร



 
 

ไว้ข้ำงหลัง โดยการสร้างสื่อที่ใช้ภาษาถิ่นเพ่ือให้ประชาชนที่ไม่ได้ใช้ภาษาไทยกลางเป็นภาษาหลักเข้าถึงได้  
สื่อทางเลือกส าหรับผู้พิการทางสายตาและผู้พิการทางการได้ยิน รวมถึงสนับสนุนกลุ่มประชากรที่มีข้อจ ากัด 
ทางเศรษฐกิจให้เข้าถึงสื่อในราคาที่เข้าถึงได้ กำรพัฒนำระบบธนำคำรหน่วยกิต ของประเทศให้เกิดขึ้น 
อย่ำงเป็นรูปธรรม ที่สามารถเชื่อมโยงการเรียนรู้ในทุกระดับและประเภททั้งในระบบสายสามัญ สายอาชีพ 
การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย ตั้งแต่มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา และนอกระบบ  
เพ่ือสร้างความคล่องตัว และเปิดทางเลือกในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนทุกระดับ ก ำหนดมำตรกำรจูงใจ 
ให้ประชาชนพัฒนาตนเองด้วยการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยจัดให้มีแหล่งเงินทุนเพ่ือการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต อาทิ การพัฒนาเครดิตการฝึกอบรมส าหรับคนทุกกลุ่ม การจัดสรรสิทธิพิเศษในการเข้ารับบริการฝึกอบรม 
การเข้าชมแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ส่งเสริมให้เอกชนที่ผลิตนวัตกรรมทางการศึกษา จัดทากิจกรรมความรับผิดชอบ
ต่อสังคมขององค์กร โดยกาหนดเงื่อนไขการให้ใช้ผลิตภัณฑ์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 

กลยุทธ์ย่อยที่ 3.2 พัฒนำทำงเลือกในกำรเข้ำถึงกำรเรียนรู้ส ำหรับผู้ที่ไม่สำมำรถเรียนใน
ระบบกำรศึกษำปกติ โดยจัดทาข้อมูลและส่งเสริมการจัดท าแผนการเรียนรู้ที่มีความยืดหยุ่นและหลากหลาย 
ของกลุ่มเป้าหมายเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถวางเส้นทางการเรียนรู้ที่ตอบสนอง 
ต่อจุดมุ่งหมายในอนาคตของตนเอง และสามารถเทียบโอนประสบการณ์ได้ ทั้งนี้ ให้มีการพัฒนาบุคลากร  
ที่ เกี่ยวข้องในทุกระดับให้มีความเข้าใจและมีสมรรถนะในการพัฒนาผู้ เรียนกลุ่มเป้าหมายพิเศษ  
ที่มีความต้องการที่ซับซ้อน 
(ร่ำง) นโยบำยและแผนแห่งชำติว่ำด้วยควำมม่ันคงแห่งชำติ พ.ศ. 2566 - 2570  
 เป็นแผนระดับที่ 2 อีกแผนหนึ่ง รองรับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง จัดท าเพ่ือเป็นกรอบทิศทาง 
ในการป้องกัน แจ้งเตือน แก้ไข ระงับยับยั้งภัยคุกคาม เพ่ือธ ารงไว้ซึ่งความั่นคงแห่งชาติและรักษาผลประโยชน์
แห่งชาติ ซึ่งมิได้จ ากัดเฉพาะความมั่นคงของรัฐ แต่รวมถึงความมั่นคงของมนุษย์และการเสริมสร้างความร่วมมือ 
ระหว่างประเทศทั้งทวิภาคีและพหุภาคี ซึ่ง (ร่าง) นโยบายและแผนแห่งชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ  
เสนอร่างโดยส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ และได้ก าหนดให้มีหมวดประเด็ น 2 หมวดประเด็น คือ  
หมวดประเด็นความมั่นคง ซึ่งประกอบด้วย 13 นโยบายและแผนความมั่นคง ได้แก่ 1) การเสริมสร้างความม่ันคง 
ของสถาบันหลักของชาติ 2) การปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติและการพัฒนาศักยภาพการป้องกัน
ประเทศ 3) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติพ้ืนที่ชายแดน 4) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์
ของชาติทางทะเล 5) การป้องกันและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 6) การบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง  
7) การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 8) การป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด 9) การป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 10) การป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ 11) การป้องกันและแก้ไขปัญหา
การก่อการร้าย 12) การสร้างดุลยภาพระหว่างประเทศ 13) การบริหารจัดการความเสี่ยงโรคติดต่ออุบัติใหม่  
และหมวดประเด็นศักยภาพความม่ันคง ประกอบด้วย 4 นโยบายและแผนความม่ันคง ได้แก่ 14) การพัฒนา
ศักยภาพการเตรียมพร้อมแห่งชาติ และบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ 15) การพัฒนาระบบข่าวกรองแห่งชาติ  
16) การบูรณาการข้อมูลด้านความมั่นคง 17) การเสริมสร้างความมั่นคงเชิงพ้ืนที่ 



 
 

แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560 - 2579  
 เป็นแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาระยะยาว โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาส
และความเสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  
พัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในการท างานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน และการพัฒนาประเทศ 
เพื่อให้หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาได้น าไปเป็นกรอบและแนวทาง การพัฒนาการศึกษา  
และการเรียนรู้ส าหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคม  
ของประเทศและของโลกที ่ขับเคลื ่อนด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งความเป็นพลวัต  
เ พ่ือให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้ ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่ พัฒนาแล้ว  
ซึ่งภายใต้กรอบแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ได้ก าหนดสาระส าคัญส าหรับบรรลุเป้าหมาย 
ของการพัฒนาการศึกษาใน 5 ประการ ได้แก่ การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา  (Access)  ความเท่าเทียม 
ทางการศึกษา (Equity)  คุณภาพการศึกษา (Quality)  ประสิทธิภาพ (Efficiency) และตอบโจทย์บริบท
เปลี่ยนแปลง (Relevancy) ในระยะ 20 ปีข้างหน้า และมียุทธศาสตร์ 6 ประการ คือ 1) การจัดการศึกษา
เพ่ือความมั่นคงของสังคม และประเทศชาติ   2) การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรม  
เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคม 
แห่งการเรียนรู้  4) การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา  5) การจัดการศึกษา 
เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  6) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้ก าหนด ประเด็นการพัฒนาไว้ 23 ประเด็น มีประเด็นที่เกี่ยวข้อง 
กับการศึกษาโดยเฉพาะ คือ ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต และประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
แผนพัฒนำเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2564 - 2570  
 ช่วงปฐมวัย เป็นช่วงอายุที่ให้ผลของการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดต่อการวางรากฐานของชีวิต คณะรัฐมนตรี  
จึงได้มีมติเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 - 2570 เพ่ือให้เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้าน 
เต็มตามศักยภาพ เป็นพ้ืนฐานของความเป็นพลเมืองคุณภาพ ซึ่งมียุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาเด็กปฐมวัย  
7 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) การจัดและให้บริการแก่เด็กปฐมวัย 2) การพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบัน
ครอบครัวในการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย 3) การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการพัฒนาเด็กปฐมวัย  
4) การพัฒนาระบบกลไกการบูรณาการสารสนเทศเด็กปฐมวัยและการน าไปใช้ประโยชน์ 5) การจัดท า  
และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ ที่เกี่ยวกับเด็กปฐมวัยและการด าเนินการตามกฎหมาย 6) การวิ จัยพัฒนา
และเผยแพร่องค์ความรู้ 7) การบริหารจัดการ การสร้างกลไกการประสานการด าเนินงานและการติดตามผล  
โดยภายใต้กลยุทธ์ประกอบด้วยเป้าประสงค์และมาตรการต่าง ๆ  
นโยบำยและจุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 

กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศนโยบายและจุดเน้นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ใน 7 เรื่อง ซึ่งมี
ความเชื่อมโยงกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ 1) การจัดการศึกษาเพ่ือความปลอดภัย โดยเร่งสร้างความ
ปลอดภัยให้สถานศึกษา ป้องกันสถานศึกษาจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ และอ่ืน ๆ เร่งปลูกฝังทัศนคติ 
พฤติกรรม และองค์ความรู้บูรณาการในกระบวนการจัดการเรียนรู้ เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และ



 
 

ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม เร่งพัฒนาบทบาทและภารกิจของหน่วยงานด้านความ
ปลอดภัย ให้คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 2) การยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาน า
หลักสูตรฐานสมรรถนะ ไปสู่การปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ จัดการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง พัฒนาและบูรณาการ
กระบวนการจัดการเรียนรู้และวัดประเมินผลฐานสมรรถนะ พัฒนาทักษะดิจิทัลและภาษาคอมพิวเตอร์ พัฒนารูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง และศีลธรรม จัดการเรียนรู้ตามความสนใจรายบุคคลของผู้เรียน 
ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มที่หลากหลาย ส่งเสริมการให้ความรู้และทักษะด้านการเงินและการออมให้กับผู้เรียน ส่งเสริม
สนับสนุนสถานศึกษาให้มีการน าผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ไปใช้ในการวางแผนพัฒนาการจัดการเรียน 
การสอน 3) การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย โดยพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศของนักเรียนเป็นรายบุคคล ส่ งเสริมสนับสนุนเด็กปฐมวัยที่มีอายุตั้ งแต่  3 ปีขึ้นไปทุกคน  
เข้าสู่ระบบการศึกษาเพ่ือรับการพัฒนาอย่างรอบด้าน มีคุณภาพ พัฒนาข้อมูลและทางเลือกที่หลากหลาย 
ให้กับผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายพิเศษ และกลุ่มเปราะบาง รวมทั้งกลุ่ม NEETs ในการเข้าถึงการศึกษา การเรียนรู้ และการ
ฝึกอาชีพอย่างเท่าเทียม 4) การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยพัฒนา
สมรรถนะอาชีพที่สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจ โดยการ Re-skill Up-skill และ New skill  5) การส่งเสริม
สนับสนุนวิชาชีพครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยส่งเสริมสนับสนุนการ
ด าเนินการ พัฒนาสมรรถนะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลตามกรอบระดับสมรรถนะดิจิทัล ส าหรับครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พัฒนาครูให้มีความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการจัดการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ รวมทั้งให้เป็นผู้วางแผนเส้นทางการเรียนรู้ การประกอบอาชีพ และการ
ด าเนินชีวิตของผู้เรียนได้ตามความสนใจและความถนัดของแต่ละบุคคล พัฒนาขีดความสามารถของข้าราชการพลเรือน
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีสมรรถนะที่สอดคล้องและเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและการ
เปลี่ยนแปลงของโลกอนาคต 6) การพัฒนาระบบราชการและการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล โดยขับเคลื่อนการพัฒนา
ระบบราชการ 4.0 ด้วยนวัตกรรม และการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นกลไกหลัก ในการด าเนินงาน การเชื่อมโยงและการ
แบ่งปันข้อมูล การส่งเสริมความร่วมมือ บูรณาการกับภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก ปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถใช้งานเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือรองรับระบบราชการ 4.0 สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้  
ในทุกเวลา ทุกสถานที่ ทุกอุปกรณ์และทุกช่องทาง ปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา 
โดยยึดหลักความจ าเป็นและใช้พ้ืนที่เป็นฐาน ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้
ในระบบการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในต าแหน่งและสายงานต่าง ๆ ส่งเสริมสนับสนุนการ
ด าเนินงานของส่วนราชการให้เป็นไปตามกลไกการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ และ 7) การขับเคลื่อนกฎหมายการศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยเร่งรัดการด าเนินการจัดท ากฎหมาย
ล าดับรองและแผนการศึกษาแห่งชาติเพ่ือรองรับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติควบคู่กับการสร้างการรับรู้ให้กับ
ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง 



 
 

นโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตระหนักถึงนโยบายด้านการศึกษา ซึ่งถือเป็นส่วนส าคัญยิ่ง

ในการพัฒนาประเทศให้บรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในทุกด้าน ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการ
เกิดผลสัมฤทธิ์และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ 
ร ่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่ 13 และแผนอื ่น ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับส านักงา
คณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐาน จึงก าหนดนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ และด้าน
ประสิทธิภาพ และก าหนดจุดเน้นใน 9 เรื่อง ดังนี้  
 1. ด้านความปลอดภัย 
 1.1 พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นพ้ืนที่ปลอดภัยของผู้เรียนทุกคน พร้อมเสริมสร้างระบบและกลไก  
ในการดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มข้น ให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา จากโรคภัยต่าง ๆ ภัยพิบัติ
และภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
 1.2 ส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 1.3 สร้างภูมิคุ้มกัน การรู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยี ในการด าเนินชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) 
และชีวิตวิถีปกติต่อไป (Next Normal) 
 2. ด้านโอกาสและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
 2.1 ส่งเสริม สนับสนุน ให้ เด็กปฐมวัยที่มีอายุ  3 -  6 ปีทุกคน เข้าสู่ ระบบการศึกษา 
สร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และการดูแลปกป้อง เพ่ือให้มีพัฒนาการครบทุกด้าน โดยการมีส่วนร่วม 
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 2.2 จัดการศึกษาให้ผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้เข้าถึงโอกาส ความเสมอภาค  
และได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะส าหรับการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพในอนาคตให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ 
 2.3 จัดการศึกษาให้ผู้ เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้เข้าถึงโอกาส ความเสมอภาค  
และได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
 2.4 ส่งเสริมเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส ให้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและจัดหาทางเลือก  
ในการเข้าถึงการเรียนรู้ การฝึกอาชีพ เพ่ือให้ทักษะในการด าเนินชีวิต สามารถพ่ึงตนเองได ้
 2.5 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นรายบุคคล  
เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลในการบริหารจัดการศึกษา โดยเฉพาะการดูแลและป้องกันไม่ให้นักเรียนออกจาก  
ระบบการศึกษา และช่วยเหลือเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบ 
 3. ด้านคุณภาพ 
 3.1 ส่งเสริม สนับสนุน สถานศึกษาท่ีมีความพร้อม ให้น าหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ที่เน้นสมรรถนะไปใช้ตามศักยภาพของสถานศึกษา ให้สามารถออกแบบหลักสูตรที่เหมาะสมกับความต้องการ
และบริบท 



 
 

 3.2 พัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่เหมาะสมตามช่วงวัย สามารถจัดการตนเอง มีการคิดขั้นสูง  
มีความสามารถในการสื่อสาร สามารถจัดระบบและกระบวนการท างานของตนเองและร่วมกับผู้ อ่ืน  
โดยใช้การรวมพลังท างานเป็นทีม เป็นพลเมืองที่ดี มีศีลธรรม และอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่าง
ยั่งยืน รวมทั้งมีความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 3.3 จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 น าไปสู่การมีอาชีพ มีงานท า  
และส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 3.4 ส่งเสริม และพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลคุณภาพผู้เรียน ให้ควบคู่การเรียนรู้   
น าไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้และสมรรถนะของผู้เรียนเป็นรายบุคคล รวมทั้งส่งเสริมการน าระบบธนาคารหน่วยกิต
มาใช้ในการเทียบโอนผลการเรียนรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ ของผู้เรียนในสถานศึกษา 
 3.5 พัฒนา ส่งเสริม ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
รวมทั้งบุคลากรสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานต าแหน่ง  
และมาตรฐานวิชาชีพ 
 4. ด้านประสิทธิภาพ 
 4.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยการกระจายอ านาจและใช้พ้ืนที่ เป็นฐาน  
ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ ตามหลักธรรมาภิบาล 
 4.2 น าเทคโนโลยีดิจิทัลและการจัดการฐานข้อมูล มาใช้เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหาร  
จัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน และการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 4.3 ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ ใช้พ้ืนที่เป็นฐาน ใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน
บริหารจัดการโดยใช้ทรัพยากรร่วมกัน และแสวงหาการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ  
เพ่ือให้ประสบผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 
 4.4 ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะโรงเรียน
ที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ และโรงเรียนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 
 4.5 เพ่ิมประสิทธิภาพการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และปรับกระบวนการนิเทศ 
ติดตาม และประเมินผลการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้สอดรับกับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) และชีวิตวิถีปกติต่อไป 
(Next Normal) 
 จุดเน้นของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566  
 จุดเน้นที่ 1 เร่งแก้ปัญหากลุ่มผู้เรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
โดยเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา ฟ้ืนฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้  (Learning Loss Recovery)  
ให้กบัผู้เรียนทุกระดับ รวมทั้งลดความเครียดและสุขภาพจิตของผู้เรียน  
 จุดเน้นที่ 2 เสริมสร้างระบบและกลไกในการดูแล ความปลอดภัยนักเรียน ด้วยระบบมาตรฐาน  
ความปลอดภัยกระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Platform)  



 
 

 จุดเน้นที่ 3 ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุ 3 - 6 ปี และผู้ เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
เข้าถึงโอกาสทางการศึกษา และป้องกันการหลุดออกจากระบบ รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคัน 
และเด็กพิการ ที่ค้นพบจากการปักหมุดบ้านเด็กพิการ ให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา  
 จุดเน้นที่ 4 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นสมรรถนะ และการจัดท ากรอบหลักสูตร รวมทั้ง 
จัดกระบวนการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม ให้เหมาะสมตามวัยของผู้เรียน  
 จุดเน้นที่ 5 จัดการอบรมครูโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐานควบคู่กับการให้ความรู้ด้านการวางแผนและการสร้างวนิยั 
ด้านการเงินและการออม เพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินครู  
 จุดเน้นที่ 6 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม  
และมีปฏิสัมพันธ์ กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ ที่หลากหลายรูปแบบ (Active Learning) มีการวัด 
และประเมินผล เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for learning) เพ่ือให้เกิดสมรรถนะกับผู้เรียนทุก
ระดับ  
 จุดเน้นที่ 7 ยกระดับคุณภาพของนักเรียนประจ าพักนอน ส าหรับโรงเรียนที่อยู่ในพ้ืนที่สูงห่างไกล 
และถ่ินทุรกันดาร  
 จุดเน้นที่ 8 มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ทุกระดับ  
   จุดเน้นที่ 9 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยการกระจายอ านาจและใช้พ้ืนที่เป็นฐาน
เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง โดยการจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณ (Block Grant) ตามหลักธรรมาภิบาล  
ให้กับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 

จุดเน้นส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพังงำ 
1. อ่ำนออกเขียนได้คิดเลขเป็น   
 แก้ปัญหากลุ่มผู้เรียนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -  19โดยเพ่ิม
โอกาสในการเข้าถึงการศึกษา ฟ้ืนฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss Recovery) ให้กับผู้เรียนทุก
ระดับ โดยเน้นการอ่าน การเขียน และการคิดค านวณ 
2. พัฒนำหลักสูตร เน้นกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ (Active Learning) ควบคู่เทคโนโลยี 
 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่ เน้นสมรรถนะและปรับปรุงกรอบหลักสูตรท้องถิ่น รวมทั้งจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับกระบวนการเรียนรู้ ผ่านการปฏิบัติที่
หลากหลายรูปแบบ (Active Learning) น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพ่ือการเรียนรู้ทุกระดับ  มีการวัดและ
ประเมินผลในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และสมรรถนะของผู้เรียน(Assessment for Learning)  
3. เน้นควำมปลอดภัย ใส่ใจภูมิทัศน์  
 เสริมสร้างระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยนักเรียน ครู บุคลากร ด้วยระบบมาตรฐานความ
ปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Platform) พัฒนาภูมิทัศน์ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 
 
 



 
 

4. มุ่งสู่วิถีลูกเสือ  
 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้ เรียนทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้าน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน โดยการประยุกต์ใช้กิจกรรมกระบวนการทาง
ลูกเสือเป็นแนวทาง 
5. ช่วยเหลือพำน้องกลับมำเรียน 
 ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุ 3-6  ปี และผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เข้าถึงโอกาสทางการศึกษา 
และป้องกันการหลุดออกจากระบบ รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคัน และเด็กพิการเรียนร่วม 
6. พัฒนำสมรรถนะครูและบุคลำกร 
 พัฒนาครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานต าแหน่งและมาตรฐาน
วิชาชีพ ควบคู่กับการให้ความรู้ด้านการวางแผนและการสร้างวินัยด้านการเงินและการออมเพ่ือแก้ไขปัญหา
หนี้สินครู  
7. น้อมน ำศำสตร์พระรำชำสู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืน 
 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการโดยน้อมน าศาสตร์พระราชา ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
  









 
 

 
 

 
 

          
2. นายไพฑูรย์ สนธิเมือง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 

 
คณะท างาน 

1. นางวราภรณ์ คงเทศ ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ  
2. นายสมพร ชัยบัว ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินการจัดการศึกษา 
3. นางสาวพจนา  วานิชกุล ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
4. นางสาวขวัญตา เทียนทอง ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
5. นางสาวสุวรรณา ชีวิตโสภณ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 
6. นางสาวศิริลักษณ์ พูลศิริ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
7. นางสาวชนัญชิดา เจริญส าราญ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
8. นางมนต์นภา ถนอมศิลป์ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
9. นางสาววราภรณ์ ช่วงชุณห์ส่อง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
10. นางสาวนัทธชา ทาระพันธ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
11. นายศรายุทธ ทั้งรักษ์ เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 
12. นายสุรศักดิ์ ช่วยลุง เจ้าพนักงานธุรการ 

 
ตรวจทาน 
 นางสาวพจนา  วานิชกุล       ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
 
รวบรวม และออกแบบรูปเล่ม 

นางสาววราภรณ์ ช่วงชุณห์ส่อง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 

  

นางสาวจอมขวญั นครไธสง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา1.
ที่ปรึกษา

คณะผู้จัดท า
ภาคผนวก ค


