
 



ค ำน ำ 

  ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดนโยบาย   
แนวทางการจัดการศึกษาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยก าหนดแผนงาน/โครงการ พร้อมจัดสรรงบประมาณ    
ในการด าเนินงาน เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาใช้เป็นกรอบในการจัดท า แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้สอดคล้องกับอ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตลอดจนความต้องการ 
และความจ าเป็นของแต่ละส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                        
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ได้จัดท าเอกสารแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือใช้เป็นกรอบการด าเนินงานในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในงบประมาณ 
พ.ศ. 2562  โดยมีสาระส าคัญเกี่ยวกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย นโยบาย ส าคัญ และความเชื่อมโยงระหว่าง
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ โครงการและกิจกรรมโดยวงเงินรวมที่จะใช้ด าเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งได้รับงบประมาณ 3 ส่วน คือ งบจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
งบจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  งบจากจังหวัดปทุมธานี เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการบริหาร                
จัดการศึกษา พัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้นักเรียนมีพัฒนาการทุกด้านตามมาตรฐานที่ก าหนด โดยได้จัดท า
โครงการที่มีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกสังกัด เพ่ือน าไปสู่เป้าหมายการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้เกิดผลตามเป้าหมายกลยุทธ์ เชิงนโยบาย ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
อย่างมีประสิทธิภาพ                                                                           
  ขอขอบคุณ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เกี่ยวข้องในหน่วยงานและสถานศึกษา     
จะน าไปใช้เป็นกรอบทิศทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการใช้จ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
ต่อไป 
                                                            
            

                                                                        (นายชนาธิป  ส าเริง) 
                                              ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 

                                             เมษายน  2562 
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ส่วนที่ 1  
บทน ำ 



2 

 

 

ส่วนที ่1 

บทน ำ 
 

 

 
  การวางแผนถือเป็นหน้าที่ทางการบริหารที่ส าคัญที่สุดของนักบริหารทุกคน เนื่องจากการ
วางแผนมีขอบเขตครอบคลุมถึงหน้าที่ประการอื่นๆ และกระบวนการวางแผนเป็นทักษะที่จ าเป็นอย่างหนึ่งของ
ผู้บริหารทุกระดับชั้น จึงกล่าวได้ว่าการวางแผนเป็นงานชั้นต้นของกระบวนการบริหารงานและเป็นบันได
พ้ืนฐานของการบริหารงานในอนาคตที่ผู้บริหารต้องก าหนดเส้นทางให้ประสบผลส าเร็จ อีกทั้งเป็นที่ยอมรับกัน
ว่าการวางแผนเป็นหัวใจส าคัญยิ่งของทุกหน่วยงานทุกองค์การ 
  รัฐได้ตระหนักถึงความส าคัญของการวางแผน จึงได้ก าหนดแนวทางไว้ในพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 3 การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มาตรา 9 ให้ส่วนราชการปฏิบัติ ดังนี้ 

 1. ก่อนจะด าเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการ
ล่วงหน้า 
  2. การก าหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา
และงบประมาณที่จะต้องใช้ในการด าเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ
และตัวชี้วัดความส าเร็จของภารกิจ 
  3. ส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผล การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการก าหนดขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานที่ ก.พ.ร. ก าหนด 
  4. ในกรณีที่การปฏิบัติภารกิจหรือการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเกิดผลกระทบต่อ
ประชาชนให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการที่จะต้องด าเนินการแก้ไขหรือบรรเทาผลกระทบนั้นหรือเปลี่ยน
แผนปฏิบัติให้เหมาะสม 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การ
ก ากับของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีอ านาจหน้าที่ตามมาตรา 38 
แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 36 และ 37 แห่งระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และบัดนี้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3)  
พ.ศ. 2553 พระราชบัญญัติระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 ก าหนดให้มีเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา และเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2553 เป็นต้นไป                                                                  
 
 
 

ความเป็นมา 



3 

 

 

อ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

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

 1) จัดท านโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้อง
กับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และความต้องการของ
ท้องถิ่น 

 2) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหน่วยงานในเขตพ้ืนที่
การศึกษา  และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งก ากับ  ตรวจสอบ  
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 

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

จัดและการพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 7) จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 8) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอ่ืนที่
จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 9) ด าเนินการและประสาน  ส่งเสริม  สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

 10) ประสาน ส่งเสริม การด าเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะท างานด้านการศึกษา 
 11) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะส านักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 12) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของ 

หน่วยงานใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้มอบหมาย 
  จากอ านาจหน้าที่ดังกล่าวข้างต้นส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 
ซึ่งเป็นหน่วยงานจัดการศึกษามีหน้าที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนด ในการที่จะพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพครู 
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และบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อ
นักเรียนเป็นส าคัญ  จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2562 ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ขึ้น เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารจัดการพัฒนาทางการศึกษาให้มี
คุณภาพยิ่งๆ ขึ้นไป  

  กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2562 ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ดังกล่าว ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2  
ใช้หลักการมีส่วนร่วมจากผู้เกี่ยวข้องระดมความคิด ร่วมวางแผนร่วมวิเคราะห์ภารกิจที่ส าคัญให้ครอบคลุมทุก
พ้ืนที่ที่รับผิดชอบ และสอดคล้องกับข้อมูลปัญหาที่เกิดจากสภาพแวดล้อมและผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
รวมถึงความต้องการของผู้มีส่วนร่วมในบริบทแต่ละเครือข่ายสถานศึกษาและมีความสอดคล้องกับนโยบายจาก     
หน่วยเหนือ 
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โครงสร้างการบริหารงานของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
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  ข้อมูลพื้นฐำน 

  การจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ในครั้งนี้ได้ศึกษาข้อมูลทั่วไปเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพัฒนา ซึ่งมีรายละเอียด  
ตามหัวข้อดังต่อไปนี้ 
   ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดปทุมธานี 
   ข้อมูลทั่วไปของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2  
   ข้อมูลการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 

1. ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดปทุมธำนี 
ตราประจ าจังหวัดปทุมธานี 

 

 

 
 
 
ค ำขวัญของจังหวัดปทุมธำนี 
 “ถิ่นบัวหลวง เมืองรวงข้าว เชื้อชาวมอญ นครธรรมะ พระต าหนักรวมใจ สดใสเจ้าพระยา 

ก้าวหน้าอุตสาหกรรม” 
 วิสัยทัศน์ : “ปทุมธานีเป็นเมืองการค้าการลงทุนในอุตสาหกรรมสะอาดของภูมิภาคเอเชียอาคเนย์”

 ที่ตั้งและอำณำเขตของจังหวัดปทุมธำนี 
จังหวัดปทุมธานีตั้งอยู่ในภาคกลางประมาณเส้นรุ้งที่ 14 องศาเหนือ และเส้นแวงที่ 100 อ งศาตะวันออก 
อยู่เหนือระดับน้ าทะเลปานกลาง 2 .30 เมตร มีเนื้อที่ประมาณ 1 ,525.856 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 
953,660 ไร่ ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศเหนือ ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) เป็น
ระยะทางประมาณ 27.8 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง คือ 

 - ทิศเหนือ  ติดต่อกับอ า เภอบางไทร อ า เภอบางปะอิน และอ าเภอวั งน้อย จังหวั ด
พระนครศรีอยุธยา อ าเภอหนองแค และอ าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 

 - ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก และอ าเภอบางน้ าเปรี้ยว  จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 
  - ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ าเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ าเภอบางเลน จังหวัด
นครปฐม และอ าเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 
  - ทิศใต้ ติดต่อกับเขตหนองจอก เขตคลองสามวา เขตสายไหม เขตบางเขน เขตดอนเมือง 
กรุงเทพมหานคร และอ าเภอปากเกร็ด อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี  
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 กำรแบ่งเขตกำรปกครอง 
  ในปัจจุบันจังหวัดปทุมธานีแบ่งการปกครองส่วนภูมิภาคออกเป็น 7 อ าเภอ 60 ต าบล 466 
หมู่บ้าน การปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบไปด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลเมือง 7 แห่ง 
เทศบาลต าบล 12 แห่ง และองค์การบริการส่วนต าบล 45 แห่ง อ าเภอประกอบไปด้วย อ าเภอเมืองปทุมธานี 
อ าเภอธัญบุรี อ าเภอคลองหลวง อ าเภอล าลูกกา อ าเภอลาดหลุมแก้ว อ าเภอสามโคก และอ าเภอหนองเสือ 

2. ข้อมูลทั่วไปของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาได้จัดตั้งขึ้นตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติ
การ ศึกษาแห่ งชาติ  พ .ศ .2542 มาตรา37 โดยอาศัยอ านาจแห่ งพระราชบัญญัติ ระ เบี ยบราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 33 การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ยึดเขตพ้ืนที่การศึกษา 
โดยค านึงถึงปริมาณสถานศึกษาจ านวนประชากร วัฒนธรรมและความเหมาะสมด้านอ่ืนด้วยและมาตรา 34 ให้จัด
ระเบียบบริหารราชการของเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยให้มีการจัดตั้งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขึ้นในทุกเขตพ้ืนที่
การศึกษา ส าหรับจังหวัดปทุมธานีมี 3 เขต คือ  

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

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

 2.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ประกอบด้วย จังหวัดปทุมธานี และจังหวัด
สระบุรี 

 

 

แผนทีส่ านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 
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การจดัการศึกษา 
 

 

 

3.ข้อมูลกำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2  

 3.1. ข้อมูลพื้นฐำน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนำยน 2561) 

ตำรำงท่ี 1  แสดงจ านวนโรงเรียนภาครัฐในสังกัดแยกตามเขตพ้ืนที่อ าเภอ   

อ ำเภอ ภำครัฐบำล รวม 

ธัญบุรี 11 11 

ล ำลูกกำ 30 30 

หนองเสือ 26 26 

รวมทั้งสิ้น 67 67 

   

ตำรำงท่ี 2 แสดงจ านวนโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 

โรงเรียนใน
สังกัด 

จ ำนวนโรงเรียนเปิดสอนในระดับ 
รวม 

อ.1(อ.3ขวบ) อ.2-ป.6 ป.1-ป.6 อ.2-ม.3 อ.1-ม.6 อ.2-ม.6 อำชีวะ 

ภาครัฐ 9 36 0 20 0 2 0 67 

รวม 9 36 0 20 0 2 0 67 

ตำรำงท่ี 3  แสดงการแบ่งขนาดโรงเรียนในสังกัด (4 ขนาด ภาครัฐ)ตามจ านวนนักเรียนปีการศึกษา 2561 

ประเภทโรงเรียน (4 ขนำด) จ ำนวนนักเรียน จ ำนวนโรงเรียน ร้อยละ 

ขนาดเล็ก ไม่เกิน 120 12 17.91 
ขนาดกลาง 121 – 600 43 64.17 
ขนาดใหญ่ 601 – 1,500 7 10.44 

ขนาดใหญ่พิเศษ 1,501 คนขึ้นไป 5 7.46 

รวมทั้งสิ้น 67 100 
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ตำรำงที่ 4  แสดงการแบ่งขนาดโรงเรียนในสังกัด (7 ขนาด ภาครัฐ) ตามจ านวนนักเรียนปีการศึกษา 2561 

ประเภทโรงเรียน จ ำนวนนักเรียน 
ข้อมูล ณ 10 มิ.ย.60 ข้อมูล ณ 10 มิ.ย.61 

จ ำนวนโรงเรียน ร้อยละ จ ำนวนโรงเรียน ร้อยละ 

 
ขนาดที่ 1 

 
1   –  120 

 
12 

 
17.91 

 
12 

 
17.91 

 
ขนาดที่ 2 

 
121  –  200 

 
21 

 
31.34 

 
23 

 
34.32 

 
ขนาดที่ 3 

 
201  –  300 

 
7 

 
10.44 

 
5 

 
7.46 

 
ขนาดที่ 4 

 
301  –  500 

 
11 

 
16.41 

 
11 

 
16.41 

 
ขนาดที่ 5 

 
501  –  1,500 

 
10 

 
16.41 

 
11 

 
16.41 

 
ขนาดที่ 6 

 
1,501 –  2,500 

 
4 

 
5.97 

 
4 

 
5.97 

 
ขนาดที่ 7 

 
2,500 ขึ้นไป 

 
1 

 
1.49 

 
1 

 
1.49 

 
รวมทั้งสิ้น 

 
67 

 
100 

 
67 

 
100 

     ตำรำงที่ 5  สรุปข้อมูลจ านวนนักเรียน/ห้องเรียน และครู จ าแนกตามรายอ าเภอ 10 มิ.ย.61 

อ ำเภอ นักเรียน ห้องเรียน ครู 

 

ธัญบุรี 

 

12,087 

 

348 

 

531 

 

ล าลูกกา 

 

11,115 

 

402 

 

494 

 

หนองเสือ 

 

4,819 

 

256 

 

253 

รวมทั้งสิ้น 28,021 1,006 1,278 
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ตำรำงที่  6  ตำรำงแสดงจ ำนวนนักเรียน  ห้องเรียน  จ ำแนกตำมรำยชั้นเรียน  ปีกำรศึกษำ  2561 
(ข้อมูล  10 มิ.ย. 61 )  

      

  ระดับชั้น                 
 

จ านวนนักเรียน จ านวนห้องเรียน หมายเหตุ 

อนุบาล 1 215 13   

อนุบาล 2 2,001 91   

อนุบาล 3 2,261 94   

รวมก่อนประถม 4,477 198   

ประถมศึกษาปีที่ 1 3,242 113   

ประถมศึกษาปีที่ 2 3,046 110   

ประถมศึกษาปีที่ 3 3,042 94   

ประถมศึกษาปีที่ 4 3,082 108   

ประถมศึกษาปีที่ 5 3,033 108   

ประถมศึกษาปีที่ 6 3,083 107   

รวมประถมศึกษา 18,528 656   

มัธยมศึกษาปีที่ 1 1,666 49   

มัธยมศึกษาปีที่ 2 1,592 47   

มัธยมศึกษาปีที่ 3 1,384 44   

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 4,642 140   

มัธยมศึกษาปีที่ 4 124 4   

มัธยมศึกษาปีที่ 5 132 4   

มัธยมศึกษาปีที่ 6 118 4   

รวมมัธยมศึกษาปลาย 374 12   

รวมทั้งสิ้น 28,021 1,006   
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ตำรำงที่ 7  ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  2      
(ข้อมูล 10 มิ.ย. 60) 

ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จ ำนวน (คน) 

10 มิ.ย. 60 10 มิ.ย. 61 

ข้าราชการครู  เชี่ยวชาญ 6 5 

ข้าราชการครู  ช านาญการพิเศษ 316 281 

ข้าราชการครู  ช านาญการ 323 246 

ข้าราชการครู  ( ค.ศ.1 ) 323 457 

ครูผู้ช่วย 453 292 

พนักงานราชการ 15 16 

ครูอัตราจ้าง (อบจ,ครูวิกฤต,ครูวิทย์/คณิต) 188 157 

รวมทั้งสิ้น 1,624 1,454 

 
ตำรำงที่ 8  ข้อมูลบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  เขต 2   (ข้อมูล 10 มิ.ย. 60 - 61) 
 

ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
จ ำนวน (คน) 

10 มิ.ย. 60 10 มิ.ย. 61 

ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 1 1 

รอง ผอ. สพป.ปทุมธานี เขต 2 1 1 

ศึกษานิเทศก์ 6 6 

บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค (2) 30 30 

ลูกจ้างประจ า 7 7 

ลูกจ้างชั่วคราว  11 11 

รวมทั้งสิ้น 56 56 
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   ผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ได้ด าเนินการขับเคลื่อนนโยบายสู่การ
ปฏิบัติประจ าปีงบประมาณ 2561 และสรุปผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง ดังนี้ 
1. กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ   

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 ได้รับประเมินภานอกรอบสามครบทุกโรงเรียนและ
มีผลการประเมินดังนี้ 
ตำรำงที่ 9  แสดงร้อยละของสถานศึกษาจ าแนกตามระดับคุณภาพระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน 

ระดับกำรศึกษำ 
จ ำนวน
โรงเรียน 

ระดับคุณภำพ กำรรับรอง 

ดีมำก ดี พอใช้ ปรับปรุง 
ปรับปรุง
เร่งด่วน 

รับรอง ไม่รับรอง 

การศึกษาปฐมวัย 66 72.73 27.27 - - - 66 - 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 67 2.98 92.54 4.48 - - 67 - 

 จากตารางจะพบว่า ระดับปฐมวัยได้รับการรับรองทุกโรงเรียน ส่วนใหญ่ร้อยละ 72.73 อยู่ใน
ระดับดีมาก ส่วนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานได้รับการรับรอง 67 โรงเรียน 
หมำยเหตุ  ไม่รับรอง 3 โรงเรียนได้แก่ โรงเรียนคลองสิบสาม”ผิวศรีราษฎร์อุทิศ” โรงเรียนวัดธรรมราษฎร์เจริญ
ผลและโรงเรียนแสนจ าหน่ายวิทยาเนื่องจาก ตบช.5 (ผลการทดสอบคุณภาพผู้เรียนระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
(o-net) 
2. ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำ 
 2.1 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ  (O-NET)  ปีกำรศึกษำ 2560 
ตำรำงท่ี 10  คะแนนผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 
ภาพรวมระดับประเทศ จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู ้
จ ำนวน    

ผู้เข้ำสอบ 
คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

คะแนน
สูงสุด 

คะแนน
ต่ ำสุด 

มัธยฐำน ฐำนนิยม 

N (Mean) (S.D.) (Max) (Min) (Median) (Mode) 

ภาษาไทย 704705 46.58 14.55 99.50 0.00 45.75 43.25 
ภาษาอังกฤษ 704692 36.34 18.36 100.00 0.00 30.00 25.00 
คณิตศาสตร์ 704633 37.12 16.44 100.00 0.00 35.00 30.00 
วิทยาศาสตร์ 704697 39.12 11.74 97.00 0.00 38.50 41.00 
คะแนนเฉลี่ยรวม  39.79      
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   จากตารางที่ 10 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปี
การศึกษา 2560 ภาพรวมระดับประเทศ จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า  กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนน
เฉลี่ยร้อยละสูงสุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (…46.58.) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
(…39.12.)และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์( 37.12) ตามล าดับ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อย
ละต่ าสุดล าดับสุดท้าย ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (…36.34.) และมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละโดยรวมทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้  คิดเป็น  39.79 

ตำรำงที่ 11  เปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
ระหว่างปีการศึกษา 2558 – 2560 ในระดับประเทศ 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
2558 2559 2560 แนวโน้มการ

เปลี่ยนแปลง X % SD X% SD X % SD 

ภาษาไทย 49.33 13.55 52.98 14.77 46.58 14.55 ไม่แน่นอน 
ภาษาอังกฤษ 40.31 18.76 34.59 17.29 36.34 18.36 ไม่แน่นอน 
คณิตศาสตร์ 43.47 20.11 40.47 18.78 37.12 16.44 ลดลง 
วิทยาศาสตร์ 42.59 13.18 41.22 12.09 39.12 11.74 ลดลง 

คะแนนเฉลีย่ร้อยละ 43.93  42.32  39.79  ลดลง 

  จากตารางที่ 11  ผลการประเมินแนวโน้มของคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 3 ปีการศึกษา พบว่า 
มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงคะแนนเฉลี่ยร้อยละโดยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 3 ปีการศึกษามีแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงไม่แน่นอน  และเมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีแนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงไม่แน่นอน จ านวน 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงลดลง คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ตำรำงที่ 12  คะแนนผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560      
ภาพรวมระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู ้
จ ำนวน    

ผู้เข้ำสอบ 
คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

คะแนน
สูงสุด 

คะแนน
ต่ ำสุด 

มัธยฐำน ฐำนนิยม 

N (Mean) (S.D.) (Max) (Min) (Median) (Mode) 
ภาษาไทย 2795 46.99 13.58 90.75 10.00 46.50 51.25 
ภาษาอังกฤษ 2795 34.64 16.09 100.00 5.00 30.00 25.00 
คณิตศาสตร์ 2795 35.89 14.03 95.00 0.00 35.00 35.00 
วิทยาศาสตร์ 2795 38.19 10.68 83.00 9.00 38.00 33.00 
คะแนนเฉลี่ยรวม  38.93      
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  จากตารางที่ 12 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปี
การศึกษา 2560  ภาพรวมระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า  กลุ่มสาระการเรียนรู้
ที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงสุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (…46.99….) กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ (...38.19..) และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์(35.89) ตามล าดับ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มี
คะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ าสุดล าดับสุดท้าย ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (34.64 .) และมีคะแนนเฉลี่ยร้อย
ละโดยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ คิดเป็น 38.93 

ตำรำงท่ี 13  เปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                   
ระหว่าง ปีการศึกษา 2558 – 2560 ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู ้
2558 2559 2560 แนวโน้มกำร

เปลี่ยนแปลง X % SD X % SD X % SD 

ภาษาไทย 48.45 12.52 53.11 13.86 46.99 13.58 ไม่แน่นอน 
ภาษาอังกฤษ 37.16 15.50 32.03 13.59 34.64 16.09 ไม่แน่นอน 
คณิตศาสตร์ 41.22 18.07 39.67 17.05 35.89 14.03 ลดลง 
วิทยาศาสตร์ 41.83 12.82 41.11 11.29 38.19 10.68 ลดลง 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 42.17  41.48  38.93  ลดลง 

        จากตารางที่ 13 ผลการประเมินแนวโน้มของคะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาปทุมธานี  
เขต 2 จาก 3 ปีการศึกษา พบว่า มีแนวโน้มคะแนนเฉลี่ยร้อยละโดยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 3 ปีการศึกษา  
ลดลง และเมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่มสาระการเรียนรู้พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีแนวโน้ม ไม่แน่นอน 
จ านวน 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ที่มีแนวโน้มลดลงจ านวน 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 

ตำรำงท่ี 14  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละของผลการการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)   
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 ระหว่างระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับประเทศ 

กลุ่มสำระ          
กำรเรียนรู ้

ระดับประเทศ ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
เทียบกับ

ระดับประเทศ 
คะแนน
สูงสุด 

คะแนน
ต่ ำสุด 

คะแนน
เฉลี่ย 

คะแนน
สูงสุด 

คะแนน
ต่ ำสุด 

คะแนน
เฉลี่ย 

ภาษาไทย 99.50 0.00 46.58 90.75 10.00 46.99 +0.41 
ภาษาอังกฤษ 100.00 0.00 36.34 100.00 5.00 34.64 -1.70 
คณิตศาสตร์ 100.00 0.00 37.12 95.00 0.00 35.89 -1.23 
วิทยาศาสตร์ 97.00 0.00 39.12 83.00 9.00 38.19 -0.93 
คะแนนเฉลี่ย   39.79   38.93 -0.86 
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  จากตารางที่ 14  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละของผลการการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
(O-NET)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 ระหว่างระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 
2 กับระดับประเทศ พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ เพียง 1 สาระการเรียนรู้ คือ สาระการเรียนรู้
ภาษาไทย สาระการเรียนรู้ที่เหลือมีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับประเทศ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ        
-1.70)  มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับประเทศมากที่สุด 

 

ตำรำงท่ี 15  คะแนนการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ภาพรวม  
ระดับประเทศ จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู ้
จ ำนวน    

ผู้เข้ำสอบ 
คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

คะแนน
สูงสุด 

คะแนน
ต่ ำสุด 

มัธยฐำน ฐำนนิยม 

N (Mean) (S.D.) (Max) (Min) (Median) (Mode) 
ภาษาไทย 643904 48.29 13.73 98.00 0.00 48.00 48.00 
ภาษาอังกฤษ 643592 30.45 11.60 100.00 0.00 28.00 28.00 
คณิตศาสตร์ 643772 26.30 16.40 100.00 0.00 24.00 20.00 
วิทยาศาสตร์ 643462 32.28 9.81 100.00 2.00 32.00 30.00 
คะแนนเฉลี่ยรวม  34.33      

  จากตารางที่ 15 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 
2560 ภาพรวมระดับประเทศ จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
สูงสุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ( .48.29.) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (.32.28.) 
และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ( 30.45) ตามล าดับ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ าสุด
ล าดับสุดท้าย ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (.26.30.) และมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละโดยรวมทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้  คิดเป็น 34.33 

ตารางที่ 16  เปรียบเทียบค่ำคะแนนเฉลี่ยของผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ระหว่ำงปี
กำรศึกษำ 2558 – 2560 ในระดับประเทศ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู ้
2558 2559 2560 แนวโน้มกำร

เปลี่ยนแปลง X % SD X % SD X % SD 

ภาษาไทย 42.64 9.48 46.36 12.99 48.29 13.73 สูงขึ้น 

ภาษาอังกฤษ 30.62 11.92 31.80 12.59 30.45 11.60 ไม่แน่นอน 

คณิตศาสตร ์ 32.40 14.98 29.31 15.74 26.30 16.40 ลดลง 

วิทยาศาสตร ์ 37.63 13.38 34.99 10.34 32.28 9.81 ลดลง 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 35.83  35.62  34.33  ลดลง 
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  จากตาราง 16  ผลการประเมินแนวโน้มระดับประเทศจาก 3 ปีการศึกษา พบว่า มีแนวโน้ม
คะแนนเฉลี่ยร้อยละโดยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 3 ปีการศึกษาลดลง และเมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้น  กลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาอังกฤษ มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงไม่แน่นอน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงลดลง  

ตำรำงท่ี 17  คะแนนการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560   
ภาพรวมระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู ้
จ ำนวน    

ผู้เข้ำสอบ 
คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

คะแนน
สูงสุด 

คะแนน
ต่ ำสุด 

มัธยฐำน ฐำนนิยม 

N (Mean) (S.D.) (Max) (Min) (Median) (Mode) 
ภาษาไทย 1186 44.78 11.99 88.00 15.00 45.00 45.00 
ภาษาอังกฤษ 1181 28.07 8.15 84.00 6.00 28.00 26.00 
คณิตศาสตร์ 1185 21.40 10.47 100.00 0.00 20.00 20.00 
วิทยาศาสตร์ 1182 30.14 7.61 60.00 6.00 30.00 28.00 
คะแนนเฉลี่ยรวม  31.10      

  จากตารางที่ 17 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 
2560 ภาพรวมระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนน
เฉลี่ยร้อยละสูงสุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (.44.78..) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
(.30.14..) และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (.28.07..) ตามล าดับ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละต่ าสุดล าดับสุดท้าย ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (.21.40) และมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละโดยรวมทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้  คิดเป็น 31.10 

ตำรำงท่ี 18  เปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างปี
การศึกษา 2558 – 2560 ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู ้
2558 2559 2560 แนวโน้มกำร

เปลี่ยนแปลง X % SD X % SD X % SD 

ภาษาไทย 40.18 8.57 43.13 11.79 44.78 11.99 สูงขึ้น 
ภาษาอังกฤษ 26.75 7.60 29.09 9.27 28.07 8.15 ไม่แน่นอน 
คณิตศาสตร ์ 26.77 9.65 24.32 10.73 21.40 10.47 ลดลง 
วิทยาศาสตร ์ 32.74 8.87 32.53 7.82 30.14 7.61 ลดลง 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 31.61  32.27  31.10  ไม่แน่นอน 

  จากตารางที่ 18 ผลการประเมินแนวโน้มระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาจาก 3 ปีการศึกษา พบว่ามี
แนวโน้มคะแนนเฉลี่ยร้อยละโดยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 3 ปีการศึกษาไม่แน่นอน และเมื่อพิจารณาเป็นราย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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ภาษาอังกฤษมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงไม่แน่นอน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงลดลง 

ตำรำงที่ 19  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละของผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ผู้เรียน           
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ระหว่างระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับประเทศ 
 

กลุ่มสำระ          
กำรเรียนรู้ 

ระดับประเทศ ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
เทียบกับระดับประเทศ คะแนน

สูงสุด 
คะแนน
ต่ ำสุด 

คะแนน
เฉลี่ย 

คะแนน
สูงสุด 

คะแนน
ต่ ำสุด 

คะแนน
เฉลี่ย 

ภาษาไทย 98.00 0.00 48.29 88.00 15.00 44.78 -3.51 
ภาษาอังกฤษ 100.00 0.00 30.45 84.00 6.00 28.07 -2.38 
คณิตศาสตร์ 100.00 0.00 26.30 100.00 0.00 21.40 -4.90 
วิทยาศาสตร์ 100.00 2.00 32.28 60.00 6.00 30.14 -2.14 
คะแนนเฉลี่ย   34.33   31.10 -3.23 

  จากตารางที่ 19   เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละของผลการการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน       
(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ระหว่างระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2      
กับระดับประเทศไม่พบกลุ่มสาระการเรียนรู้ใดมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ  

ตำรำงท่ี 20  คะแนนผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 
ภาพรวมระดับประเทศ จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู ้
จ ำนวน    

ผู้เข้ำสอบ 
คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

คะแนน
สูงสุด 

คะแนน
ต่ ำสุด 

มัธยฐำน ฐำนนิยม 

N (Mean) (S.D.) (Max) (Min) (Median) (Mode) 

ภาษาไทย 372043 49.25 15.77 98.00 0.00 49.50 54.00 
สังคมศึกษาฯ 372567 34.70 9.10 84.00 0.00 34.00 32.00 
ภาษาอังกฤษ 372587 28.31 14.65 100.00 1.25 23.75 21.25 
คณิตศาสตร์ 372853 24.53 17.59 100.00 0.00 20.00 15.00 
วิทยาศาสตร์ 372232 29.37 12.03 96.80 1.60 26.35 25.10 
คะแนนเฉลี่ยรวม  41.54      

   จากตารางที่ 20 คะแนนผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี
การศึกษา 2560 ภาพรวมระดับประเทศ จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนน
เฉลี่ยร้อยละสูงสุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (49.25) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม (34.70) และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (29.37) ตามล าดับ และกลุ่มสาระการ 
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เรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ าสุดล าดับสุดท้าย ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ(28.31) และกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ (.24.53) และมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละโดยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ คิดเป็น  41.5 

ตำรำงท่ี 21  เปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 ระหว่างปีการศึกษา 2558 – 2560 ในระดับประเทศ     

กลุ่มสำระกำรเรียนรู ้
2558 2559 2560 แนวโน้มกำร

เปลี่ยนแปลง X % SD X % SD X % SD 

ภาษาไทย 49.36 15.57 52.29 16.27 49.25 15.77 ไม่แน่นอน 
สังคมศึกษาฯ 39.70 8.28 35.89 8.86 34.70 9.10 ลดลง 
ภาษาอังกฤษ 24.98 12.46 27.76 13.39 28.31 14.65 สูงขึ้น 
คณิตศาสตร์ 26.59 14.79 24.88 14.73 24.53 17.59 ลดลง 
วิทยาศาสตร์ 33.40 8.43 31.62 8.96 29.37 12.03 ลดลง 
คะแนนเฉลี่ยรวม 34.81  34.49  41.54  ไม่แน่นอน 

  จากตารางที่ 21 ผลการประเมินแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงระดับประเทศจาก 3 ปีการศึกษา 
พบว่ามีแนวโน้มคะแนนเฉลี่ยร้อยละโดยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 3 ปีการศึกษาไม่แน่นอน และเมื่อพิจารณา
เป็นรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีแนวโน้มสูงขึ้น จ านวน 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีแนวโน้มไม่แน่นอน จ านวน 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่ลดลง จ านวน 3 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 

ตารางที่ 22  คะแนนผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 
ภาพรวมระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู ้
จ ำนวน    

ผู้เข้ำสอบ 
คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

คะแนน
สูงสุด 

คะแนน
ต่ ำสุด 

มัธยฐำน ฐำนนิยม 

N (Mean) (S.D.) (Max) (Min) (Median) (Mode) 
ภาษาไทย 115 41.79 13.20 69.00 12.50 43.00 40.00 

สังคมศึกษาฯ 119 30.82 6.32 45.00 18.00 31.00 29.00 

ภาษาอังกฤษ 119 23.79 7.56 48.75 8.75 22.50 23.75 

คณิตศาสตร์ 119 19.12 8.13 50.00 5.00 17.50 15.00 

วิทยาศาสตร์ 115 24.23 5.99 41.45 4.80 23.85 23.85 

คะแนนเฉลี่ยรวม  27.95      
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  จากตารางที่ 22 คะแนนผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี
การศึกษา 2560 ภาพรวมระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่
มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงสุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (41.79) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (30.82) และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (24.23) ตามล าดับและกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ าสุดล าดับสุดท้าย ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ(23.79) และมีคะแนน
เฉลี่ยร้อยละโดยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ คิดเป็น  27.95 

ตำรำงที่ 23  เปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 6 ระหว่างปีการศึกษา 2558 – 2560 ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  

กลุ่มสำระกำรเรียนรู ้
2558 2559 2560 แนวโน้มกำร

เปลี่ยนแปลง ”. X % SD X %”. SD X %”. SD 

ภาษาไทย 41.04 11.80 42.58 14.71 41.79 13.20 ไม่แน่นอน 
สังคมศึกษาฯ 36.06 7.17 31.22 6.33 30.82 6.32 ลดลง 
ภาษาอังกฤษ 19.42 5.42 23.06 7.45 23.79 7.56 สูงขึ้น 
คณิตศาสตร ์ 20.73 6.85 19.61 8.22 19.12 8.13 ลดลง 
วิทยาศาสตร ์ 30.52 6.00 26.30 5.34 24.23 5.99 ลดลง 

คะแนนเฉลี่ยรวม 29.55  28.55  27.95  ลดลง 

  จากตารางที่ 23 ผลการประเมินแนวโน้มระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาจาก 3 ปีการศึกษา พบว่ามี
แนวโน้มคะแนนเฉลี่ยร้อยละโดยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 3 ปีการศึกษา ที่ลดลง  และเมื่อพิจารณาเป็นราย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีแนวโน้มสูงขึ้น จ านวน 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีแนวโน้มไม่แน่นอน จ านวน 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ จ านวน 1 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่ลดลง จ านวน 3 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 

ตำรำงที่ 24  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละของผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ผู้เรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 ระหว่างระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับประเทศ 

กลุ่มสำระ          
กำรเรียนรู้ 

ระดับประเทศ ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
เทียบกับ

ระดับประเทศ 
คะแนน
สูงสุด 

คะแนน
ต่ ำสุด 

คะแนน
เฉลี่ย 

คะแนน
สูงสุด 

คะแนน
ต่ ำสุด 

คะแนน
เฉลี่ย 

ภาษาไทย 98.00 0.00 49.25 69.00 12.50 41.79 -7.46 
สังคมศึกษา 84.00 0.00 34.70 45.00 18.00 30.82 -3.88 
ภาษาอังกฤษ 100.00 1.25 28.31 48.75 8.75 23.79 -4.52 
คณิตศาสตร์ 100.00 0.00 24.53 50.00 5.00 19.12 -5.41 
วิทยาศาสตร์ 96.80 1.60 29.37 41.45 4.80 24.23 -5.14 

คะแนนเฉลี่ย   41.54   27.95 -13.59 
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  จากตารางที่ 24  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละของผลการการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน      
(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 ระหว่างระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 
กับระดับประเทศ  ไม่พบกลุ่มสาระการเรียนรู้ใดมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยร้อย
ละโดยรวมพบว่าคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับประเทศ 
              2.2 ผลประเมินคุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เพี่อประกันคุณภำพผู้เรียน (NT) 
ตำรำงที่ 25  แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ(NT) ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา และระดับประเทศ 

       
ความสามารถ 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
เขตพ้ืนที่การศึกษา ประเทศ การพัฒนา 

ด้านภาษา 54.00 52.67 +1.33 
ด้านค านวณ 37.73 37.75 -0.02 
ด้านเหตุผล 45.68 45.31 +0.37 
รวมความสามารถ 45.80 45.25 +0.55 

            จากตารางที่ 25 การเปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ(NT) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา และระดับประเทศ พบว่า คะแนนเฉลี่ยร้อยละของภาพรวมความสามารถ ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาสูงกว่าระดับประเทศ ร้อยละ +0.55 เมื่อพิจารณาเป็นรายความสามารถ พบว่า คะแนนเฉลี่ยร้อยละของ
ความสามารถทั้ง 3 ด้านระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาสูงกว่าระดับประเทศ คือ ด้านภาษาสูงกว่าร้อยละ +1.33 ด้าน
เหตุผลสูงกว่าร้อยละ +0.37 และด้านค านวณต่ ากว่าร้อยละ -0.02 ตามล าดับ 
ตารางที่ 26  แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ(NT) ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ระหว่างปี
การศึกษา 2558-2560 

      ปีกำรศึกษำ (คะแนนเฉลี่ยร้อยละ) 
ควำมสำมำรถ 2558 2559 กำรพัฒนำ 2560 กำรพัฒนำ 

ด้านภาษา 45.59 56.19 +10.60 54.00 ไม่แน่นอน 
ด้านค านวณ 39.49 38.72 -0.77 37.73 ลดลง 
ด้านเหตุผล 48.37 58.50 +10.13 45.68 ไม่แน่นอน 
รวมควำมสำมำรถ 44.48 51.14 +6.66 45.80 ไม่แน่นอน 

 

  จากตารางที่ 26 การเปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ
(NT)ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ปีการศึกษา 2560 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2  
ระหว่างปีการศึกษา  2558-2560 พบว่า ความสามารถด้านภาษาและด้านเหตุผล  มีแนวโน้มการพัฒนาไม่แน่นอน 
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3. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร   

3.1 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2  มี
ผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยแบบถ่วง
น้ าหนัก เท่ากับ 4.50951 อยู่ในระดับมาตรฐาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

รำยกำร คะแนน น้ ำหนัก 

  องค์ประกอบท่ี 1 Function Base (น้ ำหนัก 11.7644) 4.24755 1.21359 

     1.1 ร้อยละผูเ้รียนต่อประชากรกลุ่มอายุ (3-5ปี/6-11ปี/12-14ปี/15-17ปี) (น้ าหนัก 0) - - 

          1.1.1 ร้อยละผูเ้รียนระดบัปฐมวัย (3-5 ปี) (น้ าหนัก 2.9411) 5.00000 0.35714 

          1.1.2 ร้อยละผูเ้รียนระดบัประถมศึกษา (6-11 ปี) (น้ าหนัก 2.9411) 5.00000 0.35714 

          1.1.3 ร้อยละผูเ้รียนระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น (12-14 ปี) (น้ าหนัก 2.9411) 2.99020 0.21359 

          1.1.4 ร้อยละผูเ้รียนระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย (15-17 ปี) (มัธยมปลาย/ปวช.) 
(น้ าหนัก 0) 

- - 

     1.2 ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษาของประเทศจากรายงาน (IMD 2018) 
(น้ าหนัก 0) 

- - 

     1.3 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัน้พ้ืนฐาน (O-NET) 
(น้ าหนัก 2.9411) 

4.00000 0.28571 

     1.4 ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการพัฒนาครูครบวงจร (น้ าหนัก 0) - - 

  องค์ประกอบท่ี 2 Agenda Base (น้ ำหนัก 2.9411) 5.00000 0.35714 

     2.1 การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน (น้ าหนัก 2.9411) 5.00000 0.35714 

     2.2 ร้อยละของครูที่เข้ารบัการพัฒนาครูภาษาอังกฤษในระดับภมูิภาค (Boot Camp) 
(น้ าหนัก 0) 

- - 

  องค์ประกอบท่ี 3 Area Base (น้ ำหนัก 0) - 0.00000 

  องค์ประกอบท่ี 4 Innovation Base (น้ ำหนัก 26.4699) 4.57143 2.93878 

     4.1 การพัฒนานวัตกรรม ระดับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา (น้ าหนัก 2.9411) 5.00000 0.35714 

     4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (น้ าหนัก 0) - - 

          4.2.1 การประหยัดไฟฟ้าและน้ ามัน (น้ าหนัก 0) - - 

          4.2.2 การลดกระดาษ (น้ าหนัก 2.9411) 5.00000 0.35714 

          4.2.3 การบูรณาการงบประมาณ (น้ าหนัก 0) - - 

          4.2.4 การพัฒนาระบบรายงานผลตัวช้ีวัด (KRS) (น้ าหนัก 0) - - 

          4.2.5 โครงการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานหน่วยงานภาครัฐ
ของ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (น้ าหนัก 0) 

- - 

          4.2.6 โครงการห้องเรียนกีฬา (น้ าหนัก 0) - - 

 



ส่วนที่ 2 
นโยบายท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษา 
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ส่วนที่ 2 
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 

 

  การจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน นั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องวิเคราะห์นโยบายด้าน
การศึกษาที่เก่ียวข้องทุกระดับ ซึ่งประกอบด้วย  

1. กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 

2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

3. นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ (รมต.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) 

4. ไทยแลนด์ 4.0 ทักษะแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  

  5. นโยบาย สพฐ จากแผน สพฐ  62 

1.  ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 

 คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ           
ระยะ 20 ปีเพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนและให้เสนอร่าง
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบเพ่ือใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานใน
ระยะที่ 2 ของรัฐบาล (ปี 2558 - 2559) และกรอบการปฏิรูปในระยะที่ 3 (ปี 2560 เป็นต้นไป) เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์“ประเทศมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง”นาไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ใน
การที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมี
ความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ จะประกอบด้วย                         
6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์ ด้านความมั่นคง (2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทางสังคม (5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และ 
(6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
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2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี  12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
 

 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564 ได้น้อมน าหลัก “ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญาน าทางในการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9-11  โดยการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ครั้งนี้ ส านัก
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สคช.) ได้จัดท าบนพ้ืนฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(พ.ศ.2560-2579) ซึ่งเป็นแผนหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 ตลอดจนประเด็น
การปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้นได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน เพ่ือร่วมกัน
ก าหนดวิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดท ารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพ่ือมุ่งสู่ 
“ความมั่งคง มั่งค่ัง และยั่งยืน” 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไว้ทั้งหมด 10 ยุทธศาสตร์ โดยมียุทธศาสตร์
ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และอีก 4 ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้ 

 1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
 3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 4. ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 5. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 
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 6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย 
 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
 8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
 9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
 10. ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
 

3. แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2579)  (สภาการศึกษาแห่งชาติ) 

วัตถุประสงค์  1  พัฒนาคนอย่างรอบด้านและสมดุลเพ่ือเป็นฐานองการพัฒนา 

  แนวนโยบาย 1.1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ในทุกระดับและประเภทการศึกษา 

  แนวนโยบาย 1.2 ปลูกฝังและเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมค่านิยม  
มีจิตส านึก และมีความภูมิใจในความเป็นไทย มีระเบียบวินัย มีจิตสาธารณะ ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม และ
ยึดมั่นในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และรังเกียจการทุจริต ต่อต้าน
การซื้อสิทธิ์ขายเสียง 

  แนวนโยบาย 1.3 เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนทุกคนตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต  
ได้มีโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาและการเรียนรู้ โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการหรือทุพพลภาพยากจน อยู่ใน
ท้องถิ่นห่างไกลทุรกันดาร 

  แนวนโยบาย  1.4  ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและ
เสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและร่วมมือกับนานาประเทศ 

                 แนวนโยบาย 1.5 พัฒนามาตรฐานและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งระบบประกัน
คุณภาพภายในและระบบประกันคุณภาพภายนอก 

                  แนวนโยบาย 1.6 ผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและ
มาตรฐาน มีคุณธรรมและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 
 วัตถุประสงค์  2  สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรม ภูมิปัญญาและการเรียนรู้ 

                 แนวนโยบาย 2.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาอบรม และเรียนรู้ของสถาบันศาสนาและสถาบัน
สังคม ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

                 แนวนโยบาย 2.2 ส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายภูมิปัญญาและการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ศิลปะ  
วัฒนธรรม พลศึกษา กีฬา เป็นวิถีชีวิตอย่างมีคุณภาพและตลอดชีวิต 

                 แนวนโยบาย 2.3 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้  นวัตกรรม และทรัพย์สิน  
ทางปัญญา พัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้ และสร้างกลไกการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
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 วัตถุประสงค์  3  พัฒนาสภาพแวดล้อมของสังคมเพ่ือเป็นฐานในการพัฒนาคน และสร้างสังคม
คุณธรรม ภูมิปัญญาและการเรียนรู้          

                 แนวนโยบาย 3.1 พัฒนาและน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือการพัฒนาคุณภาพเพ่ิมโอกาส
ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

                 แนวนโยบาย 3.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการโดยเร่งรัดกระจายอ านาจ การบริหาร 
และจัดการศึกษาไปสู่สถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

                 แนวนโยบาย 3.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ประชาชน ประชาสังคม และทุกภาค
ส่วน ของสังคมในการบริหารจัดการศึกษา และสนับสนุนส่งเสริมการศึกษา 

                 แนวนโยบาย 3.4 ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ และการลงทุนเพ่ือการศึกษาตลอดจน
บริหารจัดการและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

                 แนวนโยบาย 3.5 ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการศึกษา พัฒนาความเป็นสากล
ของการศึกษาเพ่ือรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน และเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันของประเทศภายใต้กระแส
โลกาภิวัตน์ ขณะเดียวกันสามารถอยู่ร่วมกันกับพลโลกอย่างสันติสุข มีการพึ่งพาอาศัยและเกื้อกูลกัน 

6. นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีภารกิจหลักในการจัดและส่งเสริมการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดนโยบายเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไปในทิศทางที่ สอดคล้องกับ               
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12                
(พ.ศ. 2560 -2564)  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 และยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ               
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย นโยบาย 
ดังนี้ 

 วิสัยทัศน์ 
สร้างคุณภาพทุนมนุษย์  สู่สังคมอนาคตท่ียั่งยืน 

 พันธกิจ 
  1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 ให้มีความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 
  3. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
  4. สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา 
 อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
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  5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 

  6. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 

 เป้าหมาย 
  1. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะและ

คุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง 
และปรับตัวต่อ เป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี  

  2. ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่
ห่างไกลทุรกันดารได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ พร้อมก้าวสู่สากล  

 ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  3. ครู เป็นผู้เรียนรู้ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความแม่นย าทางวิชาการ และมีทักษะการ

จัดการเรียนรู้ที่หลากหลายตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และทักษะในการใช้
เทคโนโลยี 

  4. ผู้บริหารสถานศึกษา มีความเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภาวะผู้น าทาง
วิชาการ มีส านึกความรับผิดชอบ (Accountability) และการบริหารแบบร่วมมือ 

  5. สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู้  ร่วมมือกับชุมชน 
ภาคเอกชน และผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับพ้ืนที่ จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพ่ือการเรียนรู้ใน
ทุกมิติ เป็นโรงเรียนนวัตกรรม 

  6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีการบริหารงานเชิงบูรณาการ เป็นส านักงานแห่งนวัตกรรมยุค
ใหม่ ใช้ข้อมูลสารสนเทศและการวิจัยและพัฒนาในการขับเคลื่อนคุณภาพ ก ากับ ติดตาม ประเมินและ
รายงานผลอย่างเป็นระบบ 

  7. ส านักงานส่วนกลาง ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการท างาน โดย กระจายอ านาจการบริหารงาน
และการจัดการศึกษาให้สถานศึกษา บริหารเชิงบูรณาการ มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ ก ากับ 
ติดตาม ประเมินผล และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ  ใช้วิจัยและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพ  

 นโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  นโยบายที่  1  จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
  นโยบายที่  2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
  นโยบายที่  3  พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
  นโยบายที่  4  สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ

เหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
  นโยบายที่  5  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
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7. ไทยแลนด์ 4.0 ทักษะแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

 กระบวนทัศน์ในการพัฒนาประเทศภายใต้  “ประเทศไทย 4.0” เป็นอีกนโยบายหนึ่งที่เป็น
การวางรากฐาน  การพัฒนาประเทศในระยะยาว เป็นจุดเริ่มต้นในการขับเคลื่อนไปสู่การเป็นประเทศที่มั่งคั่ง 
มั่นคง และยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์  รัฐบาล เป็นรูปแบบที่มีการผลักดันการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ การปฏิรูป
การวิจัยและการพัฒนา และการปฏิรูปการศึกษาไปพร้อมๆ กัน เป็นการผนึกก าลังของทุกภาคส่วนภายใต้
แนวคิด “ประชารัฐ” ที่ผนึกก าลังกับเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ การวิจัยพัฒนาและบุคลากรทั้งในและระดับ
โลก โดยภารกิจส าคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ เพ่ือต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ
ไปสู่ “Value-Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย นวัตกรรม” โดยมีฐานคิดหลักคือ เปลี่ยน
จากการผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม” เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม และเปลี่ยนจากการ
เน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิมในปัจจุบันไปสู่
การเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกรต้องร่ ารวยขึ้น 
และเป็นเกษตรกรแบบเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur) เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs  ที่มี
อยู่และรัฐต้องให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา ไปสู่การเป็น Smart Enterprises และ Startups บริษัทเกิด
ใหม่ที่มีศักยภาพสูงเปลี่ยนจาก Traditional Services  ซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต่ า ไปสู่ High Value 
Services และเปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ าไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูงสามารถรับมือ
กับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม่ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างเร็วรุนแรงในศตวรรษที่ 21 โดยประเทศไทยในอดีตที่
ผ่านมามีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

 กา ร พัฒนาประ เทศภ าย ใต้ โ ม เ ดล  “ประ เทศ ไทย  4 . 0 ”จะส า เ ร็ จ ใ ช้ แน วทา ง                       
“สานพลังประชารัฐ” เป็นตัวการขับเคลื่อน โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ภาคการเงินการธนาคาร 
ภาคประชาชน ภาคสถานบันการศึกษา มหาวิทยาลัยและสถานบันวิจัยต่างๆ ร่วมกันระดมความคิด ผนึกก าลัง
ขับเคลื่อน ผ่านโครงการ บันทึกความร่วมมือ กิจกรรม หรือ งานวิจัยต่างๆ โดยการด าเนินงานของ “ประชารัฐ” 
กลุม่ต่างๆ ได้แก่ 

กลุ่มที่ 1. การยกระดับนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์การปรับแก้กฎหมายและกลไกภาครัฐ พัฒนา               
คลัสเตอร์ภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคต และการดึงดูดการลงทุนและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

กลุ่มท่ี 2. การพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่และการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ  
กลุ่มท่ี 3. การส่งเสริมการท่องเที่ยวและไมล์ การสร้างรายได้และการกระตุ้นการใช้จ่ายภาครัฐ  
กลุ่มท่ี 4. การศึกษาพ้ืนฐานและพัฒนาผู้น า (โรงเรียนประชารัฐ) รวมทั้งการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ  
กลุ่มที่ 5. การส่งเสริมการส่งออกและการลงทุนในต่างประเทศ รวมทั้งการส่งเสริมกลุ่ม SMEs และ

ผู้ประกอบการใหม่ (Startups) ซึ่งแต่ละกลุ่มก าลังวางระบบและก าหนดแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายอย่าง
เข้มข้น 
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ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
- ความรู้เกี่ยวกับโลก (Global Awareness) 
- ความรู้เกี่ยวกับการเงิน เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ และการเป็นผู้ประกอบการ (Financial, Economics, 

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

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

และเทคโนโลยีมากมาย ผู้เรียนจึงต้องมีความสามารถในการแสดงทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและ
ปฏิบัติงานได้หลากหลาย โดยอาศัยความรู้ในหลายด้าน ดังนี้ 

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

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

     - 3R คือ Reading (อ่านออก), (W)Riting (เขียนได้), และ (A) Rithemetics (คิดเลขเป็น) 

- 7C ได้แก่  
1) Critical Thinking and Problem Solving (ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะใน

การแก้ปัญหา) 
         2) Creativity and Innovation (ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม) 

3) Cross-cultural Understanding (ทักษะด้านความเข้าใจความต่างวัฒนธรรมต่างกระบวนทัศน์) 
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4) Collaboration, Teamwork and Leadership (ทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และ

ภาวะผู้น า) 
5) Communications, Information, and Media Literacy (ทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศ และ

รู้เท่าทันสื่อ) 
6) Computing and ICT Literacy (ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร) 
7) Career and Learning Skills (ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้) 

 
 
 
 



ส่วนที่ 3 
ทิศทางการด าเนินงาน 

และการบริหารงบประมาณ 
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ส่วนที่ 3 
ทิศทางการด าเนินงาน 

และการบริหารงบประมาณ 
 

        ทิศทางการด าเนินงาน 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 ได้จัดให้มีกำรประชุมระดมควำม
คิดเห็นเพ่ือก ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่ำนิยมองค์กำร เป้ำประสงค์ ยุทธศำสตร์ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ  กลยุทธ์ 
และจุดเน้นกำรด ำเนินงำน โดยที่ประชุมได้ร่วมกันก ำหนดทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำ ซึ่งส่งผลให้กำรบริหำรจัดกำร
ตำมภำรกิจของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุด จึงได้ร่วมกันก ำหนดทิศทำงกำร
ด ำเนินงำนและกำรบริหำรงบประมำณไว้ในแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 
องค์กรคุณธรรม  น ำกำรพัฒนำ  สู่คุณภำพ  อย่ำงยั่งยืน 

พันธกิจ 
1.จัดกำรศึกษำเพ่ือเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักของชำติและกำรปกครองในระบอบ 
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
2. พัฒนำศักยภำพผู้เรียนเพื่อเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันโดยพัฒนำคุณภำพผู้เรียนให้มี
ควำมรู้ ทักษะวิชำกำร ทักษะชีวิต ทักษะวิชำชีพ คุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 
3. ส่งเสริมกำรพัฒนำผู้บริหำร/ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้เป็นมืออำชีพ 
4. สร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำคลดควำมเหลื่อมล้ ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริกำรทำงกำรศึกษำ
อย่ำงทั่วถึงและเท่ำเทียม 
5. ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง และเป้ำหมำยโลกเพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (SDGs) 
6. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรแบบบูรณำกำร และส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัด
กำรศึกษำ 
7. ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมืออำชีพ สู่ควำมเป็นเลิศ เน้นนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
8. ส่งเสริมระบบกำรบริหำรจัดกำรที่มุ่งเน้นคุณธรรมและควำมโปร่งใส 

ค่านิยมขององค์การ 
      พัฒนำงำน  บริกำรดี  มีคุณธรรม  น ำสังคม 
 

 



33 
 

 

เป้าประสงค์ 

1. ผู้ เรียนทุกคนมีควำมรักในสถำบันหลักของชำติ และยึดมั่นก ำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้ำนเมืองมี
หลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของชำติ และกำรพลเมืองโลกท่ีดี (Global Citizen) 

2. ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม มีค่ำนิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสำธำรณะ รับผิดชอบ  
ต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอำรี มีวินัย รักษำศีลธรรม  

3.  ผู้เรียนทุกคนได้รับกำรพัฒนำและสร้ำงเสริมศักยภำพในแต่ละช่วงวัยอย่ำงมีคุณภำพมีทักษะ 
ที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีควำมเป็นเลิศทำงด้ำนวิชำกำร มีทักษะสื่อสำรภำษำอังกฤษ 
และภำษำที่ 3 มีนิสัยรักกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต และ 
มีทักษะอำชีพตำมควำมต้องกำรและควำมถนัด 

4. ผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ มีพัฒนำกำรตำมศักยภำพของแต่ละบุคคล ทั้งในด้ำนที่มี
พัฒนำกำรปกติและด้ำนที่มีควำมบกพร่องหรือควำมแตกต่ำงทำงกำรเรียนรู้  หรือ
ควำมสำมำรถพิเศษ ตำมที่ระบุไว้ในแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคลหรือแผนกำรให้บริกำร
ช่วยเหลือเฉพำะครอบครัว ซึ่งจัดท ำขึ้นบนพ้ืนฐำนควำมต้องกำรจ ำเป็นเฉพำะของผู้เรียน 

5. ผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ มีควำมพร้อมสำมำรถเข้ำสู่บริกำรช่วงเชื่อมต่อ
 (Transitional Services)  หรือกำรส่งต่อ  (Referral) เข้ำสู่กำรศึกษำในระดับเดียวกันและ 
ที่สูงขึ้น หรือกำรอำชีพหรือกำรด ำเนินชีวิตในสังคมได้ตำมศักยภำพของแต่ละบุคคล 

6. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะชีวิต มีสุขภำวะที่เหมำะสมตำมวัย มีควำมเข้มแข็ง อดทน และ
สำมำรถพ่ึงตนเองได้ในสังคมอนำคตที่ซับซ้อนและกำรป้องกันตนเองจำกภัยคุกคำม
รูปแบบใหม่ สำมำรถป้องกันตนเองจำกปัญหำยำเสพติดได้ 

     

นโยบาย ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต  2 

นโยบำยที่ 1 จัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง 

นโยบำยที่ 2 พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 

นโยบำยที่ 3  พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

นโยบำยที่ 4  สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มีมำตรฐำน และลดควำม
   เหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 

นโยบำยที่ 5  เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร
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ความเชื่อมโยงระหว่างกลยุทธ์เชิงนโยบาย และโครงการ  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 

 
 
 

 

 

 

 

 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 
3

4 

นโยบายที่ 1 นโยบายที่ 3 นโยบายที่ 4 นโยบายที่ 2 นโยบายที่ 5 

1.โครงกำร พัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำนท่ี
ส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 
2.โครงกำรส่งเสริมกระบวนกำรเรียนรู้สู่กำรประเมิน
ด้วยรูปแบบอัตนัย                                           
3.โครงกำรสถำนศึกษำต้นแบบกำรจัดกิจกรรมกำร
เรียนรู้ตำมหลักของปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
4.โครงกำร  เสริมสร้ำงคุณธรรม  จริยธรรมและธรร
มำภิบำลในสถำนศึกษำ 
5. โครงกำร นิเทศ ก ำกับ และติดตำมกำรจัดกิจกรรม
กำรเรียนรู้สู่กำรพัฒนำกำรเรียนรู้อย่ำงยั่งยืน 
6.โครงกำรเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
7.โครงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษเพื่อ
กำรสื่อสำรโดยใช้ครูแกนน ำ Boot camp 
8.โครงกำร งำนมหกรรมควำมควำมสำมำรถทำง
ศิลปหัตถกรรม(ระดับชำติ( 
9. โครงกำรงำนมหกรรมควำมสำมำรถทำง
ศิลปหัตถกรรม วิชำกำรและเทคโนโลยีของนักเรียน 
ปีกำรศึกษำ 2561  (ระดับเขตพื้นท่ี( 
10.โครงกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำนท่ี
ส่งเสริม   สมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 

11.โครงกำรส่งเสริมศักยภำพในกำรเรียนรู้ตำม
แนวทำงกำรประเมิน PISA 
12.โครงกำรส่งเสริมกำรอ่ำนผ่ำนห้องสมุดมีชีวิต 
13.โครงกำรส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรอ่ำน
กำรเขียนให้ได้ตำมมำตรฐำนภำษำไทยให้มี
คุณภำพ 
 
 
 

จัดการศึกษาเพื่อความ

ม่ันคง 
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากร

ทางการศึกษา 

สร้างโอกาสในการเข้าถึง

บริการการศึกษาที่มีคุณภาพ 

มีมาตรฐาน และลดความ

เหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร

จัดกำร                                      

1.โครงกำรนิเทศ
ติดตำมกำร
จัดกำรเรียนกำร
สอนลูกเสือใน
สถำนศึกษำ         
2.โครงกำรกำรรับ
นักเรียน     
3.โครงกำรระบบ
ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน       

1.โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัด
กำรศึกษำตำมหลักธรรมภิบำล 
2.โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำแผนปฏิบัติ
กำร ประจ ำปีงบประมำณ 62 
3.โครงกำรกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำร 
จัดกำรศึกษำจำก สพฐ. และหน่วยงำนภำยนอก 
4.โครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพระบบควบคุม
ภำยในหน่วยงำน 
5.โครงกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำคุณธรรม
ต้นแบบ ปทุมธำนี เขต 2  องค์กรแห่ง:คุณธรรม 
6.โครงกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจและควำม
โปร่งใสในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  ปี 62 
7.โครงกำรประชุมเร่งรัดติดตำม กำรใช้จ่ำยเงิน
งบประมำณ ประจ ำปี พ.ศ. 2562 
8.โครงกำร กำรจัดสรรงบประมำณ ปี พ.ศ. 2562  
และกำรจัดต้ังงบประมำณปี พ.ศ. 2563 
9.โครงกำรงบบริหำรส ำนักงำนของเขตพื้นท่ีฯ         
10.โครงกำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรบริหำรจัด
กำรศึกษำ (งบกลำง( 
11.โครงกำรจัดจ้ำงบุคลำกร/ อัตรำจ้ำง 8 คน x 
15,000 บำท x 12  เดือน   
12. โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร เจ้ำหน้ำท่ีธุรกำร 
ระบบ Smart Obec                                 
13.โครงกำรพัฒนำระบบข้อมูลและสำรสนเทศ 
เพื่อกำรบริหำรจัดกำรBigData 
14.โครงกำร ยกย่องเชิดชูเกียรติ : เวทีวิชำกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 
15.โครงกำร ก.ต.ป.น: กำรพัฒนำเครือข่ำยควำม
ร่วมมือกำรนิเทศ ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล 
และนิเทศกำรศึกษำ 

1.โครงกำรพัฒนำ
ประสิทธิภำพกำรใช้ 
DLTV ในกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำ 

1.โครงกำร วิจัยและพัฒนำ
นวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้สู่ 4.0 
2.โครงกำรประชุมสัมมนำกำรเลื่อน
ขั้นเงนิเดอืนแนวใหม ่

3.โครงกำรพัฒนำศกัยภำพกำรจัดกำร
เรียนรูข้องพนกังำนรำชกำรและ
ลูกจ้ำง 

4.โครงกำรพัฒนำศกัยภำพกำร
ปฏิบัติงำนของครูผู้ช่วยสู่ครมูืออำชีพ 

5.โครงกำรพัฒนำบุคลำกรก้ำวน ำกำร
เปลี่ยนแปลง (Disruption) 

6.โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัตกิำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำให้มีหรือเลื่อน 

วิทยฐำนะตำม ว21/2560 

7.โครงกำรพระรำชทำน
เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ ชั้นต่ ำกว่ำ
สำยสะพำย ประจ ำปี 2561 
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การเชื่อมกลยุทธเ์ชิงนโยบาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ                                          
โครงการและงบประมาณปี พ.ศ. 2562 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 
กลยุทธ์เชิง
นโยบำย 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

นโยบำยที่ 1  
จัดกำรศึกษำ 

เพื่อควำมมั่นคง 

- ร้อยละ 80 ของผู้เรียนได้รบักำรพัฒนำ 
คุณภำพทั้งด้ำนทักษะวิชำกำร ทักษะชีวิต  
และทักษะอำชีพ ที่เหมำะสมกับบริบท 
-  กำรบริหำรจดักำรศึกษำในโรงเรียน  67 
โรงที่มีผูเ้รียนกลุ่มที่ด้อยโอกำส  
ได้รับกำรปรับปรุงและมีรูปแบบท่ีมี
ประสิทธิภำพ 

1.โครงกำรนิเทศติดตำมกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนลูกเสือในสถำนศึกษำ 
2.โครงกำรกำรรับนักเรียน     
3.โครงกำรระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน    

 
 

5,000 
 
0 
0 

กลุ่มส่งเสรมิฯ
นำงตวงรักษ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

รับพร 

นโยบำยที่  1  รวม   3  โครงกำร 5,000 
 

 

กลยุทธ์เชิง
นโยบำย 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

นโยบำยที่  2  
พัฒนำคุณภำพ

ผู้เรยีน      
 

- ร้อยละ 80 ของผู้เรียนระดับกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำนได้รับกำรพัฒนำร่ำงกำย จิตใจ 
วินัย อำรมณ์ สังคมและสติปัญญำ มี
พัฒนำกำรที่ดีรอบดำ้น 

1.โครงกำรกีฬำ สพฐ    50,000 
 

 

กลุ่มส่งเสรมิฯ   
นำงตวงรักษ์ 

รับพร 
 

- ร้อยละ 100 ของผู้เข้ำรับกำรอบรม 
สำมำรถสรำ้งและพัฒนำข้อสอบตำม   
แนวทำงกำรเขียนตอบอัตนัย ตำมตัวช้ีวัด
ของโครงสร้ำงข้อสอบ (Test Blueprint)      
ปีกำรศึกษำ 2561  

2.โครงกำรส่งเสริมกระบวนกำร

เรียนรูสู้่กำรประเมินด้วยรูปแบบ

อัตนัย 

 

20,000 
 

กลุ่มนิเทศติดตำมฯ 

นำงจิตสุภำ     
อนุรักษ ์

- ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่มีพฤติกรรม
แสดงออกถึงกำรด ำเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและกำรประยุกต์ใช้ปรชัญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
- ร้อยละ 100 สถำนศึกษำพัฒนำคุณภำพ
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
และเป็นโรงเรียนต้นแบบตำมหลักของ
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

3.โครงกำรสถำนศึกษำต้นแบบ   

กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรูต้ำมหลกั

ของปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

 

95,000 
 

กลุ่มนิเทศติดตำมฯ 

นำงสำวนฤมล 
ธนสลังกูร 
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กลยุทธ์เชิง
นโยบำย 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 

- ร้อยละ 80 ของผู้บริหำร ครู นักเรียน   
มีคุณลักษณะ 5 ประกำร ทักษะ
กระบวนกำรคดิ มีวินัย ซื่อสตัยส์ุจริต    
อยู่อย่ำงพอเพียง และมีจิตสำธำรณะ  

4.โครงกำร  เสริมสร้ำงคณุธรรม  
จริยธรรมและธรรมำภิบำลใน
สถำนศึกษำ 
 

25,000 
 

กลุ่มนิเทศติดตำมฯ 

นำงสำวนฤมล 
ธนสลังกูร 

 

- ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำ สังกัด
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำปทุมธำนี 
เขต 2 ได้รับกำร นิเทศ ก ำกับ ติดตำมและ 
ประเมินผลกำรจดักำรศึกษำอยำ่งทั่วถึง
เป็นระบบและมีคุณภำพ 
- ร้อยละ 100 ของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ/
ครูผูส้อนไดร้ับกำรนเิทศภำยใน
สถำนศึกษำให้เข็มแข็งและมีคณุภำพ 
- ร้อยละ 100 ของศึกษำนิเทศก์ ผู้บริหำร
สถำนศึกษำ ครูวิชำกำร ได้รบักำรพัฒนำ
ระบบนิเทศภำยในเพื่อเพ่ิมศักยภำพกำร
ปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนวิชำชีพ 
 
 

5. โครงกำร นิเทศ ก ำกับ และ
ติดตำมกำรจดักิจกรรมกำรเรยีนรูสู้่
กำรพัฒนำกำรเรียนรู้อยำ่งยั่งยืน 
 

 

176,000 

 

กลุ่มนิเทศติดตำมฯ 

นำงสำวนฤมล 
ธนสลังกูร 

 

- ร้อยละ 80 ของสถำนศึกษำในสงักัด
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีฯ จ ำนวน 67 โรงเรียน 
มีกำรพัฒนำคณุภำพกำรบริหำรจดักำร
ขยะที่เป็นระบบและเป็นมติรกับ
สิ่งแวดล้อม 
 

6.โครงกำรเสรมิสร้ำงคุณภำพชีวิต
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 

15,000 กลุ่มนิเทศติดตำมฯ 

นำงสำวนฤมล 
ธนสลังกูร 

 

- ร้อยละ 100 ของครูผู้สอนวิชำ
ภำษำอังกฤษท่ีไม่ผ่ำนกำรอบรมแกนน ำ
ค่ำยภำษำอังกฤษหลักสูตร Boot Camp  
ได้รับกำรพัฒนำให้มีทักษะกำรจัดกำร
เรียนรูภ้ำษำอังกฤษท่ีเน้นกำรสื่อสำร 
 
 
 
 
 
 
 

7.โครงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรยีนรู้
ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรโดยใช้
ครูแกนน ำ Boot camp 
 

25,000 
 

กลุ่มนิเทศติดตำมฯ 

นำงสำวกัตติกำ  
สกุลสวน 
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กลยุทธ์เชิง
นโยบำย 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 

- ร้อยละ 100 ของนักเรียน ครู และ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับโอกำสในกำร
พัฒนำศักยภำพสู่ควำมเป็นเสิศในด้ำนกำร
แสดงผลงำนทำงกำรศึกษำให้ปรำกฏเป็นท่ี
น่ำช่ืนชมต่อสำธำรณชน 
 

 

8.โครงกำร งำนมหกรรมควำม
ควำมสำมำรถทำงศิลปหัตถกรรม
(ระดับชำติ( 
 
9. โครงกำรงำนมหกรรม
ควำมสำมำรถทำงศิลปหัตถกรรม 
วิชำกำรและเทคโนโลยีของนักเรียน 
ปีกำรศึกษำ 2561  (ระดับเขตพื้นที่( 

150,000 

 
 

350,000 

 
 

กลุ่มส่งเสริมฯ   
นำงประภำพรรณำ 

           วุฒิเอก 
 

 

 

- ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกดั มี
สำระกำรเรียนรู้ท้องถิ่นที่ใช้เป็นกรอบใน
กำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำได้
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของชุมชน                            
- ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกดั มี
ควำมรู้และควำมเข้ำใจในกำรบูรณำกำร
สำระกำรเรียนรู้ท้องถิ่นสู่หลักสตูร
สถำนศึกษำ                                    
- ร้อยละ 70  ของครูในสังกัด มีควำมรู้
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรออกแบบกำร
จัดกำรเรียนท่ีสอดคล้องกับแนวคดิของ
โลกศตวรรษท่ี 21                                 
- ร้อยละ 20 ของครูในกลุ่มเครือข่ำย เป็น
ต้นแบบในกำรจัดกำรเรียนรู้แนวใหม่ตำม
แนวคิดทำงกำรศึกษำของโลกศตวรรษท่ี 
21                                              - 
ร้อยละ 70 ของนักเรียนของสถำนศึกษำใน
สังกดัมีทักษะกำรคิดตำมที่ สพฐ.ก ำหนด 

10.โครงกำรพัฒนำหลักสูตร

สถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำนที่ส่งเสริม   

สมรรถนะผู้เรยีนในศตวรรษที่ 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

80,000 กลุ่มนิเทศติดตำมฯ

น.ส.ไอลดำ   
      คล้ำยส ำริด             

 

  

- ร้อยละ 100 ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพใน
กำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวกำรประเมิน
ระดับนำนำชำติ 
- ร้อยละ 100  ของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษำตอนต้น ได้รับกำรพัฒนำทักษะ
กำรใช้คอมพิวเตอร์ในกำรท ำข้อสอบ PISA 
ออนไลน์ ประกอบกำรจัดกำรเรียนรู้ใน
รำยวิชำ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ และ
ภำษำไทย 
 
 

11.โครงกำรส่งเสรมิศักยภำพในกำร

เรียนรูต้ำมแนวทำงกำรประเมิน 

PISA 

 

30,000 กลุ่มนิเทศติดตำมฯ

น.ส.ไอลดำ   
      คล้ำยส ำริด             
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กลยุทธ์เชิง
นโยบำย 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

 - ร้อยละ 60 ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษำตอนต้น มีสมรรถนะกำรเรยีนรู้
เรื่องกำรอ่ำนตั้งแตร่ะดับขั้นพ้ืนฐำนข้ึนไป  
(ระดับ 2(จำกกำรประเมิน PISA แบบ
เสมือนจริง 
- ร้อยละ 80 ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษำตอนต้น มีสมรรถนะดำ้น
ทักษะกำรคิดแก้ปญัหำตั้งแตร่ะดบัขั้น
พื้นฐำนข้ึนไป (ระดับ 2(จำกกำรประเมิน 
PISA แบบเสมือนจริง 
 

   

- ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัด ด ำเนิน
กิจกรรมห้องสมุดให้เป็นห้องสมุดมีชีวิต โดย
มีกิจกรรมส ำคัญ 3 รำยกำร ได้แก่      
กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้ำห้องสมุดเพื่อ
กำรเรียนรู้ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียน
อ่ำนต่อเนื่องจนเป็นนิสัย และ 
กิจกรรมส่งเสริมกำรใช้ห้องสมุดเป็นแหล่ง
เรียนรู้ที่ให้บริกำรแก่ชุมชน 
- ร้อยละ 80 ของนักเรียนในสังกัด มีนิสัย
รักกำรอ่ำนโดยอ่ำนหนังสือตำมเกณฑ์ที่
สพฐ.ก ำหนด 
 
 

12.โครงกำรส่งเสรมิกำรอ่ำน 
ผ่ำนห้องสมดุมีชีวิต 

35,000 กลุ่มนิเทศติดตำมฯ

น.ส.ไอลดำ   
      คล้ำยส ำริด             

 

- ร้อยละ 100 ของครูผู้สอนระดับช้ัน
ประถมศึกษำปีที่  1 ได้รับกำรพัฒนำเทคนิค
กำรจัดกิจกรรมกำรสอนอ่ำนแจกลูกและ
กำรเขียนสะกดค ำโดยใช้กิจกรรมเป็นฐำน 
(Activity Based Learning) 
- ร้อยละ 100 ของนักเรียนระดับ ช้ัน ป.1 มี
ผลกำรประเมินกำรอ่ำนออกเสียง/กำรอ่ำนรู้
เรื่องในระดับดี 
 
 
 
 
 

13.โครงกำรส่งเสรมิควำมสำมำรถใน

กำรอ่ำนกำรเขียนใหไ้ดต้ำม

มำตรฐำนภำษำไทยให้มีคณุภำพ 

 

 

 

 

 

 

 

45,000 กลุ่มนิเทศติดตำมฯ

น.ส.ไอลดำ   
      คล้ำยส ำริด             
 

นโยบำยที่   2  รวม  13  โครงกำร 1,096,000  
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กลยุทธ์เชิง
นโยบำย 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

นโยบำยที่ 3 
พัฒนำผู้บริหำร 
ครู และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ   

 
 

- ครูในสังกัดจ ำนวน 80 คน สมัครเข้ำร่วม
เป็นแกนน ำในกำรพัฒนำคุณภำพกำร
จัดกำรเรียนรู้โดยใช้กระบวนกำรวจิัยเป็น
ฐำน  
- สพป.ปทุมธำนี เขต 2 มีนวัตกรรมกำร
จัดกำรเรียนรู้ต้นแบบที่ส่งเสรมิคณุภำพ
ผู้เรยีนในยุค 4.0 จ ำนวน 80 รำยกำร 

1.โครงกำร วิจัยและพัฒนำ
นวัตกรรมกำรจดักำรเรียนรูสู้่ 4.0 

30,000 กลุ่มนิเทศติดตำมฯ

น.ส.ไอลดำ   
      คล้ำยส ำริด             

 

- ร้อยละ 80 ของผู้บริหำร ครู และ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกประเภท ได้รับ
กำรพัฒนำเสริมสร้ำง ศักยภำพในกำร
ปฏิบัติงำนครบตำมควำมจ ำเป็น  
ในกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีประสทิธิภำพ 
 

2.โครงกำรประชุมสมัมนำกำรเลื่อน
ขั้นเงินเดือนแนวใหม่  
 
 
3.โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำร
จัดกำรเรียนรู้ของพนักงำนรำชกำร
และลูกจ้ำง 
 
4.โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำร
ปฏิบัติงำนของครูผู้ช่วยสู่ครมูือ
อำชีพ 
 
5.โครงกำรพัฒนำบุคลำกรก้ำวน ำ
กำรเปลีย่นแปลง (Disruption)  

20,000 
 
 
 

30,000 
 
 
 

25,000 
 
 
 

20,000 

 

กลุ่มบุคคลฯ     
นำงพิมพ์ลภัส 
    มงคลภคบัณฑิต 

 

กลุ่มพัฒนำครฯู 
นำงสำวศรีบังอร 
    พัวพงษ์ไพโรจน์      

 
กลุ่มพัฒนำครฯู 
นำงสำวศรีบังอร 
 พัวพงษ์ไพโรจน์      

 
กลุ่มนิเทศติดตำมฯ 

นำงเกศรินทร 
        จิตรสิงห์  

- ร้อยละ 70 ของบุคลำกร ครู และ  
บุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรพัฒนำ
เพื่อให้ได้เลื่อนวิทยฐำนะและได้รบั    
เครื่องรำชฯชั้นสูงเพ่ิมขั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร
พัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำให้มีหรือเลื่อน 
วิทยฐำนะตำม ว21/2560 
 
7.โครงกำรพระรำชทำน
เครื่องรำชอิสรยิำภรณ์ ช้ันต่ ำกว่ำ
สำยสะพำย ประจ ำปี 2561 

30,000 
 

 

 
7,000 

กลุ่มบุคคลฯ      
      นำงน้ ำผึ้ง 
             กลัยำ 

 
 

กลุ่มบุคคลฯ          
นำงสมปอง  

      มีสมมนต์   
 

 

 

นโยบำยที่   3  รวม  7  โครงกำร 162,000  
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กลยุทธ์เชิง
นโยบำย 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

นโยบำยที่ 4  

สร้ำงโอกำส

ในกำรเข้ำถึง

บริกำร

กำรศึกษำท่ีมี

คุณภำพ มี

มำตรฐำนและ

ลดควำม 

เหลื่อมล้ ำ

ทำงกำรศึกษำ 

- ครูผู้สอน จ ำนวน  67  
คน มีควำมรู้ มีควำมเข้ำใจวิธีกำร 
และเทคนิคกำรประยุกต์ใช้สื่อ กำร
จัดกำรศึกษำทำงไกล NEW DLTV 
และ DLIT ในกำรจัดกิจกรรมกำร
เรียนกำรสอน 
 
 

1.โครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำร
ใช้ DLTV ในกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ 
 

 

30,000 กลุ่มส่งเสริม

กำรศกึษำฯวำ่ที่ ร้อย
ตรี นั 
นทเดช 
          โชคถำวร                                                                          

นโยบำยที่   4  รวม  1  โครงกำร 30,000  

กลยุทธ์เชิง
นโยบำย 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

นโยบำยที่ 5 

เพิ่ม

ประสิทธิภำพ

กำรบริหำร

จัดกำร   

- ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินคณุภำพมำตรฐำน 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ อยู่ในระดับ
ดขีึ้นไป 
 
 
 
 
 
 

1.โครงกำรเพิม่ประสิทธิภำพกำร
บริหำรจดักำรศึกษำตำมหลัก          
ธรรมภิบำล 
2.โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร
จัดท ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปี
งบประมำณ 62 
3.โครงกำรกำรติดตำมและ
ประเมินผลกำรบริหำร จดักำรศึกษำ
จำก สพฐ. และหน่วยงำนภำยนอก 

70,000 
 
 

35,000 
 

 
25,000 

กลุ่มอ ำนวยกำร    
นำงวันเพ็ญ 
         ค ำจันทร ์
กลุ่มนโยบำยและแผน 
นำงสำวลกัขณำวรรณ 

                ภู่สำร 

 
กลุ่มนโยบำยและแผน

นำยอรรถพงศ ์

       สุขสมนิตย ์
 

- ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำผ่ำนกำร
ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA: 
Integrity & Transparency 
Assessment) อยู่ในระดับดีมำกข้ึนไป 
 

4.โครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพ
ระบบควบคมุภำยในหน่วยงำน 
5.โครงกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำคุณธรรมต้นแบบ 
ปทุมธำนี เขต 2                 
องค์กรแห่ง:คุณธรรม 
6.โครงกำรเสรมิสร้ำงควำมรูค้วำม
เข้ำใจและควำมโปร่งใสในกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำง  ปี 62 
 

8,500 

 

0 

 

13,000 

กลุ่มอ ำนวยกำร    
นำงภำวนำ 

มหำวัตร 
กลุ่มนิเทศติดตำมฯ 

นำงเกศรินทร 
        จิตรสิงห ์

กลุ่มนิเทศติดตำมฯ 
นำงเกศรินทร 

        จิตรสิงห ์
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กลยุทธ์เชิง
นโยบำย 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

  7.โครงกำรประชุมเร่งรัดตดิตำม กำร

ใช้จ่ำยเงินงบประมำณ ประจ ำปี 

พ.ศ. 2562 

5,000 
 

กลุ่มกำรเงินฯ 
น.ส.บุญส่ง 

        ทองระย้ำ 
 

- สพป.ปท.2 มีรูปแบบและแนวทำงใน
กำรจัดตั้งจดัสรรงบประมำณให้กับ
สพป.ปท.2 และสถำนศึกษำอย่ำง
เหมำะสมรวดเร็วโดยใช้กำรบริหำร
จัดกำรแบบมีส่วนร่วม 
 

8.โครงกำร กำรจัดสรรงบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2562  และกำรจดัตั้ง
งบประมำณปี พ.ศ. 2563 
 
9.โครงกำรงบบริหำรส ำนักงำนของ
เขตพื้นท่ีฯ         
 
10.โครงกำรเสริมสรำ้งประสิทธิภำพ
กำรบริหำรจัดกำรศึกษำ(งบกลำง( 
 
11.โครงกำรจัดจ้ำงบุคลำกร/ อัตรำ
จ้ำง 8 คน x 15,000 บำท x 12  
เดือน   

10,500 
 
 
 

1,500,000 
 
 

400,000 
 

1,440,000 
 

กลุ่มนโยบำยและแผน 

นำงกรรณิกำ 
        เถำปฐม 

 
กำรเงินฯ 

น.ส.บุญส่ง 
        ทองระย้ำ 
 
กลุ่มนโยบำยและแผน 
นำงสำวลักขณำวรรณ 
              ภู่สำร 

กลุ่มบุคคลฯ 
นำงกมลภำ 

     วงศ์เหลือง 
 

- ร้อยละ 80 ของครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำเข้ำรับกำรพัฒนำผ่ำนสื่อ
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรที่
ทันสมัย 
 

12. โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร 
เจ้ำหน้ำท่ีธุรกำร ระบบ Smart 
Obec  
                      
13.โครงกำรพัฒนำระบบข้อมูลและ
สำรสนเทศ เพื่อกำรบริหำรจัดกำร
BigData 

15,000 
 
 
 

30,000 

 

กลุ่มอ ำนวยกำร   
นำงบุษบำ 

     กันเกษพิมพ์ 
 

กลุ่มนโยบำยและแผน

นำงอรณิช 
         ลีลำไว    

 

- สพป.ปท.2/สถำนศึกษำทุกแห่ง มีกำร
ยกย่องเชิกชูเกียรติหน่วยงำนและ
บุคลำกรที่มผีลงำนเชิงประจักษ ์

14.โครงกำร ยกย่องเชิดชูเกียรติ : 

เวทีวิชำกำรแลกเปลี่ยนเรียนรูสู้่กำร

พัฒนำอย่ำงยั่งยืน 

80,000 

 
กลุ่มนิเทศติดตำมฯ 

นำงเกศรินทร 
        จิตรสิงห ์

 

- สพป.ปท.2 มีรูปแบบและแนวทำงใน
กำรบริหำร จัดกำรของโรงเรยีนใหเ้กิด
คุณภำพโดยองค์คณะ ก.ต.ป.น. 

15.โครงกำร ก.ต.ป.น: กำรพัฒนำ
เครือข่ำยควำมร่วมมือกำรนิเทศ 
ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และ
นิเทศกำรศึกษำ 
 

75,000 

 
กลุ่มนิเทศติดตำมฯ

นำงสำยชล 
       จั่นทองค ำ 

นโยบำยที่   5  รวม  15  โครงกำร 3,707,000  

รวม  5  นโยบำย  รวม  39  โครงกำร  5,000,000  
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   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 ได้แปลงแผนยุทธศำสตร์ไปสู่           
กำรปฏิบัติด้วยกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 โดยก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำ              
ที่สอดคล้องกับพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2( พ.ศ. 2545   
และเชื่อมโยงกับยุทธศำสตร์ชำติ นโยบำยของรัฐบำล แผนกำรศึกษำแห่งชำติ นโยบำยกระทรวงศึกษำธิ กำร 
นโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ยุทธศำสตร์จังหวัดปทุมธำนี แผนพัฒนำกำรศึกษำ
จังหวัดปทุมธำนี และนโยบำยของหน่วยเหนือที่เกี่ยวข้อง ส ำหรับวงเงินงบประมำณที่ใช้ด ำเนินกำรตำม
แผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึ กษำ               
ปทุมธำนี เขต 2  เป็นวงเงินงบประมำณท่ีได้รับจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

 1. งบจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  จ ำนวนเงิน    5,000,000     บำท 

 2. งบจำกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปทุมธำนี  จ ำนวนเงิน   17,860,000     บำท   

 3. งบจำกจังหวัดปทุมธำนี                              จ ำนวนเงิน       297,000     บำท   

 รวมทั้งสิ้น     23,157,000   บำท   มีรำยละเอียดโครงกำร กิจกรรม และงบประมำณดังต่อไปนี้ 

  

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การบริหารงบประมาณ 
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รายละเอียดโครงการและ
งบประมาณ 

นโยบายท่ี 1  
จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
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หน่วยงำน กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ สพป.ปทุมธำนี เขต 2  
ชื่อโครงกำร โครงกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำระบบกำรจัดกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน  
สอดคล้องกับนโยบำย                                                                                                   
    นโยบำยที่  1   จัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง 
    นโยบำยที่  2   พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
    นโยบำยที่  3   พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
    นโยบำยที่  4   สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพ มีมำตรฐำน และ
  ลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
    นโยบำยที่ 5    เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร                                     
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์   
   นำงวันทนำ   สุขษำสุณี   เบอร์โทรศัพท์   096 926 5378 

 
1.  หลักกำรและเหตุผล   

        ด้วยกระทรวงศึกษำธิกำร ก ำหนดนโยบำยในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและพัฒนำรูปแบบ      
กำรจัดกำรศึกษำที่เหมำะสม ในกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ มำตรกำรและแนวทำงยกระดับคุณภำพ       
กำรเรียนกำรสอนและกำรจัดกิจกรรมลูกเสือในสถำนศึกษำ เป็นกระบวนกำรหลักในกำรจัดกำรเรียนรู้ให้กับ
เยำวชน ซึ่งถือว่ำเป็นหัวใจส ำคัญของกำรพัฒนำคนให้มีคุณภำพ กระบวนกำรนิเทศกำรกำรจัดกิจกรรมลูกเสือ     
ในโรงเรียนเป็นกระบวนกำรที่เสริมคุณภำพของกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรปฏิบัติกำรนิเทศกำรจัดกิจกรรม
ลูกเสือในโรงเรียน จึงเป็นกำรปฏิบัติงำนที่มุ่งส่งเสริมสนับสนุนควำมสำมำรถของผู้บังคับบัญชำลูกเสือในกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนเป็นอย่ำงดี อันจะส่งผลต่อคุณภำพของผู้เรียนอย่ำงแท้จริง จึงได้ก ำหนดกำรนิเทศ ติดตำม
และประเมินผลกำรพัฒนำระบบกำรจัดกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนขึ้น   

2.วัตถุประสงค์ 

       2.1 เพ่ือให้สถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนลูกเสือเขตพ้ืนที่กำรศึกษำปทุมธำนี เขต 2 ได้รับกำรนิเทศ 
ติดตำมและประเมินผล กำรพัฒนำระบบกำรจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนำรี ของโรงเรียน 
                2.2 .เพ่ือเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กอง/กลุ่มลูกเสือ เนตรนำรี ของโรงเรียน 
 

3.เป้ำหมำย 

              3.1 เชิงปริมำณ 
                   3.1.1 กอง/กลุ่มลูกเสือ เนตรนำรี โรงเรียนในสังกัด จ ำนวน 24 โรงเรียน                   
                   3.1.2 ผู้อ ำนวยกำรลูกเสือโรงเรียน ผู้บังคับบัญชำลูกเสือ จ ำนวน 24 โรงเรียน 
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   3.2 เชิงคุณภำพ 
                   3.2.1 สถำนศึกษำในสังกัดได้รับกำรนิเทศ ติดตำมและเมินประเมินผลกำรพัฒนำระบบกำรจัด
กิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน 
                  3.2.2 กอง/กลุ่มลูกเสือ เนตรนำรี ของโรงเรียนในสังกัด สำมำรถจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน
อย่ำงมีคุณภำพและเกิดประสิทธิภำพแก่ลูกเสือ เนตรนำรี 
                  3.2.3 ผู้อ ำนวยกำรลูกเสือโรงเรียน ผู้บังคับบัญชำลูกเสือ เนตรนำรี ของโรงเรียนในสังกัด ได้รับ    
กำรส่งเสริมและสนับสนุนให้จัดกิจกรรมลูกเสือให้เป็นไปตำมหลักสูตร 

4.วิธีด ำเนินกำร/ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 
 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมกำรจัดท ำแผนนิเทศ 

กำรพัฒนำระบบกำรจัดกิจกรรมลูกเสือใน
โรงเรียน ปีกำรศึกษำ 2562 จ ำนวน 1 วัน 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
1.1 ประชุมผู้คณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 

เจ้ำหน้ำที่ เพื่อก ำหนดกรอบแนวทำงในกำร
พัฒนำ 

1.2 ประชุมจัดท ำแผนกำรนิเทศ ปีกำรศึกษำ 
2562 

1.3  

ภำยในเดือน 
พฤษภำคม 2562 

 
นำงวันทนำ สุขษำสุณี 

2. กิจกรรมที่ 2  นิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำร
พัฒนำระบบกำรจัดกิจกรรมลูกเสือใน
สถำนศึกษำ 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
3.1แต่งตั้งคณะนิเทศกอง/กลุ่มลูกเสือโรงเรียน 
ตำมมำตรกำรเพ่ือยกระดับคุณภำพกำรเรียน
กำรสอน 
3.2 นิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนลูกเสือของสถำนศึกษำ 
3.3 รำยงำนผลกำรนิเทศ 
 

ภำยในเดือนกรกฎำคม -
สิงหำคม  2562 

 
นำงวันทนำ สุขษำสุณี 
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5.ระยะเวลำและสถำนที่ด ำเนินกำร 
         ระยะเดือน   กรกฏำคม – สิงหำคม  2562    
         สถำนที่ด ำเนินกำร  กลุ่มเครือข่ำย จ ำนวน 8 เครือข่ำย 

6.งบประมำณ 
         งบประมำณจ ำนวน 5,000.00 บำท (ห้ำพันบำทถ้วน( 
         รำยละเอียดดังนี้ : 

 
กิจกรรมและรำยละเอียด 

ในกำรใช้งบประมำณ 
งบประมำณ 

ที่ใช้ 
งบประมำณจ ำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย 

ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 
กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
เพ่ือจัดท ำแผนนิเทศกำรพัฒนำระบบกำรจัด
กิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน จ ำนวน 1 วัน 
1. ค่ำอำหำรกลำงวัน 
    (17 คน X  90 บำท X 1.มื้อ X 1 วัน( 
2. ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
   (17 คน X  30 บำท X 2 มื้อ X 1 วัน( 

2,550 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

1,530 
 

1,020 

 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 2 นิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำร 

ชดเชยค่ำน้ ำมันให้กับคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 

จ ำนวน 2 คน 8 ครั้ง เป็นเงิน 

 
 
 
 

2,450  
2.450 

  

รวมงบประมำณ 5,000 2,750 2,250 - 

 

7. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโครงกำร 
ปัจจัยควำมเสี่ยง 

             - ไม่มี -  
 แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
             - ไม่มี - 
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8. กำรประเมินผล 
ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย เครื่องมือ 

1.ส ำนักงำนลูกเสือเขตพ้ืนที่กำรศึกษำปทุมธำนี 
 เขต 2 มีแผนกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำร
พัฒนำระบบกำรจัดกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน 
2.ผู้อ ำนวยกำรลูกเสือโรงเรียน ผู้บังคับบัญชำลูกเสือ  
มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรพัฒนำกำรนิเทศภำยใน  
กำรพัฒนำระบบกำรจัดกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน 

- กอง/กลุ่มลูกเสือในสังกัด
จ ำนวน 24 โรงเรียน 
- โรงเรียนเร่งรัดพัฒนำ
คุณภำพ 

แบบประเมินกิจกรรม 
  แบบสัมภำษณ์ 

 
9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
          9.1 กอง/กลุ่มลูกเสือ เนตรนำรี ของโรงเรียนในสังกัด สำมำรถจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนอย่ำงมี
คุณภำพและเกิดประสิทธิภำพแก่ลูกเสือ เนตรนำรี 
           9.2 ผู้อ ำนวยกำรลูกเสือโรงเรียน ผู้บังคับบัญชำลูกเสือ เนตรนำรี ของโรงเรียนในสังกัด ได้รับกำร
ส่งเสริมและสนับสนุนให้จัดกิจกรรมลูกเสือให้เป็นไปตำมหลักสูตร 
 
10. กำรอนุมัติโครงกำร 

   ลงชื่อ           รชัฎำพร  ไชยรส       ผู้เสนอโครงกำร 
                  (นำงรัชฎำพร  ไชยรส( 
          ต ำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร 

   ลงชื่อ           ตวงรักษ์   รับพร    ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร 
         (นำงตวงรักษ์   รับพร( 
   ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ   

           ลงชื่อ                          ผูใ้ห้ควำมเห็นชอบโครงกำร                                                   
               ( นำยวิรุฬห์  แสงงำม( 

ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 

 ลงชื่อ                        ผู้อนุมัติโครงกำร 

                ( นำยวิชัย  แสงศรี( 
                ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
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นโยบายที่  2                                     

พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
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หน่วยงำน กลุม่นิเทศติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ สพป.ปทุมธำนี เขต 2 
ชื่อโครงกำร พัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนที่ส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
 

สอดคล้องกับนโยบำย                                                                                                   
    นโยบำยที่  1   จัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง 
    นโยบำยที่  2   พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
    นโยบำยที่  3   พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
    นโยบำยที่  4   สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพ มีมำตรฐำน และ
  ลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
    นโยบำยที่ 5    เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร                                      

 

ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์ 
 1. นำงสำวไอลดำ  คล้ำยส ำริด เบอร์โทรศัพท์ 0898820077 

 

1. หลักกำรและเหตุผล 
      ด้วยกระทรวงศึกษำธิกำรมีค ำสั่ง สพฐ.1239/2560 ลงวันที่ 7 สิงหำคม 2560 เรื่องให้ใช้
มำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ และสำระภูมิศำสตร์ ในกลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560( ตำมหลักสูตรแกนกลำง
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 โดยก ำหนดมำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัดในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ และสำระภูมิศำสตร์ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560( พร้อมทั้งน ำเสนอสำระกำรเรียนรู้แกนกลำง ส ำหรับเป็นกรอบให้สถำนศึกษำ
ด ำเนินกำรจัดท ำหลักสูตรสถำนศึกษำนั้น  ในกำรนี้ได้เสนอแนะให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำร่วมกับ
หน่วยงำนในชุมชนที่จัดท ำสำระกำรเรียนรู้ท้องถิ่น และทักษะส ำคัญในศตวรรษที่ 21 ส ำหรับเป็นเป้ำหมำยร่วม
ในกำรสร้ำงควำมเป็นเอกภำพของชุมชน และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะส ำคัญในกำรอยู่ร่วมกันในท้องถิ่น
ของโลกที่ในยุคศตวรรษที่ 21 ได้อย่ำงมีควำมสุข  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
จึงก ำหนดโครงกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนที่ส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ขึ้น โดยมี
วัตถุประสงค์หลักเพ่ือพัฒนำกรอบหลักสูตรท้องถิ่นและทักษะส ำคัญที่ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก
และปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะส ำคัญของหลักสูตรตำมช่วงวัยอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
2. วัตถุประสงค์ 

  1. เพ่ือพัฒนำหลักสูตรท้องถิ่นระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ส ำหรับเป็นกรอบให้สถำนศึกษำ
ปรับปรุงหลักสูตรให้มีควำมสอดคล้องกับควำมต้องกำรของชุมชน 

 2. เพ่ือพัฒนำชุดกิจกรรมส่งเสริมกำรน ำหลักสูตรท้องถิ่นไปใช้ปรับปรุงหลักสูตรสถำนศึกษำ
ให้มีควำมสอดคล้องกับควำมต้องกำรของชุมชนและเท่ำทันกับกำรเปลี่ยนแปลงของโลกแห่งศตวรรษท่ี 21 
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  3.เพ่ือพัฒนำคู่มือส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนรู้แนวใหม่ตำมแนวคิดทำงกำร
ศึกษำของโลกศตวรรษที่ 21 ส ำหรับเป็นกรอบในกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรเรียนรู้ระดับชั้นเรียน 
  4. เพ่ือประเมินควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนรู้ของครูในสถำนศึกษำที่สอดคล้องตำม
แนวคิดกำรจัดกำรเรียนรู้แนวใหม่ตำมแนวคิดทำงกำรศึกษำของโลกศตวรรษที่ 21 
  5.เพื่อประเมินทักษะกำรคิดของนักเรียนในสังกัด 

3. เป้ำหมำย 
 เชิงปริมำณ 

 1. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 มีหลักสูตรท้องถิ่นส ำหรับเป็น
กรอบให้สถำนศึกษำในสังกัดพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำได้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของชุมชนและท้องถิ่น 

 2. สถำนศึกษำในสังกัดเข้ำรับกำรพัฒนำควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรปรับปรุงหลักสูตร
สถำนศึกษำให้มีควำมสอดคล้องกับควำมต้องกำรของชุมชนและเท่ำทันกับกำรเปลี่ยนแปลงของโลกแห่ง
ศตวรรษท่ี 21 โดยกำรใช้ชุดกิจกรรมส่งเสริมกำรน ำหลักสูตรท้องถิ่นไปใช้เป็นสื่อ 

 3.สถำนศึกษำในสังกัดเข้ำรับกำรพัฒนำควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรปรับปรุงวิธีกำรจัดกำรเรียนรู้
แนวใหม่ตำมแนวคิดทำงกำรศึกษำของโลกศตวรรษท่ี 21 โดยกำรใช้คู่มือส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรจัดกำร
เรียนรู้แนวใหม่เป็นสื่อ 

 4.สถำนศึกษำศึกษำในสังกัดมีครูที่เป็นต้นแบบในกำรจัดกำรเรียนรู้แนวใหม่ตำมแนวคิด
ทำงกำรศึกษำของโลกศตวรรษท่ี 21 

 5.นักเรียนในสังกัดมีทักษะกำรคิดที่สอดคล้องกับเป้ำหมำยของโลกในศตวรรษท่ี 21 
เชิงคุณภำพ 

               1. หลักสูตรท้องถิ่นประกอบด้วยองค์ประกอบส ำคัญ 3 รำยกำรได้แก่ สำระกำรเรียนรู้ท้องถิ่น           
กำรเชื่อมโยงสำระกำรเรียนรู้ท้องถิ่นสู่มำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัด และแนวทำงกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ 

 2. สถำนศึกษำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรปรับปรุงหลักสูตรสถำนศึกษำใน 5 ประเด็น ดังนี้ 
    ประเด็นที่ 1 กำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรของชุมชนที่มีต่อทิศทำงกำรจัดกำรเรียนรู้ของผู้เรียนใน

ท้องถิ่นที่เชื่อมโยงสู่อำชีพ 
    ประเด็นที่ 2 กำรก ำหนดสำระกำรเรียนรู้ท้องถิ่น 
    ประเด็นที่ 3 แนวทำงกำรบูรณำกำรหลักสูตรท้องถิ่นสู่หลักสูตรสถำนศึกษำ 
    ประเด็นที่ 4 แนวทำงกำรวัดและประเมินผลหลักสูตรท้องถิ่น 
 3.สถำนศึกษำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรปรับปรุงวิธีกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวคิดทำงกำร

ศึกษำของโลกศตวรรษท่ี 21 จ ำนวน 3 ประเด็นที่ส่งเสริมทักษะกำรคิดของผู้เรียน 
 วิธีที่ 1กำรออกแบบกำรเรียนรู้ผ่ำนกำรปฏิบัติจริง 
 วิธีที่ 2 กำรออกแบบกำรเรียนรู้ตำมแนว STEM ศึกษำ 
 วิธีที่ 3 กำรออกแบบกำรเรียนรู้ตำมกระบวนกำร 5 ขั้นตอน 
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  4.ครูที่เป็นต้นแบบในกำรจัดกำรเรียนรู้แนวใหม่ตำมแนวคิดทำงกำรศึกษำของโลกศตวรรษที่ 21
น ำเสนอแนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้ใน 3 ส่วนดังนี้ บันทึกหน่วยกำรเรียนรู้ และแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่มีวิธีกำร
จัดกำรเรียนรู้และกำรประเมินผลแนวใหม่ 
           5.ผู้เรียนในสังกัดมีทักษะกำรคิดที่เหมำะสมตำมช่วงวัย ดังนี้ 
 ปฐมวัย  ทักษะกำรคิดข้ันพ้ืนฐำน  : ทักษะกำรสังเกต 
 ป.1  ทักษะกำรคิดข้ันพ้ืนฐำน : ทักษะกำรสังเกต และ ทักษะกำรจัดกลุ่ม 
 ป.2  ทักษะกำรคิดข้ันพ้ืนฐำน : ทักษะกำรเปรียบเทียบ และ ทักษะกำรจ ำแนกประเภท 
 ป.3  ทักษะกำรคิดข้ันพ้ืนฐำน : ทักษะกำรรวบรวมข้อมูล และทักษะกำรเชื่อมโยง 
 ป.4  ทักษะกำรคิดข้ันพ้ืนฐำน : ทักษะกำรตั้งค ำถำม และ ทักษะกำรให้เหตุผล 
 ป.5  ทักษะกำรคิดข้ันพ้ืนฐำน : ทักษะกำรแปลควำม และ ทักษะกำรตีควำม 
 ป.6  ทักษะกำรคิดข้ันพ้ืนฐำน : ทักษะกำรสรุปอ้ำงอิง และ ทักษะกำรน ำควำมรู้ไปใช้ 
 ม.1  ทักษะกำรคิดข้ันสูง : ทักษะกำรคิดวิเครำะห์ ทักษะกำรประเมิน ทักษะกำร
   สรุปลงควำมเห็น 
 ม.2  ทักษะกำรคิดข้ันสูง : ทักษะกำรสังเครำะห์ ทักษะกำรประยุกต์ใช้ควำมรู้ 
 ม.3  ทักษะกำรคิดข้ันสูง : ทักษะกระบวนกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ 
 ม.4-6  ทักษะกำรคิดข้ันสูง : ทักษะกระบวนกำรคิดสร้ำงสรรค์ 

4. วิธีด ำเนินกำร/ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
1. กิจกรรมที่ 1 กำรพัฒนำหลักสูตรท้องถิ่น : กำรพัฒนำชุดกิจกรรมส่งเสริม

กำรจัดท ำหลักสูตรท้องถิ่นระดับสถำนศึกษำ 
   เล่มที่ 1 กำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรของชุมชนที่มีต่อทิศทำงกำรจัดกำร
เรียนรู้ของผู้เรียนในท้องถิ่นที่เชื่อมโยงสู่อำชีพ 
   เล่มที่ 2 กำรก ำหนดสำระกำรเรียนรู้ท้องถิ่น 
   เล่มที่ 3 แนวทำงกำรบูรณำกำรหลักสูตรท้องถิ่นสู่หลักสูตรสถำนศึกษำ 
   เล่มที่ 4 แนวทำงกำรวัดและประเมินผลหลักสูตรท้องถิ่น 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
1.1 วำงแผนกำรด ำเนินงำน : แต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำหลักสูตร
ท้องถิ่นระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
1.2 ประชุมปฏิบัติกำรพัฒนำชุดกิจกรรมส่งเสริมกำรจัดท ำหลักสูตร 
ท้องถิ่น* 
1.3 เผยแพร่แนวทำงกำรน ำหลักสูตรท้องถิ่นไปใช้ในระดับสถำนศึกษำ 
(ผ่ำนกำรประชุมผู้บริหำรสถำนศึกษำประจ ำเดือน( 
1.4 นิเทศ ติดตำมกำรด ำเนินกำรบูรณำกำรหลักสูตรท้องถิ่นสู่หลักสูตร
สถำนศึกษำ  

 
 

(ร่ำงเอกสำร( 
เล่ม1-4 

25-28ธค61 
 
 
 

11 ธค 61 
 

3 มค 62* 
กพ. 62 

 
27-29 

   พ.ค.62 
 

ไอลดำ 
คล้ำยส ำริด 
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
1.5 สรุปผลกำรด ำเนินกำรพัฒนำหลักสูตรท้องถิ่นพัฒนำหลักสูตร
สถำนศึกษำได้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของชุมชนและท้องถิ่น 

31 พ.ค. 62 
 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. 

กิจกรรมที่ 2 กำรพัฒนำนวัตกรรมส่งเสริมทักษะกำรคิดของผู้เรียน 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
2.1 ก ำหนดมำตรกำรกำรพัฒนำนวัตกรรมส่งเสริมทักษะกำรคิดในระดับ 
สถำนศึกษำ (อนุบำล – ม.6( พร้อมทั้งประกำศมำตรกำรให้สถำนศึกษำ
ในสังกัด  และแต่งตั้งคณะกรรมกำรสร้ำงเครื่องมือวัดทักษะกำรคิด 
2.2 ประชุมปฏิบัติกำรสร้ำงเครื่องมือวัดทักษะกำรคิดขั้นพ้ืนฐำน – ทักษะ
กำรคิดขั้นสูง* 
2.3 นิเทศ ติดตำมกำรพัฒนำนวัตกรรมส่งเสริมทักษะกำรคิดในระดับ 
ชั้นเรียน 
2.4 ประเมินควำมสำมำรถทำงกำรคิดของผู้เรียนระดับปฐมวัย-
มัธยมศึกษำปีที่ 6 
2.5 สรุปผลกำรน ำเสนอนวัตกรรมส่งเสริมทักษะกำรคิดและผลกำร
ประเมินทักษะกำรคิดระดับสถำนศึกษำ (รร.ที่ได้รับผลกำรประเมินทักษะ
กำรคิดในระดับดีเยี่ยม น ำเสนอนวัตกรรมพัฒนำและมอบรำงวัล( 
กิจกรรมที่ 3 กำรส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนรู้  
ณ สถำนศึกษำ : คู่มือนิเทศกำรจัดกำรเรียนรู้ส ำหรับผู้นิเทศ และ  
ชุดกิจกรรมพัฒนำตนเองส ำหรับผู้รับกำรนิเทศ 
เล่มที่ 1 กำรออกแบบกำรเรียนรู้ผ่ำนกำรปฏิบัติจริง 
เล่มที่ 2 กำรออกแบบกำรเรียนรู้ตำมแนว STEM ศึกษำ 
เล่มที่ 3 กำรออกแบบกำรเรียนรู้ตำมกระบวนกำร 5 ขั้นตอน 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
3.1 วำงแผนกำรด ำเนินงำน : แต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำคู่มือนิเทศ 
3.2 ประชุมปฏิบัติกำรพัฒนำเอกสำรส่งเสริมควำมสำมำรถในกำร 
จัดกำรเรียนรู้ส ำหรับผู้นิเทศและผู้รับกำรนิเทศ* 
1.3 เผยแพร่แนวทำงกำรน ำชุดนิเทศไปใช้ในระดับสถำนศึกษำ (ผ่ำนกำร
ประชุมผู้บริหำรสถำนศึกษำประจ ำเดือน( 
1.4 นิเทศ ติดตำมกำรน ำชุดนิเทศไปใช้เพื่อปรับปรุงคุณภำพกำรจัดกำร
เรียนรู้ 
1.5 สรุปผลกำรด ำเนินกำรกำรน ำชุดนิเทศไปใช้ในสถำนศึกษำ 
กิจกรรมที่ 4 กำรประเมินควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนรู้ของครู 
ในสถำนศึกษำท่ีสอดคล้องกับแนวคิดของโลกศตวรรษที่ 21 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
4.1 วำงแผนกำรด ำเนินงำน : แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมิน

 
 

18 ธค 61 
 

15 มีค 62 
28-29 
มีค 62* 

 
27-29พค62 

 
30 สค. 62 

 
1-5 กย 62 

 
 
 
 

ร่ำงชุดนิเทศ 
3 เล่ม 

12-14ธค61 
 
 
 

15 มีค 62 
27 มีค 62 

 
 

พค 62 
 

3-7 มิย 62 
8-12 กค 62 
15 กค 62 

 

ไอลดำ 
คล้ำยส ำริด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไอลดำ 
คล้ำยส ำริด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไอลดำ 
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
ควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนรู้ระดับกลุ่มเครือข่ำยและระดับ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
4.2 พัฒนำเกณฑ์กำรประเมินครูผู้สอนดีเด่น (8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 1 
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน และ 1 ปฐมวัย( 
4.3 ประชุมชี้แจงเกณฑ์กำรประเมินแก่คณะกรรมกำรระดับกลุ่มเครือข่ำย
และระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ* 
4.4 ประเมินควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวทำงกำรจัดกำร
เรียนรู้แนวใหม่ 
     ระดับกลุ่มเครือข่ำย  : กลุ่มเครือข่ำยประเมินคุณภำพกำรจัดกำร
เรียนรู้ของครู พร้อมทั้งอัดคลิปกำรสอนของครูที่เป็นตัวแทนกลุ่ม
เครือข่ำย โดยแนบเอกสำรแนวทำงกำรออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้และ
บันทึกกำรนิเทศ ตำมหลักเกณฑ์ดังนี้ 
-แนวทำงกำรออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้(บันทึกหน่วยกำรเรียนรู้และ
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้(ต้องใช้แบบฟอร์มของสพป.ปทุมธำนี เขต 2  
-ออกแบบกำรสอนโดยใช้เทคนิคกำรสอน 3 วิธีที่ก ำหนด 
หมำยเหตุ ไม่เข้ำหลักเกณฑ์ไม่รับพิจำรณำ 
ก ำหนดให้กลุ่มเครือข่ำยส่งเป็นตัวแทน 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 1 ปฐมวัย 
และ 1 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน( 
     ระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประเมินคุณภำพกำรจัดกำร
เรียนรู้ จ ำนวน 2 รอบ ดังนี้ 
     รอบท่ี 1 ประชุมปฏิบัติกำรประเมินคุณภำพกำรจัดกำรเรียนรู้ผ่ำน 
คลิปกำรสอน ณ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ* 
     รอบท่ี 2 ประเมินคุณภำพกำรจัดกำรเรียนรู้ ณ สถำนศึกษำ 
4.3 สรุปผลกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนรู้ 
 
 
 

 
 
 

4 กค. 62 
 
 

4 กค. 62 
 

11 กค 62 
 
 
 

22-26กค 62 
 
 
 
 
 
 
 

1 สค 62* 
 

5-9 สค 62 
16 สค 62 

 

คล้ำยส ำริด 
 
 

5. ระยะเวลำและสถำนที่ด ำเนินกำร 
 วันที่ 1 ตุลำคม 2561 ถึง 30 กันยำยน 2562 
 สถำนที่ด ำเนินกำร ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
6. งบประมำณ 
 จ ำนวน  80,000 บำท (แปดหมื่นบำทถ้วน( 

รำยละเอียดดังนี้ : 
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กิจกรรมและรำยละเอียด 

ในกำรใช้งบประมำณ 
งบประมำณ 

ที่ใช้ 
งบประมำณจ ำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย 

ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 
กิจกรรมที่ 1 กำรพัฒนำหลักสูตรท้องถิ่น : กำร
พัฒนำชุดกิจกรรมส่งเสริมกำรจัดท ำหลักสูตร
ท้องถิ่นระดับสถำนศึกษำ 
-กำรประชุมปฏิบัติกำรพัฒนำชุดกิจกรรมส่งเสริม
กำรจัดท ำหลักสูตรท้องถิ่นระดับสถำนศึกษำ 
กลุ่มเป้ำหมำย : ผู้บริหำรสถำนศึกษำ/ครูวิชำกำร 
/ศึกษำนิเทศก์ 50 คน   

1.1 ค่ำอำหำรกลำงวัน 
( 50 คน X  90 บำท X 1 มื้อ X 1 วัน( 
1.2 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
( 50 คน X  30 บำท X 2 มื้อ X 1 วัน( 

กิจกรรมที่ 2 กำรพัฒนำนวัตกรรมส่งเสริมทักษะ
กำรคิดของผู้เรียน 
-ประชุมปฏิบัติกำรสร้ำงเครื่องมือวัดทักษะกำร
คิดข้ันพ้ืนฐำน – ทักษะกำรคิดขั้นสูง 
ในวันที่ 28-29 มีนำคม 2562 
กลุ่มเป้ำหมำย : ครู 70 คน /ศึกษำนิเทศก์และ
เจ้ำหน้ำที่ 10 คน  

2.1 ค่ำอำหำรกลำงวัน 
( 80 คน X  90 บำท X 1 มื้อ X  2 วัน( 
2.2 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 

( 80 คน X  30 บำท X  2 มื้อ X  2 วัน( 
กิจกรรมที่ 3 กำรส่งเสริมควำมสำมำรถในกำร
จัดกำรเรียนรู้ ณ สถำนศึกษำ : คู่มือนิเทศกำร
จัดกำรเรียนรู้ส ำหรับผู้นิเทศ และ ชุดกิจกรรม
พัฒนำตนเองส ำหรับผู้รับกำรนิเทศ 
          3.1 ประชุมปฏิบัติกำรพัฒนำเอกสำร
ส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนรู้
ส ำหรับผู้นิเทศและผู้รับกำรนิเทศ 
กลุ่มเป้ำหมำย : ผู้บริหำรโรงเรียน/ครูวิชำกำร
โรงเรียนละ 1 คน รวม 67 คน /ศึกษำนิเทศก์
และเจ้ำหน้ำที่ 13 คน รวมจ ำนวน 80 คน  

3.1.1 คำ่อำหำรกลำงวัน 

7,500 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

41,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

4,500 
 

3,000 
 
 
 
 
 
 
 

14,400 
 

9,600 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7,200 
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กิจกรรมและรำยละเอียด 
ในกำรใช้งบประมำณ 

งบประมำณ 
ที่ใช้ 

งบประมำณจ ำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย 
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 

( 80 คน X  90 บำท X 1 มื้อ X  1 วัน( 
3.1.2 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
( 80 คน X  30 บำท X  2 มื้อ X  1 วัน( 

           3.2 ประชุมชี้แจงเกณฑ์กำรประเมินแก่
คณะกรรมกำรระดับกลุ่มเครือข่ำยและระดับเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำ 
(น ำเสนอแนวทำงกำรตรวจสอบคุณภำพแผนกำร
ออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยเทคนิคกำรสอน
แนวใหม่ 3 วิธี และ แบบฟอร์มของ  
สพป.ปทุมธำนี เขต 2( 
กลุ่มเป้ำหมำย : คณะกรรมกำรประเมินระดับ
กลุ่มเครือข่ำย 5 คน 8กลุ่มเครือข่ำยรวม 40 คน  
             คณะกรรมกำรประเมินระดับเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ 10 คณะ คณะละ 3 คน รวม 30 คน 
               ศึกษำนิเทศก์และเจ้ำหน้ำที่ 10 คน  
รวมจ ำนวน 80 คน 

3.2.1 ค่ำอำหำรกลำงวัน 
( 80 คน X  90 บำท X 1 มื้อ X  1 วัน( 
3.2.2 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 

    ( 80 คน X  30 บำท X  2 มื้อ X  1 วัน( 
    3.2.3 ค่ำวัสด ุ
            กรอบเกียรติบัตร 30 บำน 300 บำท  
            กระดำษเกียรติบัตรและหมึกพิมพ์  
3.3 นิเทศ ติดตำมกำรน ำชุดนิเทศไปใช้เพื่อ
ปรับปรุงคุณภำพกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้วิธีกำร
สอนตำมแนว Active Learning / STEM 
Education / 5E 
ระหว่ำงวันที่ 3-7 มิถุนำยน 2562 
กิจกรรมที่ 4 กำรประเมินควำมสำมำรถในกำร
จัดกำรเรียนรู้ของครู 
ในสถำนศึกษำท่ีสอดคล้องกับแนวคิดของโลก
ศตวรรษท่ี 21 
-ประชุมปฏิบัติกำรประเมินคุณภำพกำรจัดกำร
เรียนรู้ผ่ำนคลิปกำรสอน สพป.ปท.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7,500 

 
4,800 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,000 
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กิจกรรมและรำยละเอียด 
ในกำรใช้งบประมำณ 

งบประมำณ 
ที่ใช้ 

งบประมำณจ ำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย 
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 

กลุ่มเป้ำหมำย : คณะกรรมกำรประเมินจ ำนวน 
10 คณะ คณะละ 3 คน รวม 30 คน  
  เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรที่มีควำมถนัดทำงคอมพิวเตอร์
จ ำนวน 10 คน  
  ศึกษำนิเทศก์และเจ้ำหน้ำที่ 10 คน  

2.1 ค่ำอำหำรกลำงวัน 
( 50 คน X  90 บำท X 1 มื้อ X  1 วัน( 
2.2 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 

( 50 คน X  30 บำท X  2 มื้อ X  1 วัน( 
-ประเมินครูผู้สอนดีเด่นที่มีคุณภำพกำรจัดกำร
เรียนรู้ใน 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 1 กิจกรรม 
พัฒนำผู้เรียน และ 1 ปฐมวัย ณ สถำนศึกษำ 
ระหว่ำงวันที่ 5-9 สิงหำคม 2562 
4.3 สรุปผลกำรประเมินควำมสำมำรถในกำร
จัดกำรเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

4,500 
 

3,000 

รวมงบประมำณ 80,000 - 68,000 12,000 

 

7. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโครงกำร 
ปัจจัยควำมเสี่ยง 
 - กำรขยำยผลองค์ควำมรู้ที่ได้รับในกำรประชุมปฏิบัติกำรฯสู่กำรปฏิบัติจริงในระดับ

สถำนศึกษำ 
แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 - กำรจัดกิจกรรมกำรนิเทศ ติดตำม ในแต่ละกิจกรรมของโครงกำรเพ่ือแนะน ำ ช่วยเหลือ กำร

น ำองค์ควำมรู้ไปปฏิบัติจริง ณ สถำนศึกษำ 
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8. กำรประเมินผล 

ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย เครื่องมือ 
เชิงปริมำณ 
1. จ ำนวนหลักสูตรท้องถิ่นท่ีใช้เป็นกรอบให้สถำนศึกษำพัฒนำหลักสูตร
สถำนศึกษำได้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของชุมชนและท้องถิ่น 
2. ระดับควำมรู้ควำมเข้ำใจของกลุ่มเป้ำหมำยเกี่ยวกับกำรบูรณำกำร
หลักสูตรท้องถิ่นสู่หลักสูตรสถำนศึกษำ 
3. ระดับควำมรู้ควำมเข้ำใจของครูเกี่ยวกับกำรออกแบบกำรจัดกำร
เรียนที่สอดคล้องกับแนวคิดของโลกศตวรรษที่ 21 
4.จ ำนวนครูในแต่ละกลุ่มเครือข่ำยที่เป็นต้นแบบในกำรจัดกำรเรียนรู้
แนวใหม่ตำมแนวคิดทำงกำรศึกษำของโลกศตวรรษท่ี 21 
 
5.จ ำนวนนักเรียนของสถำนศึกษำที่ได้รับกำรพัฒนำทักษะกำรคิดด้วย
นวัตกรรมส่งเสริมทักษะกำรคิดตำมแนวคิดทำงกำรศึกษำของโลก
ศตวรรษท่ี 21 

 
1 เล่ม 

 
มำก-มำกที่สุด 

 
มำก-มำกที่สุด 

 
กลุ่มสำระกำร

เรียนรู้/กิจกรรม
พัฒนำผู้เรียน/

ปฐมวัย  
ประเภทละ 1 

คน 
ร้อยละ 50 

 
แบบส ำรวจ 

 
แบบสอบถำม 

 
แบบสอบถำม 

 
แบบส ำรวจ 

 
 
 
 

แบบส ำรวจ 

เชิงคุณภำพ 
1. จ ำนวนองค์ประกอบส ำคัญของหลักสูตรท้องถิ่นที่ปรำกฎในเอกสำร 
 
2. ร้อยละของกลุ่มเป้ำหมำยที่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรบูรณำกำร
หลักสูตรท้องถิ่นสู่หลักสูตรสถำนศึกษำ ผ่ำนเกณฑ์ท้ัง 4 ประเด็น 
3. ร้อยละของกลุ่มเป้ำหมำยที่ออกแบบกำรจัดกำรเรียนได้สอดคล้องกับ
แนวคิดกำรศึกษำของโลกศตวรรษที่ 21 และด ำเนินกำรออกแบบกำร
จัดกำรเรียนตำมแนวทำงของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
4.ร้อยละของครูต้นแบบกำรจัดกำรเรียนรู้แนวใหม่ที่น ำเสนอแนว
ทำงกำรจัดกำรเรียนรู้ใน 3 ส่วนดังนี้ บันทึกหน่วยกำรเรียนรู้ และ
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่มีวิธีกำรจัดกำรเรียนรู้และกำรประเมินผลแนว
ใหม่ 
5.จ ำนวนนักเรียนของสถำนศึกษำที่มีทักษะกำรคิดเป็นไปตำมเกณฑ์ของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 
 
 
 

 
3 ส่วน 

 
ร้อยละ 70 

 
ร้อยละ 70 

 
 

ร้อยละ 70 
 

 
แบบประเมิน

เอกสำร 
แบบประเมินผล
กำรปฏิบัติงำน 
แบบประเมินผล
กำรปฏิบัติงำน 

 
แบบประเมินผล
กำรปฏิบัติงำน 
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9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 มีเอกสำรเล่มหลักสูตรท้องถิ่นให้มีควำม

สอดคล้องกับควำมต้องกำรของชุมชน 
2. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 มีชุดกิจกรรมส่งเสริมกำรน ำหลักสูตร

ท้องถิ่นไปใช้ปรับปรุงหลักสูตรสถำนศึกษำให้มีควำมสอดคล้องกับควำมต้องกำรของชุมชนและเท่ำทันกับกำร
เปลี่ยนแปลงของโลกแห่งศตวรรษที่ 21 
 3.ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 มีคู่มือส่งเสริมควำมสำมำรถในกำร
จัดกำรเรียนรู้แนวใหม่ตำมแนวคิดทำงกำรศึกษำของโลกศตวรรษที่ 21 ส ำหรับเป็นกรอบในกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรจัดกำรเรียนรู้ระดับชั้นเรียน 
 4. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 มีสำรสนเทศเกี่ยวกับครูที่มีศ กยภำพ
ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ของครูในสถำนศึกษำที่สอดคล้องตำมแนวคิดกำรจัดกำรเรียนรู้แนวใหม่ตำมแนวคิด
ทำงกำรศึกษำของโลกศตวรรษที่ 21 
 5.ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 มีสำรสนเทศเกี่ยวกับเพ่ือประเมินทักษะ
กำรคิดของนักเรียนในสังกัด 

10. กำรอนุมัติโครงกำร 
 
        ลงชื่อ      ไอลดำ คล้ำยส ำริด    ผู้เสนอโครงกำร 
        (นำงสำวไอลดำ คล้ำยส ำริด( 
                   ต ำแหน่งศึกษำนิเทศก์ 

 
         ลงชื่อ       เกศรินทร  จิตรสิงห์   ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร 

           (นำงเกศรินทร  จิตรสิงห์( 
           ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

           ลงชื่อ                          ผูใ้ห้ควำมเห็นชอบโครงกำร                                                   
               ( นำยวิรุฬห์  แสงงำม( 

ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 

 ลงชื่อ                        ผู้อนุมัติโครงกำร 

                ( นำยวิชัย  แสงศรี( 
                ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
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หน่วยงำน  กลุ่มนิเทศติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ สพป.ปทุมธำนี เขต 2 
ชื่อโครงกำร  ส่งเสริมศักยภำพกำรเรียนรู้ตำมแนวทำง PISA 2021 
สอดคล้องกับนโยบำยที่    
    นโยบำยที่  1   จัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง 
    นโยบำยที่  2   พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
    นโยบำยที่  3   พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
    นโยบำยที่  4   สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพ มีมำตรฐำน และ
  ลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
    นโยบำยที่ 5    เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร                                      

ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์ 
1. นำงสำวไอลดำ  คล้ำยส ำริด เบอร์โทรศัพท์ 0898820077 

 

1. หลักกำรและเหตุผล 

            สืบเนื่องจำกประเทศไทยได้เข้ำร่วมเป็นสมำชิกองค์กำรเพ่ือควำมร่วมมือและพัฒนำทำงเศรษฐกิจ
(OECD( และเข้ำร่วมกิจกรรมองค์กำรคือ โครงกำรประเมินผลนักเรียนนำนำชำติ (PISA( ตั้งแต่ปี 2000 ซึ่งเป็น
กำรประเมินผลกำรศึกษำของประเทศสมำชิกที่ด ำเนินกำรโดย Organization for Economic Co-operation 
and Development หรือ OECD มีวัตถุประสงค์เพ่ือส ำรวจระบบกำรศึกษำของนำนำประเทศว่ำ ได้เตรียม
ควำมพร้อมส ำหรับกำรใช้ชีวิตและกำรมีส่วนร่วมในสังคมในอนำคตเพียงพอหรือไม่  โดย PISA เน้นกำรประเมิน
สมรรถนะของนักเรียนที่จะใช้ควำมรู้และทักษะเพ่ือเผชิญกับโลกในชีวิตจริง มำกกว่ำกำรเรียนรู้ ในหลักสูตรใน
โรงเรียน โดยจัดให้มีกำรจัดสอบสมรรถนะเยำวชนของประเทศสมำชิกที่มีอำยุระหว่ำง 14 – 15 ปี  ซึ่งทุกประเทศ
จะใช้ข้อสอบชุดเดียวกัน ท ำกำรประเมิน 3 ปีต่อครั้ง และในปี 2021 จัดให้มีกำรประเมิน 3 ด้ำน คือ ด้ำนกำรรู้
เรื่องกำรอ่ำน (Reading Literacy(  กำรรู้เรื่องคณิตศำสตร์ (Mathematical Literacy( และกำรรู้เรื่อง
วิทยำศำสตร์ (Scientific Literacy( โดยใช้วิธีกำรประเมินด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือ   
         ดังนั้น เพ่ือเป็นกำรเตรียมผู้เรียนให้มีควำมพร้อมส ำหรับกำรประเมินในปี 2021  ส ำนักงำน 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2  จึงก ำหนดให้มีกำรพัฒนำครูผู้สอนเกี่ยวกับกระบวนกำร
จัดกำรเรียนรู้และกำรประเมินผลในรูปแบบกำรประเมินระดับนำนำชำติ ประกอบฝึกท ำข้อสอบด้วย
คอมพิวเตอร์ และกำรฝึกแก้ปัญหำตำมแนวทำงกำรประเมิน PISA 2021 เพ่ือเตรียมนักเรียนที่เป็น
กลุ่มเป้ำหมำยกำรสอบ PISA และมีศักยภำพในกำรเรียนรู้ต่อไป 
2. วัตถุประสงค์ 
     2.1 เพ่ือส่งเสริมศักยภำพในกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวกำรประเมินระดับนำนำชำติแก่ครูผู้สอนระดับ
มัธยมศึกษำตอนต้น 
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 2.2 เพ่ือเสริมสร้ำงทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์ในกำรท ำข้อสอบ PISA ออนไลน์ ส ำหรับครูผู้สอนและ
นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น 

2.3 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้นมีสมรรถนะด้ำนกำรรู้เรื่องกำรอ่ำน กำรคิด
ค ำนวณ  วิทยำศำสตร์ และทักษะกำรแก้ปัญหำตำมแนวทำงกำรประเมินระดับนำนำชำติ 

 

3. เป้ำหมำย 
 3.1 เชิงปริมำณ 
                      1.ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น (โรงเรียนขยำยโอกำส( สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 ในรำยวิชำ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ และภำษำไทย ทุกคนเข้ำรับกำร
พัฒนำศักยภำพในกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวกำรประเมินระดับนำนำชำติ ณ สถำนศึกษำ 

                         2.นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้นได้รับกำรพัฒนำทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์ในกำรท ำ
ข้อสอบ PISA ออนไลน์ ประกอบกำรจัดกำรเรียนรู้ในรำยวิชำ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ และภำษำไทย 

                   3.นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้นได้รับกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะด้ำนกำรรู้เรื่องกำรอ่ำน 
กำรคิดค ำนวณ  วิทยำศำสตร์ และทักษะกำรแก้ปัญหำตำมแนวทำงกำรประเมินระดับนำนำชำติจำกกำรจัดกำร
เรียนรู้ในรำยวิชำ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ และภำษำไทย 

   12)ร้อยละ 60 ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้นมีสมรรถนะกำรเรียนรู้เรื่องกำรอ่ำน
ตั้งแต่ระดับขั้นพ้ืนฐำนขึ้นไป (ระดับ 2)ตำมแนวทำงกำรประเมิน PISA 

   13)ร้อยละ 80 ของผู้เรียนทั้งหมดได้รับกำรประเมินทักษะกำรคิดแก้ปัญหำตำมแนว
ทำงกำรประเมิน PISA 
 
 
 

3.2 เชิงคุณภำพ 
      1( ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น (โรงเรียนขยำยโอกำส( สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 ในรำยวิชำ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ และภำษำไทย ออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้
ดังนี้ 

1.1 กำรออกแบบบันทึกหน่วยกำรเรียนรู้ 
1.2 กำรออกแบบแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 

                     1.3 กำรสรำ้งเครื่องมือวัดผลที่สอดคล้องกับแนวทำงกำรประเมิน PISA : ข้อสอบที่ใช้
สำรสนเทศเป็นสถำนกำรณ์ให้สืบค้น 

      2(สมรรถนะกำรเรียนรู้เรื่องกำรอ่ำน กำรคิดค ำนวณวิทยำศำสตร์ และ ทักษะกำรแก้ปัญหำ มี
คุณภำพตั้งแต่ระดับขั้นพ้ืนฐำนขึ้นไป (ระดับ 2( 

 
 
 

น ำมำเพิ่มเป็นเป้ำหมำยในควำมส ำเร็จด้วย 
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4. วิธีด ำเนินกำร/ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
1. กิจกรรมที่ 1 กำรนิเทศติดตำมกำรออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ส่งเสริม

ทักษะกำรคิดแก้ปัญหำในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย คณิตศำสตร์ 
และ วิทยำศำสตร์ 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
1.1 กำรวำงแผนกำรด ำเนินงำน :   แต่งตั้งคณะกรรมกำรระดับส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
1.2 กำรพัฒนำคู่มือกำรนิเทศและชุดกิจกรรมส ำหรับครูที่ส่งเสริมทักษะ
กำรคิดแก้ปัญหำไปใช้แก่ผู้นิเทศ 
1.3กำรนิเทศติดตำมกำรน ำคู่มือกำรนิเทศและชุดกิจกรรมส ำหรับครูไปใช้
ในระดับสถำนศึกษำ 
1.4 กำรประกวดคลิปกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะกำรคิดแก้ปัญหำ
โดยใช้เครื่องมือวัดผลระดับนำนำชำติเป็นเครื่องมือในกำรทดสอบ
คุณภำพกำรจัดกำรเรียนรู้ 
1.5สรุปผลกำรนิเทศติดตำมกำรออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ส่งเสริม
ทักษะกำรคิดวิเครำะห์ 

 
 
 
 
19 ธค 61 
 
9 พค.62 
 
มิย.62 
 
30 กค.62 
 

ไอลดำ 
คล้ำยส ำริด 

2. กิจกรรมที่ 2 กำรส่งเสริมให้เป็นสมำชิกของศูนย์ PISAส ำนักทดสอบทำง
กำรศึกษำเพ่ือกำรทดลองใช้ข้อสอบ PISA 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
2.1 กำรนิเทศติดตำมกำรเป็นสมำชิก ข้อสอบ PISA ออนไลน์ของครูและ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษำปีที่ 1-3 
2.2 กำรก ำหนดวัดควำมสำมำรถในสมรรถนะเรื่องกำรอ่ำน กำรคิด
ค ำนวณ วิทยำศำสตร์ และทักษะกำรคิดแก้ปัญหำในระดับเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประจ ำปีกำรศึกษำ 2562ในเดือนสิงหำคม 2562 
2.3 สรุปผลกำรส่งเสริมกำรเป็นสมำชิกของศูนย์ PISA 

 
 
 
มิย.62 
 
30 สค.62 
 
 
1 กย. 62 

ไอลดำ 
คล้ำยส ำริด 

 

5. ระยะเวลำและสถำนที่ด ำเนินกำร 
 วันที่ 1 ตุลำคม 2561 ถึง 30 กันยำยน 2562 
 สถำนที่ด ำเนินกำร ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
6. งบประมำณ 
 จ ำนวน  30,000 บำท (สำมหมื่นบำทถ้วน( 
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กิจกรรมและรำยละเอียด 
ในกำรใช้งบประมำณ 

งบประมำณ 
ที่ใช้(บำท( 

งบประมำณจ ำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย 
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย วัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 กำรนิเทศติดตำมกำรออกแบบกำร
จัดกำรเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะกำรคิดแก้ปัญหำใน
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย คณิตศำสตร์ และ 
วิทยำศำสตร์ 
1.1 กำรประชุมปฏิบัติกำรพัฒนำคู่มือกำรนิเทศและ
ชุดกิจกรรมส ำหรับครูที่ส่งเสริมทักษะกำรคิด
แก้ปัญหำไปใช้แก่ผู้นิเทศ 
กลุ่มเป้ำหมำย : ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษำ วิชำ
ภำษำไทย คณิตศำสตร์ และวิทยำศำสตร์ วิชำละ 1 
คน จ ำนวน 22 โรงเรียน รวม 66 คน 
คณะท ำงำน : ศึกษำนิเทศก์และบุคลำกรระดับเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำ 10 คน รวม 76 คน 
      (1( ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
           76 คน × 30 บำท × 2 มื้อ × 1วัน 
      (2( ค่ำอำหำรกลำงวัน 
           76 คน × 90 บำท × 1 มื้อ × 1วัน 
1.2 กำรนิเทศติดตำมกำรน ำคู่มือกำรนิเทศและชุด
กิจกรรมส ำหรับครูไปใช้ในระดับสถำนศึกษำ 
     ค่ำพำหนะ 2 คณะ ×300 บำท× 8ครั้ง 
(2 โรงเรียนต่อวัน( 
1.3 กำรประกวดคลิปกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ส่งเสริม
ทักษะกำรคิดแก้ปัญหำโดยใช้เครื่องมือวัดผลระดับ
นำนำชำติเป็นเครื่องมือในกำรทดสอบคุณภำพกำร
จัดกำรเรียนรู้ 
กลุ่มเป้ำหมำย : คณะกรรมกำรระดับเขตพ้ืนที่ 
จ ำนวน 30   คน  
เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรงำนคอมพิวเตอร์ 10 คน 
คณะท ำงำน :   ศึกษำนิเทศก์และบุคลำกรระดับเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำ 10   คน รวม 50   คน 
(1(ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
           50 คน × 30 บำท × 2 มื้อ × 1วัน 
     (2(ค่ำอำหำรกลำงวัน 
           50 คน × 90 บำท × 1 มื้อ × 1วัน 
     (3)ค่ำวัสดุ 

30,000   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4,560 
 

6,840 
 
 

4,800 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,000 
 

4,500 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6,300 
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กิจกรรมและรำยละเอียด 

ในกำรใช้งบประมำณ 
งบประมำณ 
ที่ใช้(บำท( 

งบประมำณจ ำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย 
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย วัสดุ 

-โล่รำงวัล 3 โล่×1500 บำท (1500) 
-กรอบเกียรติบัตร 9 บำน×300 บำท(2700) 
-กระดำษและหมึกพิมพ์ 
กิจกรรมที่ 2 กำรส่งเสริมให้เป็นสมำชิกของศูนย์ 
PISAส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำเพ่ือกำรทดลองใช้
ข้อสอบ PISA 
2.1 กำรนิเทศติดตำมกำรเป็นสมำชิก ข้อสอบ PISA 
ออนไลน์ของครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษำปีที่ 
1-3 
2.2 กำรก ำหนดวัดควำมสำมำรถในสมรรถนะเรื่อง
กำรอ่ำน กำรคิดค ำนวณ วิทยำศำสตร์ และทักษะ
กำรคิดแก้ปัญหำในระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562ในเดือนสิงหำคม 2562 
 
 
 
 

 

 

  

รวมงบประมำณ 30,000 - 23,700 6,300 

 

7. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโครงกำร 

ปัจจัยควำมเสี่ยง 

 - ควำมต่อเนื่องในกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะกำรคิด 

แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

 - กำรจัดกิจกรรมกำรนิเทศ ติดตำม ในแต่ละกิจกรรมของโครงกำรเพ่ือแนะน ำ ช่วยเหลือ กำร
น ำองค์ควำมรู้ไปปฏิบัติจริง ณ สถำนศึกษำ 
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8. กำรประเมินผล 
ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย เครื่องมือ 

เชิงปริมำณ 
1. จ ำนวนครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ในรำยวิชำ คณิตศำสตร์ 
วิทยำศำสตร์ และภำษำไทย ที่เข้ำรับกำรพัฒนำศักยภำพในกำรจัดกำร
เรียนรู้ตำมแนวกำรประเมินระดับนำนำชำติ ณ สถำนศึกษำ 

2. จ ำนวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้นที่ได้รับกำรพัฒนำทักษะ
กำรใช้คอมพิวเตอร์ในกำรท ำข้อสอบ PISA ออนไลน์ จำกกำรจัดกำร
เรียนรู้ 
3.จ ำนวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้นที่ได้รับกำรเสริมสร้ำง
สมรรถนะด้ำนกำรรู้เรื่องกำรอ่ำน กำรคิดค ำนวณ  วิทยำศำสตร์ และ
ทักษะกำรแก้ปัญหำตำมแนวทำงกำรประเมินระดับนำนำชำติ 

 
ร้อยละ 100 

 
 

ร้อยละ 100 
 
 

ร้อยละ 100 
 

 
แบบส ำรวจ 
 
 
แบบประเมิน
แผนกำรจัดกำร
เรียนรู้ 
แบบประเมิน
แผนกำรจัดกำร
เรียนรู ้

เชิงคุณภำพ 
1. จ ำนวนครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ในรำยวิชำ คณิตศำสตร์ 
วิทยำศำสตร์ และภำษำไทย ทีอ่อกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมองค์ประกอบที่
ก ำหนด 
2. จ ำนวนนักเรียนที่มสีมรรถนะกำรเรียนรู้เรื่องกำรอ่ำน กำรคิดค ำนวณ
วิทยำศำสตร์ และ ทักษะกำรแก้ปัญหำ มีคุณภำพตั้งแต่ระดับขั้นพ้ืนฐำน 

ขึ้นไป (ระดับ 2( 
 
 

 

 
ร้อยละ 80 

 
 

ร้อยละ 80 
 

 
แบบประเมิน 
 
 
แบบทดสอบ 
 

9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

    9.1 ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษำตอนต้นวิชำภำษำไทย คณิตศำสตร์ และวิทยำศำสตร์ มีทักษะในกำร
จัดกำรเรียนรู้ที่เน้นกระบวนกำรแก้ปัญหำตำมแนวข้อสอบนำนำชำติ 

    9.2 นักเรียนสำมำรถใช้คอมพิวเตอร์ในกำรท ำข้อสอบPISA ในระบบออฟไลน์ และระบบออนไลน์  

   9.3 นักเรียนมีควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำตำมแนวทำง PISA ได้สอดคล้องกับชีวิตประจ ำวัน 
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10. กำรอนุมัติโครงกำร 
 
        ลงชื่อ      ไอลดำ คล้ำยส ำริด    ผู้เสนอโครงกำร 
        (นำงสำวไอลดำ คล้ำยส ำริด( 
                   ต ำแหน่งศึกษำนิเทศก์ 

 
         ลงชื่อ       เกศรินทร  จิตรสิงห์   ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร 

           (นำงเกศรนิทร  จิตรสิงห์( 
        ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

           ลงชื่อ                          ผูใ้ห้ควำมเห็นชอบโครงกำร                                                   
               ( นำยวิรุฬห์  แสงงำม( 

ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 

 ลงชื่อ                        ผู้อนุมัติโครงกำร 

                ( นำยวิชัย  แสงศรี( 
                ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
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หน่วยงำน กลุม่นิเทศติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ สพป.ปทุมธำนี เขต 2 
ชื่อโครงกำร  ส่งเสริมกำรอ่ำนผ่ำนกิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต 
สอดคล้องกับนโยบำยที่    
    นโยบำยที่  1   จัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง 
    นโยบำยที่  2   พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
    นโยบำยที่  3   พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
    นโยบำยที่  4   สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพ มีมำตรฐำน และ
  ลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
    นโยบำยที่ 5    เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร                                     

ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์ 
1. นำงสำวไอลดำ  คล้ำยส ำริด เบอร์โทรศัพท์ 0898820077 

 

1. หลักกำรและเหตุผล 

  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนก ำหนดเป้ำหมำยกำรอ่ำนของนักเรียน (ไม่รวม
หนังสือเรียน( ดังนี้ระดับปฐมวัย อ่ำนไม่น้อยกว่ำ 6 เล่มต่อปี หรือเฉลี่ยวันละ 1๐ นำที ระดับประถมศึกษำปีที่ 
1-3 อ่ำนไม่น้อยกว่ำ 12 เล่มต่อปี หรือเฉลี่ยวันละ 3๐ นำที ระดับประถมศึกษำปีที่ 4-6 อ่ำนไม่น้อยกว่ำ 14 เล่ม
ต่อปี หรือเฉลี่ยวันละ 6๐ นำที ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 1-3 อ่ำนไม่น้อยกว่ำ 2๐ เล่มต่อปี หรือเฉลี่ยวันละ 9๐ 
นำที และระดับมัธยมศึกษำ  ปีที่ 4-6 อ่ำนไม่น้อยกว่ำ 2๐ เล่มต่อปี หรือเฉลี่ยวันละ 12๐ นำที โดยส่งเสริม
สนับสนุนให้โรงเรียนพัฒนำห้องสมุดโรงเรียนเป็นห้องสมุดมีชีวิต เพ่ือพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำร
แสวงหำควำมรู้ด้วยตนเองของนักเรียน    อย่ำงมีคุณภำพ โดยในปีกำรศึกษำ 2561 ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนให้ควำมส ำคัญกับกำรขับเคลื่อนกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ภำษำไทย กำรส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำน
และกำรพัฒนำห้องสมุดมีชีวิต ด้วยกำรก ำหนด   กลยุทธ์ในกำรด ำเนินกำร 3 รำยกำรได้แก่ กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม
และพัฒนำทักษะภำษำไทยเพ่ือสร้ำงนิสัยรักกำรอ่ำนและกำรเรียนรู้ กลยุทธ์ที่  2 ส่งเสริมและพัฒนำห้องสมุดมี
ชีวิต สื่อกำรอ่ำน กิจกรรม วิจัยและนวัตกรรมกำรอ่ำน และ กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพครู
บรรณำรักษ์ครูหรือบุคลำกรที่ท ำหน้ำที่บรรณำรักษ์ นั้น 

      ดังนั้น เพ่ือเป็นกำรน ำไปสู่กำรปฏิบัติให้บรรลุตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2  จึงก ำหนดโครงกำรส่งเสริมกำรอ่ำนผ่ำนกิจกรรมห้องสมุดมีชีวิตขึ้น
เพ่ือส่งเสริมให้สถำนศึกษำจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำนอย่ำงต่อเนื่อง พร้อมทั้งยกระดับคุณภำพห้องสมุด
โรงเรียนให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนเป็นห้องสมุดต้นแบบของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและห้องสมุดดีเด่นใน
ระดับกลุ่มเครือข่ำย 
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2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือส่งเสริมให้โรงเรียนในสังกัดมีห้องสมุดมีชีวิตเป็นแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนในกำรสร้ำงนิสัยรักกำร
อ่ำนและกำรเรียนรู้  

2. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนในสังกัดมีกำรอ่ำนอย่ำงต่อเนื่องจนเป็นนิสัย  

3. เป้ำหมำย 
 เชิงปริมำณ 
 3.1 เชิงปริมำณ 
      1( โรงเรียนในสังกัดด ำเนินกิจกรรมห้องสมุดให้เป็นห้องสมุดมีชีวิต โดยมีกิจกรรมส ำคัญ 3 รำยกำร 
ได้แก่  
           กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้ำห้องสมุดเพ่ือกำรเรียนรู้ 
           กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมให้นักเรียนอ่ำนต่อเนื่องจนเป็นนิสัย 
                    กิจกรรมที่ 3 โรงเรียนมีแหล่งกำรเรียนรู้ที่ให้บริกำรแก่ชุมชน 
      2(  นักเรียนในสังกัดเข้ำร่วมกิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต 
      3( ร้อยละของผู้เรียนที่อ่ำนออกเขียนได้คิดเลขเป็น และมีนิสัยรักกำรอ่ำน 

3.2 เชิงคุณภำพ 
      1( ครูบรรณำรักษ์ ครูหรือบุคลำกรท ำหน้ำที่ส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำนและกำรเรียนรู้สู่คุณภำพที่ดีใน
กิจกรรมหลัก 3 รำยกำร ได้แก่ จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำน และกำรใช้ห้องสมุดในช่วงเวลำพักกลำงวันช่วงละไม่
เกิน 30 นำที หรือในช่วงเวลำที่ก ำหนดไว้ในแต่ละวัน 
      2( ครูบรรณำรักษ์ ครู หรือบุคลำกรมีกำรด ำเนินกำรตำมตัวชี้วัดที่ส่งเสริมให้โรงเรียนมีห้องสมุดทีเป็น
ห้องสมุดมีชีวิตให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในกำรสร้ำงนิสัยรักกำรอ่ำนและกำรเรียนรู้ ดังนี้ 
ตัวชี้วัดที่ 1 ครู หรือครูบรรณำรักษ์มีกำรบูรณำกำรกำรอ่ำนในทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน 
ตัวชี้วัดที่ 2 ครูบรรณำรักษ์จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำนอย่ำงต่อเนื่อง 
ตัวชี้วัดที่ 3 นักเรียนเลือกอ่ำนหนังสือ/สื่อที่ต้องกำรและสื่อสำรเรื่องที่อ่ำนให้ผู้อ่ืนเข้ำใจตำมเป้ำหมำยกำรอ่ำนที่
ก ำหนด 
                3( โรงเรียนใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งในกำรบริกำรกำรเรียนรู้แก่ชุมชน ดังนี้ 
                    3.1 เป็นสมำชิกสมทบของห้องสมุดโรงเรียนในกำรใช้บริกำรยืม-คืนหนังสือส่งเสริมกำรอ่ำนเพ่ือ
กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ของนักเรียน 

                    3.2 ผู้ปกครองและชุมชนใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งติดตำมข่ำวสำรประจ ำวันในช่วงเวลำพักกลำงวัน
หรือเวลำช่วงเลิกเรียนหรือตำมเวลำที่โรงเรียนก ำหนด 
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4( นักเรียนในสังกัดมีกำรอ่ำนอย่ำงต่อเนื่องจนเป็นนิสัย ตำมเกณฑ์ดังนี้  
ระดับปฐมวัย อ่ำนไม่น้อยกว่ำ 6 เล่มต่อปี หรือเฉลี่ยวันละ 1๐ นำที  
ระดับประถมศึกษำปีที่ 1-3 อ่ำนไม่น้อยกว่ำ 12 เล่มต่อปี หรือเฉลี่ยวันละ 3๐ นำที  
ระดับประถมศึกษำปีที่ 4-6 อ่ำนไม่น้อยกว่ำ 14 เล่มต่อปี หรือเฉลี่ยวันละ 6๐ นำที  
ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 1-3   อ่ำนไม่น้อยกว่ำ 2๐ เล่มต่อปี หรือเฉลี่ยวันละ 9๐ นำที  
ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 4-6   อ่ำนไม่น้อยกว่ำ 2๐ เล่มต่อปี หรือเฉลี่ยวันละ 12๐ นำที 

4. วิธีด ำเนินกำร/ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
1. กิจกรรมที่ 1 กำรนิเทศติดตำมกำรด ำเนินกิจกรรมส่งเสริมห้องสมุดมีชีวิต 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
1.1 ประกำศมำตรฐำนห้องสมุดมีชีวิตของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ดังนี้ 
     (1(ห้องสมุดมีจ ำนวนหนังสือเพียงพอกับจ ำนวนนักเรียน 
     (2(ห้องสมุดมีกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำน ที่ส่งเสริมให้นักเรียน
อ่ำนต่อเนื่องจนเป็นนิสัย 
     (3(ห้องสมุดมีกำรจัดท ำสถิติกำรเข้ำใช้ห้องสมุด และใช้บริกำรยืม-คืน
หนังสือ/สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
     (4(ห้องสมุดมีกิจกรรมส่งเสริมทัศนคติที่ดีต่อกำรเข้ำห้องสมุด โดยมี
กิจกรรมบังคับ กิจกรรมห้องสมุดออนไลน์ มุมเกมกำรศึกษำ มุมสบำย 
และมีวีดิทัศน์เพ่ือกำรศึกษำ 
     (5( สถำนศึกษำใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งบริกำรชุมชน 
     (6( ครูมีกำรออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้ห้องสมุดเป็นสื่อในกำร
สืบค้น 
     (7(ห้องสมุดมีกำรผลิต ซื้อ สรรหำ หนังสือส ำหรับเด็กใหม่ทุกเดือน 
โดยคิดเป็นร้อยละ 5 ของจ ำนวนนักเรียน 
1.2 นิเทศติดตำมกำรด ำเนินกิจกรรมห้องสมุดมีชีวิตภำคเรียนละ 1 ครั้ง 
จำกหน่วยงำนต้นสังกัด 
ครั้งที่ 1 ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2561 
ครั้งที่ 2 ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562 
1.3 สรุปผลกำรส่งเสริมให้สถำนศึกษำพัฒนำห้องสมุดโรงเรียนให้เป็น
ห้องสมุดมีชีวิต 

 
 
18 ธค 61 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25-28กพ62 
27-29พค62 

ไอลดำ 
คล้ำยส ำริด 
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
2. กิจกรรมที่ 2 กำรประกวดห้องสมุดโรงเรียนต้นแบบและดีเด่น 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

2.1 จัดท ำคู่มือกำรประเมินห้องสมุดโรงเรียนต้นแบบและห้องสมุด

โรงเรียนดีเด่น 

2.2 ชี้แจงแนวทำงกำรประเมินห้องสมุดโรงเรียนต้นแบบและห้องสมุด

ดีเด่นแก่คณะกรรมกำรประเมินและผู้บริหำรโรงเรียนในสังกัด 

     (ด ำเนินกิจกรรมในวันประชุมผู้บริหำรสถำนศึกษำ( 

2.3 ประชุมชี้แจงกำรด ำเนินกำรประเมินห้องสมุดแก่คณะกรรมกำรฯ 

2.4 คณะกรรมกำรประเมินระดับกลุ่มเครือข่ำยประเมินห้องสมุดโรงเรียน

ทุกโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ำย ใน 2 ประเด็นได้แก่ คุณภำพของกิจกรรม

ห้องสมุด และ นิสัยรักกำรอ่ำนของผู้เรียน โดยสรุปคุณภำพเป็น 3 ระดับ  

 2.5 คณะกรรมกำรประเมินระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประเมินห้องสมุด

ต้นแบบ และประเมินห้องสมุดที่เป็นตัวแทนของกลุ่มเครือข่ำย  

2.6 สรุปผลกำรด ำเนินกำรประเมินโรงเรียนต้นแบบและห้องสมุดดีเด่น 

 

 

7 มค. 62 

 

   กพ 62 

 

 

12 กค. 62 

15-19กค62 

 

 

19-23สค62 

 

26 สค 62 

 

ไอลดำ 

คล้ำยส ำริด 

 

5. ระยะเวลำและสถำนที่ด ำเนินกำร 
 วันที่ 1 ตุลำคม 2561 ถึง 30 กันยำยน 2562 
 สถำนที่ด ำเนินกำร ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
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6. งบประมำณ 
 จ ำนวน  35,000 บำท (สำมหมื่นห้ำพันบำทถ้วน( 

รำยละเอียดดังนี้ : 
กิจกรรมและรำยละเอียด 

ในกำรใช้งบประมำณ 
งบประมำณ 

ที่ใช้ 
งบประมำณจ ำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย 

ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 
กิจกรรมที่ 1 กำรนิเทศติดตำมกำรด ำเนิน
กิจกรรมส่งเสริมห้องสมุดมีชีวิต 
กลุ่มเป้ำหมำย : สถำนศึกษำในสังกัด จ ำนวน  
67 โรงเรียน    
-นิเทศติดตำมกำรด ำเนินกิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต
ภำคเรียนละ 1 ครั้ง จำกหน่วยงำนต้นสังกัด 
ครั้งที่ 1 ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2561 
ระหว่ำงวันที่ 25-28 กุมภำพันธ์ 2562* 

( ค่ำพำหนะ 7 คน × 5 เที่ยว (2 โรงเรียนต่อ
วัน( × 400บำท( 
ครั้งที่ 2 ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562 
ระหว่ำงวันที่ 27-29 พค.2562 

( ค่ำพำหนะ ไปพร้อมกับโครงกำรหลักสูตร( 

14,000   
 
 
 
 

 
 
 

14,000 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 2 กำรประกวดห้องสมุดโรงเรียน
ต้นแบบและดีเด่น 
    2.1 กำรประชุมชี้แจงเกณฑ์กำรประเมิน
ห้องสมุดโรงเรียนต้นแบบและห้องสมุดโรงเรียน
ดีเด่น 
กลุ่มเป้ำหมำย ผู้บริหำรกลุ่มเครือข่ำยละ 3 คน 
ศึกษำนิเทศก์ และ บุคลำกรระดับเขตพ้ืนที่   
รวม 40   คน 
         ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม40คน×30 
บำท×1มื้อ 
     2.2 ประเมินห้องสมุดระดับกลุ่มเครือข่ำย-
คณะกรรมกำรประเมินห้องสมุดทุกโรงเรียน 
ในกลุ่มเครือข่ำย 
ระหว่ำงวันที่ 15-19 กรกฎำคม 2562 
          -ค่ำพำหนะ 8 คณะ×5 เที่ยว  
(2 โรงเรียนต่อวัน(×300บำท 
(กรรมกำรไขว้ระหว่ำงกลุ่มเครือข่ำย( 

 2.2 ประเมินห้องสมุดระดับเขตพ้ืนที่

21,000   
 
 
 
 
 
 
 

1,200 
 
 
 
 

12,000 
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กิจกรรมและรำยละเอียด 
ในกำรใช้งบประมำณ 

งบประมำณ 
ที่ใช้ 

งบประมำณจ ำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย 
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 

กำรศึกษำ-คณะกรรมกำรประเมินตัวแทน
โรงเรียนระดับกลุ่มเครือข่ำย (8 โรงเรียน( และ
ประเมินห้องสมุดต้นแบบ (3 โรงเรียน( 

       2.2.1 ห้องสมุดดีเด่น –ค่ำพำหนะ  
1 คณะ× 300 บำท× 8 โรงเรียน 

       2.2.2 ห้องสมุดต้นแบบ – ค่ำพำหนะ  
1 คณะ× 300 บำท ×3 โรงเรียน 

       2.2.3 ค่ำวัสดุ 
-กรอบเกียรติบัตรห้องสมุดดีเด่น 11 บำน  
-กระดำษและหมึกพิมพ์ 
 

 
 
 

2,400 
 

900 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

4,500 

รวมงบประมำณ 35,000 - 30,500 4,500 

7. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโครงกำร 
ปัจจัยควำมเสี่ยง 
 - ควำมต่อเนื่องในกำรด ำเนินกิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต 
แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 - กำรจัดกิจกรรมกำรนิเทศ ติดตำม ในแต่ละกิจกรรมของโครงกำรเพ่ือแนะน ำ ช่วยเหลือ กำร

น ำองค์ควำมรู้ไปปฏิบัติจริง ณ สถำนศึกษำ 
8. กำรประเมินผล 

ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย เครื่องมือ 
เชิงปริมำณ 
1. จ ำนวนโรงเรียนในสังกัดที่ด ำเนินกิจกรรมห้องสมุดมีชีวิตครบทั้ง3 
กิจกรรมส ำคัญ 
2. จ ำนวนนักเรียนในโรงเรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต 

 
ร้อยละ 80 

 
ร้อยละ 80 

 

 
แบบประเมิน 

 
แบบส ำรวจ 

 
เชิงคุณภำพ 
1. จ ำนวนครูบรรณำรักษ์หรือบุคลำกรที่ปฏิบัติหน้ำที่ส่งเสริมนิสัยรักกำร
อ่ำนและกำรเรียนรู้ในห้องสมุดโรงเรียนในกิจกรรมหลัก 3 รำยกำร  
2. จ ำนวนครูบรรณำรักษ์หรือบุคลำกรห้องสมุดที่ด ำเนินงำนห้องสมุด
ตำมตัวชี้วัดที่ส่งเสริมให้โรงเรียนมีห้องสมุดมีชีวิต 
3. จ ำนวนโรงเรียนที่ใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งในกำรบริกำรกำรเรียนรู้แก่
ชุมชน 
4.จ ำนวนนักเรียนในสังกัดที่มีกำรอ่ำนอย่ำงต่อเนื่องจนเป็นนิสัย 
 
 

 
ร้อยละ 80 

 
ร้อยละ 80 

 
ร้อยละ 80 
ร้อยละ 80 

 
แบบประเมิน 

 
แบบประเมิน 

 
แบบประเมิน 
แบบส ำรวจ 
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9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 มีคู่มือประเมินห้องสมุดโรงเรียนดีเด่น

และห้องสมุดโรงเรียนต้นแบบเพ่ือใช้เป็นกรอบในกำรส่งเสริมห้องสมุดโรงเรียนในสังกัด 
2. ห้องสมุดโรงเรียนในสังกัดด ำเนินกิจกรรมตำมกรอบของห้องสมุดมีชีวิต 

 3.นักเรียนในสังกัดได้รับกำรส่งเสริมให้เป็นผู้มีนิสัยรักกำรอ่ำนตำมเกณฑ์ที่ สพฐ. ก ำหนด 
 4. ชุมชนใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ด้ำนวิชำกำรแก่ตนเองและบุตรหลำน ซึ่งเป็นกำรสร้ำงเสริม
ควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงโรงเรียนกับชุมชน 

10. กำรอนุมัติโครงกำร 
 
        ลงชื่อ      ไอลดำ คล้ำยส ำริด    ผู้เสนอโครงกำร 
        (นำงสำวไอลดำ คล้ำยส ำริด( 
                   ต ำแหน่งศึกษำนิเทศก์ 

 
         ลงชื่อ       เกศรินทร  จิตรสิงห์   ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร 

           (นำงเกศรินทร  จิตรสิงห์( 
          ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

           ลงชื่อ                          ผูใ้ห้ควำมเห็นชอบโครงกำร                                                   
               ( นำยวิรุฬห์  แสงงำม( 

ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 

 ลงชื่อ                        ผู้อนุมัติโครงกำร 

                ( นำยวิชัย  แสงศรี( 
                ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
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หน่วยงำน  กลุ่มนิเทศติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  สพป.ปทุมธำนี เขต 2 
ชื่อโครงกำร  ส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรอ่ำนเขียนภำษำไทยให้ได้ตำมมำตรฐำน 
สอดคล้องกับนโยบำยที่    
    นโยบำยที่  1   จัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง 
    นโยบำยที่  2   พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
    นโยบำยที่  3   พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
    นโยบำยที่  4   สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพ มีมำตรฐำน และ
  ลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
    นโยบำยที่ 5    เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร                                      

ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์ 
1. นำงสำวไอลดำ  คล้ำยส ำริด เบอร์โทรศัพท์ 0898820077 

 

 

1. หลักกำรและเหตุผล 

 หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 ก ำหนดเป้ำหมำยในกำรพัฒนำ
ควำมสำมำรถในกำรอ่ำนกำรเขียนภำษำไทยส ำหรับผู้เรียน เพ่ือให้เป็นเครื่องมือในกำรติดต่อสื่อสำรเพ่ือสร้ำง
ควำมเข้ำใจและควำมสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ท ำให้สำมำรถประกอบกิจธุระ กำรงำน และด ำรงชีวิตร่วมกันในสังคม
ประชำธิปไตย อย่ำงสันติสุขและเป็นเครื่องมือในกำรแสวงหำควำมรู้ ประสบกำรณ์จำกแหล่งข้อมูลสำรสนเทศ
ต่ำงๆ เพื่อพัฒนำควำมรู้ กระบวนกำรคิดวิเครำะห์ วิจำรณ์ และสร้ำงสรรค์ให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคม 
และควำมก้ำวหน้ำทำงวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี ตลอดจนน ำไปใช้ในกำรพัฒนำอำชีพให้มีควำมมั่นคงทำง
เศรษฐกิจ กำรพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมสำมำรถตำมข้ำงต้นนั้นกำรกระตุ้นส่งเสริมให้ผู้เรียนเพ่ิมขีดควำมสำมำรถ
ทำงภำษำด้วยกิจกรรมกำรวำงพ้ืนฐำนทำงภำษำ กำรพัฒนำควำมเชี่ยวชำญในทักษะส ำคัญด้ำนภำษำ รวมถึง
กำรจัดกิจกรรมกำรแข่งขันทำงภำษำและเรียนรู้เครื่องมือวัดผลในระดับนำนำชำติเป็นกระบวนกำรหนึ่งที่ท ำให้
ผู้เรียนตระหนักรู้  ได้ว่ำบุคคลสำมำรถพัฒนำศักยภำพทำงภำษำขึ้นได้  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำซึ่งเป็น
หน่วยงำนหลักในกำรส่งเสริมควำมสำมำรถของผู้เรียนทำงภำษำให้มีควำมฉลำดและเท่ำทัน จึงก ำหนดโครงกำร
ส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรอ่ำนกำรเขียนภำษำไทยให้ได้ตำมมำตรฐำนขึ้นเพ่ือส่งเสริมให้สถำนศึกษำจัด
กิจกรรมส่งเสริมพัฒนำควำมสำมำรถในกำรสอนภำษำไทยอย่ำงมีมำตรฐำน และจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภำพ
ด้ำนภำษำของผู้เรียนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 

2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือส่งเสริมให้ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่  1 จัดกิจกรรมกำรสอนอ่ำนแจกลูกและกำรเขียน
สะกดค ำอย่ำงเต็มรูปแบบ ในกำรลดปัญหำนักเรียนอ่ำนไม่ออกเขียนไม่ได้ 
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2. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ในกำรจัดสอบกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ระดับชำติ และระดับ
หน่วยงำนต้นสังกัด 

3. เพ่ือส่งเสริมนักเรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนภำษำให้มีศักยภำพสูงขึ้นอย่ำงเต็มขีดควำมสำมำรถ 
 

3. เป้ำหมำย 

 เชิงปริมำณ 

 3.1 เชิงปริมำณ 

      1( ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่  1 เข้ำรับกำรพัฒนำเทคนิคกำรจัดกิจกรรมกำรสอนอ่ำนแจก
ลูกและกำรเขียนสะกดค ำอย่ำงเต็มรูปแบบโรงเรียนละ 1   คน 

      2) สถำนศึกษำในสังกัดน ำเอกสำรส่งเสริมศักยภำพทักษะส ำคัญของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
พัฒนำคุณภำพผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ในกำรจัดสอบกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทยระดับชำติและระดับต้นสังกัดสูง
กว่ำปีฐำนเดิม ร้อยละ 3 

                3) นักเรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนภำษำ(ตัวแทนระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ(ได้รับกำรพัฒนำ
ศักยภำพให้พร้อมในกำรแข่งขันในระดับประเทศ  

3.2 เชิงคุณภำพ 

      1( ครูผู้สอนภำษำไทยระดับชั้นประถมศึกษำปีที่  1 ฝึกทักษะกำรอ่ำนด้วยกำรสอนแบบแจกลูก และ
ฝึกทักษะกำรเขียนด้วยกำรเขียนสะกดค ำ ในทุกหน่วยกำรเรียนรู้ 

                2( สถำนศึกษำมีผลสัมฤทธิ์ในกำรจัดสอบกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทยระดับชำติและระดับต้นสังกัด    
สูงกว่ำปีฐำนเดิม ร้อยละ 3  ดังนี้ 

     -ประถมศึกษำปีที่ 1 ผลกำรสอบอ่ำนรู้เรื่องและสื่อสำรได้ของส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ  

     -ประถมศึกษำปีที่ 3 ผลกำรสอบ NT 

     -ประถมศึกษำปีที่ 6 ผลกำรสอบ O-NET 

     -มัธยมศึกษำปีที่ 3   ผลกำรสอบ O-NET 

     3) นักเรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนภำษำไทย (ตัวแทนระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ( ได้รับรำงวัล 
จำกกำรเข้ำร่วมกำรแข่งขันอย่ำงน้อย 1   รำยกำร / รำยกำรแข่งขัน ดังนี้ 

         -กำรแข่งขันภำษำไทย เนื่องในวันภำษำไทยแห่งชำติ 

         -กำรแข่งขันกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย เนื่องในกิจกรรมกำรแข่งขันงำนศิลปหัตถกรรม 
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4. วิธีด ำเนินกำร/ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
1. กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรสอนอ่ำนแจกลูกและกำรเขียน

สะกดค ำ 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
1.1 วำงแผนกำรด ำเนินงำน : แต่งตั้งคณะกรรมกำรระดับเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ เชิญวิทยำกรให้ควำมรู้ 
1.2 ประชุมปฏิบัติกำรส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรสอนอ่ำนแจกลูกและ
กำรเขียนสะกดค ำ* 

 
 
 
 
 
9 มีค.62 

ไอลดำ 
คล้ำยส ำริด 

 1.3 ประชุมปฏิบัติกำรประเมินคุณภำพกำรสอนอ่ำนเขียนตำมรูปแบบ
กำรสอน (ประกวดคลิปกำรสอน รอบคัดเลือกระดับเขตพ้ืนที่ แนบ
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ และ บันทึกกำรนิเทศ(* (คัดเลือก 10   โรงเรียน( 
1.4 ประเมินคุณภำพกำรสอนอ่ำนเขียนตำมรูปแบบกำรสอน  
ณ สถำนศึกษำ (10   โรงเรียน( 

13 มิย 62 
 
 
24-28มิย62 
 

 

2. กิจกรรมที่ 2 พัฒนำชุดกิจกรรมส่งเสริมศักยภำพในกำรเข้ำรับกำร
ประเมินกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทยจำกกำรทดสอบระดับชำติ ปี
กำรศึกษำ 2561 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
2.1 จัดท ำเอกสำรทบทวนควำมรู้รวบยอดและข้อสอบคู่ขนำนในกำร
เตรียมควำมพร้อมเข้ำรับกำรทดสอบกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย* 
2.2 นิเทศติดตำม กำรน ำเอกสำรทบทวนควำมรู้รวบยอดและข้อสอบ
คู่ขนำนในกำรเตรียมควำมพร้อมเข้ำรับกำรทดสอบ ระดับชำติสู่          
ชั้นเรียน (ข้อสอบจำก O-NET Pre O-NET ข้อสอบ 8 ชุด ด ำเนินกำรจัด
สอบ สัปดำห์ละ 1   ชุด ด ำเนนิกิจกรรมร่วมกับงำนวัดผล ชุดฝึกทักษะ
กำรเขียนและกำรย่อควำม ( 
2.5 สรุปผลกำรด ำเนินกำร 

 
 
 
 
8 ธค. 61 
 
ธันวำคม 61 
มกรำคม62 
(รวม8
สัปดำห์( 
 
4 กพ.62 

ไอลดำ 
คล้ำยส ำริด 

3. กิจกรรมที่ 3 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ของกำรวัดผลด้ำนภำษำจำกกำร
ประเมินกำรอ่ำนรู้เรื่องและสื่อสำรได้ (ป.1-ม.3(ของสถำบันภำษำไทย 
และ กำรประเมินกำรอ่ำนได้ (ป.1(ของส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
3.1 จัดท ำเอกสำรสำรสนเทศต้นแบบในกำรวิเครำะห์ผลกำรเข้ำรับกำร
ประเมินกำรอ่ำนรู้เรื่องและสื่อสำรได้จำกกำประเมินด้วยเครื่องมือของ
สถำบันภำษำไทย ปีกำรศึกษำ 2561* 
3.2 กำรจัดกำรทดสอบเสมือนจริงในกำรเข้ำรับกำรประเมินกำรอ่ำน
ภำษำไทยของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1  
3.3 สรุปผลกำรด ำเนินงำนยกระดับผลสัมฤทธิ์ของกำรวัดผลด้ำนภำษำ 

 
 
 
 
9 ธค. 61 
 
 
15 กพ.62 
 
16 กพ.62 

ไอลดำ 
คล้ำยส ำริด 
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
4. กิจกรรมที่ 4 กำรแข่งขันทักษะภำษำไทยเนื่องในวันภำษำไทยแห่งชำติ 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
4.1 กำรประชุมปฏิบัติกำรแข่งขันทักษะภำษำไทยเนื่องในวันภำษำไทย
แห่งชำติ ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2562* 
4.2 สรุปผลกำรเข้ำรับกำรแข่งขันทักษะภำษำไทยในระดับประเทศ 
 

 
 
31พ.ค.62 
 
21 มิย62 

ไอลดำ 
คล้ำยส ำริด 

    

5. ระยะเวลำและสถำนที่ด ำเนินกำร 
 วันที่ 1 ตุลำคม 2561 ถึง 30 กันยำยน 2562 
 สถำนที่ด ำเนินกำร ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
 

6. งบประมำณ 
 จ ำนวน  45,000 บำท (สี่หมื่นห้ำพันบำทถ้วน( 

รำยละเอียดดังนี้ : 
 

กิจกรรมและรำยละเอียด 
ในกำรใช้งบประมำณ 

งบประมำณ 
ที่ใช้ 

งบประมำณจ ำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย 
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรสอน
อ่ำนแจกลูกและกำรเขียนสะกดค ำ 
       ประชุมปฏิบัติกำรส่งเสริมควำมสำมำรถ
ในกำรสอนอ่ำนแจกลูกและกำรเขียนสะกดค ำ 
กลุ่มเป้ำหมำย : ครูผู้สอนภำษำไทยระดับชั้น
ป.1ที่ประสงค์เข้ำรับกำรพัฒนำ 60 คน 
คณะด ำเนินงำน :   วิทยำกร  ศึกษำนิเทศก์ 
และบุคลำกรระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำจ ำนวน
10  คน 

(1)ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  
     70 คน ×30 บำท×2มื้อ×1วัน 
(2(ค่ำอำหำรกลำงวัน 
     70 คน × 90 บำท × 1 มือ้ × 1วัน 
(3( ค่ำตอบแทนวิทยำกร 
      1 คน × 3 ชั่วโมง × 1,200 บำท 

14,100  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,600 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

4,200 
 

6,300 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 2 พัฒนำชุดกิจกรรมส่งเสริม
ศักยภำพในกำรเข้ำรับกำรประเมินกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้ภำษำไทยจำกกำรทดสอบระดับชำติ  
ปีกำรศึกษำ 2561 

8,250 
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กิจกรรมและรำยละเอียด 
ในกำรใช้งบประมำณ 

งบประมำณ 
ที่ใช้ 

งบประมำณจ ำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย 
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 

2.1 ประชุมปฏิบัติกำรจัดท ำเอกสำรทบทวน
ควำมรู้รวบยอดและข้อสอบคู่ขนำนในกำร
เตรียมควำมพร้อมเข้ำรับกำรทดสอบกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้ภำษำไทย* 
กลุ่มเป้ำหมำย : ครูผู้สอนภำษำไทยชั้นป.3 ป.6 
และ ม.3   ระดับชั้นละ 15 คน รวม 45   คน 
คณะท ำงำน :   ศึกษำนิเทศก์และบุคลำกร
ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 10   คน รวม 55   
คน 

(1)ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  
     55 คน ×30 บำท×2มื้อ×1วัน 
(2(ค่ำอำหำรกลำงวัน 

          55 คน × 90 บำท × 1 มื้อ × 1วัน 
กิจกรรมที่ 3 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ของกำรวัดผล
ด้ำนภำษำจำกกำรประเมินกำรอ่ำนรู้เรื่องและ
สื่อสำรได้ (ป.1-ม.3(ของสถำบันภำษำไทย และ 
กำรประเมินกำรอ่ำนได้ (ป.1(ของส ำนักทดสอบ
ทำงกำรศึกษำ 
3.1ประชุมปฏิบัติกำรจัดท ำเอกสำรสำรสนเทศ
ต้นแบบในกำรวิเครำะห์ผลกำรเข้ำรับกำร
ประเมินกำรอ่ำนรู้เรื่องและสื่อสำรได้จำกกำ
ประเมินด้วยเครื่องมือของสถำบันภำษำไทย  
ปีกำรศึกษำ 2561* 
กลุ่มเป้ำหมำย ครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภำษำไทยประถมต้นและครูICT จ ำนวน 30คน 
คณะท ำงำน :   ศึกษำนิเทศก์และบุคลำกร
ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 10   คน รวม  40   
คน 

(1)ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  
     40 คน ×30 บำท×2มื้อ×1วัน 
(2(ค่ำอำหำรกลำงวัน 

          40 คน × 90 บำท × 1 มือ้ × 1วัน 
กิจกรรมที่ 4 กำรแข่งขันทักษะภำษำไทยเนื่อง
ในวันภำษำไทยแห่งชำติ 
     กำรประชุมปฏิบัติกำรแข่งขันทักษะ
ภำษำไทยเนื่องในวันภำษำไทยแห่งชำติ ระดับ
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16,650 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
3,300 

 
4,950 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,400 
 

3,600 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



78 
 

กิจกรรมและรำยละเอียด 
ในกำรใช้งบประมำณ 

งบประมำณ 
ที่ใช้ 

งบประมำณจ ำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย 
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 

กลุ่มเป้ำหมำย :   กรรมกำร 80   คน 
 

 (1)ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  
     80 คน ×30 บำท×2มื้อ×1วัน 
(2(ค่ำอำหำรกลำงวัน 

          80 คน × 90 บำท × 1 มื้อ × 1วัน 
      (3) ค่ำวัสดุ 
-วัสดุส ำหรับจัดท ำเกียรติบัตรครูและนักเรียนที่
ได้รับรำงวัลระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและของ
รำงวัลแก่นักเรียนจ ำนวน 16  รำยกำร( 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 4,800 
 

7,200 
 
 
 

 

 
 
 
 

4,650 
 
 

รวมงบประมำณ 45,000 3,600 36,750 4,650 

7. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโครงกำร 

ปัจจัยควำมเสี่ยง 
 - ควำมต่อเนื่องในกำรด ำเนินกิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต 
แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 - กำรจัดกิจกรรมกำรนิเทศ ติดตำม ในแต่ละกิจกรรมของโครงกำรเพ่ือแนะน ำ ช่วยเหลือ กำร

น ำองค์ควำมรู้ไปปฏิบัติจริง ณ สถำนศึกษำ 
 
8. กำรประเมินผล 

ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย เครื่องมือ 
เชิงปริมำณ 
1. จ ำนวนโรงเรียนที่ส่งครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่  1 เข้ำรับกำร
พัฒนำเทคนิคกำรจัดกิจกรรมกำรสอนอ่ำนแจกลูกและกำรเขียนสะกดค ำ
อย่ำงเต็มรูปแบบ 
2.จ ำนวนสถำนศึกษำที่มีผลสัมฤทธิ์ในกำรจัดสอบกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภำษำไทยระดับชำติและระดับต้นสังกัดสูงกว่ำปีฐำนเดิม ร้อยละ 3 
3.จ ำนวนนักเรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนภำษำ(ตัวแทนระดับเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำ(ที่ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพให้พร้อมในกำรแข่งขันใน
ระดับประเทศ 

 
ร้อยละ 80 

 
 

ร้อยละ 50 
 

ร้อยละ 100 
 

 
แบบส ำรวจ 

 
 

แบบส ำรวจ 
 

แบบสอบถำม 
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ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย เครื่องมือ 
   
เชิงคุณภำพ 
1. จ ำนวนครูผู้สอนภำษำไทย ป. 1 ฝึกทักษะกำรอ่ำนด้วยกำรสอนแบบ 
แจกลูก และฝึกทักษะกำรเขียนด้วยกำรเขียนสะกดค ำ ในทุกหน่วยกำร
เรียนรู้ 
2. จ ำนวนสถำนศึกษำมีผลสัมฤทธิ์ในกำรจัดสอบกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภำษำไทยระดับชำติและระดับต้นสังกัด สูงกว่ำปีฐำนเดิม ร้อยละ 3   
 
3.จ ำนวนนักเรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนภำษำไทย (ตัวแทนระดับ
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ( ได้รับรำงวัลจำกกำร   เข้ำร่วมกำรแข่งขันอย่ำงน้อย 
1   รำยกำร / รำยกำรแข่งขัน 
 

 
ร้อยละ 80 

 
ร้อยละ 80 

 
ร้อยละ 50 

 
ร้อยละ 50 

 
แบบประเมิน 

 
แบบประเมิน 

 
แบบส ำรวจ 

 
แบบส ำรวจ 

9. ผลคำดว่ำที่จะได้รับ 

 1. ครูผู้สอนภำษำไทยระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ฝึกทักษะกำรอ่ำนด้วยกำรสอนแบบแจกลูก และฝึก
ทักษะกำรเขียนสะกดค ำ ในทุกหน่วยกำรเรียนรู้ ที่ส่งผลให้ปลอดนักเรียนอ่ำนไม่ออก เขียนไม่ได้ 

 2. ผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธ์ในกำรจัดสอบกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทยระดับชำติและรัดับต้นสังกัดสูง
กว่ำปีฐำนเดิม ร้อยละ 3 

 3. นักเรยีนที่มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนภำษำไทย (ตัวแทนระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ( ได้รับกำรพัฒนำ
ศักยภำพด้ำนภำษำจนถึงขีดสุดแห่งควำมสำมำรถ 
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10. กำรอนุมัติโครงกำร 

 
        ลงชื่อ      ไอลดำ คล้ำยส ำริด    ผู้เสนอโครงกำร 
        (นำงสำวไอลดำ คล้ำยส ำริด( 
                   ต ำแหน่งศึกษำนิเทศก์ 

 
         ลงชื่อ       เกศรินทร  จิตรสิงห์   ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร 

           (นำงเกศรินทร  จิตรสิงห์( 
         ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

           ลงชื่อ                          ผูใ้ห้ควำมเห็นชอบโครงกำร                                                   
               ( นำยวิรุฬห์  แสงงำม( 

ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 

 ลงชื่อ                        ผู้อนุมัติโครงกำร 

                ( นำยวิชัย  แสงศรี( 
                ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
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หน่วยงำน กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ สพป.ปทุมธำนี เขต 2 

ชื่อโครงกำร ส่งเสริมกระบวนกำรเรียนรู้สู่กำรประเมินด้วยรูปแบบอัตนัย 
สอดคล้องกับนโยบำยที่    
    นโยบำยที่  1   จัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง 
    นโยบำยที่  2   พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
    นโยบำยที่  3   พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
    นโยบำยที่  4   สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพ มีมำตรฐำน และ
  ลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
    นโยบำยที่ 5    เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร                                      

ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์ 
1. นำงจิตสุภำ  อนุรักษ์ เบอร์โทรศัพท์ 089-109-1178 

 

 
1. หลักกำรและเหตุผล 
  ตำมที่ สถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำ(องค์กำรมหำชน(หรือ สทศ. ด ำเนินกำรทดสอบ
ระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 สอบ 4 วิชำ ได้แก่ 
ภำษำไทย คณิตศำสตร์ ภำษำอังกฤษและวิทยำศำสตร์ ส่วนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 สอบ 5 วิชำ ได้แก่ ภำษำไทย 
สังคมศึกษำฯ คณิตศำสตร์ ภำษำอังกฤษและวิทยำศำสตร์ ส ำหรับวิชำภำษำไทย ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปี
กำรศึกษำ 2559 ได้ปรับรูปแบบข้อสอบโดยเพิ่มข้อสอบอัตนัยแบบเขียนตอบ ประกอบด้วย กำรเขียนเรื่องจำก
ภำพและสรุปใจควำมส ำคัญของบทอ่ำน ที่สอดคล้องกับคุณภำพผู้เรียน สำระและมำตรฐำนกำรเรียนรู้ ตัวชี้วัด
และสำระกำรเรียนรู้แกนกลำงของหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 เป็นกำรวัด
ควำมรู้ ควำมคิดรวบยอดตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้กลุ่มสำระภำษำไทยในสำระกำรเขียน มำตรฐำน ท.2.1 ใช้
กระบวนกำรเขียน เขียนสื่อสำร เขียนเรียงควำม ย่อควำม และเขียนเรื่องรำวในรูปแบบต่ำงๆ เขียนรำยงำน
ข้อมูลสำรสนเทศ และรำยงำนกำรศึกษำค้นคว้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพ จำกผลกำรทดสอบแบบอัตนัยปีกำรศึกษำ 
2560 พบว่ำโรงเรียนที่มีค่ำเฉลี่ยร้อยละไม่ถึงร้อยละ 50จ ำนวน 41 โรงเรียนคิดเป็นร้อยละ 61.19 ซึ่งสะท้อนให้
เห็นว่ำผลกำรทดสอบในมำตรฐำน ท 2.1 ยังอยู่ในระดับต่ ำ จึงต้องได้รับกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ            
อย่ำงเร่งด่วน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 จึงได้จัดท ำโครงกำรส่งเสริม
กระบวนกำรเรียนรู้สู่กำรประเมินด้วยรูปแบบอัตนัย ให้แก่ครูผู้สอน เพ่ือน ำไปพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแก่
ผู้เรียน  
2. วัตถุประสงค์ 

 1. เ พ่ือสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนแนวทำงกำรเขียนตอบข้อสอบอัตนัย แก่ครูชั้น
ประถมศึกษำปีที่ 6 ในสังกัด สพป.ปทุมธำนี เขต 2 

 
 



82 
 

 
 2. เพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจหลักเกณฑ์กำรให้คะแนนกำรเขียนตอบข้อสอบอัตนัย แก่ครู

ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ในสังกัด สพป.ปทุมธำนี เขต 2 
 3. เพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับแนวทำงกำรพัฒนำและสร้ำงข้อสอบO-NETตำม

ตัวชี้วัดของโครงสร้ำงข้อสอบ(Test Blueprint( ปีกำรศึกษำ 2561 ในวิชำที่จัดสอบ แก่ครู ในสังกัด                  
สพป.ปทุมธำนี เขต 2 
3. เป้ำหมำย 
 เชิงปริมำณ 

 1. ร้อยละ 100 ของครูผู้สอนวิชำภำษำไทยชั้น ป.6 เข้ำรับกำรอบรมพัฒนำด้ำนแนวทำงกำร
เขียนตอบข้อสอบอัตนัย 

 2. ร้อยละ 100 ของครูผู้สอนวิชำภำษำไทยได้เข้ำรับกำรอบรมพัฒนำหลักเกณฑ์กำรตรวจให้
คะแนนกำรเขียนตอบข้อสอบอัตนัย 

 3. ร้อยละ 100 ของครูผู้สอนสำมำรถสร้ำงและพัฒนำข้อสอบ O-NET ตำมตัวชี้วัดของ
โครงสร้ำงข้อสอบ(Test Blueprint( ปีกำรศึกษำ 2561 ในวิชำที่จัดสอบ 

เชิงคุณภำพ 
 1. ครูผู้สอนวิชำภำษำไทย ชั้น ป.6 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนแนวทำงกำรเขียนตอบข้อสอบ

อัตนัย 
 2. ครูผู้สอนวิชำภำษำไทยมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรสร้ำงข้อสอบและเกณฑ์กำรตรวจ

กำรเขียนตอบข้อสอบอัตนัย 
3. ครูผู้สอนสำมำรถสร้ำงและพัฒนำข้อสอบ O-NET ตำมตัวชี้วัดของโครงสร้ำงข้อสอบ(Test 

Blueprint( ปีกำรศึกษำ 2561 ในวิชำที่จัดสอบ ได้อย่ำงมีคุณภำพ 
 
4. วิธีด ำเนินกำร/ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

1 อบรมเชิงปฏิบัติกำรแนวทำงกำรเขียนตอบข้อสอบอัตนัยและเกณฑ์กำร
ตรวจข้อสอบอัตนัย 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
1.1 วำงแผนด ำเนินโครงกำร 
1.2 อบรมเชิงปฏิบัติกำรให้แก่ครูผู้สอนวิชำภำษำไทย ชั้น ป.6 
      1.2.1 สร้ำงองค์ควำมรู้เกี่ยวกับกำรเขียนเรื่องจำกภำพ และกำรสรุป
ใจควำมส ำคัญจำกบทควำม และฝึกกำรเขียนตำมใบงำน 
      1.2.2 สร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับเกณฑ์กำรตรวจแต่ละประเภทและ
ฝึกกำรตรวจใบงำน 
      1.2.3 กำรวิเครำะห์ข้อสอบเก่ำตำมโครงสร้ำงข้อสอบปีกำรศึกษำ 
2561  
      1.2.4 สร้ำงข้อสอบ 

ธ.ค.61 
 
 
 
 

 

นำงจิตสุภำ  
อนุรักษ์และ

คณะ 
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5. ระยะเวลำและสถำนที่ด ำเนินกำร 
 วันที่  ธันวำคม  2561 
 สถำนที่ด ำเนินกำร ห้องประชุมจ ำรูญ  สพป.ปท.2 
6. งบประมำณ 
 จ ำนวน  20,000 บำท (....สองหมื่นบำทถ้วน…..( 

รำยละเอียดดังนี้ : 
กิจกรรมและรำยละเอียด 

ในกำรใช้งบประมำณ 
งบประมำณ 

ที่ใช้ 
งบประมำณจ ำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย 

ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 
กิจกรรม กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรเขียนตอบ
ข้อสอบอัตนัย ครูผู้สอน  จ ำนวน  88 คน 
ศึกษำนิเทศก์ จ ำนวน 7 คน เจ้ำหน้ำที่ 5 คน 
รวม 100 คน 

1. ค่ำอำหำรกลำงวัน 
(.100...คน X  90 บำท X .1...มื้อ X ...1.วัน( 
2. ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
(.100...คน X  30 บำท X .2...มื้อ X 1....วัน( 
ค่ำวัสดุและอุปกรณ์ 

  
 

 
 
 

9,000 
 

6,000 

 
 
 
 
 
 
 
 

5,000 

รวมงบประมำณ 20,000 - 15,000 5,000 

7. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโครงกำร 
ปัจจัยควำมเสี่ยง 

 1. ครูผู้สอนไม่มีประสบกำรณ์กำรสอน 
 2. ครูผู้สอนไม่จบเอกภำษำไทย 

 แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 - กำรนิเทศ ติดตำมกำรจัดกิจกรรมกำรสอนเพื่อช่วยเหลือ แนะน ำ  

8. กำรประเมินผล 
ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย เครื่องมือ 

เชิงปริมำณ 
1. จ ำนวนครูผู้สอนวิชำภำษำไทยชั้น ป.6 เข้ำรับกำรอบรมพัฒนำแนว
ทำงกำรเขียนตอบอัตนัย 
2. จ ำนวนครูผู้สอนวิชำภำษำไทยได้เข้ำรับกำรอบรมพัฒนำหลักเกณฑ์
กำรตรวจให้คะแนนกำรเขียนตอบอัตนัย 
3. จ ำนวนครูผู้สอนสำมำรถสร้ำงและพัฒนำข้อสอบ ตำมตัวชี้วัดของ
โครงสร้ำงข้อสอบ(Test Blueprint( ปีกำรศึกษำ 2561 ใน 4 วิชำที่จัด
สอบ  

 
ร้อยละ 100 

 
ร้อยละ 100 

 
ร้อยละ 100 

 
 

 
-แบบทดสอบ 

 
-เกณฑ์กำร
ตรวจ 
 
-แบบทดสอบ 
ย้อนหลัง5 ปี 
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ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย เครื่องมือ 
เชิงคุณภำพ 
1. จ ำนวนครูผู้สอนวิชำภำษำไทย ชั้น ป.6 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนแนว
ทำงกำรเขียนตอบอัตนัย 
2. ครูผู้สอนวิชำภำษำไทยมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรสร้ำงข้อสอบ
และเกณฑ์กำรตรวจกำรเขียนตอบอัตนัย 
3. จ ำนวนครูผู้สอนสำมำรถสร้ำงและพัฒนำข้อสอบ O-NET ตำม
ตัวชี้วัดของโครงสร้ำงข้อสอบ(Test Blueprint( ปีกำรศึกษำ 2561 ใน 4 
วิชำที่จัดสอบ ได้อย่ำงมีคุณภำพ 

 
ร้อยละ 100 

    
ร้อยละ 100 

 
ร้อยละ 100 

 
แบบประเมิน 
 
แบบทดสอบ 

 
แบบทดสอบ 

9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. ครูผู้สอนได้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับแนวทำงกำรเขียนข้อสอบอัตนัยได้ตำมหลักของ สทศ. 
2. ครูผู้สอนได้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในเกณฑ์กำรตรวจข้อสอบอัตนัยในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
3. ครูผู้สอนสำมำรถน ำข้อสอบตรงตำมโครงสร้ำงข้อสอบเพ่ือน ำไปพัฒนำกำรเรียนกำรสอนยกระดับ

ผลกำรเรียนต่อไป 

10. กำรอนุมัติโครงกำร 

    ลงชื่อ       จิตสภุำ  อนุรักษ์        ผูเ้สนอโครงกำร 
                   ( นำงจิตสุภำ  อนุรักษ์( 
                    ต ำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ 
 

         ลงชื่อ       เกศรินทร  จิตรสิงห์   ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร 
           (นำงเกศรินทร  จิตรสิงห์( 

           ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

           ลงชื่อ                         ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร                                                   
               ( นำยวิรุฬห์  แสงงำม( 

ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 

 ลงชื่อ                       ผู้อนุมัติโครงกำร 

                ( นำยวิชัย  แสงศรี( 
                ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 

 
 
 



85 
 

 
หน่วยงำน กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  สพป.ปทุมธำนี เขต 2 
ชื่อโครงกำร เสริมสร้ำงคุณธรรม  จริยธรรมและธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ ภำยใต้โครงกำรสุจริต 
สอดคล้องกับนโยบำยที่    
    นโยบำยที่  1   จัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง 
    นโยบำยที่  2   พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
    นโยบำยที่  3   พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
    นโยบำยที่  4   สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มีมำตรฐำน และ
  ลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
    นโยบำยที่ 5    เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร                                      

ผู้รับผิดชอบ / เบอร์โทรศัพท์     
 นำงสำวนฤมล  ธนสีลังกูร  เบอร์โทรศัพท์  098-414-5166   
          นำงสำวกัตติกำ  สกุลสวน  เบอร์โทรศัพท์  099-615-3926 
 

     

1.หลักกำรและเหตุผล 

       ปัจจุบันแนวโน้มด้ำนคุณธรรม จริยธรรมและค่ำนิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนอยู่ในระดับต่ ำลง 
พบว่ำเนื่องจำกมีสื่อและเทคโนโลยีเข้ำมำเผยแพร่และมีอิทธิพลในชีวิตประจ ำวันของนักเรียน จึงต้องมีกำร
ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักเรียนอย่ำงต่อเนื่อง  โดยทุกฝ่ำยต้องร่วมกันจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมด้ำน
วินัย ควำมรับผิดชอบ ควำมซื่อสัตย์สุจริต ควำมกตัญญูกตเวที มีควำมเมตตำกรุณำ ควำมเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ควำม
เสียสละเพ่ือส่วนรวม  กำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงประหยัดและคุ้มค่ำ  รวมทั้งมีควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นไทย
ให้แก่นักเรียน เพ่ือให้นักเรียนปฏิบัติตนจนเป็นกิจนิสัยชีวิตประจ ำวัน  โครงกำรนี้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ 
และนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร  
 

                 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2  จึงเห็นควำมส ำคัญของโครงกำร
ดังกล่ำวและเพ่ือให้กำรด ำเนินงำน กำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำย ปรับเปลี่ยนทัศนคติและพัฒนำบุคลำกรให้เห็น
ควำมส ำคัญของควำมชื่อสัตย์  มีวินัย  อยู่อย่ำงพอเพียง  มีจิตสำธำรณะ  ผ่ำนกระบวนกำรคิดอย่ำงเป็น
รูปธรรมน ำไปสู่กำรปฏิบัติที่ถูกต้องเหมำะสมและยั่งยืน เพ่ือตอบสนองยุทธศำสตร์และแนวคิดดังกล่ำวข้ำงต้น 
2.วัตถุประสงค์ 

   2.1  เพ่ือให้สถำนศึกษำ ในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2   
 มีคุณลักษณะ 5  ประกำร อันประกอบด้วย  ทักษะกระบวนกำรคิด  มีวินัย  ซื่อสัตย์สุจริต  อยู่อย่ำงพอเพียง 
และมีจิตสำธำรณะ  และน ำไปขับเคลื่อนอย่ำงเป็นรูปธรรม 
 2.2 เพ่ือส่งเสริมผู้บริหำร  ครู  นักเรียน ให้มีคุณลักษณะให้มีคุณลักษณะ 5  ประกำร ทักษะ
กระบวนกำรคิด  มีวินัย  ซื่อสัตย์สุจริต  อยู่อย่ำงพอเพียง และมีจิตสำธำรณะ และน ำไปขับเคลื่อนอย่ำงเป็น
รูปธรรม 
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1. เป้ำหมำย 

             เชิงปริมำณ 
สถำนศึกษำ ในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 ที่เข้ำร่วม
โครงกำร  

             เชิงคุณภำพ 
                 สถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี  เขต 2   มีองค์ควำมรู้  
ทัศนคติและค่ำนิยมที่ถูกต้อง  ตำมกลยุทธ์และจุดเน้นกำรด ำเนินงำนโครงกำรเสริมเสริมคุณธรรม  จริยธรรม
และธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ   
     4. วิธีด ำเนินกำร / ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน   (1 ตุลำคม 2561 – 30 กันยำยน 2562) 
 

กิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติกำร “หลักสูตรต้ำน
สุจริตศึกษำ”   
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
1.1 ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

วำงแผนกำรด ำเนินงำน 
    -   ระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ จัดประชุม 
เชิงปฏิบัติกำร ควำมรู้เกี่ยวกับ“หลักสูตรต้ำนสุจริต
ศึกษำ”  ให้กับครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ  
จ ำนวน  67 โรงเรียน 
กิจกรรมที่ 2  ค่ำยเยำวชน “คนดีของแผ่นดิน” ส ำหรับ
เขตพ้ืนที่ ฯ เพื่อด ำเนินกิจกรรมค่ำยเยำวชน “คนดีของ
แผ่นดิน” จ ำนวน  20 โรงเรียน 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
1.1. วำงแผนกำรด ำเนินงำน  
      - แต่งตั้งคณะท ำงำนระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ร่วมกับคณะกรรมกำร วำงกรอบกำรด ำเนินงำน 
      -  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  จัดกิจกรรมค่ำย
เยำวชน “คนดีของแผ่นดิน” ร่วมกับโรงเรียนจ ำนวน  
20 โรงเรียน 
   1.3  ประเมินผลกำรจัดค่ำยเยำวชน “คนดีของ
แผ่นดิน”  
1.5 สรุปรำยงำนผลกำรจัดค่ำยเยำวชน “คนดีของ
แผ่นดิน”  
กิจกรรมที่ 3  กำรนิเทศ  ก ำกับ ติดตำม ส ำหรับ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ในกำรนิเทศ  ก ำกับ ติดตำมกำร
ด ำเนินงำนหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ 
 

8 ธันวำคม 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 

21  ธันวำคม  2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 – 31 กรกฎำคม  2562 

นำงสำวนฤมล  ธนสีลังกูร 
นำงสำวกัตติกำ  สกุลสวน   
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5.ระยะเวลำและสถำนที่ด ำเนินงำน 
          วันที่  1 ตุลำคม พ.ศ. 2561 – 30 กันยำยน พ.ศ. 2562     
      สถำนที่ด ำเนินกำร ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำปทุมธำนี เขต 2  โรงเรียนในสังกัด สพป. ปทุมธำนี เขต 2 
6.งบประมำณ 
 งบประมำณจำกกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2562  จ ำนวน              
25,000  บำท  (สองหมื่นห้ำพันบำทถ้วน( 
 

 

กิจกรรมและรำยละเอียดในกำรใช้งบประมำณ 
งบประมำณ  

ที่ใช้ 

 

งบประมำณจ ำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย 

ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย วัสดุ 
กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติกำร“หลักสูตรต้ำนสุจริต
ศึกษำ”  
เป้ำหมำย ครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ จ ำนวน  67 
โรงเรียน  เจ้ำหน้ำที่ 12  คน  รวม  79  คน  จ ำนวน  1 วัน 
      (1)  ค่ำอำหำรกลำงวัน 
 (79 คน x 90  บำท  x 1 มื้อ x  1 วัน( 
      (2)  ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
 (79 คน x 30  บำท  x  2  มื้อ x  1 วัน( 

11,850   
 
 
 

7,110 
 

4,740 

 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 2  ค่ำยเยำวชน “คนดีของแผ่นดิน” ส ำหรับเขต
พ้ืนที่ ฯ เพ่ือด ำเนินกิจกรรมค่ำยเยำวชน “คนดีของแผ่นดิน” 
ให้แก่นักเรียน (สพท. / แกนน ำด ำเนินกำร( 
เป้ำหมำย แกนน ำโรงเรียนสุจริตและนักเรียนเครือข่ำย 
โรงเรียนสุจริต จ ำนวน  20 โรงเรียน ประกอบด้วย ครู 1 คน 
นักเรียน 1 คน  รวม  40  คน  เจ้ำหน้ำที่  12  คน  รวม 52 
คน  จ ำนวน  1 วัน 
      (1)  ค่ำอำหำรกลำงวัน 
 (52 คน x 90  บำท  x 1 มื้อ x  1 วัน( 
      (2)  ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
คน x 30  บำท  x  2  มื้อ x  1 วัน 
      (3)  วิทยำกร จ ำนวน 1  คน  ชั่วโมงละ 600  บำท   
           6  ชั่วโมง 
      (4(  ค่ำวัสดุ 
 

13,150  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3,600 

 
 
 
 
 
 

 
4,680 

 
3,120 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,750 

รวมงบประมำณ 25,000 3,600 7,800 1,750 
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7.กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโครงกำร 

 ปัจจัยควำมสี่ยง   

  - ไม่ด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรที่ตั้งไว้ 

 แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

            - 1. ก ำกับ ติดตำมด ำเนินงำนตำมโครงกำรให้เป็นไปตำมท่ีวำงแผนไว้ 

           -  2. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนและโครงกำรเมื่อเสร็จสิ้นโครงกำร 
 

    8. กำรประเมินผล 

ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย เครื่องมือ 

ร้อยละของโรงเรียนที่จัดกิจกรรมตำมโครงกำรอย่ำง 

ต่อเนื่อง 

ร้อยละจ ำนวนผู้บริหำร   ครูและนักเรียน เกิดคุณลักษณะ  

5 ประกำร ได้แก่  ทักษะกระบวนกำรคิด  มีวินัย  ซื่อสัตย์สุจริต  
อยู่อย่ำงพอเพียง  และมีจิตสำธำรณะ 

 

 

 

 

- โรงเรียน จ ำนวน  
20 โรงเรียน 

- ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ 

แบบประเมินกิจกรรม 

แบบประเมินกิจกรรม 

แบบประเมิน 

 

 

    9.ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

     9.1 ผู้เข้ำอบรมน ำควำมรู้เกี่ยวกับแนวทำงกำรปฏิบัติจัดท ำ “หลักสูตรทุจริตศึกษำ”  น ำไปใช้ในกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนของโรงเรียน  

         9.2 ผู้บริหำร  ครูและนักเรียน   สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2   

เกิดคุณลักษณะ 5 ประกำร ได้แก่  ทักษะกระบวนกำรคิด  มีวินัย  ซื่อสัตย์สุจริต  อยู่อย่ำงพอเพียง  และมีจิต
สำธำรณะ 
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10. กำรอนุมัติโครงกำร 

 

                                              ลงชื่อ      นฤมล  ธนสีลังกูร       ผู้เสนอโครงกำร 
                                                        (นำงสำวนฤมล  ธนสีลังกูร( 
                                              ต ำแหน่ง  ศึกษำนิเทศก์ ช ำนำญกำรพิเศษ 

                      ลงชื่อ       เกศรินทร  จิตรสิงห์     ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร 
                         (นำงเกศรินทร  จิตรสิงห์( 
                                ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

                        ลงชื่อ                         ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร                                                   
                          ( นำยวิรฬุห์  แสงงำม( 

                 ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 

              ลงชื่อ                       ผู้อนุมัติโครงกำร 

                            ( นำยวิชัย  แสงศรี( 
                           ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
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หน่วยงำน          กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  สพป.ปทุมธำนี เขต 2 
ชื่อโครงกำร        สถำนศึกษำต้นแบบกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมหลักของปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
สอดคล้องกับนโยบำยที่    
    นโยบำยที่  1   จัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง 
    นโยบำยที่  2   พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
    นโยบำยที่  3   พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
    นโยบำยที่  4   สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพ มีมำตรฐำน และ
  ลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
    นโยบำยที่ 5    เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร                                      

ผู้รับผิดชอบ / เบอร์โทรศัพท์      
                             นำงสำวนฤมล  ธนสีลังกูร  เบอร์โทรศัพท์  0 – 984 – 145 – 166 

 
1. หลักกำรและเหตุผล 
             ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  ของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช  
พระบรมนำถบพิตร ที่พระรำชทำนให้แก่ปวงชนชำวไทยในกำรด ำเนินชีวิต กระทรวงศึกษำธิกำรจึงมีนโยบำย
ขับเคลื่อนหลักของปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถำนศึกษำ โดยก ำหนดเป็นยุทธศำสตร์ส ำคัญ ส ำนักงำนเ ขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2  จึงได้มีกำรขับเคลื่อนหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถำนศึกษำ
มำประยุกต์ใช้ในสถำนศึกษำ  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี  มีจิตสำธำรณะ มีควำมมุ่งมั่น  ตั้งใจ 
ใฝ่หำควำมรู้ มีทักษะกำรด ำเนินชีวิตอย่ำงมีคุณภำพและเอ้ือประโยชน์ต่อสังคมบนพ้ืนฐำนควำมรู้ของกำรอยู่
ร่วมกันในสังคม  ควำมเป็นพลเมืองดี  ยึดมั่นในหลักธรรม  เห็นคุณค่ำสิ่งแวดล้อม รักและภูมิใจในชำติ ปรับตัว
และสำมำรถด ำรงตนได้อย่ำงเหมำะสมและด ำรงชีวิตอย่ำงมีคุณภำพมีควำมสุขและอยู่อย่ำงพอเพียง 
(Sufficiency & Public  Mind( 
             ดังนั้น  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 ได้ก ำหนดกลยุทธ์กำรปลูกฝัง
คุณธรรม ควำมส ำนึกในควำมเป็นชำติไทย และวิถีชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเป็นกรอบ
แนวทำงให้สถำนศึกษำในสังกัดใช้เป็นแนวทำงในกำรขับเคลื่อนสู่สถำนศึกษำ ให้เกิดกำรพัฒนำสถำนศึกษำเป็น
แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้ำนกำรศึกษำ อย่ำงมั่นคง มั่งค่ังและยั่งยืน อย่ำงมีคุณภำพต่อไป                       

2. วัตถุประสงค์ 
 1.  ผู้เรียนมีควำมส ำนึกในควำมเป็นไทย  รักชำติ  ศำสนำ  พระมหำกษัตริย์และมีวิถีชีวิตหลักของ 
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  และมีกำรด ำเนินกิจกรรมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. สถำนศึกษำพัฒนำคุณภำพตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ร้อยละ 100  และเป็นโรงเรียน 
ต้นแบบตำมหลักของปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
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เป้ำหมำย 
 เชิงปริมำณ 
           1. ผู้เรียนทุกคนมีโอกำสพัฒนำตนเอง มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในแนวคิดพ้ืนฐำนในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
และส ำนึกในควำมเป็นไทย  รักชำติ  ศำสนำ  พระมหำกษัตริย์และมีวิถีชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง  
            2. ผู้บริหำร ครู และสถำนศึกษำ ต้นแบบในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี   
เขต 2 มีจิตส ำนึกรักชำติ ศำสนำ  พระมหำกษัตริย์ และสร้ำงสังคมตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
            3. สถำนศึกษำต้นแบบเข้ำรับกำรประเมิน กำรปลูกจิตส ำนึก รักชำติ ศำสนำ  พระมหำกษัตริย์ และ
สร้ำงสังคมตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง อย่ำงมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน  

          เชิงคุณภำพ 
   ผู้เรียนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในแนวคิดพ้ืนฐำนในกลุ่มสำระวิชำเป็นอย่ำงดี มีจิตส ำนึกที่ดีและ
ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี รักชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์และมีวิถีชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
ผู้บริหำร ครู และสถำนศึกษำ ต้นแบบในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2         
มีจิตส ำนึกรักชำติ ศำสนำ  พระมหำกษัตริย์ และสร้ำงสังคมตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมี
สถำนศึกษำต้นแบบ ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
4.วิธีด ำเนินกำร / ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรคณะกรรมกำรประเมิน

สถำนศึกษำต้นแบบตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง  จ ำนวน  20 คน จ ำนวน 1 วัน 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
1.1 ประชุมคณะกรรมกำรประเมินสถำนศึกษำต้นแบบ 
1.2 จัดเตรียมเอกสำรกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำมและ
ประเมินผล 

ธ.ค. 2561 – เม.ย. 2562 นำงสำวนฤมล  
ธนสีลังกูร 

2 กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมประสิทธิภำพสถำนศึกษำต้นแบบ 
กำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ให้มี
ควำมเข้มแข็งด้ำนคุณภำพกำรศึกษำ 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
2.1 จัดสรรงบประมำณให้โรงเรียนที่เข้ำร่วมสถำนศึกษำ
ต้นแบบกำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

พ.ย.2561  – ธ.ค. 2561 นำงสำวนฤมล     
ธนสีลังกูร 

3 กิจกรรมที่ 3  นิเทศ ก ำกับ ติดตำมและประเมินผล
โรงเรียนต้นแบบกำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง  
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
3.1 นิเทศ  ติดตำม โดยศึกษำนิเทศก์ 

ม.ค. – ส.ค. 2562 ศึกษำนิเทศก์ 
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
4 
 
 
 
 
5 

กิจกรรมที่ 4  ประเมินผลสถำนศึกษำต้นแบบกำรเรียนรู้ตำม
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
4.1 แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินสถำนศึกษำต้นแบบกำร
เรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
4.2 สรุปผลและประกำศผลกำรด ำเนินกำร 
4.3 เชิดชูเกียรติ โล่ห์ และเกียรติบัตร 
กิจกรรมที่ 5  สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
 

มี.ค. – ก.ค. 2562 
 
 
 
 

ส.ค. – ก.ย. 2562 

นำงสำวนฤมล     
ธนสีลังกูร 

      
5.ระยะเวลำและสถำนที่ด ำเนินกำร 

             วันที่  1  ตุลำคม  พ.ศ. 2561   ถึง    วันที่  30 ก.ย. พ.ศ. 2562 
             สถำนที่ด ำเนินกำร  โรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ  จ ำนวน  8  โรงเรียน  ได้แก่ โรงเรียนร่วมใจ
ประสิทธิ์, โรงเรียนร่วมจิตประสำท, โรงเรียนรวมรำษฎร์สำมัคคี, โรงเรียนเจริญดีวิทยำ, โรงเรียนกลำงคลองสิบ    
โรงเรียนวัดปทุมนำยก, โรงเรยีนวัดโสภณำรำม, โรงเรียนวัดชัยมังคลำรำม 
 6. งบประมำณ 
             จ ำนวน  95,000  บำท   (เก้ำหมื่นห้ำพันบำทถ้วน(  
รำยละเอียดดังนี้ : 

กิจกรรมและรำยละเอียดในกำรใช้งบประมำณ 
งบประมำณ 

ที่ใช้ 
งบประมำณจ ำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย 

ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 
กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติกำร
คณะกรรมกำรประเมินสถำนศึกษำต้นแบบตำม
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  จ ำนวน  20 
คน จ ำนวน 1 วัน 
ประกอบด้วย  ผู้บริหำร 8 คน ศึกษำนิเทศก์และ
เจ้ำหน้ำที่  12  คน  รวม  20  คน 
(1( ค่ำอำหำรกลำงวัน 
        (20 คน x 90 บำท  x 1 มื้อ x  1 วัน( 
(2)  ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
        (20 คน x 30 บำท x 2 มื้อ x  1 วัน( 
(3( ค่ำวัสดุ 
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมประสิทธิภำพสถำนศึกษำ
ต้นแบบกำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง ให้มีควำมเข้มแข็งด้ำนคุณภำพ
กำรศึกษำ 

5,100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

80,000 

  
 
 

 
 

1,800 
 

1,200 
 
 
 

80,000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,100 
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กิจกรรมและรำยละเอียดในกำรใช้งบประมำณ 
งบประมำณ 

ที่ใช้ 
งบประมำณจ ำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย 

ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 
1 จัดสรรงบประมำณให้โรงเรียนที่เข้ำร่วม 
สถำนศึกษำต้นแบบกำรเรียนรู้ตำมหลัก 
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง จ ำนวน 8 
โรงเรียน 

   
 
 
 

 

กิจกรรมที่ 3  นิเทศ ก ำกับ ติดตำมและ
ประเมินผลโรงเรียนต้นแบบกำรเรียนรู้ตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  
ค่ำพำหนะของคณะกรรมกำร 1 ชุด 
     ประกอบด้วย        
       ชุดที่ 1 ศึกษำนิเทศก์ 5  คน  และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ กปตน. 
      (600 x 5   เป็นเงิน  3,000  บำท( 

3,000   
 
 
 
 
 
 
 

3,000 

 
 
 
 
 
 

 

กิจกรรมที่ 4 สรุปผลกำรด ำเนินงำน 
เชิดชูเกียรติ 
โล่รำงวัลที่ 1 – 3 รำงวัลๆ ละ 1,350 บำท เป็น
เงิน 4,050  บำท  
กรอบเกียรติบัตร A 4 รำงวัลผ่ำนเกณฑ์กำร
ประเมินสถำนศึกษำต้นแบบชมเชย 2 รำงวัล  
2 รำงวัลๆละ 220 บำท เป็นเงิน 440 บำท 
ค่ำวัสดุ 
 
 

6,900 
 

   
 

4,050 
 
 

440 
 

2,410 

รวมงบประมำณ 95,000  86,000 9,000 
      
  
7. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโครงกำร 
              ปัจจัยควำมเสี่ยง 
                    - กระบวนกำรและกำรปฏิบัติกำรเป็นไปตำมข้ันตอนกำรบริหำรโครงกำร 
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   แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
                      1. ก ำหนดระยะเวลำกำรด ำเนินงำน ท ำให้ควำมเสี่ยงลดน้อยลง  ซึ่งจะช่วยให้กำรเกิดควำม
เสี่ยงลดน้อยลง  และผลกระทบต่อโครงกำรลดน้อยลงอย่ำงมีนัยส ำคัญ 
                      2. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนและโครงกำรเมื่อเสร็จสิ้นโครงกำร 
8. กำรประเมินผล 

ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย เครื่องมือ 
เชิงปริมำณ 
โรงเรียนร้อยละ 80 จัดกิจกรรมตำมโครงกำรอย่ำง 
ต่อเนื่องและมีวิถีชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  

โรงเรียน จ ำนวน 8 โรงเรียน 
โรงเรียนวัดเจริญบุญ,ร่วมใจ
ประสิทธิ์ ร่วมจิตประสำท 
รวมรำษฎร์สำมัคคี เจริญดี
วิทยำ กลำงคลองสิบ  วัดปทุม
นำยก วัดโสภณำรำมและ
โรงเรียนวัดชัยมังคลำรำม 

แบบสังเกต 
แบบสอบถำม 
แบบประเมิน 

2. ร้อยละของผู้บริหำร ครู และสถำนศึกษำ ต้นแบบในสังกัด
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี   เขต 2 มี
จิตส ำนึกรักชำติ ศำสนำ  พระมหำกษัตริย์ และสร้ำง 
 

 แบบสอบถำม 

สังคมตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  
3. สถำนศึกษำต้นแบบเข้ำรับกำรประเมิน กำรปลูกจิตส ำนึก 
รักชำติ ศำสนำ  พระมหำกษัตริย์ และสร้ำงสังคมตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง อย่ำงม่ันคง มั่งค่ังและยั่งยืน 
 

 แบบประเมิน 
แบบสอบถำม 
แบบประเมิน 

เชิงคุณภำพ 
1. ผู้เรียนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ มีจิตส ำนึกท่ีดีและปฏิบัติตน 
เป็นพลเมืองที่ดี รักชำติ  ศำสนำ  พระมหำกษัตริย์และมีวิถี
ชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ผู้บริหำร ครู และสถำนศึกษำ ต้นแบบในสังกัดส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี   เขต 2 มีจิตส ำนึก
รักชำติ ศำสนำ  พระมหำกษัตริย์ และสร้ำงสังคมตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. มีสถำนศึกษำต้นแบบ ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

โรงเรียน จ ำนวน 8 โรงเรียน 
 

แบบสังเกต 
แบบสอบถำม 
แบบประเมิน 
 
แบบสอบถำม 
แบบประเมิน 
 
 
แบบสอบถำม 
แบบประเมิน 
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 9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
           1. ผู้เรียนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในแนวคิดพ้ืนฐำนในสำระกำรเรียนรู้   มีจิตส ำนึกท่ีดีและปฏิบัติตนเป็น
พลเมืองที่ดี รักชำติ  ศำสนำ  พระมหำกษัตริย์และมีวิถีชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
           2. ผู้บริหำร ครู และสถำนศึกษำ ต้นแบบในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี   
เขต 2 มีจิตส ำนึกรักชำติ ศำสนำ  พระมหำกษัตริย์ และสร้ำงสังคมตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
           3. สถำนศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ ผ่ำนกำรประเมิน เป็นสถำนศึกษำต้นแบบ มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน 
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

     10. กำรอนุมัติโครงกำร 

                                              ลงชื่อ      นฤมล  ธนสีลังกูร       ผู้เสนอโครงกำร 
                                                        (นำงสำวนฤมล  ธนสีลังกูร( 
                                              ต ำแหน่ง  ศึกษำนิเทศก์ ช ำนำญกำรพิเศษ 

                      ลงชื่อ       เกศรินทร  จิตรสิงห์     ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร 
                         (นำงเกศรินทร  จิตรสิงห์( 
                                ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

                        ลงชื่อ                         ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร                                                   
                          ( นำยวิรฬุห์  แสงงำม( 

                 ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 

              ลงชื่อ                       ผู้อนุมัติโครงกำร 

                            ( นำยวิชัย  แสงศรี( 
                           ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
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หน่วยงำน กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  สพป.ปทุมธำนี เขต 2 
ชื่อโครงกำร นิเทศ ก ำกับ ติดตำมกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้สู่กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 
สอดคล้องกับนโยบำยที่    
    นโยบำยที่  1   จัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง 
    นโยบำยที่  2   พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
    นโยบำยที่  3   พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
    นโยบำยที่  4   สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพ มีมำตรฐำน และ
  ลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
    นโยบำยที่ 5    เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร                                      

ผู้รับผิดชอบ / เบอร์โทรศัพท์    
   นำงสำวนฤมล  ธนสีลังกูร  เบอร์โทรศัพท์  0 – 984 – 145 - 166   
 

     

1. หลักกำรและเหตุผล 
    ด้วยกระทรวงศึกษำธิกำร ก ำหนดนโยบำยในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและพัฒนำ
รูปแบบกำรจัดกำรศึกษำท่ีเหมำะสม  ในกำรก ำกับ  ติดตำมตรวจสอบและประเมินผล ในกำรบริหำรจัดกำรที่มี
ประสิทธิภำพ โดยมุ่งเน้นกำรกระจำยอ ำนำจ กำรสร้ำงเครือข่ำยและผู้รับผิดชอบต่อกำรด ำ เนินงำน ซึ่งกำร
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของหน่วยงำนทุกระดับ ประกอบด้วย กระบวนกำรบริหำร  กระบวนกำรเรียนกำร
สอน และกระบวนกำรนิเทศกำรศึกษำ ซึ่งกระบวนกำรบริหำรจุดเน้นอยู่ที่กำรบริหำรรำชกำร ส่วนด้ำน
กระบวนกำรเรียนกำรสอนเป็นกระบวนกำรหลักในกำรจัดกำรเรียนรู้ให้กับเยำวชน  ซึ่งถือว่ำเป็นหัวใจส ำคัญ
ของกำรพัฒนำคนให้มีคุณภำพ กระบวนกำรนิเทศกำรศึกษำเป็นกระบวนกำรที่เสริมคุณภำพของกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน กำรปฏิบัติกำรนิเทศกำรศึกษำจึงเป็นกำรปฏิบัติงำนที่มุ่งส่งเสริมสนับสนุนควำมสำมำรถของครู
ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเป็นอย่ำงดี   และมีเจตนำที่ดีต่อวิชำชีพครู  และมำตรฐำนวิชำชีพครู อันจะส่งผล
ต่อคุณภำพของผู้เรียนอย่ำงแท้จริง  จึงจ ำเป็นต้องมีกำรนิเทศ  ก ำกับ  ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
ดังนั้น ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 จึงเห็นถึงควำมส ำคัญของกำรนิเทศ 
กำรศึกษำ เพ่ือส่งเสริมให้กำรจัดกำรศึกษำมีคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำและส่งเสริมกำรด ำเนินงำนตำม
นโยบำยต่ำง ๆ ให้ประสบผลส ำเร็จเป็นไปอย่ำงมีคุณภำพและเกิดประสิทธิภำพ จึงได้จัดท ำโครงกำรนิเทศ 
ก ำกับ ติดตำมกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้สู่กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 
วัตถุประสงค์ 
   
  เพ่ือให้สถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 ได้รับ
กำรนิเทศ  ก ำกับ  ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงเป็นระบบและมีคุณภำพเพ่ือส่งเสริม
พัฒนำ ระบบนิเทศภำยในสถำนศึกษำให้เข้มแข็งและมีคุณภำพเพ่ือส่งเสริม พัฒนำ ศึกษำนิเทศก์ ผู้บริหำร
สถำนศึกษำ  ครูวิชำกำร  ให้มีศักยภำพกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนวิชำชีพ 
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    3.  เป้ำหมำย 
    3.1 เชิงปริมำณ 
  มีแผนนิเทศกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ  2562 สถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2  ได้รับกำรนิเทศ  ก ำกับ  ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงเป็น
ระบบและมีคุณภำพศึกษำนิเทศก์  ผู้บริหำรสถำนศึกษำ  ครูวิชำกำร  ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพกำรปฏิบัติงำน 
ตำมมำตรฐำนวิชำชีพ  จ ำนวน 146  คน  
            3.2 เชิงคุณภำพ 
                   1. มีแผนนิเทศกำรศึกษำ สื่อ  เครื่องมือในกำรนิเทศและสำมำรถน ำไปใช้ในกำรนิเทศได้ 
                   2. สถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2  สำมำรถจัด
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนอย่ำงมีคุณภำพและเกิดประสิทธิภำพแก่ผู้เรียน 
                   3. ศึกษำนิเทศก์ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ  ครูวิชำกำร  มีศักยภำพกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำน
วิชำชีพ 
   4.  วิธีกำรด ำเนินกำร / ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติกำร กำรจัดท ำแผนนิเทศ

กำรศึกษำ  ปีกำรศึกษำ 2562 จ ำนวน 3 วัน 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
1.1 ประชุมศึกษำนิเทศก์ เพ่ือก ำหนดกรอบแนวทำงในกำรพัฒนำ 
ประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำแผนนิเทศ ปีกำรศึกษำ 2562 

เมษำยน 2562 นำงสำวนฤมล ธนสีลังกูร 
ศึกษำนิเทศก์ทุกคน 

2 กิจกรรมที่ 2 นิเทศ ติดตำม   กำรเตรียมควำมพร้อมก่อนเปิด
ภำคเรียนที่ 2 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
2.1 แต่งตั้งคณะกรรมกำร นิเทศ  ติดตำม ตำมนโยบำยของ
กระทรวงศึกษำธิกำร /คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

มีนำคม 2562  

3. กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
3..1 แต่งตั้งคณะนิเทศโรงเรียนตำมนโยบำยหลัก และคณะนิเทศ
โรงเรียนกลุ่มเร่งรัดคุณภำพ (กลุ่ม c( 
3.2  ประชุมเชิงปฏิบัติกำรในกำรจัดท ำเครื่องมือนิเทศ   
โรงเรียนกลุ่มเร่งรัดคุณภำพ กลุ่ม c  ระยะที่ 1 จ ำนวน 2 วัน 
3.3 นิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำของ 
 

ตุลำคม  2561 ถึง
กันยำยน 2562 
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
4. 
 

สถำนศึกษำ 
3.4 รำยงำนผลกำรนิเทศ 
นิเทศ ติดตำม   ตำมนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร /
คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 

ตุลำคม  2561 ถึง
กันยำยน 2562 

 

5 ค่ำพำหนะกำรเข้ำร่วมอบรม /สัมมนำร่วมกับหน่วยงำนภำยนอก 
 

ตุลำคม  2561 ถึง
กันยำยน 2562 

 

     
5.ระยะเวลำและสถำนที่ด ำเนินกำร 
 ระยะเวลำ  1 ตุลำคม 2561  ถึง  30  กันยำยน  2562 
 สถำนที่ด ำเนินกำร  1. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2  
                         2. โรงเรียนกลุ่มเร่งรัดคุณภำพ กลุ่ม c  
6.งบประมำณ 
            งบประมำณจำกแผนงำนพื้นฐำนด้ำนกำรพัฒนำและส่งเสริมศักยภำพคน จ ำนวน 176,000  บำท  
(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันบำทถ้วน(  ถัวจ่ำยทุกรำยกำร  รำยละเอียด ดังนี้ 
 

กิจกรรมและรำยละเอียดในกำรใช้งบประมำณ 
งบประมำณ

ที่ใช้ 
งบประมำณจ ำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย 

ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 
กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติกำร กำรจัดท ำแผนนิเทศ
กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2562 จ ำนวน 20 คน จ ำนวน 3 วัน 
1.1 ค่ำอำหำรกลำงวัน (20  คน x 90 บำท x 3 มื้อ( 
1.2 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม (20  คน x 30 บำท x 6 มื้อ( 
1.3 ค่ำวัสดุ 
1.4 ค่ำจ้ำงถ่ำยเอกสำรพร้อมเข้ำเล่ม จ ำนวน 20 เล่ม 
 

13,000   
 

5,400 
3,600 

 
2,000 

 
 
 
 

2,000 

กิจกรรมที่ 2  นิเทศ  ติดตำม   กำรเตรียมควำมพร้อมก่อน
เปิดภำคเรียนที่ 2 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
2.1 แต่งตั้งคณะกรรมกำร นิเทศ  ติดตำม ติดตำม    
กำรเตรียมควำมพร้อมก่อนเปิดภำคเรียนที่ 2 
 ดังนี้:  
ค่ำพำหนะ / นิเทศ / ค่ำเบี้ยเลี้ยง / ค่ำน้ ำมันเขื้อเพลิง 
 
 

26,000  
 
 
 
 

 
 
 

26,000 
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กิจกรรมและรำยละเอียดในกำรใช้งบประมำณ 
งบประมำณ

ที่ใช้ 
งบประมำณจ ำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย 

ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 
กิจกรรมที่ 3  นิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
3.1 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคณะกรรมกำรนิเทศ ติดตำม
และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ โรงเรียนกลุ่มเร่งรัดคุณภำพ
(กลุ่ม c(  จ ำนวน 20 คน 1 วัน 
3.1.1 ค่ำอำหำรกลำงวัน (20 คน x 90 บำท x 1 วัน( 
3.1.2 ค่ำอำหำรว่ำงเครื่องดื่ม (20 คน x 30 บำท x 2 มื้อ( 
3.2ค่ ำพำหนะของคณะกรรมกำรนิ เทศ ติดตำมและ
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 3 ระยะ โรงเรียนกลุ่มเร่งรัด 
(กลุ่ม c(   ค่ำพำหนะ  (20 คน x 2,650  บำท( 
3.3 ค่ำพำหนะของศึกษำนิเทศก์ (นิเทศตำมแผนกำรนิเทศ( 
โรงเรียน ( 7 คน  x  6,000 บำท( 
3.2.2 ค่ำวัสดุ 

100,000   
 
 
 

1,800 
1,200 
53,000 

 
 

42,000 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

2,000 
กิจกรรมที่ 4  นิเทศ ติดตำม   ตำมนโยบำยของ
กระทรวงศึกษำธิกำร /คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
ศึกษำนิเทศก์  จ ำนวน 7  คน 

30,000  30,000  

กิจกรรมที่ 5  ค่ำพำหนะกำรเข้ำร่วมอบรม /สัมมนำกับ
หน่วยงำนภำยนอก 

7,000  7,000  

รวมทั้งสิ้น 176,000   - 172,000 4,000 

     7.กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโครงกำร 
           ปัจจัยควำมสี่ยง   
                1.ไม่ด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรที่ตั้งไว้ 
           แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
                1. ก ำกับ ติดตำมด ำเนินงำนตำมโครงกำรให้เป็นไปตำมที่วำงแผนไว้ 
               2. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนและโครงกำรเมื่อเสร็จสิ้นโครงกำร 
8. กำรประเมินผล 

ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย เครื่องมือ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต  
2 มีแผนกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  
ผู้บริหำร   ครูวิชำกำร ศึกษำนิเทศก์ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ 
ในกำรพัฒนำกำรนิเทศภำยในและกำรสร้ำงนวัตกรรมกำรนิเทศสู่
กำรปฏิบัติที่ดี ในศตวรรษที่ 21  

- โรงเรียนเร่งรัด
คุณภำพ กลุ่ม c  
- โรงเรียนสังกัด 
สพป.ปท.2  จ ำนวน 
67 โรงเรียน 

แบบประเมินกิจกรรม 
แบบประเมินกิจกรรม 
แบบประเมิน 
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    9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
           1. โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2  มีคุณภำพกำรศึกษำ
ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำสูงขึ้น 
          2. ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ O- Net  และ  NT  มีค่ำเฉลี่ยสูงขึ้นกว่ำฐำนเดิมทั้ง 8 กลุ่ม
สำระ 
           3. โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2  ทุกโรงเรียน มีระบบ
นิเทศภำยในเข้มแข็งและมีคุณภำพ 
         4. ศึกษำนิเทศก์ได้รับควำมรู้จำกกำรเข้ำรับกำรอบรม / สัมมนำจำกหน่วยงำนภำยนอก 
 

      10. กำรอนุมัติโครงกำร 
 

                                              ลงชื่อ        นฤมล  ธนสีลังกูร       ผู้เสนอโครงกำร 

                                                        (นำงสำวนฤมล  ธนสีลังกูร( 

                                              ต ำแหน่ง  ศึกษำนิเทศก์ ช ำนำญกำรพิเศษ 

                      ลงชื่อ       เกศรินทร  จิตรสิงห์     ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร 

                         (นำงเกศรินทร  จิตรสิงห์( 

                                   ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

                        ลงชื่อ                         ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร                                                   
                          ( นำยวิรฬุห์  แสงงำม( 

                 ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 

              ลงชื่อ                       ผู้อนุมัติโครงกำร 

                            ( นำยวิชัย  แสงศรี( 

                           ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
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หน่วยงำน กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  สพป.ปทุมธำนี เขต 2 
ชื่อโครงกำร เสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
สอดคล้องกับนโยบำยที่    
    นโยบำยที่  1   จัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง 
    นโยบำยที่  2   พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
    นโยบำยที่  3   พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
    นโยบำยที่  4   สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพ มีมำตรฐำน และ
  ลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
    นโยบำยที่ 5    เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร                                      

ผู้รับผิดชอบ / เบอร์โทรศัพท์    นำงสำวนฤมล  ธนสีลังกูร  เบอร์โทรศัพท์  0 – 984 – 145 - 166                                        
 

 
1.หลักกำรและเหตุผล 
                   ด้วยกระทรวงศึกษำธิกำรก ำหนดนโยบำยในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและพัฒนำจัด
กำรศึกษำให้เหมำะสม กำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ โดยมุ่งเน้นกำรกระจำยอ ำนำจ  กำรสร้ำงเครือข่ำย
และผู้รับผิดชอบต่อกำรด ำเนินงำน 
                  ดังนั้น  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2  จงึได้สนองนโยบำยตำม
ยุทธศำสตร์  กลยุทธ์  จุดเน้นและตัวชี้วัด  และได้ก ำหนดมำตรฐำนกำรด ำเนินกำร  เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
สถำนศึกษำ  ในกำรส่งเสริม สนับสนุนกำรสร้ำงเครือข่ำยสถำนศึกษำ  ที่ด ำเนินกำรคัดแยกขยะ และน ำขยะ
กลับมำใช้ประโยชน์ใหม่ในสถำนศึกษำ สร้ำงระบบกำรเรียนรู้ผ่ำนกิจกรรมต่ำง ๆ และส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม
ของผู้เรียนในกำรจัดกำรขยะภำยในสถำนศึกษำ  ปลูกฝังลักษณะนิสัยรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมแก่ผู้เรียน  เพ่ือ
มุ่งสู่สถำนศึกำปลอดขยะอย่ำงแท้จริง 
                  ในปีงบประมำณ  2562 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2  จึงได้จัดท ำ
โครงกำรเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมข้ึน เพ่ือเป็นกรอบแนวทำงให้สถำนศึกษำในสังกัดใช้เป็น
แนวทำงในกำรขับเคลื่อนสู่สถำนศึกษำต่อไป  
วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเรื่องกำรจัดกำรขยะในสถำนศึกษำและชุมชนเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
2. เพ่ือให้กำรพัฒนำด้ำนสิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 
เป้ำหมำย 
เชิงปริมำณ 
           1.โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 จ ำนวน 67 โรงเรียน มี
หลักสูตรและมำตรกำรด้ำนสิ่งแวดล้อม 
            2. นักเรียน จ ำนวน  67 ตระหนักในด้ำนสิ่งแวดล้อมได้อย่ำงถูกต้อง  
            3. สถำนศึกษำทุกโรงเรียน ได้รับกำรนิเทศ  ติดตำมในกำรจัดกำรศึกษำ  อย่ำงน้อยภำคเรียน 2  
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  เชิงคุณภำพ 
   โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 จ ำนวน                   
67 โรงเรียน มีกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรขยะโรงเรียนมีหลักสูตรและมำตรกำรด้ำนสิ่งแวดล้อมและ
ด ำเนินกิจกรรมกำรลด  คัดแยกและน ำขยะกลับมำใช้ประโยชน์และมีปริมำณขยะลดลง 
 

      4.วิธีด ำเนินกำร / ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 
 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือจัดท ำหลักสูตรและ

มำตรกำรในกำรด ำเนินงำนด้ำนสิ่งแวดล้อม 
จัดท ำโครงกำร 
แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
เขียนหลักสูตรและมำตรกำรในกำรด ำเนินงำนด้ำน
สิ่งแวดล้อม 
สรุปผลกำรด ำเนินงำน 
 
 

ธ.ค. 2561 – ก.ย. 2562 นำงสำวนฤมล  ธนสีลังกูร 

2 กิจกรรมที่ 2 สรุปผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
จัดท ำสรุปผล 
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อ สพป. 
ปทุมธำนี เขต2 
 
 
 

กันยำยน 2562 นำงสำวนฤมล  ธนสีลังกูร 

  

      5.ระยะเวลำและสถำนที่ด ำเนินกำร 

             วันที่  1  ตุลำคม  พ.ศ. 2561   ถึง    วันที่  30 ก.ย. พ.ศ. 2562 

             สถำนที่ด ำเนินกำร ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2   

      6. งบประมำณ 

             จ ำนวน  15,000 บำท    (หนึ่งหมื่นห้ำพันบำทถ้วน( 

       รำยละเอียดดังนี้ : 
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กิจกรรมและรำยละเอียดในกำรใช้งบประมำณ 
งบประมำณ 

ที่ใช้ 
งบประมำณจ ำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย 

ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 
กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรคัดเลือก
โรงเรียนยอดเยี่ยมกำรบริหำรจัดกำรขยะ 
(1(ค่ำอำหำรกลำงวัน 
        (20 คน x 90 บำท  x 1 มื้อ x  1 วัน( 
(2)  ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
        (20 คน x 30 บำท x 2 มื้อ x  1 วัน( 
(3( คำ่วัสดุ 

15,000     
 

 
1,800 

 
1,200 

 
 
 
 
 
 

1,500 
 

กิจกรรมที่ 2  นิเทศ ก ำกับ ติดตำมและ
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนด้ำน
กำรบริหำรจัดกำรขยะ ค่ำพำหนะของ
คณะกรรมกำร 2 ชุด 
     ประกอบด้วย        
       ชุดที่ 1 ศึกษำนิเทศก์ 5  คน   
      (600 x 5   เป็นเงิน  3,000  บำท( 
      ชุดที่ 2 ศึกษำนิเทศก์ 5  คน          
      (600 x 5   เป็นเงิน  3,000  บำท( 

   
 
 
 
 

 

3,000 
 

3,000 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

กิจกรรมที่ 4 สรุปผลกำรด ำเนินงำน 
เชิดชูเกียรติ โล่ห์ รำงวัลที่ 1 – 3  
รำงวัลชมเชย 2 รำงวัล 

   4,500 

รวมงบประมำณ 15,000   - 9,000 6,000 
          

  7. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโครงกำร 

              ปัจจัยควำมเสี่ยง 

                   1. กระบวนกำรและกำรปฏิบัติกำรเป็นไปตำมข้ันตอนกำรบริหำรโครงกำ 

              แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

                   1. ก ำหนดระยะเวลำกำรด ำเนินงำน ท ำให้ควำมเสี่ยงลดน้อยลง  ซึ่งจะช่วยให้กำรเกิดควำม
เสี่ยงลดน้อยลง  และผลกระทบต่อโครงกำรลดน้อยลงอย่ำงมีนัยส ำคัญ 

                   2. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนและโครงกำรเมื่อเสร็จสิ้นโครงกำร 
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   8. กำรประเมินผล 

ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย เครื่องมือ 
เชิงปริมำณ 
ร้อยละของสถำนศึกษำมีระบบกำรวัดและ 
ประเมินผลที่มีคุณภำพและมำตรฐำนถูกต้อง  
ผู้บริหำร ครู ได้รับกำรติดตำมอย่ำงต่อเนื่องและเป็นระบบ 

 แบบนิเทศ 
 

เชิงคุณภำพ 
1.โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 
2 มีกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรขยะ 
2. มีเครื่องมือในกำรตรวจควำมก้ำวหน้ำของผู้เรียนตำมคุณภำพ มำตรฐำน
ของหลักสูตร  

 แบบสังเกต 
แบบสอบถำม 
แบบประเมิน 
 
 

     

     9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
           1. เกิดกำรบูรณำกำรระหว่ำงโรงเรียน เพ่ือใช้เป็นมำตรฐำนในกำรด ำเนินงำนในโรงเรียน  ลดกำร
ด ำเนินงำนด้ำนสิ่งแวดล้อม 
           2.มีกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรจัดกำรขยะที่เป็นทิศทำงและมำตรฐำนเดียวกัน และเกิดกำรขับเคลื่อนด้ำน
กำรจัดกำรขยะ 
     10. กำรอนุมัติโครงกำร 

                                             ลงชื่อ        นฤมล  ธนสีลังกูร       ผู้เสนอโครงกำร 

                                                      (นำงสำวนฤมล  ธนสีลังกูร( 

                                              ต ำแหน่ง  ศึกษำนิเทศก์ ช ำนำญกำรพิเศษ 

                      ลงชื่อ       เกศรินทร  จิตรสิงห์     ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร 

                         (นำงเกศรินทร  จิตรสิงห์( 

                               ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

                        ลงชื่อ                         ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร                                                   
                          ( นำยวิรฬุห์  แสงงำม( 

                 ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 

              ลงชื่อ                       ผู้อนุมัติโครงกำร 
                            ( นำยวิชัย  แสงศรี( 
                           ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
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หน่วยงำน กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ สพป.ปทุมธำนี เขต 2 
ชื่อโครงกำร งำนมหกรรมควำมสำมำรถทำงศิลปหัตถกรรม วิชำกำร และเทคโนโลยีของนักเรียน  
                     ปีกำรศึกษำ 2561 ระดับชำติ (ภูมิภำค ภำคกลำงและภำคตะวันออก( ณ จังหวัดนครปฐม 
สอดคล้องกับนโยบำยที่    
    นโยบำยที่  1   จัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง 
    นโยบำยที่  2   พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
    นโยบำยที่  3   พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
    นโยบำยที่  4   สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพ มีมำตรฐำน และ
  ลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
    นโยบำยที่ 5    เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร                                      

ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์ 
  นำงประภำพรรณ  วุฒิเอก  เบอร์โทรศัพท์ 09 8286 5993      
 

 

1. หลักกำรและเหตุผล 
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้จัดให้มีงำนมหกรรมควำมสำมำรถทำง
ศิลปหัตถกรรม วิชำกำร และเทคโนโลยีของนักเรียน เพ่ือให้นักเรียนได้รับกำรพัฒนำทักษะทำงวิชำกำร วิชำชีพ 
ดนตรีนำฏศิลป์ ศิลปะ เห็นคุณค่ำและเกิดควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นไทย รักและหวงแหนในมรดกทำง
วัฒนธรรมของไทย และเป็นกำรเปิดเวทีให้เด็กได้แสดงออกตำมควำมสำมำรถของตนเองอย่ำงอิสระและ
สร้ำงสรรค์ ใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งกำรใช้กิจกรรมเป็นสื่อเพ่ือกำรพัฒนำคุณธรรม จริยธรรม 
เสริมสร้ำงวิถีประชำธิปไตย และคุณลักษณะอัน  พึงประสงค์ตำมหลักสูตรและกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันภัยจำกยำเสพ
ติด โดยจัดเวทีกำรประกวดแข่งขันทักษะทั้งระดับโรงเรียน เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ระดับภำค และระดับชำติ  
 ดังนั้น เพ่ือเป็นกำรเพ่ิมศักยภำพในกำรเรียนรู้ของผู้เรียนให้เกิดขึ้นอย่ำงสูงสุด อันจะ เป็นพลัง            
กำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศในอนำคตได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ จ ำเป็นที่ผู้เรียนต้องได้รับประสบกำรณ์ตรง 
และร่วมกิจกรรมที่สร้ำงสรรค์ อันจะแสดงให้เห็นถึงศักยภำพของตนเอง ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 จึงเห็นควรพัฒนำศักยภำพผู้เรียนด้ำนต่ำง ๆ โดยได้คัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำเข้ำแข่งขันในงำนมหกรรมควำมสำมำรถทำงศิลปหัตถกรรม วิชำกำร และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ปีกำรศึกษำ 2561 ระดับชำติ (ภูมิภำค ภำคกลำงและภำคตะวันออก( 

2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงควำมสำมำรถในทำงวิชำกำร ศิลปะกำรแสดง
และทักษะด้ำนวิชำชีพ 
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           2.2 เพ่ือเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้นักเรียนแสดงควำมสำมำรถท่ีเป็นเลิศทำงวิชำกำร วิชำชีพ  ด้ำน
สุนทรียภำพ ด้ำนดนตรี – นำฏศิลป์ กีฬำ ศิลปะกำรแสดง และสิ่งประดิษฐ์  ในระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ และระดับประเทศ และสำมำรถเผยแพร่ผลงำนในต่ำงประเทศได้ 
 2.3 เพ่ือจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน ำเสนอผลงำนของนักเรียน ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้ 
ปรำกฏแก่สำธำรณชน  

3. เป้ำหมำย 
 เชิงปริมำณ 
 1( นักเรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกคนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ปทุมธำนี เขต 2 ได้ร่วมกิจกรรมโครงกำรแข่งขันทักษะทำงวิชำกำรงำนมหกรรมควำมสำมำรถทำง
ศิลปหัตถกรรมฯ 
 2( ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 จัดเวทีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือ
ส่งเสริมศักยภำพของนักเรียน และน ำเสนอผลงำนของนักเรียนในทุก ๆ ด้ำน  
 3( คัดสรรกิจกรรมและผลงำนยอดเยี่ยม ไปแสดงแลกเปลี่ยนในเวทีระดับประเทศ  
เชิงคุณภำพ 
1(  นักเรียนทุกคนที่เข้ำแข่งขันเกิดกำรพัฒนำตนเองให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีทักษะด้ำนวิชำกำรสำขำ 
ต่ำง ๆ และสำมำรถน ำไปใช้ในกำรด ำรงชีวิตอย่ำงมีควำมสุข ซึ่งเกิดจำกกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบกำรณ์ 
 2(  ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ในกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนำศักยภำพนักเรียน และมีโอกำสแลกเปลี่ยน
ประสบกำรณ์ร่วมกับผู้เข้ำแข่งขันจำกเขตพ้ืนที่กำรศึกษำอื่น ๆ            

4. วิธีด ำเนินกำร/ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
1. กิจกรรมที่ 1 งำนมหกรรมควำมสำมำรถทำงศิลปหัตถกรรม วิชำกำร 

และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2561 ระดับชำติ (ภูมิภำค 
ภำคกลำงและภำคตะวันออก( ณ จังหวัดนครปฐม 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
1. จัดท ำโครงกำรเพ่ือขออนุมัติฯ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำรฯ   
3. ประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรในเว็บไซต์ 
4. ประชุมชี้แจงคณะกรรมกำร 
5. ประสำนงำนกับหน่วยจัดกำรแข่งขันฯ 
6. ด ำเนินกำรร่วมกำรแข่งขันตำมปฏิทินที่ก ำหนด 
7. สรุปและรำยงำนผล 
 

พฤศจิกำยน 2561  
ถึง ธันวำคม 2561 

 
 
 

นำงประภำพรรณ  
            วุฒิเอก 
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5. ระยะเวลำและสถำนที่ด ำเนินกำร 
 งำนมหกรรมควำมสำมำรถทำงศิลปหัตถกรรม วิชำกำร และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2561 
ระดับชำติ (ภูมิภำค ภำคกลำงและภำคตะวันออก(  ระหว่ำงวันที่ 25 – 27 ธันวำคม 2561  สถำนที่ด ำเนินกำร 
จังหวัดนครปฐม  
6. งบประมำณ 
 จ ำนวน  167,250 บำท  (หนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันสองร้อยห้ำสิบบำทถ้วน(   รำยละเอียดดังนี้ : 

กิจกรรมและรำยละเอียด 
ในกำรใช้งบประมำณ 

งบประมำณ 
ที่ใช้ 

งบประมำณจ ำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย 
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1  งำนมหกรรมควำมสำมำรถทำง 
ศิลปหัตถกรรม วิชำกำร และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ปีกำรศึกษำ 2561 ระดับชำติ (ภูมิภำค 
ภำคกลำงและภำคตะวันออก( ณ จังหวัดนครปฐม 
1( ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดนิทรรศกำรแสดงผลงำนของ
นักเรียนของโรงเรียนวัดคลองชัน ในงำนมหกรรม
ควำมสำมำรถทำงศิลปหัตถกรรมฯ ณ จังหวัด
นครปฐม  
2( ค่ำพำหนะ/ค่ำอำหำรส ำหรับนักเรียนและครูที่
เข้ำร่วมแข่งขันงำนมหกรรมควำมสำมำรถทำง 
ศิลปหัตถกรรม วิชำกำร และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ปีกำรศึกษำ 2561 ระดับชำติ (ภูมิภำค 
ภำคกลำงและภำคตะวันออก( ณ จังหวัดนครปฐม 
 (1,202 คน X 120 บำท( ดังมีรำยละเอียดดังนี้ 
     - โรงเรียนวัดอัยยิกำรำม 
     - โรงเรียนวัดคลองชัน 
     - โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 
     - โรงเรียนชุมชนบึงบำ 
     - โรงเรียนวัดลำดสนุ่น 
     - โรงเรียนวัดเขียนเขต 
     - โรงเรียนวัดสระบัว 
     - โรงเรียนวัดปัญจทำยิกำวำส 
     - โรงเรียนชุมชนประชำนกิรอ ำนวยเวทย์ 
     - โรงเรียนชุมชนวัดท ำเลทอง 
     - โรงเรียนวัดพิรุณศำสตร์ 
     - โรงเรียนวัดประยูรธรรมำรำม 

150,000 
 
 
 
 
 
 
 

144,000 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21,120 
10,320 
16,440 
1,560 
3,480 
11,760 
2,040 
1,320 
9,720 
1,680 
4,200 
4,560 

 
 
 
 

6,000 
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กิจกรรมและรำยละเอียด 
ในกำรใช้งบประมำณ 

งบประมำณ 
ที่ใช้ 

งบประมำณจ ำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย 
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 

     - โรงเรียนวัดทศทิศ 
     - โรงเรียนวัดขุมแก้ว 
     - โรงเรียนวัดสอนดีศรีเจริญ 
     - โรงเรียนวัดดอนใหญ่ 
     - โรงเรียนวัดรำษฎรบ ำรุง 
     - โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยำคม 
     - โรงเรียนวัดศรีสโมสร 
     - โรงเรียนอยู่ประชำนุเครำะห์              
     - โรงเรียนวัดสุวรรณ 
     - โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปติยำรำม 
     - โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 
     - โรงเรียนร่วมจิตประสำท 
     - โรงเรียนวัดโพสพผลเจรญิ 
     - โรงเรียนนิกรรำษฎร์บูรณะ 
     - โรงเรียนวัดสมุหรำษฎรบ์ ำรุง 
     - โรงเรียนวัดมูลจินดำรำม 
     - โรงเรียนวัดนำบุญ 
     - โรงเรียนรวมรำษฎร์สำมัคคี 
     - โรงเรียนชุมชนประชำธปิัตย์วิทยำคำร 
     - โรงเรียนวัดจตุพิธวรำวำส 
     - โรงเรียนวัดชัยมังคลำรำม 
     - โรงเรียนวัดเกตุประภำ 
     - โรงเรียนวัดจุฬำจินดำรำม 
     - โรงเรียนหิรัญพงษ์อนุสรณ์ 
     - โรงเรียนวัดธัญญะผล 
     - โรงเรียนสำธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี 
     - โรงเรียนธัญวิทย ์
     - โรงเรียนระเบียบวิทยำ 
     - โรงเรียนบีคอนเฮำส์แย้มสอำดรังสิต 
     - โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ 
     - โรงเรียนเทศบำล 1 (ขจรเนติยุทธ( 
     - โรงเรียนเฟ่ืองฟ้ำวิทยำ 
     - โรงเรียนเปรมฤทัย 
     - โรงเรียนสำรสำสน์วิเทศรังสิต 

1,080 
  480 
3,600 
1,800 
 960 
1,080 
2,280 
  480 
5,640 
2,280 
1,680 
  600 
1,200 
  240 
  240 
2,280 
  360 
  480 
4,080 
  600 
  480 
  600 
  600 
  600 
1,200 
1,320 
3,120 
1,200 
7,560 
  600 
  960 
1,800 
  240 
  720 
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กิจกรรมและรำยละเอียด 
ในกำรใช้งบประมำณ 

งบประมำณ 
ที่ใช้ 

งบประมำณจ ำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย 
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 

     - โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต 
     - โรงเรียนปิยวัฒนศำสตร ์
     - โรงเรียนศรีจิตรำ    
     - โรงเรียนโชคชัยรังสิต                      

  240 
2,400 
  480 
  240 

รวมงบประมำณ 150,000 -  144,000 6,000 

หมำยเหตุ  ขออนุมัติถัวจ่ำยทุกรำยกำร    

7. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโครงกำร 
 ปัจจัยควำมเสี่ยง 
          - ไม่มี - 

 แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
                    - ไม่มี - 

8. กำรประเมินผล 
ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย เครื่องมือ 

เชิงปริมำณ 
     นักเรียนเข้ำร่วมแข่งขันในงำนมหกรรมควำมสำมำรถทำง
ศิลปหัตถกรรม วิชำกำร และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2561 
ระดับชำติ (ภูมิภำค ภำคกลำงและภำคตะวันออก( ครบทุกรำยกำรของ
กิจกรรมที่ได้รับกำรคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้ำแข่งขันในระดับชำติ 

 
ร้อยละ 100 

 

 
- กำรประเมิน 

เชิงคุณภำพ 
    1. นักเรียนได้รับโอกำสในกำรพัฒนำศักยภำพสู่ควำมเป็นเลิศในด้ำน
ต่ำง ๆ  
    2. นักเรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้แสดงผลงำนทำงกำร
ศึกษำให้ปรำกฏเป็นที่น่ำชื่นชมแก่สำธำรณชน 

 
ร้อยละ 100 

 
- กำรประเมิน 

 9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ    
 1. นักเรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ปทุมธำนี เขต 2 ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ในกำรบูรณำกำรอย่ำงหลำกหลำย 
 2. นักเรียนมีควำมภำคภูมิใจในผลงำนของตนเองที่ได้แสดงควำมสำมำรถ และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบกำรณ์ร่วมกับผู้เข้ำแข่งขันจำกเขตพ้ืนที่กำรศึกษำอื่น ๆ     
 3. นักเรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้แสดงผลงำนทำงกำรศึกษำให้ปรำกฏเป็นที่น่ำชื่นชมแก่
สำธำรณชน   
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 10. กำรอนุมัติโครงกำร 

 

    ลงชื่อ        ประภำพรรณ  วุฒิเอก    ผู้เสนอโครงกำร 

                    (นำงประภำพรรณ  วุฒิเอก( 

            ต ำแหน่ง  นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร 

                      ลงชื่อ       ตวงรักษ์   รับพร    ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร 

       (นำงตวงรักษ์   รับพร( 

    ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ   

           ลงชื่อ                          ผูใ้ห้ควำมเห็นชอบโครงกำร                                                   
               ( นำยวิรุฬห์  แสงงำม( 

ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 

 ลงชื่อ                        ผู้อนุมัติโครงกำร 

                ( นำยวิชัย  แสงศรี( 

                ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



111 
 

หน่วยงำน  กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ สพป.ปทุมธำนี เขต 2 
ชื่อโครงกำร โครงกำรแข่งขันกีฬำนักเรียนขั้นพ้ืนฐำน (ทุกสังกัด( “สพฐ  เกมส์” 
สอดคล้องกับนโยบำยที่    
    นโยบำยที่  1   จัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง 
    นโยบำยที่  2   พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
    นโยบำยที่  3   พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
    นโยบำยที่  4   สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพ มีมำตรฐำน และ
  ลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
    นโยบำยที่ 5    เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร                                      

ผู้รับผิดชอบ  /เบอร์โทรศัพท์   
  1.นำงตวงรักษ์  รับพร                  เบอร์โทรศัพท์        090 – 919 – 6220 
  2.นำงวันทนำ สุขษำสุณี                เบอร์โทรศัพท์        096 – 926 - 5378 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.หลักกำรและเหตุผล 
      ตำมนโยบำยของนำยกรัฐมนตรี ในกำรประชุมคณะกรรมกำรนโยบำยและพัฒนำกำรศึกษำ 
ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 30 กันยำยน 2561 ได้ให้ควำมส ำคัญกำรกำรน ำกีฬำเข้ำสู่ระบบกำรศึกษำ ซึ่ง 
รัฐมนตรีช่วยกำรว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร (พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์( ได้น ำนโยบำยดังกล่ำวขับเคลื่อน                                                
สู่กำรปฏิบัติ โดยมอบหมำยให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ขับเคลื่อนด้ำนกำรน ำกีฬำ           
เข้ำสู่ระบบกำรศึกษำ มีกำรส่งเสริมกำรเล่นกีฬำในสถำนศึกษำ กำรอบรมผู้ฝึกสอนกีฬำ และกำรจัดกำรแข่งขัน 
“สพฐ เกมส์” นั้น ซึ่งในกำรแข่งขันกีฬำระดับเขต/จังหวัด คัดเลือกตัวแทนประเภทกีฬำละ 1 ทีม ได้แก่ 
ฟุตบอล วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ ฟุตซอล บำสเกตบอล วิ่ง 31 ขำ และคีตมวยไทย เพ่ือเป็นตัวแทนในระดับ
ต่อไป 
       ดังนั้น เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรดังกล่ำว บรรลุวัตถุประสงค์ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 จึงได้จัดโครงกำรดังกล่ำวขึ้น 
2.วัตถุประสงค์   
       2.1.สร้ำงโอกำสให้นักกีฬำระดับโรงเรียน สำมำรถแสดงออกในเวทีที่เหมำะสม  
       2.2.สร้ำงกระแสกำรออกก ำลังกำย ในหมู่เด็กและเยำวชน ด้ำนกำรใช้กีฬำต่ำง ๆ เป็นสื่อ 
                2.3.เสริมสร้ำงคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็กไทย ด้ำนสุขภำพอนำมัย คุณธรรม จริยธรรม 
กำรมีระเบียบวินัย รู้จักหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และท ำงำนร่วมกันเป็นหมู่คณะ 
       2.4.เป็นกำรเผยแพร่กำรเล่นกีฬำต่ำง ๆ ให้กว้ำงขวำงมำกยิ่งขึ้น 
       2.5.ส่งเสริมกำรใช้เวลำว่ำงให้เป็นประโยชน์และป้องกันกำรใช้สำรเสพติดให้โทษ   

3. เป้ำหมำย  
       3.1เชิงปริมำณ 
  นักเรียนในโรงเรียนระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ทั้งภำครัฐและภำคเอกชน สังกัด ส ำนักงำน 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต  2 ได้เข้ำร่วมกิจกรรม 
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         3.2 เชิงคุณภำพ 
    นักเรียนในสังกัด มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ มีเจตคติท่ีดีในกำรเข้ำร่วมกำรแข่งขัน 
4.วิธีด ำเนินกำร/ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมที่ 1 จัดกำรแข่งขันกีฬำนักเรียนขั้นพ้ืนฐำน  

“สพฐ เกมส์” ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
1.1 วำงแผนกำรด ำเนินงำน 
1.2 ขออนุมัติโครงกำร 
1.3 แต่งตั้งคณะท ำงำน 
1.4 จัดประชุมคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ  
“สพฐ เกมส์” ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
1.5 ประชำสัมพันธ์และแจ้งก ำหนดกำรแข่งขัน 
1.6 ด ำเนินกำรแข่งขันเพ่ือคัดเลือกโรงเรียนเป็นตัวแทน
ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

 
 
 

12 – 14 พ.ย.61 
 
 
 
 

20 – 23 พ.ย.61 

 
 
 

นำงตวงรักษ์ รับพร 
และ 

นำงวันทนำ สุขษำสุณี 

2 กิจกรรมที่ 2 จัดกำรแข่งขันกีฬำนักเรียนขั้นพ้ืนฐำน  
“สพฐ เกมส์” ระดับจังหวัด 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
2.1แจ้งทีมโรงเรียนที่ได้รับกำรคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับ
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เข้ำร่วมกำรแข่งขันระดับจังหวัด 
2.2จัดสรรงบประมำณเพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรแข่งขันกีฬำ
ให้กับโรงเรียนที่เป็นตัวแทนระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
2.3ด ำเนินกำรแข่งขัน 
2.4รำยงำนกำรด ำเนินงำน 
 

 
 
 

24 พย.61 
 
 
 
 

ภำยใน 30 วัน 

 
 
 

นำงตวงรักษ์ รับพร 
และ 

นำงวันทนำ สุขษำสุณี 

5.ระยะเวลำและสถำนที่ด ำเนินกำร 
 วันที่ 20 – 23 พฤศจิกำยน 2561 
 สถำนที่ด ำเนินกำร  1.สนำมกีฬำฟุตซอล  โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 
                                   2.สนำมกีฬำวอลเลย์บอล โรงเรียนอยู่ประชำนุเครำะห์ 
                                   3.สนำมกีฬำฟุตบอล โรงเรียนวัดสุวรรณ 
                                   4.สนำมกีฬำเซปักตะกร้อ โรงเรียนวัดโปรยฝน 
            วันที่ 24 พฤศจิกำยน 2561 (ระดับจังหวัด(  
                 สนำมกีฬำจังหวัดปทุมธำนี (รร.วัดหน้ำไม้( 
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6.งบประมำณ 
 จ ำนวน 50,000 บำท (ห้ำหมื่นบำทถ้วน(   
 

กิจกรรมและรำยละเอียด 
ในกำรใช้งบประมำณ 

งบประมำณ 
ที่ใช้ 

   งบประมำณจ ำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย 

ค่ำตอบแทน    ค่ำใช้สอย      ค่ำวัสด ุ
กิจกรรมที่ 1 จัดกำรแข่งขันกีฬำนักเรียน 
ขั้นพ้ืนฐำน “สพฐ เกมส์” ระดับเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ 
1.1ประชุมคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันฯ
ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ จ ำนวน 2 ครั้ง 
25 คน X 30 บำท X 2 มื้อ 
1.2 ค่ำอำหำรกลำงวัน – ค่ำอำหำรว่ำง/
เครือ่งดื่ม คณะกรรมกำรตัดสินกีฬำ 4 
ประเภท จ ำนวน 110 คน 
-110 X 120 X 1 วัน   
1.3 ค่ำวัสดุ 
     1.3.1 ค่ำจัดท ำไวท์นิล 4 ป้ำย 
     1.3.2 ค่ำวัสดุ/อุปกรณ์กีฬำ        
     1.3.3 ค่ำจัดท ำถ้วยรำงวัล 7 ถ้วย 
 

50,000   
 
 
 
 
     1,500 
 
 
 
    13,200 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   5,000 
  19,800 
   4,500 

กิจกรรมที่ 2 จัดกำรแข่งขันกีฬำนักเรียน 
ขั้นพ้ืนฐำน “สพฐ เกมส์” ระดับจังหวัด 
2.1 ค่ำอำหำรว่ำง/อำหำรกลำงวัน นักกีฬำ
ที่เป็นตัวแทนระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
จ ำนวน 50 คน X 120 บำท X 1 วัน 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
    6,000 

 

                 รวมงบประมำณ 50,000     20,700    29,300 
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7.กำรประเมินผล 
                                ตวัชี้วัด      ค่ำเป้ำหมำย    เครื่องมือ 
เชิงปริมำณ 
1.ร้อยละของนักเรียนในสังกัดได้รับกำรศึกษำกีฬำแต่ละประเภท
อย่ำงทั่วถึง และสำมำรถเรียนรู้ฝึกฝนได้ด้วยตนเอง 
2.ร้อยละของนักเรียนในสังกัดมีใจรักในกำรเล่นกีฬำ ฝึกซ้อม และ
แข่งขันกีฬำแต่ละประเภทอย่ำงถูกวิธี 
 

 
         80 
 
         80 

 
แบบสอบถำม 
 
แบบสอบถำม 

เชิงคุณภำพ 
1.ร้อยละของนักเรียนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ในกำรเล่นกีฬำอย่ำง
ทั่วถึง และสำมำรถเรียนรู้ฝึกฝน ได้ด้วยตนเอง รวมทั้งศึกษำควำมมี
น้ ำใจเป็นนักกีฬำ และมีกิจกรรมร่วมกัน เพ่ือ “รู้รักสำมัคคี” และ
กำรมีน้ ำใจในหมู่คณะ 
2.ร้อยละของนักเรียนในสังกัดมีใจรักในกำรเล่นกีฬำ ฝึกซ้อมและ 
แข่งขันกีฬำแต่ละประเภทอย่ำงถูกวิธี ซึ่งเป็นพื้นฐำนในกำรสร้ำง
นักกีฬำทีมชำติต่อไปในอนำคต 
 

 
         80 
 
      
 
         80 

 
แบบสอบถำม 
 
 
 
แบบสอบถำม 

8.ปัจจัยควำมเสี่ยงของโครงกำร 
 7.1 ระยะเวลำกำรแข่งขันตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนก ำหนด อยู่ในช่วงกำร
จัดงำนศิลปหัตถกรรม  โรงเรยีนในสังกัดมีภำรกิจในกำรเตรียมกำรแข่งขัน และกำรทดสอบอ่ืน ๆ ท ำให้
โรงเรียนมีเวลำน้อยในกำรฝึกฝนนักกีฬำ 
 7.2 งบประมำณยังไม่ได้รับกำรจัดสรรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
 แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 ประชำสัมพันธ์ให้สถำนศึกษำฝึกซ้อมนักกีฬำไว้ก่อนกำรแข่งขัน 

9.ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 8.1 เด็กนักเรียนและเยำวชนในสถำนศึกษำและในชุมชนออกก ำลังกำยด้วยกำรใช้กีฬำเป็นสื่อ 
 8.2 จะมีนักกีฬำสำกลระดับโรงเรียนเพ่ิมมำกข้ึนกว่ำเดิม ซึ่งจะเป็นตัวเลือกส ำหรับนักกีฬำระดับ 
ต่ำง ๆ ในอนำคต 
 8.3 นักกีฬำในโครงกำรนจะเป็นผู้มีควำมรับผิดชอบต่อกำรบริหำรเวลำ พัฒนำควำมคิด และมีน้ ำใจ
นักกีฬำต่อทุกคน 
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10.กำรอนุมัติโครงกำร  
   

    ลงชื่อ              วันทนำ สุขษำสุณี       ผู้เสนอโครงกำร 

                                                 (นำงวันทนำ สุขษำสุณี( 

                                             เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน 
                        ลงชื่อ             ตวงรักษ์   รับพร          ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร 
            (นำงตวงรักษ์   รับพร( 
        ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ   

           ลงชื่อ                               ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร                                                   
                    ( นำยวิรุฬห์  แสงงำม( 

ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 

 ลงชื่อ                             ผู้อนุมัติโครงกำร 

                   ( นำยวิชัย  แสงศรี( 

                ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
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หน่วยงำน กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  สพป.ปทุมธำนี เขต 2 
ชื่อโครงกำร โครงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำรโดยครูแกนน ำ Boot  Camp 
สอดคล้องกับนโยบำยที่    
    นโยบำยที่  1   จดักำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง 
    นโยบำยที่  2   พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
    นโยบำยที่  3   พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
    นโยบำยที่  4   สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพ มีมำตรฐำน และ
  ลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
    นโยบำยที่ 5    เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร                                      

ผู้รับผิดชอบโครงกำร    
  นำงสำวกัตติกำ สกุลสวน    เบอร์โทรศัพท์ 
 
1. หลักกำรและเหตุผล 
 ตำมท่ีกระทรวงศึกษำธิกำรได้ประกำศนโยบำยเร่งด่วน ตำมนโยบำยที่ 2 พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
ประเด็นกลยุทธ์ 3.3 พัฒนำคุณภำพผู้เรียน ให้มีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีควำมเป็นเลิศด้ำนวิชำกำร 
น ำไปสู่กำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 3.3.1 ตัวชี้วัด ข้อที่ 2 จุดเน้นด้ำนสถำนศึกษำ ข้อ 4 ร้อยละ
ของสถำนศึกษำท่ีจัดกำรเรียนรู้และบรรยำกำศสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะ
ด้ำนภำษำอังกฤษและภำษำท่ี 3 ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ซึ่งครูผู้สอนภำษำอังกฤษต้องมีควำมรู้ควำมสำมำรถ
ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้สอดคล้องกับวิธีกำรเรียนรู้ที่เน้นกำรสื่อสำร(Communicative Language 
Teaching:CLT) ตำมกรอบควำมคิดหลัก CEFR มีควำมคล่องแคล่วในกำรใช้ภำษำอังกฤษ มีกำรใช้สื่อ
ประกอบกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ตลอดจนมีกำรวัดและประเมินผลสมรรถนะและทักษะของผู้เรียนได้ตำมท่ี
กรอบก ำหนดไว้ 
 เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยดังกล่ำว ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 จึงเห็น

ควำมจ ำเป็นเร่งด่วนในกำรส่งเสริมและพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษ ในปีงบประมำณ  2562 จึงได้จัดท ำโครงกำร

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ภำษำอังกฤษโดยครู Boot Camp เพ่ือพัฒนำศักยภำพครูผู้สอนวิชำภำษำอังกฤษต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเสริมสร้ำงศักยภำพครูผู้สอนวิชำภำษำอังกฤษที่ไม่ผ่ำนกำรอบรมแกนน ำค่ำยภำษำอังกฤษ 

Boot Camp ให้มีรู้ควำมเข้ำใจและมีควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษที่เน้นกำรสื่อสำร

(Communicative Language Teaching : CLT) ตำมกรอบอ้ำงอิงควำมสำมำรถทำงภำษำของสหภำพยุโรป-

ไทย( CEFR -TH(   

 2. เพ่ือเป็นกำรขยำยผลองค์ควำมรู้ด้ำนเทคนิคกำรจัดกำรเรียนรู้วิชำภำษำอังกฤษ ของครูผู้สอนวิชำ

ภำษำอังกฤษที่ผ่ำนกำรอบรมแกนน ำค่ำยภำษำอังกฤษ Boot Camp 
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3. เป้ำหมำย 
 3.1 เชิงปริมำณ 
 1( ครูผู้สอนวิชำภำษำอังกฤษที่ไม่ผ่ำนกำรอบรมแกนน ำค่ำยภำษำอังกฤษ Boot Camp จ ำนวน 76 

คน เข้ำร่วมกิจกรรมกำรอบรมปฏิบัติกำรพัฒนำสมรรถนะและทักษะกำรจัดกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษที่เน้นกำร

สื่อสำรเป็นเวลำ 1 วัน  

 2( ครูผู้สอนวิชำภำษำอังกฤษที่ผ่ำนกำรอบรมแกนน ำค่ำยภำษำอังกฤษ 

Boot Camp จ ำนวน 15 คน ร่วมเป็นวิทยำกรเพ่ือขยำยผลองค์ควำมรู้ด้ำนเทคนิคกำรจัดกำรเรียนรู้

ภำษำอังกฤษ 

 3.2 เชิงคุณภำพ 
          1( ครูผู้สอนวิชำภำษำอังกฤษ ที่ผ่ำนกำรอบรมโครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ภำษำอังกฤษโดยครู Boot 
Camp ได้รับกำรพัฒนำให้มีทักษะกำรจัดกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษที่เน้นกำรสื่อสำร(Communicative 
Language Teaching : CLT) 
 2( ครูผู้สอนวิชำภำษำอังกฤษในเครือข่ำยมีทักษะทำงภำษำเพ่ือกำรสื่อสำรตำมกรอบอ้ำงอิง

ควำมสำมำรถทำงภำษำของสหภำพยุโรป-ไทย ( CEFR -TH(   

4. วิธีกำร/ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมที่ 1 ประชุมปฏิบัติกำรจัดท ำหลักสูตรกำรอบรมพัฒนำสมรรถนะ

และทักษะกำรจัดกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษที่เน้นกำรสื่อสำรส ำหรับครูผู้สอน

วิชำภำษำอังกฤษท่ีผ่ำนกำรอบรม Boot Camp   

- ขออนุมัติโครงกำร 

- แต่งตั้งคณะท ำงำน 

- ประชุมปฏิบัติกำรคณะท ำงำนจัดท ำหลักสูตรกำรอบรม จ ำนวน   27  

คน  เวลำ 1 วัน 

 

 

 

พ.ย. 62 

 

ม.ค. 62 

นำงสำว

กัตติกำ 

 สกุลสวน 

2. กิจกรรมที่ 2  ประชุมปฏิบัติกำรพัฒนำสมรรถนะและทักษะกำรจัดกำร

เรียนรู้ภำษำอังกฤษที่เน้นกำรสื่อสำร ส ำหรับครูผู้สอนภำษำอังกฤษที่ไม่

ผ่ำนกำรอบรมแกนน ำค่ำยภำษำอังกฤษ Boot Camp จ ำนวน 103 คน   

เวลำ 1 วัน 

มี.ค. 62 

3 นิเทศติดตำมกำรพัฒนำคุณภำพ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษ   พ.ค. 62  - 

ก.ย. 62 
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5. ระยะเวลำและสถำนที่ด ำเนินกำร 

  เดือนมีนำคม พ.ศ. 2562  สถำนที่ด ำเนินกำร : ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ปทุมธำนี เขต 2 

6. งบประมำณ 

  จ ำนวน 25,000 บำท (สองหมื่นห้ำพันบำทถ้วน ( 

รำยละเอียดดังนี้ : 

กิจกรรมและรำยละเอียด 

ในกำรใช้งบประมำณ 

งบประมำณ 

ที่ใช้ 

งบประมำณจ ำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย 

ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมปฏิบัติกำรคณะท ำงำน
จัดท ำหลักสูตรกำรอบรมครูผู้สอนวิชำ
ภำษำอังกฤษ (ครูวิทยำกร Boot Camp  
จ ำนวน 15 คน รวมเจ้ำหน้ำที่ที่เก่ียวข้องจ ำนวน 
12 คนรวมเป็น 30 คน) 

9,550    

ค่ำอำหำรกลำงวัน 
(30คน x 90 บำท x 1 มื้อ x 1 วัน( 

  2,700  

ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
(30คน x 30 บำท x 2 มื้อ x 1 วัน( 
ค่ำวัสดุ 

  1,800  
 

5,050 
กิจกรรมที่ 2 ประชุมปฏิบัติกำรพัฒนำสมรรถนะ
และทักษะกำรจัดกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษที่เน้น
กำรสื่อสำร ส ำหรับครูผู้สอนวิชำภำษำอังกฤษ  ที่
ไม่กำรผ่ำนกำรอบรมแกนน ำค่ำยภำษำอังกฤษ 
Boot Camp จ ำนวน 76 คน, ครูวิทยำกร Boot 
Camp จ ำนวน 15 คน รวมเจ้ำหน้ำที่ที่เก่ียวข้อง
จ ำนวน 12 คน รวมเป็น 103 คน เวลำ 1 วัน 

15,450    

2.103 คน x 90 บำท x 1 มื้อ x 1 วัน(   9,270  
ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
(103 คน x 30 บำท x 2 มือ้ x 1 วัน( 

   
6,180 

 

ค่ำตอบแทนวิทยำกำร     
ค่ำวัสดุ     
กิจกรรมที่ 3 นิเทศติดตำมกำรพัฒนำคุณภำพ 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำภำษำอังกฤษ 
- ค่ำพำหนะในกำรนิเทศติดตำม และค่ำพำหนะ
ในกำรเข้ำร่วมประชุมสัมมนำของศึกษำนิเทศก์ 

    

รวมงบประมำณ 25,000 - 19,950 5,050 

หมำยเหตุ ถัวจ่ำยทุกรำยกำร 
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7. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโครงกำร 

 ปัจจัยควำมเสี่ยง 
  - คุณภำพกำรสื่อสำรในกำรแจ้งครูเข้ำรับกำรอบรม อำจไม่ครบตำมเป้ำหมำยเนื่องจำก
ก ำหนดกำรอบรมอยู่ในช่วงปิดภำคเรียนคุณภำพหลักสูตรกำรพัฒนำทักษะกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษให้แก่ครู ใน
ข้อจ ำกัดของเวลำและงบประมำณที่ได้รับ 

 แนวทำงบริหำรควำมเสี่ยง   
  - แจ้งครูเข้ำรับกำรอบรมในหลำยช่องทำง เช่น แจ้งโดยหนังสือรำชกำร แจ้งในเว็บไซต์เขต 
แจ้งผ่ำนแอปพลิเคชั่นไลน์เป็นต้น 

8. กำรประเมินผล 

ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย เครื่องมือ 
เชิงปริมำณ 
ร้อยละของครูผู้สอนวิชำภำษำอังกฤษที่ไม่ผ่ำนกำรอบรมแกนน ำค่ำย
ภำษำอังกฤษหลักสูตร Boot Camp  ได้รับกำรพัฒนำให้มีทักษะ
กำรจัดกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษที่เน้นกำรสื่อสำร 
ร้อยละครูผู้สอนภำษำอังกฤษที่ผ่ำนกำรอบรมแกนน ำค่ำย
ภำษำอังกฤษ Boot Camp ขยำยผลองค์ควำมรู้ด้ำนเทคนิคกำร
จัดกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษ 

 

100 
 
 

100 
 
 

 
- แบบทดสอบ
Pre-Post Test 
- แบบประเมิน 
กิจกรรม 

เชิงคุณภำพ 
1. ร้อยละของครูผู้สอนวิชำภำษำอังกฤษ สำมำรถจัดกำรเรียนรู้
ภำษำอังกฤษที่เน้นกำรสื่อสำร 
2. ครูผู้สอนวิชำภำษำอังกฤษ มีทักษะทำงภำษำเพ่ือกำรสื่อสำรตำม
กรอบอ้ำงอิงควำมสำมำรถทำงภำษำของสหภำพยุโรป-ไทย      
(CEFR -TH(   
 

 

100 
 

100 

 

- แบบทดสอบ
Pre-Post Test 
- แบบประเมิน 
กิจกรรม 

9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

 1. ครูผู้สอนวิชำภำษำอังกฤษที่ผ่ำนกำรอบรม Boot Camp มีศักยภำพในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน

ภำษำอังกฤษที่เน้นกำรสื่อสำร(Communicative Language Teaching : CLT) ตำมกรอบอ้ำงอิง

ควำมสำมำรถทำงภำษำของสหภำพยุโรป-ไทย ( CEFR -TH(  . 

 2. ครูผู้สอนวิชำภำษำอังกฤษที่ผ่ำนกำรอบรมแกนน ำค่ำยภำษำอังกฤษ Boot Campได้แลกเปลี่ยน

เรียนรู้และขยำยผลองค์ควำมรู้ด้ำนเทคนิคกำรจัดกำรเรียนรู้วิชำภำษำอังกฤษ  
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10. กำรอนุมัติโครงกำร 

 

                                           ลงชื่อ        กัตติกำ สกุลสวน   ผู้เสนอโครงกำร 

                                ( นำงสำวกัตติกำ สกุลสวน ( 

                            ต ำแหนง่   ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร 

                                      ลงชื่อ       เกศรินทร  จิตรสิงห์     ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร 

                   (นำงเกศรินทร  จิตรสิงห์( 

                                ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

                     ลงชื่อ                         ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร                                                   
                      ( นำยวิรุฬห ์ แสงงำม( 

                 ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 

            ลงชื่อ                       ผู้อนุมัติโครงกำร 
                         ( นำยวิชยั  แสงศรี( 
                           ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
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นโยบายท่ี 3  

พัฒนาผู้บรหิาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
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หน่วยงำน กลุ่มบริหำรงำนบุคคล สพป.ปทุมธำนี เขต 2 
ชื่อโครงกำร ประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีหรือเลื่อน 
                  วิทยฐำนะตำม ว21 
สอดคล้องกับนโยบำยที่    
    นโยบำยที่  1   จัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง 
    นโยบำยที่  2   พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
    นโยบำยที่  3   พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
    นโยบำยที่  4   สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพ มีมำตรฐำน และ
  ลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
    นโยบำยที่ 5    เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร                                      

ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์ 
  1. นำงกมลภำ  วงศ์เหลือง  เบอร์โทรศัพท์ 089-664-4153 
 2. นำงน้ ำผึ้ง  กัลยำ  เบอร์โทรศัพท์ 087-753-4441 
 

1. หลักกำรและเหตุผล 

 ด้วยพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ .ศ. 2547 มำตรำ 54              
กำรให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีวิทยฐำนะใดและกำรเลื่อนเป็นวิทยฐำนะใดต้องเป็นไปตำม
มำตรฐำนวิทยฐำนะตำมมำตรำ 42 ซึ่งผ่ำนกำรประเมิน ทั้งนี้ ให้ค ำนึงถึงควำมประพฤติด้ำนวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม จรรยำบรรณวิชำชีพ ประสบกำรณ์ คุณภำพกำรปฏิบัติงำน ควำมช ำนำญ ควำมเชี่ยวชำญ ผลงำน          
ที่ เกิดจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ ในด้ำนกำรเรียนกำรสอน ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่  ก.ค.ศ. ก ำหนด                
จึงประกำศใช้หลักเกณฑ์และวิธีกำรให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครู มีวิทยฐำนะและ
เลื่อนวิทยฐำนะ ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎำคม 2560 โดยมีหลักกำร
และเหตุผลประกำรส ำคัญในกำรประกำศใช้ เพ่ือให้เกิดคุณภำพกำรศึกษำและสำมำรถพัฒนำผู้ เรียน                  
ให้มีคุณภำพ มีควำมสำมำรถ และสมรรถนะที่เหมำะสม ประกอบกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ                  
ได้ก ำหนดให้มีกำรพัฒนำทรพยำกรบุคคลให้มีควำมสำมำรถและสมรรถนะที่เหมำะสมรองรับกำรพัฒนำ
ประเทศไทย 4.0  

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 ได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญในกำร
ด ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ. ก ำหนดเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและเป็นมำตรฐำนเดียวกัน 
จึงได้จัดโครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีหรือเลื่อน          
วิทยฐำนะตำม ว21/2561  นี้ขึ้น เพ่ือให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจใน
หลักเกณฑ์และสำมำรถท ำผลงำนทำงวิชำกำรเพ่ือให้มีและเลื่อนวิทยฐำนะตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดได้ 
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2. วัตถุประสงค์ 

 2.1 เพ่ือสร้ำงแรงจูงใจให้ข้ำรำชกำรครูพัฒนำตนเองเพ่ือควำมก้ำวหน้ำในอำชีพและควำมมั่นคง           
ในกำรด ำเนินชีวิต 

 2.2 เพ่ือพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรจัดท ำ
ผลงำนทำงวิชำกำร เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐำนะตำม ว21/2560 ให้ได้มำตรฐำนและถูกต้องตำมหลักวิชำกำร   
 2.3 เพ่ือพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรบันทึกกำร
ปฏิบัติงำน (Logbook) 
  

3. เป้ำหมำย 
   3.1 เชิงปริมำณ  จ ำนวน  120 คน  แบ่งออกเป็น 
    ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ   จ ำนวน 120  คน 
   3.2 เชิงคุณภำพ 
   1) ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสำมำรถขอรับกำรประเมินและจัดท ำผลงำนทำง
วิชำกำรเพ่ือให้มีและเลื่อนวิทยฐำนะที่สูงขึ้นได้ ส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพของนักเรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
และเกิดประโยชน์ 
   2) ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรจัดท ำผลงำนทำง
วิชำกำรเพ่ือให้มีหรือเลื่อนวิทยฐำนะตำม ว21/2560 ให้ได้มำตรฐำนและถูกต้องตำมหลักวิชำกำร 

  3) ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรบันทึกกำรปฏิบัติงำน 
(Logbook) 
4. วิธีด ำเนินกำร/ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
1. กิจกรรมที่ 1 แต่งตั้งคณะท ำงำน ก.พ. 61 น้ ำผึ้ง 
2. กิจกรรมที่ 2 วำงแผนกำรด ำเนินงำน ประชุมคณะท ำงำน ก.พ. 61 น้ ำผึ้ง/

คณะท ำงำน 
3. 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 4 ด ำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้มีหรือเลื่อนวิทยฐำนะตำม ว21/2560 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
ตอบแบบสอบถำมก่อนกำรประชุม 
บรรยำยกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนกำรจัดท ำวิทยฐำนะ  
บรรยำยหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินวิทยฐำนะแนวใหม่ 
(ว21/2560) และเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
 

มี.ค. 61 น้ ำผึ้ง/
คณะท ำงำน 
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
 บรรยำย/ปฏิบัติ กำรใช้งำน Logbook ในกำรประเมินวิทยฐำนะข้ำรำชกำร

ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
บรรยำยขั้นตอนกำรด ำเนินกำรให้มีหรือเลื่อนวิทยฐำนะตำม      
ว21/2560 
สรุป/ซักถำม/ตอบแบบสอบถำมหลังกำรประชุม 
 

มี.ค. 61 น้ ำผึ้ง/
คณะท ำงำน 

4 กิจกรรมที ่4  สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน มี.ค.-เม.ย.
61 

น้ ำผึ้ง 

 
5. ระยะเวลำและสถำนที่ด ำเนินกำร 
 วันที่  1  ตุลำคม  2561   ถึง  30  กันยำยน  2561 
 สถำนที่ด ำเนินกำร ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
6. งบประมำณ 
 จ ำนวน  27,600  บำท  (สี่หมื่นบำทถ้วน)  
รำยละเอียดดังนี้ : 

กิจกรรมและรำยละเอียด 
ในกำรใช้งบประมำณ 

งบประมำณ 
ที่ใช้ 

งบประมำณจ ำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย 
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 แต่งตั้งคณะท ำงำน -    
กิจกรรมที่ 2 วำงแผนกำรด ำเนินงำน ประชุม
คณะท ำงำน 
2.1 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
      (20 คน x 30 บำท x 2 มื้อ( 
2.2 ค่ำอำหำรกลำงวัน 
      (20 คน x 90บำท x 1 มื้อ( 

3,000   
 
 

1,200 
 

1,800 

 

กิจกรรมที่ 4  ด ำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร
พัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ให้มีหรือเลื่อนวิทยฐำนะตำม ว21/2560 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
    4.1 ค่ำตอบแทนวิทยำกร 
      (2 คน X 600บำท X 3ชม.X 1วัน( 
4.2 ค่ำพำหนะ 
4.3 ค่ำอำหำรกลำงวัน 
     (120 คน X90บำทX 1มื้อ X 1วัน( 
4.4 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
      (120คน X 30 บำท X 2มื้อ X1วัน( 
4.6 ค่ำวัสดุ  

24,600  
 
 
 
 

3,600 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

10,800 
 

7,200 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,000 
รวมงบประมำณ 27,600 3,600 21,000 3,000 

หมำยเหตุ  ถั่วจ่ำยทุกรำยกำร 
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7. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโครงกำร 

 ปัจจัยควำมเสี่ยง 
    - ไม่มี - 
 แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
     - ไม่มี - 

8. กำรประเมินผล 

ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย เครื่องมือ 
เชิงปริมำณ 
ร้อยละของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
 

 
ร้อยละ 80 

กำรสังเกต 
กำรสอบถำม 

เชิงคุณภำพ 
 1) ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสำมำรถขอรับกำรประเมิน
และจัดท ำผลงำนทำงวิชำกำรเพ่ือให้มีและเลื่อนวิทยฐำนะที่สูงขึ้นได้ 
ส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพของนักเรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและ 
เกิดประโยชน์ 
2) ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีควำมรู้ ควำมสำมำรถใน
กำรจัดท ำผลงำนทำงวิชำกำรเพ่ือให้มีหรือเลื่อนวิทยฐำนะตำม ว
21/2560 ให้ได้มำตรฐำนและถูกต้องตำมหลักวิชำกำร 
3) ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำร
บันทึกกำรปฏิบัติงำน (Logbook) 

 

 

 
ร้อยละ 80 

 
กำรสังเกต 

กำรสอบถำม 

 

9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

 9.1 ผู้ผ่ำนกำรพัฒนำ มีควำมรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี ส่งผลให้กำรปฏิบัติงำนมีประสิทธิภำพ 

 9.2 ผู้ผ่ำนกำรพัฒนำ สำมำรถเขียนผลงำนทำงวิชำกำรได้มำตรฐำนและถูกต้องตำมหลักวิชำกำร 
น ำไปสู่กำรพัฒนำตนเอง พัฒนำงำน สู่กำรเลื่อนวิทยฐำนะสูงขึ้น อันจะส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพนักเรียน           
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์ต่อทำงรำชกำรอย่ำงสูงสุด และมีควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำชีพ 
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10. กำรอนุมัติโครงกำร 
                                  ลงชื่อ         น้ ำผึ้ง  กัลยำ           ผู้เสนอโครงกำร 
               (นำงน้ ำผึ้ง  กัลยำ( 
                                   ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

         ลงชื่อ      กมลภำ  วงศ์เหลือง   ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร 
         (นำงกมลภำ  วงศ์เหลือง( 
                                  ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

                                  ลงชื่อ                        ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร                                                   
               ( นำยวิรุฬห์  แสงงำม( 

 ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 

   ลงชื่อ                     ผู้อนุมัติโครงกำร 
                 ( นำยวชิัย  แสงศรี( 
                    ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
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หน่วยงำน กลุ่มบริหำรงำนบุคคล สพป.ปทุมธำนี เขต 2 
ชื่อโครงกำร ประชุมสัมมนำกำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำแนวใหม่ 
สอดคล้องกับนโยบำยที่    
    นโยบำยที่  1   จัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง 
    นโยบำยที่  2   พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
    นโยบำยที่  3   พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
    นโยบำยที่  4   สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพ มีมำตรฐำน และ
  ลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
    นโยบำยที่ 5    เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร                                      

ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์ 
 1. นำงพิมพ์ลภัส  มงคลภคบัณฑิต         เบอร์โทรศัพท์ 087-096-9932 
 

 
1. หลักกำรและเหตุผล 

  ด้วย คณะรัฐมนตรี ได้อนุมัติ ออกกฎ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยกำรเลื่อนเงินเดือนของข้ำรำชกำรครูและ 
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.2561 โดยด ำเนินงำนตำม “ข้อ 7” จำกค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ 
(คสช.( ที่ 16/2560 ที่ให้แก้ไขค ำว่ำ “ขั้นเงินเดือน” ใน พ.ร.บ.ระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ พ.ศ.2547 ทุกแห่งเป็นค ำว่ำ “เงินเดือน” ท ำให้ต้องมีกำรปรับปรุงกฎ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยกำรเลื่อนเงินเดือน
ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ โดยเปลี่ยนจำกขั้นเงินเดือน มำเป็นช่วงเงินเดือน เช่นเดียวกับ
ข้ำรำชกำรพลเรือน และข้ำรำชกำรอ่ืน ๆ ซึ่งก่อนจะน ำไปใช้ ทำงส ำนักงำน ก.ค.ศ. จะต้องก ำหนดรำยละเอียด
และแนวปฏิบัติเพื่อแจ้งให้ข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำทรำบ  มีสำระส ำคัญ คือเป็นกำรก ำหนดให้
ยกเลิกกฎ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยกำรเลื่อนเงินเดือนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.2550 และ
ก ำหนดวงเงินงบประมำณและกำรบริหำรวงเงินงบฯ ส ำหรับกำรเลื่อนเงินเดือนในแต่ละรอบกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติรำชกำร โดยให้ส่วนรำชกำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่มีใบอนุญำต
ประกอบวิชำชีพในสังกัด ครั้งที่ 1 (1 เม.ย.( และ ครั้งที่ 2 (1 ต.ค.( ภำยในวงเงินร้อยละ 3 ของเงินเดือนที่จ่ำย
ให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ณ วันที่ 1 มี.ค. และ 1 ก.ย. ตำมล ำดับ รวมถึงให้ส่วนรำชกำร
บริหำรวงเงินในกำรเลื่อนเงินเดือนในภำพรวมของส่วนรำชกำรหรือเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

                     นอกจำกนี้ ได้ก ำหนดกำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้เลื่อน
ตำมผลงำน อีกทั้งก ำหนดกรอบวงเงินในกำรเลื่อนเงินเดือนรำยบุคคลไม่เกินร้อยละ 6 ของฐำนในกำรค ำนวณ 
และช่วงเงินเดือนส ำหรับเลื่อนเงินเดือนในแต่ละอันดับของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่มี
ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ และยกเลิกโควตำ 2 ขั้น ร้อยละ 15 ของจ ำนวนคน และให้ส่วนรำชกำรหรือ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
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เลื่อนเงินเดือนในอัตรำร้อยละที่แตกต่ำงกันตำมคะแนนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน โดย กฎ ก.ค.ศ. ว่ำด้วย
กำรเลื่อนเงินเดือนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.2561 นี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 
2561 
เป็นต้นไป 
  ทั้งนี้ กลุ่มบริหำรงำนบุคคล จ ำเป็นต้องให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจกับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ในสังกัด ให้งำนบรรลุวัตถุประสงค์ จึงจัดท ำโครงกำรประชุมสัมมนำกำรเลื่อนเงินเดือน
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำแนวใหม่ นี้ขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 2. เพ่ือให้โรงเรียนในสังกัด ด ำเนินกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำได้ถูกต้องตำมระเบียบ และกฎหมำยที่เก่ียวข้อง 
3. เป้ำหมำย 
 เชิงปริมำณ 
 1. ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูที่รับผิดชอบงำนเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่
เกี่ยวข้อง จ ำนวน 125 คน ได้เข้ำร่วมประชุมสัมมนำกำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำแนวใหม่ 
 2. โรงเรียนในสังกัด จ ำนวน 67 โรง สำมำรถประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำได้ถูกต้อง 
 เชิงคุณภำพ 
 1. ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 2. โรงเรียนในสังกัด ด ำเนินกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
4. วิธีด ำเนินกำร/ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมที่ 1 ประชุมสัมมนำกำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครู 
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำแนวใหม่ 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
1.1 แต่งตั้งคณะท ำงำน ก ำหนดผู้รับผิดชอบ  
1.2 วำงแผนกำรด ำเนินงำน ประชุมคณะท ำงำน 
1.3 จัดท ำเอกสำรประกอบกำรอบรม 
1.4 ด ำเนินกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร 
1.5 สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
 

ธันวำคม 2561- 
มีนำคม  2562 
 
 
 
 

นำงพิมพ์ลภัส 
มงคลภคบัณฑิต 
นำงกมลภำ 
      วงศ์เหลือง 
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5. ระยะเวลำและสถำนที่ด ำเนินกำร 
 วันที่ 1 ธันวำคม 2561 ถึง 31 มีนำคม 2562 
 สถำนที่ด ำเนินกำร ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
6. งบประมำณ 
 จ ำนวน  20,000 บำท (สองหมื่นบำทถ้วน( 
รำยละเอียดดังนี้ : 

กิจกรรมและรำยละเอียด 
ในกำรใช้งบประมำณ 

งบประมำณ 
ที่ใช้ 

งบประมำณจ ำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย 
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมสัมมนำกำรเลื่อนเงินเดือน 
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
แนวใหม ่
1.1 ค่ำอำหำรกลำงวัน 
(125 คน X  90 บำท X 1 มื้อ X 1 วัน( 
1.2 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
(125 คน X  30 บำท X 2 มื้อ X 1 วัน( 
1.3 ค่ำวัสดุ 

20,000  
 
 
 

 
 
 

11,250 
 

7,500 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1,250 
 
 

รวมงบประมำณ 20,000  - 18,750 1,250 

*หมำยเหตุ ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร 

7. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโครงกำร 
ปัจจัยควำมเสี่ยง 
กำรด ำเนินงำนบริหำรงำนบุคคล เป็นไปตำมกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ของ ก.ค.ศ.และกฎหมำยที่เก่ียวข้อง ต้อง
ชัดเจน ถูกต้อง และตรวจสอบได้ 
 แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
ให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ลดข้อผิดพลำดในกำรปฏิบัติงำน 
8. กำรประเมินผล 

ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย เครื่องมือ 
เชิงปริมำณ 
ร้อยละของผู้เข้ำประชุมสัมมนำทุกคน มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำร 
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 
 
 

 
ร้อยละ 100 

 

 
สังเกต 
สอบถำม 
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ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย เครื่องมือ 
เชิงคุณภำพ 
โรงเรียนในสังกัดทุกโรง สำมำรถประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ 
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้ถูกต้อง และส่งรำยงำนผล 
ตำมปฏิทินที่ก ำหนด 

ร้อยละ 100 หลักฐำนกำร
ประเมินผลกำร 
ปฏิบัติงำนของ
ข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกร
ทำง 
กำรศึกษำ 

9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำมำรถปรับเลื่อนเงินเดือน เป็นร้อยละได้  
 2. โรงเรียนในสังกัดรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้ถูกต้อง 
และส่งรำยงำนผลทันตำมก ำหนด 
 
10. กำรอนุมัติโครงกำร 
 
 
                                     ลงชื่อ       พิมพ์ลภัส  มงคลภคบัณฑิต    ผู้เสนอโครงกำร 
               (นำงพิมพ์ลภัส  มงคลภคบัณฑิต( 
      ต ำแหน่ง นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ 
 
              ลงชื่อ       กมลภำ  วงศ์เหลือง   ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร 
               (นำงกมลภำ  วงศ์เหลือง( 
                ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

        ลงชื่อ                              ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร                                                   
                  ( นำยวริุฬห์  แสงงำม( 

              ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 

     ลงชื่อ                            ผู้อนุมัติโครงกำร 
                  ( นำยวชิัย  แสงศรี( 
                        ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
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หน่วยงำน   กลุ่มบริหำรงำนบุคคล สพป.ปทุมธำนี เขต 2 
ชื่อโครงกำร   กำรประชุมชี้แจงกำรด ำเนินกำรขอเครื่องรำชอิสริยำภรณ์   
สอดคล้องกับนโยบำยที่    
    นโยบำยที่  1   จัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง 
    นโยบำยที่  2   พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
    นโยบำยที่  3   พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
    นโยบำยที่  4   สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพ มีมำตรฐำน และ
  ลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
    นโยบำยที่ 5    เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร                                      

ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์ 
 1. นำงกมลภำ  วงศ์เหลือง  เบอร์โทรศัพท์ 089-664-4153 
 2. นำงสมปอง  มีสมมนต์  เบอร์โทรศัพท์ 084-720-4362  
 
 

1. หลักกำรและเหตุผล 
   เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ เป็นเครื่องหมำยแสดงถึงเกียรติยศและบ ำเหน็จควำมชอบเป็นของ
พระมหำกษัตริย์ทรงสร้ำงขึ้นส ำหรับพระรำชทำนควำมชอบในรำชกำร หรือส่วนพระองค์เรียกเป็นภำษำสำมัญ
ว่ำ “ตรำ” ในปัจจุบันนี้หมำยควำมรวมถึงเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ส ำหรับพระรำชทำนแก่ผู้กระท ำควำมดี
ควำมชอบอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศำสนำ และประชำชน และเหรียญที่ระลึกที่พระรำชทำนเป็นบ ำเหน็จ
ควำมชอบในโอกำสต่ำง ๆ และที่ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้บุคคลประดับได้อย่ำงเครื่องรำชอิสริยำภรณ์
ตำมที่ทำงรำชกำรก ำหนด ฉะนั้น เพ่ือส่งเสริมขวัญและก ำลังใจ และประกำศเกียรติคุณ คุณงำมควำมดี ดังนั้น 
เพ่ือให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำและลูกจ้ำงประจ ำ ตระหนักและเห็นควำมส ำคัญของกำรได้รับ
พระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมำลำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ปทุมธำนี เขต 2 ได้จัดท ำโครงกำรประชุมชี้แจงกำรด ำเนินกำรขอเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรด ำเนินกำรขอ/ประดับเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ ให้ถูกต้อง
เหมำะสม 
 2. เสริมสร้ำงขวัญและก ำลังใจให้กับข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนรำชกำร ที่ประพฤติดี
เป็นแบบอย่ำงในกำรปฏิบัติหน้ำที่     
3. เป้ำหมำย 
   3.1 เชิงปริมำณ  จ ำนวน 46    คน  แบ่งออกเป็น 
    บุคลำกรในสังกัดและคณะท ำงำน สพป.ปทุมธำนี เขต 2 จ ำนวน   46   คน  
    3.2 เชิงคุณภำพ 
  ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรในสังกัดมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรด ำเนินกำรขอ/ประดับ
เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ ให้ถูกต้องเหมำะสม และมีขวัญ ก ำลังใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่    
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 4. วิธีด ำเนินกำร/ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมที่ 1 แต่งตั้งคณะท ำงำน  ม.ค.-ก.ย. 

62 
สมปอง 

2 กิจกรรมที่ 2 วำงแผนกำรด ำเนินงำน ประชุมคณะท ำงำน  ม.ค.-ก.พ. 
62 

สมปอง 

3 กิจกรรมที่ 3 ด ำเนินกำรประชุมชี้แจงกำรด ำเนินกำรขอ
เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ ให้แก่บุคลำกรในสังกัด 

 ม.ค.-มิ.ย. 
62 

สมปอง/
คณะท ำงำน 

4 กิจกรรมที่ 4  สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน มิ.ย.62 สมปอง 
 
5. ระยะเวลำและสถำนที่ด ำเนินกำร 
 วันที่  1  ตุลำคม  2561   ถึง  30  กันยำยน  2562 
 สถำนที่ด ำเนินกำร ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
6. งบประมำณ 
 จ ำนวน  7,000  บำท  (เจ็ดพันบำทถ้วน)  
รำยละเอียดดังนี้ : 

กิจกรรมและรำยละเอียด 
ในกำรใช้งบประมำณ 

งบประมำณ 
ที่ใช้ 

งบประมำณจ ำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย 
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 แต่งตั้งคณะท ำงำน -    
กิจกรรมที่ 2   
ด ำเนินกำรจ่ำยเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ให้ผู้แทน 
หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ จ ำนวน 5 วัน 
    -ค่ำอำหำรกลำงวัน 
     ( 46คน X90บำทX1มื้อ( 
-ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
      (46คน X 30 บำท X 2มื้อ(   
-ค่ำวัสดุ 

7,000   
 
 
 
 
 

 
 
 
 

4,140 
 

2,760 

  
 
 
 
 
 
 

100 
รวมงบประมำณ 7,000      6,900  100  

หมำยเหตุ  ถั่วจ่ำยทุกรำยกำร 

7. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโครงกำร 
 ปัจจัยควำมเสี่ยง  
  -  ไม่มี - 
 แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง  
  -  ไม่มี – 
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  8. กำรประเมินผล 

ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย เครื่องมือ 
เชิงปริมำณ 
ร้อยละของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

 
ร้อยละ 80 

กำรสังเกต 
กำรสอบถำม 

เชิงคุณภำพ 
 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรในสังกัดมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำร
ด ำเนินกำรขอ/ประดับเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ ให้ถูกต้องเหมำะสม และมี
ขวัญ ก ำลังใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่    

 
ร้อยละ 80 

 
กำรสังเกต 

กำรสอบถำม 

 
9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
  ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำและลูกจ้ำงประจ ำ ที่ได้รับพระรำชทำน เครื่องรำช-
อิสริยำภรณ์  และเหรียญจักรพรรดิมำลำ  ประจ ำปี 2561  ได้น ำไปใช้ประดับในโอกำสพิธีที่ส ำคัญต่ำง ๆ ของ       
ทำงรำชกำร 

10. กำรอนุมัติโครงกำร  

                                       ลงชื่อ    สมปอง  มีสมมนต์     ผู้เสนอโครงกำร 

              (นำงสมปอง  มีสมมนต์( 

             ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน 

              ลงชื่อ   กมลภำ  วงศ์เหลือง(   ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร 

             (นำงกมลภำ  วงศ์เหลือง( 

            ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

      ลงชื่อ                              ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร                                                   
                  ( นำยวริุฬห์  แสงงำม( 

 ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 

     ลงชื่อ                            ผู้อนุมัติโครงกำร 

                  ( นำยวชิัย  แสงศรี( 

                 ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
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หน่วยงำน กลุ่มนิเทศติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ สพป.ปทุมธำนี เขต 2 
ชื่อโครงกำร วิจัยพัฒนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรเรียนรู้ 
สอดคล้องกับนโยบำยที่    
    นโยบำยที่  1   จัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง 
    นโยบำยที่  2   พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
    นโยบำยที่  3   พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
    นโยบำยที่  4   สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพ มีมำตรฐำน และ
  ลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
    นโยบำยที่ 5    เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร                                      

ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์ 
 1. นำงสำวไอลดำ  คล้ำยส ำริด เบอร์โทรศัพท์ 0898820077 
 

1. หลักกำรและเหตุผล 
  ตำมที่ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ก ำหนดเป้ำหมำยในแผนยุทธศำสตร์ที่ 4 กำร
ผลิตพัฒนำก ำลังคนและงำนวิจัยที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของกำรพัฒนำประเทศ โดยก ำหนดตัวชี้วัดของ
ควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำร คือ ร้อยละ 80 ของหน่วยงำนทุกระดับมีกำรวิจัยที่สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้ 
โดยก ำหนดให้สถำนศึกษำพัฒนำหรือแก้ปัญหำกำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ โดยให้
ควำมส ำคัญกับกำรจัดกำรศึกษำในยุคประเทศไทย 4.0  กำรพัฒนำคุณลักษณะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
นโยบำยจุดเน้นในกำรจัดกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร หรือ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำจึงก ำหนดโครงกำรวิจัยพัฒนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรเรียนรู้ขึ้น 
โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือส่งเสริมให้บุคลำกรในระดับสถำนศึกษำมีผลงำนวิจัยและน ำผลกำรวิจัยไปใช้ในกำร
พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงมีระบบ 
2. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือส่งเสริมทักษะกำรวิจัยทำงกำรศึกษำในกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรเรียนรู้ 
         2) เพ่ือปรับปรุงคุณภำพกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้กระบวนกำรวิจัยในชั้นเรียน 
3. เป้ำหมำย 
 3.1 เชิงปริมำณ 
       1.จ ำนวนโรงเรียนในสังกัดที่เข้ำร่วมกิจกรรมกำรท ำวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนำคุณภำพ          
กำรจัดกำรศึกษำ  
     2.จ ำนวนครูในสังกัดที่พัฒนำปรับปรุงคุณภำพกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้กระบวนกำรวิจัย            
ในชั้นเรียน 
 3.2 เชิงคุณภำพ 
       1. ระดับคุณภำพของผลงำนวิจัยที่น ำเสนอรำยละเอียดที่แสดงถึงกำรศึกษำค้นคว้ำทำงทฤษฎี
กำรศึกษำท่ีเชื่อถือได้ ใน 5 บท ได้แก่ บทที่ 1 บทน ำ บทที่ 2 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง บทที่ 3 วิธีด ำเนินกำรวิจัย  
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 บทที่ 4 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล และ บทที่ 5 สรุปผลกำรวิจัย อภิปรำยผลและข้อเสนอแนะโดยให้ควำมส ำคัญ
กับ กิจกรรมกำรปฏิบัติจริง (Active Learning( เป็นตัวแปรต้นในกำรพัฒนำ 

     2. ระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนในประเด็นที่เป็นตัวแปรตำมมีคุณภำพสูงกว่ำปีฐำนเดิม             
ร้อยละ 3 
4. วิธีด ำเนินกำร/ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
1. กิจกรรมที่ 1 กำรประเมินโครงร่ำงกำรวิจัยที่ส่งเสริมกำรพัฒนำ 

นวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
1.1 กำรวำงแผนกำรด ำเนินงำน :   แต่งตั้งคณะกรรมกำรระดับส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
1.2 ประชำสัมพันธ์ให้สถำนศึกษำส่งโครงร่ำงกำรวิจัยที่ส่งเสริมกำร
แก้ปัญหำกำรจัดกำรเรียนรู้/พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกำร
น ำเสนอนวัตกรรมทำงกำรศึกษำ/เทคโนโลยีทำงกำรเรียนรู้เข้ำรับกำร
ประเมิน 
1.3 ประเมินคัดเลือกโครงร่ำงกำรวิจัยจ ำนวน 30   เรื่องเพ่ือเข้ำร่วม
กิจกรรมกำรพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้กระบวนกำรวิจัย
เป็นฐำน 
1.4สรุปประเด็นงำนวิจัยที่เข้ำร่วมกิจกรรมกำรพัฒนำนวัตกรรมกำร
จัดกำรเรียนรู้โดยใช้กระบวนกำรวิจัย 

 
 
 
20 ธค 61 
 
ธค.-ก.พ.62 
 
 
 
5 เมย.62 
 
 
4 มีค62 
 

ไอลดำ 
คล้ำยส ำริด 

2. กิจกรรมที่ 2 พัฒนำศักยภำพในกำรสร้ำงนวัตกรรมกำรจัดกำร 
เรียนรู้ ด้วยชุดกำรเรียนรู้กระบวนกำรวิจัยด้วยตนเอง 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
2.1 กำรวำงแผนกำรด ำเนินงำน :   แต่งตั้งคณะกรรมกำรระดับเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำในกำรประสำนสถำนศึกษำในสังกัดที่ผ่ำนกำรประเมินโครงร่ำง
กำรวิจัยเข้ำรับกำรพัฒนำ 
2.2 ประชุมปฏิบัติกำรพัฒนำศักยภำพในกำรสร้ำงนวัตกรรมกำรจัดกำร
เรียนรู้ ด้วยชุดกำรเรียนรู้กระบวนกำรวิจัยด้วยตนเอง 
เล่มที่ 1 กำรสร้ำงนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้และกำรหำประสิทธิภำพ
ของนวัตกรรม 
เล่มที่ 2 กำรสร้ำงเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลและกำรหำคุณภำพ
เครื่องมือด้วยโปรแกรมส ำเร็จรูป 
เล่มที่ 3 ปฏิบัติกำรน ำนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ไปใช้ 
เล่มที่ 4 กำรวิเครำะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส ำเร็จรูป 
เล่มที่ 5 กำรสรุปผลและอภิปรำยผล 

 
 
 
มี.ค 62 
 
 
 
 
5 เม.ย.62 
 
2 พค.62 
 
2 พค. 62 
27 ก.ค.62 
27 ก.ค.62 

ไอลดำ 
คล้ำยส ำริด 
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
2.3 น ำเสนอผลกำรพัฒนำนวัตกรรมกำรศึกษำและเทคโนโลยีทำงกำร
เรียนรู้ผ่ำนวำรสำร/web site ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเพ่ือกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
2.4 สรุปผลกำรด ำเนินกำรพัฒนำศักยภำพในกำรพัฒนำคุณภำพกำร
จัดกำรเรียนรู้โดยใช้กระบวนกำรวิจัยในชั้นเรียน 

สิงหำคม 
 
 
สิงหำคม 
 

5. ระยะเวลำและสถำนที่ด ำเนินกำร 
 วันที่ 1 ตุลำคม 2561 ถึง 30 กันยำยน 2562 
 สถำนที่ด ำเนินกำร ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
6. งบประมำณ 
 จ ำนวน  30,000 บำท (สำมหมื่นบำทถ้วน(  
           รำยละเอียดดังนี้ : 

กิจกรรมและรำยละเอียด 
ในกำรใช้งบประมำณ 

งบประมำณ 
ที่ใช้ 

งบประมำณจ ำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย 
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 กำรประเมินโครงร่ำงกำรวิจัย      
ที่ส่งเสริมกำรพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ 
     ประชุมปฏิบัติกำรประเมินคัดเลือกโครงร่ำง
กำรวิจัยจ ำนวน 30 เรื่องเพ่ือเข้ำร่วมกิจกรรม
กำรพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้
กระบวนกำรวิจัยเป็นฐำน 
กลุ่มเป้ำหมำย : คณะกรรมกำรคัดเลือก
ผลงำนวิจัย จ ำนวน 30 คน 
คณะท ำงำน : บุคลำกรระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
5 คน รวม 35 คน 
      (1(ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
           35 คน × 30 บำท × 2 มื้อ × 1วัน 

5,250   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,100 

 

     (2(ค่ำอำหำรกลำงวัน 
           35 คน × 90 บำท × 1 มื้อ × 1วัน 

   

3,150 
 

 

กิจกรรมที่ 2 พัฒนำศักยภำพในกำรสร้ำง
นวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ ด้วยชุดกำรเรียนรู้
กระบวนกำรวิจัยด้วยตนเองจ ำนวน 5 เล่ม 
     ประชุมปฏิบัติกำรพัฒนำศักยภำพในกำร
สร้ำงนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยชุดกำร
เรียนรู้กระบวนกำรวิจัยด้วยตนเอง 
กลุ่มเป้ำหมำย : ครูเจ้ำของโครงร่ำงงำนวิจัยที่
ผ่ำนกำรประเมิน จ ำนวน 30   คน 
คณะท ำงำน :   ศึกษำนิเทศก์และบุคลำกรระดับ

24,750   
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กิจกรรมและรำยละเอียด 
ในกำรใช้งบประมำณ 

งบประมำณ 
ที่ใช้ 

งบประมำณจ ำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย 
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 กำรประเมินโครงร่ำงกำรวิจัย      
ที่ส่งเสริมกำรพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ 
     ประชุมปฏิบัติกำรประเมินคัดเลือกโครงร่ำง
กำรวิจัยจ ำนวน 30 เรื่องเพ่ือเข้ำร่วมกิจกรรม
กำรพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้
กระบวนกำรวิจัยเป็นฐำน 
กลุ่มเป้ำหมำย : คณะกรรมกำรคัดเลือก
ผลงำนวิจัย จ ำนวน 30 คน 
คณะท ำงำน : บุคลำกรระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
5 คน รวม 35 คน 
      (1(ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
           35 คน × 30 บำท × 2 มื้อ × 1วัน 

5,250   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,100 

 

เขตพ้ืนที่ 10 คน รวม 40 คน 
ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
           41 คน × 30 บำท × 2 มื้อ × 4วัน 
     (2( ค่ำอำหำรกลำงวัน 
           41 คน × 90 บำท × 1 มื้อ × 4วัน 
    (3) ค่ำวัสดุ 

 
 

9,840 
 

14,760 
 

 
 
 
 
 

150 
รวมงบประมำณ 30,000 - 29,850 150 

7. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโครงกำร 
 ปัจจัยควำมเสี่ยง 
              - ควำมต่อเนื่องในกำรพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ 
 แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
     - กำรจัดกิจกรรมกำรนิเทศ ติดตำม ในแต่ละกิจกรรมของโครงกำรเพื่อแนะน ำ ช่วยเหลือ 
กำรน ำองค์ควำมรู้ไปปฏิบัติจริง ณ สถำนศึกษำ 
8. กำรประเมินผล 

ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย เครื่องมือ 
เชิงปริมำณ 
1. จ ำนวนโรงเรียนในสังกัดที่เข้ำร่วมกิจกรรมกำรท ำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อ
พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ  
2. จ ำนวนครูในสังกัดที่พัฒนำปรับปรุงคุณภำพกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้
กระบวนกำรวิจัยในชั้นเรียน 

 
ร้อยละ 30 

 
ร้อยละ 30 

 

 
แบบส ำรวจ 

 
แบบส ำรวจ 

เชิงคุณภำพ 
1. ระดับคุณภำพของผลงำนวิจัยทีน่ ำเสนอรำยละเอียดที่แสดงถึง
กำรศึกษำค้นคว้ำทำงทฤษฎีกำรศึกษำที่เชื่อถือได้ ใน 5 บท  
2. ระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนในประเด็นที่เป็นตัวแปรตำมมี
คุณภำพสูงกว่ำปีฐำนเดิม 

 
ระดับมำก-มำก

ที่สุด 
ร้อยละ 3 

 
แบบประเมิน 

 
แบบส ำรวจ 
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ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย เครื่องมือ 
 
 

 

9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
    9.1 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีเอกสำรส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรพัฒนำนวัตกรรมทำงกำรเรียนรู้
ด้วยกำรปรับปรุงคุณภำพกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง ที่ช่วยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

    9.2 ครูผู้สอนในสังกัดมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรปรับปรุงคุณภำพกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้กระบวนกำรวิจัย
เป็นฐำน 

10. กำรอนุมัติโครงกำร 
 
           ลงชื่อ        ไอลดำ คล้ำยส ำริด    ผู้เสนอโครงกำร 
         (นำงสำวไอลดำ คล้ำยส ำริด( 
                             ต ำแหน่งศึกษำนิเทศก์ 
 
         ลงชื่อ      เกศรินทร  จิตรสิงห์   ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร 
           (นำงเกศรินทร  จิตรสิงห์( 
                      ต ำแหน่ง ผูอ้ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

           ลงชื่อ                          ผูใ้ห้ควำมเห็นชอบโครงกำร                                                   
             ( นำยวริุฬห์  แสงงำม( 

ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 

 ลงชื่อ                        ผู้อนุมัติโครงกำร 

               ( นำยวิชัย  แสงศรี( 
                ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
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หน่วยงำน กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ   สพป. ปทุมธำนี เขต 2 
ชื่อโครงกำร พัฒนำศักยภำพกำรจัดกำรเรียนรู้ของพนักงำนรำชกำรและครูอัตรำจ้ำง 
สอดคล้องกับนโยบำยที่    
    นโยบำยที่  1   จัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง 
    นโยบำยที่  2   พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
    นโยบำยที่  3   พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
    นโยบำยที่  4   สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพ มีมำตรฐำน และ
  ลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
    นโยบำยที่ 5    เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร                                      

ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์ 
 1. นำงสำวศรีบังอร  พัวพงษ์ไพโรจน์ เบอร์โทรศัพท์   081-924-6478 
 2. นำงสำวชลธิดำ  จันทร์แก้ว               เบอร์โทรศัพท์   086-135-2087 
 

 

1. หลักกำรและเหตุผล 
  ตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545         
ตำมหมวด 7 ครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ที่มุ่งเน้นให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเป็นผู้มี
คุณภำพตำมมำตรฐำนสำกลที่เหมำะสมกับกำรเป็นวิชำชีพชั้นสูง มีควำมพร้อมและเข้มแข็งในกำรเตรียม
บุคลำกรใหม่และกำรพัฒนำบุคลำกรประจ ำกำรอย่ำงต่อเนื่องให้เทียบเคียงมำตรฐำนสำกล ประกอบกับ             
กำรพัฒนำให้เป็นไปตำมคุณภำพและมำตรฐำนวิชำชีพ 
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 ก ำหนดให้มีกำรเตรียมควำมพร้อม
และพัฒนำครูอัตรำจ้ำงในกำรปฏิบัติหน้ำที่ เพ่ือเพ่ิมพูนควำมรู้  ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยำบรรณวิชำชีพที่เหมำะสมในอันที่จะท ำให้กำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรเกิดประสิทธิภำพและมีประสิทธิผล
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งครูบรรจุใหม่นับว่ำเป็นทรัพยำกรที่มีค่ำยิ่ง  เพรำะเป็นบุคคลที่มีบทบำทและเป็นก ำลังส ำคัญ
ในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนและสื่อกำรเรียนรู้เพ่ือให้บทเรียนน่ำสนใจ  ท้ำทำย  และจูงใจให้นักเรียน           
ใฝ่เรียนรู้ (student engagement) น ำไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนและกำรดูแลส่งต่อนักเรียนให้ประสบ
ผลส ำเร็จในกำรเรียนตำมแนวกำรจัดกำรศึกษำหลักสูตรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน พ.ศ. 2551  จึงจัดให้มีกำรพัฒนำ
ศักยภำพกำรจัดกำรเรียนรู้ของพนักงำนรำชกำรและครูอัตรำจ้ำง เพ่ือเสริมสร้ำงพฤติกรรม คุณธรรม จริยธรรม 
ตลอดจนควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่กำรปฏิบัติงำน 

2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนำควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนรำชกำรและครูอัตรำจ้ำง 
 2. เพ่ือให้พนักงำนรำชกำรและครูอัตรำจ้ำงมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในคุณธรรม จริยธรรม และ
ประพฤติปฏิบัติตนตำมมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน และจรรยำบรรณวิชำชีพ 
 3. เพ่ือเป็นกำรเสริมสร้ำง และพัฒนำศักยภำพในกำรปฏิบัติหน้ำที่ มีพฤติกรรมที่สร้ำงสรรค์ มี
จิตส ำนึกต่อหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ และมุ่งปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 
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3. เป้ำหมำย 
 เชิงปริมำณ  
  1. พนักงำนรำชกำร        จ ำนวน  30  คน 
  2. ครูขั้นวิกฤต          จ ำนวน  34  คน 
  3. บุคลำกรวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์    จ ำนวน  19  คน 
4. บุคลำกรเสริมกำรเรียนกำรสอนให้แก่สถำนศึกษำ   จ ำนวน  93  คน 
 รวมทั้งหมด      จ ำนวน  176 คน 
 เชิงคุณภำพ 
  พนักงำนรำชกำรและครูอัตรำจ้ำงได้รับกำรพัฒนำให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในบทบำทหน้ำที่มี
คุณธรรม จริยธรรม และสำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 

4. วิธีด ำเนินกำร/ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
1. 1. วำงแผนกำรด ำเนินงำน 

1.1 แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
1.2 เสนอขออนุมัติโครงกำร 
1.3 ประชุมคณะกรรมกำรก ำหนดหลักสูตรพัฒนำศักยภำพกำรจัดกำร
เรียนรู้ของพนักงำนรำชกำรและครูอัตรำจ้ำง 
1.4 ก ำหนดกำรด ำเนินกำร 
2. ด ำเนินกำรตำมโครงกำร 
3. สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
4. ติดตำมประเมินผล 
 
 
 

เม.ย. 62 – 
มิ.ย. 62 

 

น.ส. ศรีบังอร 
พัวพงษ์ไพโรจน์ 
น.ส. ชลธิดำ 
จันทร์แก้ว 

 

5. ระยะเวลำและสถำนที่ด ำเนินกำร 
 วันที่ 1  เดือนเมษำยน  2562   ถึง  30  เดือนมิถุนำยน  2562  
 สถำนที่ด ำเนินกำร   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2  
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6. งบประมำณ 
 จ ำนวน  30,000  บำท (สำมหมื่นบำทถ้วน( 
รำยละเอียดดังนี้ : 

กิจกรรมและรำยละเอียด 
ในกำรใช้งบประมำณ 

งบประมำณ 
ที่ใช้ 

งบประมำณจ ำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย 
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมกำรก ำหนด
หลักสูตรเพื่อเสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ครูผู้ช่วยสู่มืออำชีพ 
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
(20 คน x 30 บำท x 1 มื้อ ( 
กิจกรรมที่ 2  ด ำเนินกำรตำมโครงกำร 
- ครูอัตรำจ้ำง  176  คน 
- คณะกรรมกำร/เจ้ำหน้ำที่  14 คน 
  รวม  190  คน 
- ค่ำอำหำรกลำงวัน 
(190 คน x 90 บำท x 1 มื้อ x 1 วัน( 
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
(190 คน x 30 บำท x 2 มื้อ x 1 วัน( 
- ค่ำวัสดุ อุปกรณ์ในกำรจัดท ำเอกสำร
ประกอบกำรประชุม 

 
 
 
 

600 
 
 
 
 
 

17,100 
 

11,400 
 

900 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

600 
 
 
 
 
 

17,100 
 

11,400 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

900 
รวมงบประมำณ 30,000  29,100 900 

*** หมำยเหตุ     ถัวเฉลี่ยทุกรำยกำร 

7. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโครงกำร 
 ปัจจัยควำมเสี่ยง 
  - 
 แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
  - 
8. กำรประเมินผล 

ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย เครื่องมือ 
เชิงปริมำณ 

     ร้อยละของพนักงำนรำชกำรและครูอัตรำจ้ำงในกลุ่มเป้ำหมำยเข้ำ
รับกำรอบรมพัฒนำศักยภำพกำรจัดกำรเรียนรู้ และพัฒนำศักยภำพใน
กำรปฏิบัติหน้ำที่มุ่งปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 

 

 
ร้อยละ 100 

 
แบบตอบรับ 



142 
 

ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย เครื่องมือ 
เชิงคุณภำพ 
      ร้อยละของพนักงำนรำชกำรและครูอัตรำจ้ำงได้รับควำมรู้ควำม
เข้ำใจในบทบำทหน้ำที่ มีคุณธรรม จริยธรรม และสำมำรถปฏิบัติงำนได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 
 
 

 
ร้อยละ 100 

 
แบบประเมิน 

 

 

9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. พนักงำนรำชกำรและครูอัตรำจ้ำงมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนรำชกำร
และครูอัตรำจ้ำง 
 2. พนักงำนรำชกำรและครูอัตรำจ้ำงมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในคุณธรรม จริยธรรม และประพฤติ
ปฏิบัติตนตำมมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน และจรรยำบรรณวิชำชีพ 
 3. พนักงำนรำชกำรและครูอัตรำจ้ำงมีจิตส ำนึกต่อหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ และปฏิบัติงำนมี
ประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 

10. กำรอนุมัติโครงกำร 
              ลงชื่อ           ชลธิดำ  จันทรแ์ก้ว   ผู้เสนอโครงกำร 
                (นำงสำวชลธิดำ  จันทร์แก้ว( 
 ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
                  ลงชื่อ       ศรีบังอร  พัวพงษ์ไพโรจน์   ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร 
            (นำงสำวศรีบังอร  พัวพงษ์ไพโรจน์( 
                        ต ำแหน่ง ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

    ลงชื่อ                               ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร                                                   
                   ( นำยวิรุฬห์  แสงงำม( 

   ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 

  ลงชื่อ                              ผู้อนุมัติโครงกำร 
                   ( นำยวิชัย  แสงศรี( 
                    ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
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หน่วยงำน กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สพป. ปทุมธำนี เขต 2 
ชื่อโครงกำร เสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรปฏิบัติหน้ำที่ครูผู้ช่วยสู่มืออำชีพ 
สอดคล้องกับนโยบำยที่    
    นโยบำยที่  1   จัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง 
    นโยบำยที่  2   พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
    นโยบำยที่  3   พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
    นโยบำยที่  4   สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพ มีมำตรฐำน และ
  ลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
    นโยบำยที่ 5    เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร                                      

ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์ 
 1. นำงสำวศรีบังอร  พัวพงษ์ไพโรจน์ เบอร์โทรศัพท์   081-924-6478 
 2. นำงสำวชลธิดำ  จันทร์แก้ว                 เบอร์โทรศัพท์   086-135-2087 
 

 

1. หลักกำรและเหตุผล 
  ตำมมำตรำ 78 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 
2547  บัญญัติให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำผู้ใดได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้งตำมมำตรำ 45 หรือ
มำตรำ 50  ก่อนกำรมอบหมำยหน้ำที่ให้ปฏิบัติ  ให้ผู้บังคับบัญชำแจ้งภำระงำน มำตรฐำนคุณภำพงำน 
มำตรฐำนวิชำชีพ  จรรยำบรรณวิชำชีพ  เกณฑ์กำรประเมินผลงำน  ระเบียบแบบแผน หลักเกณฑ์และวิธี
ปฏิบัติรำชกำร  บทบำทหน้ำที่ของข้ำรำชกำรในฐำนะเป็นพลเมืองที่ดี ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ. 
ก ำหนดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 เป็นหน่วยงำนกำรศึกษำที่จัดตั้งขึ้นตำม
พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546  มีหน้ำที่ประสำนกำรระดมทรัพยำกร
ด้ำนต่ำง ๆ  รวมทั้งทรัพยำกรบุคคล  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดและกำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐ ำน
กำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ จึงได้จัดท ำแผนกำรพัฒนำและส่งเสริมข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำในหน่วยงำนกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำให้มีควำมรู้  ทักษะ เจตคติ  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตำมจุดมุ่งหมำยของหลักสูตร  โดยที่กำรด ำเนินกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำให้บรรลุวัตถุประสงค์นั้นจะต้อง
พัฒนำบุคลำกรทุกฝ่ำย  ครูเป็นผู้ที่มีควำมส ำคัญต่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  ซึ่งตำมพระรำชบัญญัติ
ระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2547 บัญญัติให้มีกำรพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำเพ่ือเพ่ิมพูนควำมรู้  ทักษะ เจตคติท่ีดี คุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพที่เหมำะสมใน
อันที่จะท ำให้กำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรเกิดประสิทธิภำพและมีประสิทธิผลโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งครูบรรจุใหม่นับว่ำ
เป็นทรัพยำกรที่มีค่ำยิ่ง  เพรำะเป็นบุคคลที่มีบทบำทและเป็นก ำลังส ำคัญในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนและ
สื่อกำรเรียนรู้เพ่ือให้บทเรียนน่ำสนใจ  ท้ำทำย  และจูงใจให้นักเรียนใฝ่เรียนรู้ (student engagement( 
น ำไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนและกำรดูแลส่งต่อนักเรียนให้ประสบผลส ำเร็จในกำรเรียนตำมแนวกำรจัด
กำรศึกษำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ. 2551  จึงจัดให้มีกำรพัฒนำเสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ครูผู้ช่วยสู่มืออำชีพ 
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2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่ให้มีควำมรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 2. เพ่ือให้ครูผู้ช่วยมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในคุณธรรม จริยธรรม และประพฤติปฏิบัติตนตำม
มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน และจรรยำบรรณวิชำชีพ 
 3. เพ่ือให้ครูผู้ช่วยมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ และด ำรงชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และ
สำมำรถน ำมำประยุกต์ใช้ในกำรด ำเนินชีวิตและกำรจัดกำรเรียนรู้ในวิชำชีพ 

3. เป้ำหมำย 
 เชิงปริมำณ      
  ข้ำรำชกำรครูบรรจุใหม่ (ครูผู้ช่วย) ประจ ำปี  2561   จ ำนวน  139  คน 
 เชิงคุณภำพ 
  1. ครูผู้ช่วยได้รับควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และมีเจตคติที่ดีในกำรประกอบวิชำชีพ พร้อมทั้งมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  2. ครูผู้ช่วยมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในคุณธรรม จริยธรรม และประพฤติปฏิบัติตนตำมำตรฐำน
กำรปฏิบัติงำน และจรรยำบรรณวิชำชีพ 
  3. ครูผู้ช่วยเข้ำใจหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง สำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในกำรด ำเนินชีวิต 
และกำรจัดกำรเรียนรู้ในวิชำชีพ 

4. วิธีด ำเนินกำร/ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
1. 1. วำงแผนกำรด ำเนินงำน 

1.1 แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
1.2 เสนอขออนุมัติโครงกำร 
1.3 ประชุมคณะกรรมกำรก ำหนดหลักสูตรเพ่ือเสริมสร้ำงประสิทธิภำพ
กำรปฏิบัติหน้ำที่ครูผู้ช่วยสู่มืออำชีพ 
1.4 ก ำหนดกำรด ำเนินกำร 
2. ด ำเนินกำรตำมโครงกำร 
3. สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
4. ติดตำมประเมินผล 
 

ม.ค. 62 – 
มี.ค. 62 

 

น.ส. ศรีบังอร 
พัวพงษ์ไพโรจน์ 
น.ส. ชลธิดำ 
จันทร์แก้ว 

5. ระยะเวลำและสถำนที่ด ำเนินกำร 
 วันที่ 1  เดือนมกรำคม 2562   ถึง  31 เดือนมีนำคม  2562  
 สถำนที่ด ำเนินกำร   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2  
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6. งบประมำณ 
 จ ำนวน  25,000  บำท (สองหมื่นห้ำพันบำทถ้วน( 
รำยละเอียดดังนี้ : 

กิจกรรมและรำยละเอียด 
ในกำรใช้งบประมำณ 

งบประมำณ 
ที่ใช้ 

งบประมำณจ ำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย 
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมกำรก ำหนด
หลักสูตรเพื่อเสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ครูผู้ช่วยสู่มืออำชีพ 
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
(20 คน x 30 บำท x 1 มื้อ ( 
กิจกรรมที่ 2  ด ำเนินกำรตำมโครงกำร 
- ครูผู้ช่วย  139  คน 
- คณะกรรมกำร/เจ้ำหน้ำที่  11 คน 
รวม  150  คน 
- ค่ำอำหำรกลำงวัน 
(150 คน x 90 บำท x 1 มือ้ x 1 วัน( 
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
(150 คน x 30 บำท x 2 มื้อ x 1 วัน( 
- ค่ำวัสดุ อุปกรณ์ในกำรจัดท ำเอกสำร
ประกอบกำรประชุม 

 
 
 
 

600 
 
 
 
 
 

13,500 
 

9,000 
 

1,900 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

600 
 
 
 
 
 

13,500 
 

9,000 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,900 
รวมงบประมำณ 25,000  23,100 1,900 

*** หมำยเหตุ     ถัวเฉลี่ยทุกรำยกำร 

7. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโครงกำร 
 ปัจจัยควำมเสี่ยง    - 
 แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง - 
8. กำรประเมินผล 

ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย เครื่องมือ 
เชิงปริมำณ 

     ร้อยละของครูผู้ช่วยในกลุ่มเป้ำหมำยเข้ำรับกำรอบรมพัฒนำด้ำน
คุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณวิชำชีพ หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  

 
ร้อยละ 100 

 
แบบตอบรับ 

เชิงคุณภำพ 
     ร้อยละของครูผู้ช่วยได้รับควำมรู้ควำมเข้ำใจในเจตคติ คุณลักษณะที่
พึงประสงค์ คุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณวิชำชีพ หลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 
ร้อยละ 100 

 
แบบประเมิน 
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9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

 1. ครูบรรจุใหม่มีควำมรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 2. ครูผู้ช่วยมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในคุณธรรม จริยธรรม และประพฤติปฏิบัติตนตำมำตรฐำนกำร
ปฏิบัติงำน และจรรยำบรรณวิชำชีพ 

 3. ครูผู้ช่วยมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ และด ำรงชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และ
สำมำรถน ำมำประยุกต์ใช้ในกำรด ำเนินชีวิตกำรจัดกำรเรียนรู้ในวิชำชีพ 

10. กำรอนุมัติโครงกำร 

 
                                    ลงชื่อ         ชลธิดำ  จันทร์แก้ว            ผู้เสนอโครงกำร 
                (นำงสำวชลธิดำ  จันทร์แก้ว( 
                               ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

                  ลงชื่อ       ศรีบังอร  พัวพงษ์ไพโรจน์   ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร 
            (นำงสำวศรีบังอร  พัวพงษ์ไพโรจน์( 
                    ต ำแหน่ง ปฏบิัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

    ลงชื่อ                              ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร                                                   
                  ( นำยวริุฬห์  แสงงำม( 

ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 

  ลงชื่อ                              ผู้อนุมัติโครงกำร 
                  ( นำยวชิัย  แสงศรี( 
                ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
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นโยบายท่ี 4 
สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มี
คุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ า

ทางการศึกษา 
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หน่วยงำน กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร  สพป.ปทุมธำนี เขต 2 
ชื่อโครงกำร ขยำยผลกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล NEW DLTV และ DLIT ไปสู่โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำน
  เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ ปทุมธำนี เขต 2  
สอดคล้องกับนโยบำยที่    
    นโยบำยที่  1   จัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง 
    นโยบำยที่  2   พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
    นโยบำยที่  3   พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
    นโยบำยที่  4   สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มีมำตรฐำน และ
  ลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
    นโยบำยที่ 5    เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร                                  

ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์ 
   1. ว่ำท่ี ร้อยตรี นันทเดช โชคถำวร  เบอร์โทรศัพท์ 08-9132-9744 
 2. นำยเกรียงไกร พุทธไธวัฒน์  เบอร์โทรศัพท์ 08-9669-7967 
 3. นำงอรณิช ลีลำไว  เบอร์โทรศัพท์ 089-669-7967 
 

1. หลักกำรและเหตุผล 

  ตำมท่ี ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้มีนโยบำยที่จะพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำด้วย
เทคโนโลยีทำงไกล (Distance Learning : DL) เพ่ือช่วยแก้ปัญหำกำรขำดแคลนครูในโรงเรียนขนำดเล็กโดย
กำรน ำเทคโนโลยี กำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (Distance Learning Television : DLTV) ซึ่งได้
ด ำเนินกำรมำแล้วอย่ำงต่อเนื่อง และเพ่ือพัฒนำรูปแบบกำรจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรในแต่ละ
พ้ืนที่ได้มำกข้ึน  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จึงได้ด ำเนินกำรขยำยผลกำรจัดกำรศึกษำ
ทำงไกล NEW DLTV และ DLIT  ซึ่งได้ด ำเนินกำรมำแล้วอย่ำงต่อเนื่อง และเพ่ือพัฒนำรูปแบบกำรจัดกิจกรรม
ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรในแต่ละพ้ืนที่ได้มำกข้ึน จึงขออนุมัติโครงกำรขยำยผล DLTV ไปสู่โรงเรียนใน
สังกัด เพื่อช่วยส่งเสริมกำรน ำไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ทั้งนี้เพ่ือช่วยลดช่องว่ำงและเพ่ิมโอกำสในกำร
เข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพให้กับประชำชนคนไทยทุกคนโดยเฉพำะโรงเรียนที่มีปัญหำกำรเข้ำถึงสัญญำณ
อินเทอร์เน็ตและที่อยู่ห่ำงไกล 
            ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 จึงได้ท ำจัดโครงกำรพัฒนำกำรจัด
กำรศึกษำทำงไกล NEW DLTV และ DLIT โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ปทุมธำนี เขต 2   ในปีงบประมำณ 2562 ขึ้น 

 
 
 
 
 



149 
 

 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนำครูผู้สอน ให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจวิธีกำร และเทคนิคกำรประยุกต์ใช้สื่อกำรจัดกำรศึกษำ
ทำงไกล NEW DLTV ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 
 2. เพ่ือพัฒนำครูผู้สอน ให้มีควำมรู้ และสำมำรถดูแลบ ำรุงรักษำอุปกรณ์กำรจัดกำรศึกษำทำงไกล 
NEW DLTV และ DLIT 
 3. เป้ำหมำย 
 เชิงปริมำณ 
  1. ครูผู้สอนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจวิธีกำร และเทคนิคกำรประยุกต์ใช้สื่อ กำรจัดกำรศึกษำ
ทำงไกล NEW DLTV และ DLIT ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน  จ ำนวน  76  คน 
  2. ครูผู้สอน มีควำมรู้ และสำมำรถดูแลบ ำรุงรักษำอุปกรณ์กำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ NEW DLTV และ DLIT  จ ำนวน 76 คน 
 เชิงคุณภำพ 
  1. ครูผู้สอนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจวิธีกำร และเทคนิคกำรประยุกต์ใช้สื่อ ในกำรจัดกิจกรรม 
กำรเรียนกำรสอน ทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ NEW DLTV และ DLIT ได ้ร้อยละ 100 
  2. ครูผู้สอน มีควำมรู้ และสำมำรถดูแลบ ำรุงรักษำอุปกรณ์ กำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ NEW DLTV และ DLIT ได้ ร้อยละ 100 

4. วิธีด ำเนินกำร/ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
1. กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะวิทยำกร/คณะท ำงำน 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
1.1 วำงแผนก ำหนดรำยละเอียดของโครงกำร 
1.2 เสนอโครงกำรและแต่งตั้งคณะท ำงำน 
ประชุมคณะท ำงำนคณะวิทยำกร 
-ก ำหนดหลักสูตร เนื้อหำรำยละเอียด และรูปแบบกำรฝึกปฏิบัติ 
-จัดเตรียมเอกสำรกำรประชุม 

 
 
 
 

4-5 พ.ค. 
2562 

 

 

1. กิจกรรมที่ 2 จัดประชุมปฏิบัติ 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
1.1 จัดประชุมปฏิบัติกำรขยำยผล กำรจัดกำรศึกษำทำงไกล NEW DLTV 
และ DLIT ไปสู่โรงเรียนในสังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 ระยะเวลำ 2 วัน จ ำนวนคน 84 คน 
1.2 นิเทศ ก ำกับ ติดตำม และสรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำม
โครงกำร 

 
 

22-23 พ.ค.
2562 

 
11-18 ก.ค.

2562 
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5. ระยะเวลำและสถำนที่ด ำเนินกำร 
 วันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2562 ถึง 31 กรกฎำคม 2562 
 สถำนที่ด ำเนินกำร ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 

6. งบประมำณ 
 จ ำนวน  30,000 บำท (สำมหมื่นบำทบำทถ้วน 
รำยละเอียดดังนี้ : 

กิจกรรมและรำยละเอียด 
ในกำรใช้งบประมำณ 

งบประมำณ 
ที่ใช้ 

งบประมำณจ ำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย 
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 

กิจกรรมที่ 2 จัดประชุมปฏิบัติ  
2.1 ค่ำตอบแทนวิทยำกร 
(1 คน X 1,200 บำท X 3 ชม.  X 2 วัน( 
2.2 ค่ำอำหำรกลำงวัน 
(76 คน X  90 บำท X 1 มื้อ X 2 วัน( 
2.3 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
(76 คน X  30 บำท X 2 มื้อ X 2 วัน( 
 
 

30,000 
 

 
 

7,200 

 
 
 
 

13,680 
 

9,120 

 
 

รวมงบประมำณ 30,000  7,200 22,800 - 

7. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโครงกำร 

 ปัจจัยควำมเสี่ยง 

  1. กำรจัดกำรศึกษำทำงไกล NEW DLTV และ DLIT ได้เปลี่ยนแปลงดำวเทียมที่ใช้ส่ง
สัญญำณออกอำกำศเป็นดำวเทียมไทยคม 6 ซึ่งเปลี่ยนทิศทำงกำรหันจำนดำวเทียมและมีเทคนิคใหม่ในกำรใช้
อุปกรณ ์

  2. แนวทำงกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศได้พัฒนำรูปแบบ เทคนิค
วิธีกำรใช้ใหม่เป็นประโยชน์ต่อครูผู้สอนและมีสื่อกำรเรียนรู้ที่ทันสมัย สะดวกในกำรเตรียมกำรสอน   

 แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

  1. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 ด ำเนินประชุมเชิงปฏิบัติกำรให้
ครูมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ NEW DLTV และ DLIT 

  2. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 ด ำเนินประชุมเชิงปฏิบัติกำรให้
ครูมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจกำรติดตั้งจำนดำวเทียมและซ่อมบ ำรุงอุปกรณ์ NEW DLTV และ DLIT 
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8. กำรประเมินผล 

ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย เครื่องมือ 

เชิงปริมำณ 
1. ครูผู้สอนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจวิธีกำร และเทคนิคกำรประยุกต์ใช้สื่อ 
กำรจัดกำรศึกษำทำงไกล NEW DLTV และ DLIT ในกำรจัดกิจกรรม
กำรเรียนกำรสอน  จ ำนวน  67  คน 
2. ครูผู้สอน มีควำมรู้ และสำมำรถดูแลบ ำรุงรักษำอุปกรณ์กำรจัด
กำรศึกษำทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ NEW DLTV และ DLIT  
จ ำนวน 67 คน 

 
      76  คน 
 
 
      76  คน 
 

 

 
แบบสังเกต 
แบบสัมภำษณ์ 

 

เชิงคุณภำพ 
1. ครูผู้สอนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจวิธีกำร และเทคนิคกำรประยุกต์ใช้สื่อ 
ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน ทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
NEW DLTV และ DLIT ได้ร้อยละ 100 
2. ครูผู้สอน มีควำมรู้ และสำมำรถดูแลบ ำรุงรักษำอุปกรณ์ กำรจัดกำร
ศึกษำทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ NEW DLTV และ DLIT ได้
ร้อยละ 100 

 
ร้อยละ 100 

 
 

ร้อยละ 100 

 
แบบสังเกต 
แบบสัมภำษณ์ 

 

9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. ครูผู้สอนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจวิธีกำร และเทคนิคกำรประยุกต์ใช้สื่อ ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียน
กำรสอน ทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (NEW DLTV)  ได ้
      2. ครูผู้สอน มีควำมรู้ และสำมำรถดูแลบ ำรุงรักษำอุปกรณ์กำรจัดกำรศึกษำทำงไกล NEW DLTV ได้ 

10. กำรอนุมัติโครงกำร 
 

        ลงชื่อ        นันทเดช โชคถำวร      ผู้เสนอโครงกำร 
(ว่ำที่ ร้อยตรี นันทเดช โชคถำวร( 

      ต ำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำ 
ทำงไกลเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

                          ลงชื่อ                      ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร 
 (นำยวิรุฬห์  แสงงำม(                                                                              

             ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
 

              ลงชื่อ                      ผู้อนุมัติโครงกำร 
(นำยวิชัย  แสงศรี( 

          ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
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นโยบายท่ี 5 
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
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หน่วยงำน กลุ่มอ ำนวยกำร สพป.ปทุมธำนี เขต 2 
ชื่อโครงกำร กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร Smart OBEC  
สอดคล้องกับนโยบำยที่    
    นโยบำยที่  1   จัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง 
    นโยบำยที่  2   พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
    นโยบำยที่  3   พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
    นโยบำยที่  4   สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพ มีมำตรฐำน และ
  ลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
    นโยบำยที่ 5    เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร                                      

ผู้รับผิดชอบโครงกำร  
     นำงบุษบำ กันเกษพิมพ์ และคณะ        เบอร์โทรศัพท์ 083-083-9206626 
 

1. หลักกำรและเหตุผล 
  ด้วยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรส ำนักงำน
ด้วยระบบ Smart OBEC ในส่วนของระบบบริหำรงำนทั่วไป ซึ่งประกอบด้วย งำนทะเบียนหนังสือรำชกำร/งำน
รับ-ส่ง หนังสือรำชกำร/งำนกำรบันทึกเสนอ-สั่งกำร /งำนไปรษณีย์/งำนกำรจองยำนพำหนะ/งำนกำรจองห้อง
ประชุม/งำนกำรมำปฏิบัติรำชกำร ที่น ำมำใช้แทนระบบงำนส ำนักงำนอีเล็กทรอนิกส์ (e-Office( ในส่วนของ
ระบบงำนสำรบรรณเดิม ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป็นไปตำมเป้ำหมำย สำมำรถด ำเนินกำรไปด้วยควำม
เรียบร้อยและส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนได้จัดสรรงบประมำณปี 2562 แผนงำนขยำยโอกำส
และพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ โครงกำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ กิจกรรมหลัก จัดหำระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงเพ่ือกำรศึกษำ และกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนไอซีทีเพ่ือ
กำรศึกษำ เพ่ือสนับสนุนกำรขยำยผลและติดตำมกำรใช้งำนระบบSmart OBEC และ Smart Area ของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและโรงเรียนในสังกัด 

  ดังนั้น เพ่ือให้กำรจัดท ำกำรใช้ระบบ Smart OBEC ในส่วนของระบบงำนบริหำรทั่วไปของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 บรรลุตำมเป้ำหมำย จึงเห็นควรจัดท ำโครงกำร
อบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรใช้งำนระบบSmart OBEC และ Smart Area ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 ขึ้น  

2. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนกำรใช้งำนระบบ Smart OBEC และ Smart Area ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 และโรงเรียนในสังกัดมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 
3. เป้ำหมำย 
  เจ้ำหน้ำที่สำรบรรณของโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี 
เขต 2 จ ำนวน 67 โรง ๆ ละ 1 คน และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 รวม 80 คน  
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4. วิธีด ำเนินกำร/ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
1 
 

1.วำงแผนกำรด ำเนินงำน 
   1.1 แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
   1.2 เสนอขออนุมัติโครงกำร 
   1.3 ก ำหนดกำรด ำเนินกำร 
2. ด ำเนินกำรตำมโครงกำร 
3. สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
4. ติดตำมประเมินผล 

พ.ย. 61–ม.ค 62 นำงบุษบำ     
กันเกษพิมพ์ 

 
5. ระยะเวลำและสถำนที่ด ำเนินกำร 
          วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2561 ถึง 30 มกรำคม 2562  
          สถำนที่ด ำเนินกำร ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 

6. งบประมำณ 
          จำกโครงกำรกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร Smart OBEC ในแผนปฏิบัติกำรปี  2562  
จำกงบบริหำรส ำนักงำน จ ำนวน 15,000 บำท 
 

กิจกรรมและรำยละเอียด 
ในกำรใช้งบประมำณ 

งบประมำณ 
ที่ใช้ 

งบประมำณจ ำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย 
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 

จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำร เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร
โรงเรียน จ ำนวน 67 คน และเจ้ำหน้ำที่ 
สพป.ปท.2 จ ำนวน 13 คน จ ำนวน 1 วัน 
ค่ำอำหำรกลำงวัน 
(80 คน X  30 บำท X 2 มื้อ X 1วัน( ค่ำอำหำร
ว่ำงและเครื่องดื่ม 
(80 คน X  90 บำท X 1 มื้อ X 1 วัน( 
- ค่ำตอบแทนวิทยำกร 
 (1 คน X 600 บำท X 5 ชม.  X 1 วัน( 
 

15,000  
 
 
 
 
 
 
 

3,000 
 
 
 

 
 
 
 

4,800 
 

7,200 

 

รวมงบประมำณ 15,000 3,000 12,000  
หมำยเหตุ  ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร 
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7. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโครงกำร 
            ปัจจัยควำมเสี่ยง 
               - กำรปรับเปลี่ยนบุคลำกรในกำรปฏิบัติงำนธุรกำร 
             แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
             -  มีเจ้ำหน้ำที่ในกำรให้ควำมรู้ในเรื่อง ของ Smart OBEC และ Smart Area 

8. กำรประเมินผล 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ เป้ำหมำย  วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
-เจ้ำหน้ำที่งำนสำรบรรณในส ำนักงำน 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 
ปทุมธำนี เขต 2 และโรงเรียนในสังกัด 
มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรใช้งำน 
ระบบ Smart OBEC และ Smart  
Area ของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและ 
โรงเรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

100 % -แบบประเมิน 
-แบบรำยงำน 

 
 

 

แบบประเมิน 

 
9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
             เจ้ำหน้ำที่งำนสำรบรรณในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 และโรงเรียน
ในสังกัด มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรใช้งำนระบบ Smart OBEC และ Smart Area ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
เพ่ิมข้ึน 
10. กำรอนุมัติโครงกำร 
 

        ลงชื่อ        บุษบำ กันเกษพิมพ์        ผู้เสนอโครงกำร 
                                                 (นำงบุษบำ กันเกษพิมพ์( 
                                             ต ำแหน่ง พนักงำนธุรกำร ชั้น 4 
                                      ลงชื่อ       พวงเพชร  แสงส่อง          ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร 
                                                 (นำงพวงเพชร  แสงส่อง( 
                                        ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร 

                                     ลงชื่อ                          ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร 
                                                 (นำยวิรุฬห์  แสงงำม(                                                                              
             ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 

                                    ลงชื่อ                        ผู้อนุมัติโครงกำร 
                     (นำยวิชัย  แสงศรี( 
               ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
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หน่วยงำน กลุ่มอ ำนวยกำร สพป.ปทุมธำนี เขต 2 
ชื่อโครงกำร เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำตำมหลักธรรมำภิบำล 
สอดคล้องกับนโยบำยที่    
    นโยบำยที่  1   จัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง 
    นโยบำยที่  2   พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
    นโยบำยที่  3   พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
    นโยบำยที่  4   สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพ มีมำตรฐำน และ
  ลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
    นโยบำยที่ 5    เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร                                      

ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์ 
              นำงวันเพ็ญ  ค ำจันทร์   เบอร์โทรศัพท์ 08 -1632 - 8528 
 

 
1. หลักกำรและเหตุผล 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2  รับผิดชอบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ        
ขั้นพ้ืนฐำน ในพื้นที่อ ำเภอล ำลูกกำ อ ำเภอธัญบุรี  และอ ำเภอหนองเสือ  มีโรงเรียนภำครัฐในสังกัดจ ำนวน  67 
โรงเรียน ภำรกิจรับผิดชอบในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำสถำนศึกษำในสังกัด  ทั้งด้ำนกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำ 
กำรบริหำรวิชำกำร กำรบริหำรงบประมำณ  กำรบริหำรบุคคล กำรบริหำรทั่วไป และภำรกิจด้ำนอ่ืน ๆ ที่
สำมำรถส่งเสริมสนับสนุนให้สถำนศึกษำในสังกัด  ได้รับกำรพัฒนำเป็นที่น่ำพอใจ สำมำรถแข่งขันในระดับ
สำกลได ้
                 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2  จึงได้จัดท ำโครงกำรประชุมผู้บริหำร
สถำนศึกษำ ผู้บริหำรและประชุมเจ้ำหน้ำที่ในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต รับทรำบ
ควำมเคลื่อนไหว ปัญหำ และรับข้อเสนอแนะจำกผู้ที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรศึกษำในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำและสถำนศึกษำ กำรประชุม เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ จะท ำให้ได้รับทรำบควำมเคลื่อนไหวปัญหำ  
อุปสรรค และข้อเสนอแนะในภำพรวมของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำในสังกัด   

2.  วัตถุประสงค์ 
           1.  เพ่ือให้ผู้บริหำรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2/ศึกษำนิเทศก์/ 
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ   รับทรำบนโยบำยกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำ ควำมเคลื่อนไหวในกำรบริหำรกำรศึกษำ  
มีควำมรู้ควำมเข้ำใจระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อกฎหมำยและแนวปฏิบัติของทำงรำชกำร และได้แนวทำงในกำร
แก้ไขปัญหำที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำน และมีกำรบริหำรจัดกำรที่ดี       
 2.   เพ่ือติดตำม รับฟังปัญหำและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
 3.   เพ่ือสร้ำงขวัญและก ำลังใจแก่ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และข้ำรำชกำรครูในสังกัด  
 4.  เพื่อแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ  และสร้ำงควำมเข้ำใจอันดีต่อกัน  
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3. เป้ำหมำย 
            3.1  เชิงปริมำณ 
                  3.1.1  ประชุมผู้บริหำรระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2/
ศึกษำนิเทศก์/ผู้บริหำรสถำนศึกษำในสังกัด และเจ้ำหน้ำที่ ๆ เกี่ยวข้อง รวม 90 คน  3 เดือน/ ครั้ง  จ ำนวน         
4  ครั้ง 
                  3.1.2  รอง ผอ.สพป./ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มและประธำนกลุ่มเครือข่ำยเจ้ำหน้ำที่ที่เก่ียวข้อง รวม  
25  คน  เดือนละ  2 ครั้ง รวม 24 ครั้ง 
                  3.1.3 ประชุมบุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 จ ำนวน   
74 คน  3 เดือน/ ครั้ง  รวม 4 ครั้ง 
            3.2  เชิงคุณภำพ   
                  ผู้บริหำรระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/ศึกษำนิเทศก์/ผู้บริหำรกำรศึกษำ/บุคลำกรใน
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 รับทรำบ  นโยบำย ควำมเคลื่อนไหวในกำรบริหำร
จัดกำร มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจระเบียบ กฎหมำยและหลักเกณฑ์ต่ำง ๆ ในกำรปฏิบัติงำนกำรจัดกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำนและมีแนวทำงแก้ไขปัญหำเกี่ยวกับกำรปฏิบัติได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

4. วิธีด ำเนินกำร /ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลำ หมำยเหตุ 

1. ประชุมผู้บริหำรระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี 

เขต 2/ศึกษำนิเทศก์/ผู้บริหำรสถำนศึกษำในสังกัด และเจ้ำหน้ำที่ ๆ 

เกี่ยวข้อง 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
กำรเตรียมกำรก่อนกำรประชุม 
กำรก ำหนดวำระกำรประชุม  กำรออกจดหมำยเชิญประชุม 
กำรจัดเตรียมสถำนท่ีประชุม กำรจัดเตรียมเอกสำรประกอบกำรประชุม 
กำรด ำเนินกำรประชุม 
ด ำเนินกำรประชุมตำมวำระที่ก ำหนด 
สรุปประเด็นกำรประชุม บันทึกกำรประชุม สรุปผลกำรประชุม 
 กำรด ำเนินกำรหลังกำรประชุม 
จัดท ำและแจกจ่ำยรำยงำนกำรประชุม 
ติดตำมผลกำรด ำเนินกำรตำมมตทิี่ประชุม 

1 วัน/ครั้ง 3 ครั้ง 

2. รอง ผอ.สพป./ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม /ประธำนกลุ่มเครือข่ำยและเจ้ำหน้ำที่ที่

เกี่ยวข้อง 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
1.1 เตรียมกำรก่อนกำรประชุม 
1.2 ด ำเนินกำรประชุมตำมวำระท่ีก ำหนด 
1.3 ด ำเนินกำรหลังประชุม 

½ วัน/ครั้ง 10 ครั้ง 
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ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลำ หมำยเหตุ 

3. ประชุมบุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี 

เขต 2 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
1.1 เตรียมกำรก่อนกำรประชุม 
1.2 ด ำเนินกำรประชุมตำมวำระท่ีก ำหนด 
1.3 ด ำเนินกำรหลังประชุม 

วัน/ครั้ง 3 ครั้ง 

5. ระยะเวลำและสถำนที่ด ำเนินกำร 
 วันที่ 1 ตุลำคม 2561 ถึง วันที่  30  กันยำยน  2562 
 สถำนที่ด ำเนินกำร ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 

6. งบประมำณ 
 จ ำนวน  70,000 บำท (เจ็ดหมื่นบำทถ้วน( 
รำยละเอียดดังนี้ : 

กิจกรรมและรำยละเอียด 
ในกำรใช้งบประมำณ 

งบประมำณ 
ที่ใช้ 

งบประมำณจ ำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย 
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมผู้บริหำรสถำนศึกษำในสังกัด 
สพป.ปทุมธำนี เขต 2 

40,500    

ค่ำอำหำรกลำงวัน(90บำทx90คนx3 ครั้ง(  
ค่ำอำหำรว่ำง และเครื่องดื่ม  
 (30 บำท X 90 คน X 3 ครั้ง x 2 มื้อ( 

  
 

24,300 
 

16,200 

 
 
 

กิจกรรมที่ 2  ประชุมประธำนเครือข่ำยใน สพป. 
ปทุมธำนี เขต 2 
2.1  ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
      (30 บำท X 20 คน X 10 ครั้ง(          

6,000   
 
 

6,000 

 

กิจกรรมที่ 3 ประชุมรอง/ ผอ.กลุ่มภำยใน สพป. 
ปทุมธำนี เขต 2 
3.1  ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
      (30 บำท X 15 คน X 3 ครั้ง(          

1,350 
 
 

1,350 

  
 
 

1,350 

 

กิจกรรมที่ 4 ประชุมบุคลำกรใน สพป.ปทุมธำนี 
เขต 2 
4.1  ค่ำอำหำร (90 บำทX60 คนX2 ครัง้( 
4.2  ค่ำอำหำรว่ำง (30 บำทX60 คนX4ครั้ง( 
ค่ำวัสดุ 

18,000   
 

10,800 
7,200 

 
 
 
 

4,150 
รวมงบประมำณ 70,000 - 65,850 4,150 

หมำยเหตุ ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร 
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7. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโครงกำร 

 ปัจจัยควำมเสี่ยง 
             - ไม่มี - 
 แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
            - ไม่มี – 
8. ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย  

ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย 

เชิงปริมำณ 

    ประชุมผู้บริหำรระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี 

เขต 2/ศึกษำนิเทศก์/ผู้บริหำรสถำนศึกษำในสังกัด และเจ้ำหน้ำที่ ๆ เกี่ยวข้อง 

รวม 90 คน  จ ำนวน 3  ครั้ง  

     ประชุมรอง ผอ.สพป./ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มประธำนกลุ่มเครือข่ำย และ

เจ้ำหน้ำที่ท่ีเกี่ยวข้อง รวม 20  คนเดือนละ 1 ครั้ง   รวม 10 ครั้ง 

     ประชุมรอง ผอ.สพป./ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม รวม 15 คน รวม  3  ครั้ง 

     ประชุมบุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี    

เขต 2 จ ำนวน 60 คน  6 เดือน/ ครั้ง  รวม 2 ครั้ง 

 

ร้อยละ 100 

เชิงคุณภำพ 

ผู้บริหำรระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/ศึกษำนิเทศก์/ผู้บริหำรกำรศึกษำ/

บุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 รับทรำบ  

นโยบำย ควำมเคลื่อนไหวในกำรบริหำรจัดกำร  มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจระเบียบ 

กฎหมำยและหลักเกณฑ์ต่ำง ๆ ในกำรปฏิบัติงำนกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน

และมีแนวทำงแก้ไขปัญหำเกี่ยวกับกำรปฏิบัติได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 

ร้อยละ 100 

9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. ผู้เข้ำร่วมโครงกำรได้รับทรำบปัญหำ  อุปสรรค  ข้อเสนอแนะ เกิดกำรเปรียบเทียบ  เพ่ือน ำไปปรับ
ใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำงำนในสถำนศึกษำให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น  
 2. ผู้บริหำรและครู/บุคลำกรใน สพป.ปทุมธำนี เขต 2   สำมำรถด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำได้เป็นไปตำม
นโยบำย  จุดเน้น และสนองตอบต่อกลยุทธ์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ สพป.ปทุมธำนี เขต 2 
 4. ผู้บริหำรและครูสำมำรถน ำผลกำรด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำปีที่ผ่ำนมำ ไปใช้เพื่อกำรพัฒนำ 
ปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนให้มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้น 
 5.ผู้บริหำร  ครูบุคลำกรใน สพป.ปทุมธำนี เขต 2 มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์และกล้ำตัดสินใจมำกขึ้น 
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10. กำรอนุมัติโครงกำร 

                           ลงชื่อ          วันเพ็ญ  ค ำจันทร์          ผู้เสนอโครงกำร 
                    (นำงวันเพ็ญ  ค ำจันทร์(  
                                        ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนธุรกำร ช ำนำญงำน 

               ลงชื่อ          พวงเพชร แสงส่อง        ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร 
                    (นำงพวงเพชร แสงส่อง(  
                                           ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร 
 

                                      ลงชื่อ                           ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร 
                                                  (นำยวิรุฬห์  แสงงำม(                                                                              
          ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
 

                    ลงชื่อ                       ผู้อนุมัติโครงกำร 
                      (นำยวิชัย  แสงศรี( 
           ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
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หน่วยงำน กลุ่มอ ำนวยกำร  สพป.ปทุมธำนี เขต 2 
ชื่อโครงกำร โครงกำรจัดวำงระบบกำรควบคุมภำยใน 
สอดคล้องกับนโยบำยที่    
    นโยบำยที่  1   จัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง 
    นโยบำยที่  2   พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
    นโยบำยที่  3   พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
    นโยบำยที่  4   สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพ มีมำตรฐำน และ
  ลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
    นโยบำยที่ 5    เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร                                      

ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์ 
 นำงภำวนำ  มหำวัตร  เบอร์โทรศัพท์ 08-1343-2763 
 

1. หลักกำรและเหตุผล 

  เนื่องจำกพระรำชบัญญัติวินัยกำรเงินของรัฐ พ.ศ. 2561 มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 20 เมษำยน 2561  โดย
มำตรำ 97  บัญญัติให้หน่วยงำนของรัฐจัดให้มีกำรตรวจสอบภำยใน กำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรจัดกำร
ควำมเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตำมมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยมำตรฐำนและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติกำรควบคุมภำยในส ำหรับหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. 2561 เพ่ือให้กำรจัดท ำรำยงำนกำรติดตำมประเมินผล
กำรควบคุมภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561  สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ดังกล่ำว ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2  จึงจัดท ำโครงกำรนี้ขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 
          2.1 เพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผล ของกำรด ำเนินงำนทุกงำน ซึ่งรวมถึงกำรดูแล รักษำ
ทรัพย์สินกำรป้องกันหรือลดควำมผิดพลำด ควำมเสียหำย กำรรั่วไหล หรือกำรทุจริต 
 2.2 เพ่ือให้เกิดควำมเชื่อถือได้ของรำยงำนของกำรเงิน 
 2.3 เพ่ือให้เกิดกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี นโยบำยและวิธีกำรปฏิบัติ
ที่โรงเรียนได้ก ำหนดขึ้น 
3. เป้ำหมำย 
 เชิงปริมำณ 
            โรงเรียนในสังกัด จ ำนวน  67  แหล่ง  กลุ่มต่ำง ๆ ในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 ด ำเนินกำรจัดวำงระบบกำรควบคุมภำยในตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง
ครบถ้วน 
 เชิงคุณภำพ 
  มีกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังเกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผล ของกำร
ด ำเนินงำนของทุกงำน  
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4. วิธีด ำเนินกำร/ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
1. กิจกรรมที ่1 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรคณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดวำงระบบ

กำรควบคุมภำยในตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง  ภำยในส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2  
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
1.1 ออกค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร 
1.2 จัดเตรียมเอกสำร 
1.3 ด ำเนินกำรประชุม 
1.4 จัดแบบรำยงำน  

1-20
ธันวำคม 61 

 
 
 
 

 

ภำวนำ 

2. กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรพิจำรณำสรุปผลกำรประเมินกำร
ควบคุมภำยในในภำพรวมของ สพป.ปทุมธำนี เขต 2  
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
2.1  จัดเตรียมเอกสำรของโรงเรียน และส ำนักงำนเขต 
2.2  เชิญคณะกรรมกำรประชุม 
2.3  ประชุมคณะกรรมกำรปฏิบัติกำรพิจำรณำสรุปผลกำรประเมิน 
      กำรควบคุมภำยในในภำพรวมของ สพป.ปทุมธำนี เขต 2  
2.4  จัดท ำรำยงำนส่งให้ สพฐ. 

21-26 
ธันวำคม 61 

ภำวนำ 

5. ระยะเวลำและสถำนที่ด ำเนินกำร 
 วันที่ 1  ธันวำคม  2561 ถึง 26 ธันวำคม 2561 
 สถำนที่ด ำเนินกำร   ห้องประชุม ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
6. งบประมำณ 
 จ ำนวน  8,500 บำท (แปดพันห้ำร้อยบำทถ้วน( 
รำยละเอียดดังนี้ : 

กิจกรรมและรำยละเอียด 
ในกำรใช้งบประมำณ 

งบประมำณ 
ที่ใช้ 

งบประมำณจ ำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย 
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติกำร
คณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดวำงระบบกำร
ควบคุมภำยในตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง  
ภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2  
1.1 ค่ำอำหำรกลำงวัน 
 (25 คน X  90 บำท X 1มื้อ X 1วัน( 
 
 

4,000  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

2,250 
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กิจกรรมและรำยละเอียด 
ในกำรใช้งบประมำณ 

งบประมำณ 
ที่ใช้ 

งบประมำณจ ำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย 
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 

1.2 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
 (25 คน X  30 บำท X 2มื้อ X 1วัน( 
1.3 ค่ำวัสดุ 

 
1,500 

 
 

250 

กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรพิจำรณำ
สรุปผลกำรประเมินกำรควบคุมภำยในใน
ภำพรวมของ สพป.ปทุมธำนี เขต 2  
2.1 ค่ำอำหำรกลำงวัน 
 (15 คน X  90 บำท X 1 มื้อ X 2 วัน( 
2.2 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
 (15 คน X  30 บำท X 2 มื้อ X 2 วัน( 
 

4,500  
 
 
 

 
 
 
 

2,700 
 

1,800 

 

รวมงบประมำณ 8,500    

7. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโครงกำร 
 ปัจจัยควำมเสี่ยง 
  - ไม่มี - 
 
8. กำรประเมินผล 

ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย เครื่องมือ 
เชิงปริมำณ 
          โรงเรียนในสังกัด จ ำนวน  67  แหล่ง  กลุ่มต่ำง ๆ ในส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 ด ำเนินกำรจัดวำง
ระบบกำรควบคุมภำยในตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังครบถ้วน 
 
 

 
ร้อยละ 100 

 
แบบรำยงำน 

เชิงคุณภำพ 
มีกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง เกิดประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผล ของกำรด ำเนินงำนของทุกงำน  
 
 
 

 
ผ่ำนกำรประเมิน

มำตรฐำน
ส ำนักงำน 

 
แบบรำยงำน 
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9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 ผลกำรด ำเนินกำรของสถำนศึกษำ และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ มีประสิทธิภำพ
และประสิทธิผล สำมำรถป้องกัน ลดกำรผิดพลำด และควำมเสียหำยที่จะเกิดข้ึนได้ รวมทั้งท ำให้ได้รับควำม
เชื่อถือในกำรรำยงำนทำงกำรเงินตลอดจนสำมำรถปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ ที่เก่ียวข้องได้ถูกต้อง 
 
10. กำรอนุมัติโครงกำร 

          ลงชื่อ         ภำวนำ  มหำวัตร      ผู้เสนอโครงกำร 
(นำงภำวนำ  มหำวัตร( 

ต ำแหน่ง นักจัดกำรงำนทั่วไป ช ำนำญกำรพิเศษ 
 

                     ลงชื่อ         พวงเพชร แสงส่อง   ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร 
(นำงพวงเพชร แสงส่อง( 

ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร                       

 ลงชื่อ                               ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร 
                                                    (นำยวิรุฬห์  แสงงำม(                                                                              
           ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 

                                  ลงชื่อ                               ผู้อนุมัติโครงกำร 
                      (นำยวิชัย  แสงศรี( 
             ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
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หน่วยงำน  กลุ่มนโยบำยและแผน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
ชื่อโครงกำร กำรจัดสรรงบประมำณปี พ.ศ. 2562 และกำรจัดตั้งงบประมำณปี พ.ศ. 2563 
                     งบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 
สอดคล้องกับนโยบำยที่    
    นโยบำยที่  1   จัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง 
    นโยบำยที่  2   พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
    นโยบำยที่  3   พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
    นโยบำยที่  4   สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพ มีมำตรฐำน และ
  ลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
    นโยบำยที่ 5    เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร                                     

ผู้รับผิดชอบโครงกำร          
  1.  นำงกรรณิกำ  เถำปฐม  เบอร์โทรศัพท์ 089-090-9516    
                      2.  นำงเสมอใจ  ธิไชย  เบอร์โทรศัพท์ 089-769-6311 
 

1.  หลักกำรและเหตุผล 

 ด้วยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 มีควำมจ ำเป็นต้องด ำเนินกำร 
จัดสรรงบประมำณปี พ.ศ. 2562 และจัดตั้งงบประมำณงบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 ให้กับโรงเรียนในสังกัด โดยโรงเรียนในสังกัด จ ำนวน 67 โรงเรียน สภำพอำคำรเรียน 
อำคำรประกอบ และสิ่งก่อสร้ำงอ่ืน ๆ ส่วนใหญ่มีสภำพช ำรุดทรุดโทรม จ ำเป็นต้องได้รับกำรปรับปรุงซ่อมแซม  

 เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรดังกล่ำวเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ถูกต้อง และมีประสิทธิภำพสูงสุด 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 จึงต้องด ำเนินกำรประชุมกำรจัดตั้งงบประมำณ 
รำยกำรงบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 และประชุมกำรจัดสรร
งบประมำณ งบด ำเนินงำน ไฟฟ้ำ ประปำ และอ่ืน ๆ ให้กับโรงเรียนในสังกัด 

2.  วัตถุประสงค์ 
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 มีระบบกำรจัดตั้งและจัดสรร
งบประมำณอย่ำงมีประสิทธิภำพ เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย   

3.  เป้ำหมำย  
  เชิงปริมำณ  
  เพ่ือจัดประชุมรำชกำรคณะกรรมกำรจัดตั้งงบประมำณงบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้ำง กำรจัดตั้งงบประมำณงบด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  กำรจัดสรรงบประมำณ
รำยกำรไฟฟ้ำ ประปำ และอ่ืน ๆ จ ำนวน 4 ครั้ง 
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  เชิงคุณภำพ  
  บุคลำกร ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุ มธำนี เขต 2 โรงเรียน และ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ำยมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณ ส่งผลให้กำรจัดสรรงบประมำณเป็นไป
ด้วยควำมเรียบร้อย และมีประสิทธิภำพเกิดประโยชน์สูงสุด 

4. วิธีด ำเนินกำร/ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
 

ที่ กิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
1. กิจกรรมที ่1 กำรจัดตั้งงบประมำณ ส ำหรับเขตพ้ืนที่ 

กำรศึกษำและโรงเรียนในสังกัด 
1.1 ประชุมคณะกรรมกำรจัดตั้งงบประมำณงบลงทุน  
ค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

 

 

 
 

พฤศจิกำยน 
2561 

 
 

นำงกรรณิกำ  เถำปฐม 

2. กิจกรรมที่ 2 กำรจัดสรรงบประมำณงบด ำเนินงำน 
ส ำหรับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและโรงเรียนในสังกัด 
2.1 ประชุมคณะกรรมกำรจัดสรรงบประมำณรำยกำร 
ไฟฟ้ำ-ประปำ  
 
 

 
 

ธันวำคม 
2561 

 
 
นำงเสมอใจ  ธิไชย 

3. กิจกรรมที่ 4 กำรจัดสรรและจัดตั้งงบประมำณ ปี 2561 
4.1 ประชุมคณะกรรมกำรจัดสรรและจัดตั้งงบประมำณปี 2561 
และอ่ืน ๆ 
 
 

 
ตุลำคม 2561-
กันยำยน 2562 

 
นำงเสมอใจ  ธิไชย 
นำงกรรณิกำ  เถำปฐม 

 
5.  ระยะเวลำและสถำนที่ด ำเนินกำร 
 วันที่  ตุลำคม  2561   ถึง  กันยำยน  2562 
 สถำนที่ด ำเนินกำร ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 

 
6. งบประมำณ 
 จ ำนวน  10,500 บำท (หนึ่งหมื่นห้ำร้อยบำทถ้วน( 
รำยละเอียดดังนี้ : 
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กิจกรรมและรำยละเอียด 
ในกำรใช้งบประมำณ 

งบประมำณ
ที่ใช้ 

งบประมำณจ ำแนกตำมหมวด
รำยจ่ำย 

  ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 กำรจัดตั้งงบประมำณ ส ำหรับเขตพ้ืนที่ 
กำรศึกษำและโรงเรียนในสังกัด 
1.1 ประชุมคณะกรรมกำรจัดตั้งงบประมำณงบลงทุน  
ค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2562 
-  ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
    (20 คน x 30 บำท x 2 มื้อ x 1 วัน( 
 - ค่ำอำหำรกลำงวัน 
    (20 คน x 90 บำท x 1 มื้อ x 1 วัน( 

3,000   
 
 
 
 
 

1,200 
 

1,800 

 

กิจกรรมที่ 2 กำรจัดสรรงบประมำณงบด ำเนินงำน 
ส ำหรับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและโรงเรียนในสังกัด 
2.1 ประชุมคณะกรรมกำรจัดสรรงบประมำณรำยกำร 
ไฟฟ้ำ-ประปำ 
-  ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
    (20 คน x 30 บำท x 2 มื้อ x 1 วัน( 
 - ค่ำอำหำรกลำงวัน 
    (20 คน x 90 บำท x 1 มื้อ x 1 วัน( 

3,000   
 
 
 
 
1200 
 
1800 

 

กิจกรรมที่ 3 กำรจัดสรรและจัดตั้งงบประมำณ ปี 2561 
3.1 ประชุมคณะกรรมกำรจัดสรรและจัดตั้งงบประมำณ
ปี 2561 และอ่ืน ๆ 
-  ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
    (15 คน x 30บำท x 2 มื้อ x 2 ครั้ง( 
 - ค่ำอำหำรกลำงวัน 
    (15 คน x 90 บำท x 1 มื้อ x 2 ครั้ง( 

 
4,500 

 

  
 
 
 
1,800 
 
2,700 

 

รวมงบประมำณ 10,500    

หมำยเหตุ   ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร 

7. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโครงกำร 

 ปัจจัยควำมเสี่ยง  - 
 แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง  - 
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8.  กำรประเมินผล 

ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย เครื่องมือ 

เชิงปริมำณ 
ร้อยละของ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี 
เขต 2 มีระบบกำรจัดตั้ง-จัดสรรงบประมำณมีประสิทธิภำพ เป็นไป
ด้วยควำมเรียบร้อย 

 
ร้อยละ 100 

 
แบบสอบถำม 

เชิงคุณภำพ 
ร้อยละของ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี 
เขต 2 และโรงเรียนในสังกัด มีกำรบริหำรงบประมำณ กำรใช้อำคำร
เรียน อำคำรประกอบ ที่ได้รับกำรจัดตั้งและจัดสรรตำมควำม
ต้องกำรจ ำเป็น  

ร้อยละ 100 แบบติดตำม 

 
9.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
  โรงเรียนในสังกัดได้รับกำรจัดตั้ง-จัดสรรงบประมำณ งบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 
อำคำรเรียน อำคำรประกอบ  สิ่งก่อสร้ำงอ่ืน ๆ และงบด ำเนินงำน ไฟฟ้ำ-ประปำ ตำมควำมต้องกำรจ ำเป็นและ
ขำดแคลน 

10.  กำรอนุมัติโครงกำร  

 
                                        ลงชื่อ      กรรณิกำ  เถำปฐม     ผู้เสนอโครงกำร         
                                                      (นำงกรรณิกำ  เถำปฐม(        
                                               ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน 

                                      ลงชื่อ          ลักขณำวรรณ  ภู่สำร      ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร         
       (นำงสำวลักขณำวรรณ  ภู่สำร( 

     ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน 

                                        ลงชื่อ                     ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร 
                                                      (นำยวิรุฬห์  แสงงำม(                                                                              
                  ต ำแหน่ง องผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 

                                         ลงชื่อ                           ผู้อนุมัติโครงกำร 
                       (นำยวชิัย  แสงศรี( 
                     ต ำแหน่งอ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
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หน่วยงำน กลุ่มนโยบำยและแผน สพป.ปทุมธำนี เขต 2 
ชื่อโครงกำร รับกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรของ สพป.ปท. 2 จำก สพฐ. และหน่วยงำน 
สอดคล้องกับนโยบำยที่    
    นโยบำยที่  1   จัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง 
    นโยบำยที่  2   พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
    นโยบำยที่  3   พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
    นโยบำยที่  4   สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพ มีมำตรฐำน และ
  ลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
    นโยบำยที่ 5    เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร                                      

ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์ 
 1.นำยอรรถพงศ์  สุขสมนิตย์ เบอร์โทรศัพท์  02 5233 3348 ต่อ 110 
 2.นำงพวงเพชร  แสงส่อง เบอร์โทรศัพท์ 02 5233 3348 ต่อ 0 
 3.นำงภำวนำ  มหำวัตร   เบอร์โทรศัพท์ 02 5233 3348 ต่อ 0 
 4.นำงสำวพิไลภรณ์  ตระกูลพันธุ์เลิศ    เบอร์โทรศัพท์ 02 5233 3348 ต่อ 105 
 5.นำงวัลลภำ  สำยสุวรรณ เบอร์โทรศัพท์ 02 5233 3348 ต่อ 0 
 
 

 

1. หลักกำรและเหตุผล 
  กำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เป็นอ ำนำจ
หน้ำที่ สพฐ. และหน่วยงำนอ่ืน ที่จะด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรของส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำตำมอ ำนำจหน้ำที่เป็นประจ ำทุกปีงบประมำณ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรรับกำรติดตำมและ
ประเมินผลดังกล่ำว ของ สพป.ปท. 2 เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล               
จึงวำงโครงกำรนี้ขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือจัดประชุมรำชกำรเตรียมกำรและรับกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรของ 
สพป.ปท. 2 จำก สพฐ. และหน่วยงำนอื่น 
3. เป้ำหมำย 
 เชิงปริมำณ 
  จัดประชุมรำชกำร จ ำนวน 28 ครั้ง 
 เชิงคุณภำพ 
   กำรด ำเนินกำรรับกำรติดตำมและประเมินผลจัดกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ของ 
สพป.ปท. 2 จำก สพฐ. และหน่วยงำนอ่ืน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล 
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4. วิธีด ำเนินกำร/ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
ที ่ กิจกรรม 

 
ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมที่ 1 ...กำรประเมินส่วนรำชกำรตำมมำตรกำรปรับปรุง
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562... 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
1.1 ประชุมรำชกำรคณะกรรมกำรจัดท ำกำรประเมินส่วนรำชกำรตำม
มำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562  
1.2 ประชุมรำชกำรคณะอนุกรรมกำรจัดท ำกำรประเมินส่วนรำชกำรตำม
มำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562 
1.3 ประชุมรำชกำรเพ่ือขับเคลื่อนตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพใน
กำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
 

เมษำยน 
2562 

 
 
 
 

 

นำงภำวนำ  
มหำวัตร 

2. กิจกรรมที่ 2 ...กำรประสำนกำรตรวจรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2562... 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
ประชุมรำชกำรประสำนกำรตรวจรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2562 
 

กุมภำพันธ์ 
และสิงหำคม 

2562 
 

นำยอรรถพงศ ์ 
สุขสมนิตย์ 

3. กิจกรรมที่ 3 ...กำรด ำเนินกำรรับกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำร
จัดกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2562... 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
3.1 ประชุมรำชกำรคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำร
จัดกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  
3.2 ประชุมรำชกำรคณะอนุกรรมกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำร
จัดกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
3.3 ประชุมรำชกำรเพ่ือพิจำรณำแบบติดตำมและประเมินผลกำรบริหำร
จัดกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
 
 
 
 

สิงหำคม 
2562 

 
 

นำยอรรถพงศ ์ 
สุขสมนิตย์ 
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ที ่ กิจกรรม 
 

ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

4. กิจกรรมที่ 4 ...กำรด ำเนินกำรรับกำรติดตำมและประเมินผลมำตรฐำน
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
4.1 ประชุมรำชกำรคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลมำตรฐำน
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
4.2 ประชุมรำชกำรคณะอนุกรรมกำรติดตำมและประเมินผลมำตรฐำน
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
4.3 ประชุมรำชกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรติดตำมและประเมินผลมำตรฐำน
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
4.4 ...ประชุมรำชกำรเพ่ือพิจำรณำแบบติดตำมและประเมินผลมำตรฐำน
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562... 

ตุลำคม  
2561 - 
กันยำยน 
2562 

 

นำงวัลลภำ  
สำยสุวรรณ 

5. กิจกรรมที่ 5 ...กำรด ำเนินกำรรับกำรติดตำมและประเมินผลกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561... 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
5.1 ประชุมรำชกำรคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  
5.2 ประชุมรำชกำรคณะอนุกรรมกำรติดตำมและประเมินผลกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
5.3 ประชุมรำชกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรติดตำมและประเมินผลกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  
5.4 ประชุมรำชกำรเพ่ือพิจำรณำแบบติดตำมและประเมินผลกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  

ตุลำคม  
2561 - 
กันยำยน 
2562 

 
 
 
 
 
 

นำงพวงเพชร  
แสงส่อง 

นำงสำวพิไลภรณ์  
ตระกูลพันธุ์เลิศ 

5. ระยะเวลำและสถำนที่ด ำเนินกำร 
 วันที่...ตุลำคม  2561...ถึง...กนัยำยน  2562... 
 สถำนที่ด ำเนินกำร …ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 … 
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6. งบประมำณ 
 จ ำนวน...25,000...บำท (สองหมื่นห้ำพันบำทถ้วน( 
รำยละเอียดดังนี้ : 

กิจกรรมและรำยละเอียด 
ในกำรใช้งบประมำณ 

งบประมำณ 
ที่ใช้ 

งบประมำณจ ำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย 
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 ...กำรประเมินส่วนรำชกำรตำม
มำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติ
รำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562... 
1.1 ประชุมรำชกำรคณะกรรมกำรจัดท ำกำร
ประเมินส่วนรำชกำรตำมมำตรกำรปรับปรุง
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562 
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
(25 คน X 30 บำท X 1 มื้อ X 1 วัน( 
1.2 ประชุมรำชกำรคณะอนุกรรมกำรจัดท ำกำร
ประเมินส่วนรำชกำรตำมมำตรกำรปรับปรุง
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562 
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
(25 คน X 30 บำท X 1 มื้อ X 1 วัน( 
1.3 ประชุมรำชกำรเพ่ือขับเคลื่อนตำมมำตรกำร
ปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
(25 คน X 30 บำท X 1 มื้อ X 2 วัน( 
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กิจกรรมที่ 2 ...กำรประสำนกำรตรวจรำชกำร 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562... 
ประชุมรำชกำรประสำนกำรตรวจรำชกำร 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
(15 คน X 30 บำท X 1 มื้อ X 2 วัน( 
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กิจกรรมที่ 3 ...กำรด ำเนินกำรรับกำรติดตำมและ
ประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรของส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2562... 
    3.1 ประชุมรำชกำรคณะกรรมกำรติดตำม 
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กิจกรรมและรำยละเอียด 
ในกำรใช้งบประมำณ 

งบประมำณ 
ที่ใช้ 

งบประมำณจ ำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย 
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 

และประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรของส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2562  
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
     (25 คน X 30 บำท X 1 มื้อ X 1 วัน( 
     3.2 ประชุมรำชกำรคณะอนุกรรมกำร
ติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562 
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
     (25 คน X 30 บำท X 1 มื้อ X 1 วัน( 
     3.3 ประชุมรำชกำรเพ่ือพิจำรณำแบบ
ติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562 
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
     (25 คน X 30 บำท X 1 มื้อ X 2 วัน( 
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กิจกรรมที่ 4 ...กำรด ำเนินกำรรับกำรติดตำมและ
ประเมินผลมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562... 
     4.1 ประชุมรำชกำรคณะกรรมกำรติดตำม
และประเมินผลมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
     (25 คน X 30 บำท X 1 มื้อ X 1 วัน( 
     4.2 ประชุมรำชกำรคณะอนุกรรมกำรติดตำม
และประเมินผลมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
     (25 คน X 30 บำท X 1 มื้อ X 1 วัน( 
    4.3 ประชุมรำชกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรติดตำม
และประเมินผลมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
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กิจกรรมและรำยละเอียด 
ในกำรใช้งบประมำณ 

งบประมำณ 
ที่ใช้ 

งบประมำณจ ำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย 
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 

     (25 คน X 30 บำท X 1 มื้อ X 5 วัน( 
    4.4 ประชุมรำชกำรเพ่ือพิจำรณำแบบติดตำม
และประเมินผลมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
     (25 คน X 30 บำท X 1 มื้อ X 2 วัน( 

 
(1,500( 
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กิจกรรมที่ 5 ...กำรด ำเนินกำรรับกำรติดตำมและ
ประเมินผลกำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562... 
      5.1 ประชุมรำชกำรคณะกรรมกำรติดตำม
และประเมินผลกำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
     (25 คน X 30 บำท X 1 มื้อ X 1 วัน( 
     5.2 ประชุมรำชกำรคณะอนุกรรมกำร
ติดตำมและประเมินผลกำรประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน
ภำครัฐ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
     (25 คน X 30 บำท X 1 มื้อ X 1 วัน( 
     5.3 ประชุมรำชกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำร
ติดตำมและประเมินผลกำรประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน
ภำครัฐประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
     (25 คน X 30 บำท X 1 มื้อ X 5 วัน( 
     5.4 ประชุมรำชกำรเพ่ือพิจำรณำแบบ
ติดตำมและประเมินผลกำรประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน
ภำครัฐ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  

7,750 
 
 
 

(750( 
 
 
 
 
 

(750( 
 
 
 
 
 

(3,750( 
 

 
 
 
 

(1,500( 
 
 
 
 

  
 
 
 

750 
 
 
 
 
 

750 
 
 
 
 
 

3,750 
 
 
 
 
 

1,500 
 
 

 

 



175 
 

กิจกรรมและรำยละเอียด 
ในกำรใช้งบประมำณ 

งบประมำณ 
ที่ใช้ 

งบประมำณจ ำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย 
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 

- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
     (25 คน X 30 บำท X 1 มื้อ X 2 วัน(    
ค่ำวัสดุ 
 

 
 

2,600 

  
 

 

 
 

2,600 

รวมงบประมำณ 25,000  22,400 2,600 

 

7. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโครงกำร 
 ปัจจัยควำมเสี่ยง 
   - กระบวนกำรรับกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรของ สพป.ปท. 2 จำก สพฐ. และ
หน่วยงำนอ่ืนนี้ เป็นกระบวนกำรปลำยน้ ำ ซึ่งผลกำรด ำเนินกำรจะประสบผลส ำเร็จต้องมีกระบวนกำรต้นน้ ำและ
กระบวนกำรกลำงน้ ำด้วย 
 แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
  - ขับเคลื่อนกำรบริหำรกระบวนกำรท ำงำน ทั้งกระบวนกำรต้นน้ ำ กระบวนกำรกลำงน้ ำ และ
กระบวนกำรปลำยน้ ำ ให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล... 

8. กำรประเมินผล 
ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย เครื่องมือ 

เชิงปริมำณ 
     จ ำนวนครั้งในกำรจัดประชุมรำชกำร 
 

 
ร้อยละ 80  

 
แบบประเมินผล 

เชิงคุณภำพ 
     ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรรับกำรติดตำมและประเมินผล
กำรบริหำรจัดกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 
 

 
ผลกำร

ประเมินผล 
อยู่ในระดับสูงขึ้น 

 
แบบประเมินผล 

 

9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 ผลกำรประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ของ สพป.ปท. 2 จำก 
สพฐ. และหน่วยงำนอื่น มีผลคะแนนเฉลี่ยอยู่ในอันดับที่สูงขึ้น  
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10. กำรอนุมัติโครงกำร 
 
       ลงชื่อ        อรรถพงศ์  สุขสมนิตย์         ผู้เสนอโครงกำร 
                   (นำยอรรถพงศ์  สุขสมนิตย์( 
                                  ต ำแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ 
 
                                      ลงชื่อ          ลักขณำวรรณ  ภู่สำร      ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร         

       (นำงสำวลักขณำวรรณ  ภู่สำร( 
     ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน 

                                        ลงชื่อ                              ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร 
                                                     (นำยวิรุฬห์  แสงงำม(                                                                              
               ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 

                                         ลงชื่อ                           ผู้อนุมัติโครงกำร 
                       (นำยวชิัย  แสงศรี( 
               ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
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หน่วยงำน กลุ่มนโยบำยและแผน สพป.ปทุมธำนี เขต 2 
ชื่อโครงกำร พัฒนำระบบข้อมูลและสำรสนเทศ เพ่ือกำรบริหำรจัดกำร Big Data ปีกำรศึกษำ พ.ศ. 2562  
สอดคล้องกับนโยบำยที่    
    นโยบำยที่  1   จัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง 
    นโยบำยที่  2   พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
    นโยบำยที่  3   พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
    นโยบำยที่  4   สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพ มีมำตรฐำน และ
  ลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
    นโยบำยที่ 5    เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร                                      

ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์ 
1. นำงอรณิช   ลีลำไว  เบอร์โทรศัพท์ 086-361-9202 

 

 
1. หลักกำรและเหตุผล 
  ด้วยกระทรวงศึกษำธิกำร ได้ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับนักเรียนที่ไม่มี
หลักฐำนทำงทะเบียนรำษฎรหรือไม่มีสัญชำติไทย เพ่ือให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำถือ
ปฏิบัติและด ำเนินกำรร่วมมือกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง โดยยึดหลักกฎหมำย ยึดหลักปฏิบัติตำมประกำศ
กระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรรับนักเรียนนักศึกษำที่ไม่มีหลักฐำนทะเบียนรำษฎรหรือไม่มีสัญชำติไทย       
เมื่อวันที่ 19 มกรำคม 2561 และระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยหลักฐำนในกำรรับนักเรียน นักศึกษำเข้ำ
เรียนในสถำนศึกษำ พ.ศ. 2548 เมื่อวัน 5 กันยำยน 2548 อย่ำงเคร่งครัด โดยตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2561 เป็นต้น
ไป ให้ด ำเนินกำรก ำหนดรหัสประจ ำตัวนักเรียนที่เข้ำรับบริกำรกำรศึกษำส ำหรับผู้ที่ไม่มีหลักฐำนทำงทะเบียน
รำษฎรหรือไม่มีสัญชำติไทยทำง www.gcode.moe.go.th  ประกอบกับปัจจุบันมีกำรพัฒนำระบบในกำร
ตรวจสอบนักเรียนเข้ำเรียน โดยใช้ระบบอ่ำนบัตรประจ ำตัวประชำชนที่สำมำรถเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียน
ทั้งระบบ (Smart Card) ซึ่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้จึงพัฒนำให้ระบบฐำนข้อมูล
รองรับกำรใช้งำนระบบ Smart Card เพ่ือใช้ประโยชน์จำกฐำนข้อมูลทะเบียนรำษฎรในกำรตรวจสอบนักเรียน
ทั้งระบบ เพ่ือไม่ให้มีนักเรียนซ้ ำซ้อนกัน ดังนั้น ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 จึงมี
ควำมจ ำเป็นและได้จัดท ำโครงกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและพัฒนำข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือ
กำรบริหำร เพ่ือให้รองรับกำรจัดเก็บข้อมูลในปีกำรศึกษำ 2561 ซึ่งประกอบด้วย โปรแกรม Data 
Management Center 2018 (กำรใช้งำนระบบ Smart Card ในกำรรับนักเรียน( ก ำหนดรหัสประจ ำตัว
นักเรียนที่เข้ำรับบริกำรกำรศึกษำส ำหรับผู้ที่ไม่มีหลักฐำนทำงทะเบียนรำษฎรหรือไม่มีสัญชำติไทย ทำง 
www.gcode.moe.go.th โปรแกรมที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง (B-Obec( โปรแกรมครุภัณฑ์ (M-Obec( โปรแกรม
ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรกำรศึกษำ (EMIS)  และกำรจัดท ำคลังข้อมูลสำรสนเทศบนเว็บไซต์ส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
 
 

http://www.gcode.moe.go.th/
http://www.gcode.moe.go.th/
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2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศ มำช่วยสนับสนุนพัฒนำด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ 
2. ผู้บริหำรสถำนศึกษำและครูผู้รับผิดชอบงำนข้อมูลสำรสนเทศของโรงเรียน มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจถึง 

ควำมส ำคัญของงำนข้อมูลสำรสนเทศ 
3. ครูผู้รับผิดชอบงำนข้อมูลสำรสนเทศ สำมำรถจัดเก็บข้อมูลพัฒนำระบบฐำนข้อมูลและงำน

สำรสนเทศของโรงเรียนได้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
4. ผู้บริหำรสถำนศึกษำหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง สำมำรถน ำข้อมูลสำรสนเทศไปใช้ในกำรบริหำรได้

อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
5. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 มีระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศที่ถูกต้อง

และเป็นปัจจุบัน ในกำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำ 
3. เป้ำหมำย 
 เชิงปริมำณ 

เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบข้อมูลสำรสนเทศทุกโรงเรียน ในสั งกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2   จ ำนวน 67 โรงเรียน  (จ ำนวน 67 คน(  และเจ้ำหน้ำที่ผู้เกี่ยวข้อง  รวมทั้งสิ้น 
75 คน  

เชิงคุณภำพ 
1. ทุกโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกศึกษำปทุมธำนี เขต 2 มีระบบ 

ฐำนข้อมูลและงำนสำรสนเทศที่เกี่ยวกับสถำนศึกษำ นักเรียน บุคลำกร และสถิติกำรศึกษำที่ถูกต้อง ครบถ้วน 
และเป็นปัจจุบัน 
     2. ผู้บริหำรสถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2       
ทุกโรงเรียน น ำข้อมูลสำรสนเทศท่ีได้จำกกำรเก็บรวบรวมและประมวลผลไปใช้ประกอบกำรบริหำรงำนได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพ 

3. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 สำมำรถบริหำรงำนโดยใช้ระบบ
ข้อมูลสำรสนเทศได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และสำมำรถให้บริกำรแก่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องได้ 

 
4. วิธีด ำเนินกำร/ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
1. กิจกรรมที่  1 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนเทคโนโลยี

สำรสนเทศและพัฒนำข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำร  ปีกำรศึกษำ 
2561 ให้กับโรงเรียนในสังกัดและผู้เกี่ยวข้อง จ ำนวน  75  คน 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
1.1 ประชุมคณะกรรมกำรและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
1.2  ประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรพัฒนำระบบข้อมูลและสำรสนเทศ เพ่ือ
กำรบริหำรจัดกำร Big Data 
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
2. กิจกรรมที่ 2 สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
2.1  ก ำกับ ติดตำม กำรจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรำยบุคคล 
2.2  จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ข้อมูลนักเรียนรำยบุคคล (ข้อมูล  
       10 มิถุนำยน 2562( ปีกำรศึกษำ 2562 

  

3. กิจกรรมที่ 3  จัดท ำคลังข้อมูล Big Data บนเว็บไซต์ของ 
สพป.ปทุมธำนี เขต 2 

  

5. ระยะเวลำและสถำนที่ด ำเนินกำร 
 วันที่ ..... เดือน เมษำยน....พ.ศ.2562  ถึงวันที่ .........เดือน กันยำยน...พ.ศ.2562........... 
 สถำนที่ด ำเนินกำร ห้องประชุมจ ำรูญ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2  

6. งบประมำณ 
 จ ำนวน  30,000 บำท (สำมหมื่นบำทถ้วน(  รำยละเอียดดังนี้ : 

กิจกรรมและรำยละเอียด 
ในกำรใช้งบประมำณ 

งบประมำณ 
ที่ใช้ 

งบประมำณจ ำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย 
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำบุคลำกร
ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและพัฒนำข้อมูล
สำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำร ปีกำรศึกษำ 2561 
ให้กับโรงเรียนในสังกัด จ ำนวน 67 โรงเรียน และ
ผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 75 คน 
1.1 ค่ำตอบแทนวิทยำกร 

( 1 คน X 1,200 บำท X 6 ชม. X 1 วัน( 
( 2 คน X 600 บำท X 5 ชม. X 1 วัน( 

1.2 ค่ำอำหำรกลำงวัน 
(75 คน X 90 บำท X 1 มื้อ( 

1.3 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
(75 คน X 30 บำท X 2 มื้อ( 

24,450  
 
 
 
 
 

7,200 
6,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6,750 
 

4,500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กิจกรรมที่ 2 สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร -  

 
 

 
- 
 

กิจกรรมที่ 3 จัดท ำคลังข้อมูลสำรสนเทศ Big 
Data  
-ประชุมคณะกรรมกำรจัดท ำคลังข้อมูลฯ 
  จ ำนวน 20 คน 

3.1 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 

5,550  
 

 
 
 
 

2,400 
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กิจกรรมและรำยละเอียด 
ในกำรใช้งบประมำณ 

งบประมำณ 
ที่ใช้ 

งบประมำณจ ำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย 
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 

    
(20 คน X  30 บำท X 2 มื้อ X 2 วัน( 
3.2 ค่ำพำหนะ (2 คน X 600 บำท X 2 วัน( 
3.3 ค่ำวัสดุ 

   
2,400 

 
 

750 
รวมงบประมำณ 30,000 13,200 16,050 750 

*หมำยเหตุ ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร 

7. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโครงกำร 
ปัจจัยควำมเสี่ยง 

 1.ระหว่ำงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร ระบบอินเตอร์เน็ตไม่เสถียร ท ำให้โรงเรียนไม่สำมำรถเข้ำสู่ 
ระบบกำรท ำงำนของโปรแกรมได้  

 2. ผู้บริหำรไม่ให้ควำมส ำคัญของกำรจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรำยบุคคล 
 แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

 1. กรณีระบบอินเตอร์เน็ตไม่เสถียร  ควรให้โรงเรียนศึกษำจำกคู่มือ และดูวิธีกำรปฏิบัติจำก
วิทยำกรให้เข้ำใจก่อน 

 2. กรณีผู้บริหำรไม่ให้ควำมส ำคัญของกำรจัดเก็บข้อมูล ควรท ำควำมเข้ำใจ ชี้แจงให้ทรำบถึง
ผลประโยชน์ และหรือผลกระทบต่อกำรจัดเก็บข้อมูลของโรงเรียน พร้อมทั้งวิธีกำรจัดเก็บข้อมูล  

8. กำรประเมินผล 
ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย เครื่องมือ 

เชิงปริมำณ 

โรงเรียนในสังกัด จ ำนวน 67 โรงเรียน สำมำรถจัดเก็บข้อมูลและจัดท ำ
สำรสนเทศได้ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ตำมก ำหนดของ สพฐ.  

 

 

ร้อยละ 100 

 

 

กำรสังเกต 

กำรฝึกปฏิบัติ 

เชิงคุณภำพ 

โรงเรียนในสังกัด สพป.ปทุมธำนี เขต 2  มีระบบฐำนข้อมูลและงำน
สำรสนเทศที่เก่ียวกับสถำนศึกษำ นักเรียน บุคลำกร และสถิติกำรศึกษำ
ที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 

 

 

 

ร้อยละ 100 

 

ข้อมูล
สำรสนเทศ 
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9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. โรงเรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรำยบุคคล โปรแกรม Data 

Management Center 2018 และสำมำรถจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรำยบุคคล ตำมปฏิทินกำรจัดเก็บของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ครบทุกโรงเรียน 

2. โรงเรียนสำมำรถจัดกำรศึกษำแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐำนทะเบียนรำษฎรหรือไม่มีสัญชำติไทย (ฉบับ
ปรับปรุงใหม่ พ.ศ.256๐( ได้ 

3. โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนจัดเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ (M-Obec( ข้อมูลสิ่งก่อสร้ำง (B-Obec( และมี
ข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรกำรศึกษำ (EMIS( คลังข้อมูลสำรสนเทศ Big Data  ที่มีควำมถูกต้อง ครบถ้วน และ
เป็นปัจจุบัน 

10. กำรอนุมัติโครงกำร 
          ลงชื่อ         อรณิช    ลีลำไว         ผู้เสนอโครงกำร 
               ( นำงอรณิช    ลลีำไว( 

                             ต ำแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร 

                                 ลงชื่อ      ลักขณำวรรณ  ภู่สำร      ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร                                               
    (นำงสำวลักขณำวรรณ  ภู่สำร( 

    ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน 
 

 ลงชื่อ                   ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร 
                                               (นำยวิรุฬห์  แสงงำม(                                                                              
       ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 

                                  ลงชื่อ                          ผูอ้นุมัติโครงกำร 
                (นำยวิชัย  แสงศรี( 
         ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
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หน่วยงำน กลุ่มกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ สพป.ปทุมธำนี เขต 2  
ชื่อโครงกำร ประชุมเร่งรัดกำรใช้จ่ำยเงินประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
สอดคล้องกับนโยบำยที่    
    นโยบำยที่  1   จัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง 
    นโยบำยที่  2   พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
    นโยบำยที่  3   พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
    นโยบำยที่  4   สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพ มีมำตรฐำน และ
  ลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
    นโยบำยที่ 5    เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร                                      

ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์ 
1. นำงสำวบุญส่ง ทองระย้ำ  เบอร์โทรศพัท์ 081-8411-535 
2. นำงนพวรรณ  แสงจันทร์  เบอร์โทรศัพท์ 063-380-4224 
 

1. หลักกำรและเหตุผล 
  1.1 เพ่ือให้ผลกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ผลกำรเบิก
จ่ำยเงินกันไว้เบิกเหลือมปีงบประมำณ 2561 และปีงบประมำณก่อนหน้ำ กำรก่อหนี้ผูกพันงบลงทุนเป็นไปตำม
มำตรกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้จ่ำยงบประมำณ รำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. 2562 
          1.2 เพ่ือให้กำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ งบประมำณเบิกแทนกัน แล้วเสร็จภำยใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

2. วัตถุประสงค์ 
 1. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี  เขต 2 สำมำรถเบิกจ่ำยเงิน

งบประมำณเงินงบประมำณเบิกแทนกัน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2562  ได้ครบถ้วน ถูกต้อง แล้วเสร็จ
ภำยในงบประมำณและเป็นไปตำมมำตรกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรใช้จ่ำยงบประมำณ รำยจ่ำยประจ ำปี                 
พ.ศ. 2562 

 2. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2  และโรงเรียนในสังกัดทุก
โรงเรียนสำมำรถเบิกจ่ำยเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ของปีงบประมำณ  พ.ศ. 2562  และปีงบประมำณก่อนหน้ำ  
ได้ครบถ้วนถูกต้องแล้วเสร็จภำยในปีงบประมำณ และเป็นไปตำมมำตรกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรใช้จ่ำย
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ.  2562 
3. เป้ำหมำย 
 เชิงปริมำณ 

1. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2  สำมำรถเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ภำพรวมได้ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 96 และงบลงทุนได้ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 88 และ
รำยจ่ำยประจ ำร้อยละ 98.36  
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2. สถำนศึกษำในสังกัด จ ำนวน 67 โรงเรียน สำมำรถเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ 

พ.ศ.   2562  ได้ครบถ้วน  ถูกต้อง  แล้วเสร็จภำยในปีงบประมำณ  และเป็นไปตำมมำตรกำรเพ่ิมประสิทธิภำพ
กำรใช้จ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. 2562 

เชิงคุณภำพ 
1. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 มีผลกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณและ

สำมำรถก่อหนี้ผูกพันงบลงทุน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ครบถ้วน ถูกต้อง แล้วเสร็จภำยใน
ปีงบประมำณและเป็นไปตำมมำตรกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรใช้จ่ำยงบประมำณ รำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. 2562 

2. สำรทมำรถเบิกจ่ำยเงินงบประมำณเบิกแทนกัน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2562 ได้ครบถ้วน
ถูกต้อง แล้วเสร็จภำยในปีงบประมำณ 

 
4. วิธีด ำเนินกำร/ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
1. กิจกรรมที่ 1 ประชุมเร่งรัดกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณของ    

สพป. ปทุมธำนี เขต 2 และโรงเรียนในสังกัดทุกสิ้นไตรมำส 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
1.1 วำงแผนด ำเนินกำร 

- ตรวจสอบงบประมำณค่ำใช้จ่ำยที่ใช้ในปีที่ผ่ำนมำ 
- ก ำหนดวงเงินค่ำใช้จ่ำย 
- ขออนุมัติโครงกำร 

1.2 ด ำเนินกำรตำมแผน 
     - ด ำเนินกำรเบิกจ่ำย 
1.3 ติดตำมและประเมินผล 
 
 
 

ตุลำคม  2561 – 
30 กันยำยน 2562 

 
 
 
 

 

นำงสำวบุญส่ง  
ทองระย้ำ    
 

 

5. ระยะเวลำและสถำนที่ด ำเนินกำร 
 วันที่  1  ตุลำคม  2561  ถึงวันที่  30  กันยำยน  2562 
 สถำนที่ด ำเนินกำร ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
6. งบประมำณ 
 จ ำนวน  5,000  บำท (ห้ำพันบำทถ้วน( 

รำยละเอียดดังนี้ : 
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กิจกรรมและรำยละเอียด 

ในกำรใช้งบประมำณ 
งบประมำณ 

ที่ใช้ 
งบประมำณจ ำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย 

ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 
กิจกรรมที่ 1 ประชุมเร่งรัดกำรใช้จ่ำยเงิน
งบประมำณของ สพป. ปทุมธำนี เขต 2 และ
โรงเรียนในสังกัดทุกสิ้นไตรมำส 

1.1 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
(25คน X 35 บำท X 4 มื้อ( 
1.2 ค่ำวัสดุ 

 
 
 

3,500.- 
 

1,500.- 

 
 

 
 
 

3,500.- 
 
 

 
 
 
 
 

1,500.- 
รวมงบประมำณ 5,000.-  3,500.- 1,500.- 

*หมำยเหตุ  ขอถั่วจ่ำยทุกรำยกำร 
7. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโครงกำร 

ปัจจัยควำมเสี่ยง 
1. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  แจ้งอนุมัติเงินประจ ำงวดงบลงทุนล่ำช้ำ 
2. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนก ำหนดเกณฑ์คุณลักษณะและจัดส่งแบบรูป

รำยกำรให้ล่ำช้ำ 
3. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนแจ้งอนุมัติเงินประจ ำงวดโดยเฉพำะงบด ำเนินงำน

ในช่วงสิ้นปีงบประมำณจ ำนวนมำก 
4. งบด ำเนินงำน  บำงรำยกำรอนุมัติเงินประจ ำงวดตั้งแต่ต้นปี แต่ก ำหนดเกณฑ์กำรใช้จ่ำยแล้ว

เสร็จในช่วงใกล้สิ้นปีงบประมำณ 
 แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

1. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนต้องแจ้งอนุมัติเงินประจ ำงวดงบลงทุนให้รวดเร็ว 
2. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนต้องก ำหนดเกณฑ์คุณลักษณะและแบบรูปรำยกำร

ให้แล้วเสร็จก่อนแจ้งอนุมัติเงินประจ ำงวด 
3. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนต้องอนุมัติเงินประจ ำงวดต่อเมื่อก ำหนดเกณฑ์กำร

ใช้จ่ำยแล้วเสร็จ 
 

8. กำรประเมินผล 
ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย เครื่องมือ 

เชิงปริมำณ 
1. ร้อยละผลกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณของ สพป. ปทุมธำนี 
เขต  2  เป็นไปตำมมำตรกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรใช้จ่ำยเงิน
งบประมำณ รำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. 2562 
 

 
-ภำพรวมไม่น้อย
กว่ำ ร้อยละ 96  
-งบลงทุนไม่น้อย
กว่ำร้อยละ  88  
- รำยจ่ำยประจ ำ
ร้อยละ 98.36  

 
-ผลกำรเบิกจ่ำยเงิน
ในระบบ GFMIS 
-ผลกำรเบิกจ่ำยเงิน
ในระบบ GFMIS 
-ผลกำรเบิกจ่ำยเงิน
ในระบบ GFMIS 
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ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย เครื่องมือ 
เชิงคุณภำพ 
1. โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนสำมำรถเบิกจ่ำยเงินได้แล้วเสร็จ
ภำยในปีงบประมำณ 
 

 
67  โรงเรียน 

 

รำยงำนผลกำรเร่งรัด
ติดตำมกำรใช้จ่ำยเงิน
ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2562 

 

9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 สำมำรถเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  ภำพรวมได้ไม่น้อยร้อยละ 96 งบลงทุนได้ไม่น้อยกวำร้อยละ 88 และ งบ
รำยจ่ำยประจ ำ ร้อยละ 98.36 

2. โรงเรียนในสังกัด จ ำนวน 67 โรงเรียน สำมำรถเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2562 ได้ครบถ้วน ถูกต้อง แล้วเสร็จภำยในปีงบประมำณ และเป็นไปตำมมำตรกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ รำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. 2562 

3. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 มีผลกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณและ
สำมำรถก่อหนี้ผูกพันงบลงทุน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ครบถ้วน ถูกต้อง แล้วเสร็จภำยใน
ปีงบประมำณและเป็นไปตำมมำตรกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรใช้จ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ.2562 

4. สำมำรถเบิกจ่ำยเงินงบประมำณเบิกแทนกัน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ได้ครบถ้วนถูกต้อง
แล้วเสร็จภำยในปีงบประมำณ 
10. กำรอนุมัติโครงกำร 

          ลงชื่อ       บุญส่ง  ทองระย้ำ      ผู้เสนอโครงกำร 
          (นำงสำวบุญส่ง  ทองระย้ำ( 
         ต ำแหน่ง นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำร 
 

           ลงชื่อ     นพวรรณ  แสงจันทร์   ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร 
           (นำงนพวรรณ  แสงจันทร์( 

                           ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ 

 ลงชื่อ                    ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร 
                                               (นำยวิรุฬห์  แสงงำม(                                                                              
           ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 

                                  ลงชื่อ                          ผูอ้นุมัติโครงกำร 
                (นำยวิชัย  แสงศรี( 
            ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
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หน่วยงำน กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ สพป.ปทุมธำนี เขต 2 
ชื่อโครงกำร  ก.ต.ป.น: กำรพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือกำรนิเทศ ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ

 กำรศึกษำ    
สอดคล้องกับนโยบำยที่    
    นโยบำยที่  1   จัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง 
    นโยบำยที่  2   พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
    นโยบำยที่  3   พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
    นโยบำยที่  4   สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพ มีมำตรฐำน และ
  ลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
    นโยบำยที่ 5    เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร                                      

ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์ 
 1. นำงสำยชล  จั่นทองค ำ เบอร์โทรศัพท์  0-814-598-503 

1. หลักกำรและเหตุผล     

           ตำมกฎกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรก ำหนดจ ำนวนหลักเกณฑ์และวิธีกำรได้มำของ
คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ พ.ศ. 2548 ที่ก ำหนดว่ำในแต่ละเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำให้มีคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ โดยที่
ระบุอ ำนำจหน้ำที่ไว้เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรและสนองตอบตำม
มำตรฐำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำในกำรจัดให้มีระบบก ำกับ ดูแล ติดตำมประเมินผลและนิเทศสถำนศึกษำให้มี
ประสิทธิภำพ และประเมินผลกำรบริหำรและกำรด ำเนินกำร โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำนและ
สถำนศึกษำในสังกัด เพ่ือเตรียมกำรรับกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลจำกภำยนอก 

           ดังนั้น เพ่ือให้กำรจัดกำรศึกษำมีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง โดยมีระบบกำรติดตำม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำของหน่วยงำนและสถำนศึกษำในแต่ละด้ำนครบถ้วน มีพลังขับเคลื่อนสู่กำร
พัฒนำคุณภำพผู้เรียนให้ได้ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ปทุมธำนี เขต 2 จึงได้จัดท ำโครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
กำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 

2. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำในสังกัดให้ได้ตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำ 

3. เพ่ือน ำผลกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำมำใช้ในกำรปรับปรุงและพัฒนำคุณภำพ
กำรจัดกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง 
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3. เป้ำหมำย 
 เชิงปริมำณ 

  1. ประชุมคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ 2 เดือน/ครั้ง  
รวม 4 ครั้ง   ต่อปีงบประมำณ จ ำนวน 25 คน  

  2. จัดท ำเอกสำรประกอบกำรประขุมและเอกสำรทำงวิชำกำรของคณะกรรมกำร  ก.ต.ป.น.  
จ ำนวน 2 รำยกำร/ครั้ง 

 เชิงคุณภำพ 
  1. คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่

กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 ได้รับกำรเพ่ิมพูนประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนร่วมกันอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

  2. สถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 ได้รับกำร
ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง และมีควำมพร้อมในกำรรับกำรประเมินจำก
หน่วยงำนภำยนอก  

4. วิธีด ำเนินกำร/ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมกำรติดตำม  ตรวจสอบ และ

ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  และคณะอนุกรรมกำรติดตำม ฯ          
จ ำนวน  4 ครั้ง 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
2.1 แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำร 
2.2 จัดท ำเอกสำรวำระกำรประชุม  
2.3 จัดประชุมคณะกรรมกำร ฯ 
2.4 รำยงำนผลกำรประชุม  ฯ 
 

ต.ค. 61- 
ก.ย. 62 

นำงสำยชล  จั่นทองค ำ
และคณะกรรมกำร 

5. ระยะเวลำและสถำนที่ด ำเนินกำร 
 วันที่ 1 ตุลำคม 2561 ถึง 30 กันยำยน 2562 
 สถำนทีด่ ำเนินกำร สพป. ปทุมธำนี เขต 2  
 
6. งบประมำณ 
 จ ำนวน  75,000  บำท (เจ็ดหมื่นห้ำพันบำทถ้วน(      รำยละเอียดดังนี้ : 
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กิจกรรมและรำยละเอียด 
ในกำรใช้งบประมำณ 

งบประมำณ 
ที่ใช้ 

งบประมำณจ ำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย 
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1  ประชุมคณะกรรมกำรติดตำม  
ตรวจสอบ และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ         
และคณะอนุกรรมกำรติดตำม ฯ จ ำนวน 4 ครั้ง 
1) ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรติดตำม ฯ 

- ประธรรมกรรมกำรติดตำม ฯ  1 คน  
จ ำนวน 4  ครั้ง ๆ ละ 2,000 บำท          
(1 คน x 4 ครั้ง x 2,000 บำท( 

- คณะกรรมกำร จ ำนวน  10 คน จ ำนวน 4  
ครั้ง ๆ ละ 1,600  บำท                     
(10 คน x 4 ครั้ง x 1,600 บำท( 

2) ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ส ำหรับ
ผู้เข้ำร่วมประชุม                        
(จ ำนวน 25 คน x 4 มื้อ x 30  บำท ( 

75,000  
 
 
 

8,000 
 
 
 

64,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,000 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รวมงบประมำณ 75,000 72,000 3,000 - 

หมำยเหตุ   กำรเบิกจ่ำยขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร 
 
7. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโครงกำร 

ปัจจัยควำมเสี่ยง     
  - ไม่มี - 

 แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง   
   - ไม่มี - 
8. กำรประเมินผล 

ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย เครื่องมือ 
1. จัดประชุมคณะกรรมกำรติดตำม  ตรวจสอบ ประเมิน และนิเทศ

ติดตำมกำรจัดกำรศึกษำ   
2. สถำนศึกษำในสังกัด ได้รับกำรก ำกับ ติดตำม  ตรวจสอบ ประเมินผล

กำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยหลัก     
 

จ ำนวน  4 ครั้ง 
 
จ ำนวน  67 โรง 
 

ตรวจสอบ
เอกสำร 

 

9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  สพป. ปท.2  มีระบบติดตำม  ตรวจสอบ และประเมินผลที่เข้มเข็ง 
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10. กำรอนุมัติโครงกำร 

 
               ลงชื่อ    สำยชล   จั่นทองค ำ    ผู้เสนอโครงกำร 

    (นำงสำยชล   จั่นทองค ำ( 
     ต ำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร 

 

                            ลงชื่อ     เกศรินทร  จิตรสิงห์    ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร 
     (นำงเกศรินทร  จิตรสิงห์( 

              ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

 

                                       ลงชื่อ                    ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร 
                                                   (นำยวิรุฬห์  แสงงำม(                                                                              
          ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 

                                      ลงชื่อ                     ผู้อนุมัติโครงกำร 
                   (นำยวิชัย  แสงศรี( 
            ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
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หน่วยงำน กลุ่มบริหำรงำนบุคคล สพป.ปทุมธำนี เขต 2 
ชื่อโครงกำร จ้ำงบุคลำกรเพ่ือปฏิบัติงำนในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต  2 
    นโยบำยที่  1   จัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง 
    นโยบำยที่  2   พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
    นโยบำยที่  3   พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
    นโยบำยที่  4   สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพ มีมำตรฐำน และ
  ลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
    นโยบำยที่ 5    เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร                                      
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์ 

 1. นำงกมลภำ  วงศ์เหลือง  เบอร์โทรศัพท์ 089-664-4153 
 2. นำงสำวชลธิดำ  จันทร์แก้ว เบอร์โทรศัพท์ 086-135-2087 

 

 
1. หลักกำรและเหตุผล 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 เป็นองค์กรซึ่งมีหน้ำที่ในด้ำนกำรวำงแผน
นโยบำย บริกำร สนับสนุน ให้แก่สถำนศึกษำในสังกัดให้มีประสิทธิภำพ และประสิทธิผลอย่ำงสูงด้วย
อัตรำก ำลังของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2  ขำดบุคลำกรในกำรปฏิบัติงำน              
กำรสนองนโยบำย และภำรกิจของส ำนักงำนเป็นอันดับส ำคัญ  
 เพ่ือแก้ไขปัญหำขำดแคลนอัตรำบุคลำกรปฏิบัติหน้ำที่ในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ปทุมธำนี เขต 2 ในกำรขับเคลื่อนงำนตำมนโยบำยรัฐบำล และกำรให้บริกำรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ จึงด ำเนินกำรจัดจ้ำงลูกจ้ำงบุคลำกร เพ่ือปฏิบัติหน้ำที่ในกลุ่มงำน และ
ให้บริกำรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  

2. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้กำรบริหำรงำนรำชกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 เป็นไป
ด้วยควำมเรียบร้อย รวดเร็ว มีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
3. เป้ำหมำย 
   เชิงปริมำณ 
  จ้ำงบุคลำกรเพ่ือปฏิบัติงำนในกลุ่มอ ำนวยกำร, กลุ่มบริหำรงำนบุคคล, กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและ
สินทรัพย์, กลุ่มนโยบำยและแผน, กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ , กลุ่มนิเทศ ติดตำม และ
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ จ ำนวน 8 รำย 

  เชิงคุณภำพ 
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 ในแต่ละกลุ่มงำนมีสภำพคล่องตัว 
ในกำรด ำเนินงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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4. วิธีด ำเนินกำร/ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
1. กิจกรรมที่ 1 จ้ำงบุคลำกรเพ่ือปฏิบัติงำนกลุ่มอ ำนวยกำร, กลุ่มบริหำรงำน

บุคคล, กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์, กลุ่มนโยบำยและแผน, 
กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ, กลุ่มนิเทศ ติดตำม และ
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
เพ่ือปฏิบัติงำนในหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย 

ต.ค. 61 – 
ก.ย. 62 

 
 

 

นำงกมลภำ 
วงศ์เหลือง, 
น.ส. ชลธิดำ 
จันทร์แก้ว 
 

 
5. ระยะเวลำและสถำนที่ด ำเนินกำร 
 วันที่  1  ตุลำคม  2561   ถึง  30 กันยำยน  2562 
 สถำนที่ด ำเนินกำร ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
 
6. งบประมำณ 
 จ ำนวน  1,440,000    บำท  (หนึ่งล้ำนสี่แสนสี่หมื่นบำทถ้วน)  

รำยละเอียดดังนี้ : 

กิจกรรมและรำยละเอียด 
ในกำรใช้งบประมำณ 

งบประมำณ 
ที่ใช้ 

งบประมำณจ ำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย 
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 

กิจกรรม จ้ำงบุคลำกรเพื่อปฏิบัติงำน 

กลุ่มอ ำนวยกำร, กลุ่มบริหำรงำนบุคคล, กลุ่มบริหำรงำน
กำรเงินและสินทรัพย์, กลุ่มนโยบำยและแผน,  

กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ , กลุ่มนิเทศ 
ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

1.1 ค่ำตอบแทนเดือนละ 15,000 บำท 
(8 คน X 15,000 บำท X 12 เดือน( 
 

1,440,000    
 
 
 
 
1,440,000   

 
 
 

 
 
 
 
 

 

รวมงบประมำณ 1,440,000   1,440,000     
 

7. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโครงกำร 
ปัจจัยควำมเสี่ยง 

- ไม่มี - 
 แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
    - ไม่มี -  
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8. กำรประเมินผล 

ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย เครื่องมือ 
เชิงปริมำณ 
ร้อยละของบุคลำกรเพ่ือปฏิบัติงำนในกลุ่มอ ำนวยกำร,  
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล, กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์,กลุ่ม
นโยบำยและแผน, กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ,กลุ่มนิเทศ 
ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

 
ร้อยละ 100 

 
กำรสังเกต 

กำรสอบถำม 
 

เชิงคุณภำพ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 ในแต่ละ
กลุ่มงำนมีสภำพคล่องตัวในกำรด ำเนินงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 
ร้อยละ 100 

 
กำรสังเกต 

กำรสอบถำม 

 
9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2  มีบุคลำกรมำปฏิบัติหน้ำที่ ในกลุ่ม
อ ำนวยกำร, กลุ่มบริหำรงำนบุคคล, กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์,กลุ่มนโยบำยและแผน, กลุ่มพัฒนำ
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ,กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ อย่ำงมีประสิทธิภำพและ
รวดเร็วต่อกำรให้บริกำรแก่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

10. กำรอนุมัติโครงกำร 

          ลงชื่อ       ชลธิดำ  จันทร์แก้ว      ผู้เสนอโครงกำร 
           (นำงสำวชลธิดำ  จันทร์แก้ว( 

ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

           ลงชื่อ      กมลภำ  วงศ์เหลือง     ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร 
              (นำงกมลภำ  วงศ์เหลือง( 
          ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

                                  ลงชื่อ                   ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร 
                                             (นำยวิรุฬห์  แสงงำม(                                                                              
            ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 

                                  ลงชื่อ                     ผู้อนุมัติโครงกำร 
                (นำยวิชัย  แสงศรี( 
              ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
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หน่วยงำน กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์  สพป.ปทุมธำนี เขต 2 
ชื่อโครงกำร สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
    นโยบำยที่  1   จัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง 
    นโยบำยที่  2   พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
    นโยบำยที่  3   พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
    นโยบำยที่  4   สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพ มีมำตรฐำน และ
  ลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
    นโยบำยที่ 5    เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร                                      
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์ 

        1. นำงสำวบุญส่ง ทองระย้ำ  เบอร์โทรศัพท์ 081-8411-535 
        2. นำงนพวรรณ  แสงจันทร์  เบอร์โทรศัพท์ 063-380-4224 

 

 

1. หลักกำรและเหตุผล 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 ได้รับงบประมำณเพ่ือใช้จ่ำยในกำรบริหำร
จัดกำรตำมนโยบำย บทบำทและภำระหน้ำที่ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนได้อย่ำงครบถ้วน  โดยใช้จ่ำยเป็นค่ำสำธำรณูปโภค  ค่ำวัสดุ   ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิง  ค่ำเบี้ย
เลี้ยง  ที่พักและพำหนะ  ค่ำซ่อมแซม  ค่ำซ่อมแซมครุภัณฑ์ส ำนักงำน ค่ำซ่อมแซมยำนพำหนะ น้ ำดื่ม   
ล่วงเวลำ  และรำยกำรอ่ืน ๆ ที่จ ำเป็น เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำให้เข้มแข็ง
และสนองนโยบำยของหน่วยงำนต้นสังกัดได้อย่ำงครบถ้วน 
 

2. วัตถุประสงค์ 
1. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 สำมำรถบริหำรจัดกำรงบประมำณที่

ได้รับกำรจัดสรรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
2. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2  สำมำรถด ำเนินงำนสนองนโยบำยของ

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนได้ครบถ้วนทุกยุทธศำสตร์ 
3. สถำนศึกษำในสังกัด ได้รับกำรสนับสนุนและบริกำรทำงกำรศึกษำได้อย่ำงรวดเร็ว ถูกต้องและมี

ประสิทธิภำพ 
 

3. เป้ำหมำย 
 เชิงปริมำณ 

1. บุคลำกรของสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2  จ ำนวน 54 คน 
สำมำรถด ำเนินงำนสนองนโยบำยของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่  และของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน  ได้ครบถ้วน ทุกยุทธศำสตร์ 

2. สถำนศึกษำในสังกัด  จ ำนวน  67  โรงเรียน  สำมำรถด ำเนินงำนสนองนโยบำย  ของส ำนักงำน   
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำและของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
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เชิงคุณภำพ 

1. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 สำมำรถบริหำรจัดกำร กำรใช้จ่ำย
งบประมำณ และกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ ได้ตรงตำมวัตถุประสงค์  และเกิดประโยชน์สูงสุด 

2. บุคลำกรในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 สำมำรถด ำเนินงำน
สนองนโยบำยของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่  และของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนได้ครบถ้วนทุก
ยุทธศำสตร์ 

3. โรงเรียนสำมำรถด ำเนินงำนสนองนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนได้
ครบทุกยุทธศำสตร์ 

 

4. วิธีด ำเนินกำร/ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
1. กิจกรรมที่ 1 สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่

กำรศึกษำ 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
1.2 วำงแผนด ำเนินกำร 

- ตรวจสอบงบประมำณค่ำใช้จ่ำยที่ใช้ในปีที่ผ่ำนมำ 
- ก ำหนดวงเงินค่ำใช้จ่ำย 
- ขออนุมัติโครงกำร 

1.2 ด ำเนินกำรตำมแผน 
     - ด ำเนินกำรเบิกจ่ำย 
1.3 ติดตำมและประเมินผล 
 
 
 

ตุลำคม  2561 – 
30 กันยำยน 2562 

 
 
 
 

 

นำงสำวบุญส่ง  
ทองระย้ำ    
นำงนพวรรณ  
แสงจันทร์ 

 

 
5. ระยะเวลำและสถำนที่ด ำเนินกำร 
 วันที่  1  ตุลำคม  2561  ถึงวันที่  30  กันยำยน  2562 
 สถำนที่ด ำเนินกำร ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
 

6. งบประมำณ 
 จ ำนวน  1,500,000.-  บำท (หนึ่งล้ำนห้ำแสนบำทถ้วน( 

รำยละเอียดดังนี้ : 
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กิจกรรมและรำยละเอียด 
ในกำรใช้งบประมำณ 

งบประมำณ 
ที่ใช้ 

งบประมำณจ ำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย 
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำร
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

1.1 ค่ำตอบใช้สอยและวัสดุ ของ สพป. 
ปทุมธำนี เขต 2  ดังนี้ 

 -  ค่ำสำธำรณูปโภค 
 -  วัสดุส ำนักงำน 
 -  น้ ำมนัเชื้อเพลิง 
 -  ค่ำหนังสือพิมพ์ 
 -  ค่ำวัสดุยำนพำหนะ 
 -  ค่ำเบี้ยเลี้ยงที่พักและพำหนะ 
 -  ซ่อมครุภัณฑ์ส ำนักงำน 
 -  ซ่อมเครื่องปรับอำกำศ  
 - ซ่อมแซมยำนพำหนะ 
 - ค่ำน้ ำดื่ม 
 - ค่ำล่วงเวลำ 
 - รำยกำรอื่น ๆ ที่จ ำเป็น 
 

1,500,000   
 
 
 

 
 
 

รวมงบประมำณ 1,500,000 - - - 
* หมำยเหตุ  ขอถั่วจ่ำยทุกรำยกำร 
 

7. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโครงกำร 

ปัจจัยควำมเสี่ยง 

 1. วงเงินงบประมำณได้รับจ ำกัด 

 2. ผู้รับผิดชอบโครงกำรต่ำง ๆ บำงโครงกำรไม่ตั้งงบค่ำวัสดุ  หรือตั้งไว้น้อยจึงใช้วัสดุในงบ
กลำงของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 

 แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

 1. ตั้งงบประมำณตำมข้อมูลกำรใช้จ่ำยของปีที่ผ่ำนมำ 

 2. จัดสรรค่ำวัสดุให้แก่โครงกำรทุกโครงกำรโดยไม่ให้ถั่วจ่ำยเป็นรำยกำรอ่ืน 
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8. กำรประเมินผล 

ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย เครื่องมือ 
เชิงปริมำณ 
1. คะแนนเฉลี่ยของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่สำมำรถผ่ำนกำรประเมิน
คุณภำพตำมเกณฑ์มำตรฐำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

 
ดีเยี่ยม 

 
 

 
ผลกำรปฏิบัติงำน

มำตรฐำนเขต
พ้ืนที่ 

เชิงคุณภำพ 
1. บุคลำกรของ สพป. ปทุมธำนี เขต 2  จ ำนวน 54  คน สำมำรถ
บริหำรจัดกำรอย่ำงมีคุณภำพ โดยใช้มำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ 

 
ร้อยละ 100 

 

 
ผลกำรปฏิบัติงำน 

 

 

9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 สำมำรถบริหำรจัดกำรงบประมำณที่

ได้รับกำรจัดสรรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
2. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 สำมำรถด ำเนินงำนสนองนโยบำยของ

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้ครบถ้วนทุกยุทธศำสตร์ และเป็นไปตำมนโยบำยของรัฐ 
3. สถำนศึกษำในสังกัด   ได้รับกำรสนับสนุนและบริกำรทำงกำรศึกษำ  ได้อย่ำงรวดเร็ว     ถูกต้อง  

และมีประสิทธิภำพ 

10. กำรอนุมัติโครงกำร 

          ลงชื่อ       บุญส่ง  ทองระย้ำ      ผู้เสนอโครงกำร 
          (นำงสำวบุญส่ง  ทองระย้ำ( 
         ต ำแหน่ง นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำร 
 

           ลงชื่อ     นพวรรณ  แสงจันทร์   ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร 
           (นำงนพวรรณ  แสงจันทร์( 

                           ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ 

                                  ลงชื่อ                      ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร 
                                              (นำยวิรุฬห์  แสงงำม(                                                                              
        ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 

                                  ลงชื่อ                     ผู้อนุมัติโครงกำร 
                (นำยวิชัย  แสงศรี( 
          ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
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หน่วยงำน  กลุ่มนโยบำยและแผน สพป.ปทุมธำนี เขต 2 
ชื่อโครงกำร เสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
สอดคล้องกับนโยบำยที่    
    นโยบำยที่  1   จัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง 
    นโยบำยที่  2   พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
    นโยบำยที่  3   พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
    นโยบำยที่  4   สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพ มีมำตรฐำน และ
  ลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
    นโยบำยที่ 5    เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร                                      

ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์ 
 1. นำงสำวลักขณำวรรณ  ภู่สำร  เบอร์โทรศัพท์ 081-842-2615 
 2. นำงสำวศศิกำนต์  พวงทอง เบอร์โทรศัพท์ 098-504-3499 

 

 

1. หลักกำรและเหตุผล 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 มีภำรกิจในกำรบริหำรจัด

กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของโรงเรียนในสังกัดให้มีคุณภำพและมำตรฐำนภำยใต้กรอบทิศทำงและนโยบำยของ
หน่วยงำนทุกระดับ เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรศึกษำดังกล่ำวมีประสิทธิภำพ รวดเร็ว ทันต่อสถำนกำรณ์ 
จึงจัดท ำโครงกำรเพ่ือสนับสนุนแผนงำน/โครงกำรที่มีควำมจ ำเป็นเร่งด่วน และมีควำมส ำคัญในกำรพัฒนำกำร
บริหำรจัดกำร กำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร กำรพัฒนำศักยภำพผู้เรียน เป็นต้น 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 นักเรียนทุกคนได้รับกำรพัฒนำศักยภำพท ำให้ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้น 
2.2 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีควำมพึงพอใจในกำรปฏิบัติงำน 
2.3 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 บริหำรจัดกำรศึกษำให้มีคุณภำพและ

มำตรฐำนสูงขึ้น 

3. เป้ำหมำย 
 3.1 เชิงปริมำณ 

พัฒนำโรงเรียนในสังกัด จ ำนวน 67 โรงเรียน และบริหำรจัดกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 

3.2 เชิงคุณภำพ 
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนสำมำรถจัดระบบกำร

บริหำรจัดกำรเป็นไปอย่ำงรวดเร็ว มีประสิทธิภำพ โปร่งใส ทันตำมก ำหนดเวลำและมีมำตรฐำนสูงขึ้น 
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4. วิธีด ำเนินกำร/ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมที่ 1 จัดสรรให้กับโครงกำร/กิจกรรม และกำรบริหำรจัดกำรที่มี

ควำมจ ำเป็นเร่งด่วนในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำให้มีคุณภำพละมำตรฐำน 
ในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 

ต.ค. 61 
- ก.ย. 62 

 

น.ส.ลกัขณำวรรณ 

ภู่สำร 
น.ส.ศศิกำนต์ 

พวงทอง 

5. ระยะเวลำและสถำนที่ด ำเนินกำร 
 วันที่ 1 ตุลำคม  พ.ศ. 2561 ถึง วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2562 
 สถำนที่ด ำเนินกำร ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนีเขต 2 และโรงเรียนในสังกัด 
6. งบประมำณ 
 จ ำนวน  400,000  บำท (สี่แสนบำทถ้วน( 

รำยละเอียดดังนี้ : 
กิจกรรมและรำยละเอียด 

ในกำรใช้งบประมำณ 
งบประมำณ 

ที่ใช้ 
งบประมำณจ ำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย 

ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 
กิจกรรมที ่1 จัดสรรให้กับโครงกำร/กิจกรรม 
และกำรบริหำรจัดกำรที่มีควำมจ ำเป็นเร่งด่วนใน
กำรบริหำรจัดกำรศึกษำให้มีคุณภำพละ
มำตรฐำน ในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 

400,000     
 
 

 

 
 
 
 

 
รวมทั้งสิ้น 400,000    

*หมำยเหตุ ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร 

7. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโครงกำร 
ปัจจัยควำมเสี่ยง 
 -ไม่มี- 

 แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 -ไม่มี- 

8. กำรประเมินผล 
ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย เครื่องมือ 

เชิงปริมำณ 
1. ร้อยละของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรพัฒนำตำม
ศักยภำพอย่ำงน้อยคนละ 1 ครั้ง/ปี 

 
95 

 

 
แบบสอบถำม 

 

เชิงคณุภำพ 
1. ร้อยละของโรงเรียนในสังกัดมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้น 
2. ร้อยละของโรงเรียนในสังกัดและสพป.ปทุมธำนี เขต 2 มีระบบกำร
บริหำรจัดกำรศึกษำมีคุณภำพและมำตรฐำนสูงขึ้น 

 
80 
100 

 
ผล O-NET 
แบบก ำกับ/

ติดตำม 
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9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
9.1 ผู้บริหำรโรงเรียนในสังกัด และสพป.ปทุมธำนี เขต 2 มีควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรต่ำงๆ 

ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
9.2 โรงเรียนในสังกัดจัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงมีคุณภำพ มีสภำพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้เหมำะสม

เอ้ือต่อกำรเรียนกำรสอน 

10. กำรอนุมัติโครงกำร 

 

        ลงชื่อ       ศศิกำนต์  พวงทอง     ผู้เสนอโครงกำร 

                               (นำงสำวศศิกำนต์  พวงทอง( 

                                      ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่กลุ่มนโยบำยและแผน 

 

                                       ลงชื่อ     ลักขณำวรรณ  ภู่สำร    ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร 

                                             (นำงสำวลักขณำวรรณ  ภู่สำร( 

                                     ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน 
 
                                       ลงชื่อ                                ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร 
                   (นำยวิรุฬห์  แสงงำม( 
                ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
                                      
       ลงชื่อ                ผู้อนุมัติโครงกำร 

  (นำยวิชัย  แสงศรี( 

  ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
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หน่วยงำน กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ สพป.ปทุมธำนี เขต 2 
ชื่อโครงกำร   งำนมหกรรมควำมสำมำรถทำงศิลปหัตถกรรม วิชำกำร และเทคโนโลยีของนักเรียน  
สอดคล้องกับนโยบำยที่    
    นโยบำยที่  1   จัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง 
    นโยบำยที่  2   พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
    นโยบำยที่  3   พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
    นโยบำยที่  4   สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพ มีมำตรฐำน และ
  ลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
    นโยบำยที่ 5    เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร                                      

ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์ 
  1. นำงตวงรักษ์  รับพร   เบอร์โทรศัพท์ 09 0919 6220 
  2. นำงประภำพรรณ  วุฒิเอก  เบอร์โทรศัพท์ 09 8286 5993  
 
1. หลักกำรและเหตุผล 
 ปัจจุบันกำรเจริญเติบโตด้ำนเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี  ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็วและ
เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของประชำชนทั่วไปมำกยิ่งขึ้น ส่งผลให้กำรด ำเนินชีวิตของทุก ๆ คน มีกำรพัฒนำและ
ปรับตัวให้เหมำะสมกับสภำวกำรณ์ที่เปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวลำ ดังนั้น กำรจัดกำรศึกษำจึงจ ำเป็นต้องสร้ำงเด็ก
และเยำวชนให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ที่เปลี่ยนแปลงตำมสภำวกำรณ์ในปัจจุบัน กำรจัดกิจกรรมส่งเสริม
สนับสนุนให้นักเรียนในระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนมีควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร วิชำชีพ และมีสุนทรียภำพด้ำน
ดนตรี กีฬำ ศิลปะกำรแสดง รวมถึงกำรประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ ในกำรเตรียมควำมพร้อมให้เด็กและ
เยำวชนเป็นก ำลังส ำคัญในกำรขับเคลื่อนประเทศในอนำคต ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ปทุมธำนี เขต 2 ในฐำนะเป็นหน่วยงำนหลักในกำรจัดกำรศึกษำให้แก่เด็กและเยำวชน ให้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วย
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ (ดี เก่ง มีคุณธรรมและจริยธรรม( จึงสร้ำงโอกำสให้แก่เด็กและเยำวชน ได้แสดงออก
ซึ่งศักยภำพและสุนทรียภำพ กิจกรรมสร้ำงสรรค์ ตลอดจนสนับสนุนส่งเสริมให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้
ใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ โดยก ำหนดจัดกำรแข่งขัน
ทักษะทำงวิชำกำร 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ในระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และคัดเลือก
ตัวแทนเข้ำร่วมกำรแข่งขันระดับภำค และระดับประเทศต่อไป 
2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงควำมสำมำรถในทำงวิชำกำรศิลปะกำรแสดงและ
ทักษะด้ำนวิชำชีพ 
  2.2 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้นักเรียนแสดงควำมสำมำรถท่ีเป็นเลิศทำงวิชำกำร วิชำชีพ 
สุนทรียภำพด้ำนดนตรี – นำฏศิลป์ กีฬำ ศิลปะกำรแสดง และสิ่งประดิษฐ์ ในระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 ระดับภำค ระดับประเทศ และเผยแพร่ผลงำนในต่ำงประเทศ 
            2.3 เพื่อจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และน ำเสนอผลงำนของนักเรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ให้ปรำกฏแก่สำธำรณชน  
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3. เป้ำหมำย 
 เชิงปริมำณ 
 1( นักเรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกคนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ปทุมธำนี เขต 2 ได้ร่วมกิจกรรมโครงกำรแข่งขันทักษะทำงวิชำกำร 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ประกอบด้วย
ตัวแทนโรงเรียนภำครัฐ 67 โรงเรียน โรงเรียนเอกชน 46 โรงเรียน โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
4  โรงเรียน รวม 117 โรงเรียน 
 2( ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 จัดเวทีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือ
ส่งเสริมศักยภำพของนักเรียน และน ำเสนอผลงำนของนักเรียนในทุก ๆ ด้ำน ในระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 3( คัดสรรกิจกรรมและผลงำนยอดเยี่ยม ไปแสดงแลกเปลี่ยนในเวทีระดับภำคและระดับประเทศ 
เชิงคุณภำพ 
        1( เด็กและเยำวชนเกิดกำรพัฒนำตนเองให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีทักษะด้ำนวิชำกำรสำขำต่ำง ๆ    
และสำมำรถน ำไปใช้ในกำรด ำรงชีวิตอย่ำงมีควำมสุข ซึ่งเกิดจำกกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบกำรณ์ร่วมกัน 
 2( ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 มี
ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ในกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนำศักยภำพนักเรียน และมีโอกำสแลกเปลี่ยน
ประสบกำรณ์ร่วมกับผู้เข้ำแข่งขันจำกสถำนศึกษำอ่ืน  

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
 โครงกำร งำนมหกรรมควำมสำมำรถทำงศิลปหัตถกรรม วิชำกำร และ

เทคโนโลยีของนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2561 ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
1.1 วำงแผนด ำเนินกำร 
1.2 ขออนุมัติโครงกำร,แต่งตั้งคณะกรรมกำร,ประชุมชี้แจง
คณะกรรมกำร 
1.3 ด ำเนินกำรตำมแผนจัดกำรแข่งขันระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ดังนี้ 
1.3.1 กำรแข่งขันศูนย์ฯ วิทยำศำสตร์ 
1.3.2 กำรแข่งขันศูนย์ฯ ภำษำต่ำงประเทศ 
1.3.3 กำรแข่งขันศูนย์ฯ กำรงำนอำชีพ/หุ่นยนต์ 
1.3.4 กำรแข่งขันศูนย์ฯ กำรงำนอำชีพ/คอมพิวเตอร์ 
1.3.5 กำรแข่งขันศูนย์ฯ ศิลปะ 
1.3.6 กำรแข่งขันศูนย์ฯ กำรศึกษำพิเศษโรงเรียนเรียนร่วม 
1.3.7 กำรแข่งขันศูนย์ฯ สังคมศึกษำ ศำสนำฯ  
 
 
 
 

ก.ค. – พ.ย. 
2561 

นำงตวงรักษ์  รับพร 
นำงประภำพรรณ 

                วุฒิเอก 
 
 

 
 
ร.ร.วัดเขียนเขต 
ร.ร.ชุมชนประชำธิปัตย์ฯ 
ร.ร.ชุมชนประชำธิปัตย ์
ร.ร.ชุมชนประชำธิปัตย ์
ร.ร.วัดอัยยิกำรำม 
ร.ร.วัดอัยยิกำรำม 
ร.ร.วัดทศทิศ 
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
 1.3.8 กำรแข่งขันศูนย์ฯ ปฐมวัย 

1.3.9 กำรแข่งขันศูนย์ฯ พัฒนำผู้เรียน 
1.3.10 กำรแข่งขันศูนย์ฯ ภำษำไทย 
1.3.11 กำรแข่งขันศูนย์ฯ สุขศึกษำและพลศึกษำ 
1.3.12 กำรแข่งขันศูนย์ฯ คณิตศำสตร์ 
1.4 สรุปและรำยงำนผล 
 

 ร.ร.ธัญญสิทธิศิลป ์
ร.ร.วัดสวุรรณ 
ร.ร.วัดลำดสนุ่น 
ร.ร.วัดแสงสรรค ์
ร.ร.ชุมชนวัดพิชิตฯ 
 

5. ระยะเวลำและสถำนที่ด ำเนินกำร 
          งำนมหกรรมควำมสำมำรถทำงศิลปหัตถกรรม วิชำกำร และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2561 
ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ระหว่ำงเดือน กรกฎำคม ถึง เดือน พฤศจิกำยน 2561 สถำนที่ด ำเนินกำร โรงเรียนใน
สังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 

6. งบประมำณ  
 จ ำนวน  350,000 บำท (สำมแสนห้ำหมื่นบำทถ้วน(              
รำยละเอียดดังนี้ : 

กิจกรรมและรำยละเอียด 
ในกำรใช้งบประมำณ 

งบประมำณ 
ที่ใช้ 

งบประมำณจ ำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย 
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 

งำนมหกรรมควำมสำมำรถทำงศิลปหัตถกรรม
วิชำกำร และเทคโนโลยีของนักเรียน ปี               
- กำรศึกษำ 2561 ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
1.1 ศูนย์ฯวิทยำศำสตร์   
ประชุมเตรียมงำนคณะกรรมกำรด ำเนินงำนฯ 
1( ค่ำอำหำรว่ำง 
   (90 คนX 25 บำท X 1 มื้อ( 
- วันแข่งขันงำนมหกรรมควำมสำมำรถทำง                                         
ศิลปหัตถกรรม วิชำกำร และเทคโนโลยีฯ  
   ระดับประถมศึกษำ 
2( ค่ำอำหำรว่ำง 
   (105 คน X 25 บำท X 2 มื้อ( 
3( ค่ำอำหำรกลำงวัน 
   (105 คน X 70บำท X 1 มื้อ( 
 
 

350,000 
 
 

(32,950( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2,250 
 
 
 
 

5,250 
 

7,350 
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กิจกรรมและรำยละเอียด 
ในกำรใช้งบประมำณ 

งบประมำณ 
ที่ใช้ 

งบประมำณจ ำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย 
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 

- วันแข่งขันงำนมหกรรมควำมสำมำรถทำง                                         
ศิลปหัตถกรรม วิชำกำร และเทคโนโลยีฯ  
   ระดับมัธยมศึกษำ  
4( ค่ำอำหำรว่ำง 
   (95 คน X 25 บำท X 2 มื้อ( 
5( ค่ำอำหำรกลำงวัน 
   (95 คน X 70 บำท X 1 มื้อ( 
6( ค่ำตอบแทนวิทยำกร  
    (3 คน X 1,000 บำท X 2 วัน( 
7( วัสดุ   
1.2 ศูนย์ฯ ภำษำต่ำงประเทศ 
- ประชุมเตรียมงำนคณะกรรมกำรด ำเนินงำนฯ 
 1( ค่ำอำหำรว่ำง 
    (90 คน X 25 บำท X 1 มื้อ( 
- วันแข่งขันงำนมหกรรมควำมสำมำรถทำง                                         
ศิลปหัตถกรรม วิชำกำร และเทคโนโลยีฯ  
2( ค่ำอำหำรกลำงวัน 
   (155 คน X 70 บำท X 1 มื้อ( 
3( ค่ำอำหำรว่ำง 
   (155 คน X 25 บำท X 2 มื้อ( 
4( ค่ำตอบแทนกรรมกำรตัดสิน 
   (5 คน X 1,000 บำท(   
 1.3 ศูนย์ฯ ศิลปะ 
- ประชุมเตรียมงำนคณะกรรมกำรด ำเนินงำน
และผู้เกี่ยวข้องฯ ครั้งที่ 1 
1( ค่ำอำหำรว่ำง 
    (105 คน X 25 บำท X 1 มื้อ( 
-ประชุมเตรียมงำนคณะกรรมกำรด ำเนินงำนและ
ผู้เกี่ยวข้องฯ ครั้งที่ 2 
2( ค่ำอำหำรว่ำง 
   (105 คน X 25 บำท X 1 มื้อ( 
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กิจกรรมและรำยละเอียด 
ในกำรใช้งบประมำณ 

งบประมำณ 
ที่ใช้ 

งบประมำณจ ำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย 
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 

- วันแข่งขันงำนมหกรรมควำมสำมำรถทำง                                         
ศิลปหัตถกรรม วิชำกำร และเทคโนโลยีฯ  
3( ค่ำอำหำรกลำงวัน 
   (105 คน X 70 บำท X 1 มื้อ( 
4( ค่ำอำหำรว่ำง 
   (105 คน X 25 บำท X 2 มื้อ( 
5( ค่ำจ้ำงเหมำเวทีกำรแสดงและเครื่องเสียง 
  (12,500บำท X 4 ชุด( 
6( ค่ำวัสดุและอุปกรณ์ 
7( ค่ำตอบแทนกรรมกำรตัดสิน  
    (11 คน X 1,000 บำท X 1 วัน( 
1.4 ศูนย์ฯกำรศึกษำพิเศษ 
- วันแข่งขันงำนมหกรรมควำมสำมำรถทำง                                         
ศิลปหัตถกรรม วิชำกำร และเทคโนโลยีฯ  
1( ค่ำอำหำรกลำงวัน 
   (83 คน X 70 บำท X 1 มื้อ( 
2( ค่ำอำหำรว่ำง 
   (83 คน X 25 บำท X 2 มื้อ( 
1.5 ศูนย์ฯสังคมศึกษำฯ 
- ประชุมเตรียมงำนคณะกรรมกำรด ำเนินงำนฯ 
1( ค่ำอำหำรว่ำง 
   (90 คน X 25 บำท X 1 มื้อ( 
- วันแข่งขันงำนมหกรรมควำมสำมำรถทำง                                         
ศิลปหัตถกรรม วิชำกำร และเทคโนโลยีฯ  
2( ค่ำอำหำรกลำงวัน 
   (90 คน X 70 บำท X 1 มื้อ( 
3( ค่ำอำหำรว่ำง 
   (90 คน X 25 บำท X 2 มื้อ( 
4( ค่ำวัสดุ 
1.6 ศูนย์ฯกำรงำนอำชีพ/คอมพิวเตอร์ 
- ประชุมเตรียมงำนคณะกรรมกำรด ำเนินงำนฯ 
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กิจกรรมและรำยละเอียด 
ในกำรใช้งบประมำณ 

งบประมำณ 
ที่ใช้ 

งบประมำณจ ำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย 
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 

1( ค่ำอำหำรว่ำง 
   (75 คน X 25 บำท X 1 มื้อ( 
- วันแข่งขันงำนมหกรรมควำมสำมำรถทำง                                         
ศิลปหัตถกรรม วิชำกำร และเทคโนโลยีฯ  
2( ค่ำอำหำรกลำงวัน 
   (148 คน X 70 บำท X 1 มื้อ( 
3( ค่ำอำหำรว่ำง 
   (148 คน X 25 บำท X 2 มื้อ( 
1.7 ศูนย์ฯปฐมวัย 
- ประชุมเตรียมงำนคณะกรรมกำรด ำเนินงำนฯ 
1( ค่ำอำหำรว่ำง 
   (60 คน X 25 บำท X 1 มื้อ( 
- วันแข่งขันงำนมหกรรมควำมสำมำรถทำง                                         
ศิลปหัตถกรรม วิชำกำร และเทคโนโลยีฯ  
2( ค่ำอำหำรกลำงวัน 
   (60 คน X 70 บำท X 1 มื้อ( 
3( ค่ำอำหำรว่ำง 
   (60 คน X 25 บำท X 2 มื้อ( 
4( ค่ำวัสดุ  
 1.8 ศูนย์ฯ กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
- ประชุมเตรียมงำนคณะกรรมกำรด ำเนินงำนฯ 
1( ค่ำอำหำรว่ำง 
   (67 คน X 25 บำท X 1 มื้อ( 
- วันแข่งขันงำนมหกรรมควำมสำมำรถทำง                                         
ศิลปหัตถกรรม วิชำกำร และเทคโนโลยีฯ  
2( ค่ำอำหำรกลำงวัน 
   (117 คน X 70 บำท X 1 มื้อ( 
3( ค่ำอำหำรว่ำง 
   (117 คน X 25 บำท X 2 มื้อ( 
4( ค่ำตอบแทนกรรมกำรตัดสิน 
   (4 คน X 1,000 บำท(   
5( ค่ำวัสดุ  
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3,000 
 
 
 
 

1,675 
 
 
 

8,190 
 

5,850 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,000 



206 
 

กิจกรรมและรำยละเอียด 
ในกำรใช้งบประมำณ 

งบประมำณ 
ที่ใช้ 

งบประมำณจ ำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย 
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 

1.9 ศูนย์ฯภำษำไทย 
- ประชุมเตรียมงำนคณะกรรมกำรด ำเนินงำนฯ 
1( ค่ำอำหำรว่ำง 
   (100 คน X 25 บำท X 1 มื้อ( 
- วันแข่งขันงำนมหกรรมควำมสำมำรถทำง                                         
ศิลปหัตถกรรม วิชำกำร และเทคโนโลยีฯ  
2( ค่ำอำหำรกลำงวัน 
   (144 คน X 70 บำท X 1 มื้อ( 
3( ค่ำอำหำรว่ำง 
   (144 คน X 25 บำท X 2 มื้อ( 
1.10 ศูนย์ฯสุขศึกษำและพลศึกษำ 
- ประชุมเตรียมงำนคณะกรรมกำรด ำเนินงำนฯ 
1( ค่ำอำหำรว่ำง 
   (76 คน X 25 บำท X 1 มื้อ( 
- วันแข่งขันงำนมหกรรมควำมสำมำรถทำง                                         
ศิลปหัตถกรรม วิชำกำร และเทคโนโลยีฯ  
2( ค่ำอำหำรกลำงวัน 
   (76 คน X 70 บำท X 1 มื้อ( 
3( ค่ำอำหำรว่ำง 
   (76 คน X 25 บำท X 2 มื้อ( 
4( ค่ำตอบแทนกรรมกำรตัดสิน 
   (9 คน X 1,000 บำท(   
5( ค่ำเช่ำเครื่องขยำยเสียง 1 ชุด  
6( ค่ำตกแต่งและจัดสถำนที่ 
1.11 ศูนย์ฯคณิตศำสตร์ 
- ประชุมเตรียมงำนคณะกรรมกำรด ำเนินงำนฯ 
1( ค่ำอำหำรว่ำง 
   (100 คน X 25 บำท X 1 มื้อ( 
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กิจกรรมและรำยละเอียด 
ในกำรใช้งบประมำณ 

งบประมำณ 
ที่ใช้ 

งบประมำณจ ำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย 
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 

- วันแข่งขันงำนมหกรรมควำมสำมำรถทำง                                         
ศิลปหัตถกรรม วิชำกำร และเทคโนโลยีฯ  
2( ค่ำอำหำรกลำงวัน 
   (114 คน X 70 บำท X 1 มื้อ( 
3( ค่ำอำหำรว่ำง 
   (114 คน X 25 บำท X 2 มื้อ( 
4( ค่ำตอบแทนกรรมกำรตัดสิน 
   (6 คน X 1,000 บำท(   
1.12 ศูนย์ฯกำรงำนอำชีพฯ,หุ่นยนต์ 
- ประชุมเตรียมงำนคณะกรรมกำรด ำเนินงำนฯ 
1( ค่ำอำหำรว่ำง 
   (90 คน X 25 บำท X 1 มื้อ( 
- วันแข่งขันงำนมหกรรมควำมสำมำรถทำง                                         
ศิลปหัตถกรรม วิชำกำร และเทคโนโลยีฯ  
2( คำ่อำหำรกลำงวัน 
   (155 คน X 70 บำท X 1 มื้อ( 
3( ค่ำอำหำรว่ำง 
   (155 คน X 25 บำท X 2 มื้อ( 
4( ค่ำตอบแทนกรรมกำรตัดสิน 
   (7 คน X 1,000 บำท(   
1.13 สพป.ปทุมธำนี เขต 2 
- ประชุมเตรียมกำรคณะกรรมกำรด ำเนินงำนฯ  
1( ค่ำอำหำรว่ำง (20 คน X 25 บำท X 1 มื้อ( 
- ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำน ครั้งที่ 2 
1( ค่ำอำหำรกลำงวัน (20 คนX100บำทX 1 มื้อ( 
2( ค่ำอำหำรว่ำง (20 คน X 25บำท X 2 มื้อ( 
3( ค่ำวัสดุ , โล่รำงวัล  อ่ืนๆ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

(27,850 ( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( 13,310 ( 
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5,700 
 
 
 
 
 

2,250 
 
 
 

10,850 
 

7,750 
 
 
 
 
 

500 
 

2,000 
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9,810 

รวมงบประมำณ 350,000 48,000 267,340 34,660 
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7. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโครงกำร  
 ปัจจัยควำมเสี่ยง 
  1. มีนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมกำรประกวดและแข่งขันงำนมหกรรมควำมสำมำรถทำง
ศิลปหัตถกรรม วิชำกำร และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเป็นจ ำนวนมำก แต่กำรสรรหำผู้
ที่จะมำเป็นคณะกรรมกำรตัดสินกิจกรรมต่ำงๆ มีไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำร 
  2. กำรจัดงำนมหกรรมควำมสำมำรถทำงศิลปหัตถกรรม วิชำกำร และเทคโนโลยีของนักเรียน         
เปิดโอกำสให้ทุกหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่ำว ซึ่งกำรประสำนงำนกับหน่วยงำน
ต่ำงสังกัดไม่คล่องตัวเท่ำที่ควร    
 แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
  1. แจ้งประชำสัมพันธ์รับสมัครบุคลำกรผู้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรตัดสินกิจกรรมต่ำงๆ 
จำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
  2. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 วำงแผนกำรด ำเนินงำนแนว
ทำงกำรจัดรูปแบบที่จัดเจน และเชื่อมโยงเครือข่ำยผ่ำนระบบอินเตอร์เน็ตกับหน่วยงำนต่ำงๆ อย่ำงเป็นรูปธรรม 

8. กำรประเมินผล 
ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย เครื่องมือ 

เชิงปริมำณ 
1. นักเรียน ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในสังกัด สพป.ปทุมธำนี เขต 
2 เข้ำร่วมประกวดและแข่งขันงำนมหกรรมควำมสำมำรถทำง
ศิลปหัตถกรรม วิชำกำร และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ   

 
ร้อยละ 100 

 

 
กำรประเมิน 

 

เชิงคุณภำพ 
1. ผู้เรียนได้รับโอกำสในกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพ 
2. นักเรียน ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ประสบควำมส ำเร็จในกำร    
เข้ำร่วมแข่งขันทักษะวิชำกำรระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และเป็นตัวแทน  
ในกำรแข่งขันระดับภำคกลำงและภำคตะวันออกและระดับชำติต่อไป   

 
ร้อยละ 100 

 

 
กำรประเมิน 

 

9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ    
 1. นักเรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ปทุมธำนี เขต 2 ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ในกำรบูรณำกำรอย่ำงหลำกหลำย 
 2. นักเรียนมีควำมภำคภูมิใจในผลงำนของตนเองที่ได้แสดงควำมสำมำรถ และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบกำรณ์ร่วมกับผู้เข้ำแข่งขันจำกสถำนศึกษำอ่ืน ๆ     
 3. นักเรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้แสดงผลงำนทำงกำรศึกษำให้ปรำกฏเป็นที่น่ำชื่นชมแก่
สำธำรณชน 
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10. กำรอนุมัติโครงกำร 

 

 

    ลงชื่อ     ประภำพรรณ  วุฒิเอก     ผู้เสนอโครงกำร 
                          (นำงประภำพรรณ  วุฒิเอก( 
                    ต ำแหน่ง  นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร 

    ลงชื่อ        ตวงรักษ์  รับพร         ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร 
                             (นำงตวงรักษ์  รับพร( 
                  ต ำแหน่ง  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ   

   ลงชื่อ                    ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร 
                            (นำยวิรุฬห์  แสงงำม(                                                                              

               ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
 

                 ลงชื่อ                     ผู้อนุมัติโครงกำร 
                     (นำยวิชัย  แสงศรี( 

                ต ำแหน่ง  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
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หน่วยงำน กลุ่มนโยบำยและแผน สพป.ปทุมธำนี เขต 2 
ชื่อโครงกำร ประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  
สอดคล้องกับนโยบำยที่  
   1. จัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง             
   2. พัฒนำคุณภำพผู้เรียน      
   3. พัฒนำผู้บริหำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ   
   4. สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพกำรศึกษำมีมำตรฐำน 
        และลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ  
   5. เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร   
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์ 
  1.นำงสำวลักขณำวรรณ  ภู่สำร                 เบอร์โทรศัพท์  081-842-2615      
  2. นำงสำวศศิกำนต์  พวงทอง      เบอร์โทรศัพท์  098-504-3499 
 
1. หลักกำรและเหตุผล 

ด้วยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 มีภำรกิจหลักต้องด ำเนินกำรจัดท ำ
แผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนในระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
และสถำนศึกษำในสังกัดมีกรอบทิศทำงเดียวกันในกำรด ำเนินงำน และมีกำรก ำกับ ติดตำมผลกำรด ำเนินงำน
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 ให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์และกำรบริหำร
งบประมำณให้เกิดประโยชน์ต่อรำชกำรสูงสุด  

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 จึงได้ก ำหนดโครงกำรนี้ขึ้น โดยร่วมกัน
ศึกษำวิเครำะห์บริบทของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำก ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์  
เป้ำประสงค์  ผลผลิต และตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ แผนงำน /โครงกำร เพ่ือน ำไปสู่กำรปฏิบัติให้กำรจัดกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำนมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุด 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 ผลลัพธ์ (outcomes(   
               1( ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 น ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562 ไปใช้เป็นกรอบทิศทำงกำรบริหำรจัดกำรศึกษำพัฒนำกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ส่งผลให้คุณภำพกำรศึกษำสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง 
 2( บุคลำกรในสังกัดสำมำรถปฏิบัติงำนตำมแผนที่วำงไว้ได้ตำมก ำหนดและมีประสิทธิภำพ 
        3( สถำนศึกษำในสังกัดและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2                            
ปฏิบัติงำนโดยใช้แผนปฏิบัติกำรและนโยบำยทีเกี่ยวข้องเป็นกรอบแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำให้เป็นไป
ในทิศทำงเดียวกัน 
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3.เป้ำหมำย 
 2.2 ผลผลิต (outputs( 
  2.2.1 เชิงปริมำณ   
 1( ประชุมเชิงปฏิบัติกำรสรุปผลกำรด ำเนินงำน ปี 2561  และเตรียมจัดท ำกรอบแนวทำง
ด ำเนินงำนแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 จ ำนวน 30 คน  1 วัน (ประกอบด้วย ผอ.เขต,รอง
ผอ.สพป.ปท.2,ผอ.กลุ่มทุกกลุ่มและเจ้ำหน้ำที่( 
 2( ประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  
  2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรก ำหนดนโยบำยและแนวทำงจัดท ำแผนปฏิบัติกำร 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 จ ำนวน  35 คน 1 วัน (ประกอบด้วย ผู้บริหำรเขตและประธำนเครือข่ำย,
ผู้ทรงคุณวุฒิและเจ้ำหน้ำที่ที่เก่ียวข้อง( 
  2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำแผนงำน/ โครงกำร ตำมนโยบำยของ สพป. ปท.2 
จ ำนวน 60 คน 1 วัน (ประกอบด้วย ผอ.เขต,รองผอ.สพป.ปท.2, ผอ.กลุ่มทุกกลุ่มและเจ้ำหน้ำที่( 
 3) ประชุมเชิงปฏิบัติกำรพิจำรณำกลั่นกรองและวิพำกษ์ แผนงำน/ โครงกำร และ
งบประมำณบรรจุแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปี พ.ศ. 2562 ของ สพป. ปท.2 จ ำนวน  18  คน 1 วัน (ประกอบด้วย
ผอ.เขต,รองผอ.สพป.ปท.2,ผู้ทรงคุณวุฒิ,ตัวแทนผู้บริหำรร.ร,รองผอ. ร.ร,ครูผู้สอน,และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 4) จัดท ำเอกสำร “แผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562” จ ำนวน 50 เล่ม พร้อม
จัดท ำไฟล์เผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ 
 5( จัดท ำเอกสำร “สรุปผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 2561” จ ำนวน 30 เล่ม 
พร้อมจัดท ำ ไฟล์เผยแพร่ ประชำสัมพันธ์  
 2.2.2 เชิงคุณภำพ 
 บุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 มีส่วนร่วมในกำร
ก ำหนดกิจกรรม/โครงกำร ในกำรบริหำรงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2562 เพ่ือให้กำรจัดกำรศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำนมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุด 
 

4.  วิธีกำรด ำเนินงำน/ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
ที ่              กิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

1. 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 1.สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร ปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2561 ที่แต่ละกลุ่มรับผิดชอบ ให้ส่งผลกับเขต/สถำนศึกษำ/ครู/
นักเรียนและชุมชน  
- วิเครำะห์จุดเด่นและจุดควรพัฒนำ 
- ก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำของสพป.ปทุมธำนี เขต 2  ปีงบประมำณ           
พ.ศ. 2562 
- มอบหมำยผู้รับผิดชอบในกำรร่ำงโครงกำร/กิจกรรม ที่สอดคล้องกับ
ทิศทำงปี 62 ตำมนโยบำย สพฐ นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร   
 

31 ต.ค. 61 น.ส.ลักขณวรรณ  
         ภู่สำร,  
น.ส.ศศิกำนต์        
       พวงทอง 
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ที ่              กิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

2. 
 
 
 
3. 
 
 
4 
 
5. 
6. 

กิจกรรมที่ 2.พิจำรณำกลั่นกรอง วิสัยทัศน์ พันธ์กิจ กลยุทธ์ และ 
(ร่ำง(โครงกำร/กิจกรรมของ สพป.ปทุมธำนี เขต 2   
- พิจำรณำกรอบวงเงินในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร/กิจกรรมที่ 
สพป.ปทุมธำนี เขต 2 ที่คำดว่ำจะได้รับ  
 กิจกรรมที่ 3. วิพำกษ์โครงกำร/กิจกรรมที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  
พันธกิจ กลยุทธ์ในร่ำงแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2562 ของ สพป. ปทุมธำนี เขต 2      
กิจกรรมที่ 4. จัดท ำ (ร่ำง( โครงกำร/กิจกรรมที่ผ่ำน กศจ. พิจำรณำ
อนุมัติ     
กิจกรรมที่ 5. จัดท ำรูปเล่มแผนปฏิบัติกำรปี 62    
กิจกรรมที่ 6. สรุปแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปี 2562 
 
 

13 พ.ย. 61 
 
 
 

27 พ. ย. 61 
 
 

11 ธ. ค. 61   
 

15 ธ. ค. 61 
ส.ค. 62  

 
น.ส.ลักขณำวรรณ  

ภู่สำร,  
น.ส.ศศิกำนต์        

          พวงทอง 
 

      
5. ระยะเวลำและสถำนที่ด ำเนินกำร 
 วันที่  1  ตุลำคม  2561  ถึง 30 กันยำยน  2562 
6. งบประมำณ 

 จ ำนวน   35,000  บำท  (สำมหมืน่ห้ำพันบำทถ้วน(  รำยละเอียดดังนี้ : 
 

กิจกรรมและรำยละเอียด 
ในกำรใช้งบประมำณ 

งบประมำณ 
ที่ใช้ 

งบประมำณจ ำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย 
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 .สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำม
แผนปฏิบัติกำร ปีงบประมำณ  พ.ศ. 2561    
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
 (ประกอบด้วย ผอ.เขต,รองผอ.สพป.ปท.2,ผอ.
กลุ่มทุกกลุ่มและเจ้ำหน้ำที่( 

1.1 ค่ำอำหำรกลำงวัน 
(30 คน X  90 บำท X 1มื้อ X 1วัน( 
1.2 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
(30 คน X  35 บำท X 2มื้อ X 1วัน( 
 
 
 

4,800   
 
 
 
 
 

2,700 
 
    2,100 
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กิจกรรมและรำยละเอียด 
ในกำรใช้งบประมำณ 

งบประมำณ 
ที่ใช้ 

งบประมำณจ ำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย 
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 

 กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำ
แผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
 (ประกอบด้วย ผู้บริหำรเขตและประธำน
เครือข่ำย,ผู้ทรงคุณวุฒิและเจ้ำหน้ำที่ที่เก่ียวข้อง( 

2.1 ค่ำอำหำรกลำงวัน 
(35 คน X  90 บำท X 1 มื้อ X 1 วัน( 
2.2 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
(35 คน X  30 บำท X 2 มื้อ X 1 วัน( 

5,250   
 
 
 

 
 
   3,150 
 
   2,100 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรพิจำรณำ
กลั่นกรองและวิพำกษ์ แผนงำน/ โครงกำร และ
งบประมำณบรรจุแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปี พ.ศ. 
2562  ของ สพป. ปท.2  (ประกอบด้วยผอ.เขต,
รองผอ.สพป.ปท.2,ผู้ทรงคุณวุฒิ,ตัวแทน
ผู้บริหำรร.ร,รองผอ. ร.ร,ครูผู้สอน,และผู้ที่
เกี่ยวข้อง    
  3.1 ค่ำอำหำรกลำงวัน 
  (18 คน X  90 บำท X 1 มื้อ X 1 วัน( 
  3.2 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
  (18 คน X  30 บำท X 2 มื้อ X 1 วัน( 
- ค่ำวัสดุ อุปกรณ์ในกำรจัดท ำเอกสำร 

22,250 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

1,620 
 

1,080 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19,550 
กิจกรรมที่ 4 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรสรุป
แผนปฏิบัติกำร ประจ ำปี 2562 (2 ครั้ง( 
(ประกอบด้วย ผอ.เขต, รองผอ.สพป.ปท.2,       
ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม,และผู้ที่เก่ียวข้อง(  
  4.1 ค่ำอำหำรกลำงวัน 
  (25 คน X  90 บำท X 1 มือ้ X 2 วัน( 
  4.2 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
  (25 คน X  30 บำท X 2 มื้อ X 2 วัน( 

7,500  
 
 

 
 
 
 
 

4,500 
 

3,000 

 

              รวมงบประมำณ 35,000  15,450 19,550 

*** หมำยเหตุ     ถัวเฉลี่ยทุกรำยกำร 

 

 



214 
 

7. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโครงกำร 
ปัจจัยควำมเสี่ยง 
 - ไมม่ี -  

 แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
  - ไม่มี - 

8.  กำรติดตำมประเมินผล 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ เป้ำหมำยตัวชี้วัด วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1.ร้อยละของ สพป.ปท.2 และสถำนศึกษำ
ในสังกัดน ำแผนฯ เป็นคู่มือในกำร
ปฏิบัติกำร 

ร้อยละ 80 สัมภำษณ์/สอบถำม แบบสอบถำม 

9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 มีส่วนร่วมในกำรก ำหนดกิจกรรม/
โครงกำร  ในกำรบริหำรงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2562 

 เพ่ือให้กำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุด                                                              
 
10. กำรอนุมัติโครงกำร 

        ลงชื่อ       ศศิกำนต์  พวงทอง     ผู้เสนอโครงกำร 

                               (นำงสำวศศิกำนต์  พวงทอง( 

                                      ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่กลุ่มนโยบำยและแผน 

 

                                       ลงชื่อ     ลักขณำวรรณ  ภู่สำร    ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร 

                                             (นำงสำวลักขณำวรรณ  ภู่สำร( 

                                     ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน 
 
                                       ลงชื่อ                                ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร 

                   (นำยวิรุฬห์  แสงงำม( 
                      ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
                                      
       ลงชื่อ                ผู้อนุมัติโครงกำร 

  (นำยวิชัย  แสงศรี( 
ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
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หน่วยงำน กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ สพป.ปทุมธำนี เขต 2 
ชื่อโครงกำร เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจและสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  
                                ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
สอดคล้องกับนโยบำยที่    
    นโยบำยที่  1   จัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง 
    นโยบำยที่  2   พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
    นโยบำยที่  3   พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
    นโยบำยที่  4   สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพ มีมำตรฐำน และ
  ลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
    นโยบำยที่ 5    เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร                                      

ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์      
                 นำงพัชรี เรืองรุ่ง             เบอร์โทรศัพท์ 089-5148444 
                 นำงนพวรรณ  แสงจันทร์           เบอร์โทรศัพท์ 063-3804224 

1. หลักกำรและเหตุผล 
 เพ่ือให้กำรจัดซื้อจัดจ้ำงของโรงเรียนและของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 
2 เกิดควำมคุ้มค่ำ โปร่งใส มีประสิทธิภำพ ตรวจสอบได้ เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำร
บริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ        
พ.ศ. 2560 กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับกำรพัสดุ  มติคณะรัฐมนตรีและนโยบำยของส ำนัก งำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน  
          ดังนั้น เพ่ือให้โรงเรียนในสังกัดสำมำรถด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุได้ถูกต้องตรงตำมพระรำชบัญญัติ
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับกำรพัสดุ และเพ่ือให้กำรก่อหนี้ผูกพัน
และเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ งบลงทุน เป็นไปตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนก ำหนด จึง
จ ำเป็นต้องให้ควำมรู้แนวทำงปฏิบัติในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงให้แก่ผู้บริหำรโรงเรียน หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่และเจ้ำหน้ำที่ 
ซึ่งปฏิบัติงำนพัสดุระดับโรงเรียน เพ่ือจะได้น ำไปปฏิบัติงำน ที่เกี่ยวข้องได้อย่ำงถูกต้อง    ตรงตำมระเบียบและ
เป็นไปตำมนโยบำยหน่วยงำนต้นสังกัด 

2.  วัตถุประสงค์ 
          2.1 ผู้บริหำรโรงเรียนและครูที่ท ำหน้ำที่เกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรบริหำรพัสดุได้รับกำรควำมรู้
แนวทำงในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ระเบียบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำร
บริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 รวมทั้งกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับกำรพัสดุ เพ่ือน ำไปใช้เป็นแนวทำงใน
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงได้อย่ำงถกูต้อง ตรงตำมระเบียบ และมีประสิทธิภำพ  
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   2.2 โรงเรียนในสังกัดสำมำรถด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงได้ถูกต้องตรงตำมระเบียบกฎหมำย เป็นไปตำม
ระเบียบกฎหมำย กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 รวมทั้งกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับ
กำรพัสดุ 

      2.3 ครูที่ท ำหน้ำที่เกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรบริหำรพัสดุของโรงเรียนสำมำรถปฏิบัติงำนใน
ระบบ  

e-GP (Electronic Government Procurement( ได้อย่ำงถูกต้อง 

      2.4 กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของโรงเรียนและของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่โปร่งใส  สำมำรถตรวจสอบ 

3.   เป้ำหมำย 

      3.1 เชิงปริมำณ 

            3.1.1 ผู้บริหำรโรงเรียนและครูที่ท ำหน้ำที่เกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรบริหำรพัสดุ จ ำนวน      
67 โรงเรียน ได้รับควำมรู้ควำมเข้ำใจ  ในระเบียบกฎหมำย กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ        
พ.ศ. 2560 รวมทั้งกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องเก่ียวกับกำรพัสดุ และสำมำรถน ำไปใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำน
จัดซื้อจัดจ้ำงในระบบ e-GP (Electronic Government Procurement( ได้อย่ำงถูกต้องตรงตำมระเบียบ 

   3.1.2 โรงเรียนในสังกัด จ ำนวน 67 โรงเรียน สำมำรถด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงได้ถูกต้อง  เป็นไปตำม
ระเบียบกฎหมำย กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 รวมทั้งกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับกำรพัสดุ 

            3.1.3 กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของโรงเรียน จ ำนวน 67 โรงเรียน และของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
โปร่งใส  สำมำรถตรวจสอบได้ 

     3.2  เชิงคุณภำพ 

        3.2.1 โรงเรียนในสังกัดสำมำรถด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงถูกต้องตรงตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำร
พัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับกำรพัสดุ และสำมำรถน ำไปใช้เป็นแนวทำงในกำร
ปฏิบัติงำนจัดซื้อจัดจ้ำงในระบบ e-GP (Electronic Government Procurement( ได้อย่ำงถูกต้องตรงตำม
ระเบียบ 

     3.2.2 ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมรู้ควำมเข้ำใจพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 
และกฎกระทรวงที่เก่ียวข้องเก่ียวกับกำรพัสดุ และสำมำรถน ำไปปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้องและมีประสิทธิภำพ 

              3.2.3 กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของโรงเรียนและของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่โปร่งใส  สำมำรถ
ตรวจสอบได้ 
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4.  วิธีด ำเนินกำร/ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
 เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจและสร้ำงควำมโปร่งใส กำร

จัดซื้อจัดจ้ำง   ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 แกผู่้บริหำรและ
ครูที่ท ำหน้ำที่เก่ียวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรบริหำร
พัสดุ         
1. วำงแผนด ำเนินกำร  
- ขออนุมัติโครงกำร  
- อบรม/ประชุมชี้แจง  
2. ด ำเนินกำรตำมแผน  
-อบรม/ประชุมชี้แจง 
3. ติดตำมและประเมินผล  
 

พ.ย.61 – ส.ค.62 
 

นำงพัชรี เรืองรุ่ง 
นำงนพวรรณ  

แสงจันทร์ 

 
5. ระยะเวลำและสถำนที่ด ำเนินกำร  
    พฤศจิกำยน 2561  -  กันยำยน   2562  ณ สพป.ปทุมธำนี เขต 2 

6. งบประมำณ 
  จ ำนวนเงิน  13,000.-บำท (สองหมื่นสำมพันบำทถ้วน( ตำมรำยละเอียดกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ ดังนี้ 

กิจกรรมและรำยละเอียด 

ในกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

งบประมำณ 

ที่ใช้ 

งบประมำณจ ำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย  

ค่ำตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจและ
สร้ำงควำมโปร่งในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
ให้แกผู่้บริหำรและครูที่ท ำหน้ำที่
เกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำร
บริหำรพัสดุ   จ ำนวน 3 ครั้ง      
1. กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรชี้แจง
แนวทำงกำรจัดซื้อจัดจ้ำง       งบลงทุน   
ค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง และ
เสริมสร้ำง       ควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ให้แก่ผู้บริหำร
และครูที่ท ำหน้ำที่เกี่ยวกับกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงหรือกำรบริหำรพัสดุ    
-ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม    
90 คน x 30 บำท x 1 มื้อ 

13,000 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2,700 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



218 
 

 
กิจกรรมและรำยละเอียด 
ในกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

งบประมำณ 
ที่ใช้ 

  

งบประมำณจ ำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย 

ค่ำตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
-ค่ำตอบแทนวิทยำกร                
2 ช.ม. x 600 บำทx 1 คน 
-ค่ำพำหนะวิทยำกร 1 คน 

2. กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรชี้แจง
แนวทำงกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
งบด ำเนินงำน แก่ผู้บริหำรและครู 
ที่ท ำหน้ำที่เกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
หรือกำรบริหำรพัสดุ    
-ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม    
 30 คน x 30 บำท x 1 มื้อ 
3. ประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อก ำกับ
ติดตำมกำรก่อหนี้ผูกพันและกำรเบิก
จ่ำยเงินงบลงทุน จ ำนวน 1 ครั้ง 
-ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม    
 90 คน x 30 บำท x 1 มื้อ 
- ค่ำวัสดุ 

 
1,200 

 
600 

 
 
 
 
 

900 
 
 
 
 

2,700 
 

 
  1,200 

 
 

 
 

600 
 
 
 
 
 

900 
 
 
 
 
 

2,700 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4,900 
รวมงบประมำณ 13,000 1,200 6,900 4,900 

หมำยเหตุ  ถัวจ่ำยทุกรำยกำร 

7. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโครงกำร 
    ปัจจัยควำมเสี่ยง 
            ผู้บริหำรโรงเรียนและครูที่ท ำหน้ำที่เก่ียวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรบริหำรพัสดุขำดควำมรู้
ควำมเข้ำใจพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง
ว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับกำรพัสดุ 
เนื่องจำกเป็นกฎหมำยใหม่ และยังขำดควำมช ำนำญในกำรปฏิบัติงำนจัดซื้อจัดจ้ำงในระบบ e-GP (Electronic 
Government Procurement( ได้อย่ำงถูกต้องตรงตำมระเบียบ 

แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
       ประชุมชี้แจงแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้แก่ผู้บริหำรและครูที่ท ำหน้ำที่เก่ียวกับกำรพัสดุ 
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8. กำรประเมินผล  

   ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย 
ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย เครื่องมือ 

เชิงปริมำณ 
ร้อยละของผู้บริหำรโรงเรียนและครูที่ท ำหน้ำที่
เกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรบริหำรพัสดุ   
สำมำรถจัดท ำหลักฐำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงได้อย่ำง
ถูกต้อง โปร่งใส 
เชิงคุณภำพ  
โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนสำมำรถด ำเนินกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงได้อย่ำงถูกต้อง ตรงตำมระเบียบและ 
มีประสิทธิภำพ  

 
ร้อยละ 100 

 
 
 
 

67 โรงเรียน 

 
หลักฐำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

 
 
 
 

หลักฐำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
 

 
9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
      โรงเรียนในสังกัด จ ำนวน 67 โรงเรียน สำมำรถจัดท ำหลักฐำนกำรจัดซื้อจ้ดจ้ำง ได้อย่ำงถูกต้องตรง
ตำมระเบียบ กฎหมำย นโยบำย และทันตำมก ำหนดเวลำ 

10. กำรอนุมัติโครงกำร 

                 ลงชื่อ           พัชรี  เรืองรุ่ง           ผู้เสนอโครงกำร 
     (นำงพัชรี  เรืองรุ่ง( 

  ต ำแหน่ง นักวิชำกำรพัสดุช ำนำญกำรพิเศษ 

                                          ลงชื่อ       นพวรรณ  แสงจันทร์        ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร                                                  
                                                    (นำงนพวรรณ  แสงจันทร์( 
                                 ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ 

 ลงชื่อ                           ผูใ้ห้ควำมเห็นชอบโครงกำร 
                               (นำยวิรุฬห์  แสงงำม(                                                                              

             ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
 

      ลงชื่อ                         ผู้อนุมัติโครงกำร 
                          (นำยวิชยั  แสงศรี( 

      ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
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งบจากองค์การบริหารส่วน          

จังหวัดปทุมธานี 
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โครงกำรจ้ำงบุคลำกรเสริมกำรเรียนกำรสอนให้แก่สถำนศึกษำ 
สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี  เขต 2  ประจ ำปีงบประมำณ 2562 

 
 

1.  หลักกำรและเหตุผล 
 

  กำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลนั้น 
นอกเหนือจำกกำรจัดเนื้อหำและหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนให้ เหมำะสมและเกิดประสิทธิภำพแล้ว บุคลำกร            
ทำงกำรศึกษำยังเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส ำคัญของกำรจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพ ประเด็นหนึ่งที่สถำนศึกษำต้องให้
ควำมส ำคัญในกำรจัดกำรศึกษำ คือ อัตรำส่วนของครูต่อนักเรียน ควรต้องเป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนที่ก ำหนด
โดยคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร แต่ในปัจจุบันโรงเรียนมีครู
เกษียณอำยุรำชกำร แต่มิได้รับกำรจัดสรรอัตรำก ำลังครูทดแทนเท่ำกับจ ำนวนครูตำมเกณฑ์ ท ำให้เกิดปัญหำ
ขำดแคลนอัตรำก ำลังครูเป็นอย่ำงมำก ซึ่งสภำพปัจจุบันส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี 
เขต 2 ได้ประสบปัญหำขำดแคลนครู โรงเรียนบำงส่วน มีครูสอนไม่ครบชั้นเรียน และโรงเรียนขนำดใหญ่ยังมี
ครูไม่เพียงพอกับจ ำนวนนักเรียน ถึงแม้จะได้รับจัดสรรงบประมำณจำก ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำนเพื่อเป็นค่ำตอบแทนจ้ำงครูตำมโครงกำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ แต่ก็ไม่เพียงพอในกำร
ด ำเนินกำรและมีควำมจ ำเป็นต้องได้รับกำรอุดหนุนจำกหน่วยงำนอื่น  

          ดังนั้นเพ่ือให้กำรจัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนบรรลุตำมมำตรฐำนชำติ และมำตรฐำน
กำรศึกษำของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน สอดคล้องตำมคุณลักษณะและสมรรถนะของ
ผู้เรียน จึงขอรับเงินอุดหนุนจำกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปทุมธำนี เพ่ือจ้ำงบุคลำกรเสริมกำรเรียนกำรสอน
ให้แก่สถำนศึกษำ   ในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ ปทุมธำนี เขต 2 ในปีงบประมำณ  พ.ศ.
2562 โดยจัดให้โรงเรียนในสังกัด  จ ำนวน  93  อัตรำ 

2.  วัตถุประสงค์ 
  1.  เพ่ือจ้ำงบุคลำกรเสริมกำรเรียนกำรสอนให้แก่สถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำ ปทุมธำนี เขต 2 ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ที่ขำดแคลน จ ำนวน 93 อัตรำ โดยจัดให้
โรงเรียน ระดับประถมศึกษำ และโรงเรียนขยำยโอกำส  รวม  67  โรงเรียน  
  2.  เพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งข้ึน 
  3.  เพ่ือให้เกิดกำรใช้งบประมำณอย่ำงคุ้มค่ำและเกิดประโยชน์สูงสุด เนื่องจำกบุคลำกรได้
ปฏิบัติหน้ำที่ในสถำนศึกษำที่ได้รับจัดสรรแล้ว เมื่อบุคลำกรเสริมกำรเรียนกำรสอนผู้ปฏิบัติหน้ำที่ในสถำนศึกษำ 
โอน ย้ำย ลำออก  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ ปทุมธำนี เขต 2 จะพิจำรณำส่งต ำแหน่งว่ำงใน
โรงเรียน          ที่เกินเกณฑ์คืนองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปทุมธำนี 
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3.  เป้ำหมำยของโครงกำร 
 เชิงปริมำณ  
  - จัดจ้ำงบุคลำกรเสริมกำรเรียนกำรสอนในสังกัด จ ำนวน 67 โรงเรียน  จ ำนวน  93 อัตรำ 
 เชิงคุณภำพ 
  1.  สำมำรถจัดหำบุคลำกรสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำได้เพียงพอต่อกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ     
ของโรงเรียน 
  2.  ครูและบุคลำกรทุกคนของสถำนศึกษำสำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยได้อย่ำง 
มีประสิทธิภำพ 

 
4.  วิธีกำรด ำเนินกำร 
  1.  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 จัดท ำข้อมูล ปริมำณงำน 
จ ำนวนนักเรียน และจ ำนวนครู จ ำนวนครูที่เกษียณในปีงบประมำณ 2561 เพ่ือจะได้ข้อมูลในกำรจัดท ำ
อัตรำก ำลังว่ำมีโรงเรียนใดมีควำมต้องกำรอัตรำก ำลังครูพอดีเกณฑ์และโรงเรียนใดขำดอัตรำก ำลังครู โดยจัดท ำ
ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลำคม  2561   
  2.  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดสรรอัตรำก ำลังให้เป็นไปด้วยควำม
ถูกต้องและโปร่งใส ตรวจสอบได้และเป็นไปตำมเกณฑ์กำรจัดสรรอัตรำก ำลังครู และแจ้งโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร
อัตรำก ำลังทรำบเพ่ือด ำเนินกำรสรรหำบุคลำกรให้เป็นไปตำมระเบียบของทำงรำชกำร 
  3.  กำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณที่ได้รับจัดสรรเป็นไปตำมระเบียบ ข้อบังคับท่ีก ำหนด  
  4.  รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของโครงกำรและกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ ให้กับหน่วยงำน          
ที่อุดหนุนเงินงบประมำณทรำบ  

5.  ระยะเวลำด ำเนินกำร 
  ตั้งแต่วันที่ 1  ตุลำคม  2561  -  30 กันยำยน  2562 

6.  สถำนที่ด ำเนินกำร 
  โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต  2 จ ำนวน 67 แห่ง 

7.  ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 

8.  งบประมำณ 
  8.1  ขอรับเงินอุดหนุนจำก องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปทุมธำนี จ ำนวน  17,860,000 บำท  
(สิบเจ็ดล้ำนแปดแสนหกหมื่นบำทถ้วน( รำยละเอียดประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยปรำกฏตำมเอกสำรแนบท้ำย 
  8.2  งบประมำณในส่วนของโรงเรียนร่วมสมทบ จ ำนวน 95,000 บำท (เก้ำหมื่นห้ำพันบำทถ้วน(   
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9.  ประโยชน์ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1.  สถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2  มีบุคลำกร
เพียงพอต่อกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน 
 2.  บุคลำกรเสริมกำรเรียนกำรสอนปฏิบัติหน้ำที่ท่ีได้รับมอบหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อสถำนศึกษำ 
 3.  สถำนศึกษำมีบุคลำกรเพียงพอเกิดควำมคล่องตัวในกำรบริหำรจัดกำรมีคุณภำพตำมโครงกำรจ้ำง
บุคลำกรเสริมกำรเรียนกำรสอนให้แก่สถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี             
เขต 2  ประจ ำปีงบประมำณ 2562 
 

 
 

   ลงชื่อ     กมลภำ   วงศ์เหลือง    ผู้เสนอโครงกำร 
               (นำงกมลภำ   วงศ์เหลือง( 
  ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

       (ผู้ขอรับเงินอุดหนุน( 

     ลงชื่อ                    ผู้เห็นชอบโครงกำร 
     (นำยวิรุฬห์    แสงงำม( 

          ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
     (ผู้ขอรับเงินอุดหนุน( 
 

     ลงชื่อ                  ผู้เหน็ชอบโครงกำร 
      (นำยวิชัย    แสงศรี( 

             ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
     (ผู้ขอรับเงินอุดหนุน( 
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งบจากจังหวัดปทุมธานี 
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หน่วยงำน กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ  สพป.ปทุมธำนี เขต 2 
ชื่อโครงกำร ป้องกันและเฝ้ำระวังปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ      
สอดคล้องกับนโยบำยที่    
    นโยบำยที่  1   จัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง 
    นโยบำยที่  2   พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
    นโยบำยที่  3   พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
    นโยบำยที่  4   สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพ มีมำตรฐำน และ
  ลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
    นโยบำยที่ 5    เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร                                      

ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์ 
  นำงอรพิน       มีวิชัย     เบอร์โทรศัพท์  0819037275  
            นำงรัชฎำพร    ไชยรส    เบอร์โทรศัพท์  0914513466  
 
1.หลักกำร และเหตุผล 
        ด้วยสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของยำเสพติดได้แพร่ระบำดอย่ำงรุนแรง ทั้งในสถำนศึกษำและ
นอกสถำนศึกษำ ตำมชุมชนหมู่บ้ำน  และหอพัก   ในพ้ืนที่เสี่ยงของจังหวัดปทุมธำนี เพ่ือลดระดับปัญหำยำเสพ
ติดและปัญหำที่เกี่ยวข้อง ในกลุ่มผู้มีโอกำสเข้ำไปเกี่ยวข้องกับยำเสพติด กำรป้องกัน กำรสร้ำงภูมิคุ้มกันและ
กำรพัฒนำทักษะชีวิต ให้กับนักเรียนในสถำนศึกษำ  เครื่องข่ำยผู้ปกครอง  ชุมชน  หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง    
เป็นกลไกในกำรขับเคลื่อนเสริมสร้ำงสถำนศึกษำให้เข้มแข็งในกำรป้องกันเฝ้ำ ระวังปัญหำยำเสพติดใน
สถำนศึกษำ ร่วมบูรณำกำร ตำมแผนยุทธศำสตร์กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด ปี พ.ศ.2562                   
เพ่ือเสริมสร้ำงสถำนศึกษำให้เข้มแข็งในกำรป้องกันเฝ้ำระวังปัญหำยำเสพติดอย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน    
เสริมสร้ำงภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียนในกลุ่มเป้ำหมำยให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ปลูกจิตส ำนึกให้เกิดควำมตระหนัก
ถึงพิษภัยของยำเสพติด  ซึ่งเป็นเกรำะป้องกันที่เข้มแข็ง และอยู่ร่วมกับภัยยำเสพติดได้อย่ำงปลอดภัย เป็นแกน
น ำในกำรรณรงค์ต่อต้ำนยำเสพติดในสถำนศึกษำและชุมชนต่อไป    
2.วัตถุประสงค์ 
               2.1 เพ่ือพัฒนำทักษะชีวิต สร้ำงภูมิคุ้มกันยำเสพติดให้กับนักเรียน               
               2.2 เพ่ือเฝ้ำระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ 
               2.3 เพ่ือพัฒนำให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นแกนน ำต้ำนภัยยำเสพติด และจัด
กิจกรรม 
                    เชิงสร้ำงสรรค์ในสถำนศึกษำ 
3. เป้ำหมำย 
              3.1  เชิงปริมำณ  
                    1. โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน 
                     2. นักเรียน                      จ ำนวน    2,792     คน 
                     3. ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครู    จ ำนวน      180     คน 
                                                     รวมทั้งสิ้น     2,972    คน   
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              3.2 เชิงคุณภำพ 
                     1. นักเรียนมีทักษะชีวิต และเป็นแกนน ำเฝ้ำระวังปัญหำยำเสพติด ห่ำงไกลยำเสพติด 
                     2. โรงเรียนมีระบบกำรเฝ้ำระวังและป้องกันยำเสพติด 

4. วิธีด ำเนินกำร/ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน  
ที ่ กิจกรรม งบประมำณ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
 กิจกรรม 1 

1.จัดสรรงบประมำณให้กับโรงเรียนขยำยโอกำสทำง
กำรศึกษำ 
จ ำนวน  22 โรงเรียนละ10,000 บำท 21 โรงเรียน และ 
โรงเรียนละ  5,000 บำท 1  โรงเรียน (ร.ร.จตุพิธวรำรำม( 
 รวมเป็นเงิน    215,000   บำท  
2.จัดสรรงบประมำณให้โรงเรียนวัดเขียนเขตโครงกำร 
TO BE NUMBER ONE จ ำนวนเงิน 13,800  บำท 
กิจกรรมที่ ๒  ประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรติดตำมดูแล
ช่วยเหลือ 
นักเรียนป้องกันเฝ้ำระวังปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ ครู
ที่รับผิดชอบและผู้ที่เกี่ยวข้องจ ำนวน 180  คน  จ ำนวน  2  
วัน 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
1.วิเครำะห์สภำพปัญหำกำรแพร่ระบำดของยำเสพติด 
ในโรงเรียนพ้ืนที่ 3 อ ำเภอ 
2.แต่งตั้งคณะท ำงำน ประชุมคณะท ำงำน 
3. วำงแผนก ำหนดกิจกรรมด ำเนินงำนตำมกลุ่มเป้ำหมำย 
4. แจ้งสถำนศึกษำจัดท ำโครงกำรและกิจกรรมเพ่ือขอ
อนุมัติ 
5. สถำนศึกษำด ำเนินกำรตำมกิจกรรมที่ก ำหนด 
6.พัฒนำครูเพ่ือป้องกันและเฝ้ำระวังปัญหำยำเสพติดใน
สถำนศึกษำ 
7.ประสำนทีมวิทยำกร 
8.ก ำกับติดตำมผลด ำเนินงำนตำมโครงกำร และสรุปผล
รำยงำน 
ให้ สพปเขตพ้ืนที่ทรำบ 
9.เขตพ้ืนที่กำรศึกษำสรุปประมวลผลรำยงำนให้ ศอ.ปส.จ. 
และ 
กระทรวงศึกษำธิกำร   ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำน 

 
228,800 

 
 
 
 
 
   

68,400 
 

 
มิถุนำยน 
กรกฏำคม 

2562 
  
 
 
 
พฤษภำคม 
    2562 

 
ผู้บริหำร 
สถำนศึกษำ 

 
 
 
 
 

สพป. 
ปทุมธำนี 
เขต 2 

                                    รวม 297,200   
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5.  ระยะเวลำและสถำนที่ด ำเนินกำร 
              ระหว่ำงเดือน    มีนำคม  – กันยำยน    2562   ณ สพป.ปทุมธำนี เขต ๒  และสถำนศึกษำ 
6. งบประมำณ   
               งบประมำณ  297,200 บำท   จำก  ศอ.ปส.จ.  จังหวัดปทุมธำนี  งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
งบประมำณ พ.ศ. 2562  งบจังหวัดในโครงกำรบูรณำกำรปรำบปรำม ป้องกัน และแก้ไขปัญหำยำเสพติด 
จังหวัดปทุมธำนี    รำยละเอียดดังนี้ : 

กิจกรรมกำรด ำเนินกำร งบประมำณ 

    ทีใ่ช ้

งบประมำณ 

และกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย วัสดุ 

กิจกรรม 1 
1.จัดสรรงบประมำณให้กับโรงเรียนขยำยโอกำสทำง
กำรศึกษำจ ำนวน  22  โรงเรียนละ10,000 บำท 21 
โรงเรียน และโรงเรียนละ  5,000 บำท 1  โรงเรียน 
(ร.ร.จตุพิธวรำรำม( รวมเป็นเงิน    215,000   บำท  
2.จัดสรรงบประมำณให้โรงเรียนวัดเขียนเขต
โครงกำรTO BE NUMBER ONE   จ ำนวนเงิน 
13,800  บำท 
กิจกรรมที่  2  ประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรติดตำมดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนป้องกันเฝ้ำระวังปัญหำยำเสพติด
ในสถำนศึกษำ ครูที่รับผิดชอบและผู้ที่เก่ียวข้อง
จ ำนวน 180  คน  จ ำนวน  2  วัน 
1.ค่ำอำหำรกลำงวัน จ ำนวน 180 คน ๆละ120บำท  
2.อำหำรว่ำงและเครื่องดื่มจ ำนวน 180คนๆละ35 
จ ำนวน 4 มื้อ  
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                             รวม     297,200    - 297,200 - 

 
๗. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโครงกำร 
    ปัจจัยควำมเสี่ยง 

-  ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครู  เครือข่ำยผู้ปกครอง และนักเรียน ไม่เข้ำใจบทบำทหน้ำที่  และไม่เห็น 
ควำมส ำคัญในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในพ้ืนที่ร่วมกัน   
 แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
          1.  ให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจสู่กำรปฏิบัติให้กับผู้บริหำร ครู นักเรียน  และเครือข่ำยผู้ปกครองนักเรียนใน
กำรป้องกันเฝ้ำระวังปัญหำยำเสพติดร่วมกันเป็นแนวทำงเดียวกันตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์  
          2.  จัดหำวิทยำกรที่มีควำมสำมำรถเฉพำะด้ำนกฎหมำยให้กับครู และเครือข่ำยผู้ปกครองนักเรียนให้มี
ควำมเข้ำใจในด้ำนหน้ำที่และบทบำทกำรดูแลพฤติกรรมของนักเรียน   
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8.  กำรประเมิน 
                 ตวัชี้วัด       ค่ำเป้ำหมำย          เครื่องมือ 
เชิงปริมำณ 
1.ร้อยละ 90  โรงเรียนมีภำคีเครือข่ำยร่วมกันในกำร
ป้องกันเฝ้ำระวังและแก้ไขปัญหำยำเสพติดได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
และยั่งยืน 
2.ร้อยละ 100 นักเรียนได้รับภูมิคุ้มกันยำเสพติดและมี

เกรำะ 
ป้องกันที่เข้มแข็งอยู่ร่วมกับภัยยำเสพติดได้อย่ำงปลอดภัย  

 
 
       ร้อยละ 100 

 
     - กำรประเมิน 
     - แบบสอบถำม 
     - กำรรำยงำนผล
ด ำเนินกำร 

เชิงคณุภำพ 
1.ทุกโรงเรียนมีมำตรกำรกำรป้องกันและเฝ้ำระวังปัญหำ
ยำเสพติดอย่ำงเข้มแข็ง 
2.นักเรียนในวัยกำรศึกษำภำคบังคับทุกคนสำมำรถเรียน
อย่ำงมีควำมสุขปลอดภัยจำกสำรเสพติดและอบำยมุข 

 
       ร้อยละ100  

 
  -  กำรประเมิน 
  -  กำรรำยงำนผล
ด ำเนินกำร 

9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
       ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครู นักเรียน และเครือข่ำยผู้ปกครองนักเรียน มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และให้ควำม
ร่วมมือในกำรป้องกันและเฝ้ำระวังปัญหำของยำเสพติดในสถำนศึกษำให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผล  
10. กำรอนุมัติโครงกำร 

                                           ลงชื่อ        อรพิน  มีวิชัย        ผู้เสนอโครงกำร 
                                                      (นำงอรพิน  มีวิชัย( 
                                              นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ 

 

                    ลงชื่อ                      ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร 
                             (นำยวิรุฬห์  แสงงำม(                                                                              

            ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
 

                    ลงชื่อ                   ผู้อนุมัติโครงกำร 
                       (นำยวชิัย  แสงศรี( 

    ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
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ส่วนที่ 4 

  การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 
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การบริหารแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  ขอให้ด าเนินการดังนี้ 

 1.โครงการที่มติที่ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ                 
พ.ศ. 2562  พิจารณาแล้วให้ด าเนินการตามกิจกรรมหรือเป้าหมายที่ก าหนดไว้ หากเมื่อด าเนินการไปแล้วเกิด
ปัญหาหรืออุปสรรคไม่สามารถด าเนินการตามกิจกรรมหรือเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ให้เสนอขออนุมัติปรับ
กิจกรรมหรือเป้าหมายต่อผู้อ านวยการส านักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2                  
(ผ่านกลุ่มนโยบายและแผน) ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามหลักการที่ได้รับอนุมัติจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

 2. การเบิกจ่ายงบประมาณตามข้อ 1 ให้ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น อาทิเช่น 
  2.1 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุม
ระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 
  2.2 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  2.3 ให้ใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2562 

 3. หากด าเนินการบริหารโครงการจนสิ้นสุดโครงการแล้ว ปรากฏว่ามีงบประมาณคงเหลือ 
หรือไม่มีการด าเนินงานโครงการ ให้น างบประมาณคงเหลือนี้ให้คณะกรรมการพิจารณาบริหารงบประมาณ 
พ.ศ. 2562  บริหารงบประมาณ 

  4. การก ากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงานโครงการในแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

 เพ่ือให้การด าเนินการก ากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงานโครงการใน
แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา               
ปทุมธานี เขต 2  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงขอความอนุเคราะห์ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  
ทุกระดับ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลโครงการที่รับผิดชอบ และให้ผู้รับผิดชอบโครงการรายงาน
ความก้าวหน้าของโครงการและรายงานการสิ้นสุดโครงการ (เฉพาะโครงการที่สิ้นสุดโครงการแล้ว) ภายใน 5 วัน
ท าการหลังสิ้นสุดไตรมาส โดยกลุ่มนโยบายและแผนจะเป็นผู้ประสานงานในการรายงาน ซึ่งมีรายละเอียด         
ในการรายงานดังต่อไปนี้ 
                                                                                                                     

ส่วนที่ 4 

การบริหารแผนสู่การปฏิบัต ิ
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แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ 

 



แบบรายงานความก้าวหน้าของโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

โครงการ........................................................................................................................................................... 
                       ไตรมาส 1                      ไตรมาส 2                ไตรมาส 3                ไตรมาส 4   

ลักษณะโครงการ           งบตามแผนปฏิบัติการ สพป.ปทุมธานี เขต 2          งบที่ สพฐ. จัดสรรให้ตามนโยบาย สพฐ.               งบอื่น ๆ (อ่ืน).................................. 

ผู้รับผิดชอบ................................................................................กลุ่ม............................ ..................................................... 

สิ้นสุดโครงการเมื่อวันที่.................เดือน.....................................พ.ศ. ................................  สอดคล้องยุทธศาสตร์ ศธที่ ................................................ ............................... 

กิจกรรมที่ด าเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
   
   
   
   
   
   

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

งบประมาณ...................................................... บาท                                                                           ลงช่ือ ....................................................... 
เบิกจ่ายหรือก่อหนี้ผูกพัน...................................................... บาท                                                                   (.....................................................
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ค าชี้แจงแบบรายงานความก้าวหน้าของโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 1. ไตรมาส  ให้ขีดเครื่องหมาย✓ ใน    ตามไตรมาสที่รายงาน     
 ไตรมาส 1 (เดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม) 
 ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม ถึง มีนาคม) 
 ไตรมาส 3 (เดือนเมษายน ถึง มิถุนายน) 
 ไตรมาส 4 (เดือนกรกฎาคม ถึง กันยายน) 

 2. ลักษณะโครงการ  ให้ขีดเครื่องหมาย ✓ ใน    ตามลักษณะโครงการ 
  โครงการงบตามแผนปฏิบัติการ สพป.ปทุมธานี เขต 2 หมายถึง โครงการในแผนปฏิบัติ
การ สพป.ปทุมธานี เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ได้รับงบประมาณส าหรับบริหารจัดการใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
  โครงการงบที่ สพฐ. จัดสรรให้ตามนโยบาย สพฐ. หมายถึง โครงการที่ได้รับงบประมาณ
จาก สพฐ. เพื่อให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขับเคลื่อนนโยบายตามวัตถุประสงค์ของ สพฐ. 
  โครงการงบอ่ืนๆ(ถ้ามี) หมายถึง โครงการที่ได้รับงบประมาณจากหน่วยงานอ่ืนๆ เพ่ิมเติม
ระหว่างปีงบประมาณ ได้แก่ โครงการจาก สช. โครงการจาก อบจ. และโครงการจากจังหวัดปทุมธานี   
 3. กิจกรรมที่ก าหนด ระบุเฉพาะกิจกรรมที่ส าคัญ เช่น จัดอบรม สร้างเครื่องมือวิจัย ผลิตสื่อต้นแบบ 
ไม่ต้องแจ้งกิจกรรม  ที่เป็นขั้นตอนการด าเนินการตามปรกติ เช่น ขออนุมัติโครงการ จัดสรรงบประมาณ 
ประสานงาน 
 4. เวลาที่ก าหนด  ให้ระบุวันที่หรือเดือนที่จะปฏิบัติกิจกรรมนั้น ตามปฏิทินปฏิบัติงาน 
 5. เป้าหมายที่ก าหนด ให้ระบุจ านวนหน่วยของกิจกรรม เช่น จ านวนห้องเรียน จ านวนคน จ านวนเล่ม             
จ านวนครั้ง 
 6.  เวลาที่ปฏิบัติ ให้ระบุวันที่ ที่ได้ปฏิบัติกิจกรรมนั้น ถ้ายังไม่ได้ปฏิบัติให้เขียนเครื่องหมาย – 
 7. เป้าหมายที่ท าได้ ให้ระบุจ านวนหน่วยของกิจกรรมตามข้อ 5 ที่ปฏิบัติได้จริง ถ้ายังไม่ได้ปฏิบัติให้
เขียน เครื่องหมาย – 
 8. ปัญหาและอุปสรรค ให้ชี้แจงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น ในกรณีไม่สามารถปฏิบัติได้ตามที่ก าหนด
ไว้            ทั้งด้านเวลาและจ านวนหน่วยของกิจกรรม ต้องมีระบุไว้ ในกรณีที่สามารถปฏิบัติได้ตามที่ก าหนด
อาจมีหรือไม่มีก็ได ้
 9. ข้อเสนอแนะ ให้แสดงสิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไข เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงาน 
 10. สรุปผลการด าเนินงาน 
  10.1 งบประมาณให้กรอกจ านวนที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด การเบิกจ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันให้
กรอกจ านวนสะสมถึงไตรมาสที่รายงานงบประมาณคงเหลือ ให้กรอกจ านวนที่คงเหลือทั้งหมด 
  10.2 กิจกรรมที่ด าเนินการแล้ว ให้ผู้ประสานงานโครงการประเมินว่าได้ด าเนินการแล้วคิด
เป็นร้อยละเท่าใด ของกิจกรรมทั้งหมดท่ีก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ เช่น ไตรมาส 1 การเตรียมการได้ร้อย
ละ 100 การปฏิบัติงานหลักได้ร้อยละ 30 และการติดตามประเมินผลร้อยละ 10 
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แบบรายงานการสิ้นสุดโครงการ 
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แบบสรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 

โครงการ...................................................................................................................................................... 
                     งบตามแผนปฏิบัติการ สพป.ปทุมธานี เขต 2                                    
                     งบที่ สพฐ. จัดสรรให้ตามนโยบาย สพฐ. 
                     งบ อ่ืนๆ.......................................................... 
ผู้รับผิดชอบ..........................................................................กลุ่ม
....................................................................................... 
1. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย (รายละเอียดตามโครงการ) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……….…………..………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………….………………..…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………….……………………...…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………................................ 
2. วิธีการและกิจกรรมด าเนินงาน (แบบสรุป) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……….…………..………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………….………………..…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………….……………………..……………………………………………………………………………………
………………………………………………………................................ 
3. ผลการด าเนินงาน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……….…………..………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………….………………..…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………….……………………..……………………………………………………………………………………
………………………………………………………................................ 
4. ปัญหาอุปสรรค ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ 

 4.1 ปัญหาอุปสรรค 

 4.2 ข้อค้นพบ 

 4.3 ข้อเสนอแนะ 
 
5. ภาพกิจกรรม (ภาพถ่ายกิจกรรมละ ไม่เกิน 4 ภาพ) 
(ส่งกลุ่มนโยบายและแผน TH SarabunIT๙ ขนาด 16 ทางอีเมล sasikan1991p@gmail.com) 
 

 

mailto:sasikan1991p@gmail.com
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ค าสั่งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ 

ที่  257 / 2561 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ตามที่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒  จะเตรียมจัดท าแผน 
ปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒  
เพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา ให้ประชากรวัยเรียน
ทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพนั้น   

 ดังนั้น  เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
เตรียมจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ 
 1. นายวิชัย    แสงศรี  ประธานกรรมการ   
            ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒              
        2. นายวิรุฬห์  แสงงาม                                                                    รองประธานกรรมการ   
            รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒    

3. นางเกศรินทร  จิตรสิงห์                                                                              กรรมการ        
ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   

4. นางตวงรักษ์  รับพร                                                                            กรรมการ   
ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา    

5. นางนพวรรณ  แสงจันทร์                                                                             กรรมการ
  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์       
        6. นางพวงเพชร  แสงส่อง กรรมการ                                                                                                    
           ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ                                                                              
 7. นางกมลภา  วงศ์เหลือง                                                                       กรรมการ                       
    ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล     

8. นายวัลลภ  ชาวหวายสอ กรรมการ   
   ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน          

  9. นางสาวศรีบังอร  พัวพงษ์ไพโรจน์                                                              กรรมการ   
 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา                                                                   

10. ว่าที่ ร.ต.นันทเดช  โชคถาวร                                                                         กรรมการ                                                           
      ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสาสรสนเทศและการสื่อสาร                                                                                                                                                             
                                                                                                  /11 นางณัฐกานต์ ....  
                เทคโนโลยสีาสรสนเทศและการสื่อสาร                                                                                                                                        
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      11. นางณัฐกานต์  อนันตโท           กรรมการ                                                                          
       นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ                   
 12. นางใกล้รุ่ง  อุทัยศรี                                       กรรมการ                                                   
       นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
 13.  นางพัชรี  เรืองรุ่ง         กรรมการ 
    นักวิชาการการพัสดุ ช านาญการพิเศษ 
 14. นางสาวบุญส่ง  ทองระย้า             กรรมการ 
       นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ 
 15. นางอรพิน  มีวิชัย         กรรมการ 
         นักวิชาการศึกษา ช านาญการพิเศษ 
 16. นางโศภาวรรณ  แจ้งพุ่ม         กรรมการ  
   นักวิชาการศึกษา ช านาญการ  
 17. นางภาวนา  มหาวัตร         กรรมการ                
       นักจัดการทั่วไปช านาญการพิเศษ  
 18. นางสาวพิไลภรณ์  ตระกูลพันธุ์เลิศ       กรรมการ 
            นักประชาสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ    
 19. นางจิตสุภา  อนุรักษ์                            กรรมการ 
       ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
      20. นางสายชล  จั่นทองค า             กรรมการ 
    ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
 21. นางสาวไอลดา คล้ายส าริด            กรรมการ 
    ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
 22. นางนฤมล  ธนสลังกูร            กรรมการ 
       ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
 23. นางกัตติกา  สกุลสวน            กรรมการ 
    ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
 24. นายอรรถพงศ์  สุขสมนิตย์                   กรรมการ 
    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
 25. นางเสมอใจ  ธิไชย                      กรรมการ 
       นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
 26. นางอรณิช   ลีลาไว                        กรรมการ 
       นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 27. นางกรรณิกา  เถาปฐม                  กรรมการ 
    เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
                  /28. นางสาวอัมพร.... 
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 28. นางสาวอัมพร  จักรกรวย            กรรมการ 
  เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน                                                                                                                                                                 
 29. นางสาวลักขณาวรรณ  ภู่สาร                     กรรมการและเลขานุการ                                            

  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน                                                  
30. นางสาวศศิกานต์  พวงทอง                                                                  ผู้ช่วยเลขานุการ                                                                   

  เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน                                                              

        ขอให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่ในการสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2561  
ปัญหา อุปสรรค์ และข้อเสนอแนะ เพ่ือใช้ เป็นกรอบแนวทาง ขั้นตอนและงบประมาณการจัดท า      
แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ให้เป็นไปตามความเหมาะสมสอดคล้องกับนโยบายทุกระดับ  
ให้บรรลุวัตถุประสงค์และบังเกิดประโยชน์ต่อทางราชการอย่างมีประสิทธิภาพ 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง ณ วันที่     29     ตุลาคม  พ.ศ. 2561 
 
 

                                                           
(นายวิชัย  แสงศรี) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ 
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ค าสั่งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 

ที่  97 / 2562 

เรื่อง   แก้ไขค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ตามที่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒  จัดท าแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒  เพ่ือ
ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา ให้ประชากรวัยเรียนทุก
คนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพนั้น   
 เนื่องจาก ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีค าสั่งย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 
ตามค าสั่ง ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่  740/2562  สั่ง ณ วันที่  23  เมษายน  พ.ศ.2562  
ส่งผลให้ประธานกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เปลี่ยนแปลง ย้ายและแต่งตั้ง
ใหม่ตามค าสั่งดังกล่าว 
 ในการนี้ เพ่ือให้การบริหารแผนงาน/โครงการ และงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นไปตามความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่วางไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สพป.ปท.2 
(แก้ไข) 
 1. นายชนาธิป  ส าเริง ประธานกรรมการ   
            ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒              
        2. นายวิรุฬห์  แสงงาม                                                                    รองประธานกรรมการ   
            รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒    

3. นางเกศรินทร  จิตรสิงห์                                                                              กรรมการ        
ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   

4. นางตวงรักษ์  รับพร                                                                            กรรมการ   
ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา    

5. นางนพวรรณ  แสงจันทร์                                                                             กรรมการ
  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์       
        6. นางพวงเพชร  แสงส่อง กรรมการ                                                                                                    
           ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ                                                                              
 7. นางกมลภา  วงศ์เหลือง                                                                       กรรมการ                       
    ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

    / 8. นายวัลลภ ...   
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8. นายวัลลภ  ชาวหวายสอ กรรมการ   
   ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน          

  9. นางสาวศรีบังอร  พัวพงษ์ไพโรจน์                                                              กรรมการ   
 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา                                                                   

10. ว่าที่ ร.ต.นันทเดช  โชคถาวร                                                                         กรรมการ                                                           
      ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสาสรสนเทศและการสื่อสาร                                                                                                                                                             

       นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
      11. นางณัฐกานต์  อนันตโท           กรรมการ                                                                          
       นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ                   
 12. นางใกล้รุ่ง  อุทัยศรี                                       กรรมการ                                                   
       นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
 13.  นางพัชรี  เรืองรุ่ง         กรรมการ 
    นักวิชาการการพัสดุ ช านาญการพิเศษ 
 14. นางสาวบุญส่ง  ทองระย้า             กรรมการ 
       นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ 
 15. นางอรพิน  มีวิชัย         กรรมการ 
         นักวิชาการศึกษา ช านาญการพิเศษ 
 16. นางโศภาวรรณ  แจ้งพุ่ม         กรรมการ  
   นักวิชาการศึกษา ช านาญการ  
 17. นางภาวนา  มหาวัตร         กรรมการ                
       นักจัดการทั่วไปช านาญการพิเศษ  
 18. นางสาวพิไลภรณ์  ตระกูลพันธุ์เลิศ       กรรมการ 
            นักประชาสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ    
 19. นางจิตสุภา  อนุรักษ์                            กรรมการ 
       ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
      20. นางสายชล  จั่นทองค า           กรรมการ 
    ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
 21. นางสาวไอลดา คล้ายส าริด            กรรมการ 
    ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
 22. นางนฤมล  ธนสลังกูร            กรรมการ 
       ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
 23. นางกัตติกา  สกุลสวน            กรรมการ 
    ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 

/ 24. นายอรรถพงศ์ ...   
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 24. นายอรรถพงศ์  สุขสมนิตย์                   กรรมการ 
    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
 25. นางเสมอใจ  ธิไชย                      กรรมการ 
       นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
 26. นางอรณิช   ลีลาไว                        กรรมการ 
       นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 27. นางกรรณิกา  เถาปฐม                  กรรมการ 
    เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 28. นางสาวอัมพร  จักรกรวย            กรรมการ 
    เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน                                                                                                                                                              
 29. นางสาวลักขณาวรรณ  ภู่สาร                     กรรมการและเลขานุการ                                            

  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน                                                  
30. นางสาวศศิกานต์  พวงทอง                                                                  ผู้ช่วยเลขานุการ                                                                   

  เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน                                                              

        ขอให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่งนี้  มีหน้าที่พิจารณากลั่นกรอง วิเคราะห์แผนงาน/
โครงการ/งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้มีความเหมาะสม ครอบคลุม
และสอดคล้องเชื่อมโยงกับนโยบายทุกระดับ เพ่ือให้การบริหารจัดการได้อย่างคุ้มค่า บรรลุวัตถุและเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ  

  ทั้งนี้ ตั้งแตว่ันที่   30  เมษายน  พ.ศ. 2562  

   

สั่ง ณ วันที่    22    พฤษภาคม  พ.ศ. 2562 
 
 
                                                           

(นายชนาธิป ส าเริง) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ 
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  ที่ปรึกษา 

1. นายวิชัย  แสงศร ี  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2  
2. นายชนาธิป  ส าเริง  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 
3. นายวิรุฬห์  แสงงาม  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 
4. นางสาวลักขณาวรรณ  ภู่สาร  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
 

 บรรณาธิการกิจ 

1. นางสาวศศิกานต์  พวงทอง เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน 

 

 ออกแบบปก 

1. นางสาวศศิกานต์  พวงทอง เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน 
 

 
 

คณะท ำงำน 



 


