คำนำ
การศึกษาเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของคนไทยทุกคน ที่รัฐต้องจัดให้เพื่อพัฒนาคนไทยทุกช่วงวัย
ให้ มี ความเจริ ญ งอกงามทุ กด้ าน เพื่ อ เป็ นต้ น ทุ น ทางปั ญ ญาที่ ส ำคั ญ ในการพั ฒ นาทั กษะ คุ ณ ลั กษณะและ
สมรรถนะในการประกอบสั มมาชีพ และการดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขอันจะนำไปสู่
เสถียรภาพ และความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติที่ต้องพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาประเทศ
ในเวทีโลกท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกศตวรรษที่ 21
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ได้ให้ความสำคัญด้านการศึกษา
ในฐานะกลไกหลักในการพัฒนาประเทศมาโดยตลอด จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ยุทธศาสตร์ชาติ
พ.ศ. 2561 – 2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 - 2564) แผนการปฏิ รู ป ประเทศด้ านการศึ ก ษา (ฉบั บ ปรับ ปรุง) แผนการศึ ก ษาแห่ งชาติ
พ.ศ. 2560 - 2579 นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565
และนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 แผนพัฒนาการศึกษา
ขั้น พื้นฐาน (พ.ศ.2564 - 2565) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนั ก งานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ น พื้ น ฐาน และแผนพั ฒ นาการศึ กษา
(พ.ศ.2563-2565) จั งหวัด เชีย งราย โดยมี ส าระสำคั ญ ประกอบด้ ว ยวิสั ยทั ศ น์ พั น ธกิจ เป้ า หมายหลั ก
รายละเอียดงบประมาณ และรายละเอียดโครงการแต่ละกลยุทธ์
สำนั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ขอขอบคุณ คณะผู้ดำเนินงาน
รวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง ซึ่งทำให้แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 ของสำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งราย เขต 4 ฉบั บ นี้ เสร็จ สมบู ร ณ์ และ
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับนี้ จะเป็นแนวทางในการบริหารและ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน โรงเรียน ครู และที่สำคัญ
คือนักเรียน ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในการผนึกกำลังเพื่อพัฒนาการศึกษาให้เข้มแข็งและมีคุณภาพต่อไป
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
ธันวาคม 2564

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ได้จัดทำแผนปฏิ บัติการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
มาตรา 9 ได้ กำหนดไว้ ว่ า การบริ หารราชการเพื่ อให้ เกิ ดผลสั มฤทธิ์ ต่ อภารกิ จของรั ฐให้ ส่ วนราชการปฏิ บั ติ คื อ
(1) ก่อนจะดำเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า (2) การกำหนด
แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตาม (1) ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอนระยะเวลาและงบประมาณที่จะต้องใช้
ในการดำเนิ น การของแต่ ละขั้ น ตอน เป้ าหมายของภารกิ จ ผลสั มฤทธิ์ของภารกิ จ และตั วชี้ วั ดความสำเร็ จ
ของภารกิจ และมาตรา 16 ให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น ในแต่ละปีงบประมาณ
ให้ ส่ วนราชการจั ดทำแผนปฏิ บั ติราชการประจำปี โดยให้ ระบุ สาระสำคั ญเกี่ ยวกับนโยบายการปฏิ บั ติราชการ
ของส่ วนราชการ เป้ าหมาย และผลสั มฤทธิ์ ของงาน รวมทั้ งประมาณการรายได้ และรายจ่ าย และทรัพยากรอื่ น
ที่จะต้องใช้ และให้สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580) แผนพัฒนาการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2564 - 2565) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีทิศทางการพัฒนา ดังนี้
คำขวัญ “สพป.เชียงราย เขต 4 มิติใหม่ พัฒนาคุณภาพการศึกษาสูงขึ้นทุกด้าน ไม่มีเพดานกำหนด”
อัตลักษณ์ ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ โปร่งใส มีส่วนร่วม สุภาพอ่อนน้อม
วิสั ย ทั ศ น์ “องค์ ก รแห่ งความสุ ข มุ่ งจัด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานที่ มี คุ ณ ภาพและมาตรฐาน
โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
พันธกิจ
1. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. พั ฒ นาผู้ เรี ย นให้ มี คุณ ภาพตามมาตรฐานการศึ ก ษาชาติ มีค วามสามารถและเป็ น เลิ ศ
ทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำให้ผู้เรีย นทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
7. พั ฒ นาระบบการบริห ารจั ด การศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐานที่ มี ป ระสิ ท ธิภ าพและการมี ส่ ว นร่ว ม
จากทุกภาคส่วน
ค่านิยม
สำนั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาเชี ยงราย เขต 4 กำหนดค่ านิ ยมให้ เขตพื้ นที่ เป็ น
HAPPY & SMART AREA โดยมีรายละเอียด ดังนี้
H : Heart ทำด้วยใจ
A : Admiration ความชื่นชมยินดี
P : Parcipation มีส่วนร่วม
P: Pleasure มีความสุข
Y : Young blood คนรุ่นใหม่

S : Student ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ
M : Modern มีความทันสมัย
A : Attitude มีทัศนคติที่ดี
R : Results มุ่งผลสัมฤทธิ์
T : Teamwork การทำงานเป็นทีม
A : Accountability ความรับผิดชอบ
R : Report การรายงานผล
E : Environment การพัฒนาสิ่งแวดล้อม
A : Activeness ความกระตือรือร้น
เป้าหมายหลัก
1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของชาติ
มีคุณ ธรรม จริย ธรรม มีค่านิ ยมที่ พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับ ผิดชอบต่อสังคมและผู้ อื่น ซื่อสั ตย์ สุ จริต
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม
2. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ มีความสามารถในการแข่งขัน
3. ผู้ เรีย นเป็ น บุ คคลแห่ งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์น วัตกรรม มีความรู้ มีทั กษะ
มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
4. ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ
5. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ตามสมรรถนะวิชาชีพและสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งมีจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ
6. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
7. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
ได้จัดตั้งงบประมาณ งบดำเนินงานเพื่อบริหารจัดการสำนักงานและพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามบริบทของเขตพื้นที่
การศึกษาจำนวน 4,000,000 บาท จัดสรรงบประมาณสำหรับดำเนินการตามแผนปฏิบัติการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้
1) งบบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จำนวนงบประมาณ
2,469,600บาท
2) งบโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จำนวน 51 โครงการ งบประมาณ 1,530,400 บาท
โครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จำแนกตามกลยุทธ์ ได้ดังนี้
กลยุ ท ธ์ ที่ 1 ส่ ง เสริ ม การจั ด การศึ ก ษาให้ ผู้ เรี ย นมี ค วามปลอดภั ย จากภั ย ทุ ก รู ป แบบ
จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 12,600 บาท
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้ กับประชากรวัยเรียนทุกคน
จำนวน 4 โครงการ งบประมาณ 61,200 บาท

กลยุ ทธ์ที่ 3 ยกระดั บคุณภาพการศึกษาให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
จำนวน 24 โครงการ งบประมาณ 520,980 บาท
กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา จำนวน 22 โครงการ งบประมาณ
935,620 บาท

สารบัญ
หน้า
คำนำ
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
ส่วนที่ 1 บทนำ
1. ความเป็นมาและความสำคัญ
2. วัตถุประสงค์

1
1
2

ส่วนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
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ส่วนที่ 1
บทนำ
1. ความเป็นมาและความสำคัญ
สำนักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔ เป็นหน่วยงานทางการศึกษา
ทีจ่ ัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา 34 ที่บัญญัติ
ให้จ ัดระเบีย บบริห ารราชการของเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบด้ว ย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ
สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น และกระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนด
อำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการ
ภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕60 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย
๑) จัดทำนโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้อง
กับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น
๒) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพื้นที่
การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งกำกับ ตรวจสอบ ติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว
๓) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
๔) กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และในเขตพื้นที่การศึกษา
๕) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
๖) ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริม สนับสนุน
การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
๗) จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
๘) ประสาน ส่ งเสริ ม สนั บสนุ น การจั ดการศึ กษาของสถานศึ กษาเอกชน องค์ กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่น
ที่จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
๙) ดำเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
๑๐) ประสาน ส่งเสริม การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะทำงานด้านการศึกษา
๑๑) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
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ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สอดคล้องกับการปฏิรูป
การศึกษาที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ในส่วนที่เกี่ยวของกับการศึ กษา
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาการศึกษาชาติ พ.ศ.2560 - 2579 นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2564 - 2565) สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2563-2565) จังหวัดเชียงราย และแผนพัฒนาการศึกษา ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 - 2564 ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 จึงได้จัดทำ
แผนปฏิบัติการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2.2 เพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ไปสู่การปฏิบัติ
2.3 เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
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ส่วนที่ 2
บริบทที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
การจั ด ทำแผนปฏิ บั ติ ก าร ประจำปี ง บประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งราย เขต 4 ได้ น ำบริ บ ทที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ภารกิ จ การจั ด การศึ ก ษา กฎหมาย
ยุทธศาสตร์ แผนสำคัญ และนโยบายที่เกี่ยวข้องมากำหนดแนวทางการพัฒนาการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ดังนี้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
รัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุ ทธศักราช 2560 ได้มีการประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 6
เมษายน 2560 ซึ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา มีบทบัญญัติไว้ใน มาตรา 54 รัฐต้องดำเนินการให้
เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ อย่างมีคุณภาพโดย
ไม่เก็บค่าใช้จ่าย
รัฐต้องดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคที่หนึ่ง
เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการดำเนินการด้วย
รัฐ ต้องดำเนิ น การให้ ป ระชาชนได้รับ การศึ กษาตามความต้อ งการในระบบต่าง ๆ รวมทั้ ง
ส่งเสริมให้ มีการเรีย นรู้ตลอดชีวิต และจัดให้ มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น และ
ภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ดำเนินการกำกับ ส่ง เสริม และสนับสนุนให้การจัด
การศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งอย่างน้อย
ต้องมี บ ทบั ญ ญั ติเกี่ย วกับ การจั ดทำแผนการศึกษาแห่ งชาติ การดำเนิ นการและตรวจสอบการดำเนิน การ
ให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วย
การศึ กษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒ นาผู้ เรียนให้ เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญ
ได้ตามความถนัดของตนและมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
ในการดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาตามวรรคสอง หรือให้ประชาชนได้รับ
การศึกษาตามวรรคสาม รัฐต้องดำเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา
ตามความถนัดของตน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
พระราชบั ญ ญั ติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กำหนดคำนิยามการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หมายถึงการศึกษาระดับก่อนอุดมศึกษา และกำหนดในมาตรา 10 การจัดการศึกษา ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิ
และโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม
การสื่อสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้ หรือไม่มี
ผู้ดูแลด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ
การศึกษาสำหรับคนพิการ ให้จัดตั้ งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและ
ให้ บุ คคลดังกล่ าวมีสิ ท ธิได้รับ สิ่ งอำนวยความสะดวก สื่ อ บริการ และความช่ว ยเหลื ออื่น ใดทางการศึกษา
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่กำหนดในกฎกระทรวง
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การจั ด การศึ ก ษาสำหรับ บุ ค คลซึ่ งมี ค วามสามารถพิ เศษ ต้ องจั ด ด้ว ยรูป แบบที่ เหมาะสม
โดยคำนึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 28/2559 เรื่องให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
ได้กำหนดนิยามการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี เป็นการศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล)
(ถ้ามี) ระดับประถมศึกษา จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) หรือเทียบเท่า
และให้หมายความรวมถึงการศึกษาพิเศษและการศึกษาสงเคราะห์
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
ตามกฎกระทรวงแบ่ ง ส่ ว นราชการสำนั ก งานคณ ะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ให้มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดและการส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
1) จัดทำข้อเสนอนโยบาย แผนพัฒ นาการศึกษา มาตรฐานการจัดการศึกษาและหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2) กำหนดหลักเกณฑ์ แนวทาง และการดำเนินการเกี่ยวกับการสนับสนุนทรัพยากร การจัดตั้ง
จัดสรรทรัพยากร และบริหารงบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3) พัฒนาระบบการบริหารและส่งเสริม ประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ การนำเทคโนโลยี
สารสนเทศไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการส่งเสริมนิเทศ การบริหารและการจัดการศึกษา
4) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของเขตพื้นที่การศึกษา
5) พั ฒ นานวั ต กรรมทางการศึ ก ษา ประสาน ส่ งเสริม สนั บ สนุ น และกำกั บ ดู แ ลการจั ด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาเพื่อคนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษและประสาน ส่งเสริม
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กร
เอกชน องค์กรวิชาชีพสถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นของเขตพื้นที่การศึกษา
6) ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
7) ปฏิ บั ติ งานอื่ น ใดตามที่ ก ฎหมายกำหนดให้ เป็ น อำนาจหน้ า ที่ และความรั บ ผิ ดชอบ
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580
รัฐ ธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจัก รไทย พุ ท ธศัก ราช 2560 กำหนดให้ รัฐ มียุ ท ธศาสตร์ช าติ
เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ
ให้ สอดคล้ องและบู ร ณาการกัน ต่อมาได้มีการตราพระราชบัญ ญั ติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560
ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานรัฐทุกหน่วยมีหน้าที่ดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้า หมายที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ
พ.ศ. 2561 - 2580 มีวิสั ยทัศน์ คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒ นาแล้ ว
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ
พ.ศ. 2561 - 2580 ประกอบด้วย ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย ขีดความสามารถในการแข่งขัน
การพัฒ นาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ การพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ความเท่าเทียมและ
ความเสมอภาคของสั ง คม ความหลากหลายทางชี ว ภาพ คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม และความยั่ ง ยื น ของ
ทรัพยากรธรรมชาติ และประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ การพัฒนาประเทศ
ในช่วงเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ “ประชารัฐ” ซึ่งยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 6 ยุทธศาสตร์
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
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ประกอบด้ ว ย 1) ยุ ท ธศาสตร์ ด้ านความมั่ น คง 2) ยุ ท ธศาสตร์ด้ านการสร้างความสามารถในการแข่งขั น
3) ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาและเสริ ม สร้ างศั ก ยภาพทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ 4) ยุ ท ธศาสตร์ก ารสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม 5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ
6) ยุทธศาสตร์ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนที่จัดทำไว้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
โดยจะมีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น รวมทั้งการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณจะต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งประเด็นแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 23 ประเด็น ประกอบด้วย 1) ความมั่นคง 2) การต่างประเทศ 3) การพัฒ นาการ
เกษตร 4) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 5) การท่องเที่ยว 6) การพัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
7) โครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล 8) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมยุคใหม่
9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ 10) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
12) การพัฒนาการเรียนรู้ 13) การสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 14) ศักยภาพการกีฬา 15) พลังทางสังคม
16) เศรษฐกิ จ ฐานราก 17) ความเสมอภาคและหลั ก ประกั น ทางสั ง คม 18) การเติ บ โตอย่ า งยั่ ง ยื น
19) การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ 20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 21) การต่อต้านการทุจริต
และประพฤติ มิ ช อบ 22) กฎหมายและกระบวนการยุ ติ ธ รรม และ 23) การวิ จั ย และพั ฒ นานวั ต กรรม
ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้รับมอบหมายให้เป็ นองค์กรเจ้าภาพหลัก ในประเด็นที่ 12 การพัฒ นาการเรียนรู้
และเป็นองค์กรเจ้าภาพร่วม ในประเด็นที่ 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (12) ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ มีเป้าหมายระดับ
ประเด็น 2 เป้าหมาย คือ 1) คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่จำเป็นของ
โลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปั ญหาปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้ อื่นได้อย่างมีประสิ ทธิผ ล
เพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และ 2) คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความ
ถนัดและความสามารถของพหุปัญญาดีขึ้น มีแผนย่อย 2 แผน ดังนี้
1. แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
ซึ่งมีแนวทางการพัฒ นา โดย 1) ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่ 21 2) เปลี่ยนโฉมบทบาท
“ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ 3) เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 4) พัฒนาระบบ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต และ 5) สร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ และมีเป้าหมาย
ให้คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และมีทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21
สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น
2. แผนย่อยการตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย ซึ่งมีแนวทางการพัฒนา คือ
1) พัฒ นาและส่ งเสริมพหุ ปั ญ ญา 2) สร้างเส้ น ทางอาชีพ สภาพแวดล้ อมการทำงาน และระบบสนับสนุ น
ที่เหมาะสมสำหรับผู้มี ความสามารถพิเศษ และมีเป้าหมายของแผนย่อย คือ ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพื่อ
การส่งเสริม การพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตาม
ศักยภาพเพิ่มขึ้น
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (11) ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
มีเป้าหมายระดับประเด็น คือ คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย
สติปัญญาและคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิตและมีแผนย่อยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2 แผนย่อย ได้แก่
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
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1. แผนย่อยการพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย แนวทางการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ จัดให้มีการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่ดี
ที่ส มวัย ทุ กด้าน โดยการพั ฒ นาหลั กสู ต รการสอนและปรับปรุงสถานพั ฒ นาเด็ก ปฐมวัย ให้ มีคุณ ภาพตาม
มาตรฐานที่เน้นการพัฒนาทักษะสำคัญด้านต่าง ๆ อาทิ ทักษะทางสมอง ทักษะด้านความคิดความจำ ทักษะ
การควบคุมอารมณ์ ทักษะการวางแผนและการจัดระบบ ทักษะการรู้จักประเมินตนเอง ควบคู่กับการยกระดับ
บุ คลากรในสถานพั ฒ นาเด็ กปฐมวัย ให้ มี ค วามพร้อ มทั้ งทั ก ษะ ความรู้ จริย ธรรม และความเป็ น มื อ อาชี พ
เป้าหมายของแผนย่อย คือ เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพมีการพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมากขึ้น
2. แผนย่อยการพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น แนวทางพัฒนา ได้แก่ 1) จัดให้มีการพัฒนาทักษะ
ที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะด้านการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ความสามารถในการแก้ปัญหา
ที่ซั บ ซ้อนความคิ ดสร้างสรรค์ก ารทำงานร่วมกับ ผู้ อื่ น 2) จัดให้ มีก ารพั ฒ นาทั ก ษะด้านภาษา ศิล ปะ และ
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ 3) จัดให้มีการพัฒนา
ทักษะในการวางแผนชีวิตและวางแผนการเงิน ตลอดจนทักษะที่เชื่อมต่อกับโลกการทำงาน 4) จัดให้มีพัฒนา
ทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ การบ่มเพาะการเป็นนักคิด นักนวัตกร และการเป็น
ผู้ ป ระกอบการใหม่ ร วมทั้ งทั ก ษะชี วิ ต ที่ ส ามารถอยู่ ร่ ว มกั น และทำงานภายใต้ สั ง คมที่ เป็ น พ หุ วั ฒ นธรรม
5) ส่งเสริมและสนับสนุนระบบบริการสุขภาพและอนามัยที่เชื่อมต่อกันระหว่างระบบสาธารณสุขกับโรงเรียน
หรือ สถานศึ กษา เพื่ อ เสริ ม สร้ างศั กยภาพด้านความฉลาดทางเชาวน์ ปั ญ ญา และความฉลาดทางอารมณ์
ตลอดจนภูมิคุ้มกันด้านต่าง ๆ ในการดำเนินชีวิตของกลุ่มวัยเรียน/วัยรุ่น เป้าหมายของแผนย่อย คือ วัยเรียน/
วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญ
ทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล
ตลอดชีวิตดีขึ้น
แผนการปฏิรูปประเทศ
แผนการปฏิรูปประเทศ ได้มีการประกาศเมื่อวันที่ 6 เมษายน 2561 เพื่อกำหนดกลไก วิธีการ
และขั้น ตอนการปฏิรูป ประเทศในด้านต่าง ๆ โดยการปฏิรูปประเทศต้องดำเนินการเพื่อให้ บรรลุ เป้าหมาย
ตามที่ บั ญ ญั ติไว้ในรัฐ ธรรมนู ญ ประกอบด้ว ย ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดอง
มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุ
กับการพัฒนาด้านจิตใจ สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ำ
ประชาชนมีความสุ ข มีคุ ณ ภาพชีวิต ที่ดี และมีส่ ว นร่ว มในการพั ฒ นาประเทศและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งมีการปฏิรูป 13 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการเมือง 2) ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน3) ด้านกฎหมาย 4) ด้านกระบวนการยุติธรรม 5) ด้านเศรษฐกิจ 6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 7) ด้านสาธารณสุข 8) ด้านสื่อสารมวลชน และเทคโนโลยีสารสนเทศ 9) ด้านสังคม 10) ด้านพลังงาน
11) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 12) ด้านการศึกษา 13) ด้านวัฒนธรรม
กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทั้งนี้ การปฏิรูปประเทศต้องสอดคล้องและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันกับยุทธศาสตร์ชาติ ที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562 จึงได้มีการประกาศแผนการปฏิรูป
ประเทศ(ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง) ในราชกิ จ จานุ เบกษา วั น ที่ 23 กุ ม ภาพั น ธ์ 2564 ซึ่ งกำหนดแผนงานในแผน
การปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา (ฉบับปรับปรุง) 5 เรื่อง ได้แก่ 1) การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง
การศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย 2) การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพื่อตอบสนอง
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 3) การปฏิรูปกลไก และระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน 4) การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอื่น ๆ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติอย่าง
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เต็มรูปแบบ นำไปสู่การจ้างงานและการสร้างงาน 5) การปฏิรูปบทบาทการวิจัยและระบบธรรมาภิบาลของ
สถาบั น อุดมศึ กษา เพื่อสนั บ สนุ น การพั ฒ นาประเทศไทยออกจากกับ ดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน และ
กำหนดกิจกรรมที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) เพื่อเร่งรัดให้เกิดผล
การดำเนินการที่สำคัญภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579
เป็นแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาระยะยาว โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึง
โอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณ ภาพ พัฒ นาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่ มีประสิทธิภ าพ
พัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในการทำงานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน และการพัฒนาประเทศ
เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาได้นำไปเป็นกรอบและแนวทาง การพัฒนาการศึกษา และการเรียนรู้
สำหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลก
ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งความเป็นพลวัตร เพื่อให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้าม
กั บ ดั ก ประเทศที่ มี ร ายได้ ป านกลางไปสู่ ป ระเทศที่ พั ฒ นาแล้ ว ซึ่ ง ภายใต้ ก รอบแผนการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ
พ.ศ. 2560 - 2579 ได้กำหนดสาระสำคัญสำหรับบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาการศึกษาใน 5 ประการ
ได้แก่ การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา (Access) ความเท่าเทียมทางการศึกษา (Equity) คุณภาพการศึกษา
(Quality) ประสิทธิภาพ (Efficiency) และตอบโจทย์บริบทเปลี่ยนแปลง (Relevancy) ในระยะ 20 ปีข้างหน้า
และมียุทธศาสตร์ 6 ประการ คือ 1) การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคม และประเทศชาติ 2) การผลิตและ
พัฒ นากำลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 3) การพัฒ นา
ศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 4) การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม
ทางการศึกษา 5) การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 6) การพัฒนาประสิทธิภาพ
ของระบบบริหารจัดการศึกษา
นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565
กระทรวงศึ ก ษาธิก าร ตระหนั ก ถึ งความสำคั ญ ของยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด้ านการพั ฒ นาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาศักยภาพ
คนตลอดช่วงชีวิต การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ การพัฒนาเด็ก
ตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน
รวมถึงการส่ งเสริมศักยภาพวัยผู้ สู งอายุ ประเด็นการพัฒ นาการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21 และพหุปัญหาของมนุษย์ที่หลากลาย และประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้ อง จึงกำหนดนโยบายการจัด
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 ดังนี้
นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565
1. การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย และทันการเปลี่ยนแปลงของ
โลกในศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกระดับการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสม
กับบริบทสังคมไทย
2. การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
อาชี ว ศึ ก ษาให้ มี ส มรรถนะทางภาษาและดิ จิ ทั ล เพื่ อ ให้ ค รูแ ละอาจารย์ ได้ รับ การพั ฒ นาให้ มี ส มรรถนะ
ทั้งด้านการจัดการเรียนรู้ด้วยภาษาและดิจิทัล สามารถปรับวิธีการเรียนการสอนและการใช้สื่อทันสมัย และ
มีความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ทางการศึกษาที่เกิดกับผู้เรียน
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3. การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ (NDLP)
และการส่งเสริ มการฝึกทักษะดิ จิ ทัลในชีวิตประจำวัน เพื่อให้ มีห น่ วยงานรับผิ ดชอบพั ฒ นาแพลตฟอร์ม
การเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ ที่สามารถนำไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยและเข้าถึงแหล่งเรียนรู้
ได้อย่างกว้างขวางผ่านระบบออนไลน์ และการนำฐานข้อมูลกลางทางการศึกษามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา
4. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา โดยการส่งเสริมสนับสนุน
สถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระและคล่ องตัว การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้
จังหวัดเป็นฐาน โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อกำหนดให้มีระบบ
บริ ห ารและการจั ดการรวมถึงการจั ดโครงสร้างหน่ว ยงานให้ เอื้อต่ อการจัดการเรียนการสอนให้ มี คุณ ภาพ
สถานศึกษาให้มีความเป็น อิสระและคล่องตัว การบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน มีระบบ
การบริหารงานบุคคลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
5. การปรับระบบการประเมินผลการศึกษาและการประกันคุณภาพ พร้อมจัดทดสอบวัด
ความรู้และทักษะที่จำเป็นในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาทั้งสายวิชาการและสายวิชาชีพ เพื่อให้ระบบการประเมิน
ผลการศึกษาทุกระดับและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย ตอบสนองผลลัพธ์
ทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสม
6. การจั ด สรรและการกระจายทรั พ ยากรให้ ทั่วถึงทุ กกลุ่ม เป้ าหมาย รวมถึงการระดม
ทรัพยากรทางการศึกษาจากความร่วมมือทุกภาคส่วน เพื่อให้การจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม
และสร้ างโอกาสให้ ก ลุ่ ม เป้ าหมายได้ เข้า ถึ งการศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพทั ด เที ย มกลุ่ ม อื่ น ๆ กระจายทรัพ ยากร
ทั้งบุคลากรทางการศึกษา งบประมาณและสื่อเทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึง
7. การนำกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) และกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (AQRF) สู่การปฏิบัติ
เป็นการผลิตและการพัฒนากำลังคนเพื่อการพัฒนาประเทศ โดยใช้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เชื่อมโยงระบบการศึกษา
และการอาชีพ โดยใช้กลไกการเทียบโอนประสบการณ์ด้วยธนาคารหน่วยกิตและการจัดทำมาตรฐานอาชีพ
ในสาขาที่สามารถอ้างอิงอาเซียนได้
8. การพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาเพื่อพัฒนาร่างกาย
จิต ใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติ ปัญ ญาให้ สมกับวัย เพื่อเป็นการขับเคลื่อนแผนบูรณาการการพั ฒ นา
เด็กปฐมวัยตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 สู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรม โดยหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องนำไปเป็นกรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีการติดตามความก้าวหน้า
เป็นระยะ
9. การศึกษาเพื่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อให้ผู้จบ
การศึกษาระดับปริญญาและอาชีวศึกษามีอาชีพและรายได้ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพและคุณภาพชีวิตที่ดี
มีส่วนช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกได้
10. การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทยด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้
ในการจัดการศึกษาทุกระดับการศึกษา เพื่อให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
มาใช้ในการจัดการศึกษาผ่านระบบดิจิทัล
11. การเพิ่ ม โอกาสและการเข้ า ถึ ง การศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพของกลุ่ ม ผู้ ด้ อ ยโอกาส ทาง
การศึกษาและผู้เรียนที่มีค วามต้องการจำเป็น พิ เศษ เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มี
คุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ
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12. การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาและผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ
นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win)
1. ความปลอดภั ย ของผู้ เรี ยน โดยจัดให้ มีรูปแบบ วิธีการ หรือ กระบวนการในการดูแ ล
ช่วยเหลือนักเรียนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข และได้รับการปกป้องคุ้มครองความปลอดภัย
ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงการสร้างทักษะให้ผู้เรียนมีความสามารถในการดูแลตนเองจากภัยอันตรายต่าง ๆ
ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคม
2. หลักสู ต รฐานสมรรถนะ มุ่งเน้ น การจัดการเรียนรู้ที่ ห ลากหลายโดยยึด ความสามารถ
ของผู้เรียนเป็นหลักและพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่ต้องการ
3. ฐานข้อมูล Big Data มุ่งพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและไม่ซ้ำซ้อน เพื่อให้ได้
ข้อมูลภาพรวมการศึกษาของประเทศที่มีความครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสามารถนำมาใช้
ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง
4. ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) สนับสนุนการดำเนินงาน
ของศูน ย์ ความเป็ น เลิ ศทางการอาชีว ศึกษา (Excellent Center) ตามความเลิ ศของแต่ล ะสถานศึกษาและ
ตามบริบทของพื้นที่ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนมีการจัดการเรียน
การสอนด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน
5. พัฒ นาทักษะทางอาชีพ ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เน้นพัฒ นาทักษะอาชีพของผู้เรียน
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างอาชีพและรายได้ที่เหมาะสม และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
6. การศึกษาตลอดชีวิต การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับประชาชนทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพ
และมาตรฐานประซาชนในแต่ล ะช่วงวัยได้รับการศึกษาตามความต้องการอย่างมีมาตรฐาน เหมาะสมและ
เต็มตามศักยภาพตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรา และพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่
สังคมผู้สูงวัย
7. การจัดการศึกษาสำหรับผู้ ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้
ผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษได้รับการพัฒ นาอย่างเต็มศักยภาพสามารถดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีเกียรติ
ศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับผู้อื่นในสังคม สามารถช่วยเหลือตนเองและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตระหนักถึงนโยบายด้านการศึกษา ซึ่งถือเป็น
ส่วนสำคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศให้บรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในทุกด้าน ดังนั้น
เพื่อให้ การดำเนิ น การเกิดผลสั มฤทธิ์และสอดคล้ องกับแผนการปฏิ รูป ประเทศ โดยเฉพาะกิจกรรมปฏิ รูป
ประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) ที่มีความสำคัญเร่งด่วน
และสามารถดำเนินการและวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรมในช่วงปี พ.ศ. 2564 - 2565 ซึ่งเกี่ยวข้องกับสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ 1) การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับ
ปฐมวัย 2) การพัฒ นาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษที่ 21 และ 3) การสร้างระบบการผลิ ตและพั ฒ นาครูและบุ คลากรทางการศึ กษาที่ มีคุณ ภาพ
จึงกำหนดนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565
ดังนี้
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1. ด้านความปลอดภัย
พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา
และสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี
สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ
2. ด้านโอกาส
2.1 สนับ สนุ น ให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒ นาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ
วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย
2.2 ดำเนินการ ให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างมี
คุณ ภาพตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึก ษาเพื่ ออาชี พ สามารถวิเคราะห์ ต นเองเพื่ อ การศึก ษาต่ อ และ
ประกอบอาชีพตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถ
พิเศษสู่ความเป็นเลิศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อป้องกัน
ไม่ให้ออกจากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อย่างเท่าเทียมกัน
2.4 ส่ งเสริม ให้ เด็ กพิ การและผู้ ด้ อยโอกาส ให้ ได้ รับ โอกาสทางการศึ กษาที่ มี คุณ ภาพ
มีทักษะในการดำเนินชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. ด้านคุณภาพ
3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นของ
โลกในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง
3.2 พั ฒ นาผู้ เรี ย นให้ มี ส มรรถนะและทั กษะด้ านการอ่ าน คณิ ต ศาสตร์ การคิด ขั้ น สู ง
นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
และการเลือกศึกษาต่อเพื่อการมีงานทำ
3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จำเป็น
ในแต่ล ะระดับ จั ดกระบวนการเรีย นรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่ งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ส ร้างสมดุล
ทุกด้านส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ
3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลมีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู
4. ด้านประสิทธิภาพ
4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน
บนฐานข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก และ
โรงเรียนที่สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 – 3 น้อยกว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน
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4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ และสถานศึกษา
ที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ
4.5 สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและ
การเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4.6 เพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2564 - 2565) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นการศึกษาเพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศให้ผู้เรียน
มีโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะที่จำเป็น สามารถแก้ปัญหา
ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝ่การเรียนรู้ และเป็นพลเมืองที่รู้
สิทธิและหน้าที่ มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นหนึ่ งในหน่วยงานของรัฐที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้กำหนด
ทิศทางในการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 ซึ่งประกอบด้วย วิสัยทัศน์
พันธกิจ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ ดังนี้
วิสัยทัศน์
สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน
พันธกิจ
1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. จัดการศึกษาให้ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ได้รับความปลอดภัย
จากภัยพิบัติ ภัยคุกคามทุกรูปแบบ เพื่อรองรับวิถีชีวิตใหม่
3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
4. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถและมีความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน
5. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
6. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะด้านภาษาและ
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
7. จั ด การศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ เป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม ยึ ด หลั ก ปรัช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
8. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
(Digital Technology)
เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึด
มัน่ การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่อย่าง
มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภูมิใจในความเป็นไทย
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2. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน
สอดคล้องกับศักยภาพ ให้เป็นผู้มีสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นสำหรับอนาคต มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถ
วางแผนในการศึกษาต่อเพื่อการมีงานทำ และสามารถปรับตัวในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
3. ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ได้รับการดูแลความปลอดภัยจาก
ภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ และรองรับวิถีชีวิตใหม่รวมถึง
การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี
4. ผู้บริหาร ครู และบุ คลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีสมรรถนะ ความรู้
ความเชี่ยวชาญ และจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ
5. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุ เป้าหมายการพั ฒ นาอย่างยั่งยืน (Sustainable
Development Goals : SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง พั ฒ นาครู ให้ ทั น ต่ อการเปลี่ ย นแปลงของเทคโนโลยี เชื่ อมโยงนโยบายด้ านดิ จิ ทั ล ของ
กระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายด้านปัญญาประดิษฐ์
6. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษามีสมดุล
ในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและ
การรายงานผลอย่างเป็นระบบใช้งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์
ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ได้รับการดูแลความปลอดภัยจากภัย
พิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ และรองรับวิถีชีวิตใหม่ รวมถึงการ
จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี
ตัวชี้วัด
ที่

ตัวชี้วัด

1. ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนในการ
สร้างภูมิคุ้มกัน พร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคาม
แบบใหม่ ทุกรูปแบบ
2. ร้ อยละของสถานศึ กษาในเขตพื้ น ที่ พิ เศษได้รั บ การพั ฒ นา
การจัดการศึกษาตามบริบท
แนวทางการพัฒนา

ร้อยละ

ค่าเป้าหมาย
ปี 2565
85

ร้อยละ

80

หน่วยนับ

หน่วยงานที่
หน่วยงานร่วม
รับผิดชอบหลัก
1. สร้ า งความตระหนั ก ความรู้ ความเข้ า ใจแก่ ค รู บุ ค ลากร สพฐ. (ฉก.ชน.)
สพฐ.
ทางการศึ ก ษา ให้ ส ามารถวิ เคราะห์ ประเมิ น สถานการณ์ สพท.
(สวก. สอ. สตผ.)
ความเสี่ยง และดำเนินการตามแนวทางในการจัดการภัยพิบัติ รร.
และภัยคุกคามทุกรูปแบบ ให้สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่
และโรคอุบัติซ้ำ รองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)
ที่

แนวทางการพัฒนา
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ที่
2.

3.
4.

5.
6.

7.

หน่วยงานที่
หน่วยงานร่วม
รับผิดชอบหลัก
ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจ รู้จักวิธีการ สพฐ. (ฉก.ชน.)
สพฐ.
ป้ อ งกั น และแก้ ไข เกี่ ย วกั บ ภั ย คุ ก คาม ภั ย จากยาเสพติ ด สพท.
(สวก. สนก.)
ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ รร.
อาชญากรรมไซเบอร์ ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน โรคอุบัติใหม่
และโรคอุบัติซ้ำ ตลอดจนพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม
ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย
พั ฒ นากระบวนการเรี ย นรู้ ที่ มุ่ ง เสริม สร้ างทั ก ษะชี วิ ต และ สพฐ. (สวก.)
สพฐ.
ทักษะอาชีพให้แก่ผู้เรียน เพื่อรองรับภัยพิบัติและภัยคุกคาม สพท.
(สทร. สกก.
ทุกรูปแบบ โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ
รร.
ฉก.ชน.)
ส่ งเสริ ม พั ฒ นาทั ก ษะด้ านดิ จิ ทั ล และด้ า นการเรี ย นรู้ ด้ ว ย สพฐ. (สทร.)
สพฐ.
ตัวเองที่นำไปสู่ Digital Life & Learning รวมถึงความพร้อม สพท.
(ศบศ.)
ของครูผู้สอนในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เพื่อความ รร.
ปลอดภัยเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ภัยพิบัติและภัยคุกคาม
ส่งเสริมให้มีการจัดสภาพแวดล้อม และสร้างระบบนิเวศน์การ สพท.
เรียนรู้ที่ปลอดภัยในสถานศึกษา ให้ผู้เรียนมีความปลอดภัย รร.
มีความอบอุ่น และมีความสุขในสถานศึกษา
เสริมสร้างแนวทางการป้องกันและแก้ปัญหาจากภัยคุกคาม สพฐ. (ฉก.ชน.)
ทุกรูปแบบ ได้อย่างทันท่วงที เช่น ภัยคุกคามทางไซเบอร์การ สพท.
แสดงออกที่ ไม่ เหมาะสม พฤติ ก รรมกลั่ น แกล้ งรั งแกผู้ อื่ น รร.
(Bully) ความรุน แรงในสถานศึกษา การล่วงละเมิดทางเพศ
และยาเสพติด โดยความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย
พัฒ นาระบบและรูปแบบการป้ องกันภัยทุกรูปแบบ รวมทั้ง สพฐ. (สพร.)
สพฐ.
เสริมสร้างสวัสดิการให้ครู และบุคลากรทางการศึกษามีขวัญ สพท.
(สพก.จชต.
และกำลังใจในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะภัยที่เกิดจากความ รร.
ฉก.ชน.)
ไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
แนวทางการพัฒนา

กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์
1. เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการสมวัย
2. ประชากรวัยเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาคจน
จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
4. เด็กกลุ่มเสี่ยงที่จะออกจากระบบการศึกษา เด็กตกหล่น และเด็กออกกลางคัน ได้รับการช่วยเหลือ
ให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5. เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
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ตัวชีว้ ัด
ที่

ตัวชี้วัด

1. อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
2. จำนวนผู้ เรีย นที่เป็ น ผู้พิการ ผู้ ด้อยโอกาสเข้าถึงบริการทาง
การศึกษา และพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่
เหมาะสม ตามความจำเป็น
3. ร้อยละของผู้ เรียนที่ได้รับ เงิน อุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับ
นักเรียนยากจน

ร้อยละ
คน

ค่าเป้าหมาย
ปี 2565
70
3,315,554

ร้อยละ

20

หน่วยนับ

แนวทางการพัฒนา
ที่
1.

2.

3.

4.

5.
6.

หน่วยงานที่
หน่วยงานร่วม
รับผิดชอบหลัก
สร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาระดับปฐมวัยอย่างเสมอภาค สพฐ. (สนผ.)
สพฐ.
โดยการค้น หา เฝ้ าระวัง ติดตาม และช่วยเหลื อเด็กปฐมวัย สพท.
(สวก. สศศ.)
(3 - 5 ปี ) ทุกคน ให้ ได้รับ การดูแลและส่ งเสริมพัฒ นาการ รร.
จากสถานศึ ก ษาระดั บ ปฐมวั ย ที่ มี คุ ณ ภาพ ตามมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
สร้างโอกาสและความเสมอภาคการเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. (สนผ.)
สพฐ.
ที่ มี คุ ณ ภาพให้ แ ก่ ป ระชากรวั ย เรี ย นทุ ก คนอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง สพท.
(สวก. สบว.
โดยจัดการศึกษาตามขีดความสามารถของผู้เรียน ความถนัด รร.
สมป. ศบศ.
และศักยภาพของแต่ละบุคคล วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ
สนก. สศศ.
สพก.จชต.)
ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาดำเนินการค้นหา เฝ้าระวัง สพฐ. (สนผ.)
ติดตาม และประสานช่วยเหลือ ประชากรวัยเรียนระดับการศึกษา สพท.
ขั้นพื้นฐาน ที่อยู่นอกระบบการศึกษาให้เข้าถึงการศึกษาที่มี รร
คุณภาพ และได้รับการพัฒนาตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
และสนับสนุนให้มีข้อมูล องค์ความรู้ และแนวทาง/วิธีการ/
เครื่องมือ ที่จำเป็นในการป้องกันนักเรียนออกจากระบบการศึกษา
พั ฒ นารู ป แบบและวิ ธี ก ารจั ด การเรี ย นรู้ สื่ อ เทคโนโลยี สพฐ. (สศศ.)
สพฐ.
สิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ การวัดและ สพท.
(สทร. สวก.)
ประเมินผลที่เหมาะสมกับการพัฒนาศักยภาพของเด็กพิการ รร.
และเด็กด้อยโอกาส
ส่ งเสริ ม พั ฒ นาการใช้ เทคโนโลยี ดิจิทั ล ในการสร้างโอกาส สพฐ. (สทร.)
สพฐ. (สนก.)
ทางการศึกษา
สพท.
รร.
ระดมการมีส่วนร่วมของสังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างโอกาส สพฐ. (สนก.)
สพฐ.
และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
สพท.
(สนผ.)
รร.
แนวทางการพัฒนา
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กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์
1. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่น
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองที่รู้สิทธิแ ละหน้าที่อย่างมี
ความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภูมิใจในความเป็นไทย
2. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน
สอดคล้องกับศักยภาพ ให้เป็นผู้มีสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
3. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี มี ส มรรถนะ ความรู้ ความเชี่ ย วชาญ จรรยาบรรณและมาตรฐานวิ ช าชี พ มี ค วามพร้อ ม
ทั้งทางด้านวิชาการ เชี่ยวชาญวิชาชีพ มีจรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
4. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุ เป้าหมายการพั ฒ นาอย่างยั่งยืน (Sustainable
Development Goals : SDGs) และสร้ า งเสริม คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ เป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม ตามหลั ก ปรั ช ญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวชี้วัด
ที่

ตัวชี้วัด

1. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ และทักษะ
ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
2. ร้ อ ยละของผู้ เรี ย นปฐมวัย มี พั ฒ นาการด้ านร่างกาย จิ ต ใจ
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
3. ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป
4. คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET)
5. ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาและ
มั ธ ยม ศึ ก ษ า ได้ รั บ ก ารพั ฒ น าและยกระดั บ ความรู้
ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับ การพัฒ นาทางด้านภาษา (CEFR)
ตามเกณฑ์ที่กำหนด
6. ร้อยละของสถานศึกษาที่ สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ได้รับการเตรียมความพร้อม (ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์) ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA
7. ร้ อ ยละของสถานศึ ก ษาที่ ส ามารถจั ด การเรี ย นการสอน
ตามพหุปัญญา
8. ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการคัดกรองเพื่อพัฒนาพหุปัญญา
รายบุคคล
9. จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒ นา
ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

ร้อยละ

ค่าเป้าหมาย
ปี 2565
80

ร้อยละ

80

ร้อยละ
ร้อยละ

90
41.33

ร้อยละ

90

ร้อยละ

70

ร้อยละ

10

ร้อยละ

10

โรงเรียน

220

หน่วยนับ
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แนวทางการพัฒนา
ที่
1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.

8.

แนวทางการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน
ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้
และทักษะที่จำเป็นของโลกในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน
เป็ น คนดี มี วินั ย มี ความรั กในสถาบัน หลั ก ของชาติ ยึ ดมั่ น
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข และน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา
ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สู่การปฏิบัติ
พัฒนาผู้เรียนตามแนวทางพหุปัญญา (Multiple Intelligences)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

หน่วยงานร่วม

สพฐ. (ทุกสำนัก)
สพท.
รร.

สพฐ. (สวก.)
สพท.
รร.
พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ สพฐ. (สวก.)
การคิดขั้นสูง นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล สพท.
และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน รร.
เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ มีทักษะอาชีพที่สอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศ
ส่ งเสริ ม พั ฒ นาทั ก ษะด้ า นดิ จิ ทั ล และด้ า นการเรี ย นรู้ข อง สพฐ. (สทร.)
ผู้เรียนที่นำไปสู่ Digital Life & Learning
สพท.
รร.
ดำเนินการคัดกรอง/วัดความสามารถและความถนัดของผู้เรียน สพฐ. (สวก.)
เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับศักยภาพและส่งเสริมขีดความสามารถ สพท.
ตามศักยภาพ
รร.
คุณภาพครู
ส่งเสริ มให้ ครูส ามารถจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ สพฐ. (สวก. สนก.)
รู ป แบบ Active Learning / Co-creation ให้ กั บ ผู้ เ รี ย น สพท.
ในทุกระดับชั้น
รร.
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีศักยภาพในการจัด สพฐ. (ศบศ.)
การเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ มีความรู้ความสามารถ สพท.
ในการสร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยีดิ จิทัล รวมถึงมี ความรู้ รร.
และทักษะในสังคมยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) มีแรงจูงใจ
ในความเป็นครูมืออาชีพ
ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาให้ มี สพฐ. (สพร.)
การพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง โดยมีการพัฒนา สพท.
รายบุคคล ส่งเสริมการทดสอบสมรรถนะรายสาขาในระดับสูง รร.
ตามมาตรฐานนานาชาติของครู มีจรรยาบรรณ และจิตวิญญาณ
ความเป็นครู

-

สพฐ.
(สบว. สมป. สนก.
ศบศ. ศนฐ.)
สพฐ.
(สบว. สมป.
สนก. ศบศ.
ศนฐ. สทศ.)
สพฐ.
(สวก. สบว. ศบศ.
สนก. ศนฐ.)
สพฐ.
(สนก.)
สพฐ.
(สนก. ศนฐ.)
สพฐ.
(สนก.)

สพฐ.
(กพร. สน. ศบศ.)
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ที่

แนวทางการพัฒนา

หลักสูตรและอื่น ๆ
9. พัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้น พื้ น ฐาน และหลั กสู ตรสถานศึกษาบนฐานของสามมโน
ทัศน์หลัก คือ Career Education , Competency Building ,
Creative Education
10. ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การวั ด ประเมิ น ผลเพื่ อ การเรี ย นรู้
(Assessment for Learning) ที่ ส อดคล้ อ งกั บ สภาพบริ บ ท
ของสถานศึกษา โดยให้ มีรูป แบบวิธีการที่ห ลากหลาย เช่น
การทดสอบด้ ว ยข้ อ สอบปรนั ย และอั ต นั ย การประเมิ น
ภ าค ป ฏิ บั ติ (Performance-based Assessment) แ ล ะ
การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) เป็นต้น
11. เพิ่ ม คุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษาและบู ร ณาการอย่ า งยั่ ง ยื น
ในการจัดการเรียนรวม
12. พั ฒ นานวั ต กรรมการศึ ก ษาและการเรีย นรู้ เพื่ อ ยกระดั บ
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียน รวมทั้งดำเนินการให้ มี
การขยายผล
13. สนั บ สนุ น การจั ด การเรี ย นการสอนผ่ า นแพลตฟอร์ ม
ด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ
14. บู ร ณาการการศึ ก ษาเพื่ อ การศึ ก ษาต่ อ ด้ า นอาชี พ และ
การประกอบอาชีพ หรือการมีงานทำตามความต้องการและ
ความถนัดของผู้เรียน
15. พั ฒ นาคุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษาปฐมวั ย ตามมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

หน่วยงานร่วม

สพฐ. (สวก.)
สพท.
รร.

สพฐ.
(ศนฐ.)

สพฐ. (สทศ.)
สพท.
รร.

สพฐ.
(ศนฐ.)

สพฐ. (สศศ.)
สพท.
รร.
สพฐ. (สนก.)
สพท.
รร.
สพฐ. (ศบศ.)
สพท.
รร.
สพฐ. (สวก.)
สพท.
รร.
สพฐ. (สวก.)
สพท.
รร.
สพฐ. (สพร.)
สพท.
รร.

สพฐ.
(สนก. (ศรต.)
สมป. ศนฐ.)
สพฐ.
(สบน. สทศ.)
สพฐ.
(สมป. ศนฐ.
สนก.)
สพฐ.
(ศนฐ.)

16. สนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตรการผลิตครู สายสามัญ ปฐมวัย
การศึ ก ษาพิ เ ศษ การศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย ให้ ส อดคล้ อ ง
กับบริบทพื้นที่ สนับสนุนการพัฒนาระบบและกระบวนการ
บริ ห ารจั ด การกระบวนการฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู
และระบบการนิเทศการศึกษา และการสอนงานของครูพี่เลี้ยง
ในสถานศึกษา
17. เสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ศู น ย์ พั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค คลเพื่ อ สพฐ. (ศบศ.)
ความเป็ น เลิ ศ (HCEC) เพื่ อ เป็ น ศู น ย์ ก ลางในการบริ ห าร สพท.
จัดการพัฒนาศักยภาพบุคคลสู่ความเป็นเลิศ
รร.
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กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์
1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา
มีการนำระบบข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
2. สถานศึกษาและพื้น ที่นวัตกรรมได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้มีความคล่องตัวและเอื้อ
ต่อการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับบริบท
3. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา
มีการบริหารงบประมาณ และการบริหารงานบุคคล ที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท
4. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา
มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท
ตัวชี้วัด
ที่

ตัวชี้วัด

1. ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการ
ที่เป็นดิจิทัล
2. สัดส่วนของเวลาที่ครูใช้เพื่อการเรียนการสอน และงานที่เกี่ยวข้อง
กับการเรียนการสอนต่องานอื่น ๆ
3. ร้อยละของสถานศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาในเขตพื้นที่
พิ เศษ และเขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เศษ ได้ รั บ การพั ฒ นา
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาตามบริบทพื้นที่
4. ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA

ร้อยละ

ค่าเป้าหมาย
ปี 2565
80

สัดส่วน

3:2

ร้อยละ

80

ร้อยละ

50

หน่วยนับ

แนวทางการพัฒนา
ที่
1.

2.

แนวทางการพัฒนา
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
พั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล กลาง (Big Data) ของสำนั ก งาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน และสารสนเทศที่ มี
ประสิทธิภาพทันสมัย และเป็นปัจจุบัน เพื่อสามารถตอบสนอง
ความต้องการที่แตกต่างของนักเรียน และผู้รับบริการทุกประเภท
รวมทั้ ง พั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง การบริ ก าร
กระบวนงานตลอดจนการพั ฒ นาจนเกิ ด เป็ น นวัต กรรมที่
ตอบสนองความต้องการทั้งในภาพรวม และเฉพาะกลุ่ มได้
โดยสามารถเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลกลางของหน่วยงานอื่น ๆ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยในทุกมิติ
พัฒนาและจัดระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาสำหรับประชาชน
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้มีการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

หน่วยงานร่วม

สพฐ. (สทร.)
สพท.
รร.

สพฐ.
(สนผ. สพร.
สทศ. สศศ.)

สพฐ. (สทร.)
สพท.
รร.

สพฐ.
(สนผ. สนก.
สทศ. สศศ.)
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หน่วยงานที่
หน่วยงานร่วม
รับผิดชอบหลัก
3. ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการให้ สพฐ. (สทร.)
สพฐ.
มีประสิทธิภาพทุกระดับ
สพท.
(สนก.)
รร.
การพัฒนาประสิทธิภาพสถานศึกษาและพื้นที่นวัตกรรม
4. สนั บ สนุ น การจั ด ทำมาตรฐานสำหรั บ โรงเรี ย นที่ ส ามารถ สพฐ. (สนก. (ศรต.))
ดำเนินการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ
สพท.
รร.
5. พัฒ นาโครงสร้างพื้น ฐานทุกด้านให้ มีความพร้อมในการจัด สพฐ.
การศึกษาที่มีคุณภาพ
(สอ. สนผ. สนก.)
สพท.
รร.
6. พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน สพฐ.
โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนที่สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมี (สนผ. สนก. (ศรต.))
คุณภาพ ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ สพท.
รร.
7. บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ให้ผู้เรียน สพฐ.
ได้มีโอกาสรับการศึกษาที่มีคุณภาพ
(สนก. (ศรต.))
สพท.
รร.
8. ส่ ง เสริ ม การจั ด การศึ ก ษาในสถานศึ ก ษาที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ สพฐ.
สพฐ.
เฉพาะและพื้นที่พิเศษ อาทิ โรงเรียนในโครงการพระราชดำริ (สนผ. สพก.จชต.) (สบว. สมป.
โรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โรงเรียนในเขตพัฒนา สพท.
สวก.)
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นต้น
รร.
9. สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนา สพฐ. (สบน.)
นวัตกรรมการศึกษาและการเพิ่มความคล่องตัวในการบริหาร สพท.
และการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รร.
10. พั ฒ นาระบบประกั น คุ ณ ภาพสถานศึ ก ษา และส่ งเสริม ให้ สพฐ. (สทศ. ศนฐ.)
สถานศึกษามีความเข้มแข็งในระบบประกันคุณภาพ
สพท.
รร.
การบริหารงบประมาณ
11. จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรด้านการศึกษาในการขับเคลื่อน สพฐ.
นโยบาย ตามความต้องการและจำเป็นของผู้เรียนและสถานศึกษา (สนผ. สคส.
ในบริบทของแต่ละพื้นที่ และกระจายอำนาจการบริหารและ สตผ. สน.
งบประมาณไปสู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา และทุกสำนัก)
โดยลดกิจกรรมที่ดำเนินการจากส่วนกลาง เน้นกำกับทิศทาง
และติดตามประเมินผล
ที่

แนวทางการพัฒนา
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ที่
12.
13.
14.

15.
16.

17.
18.
19.

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก
สนับสนุนให้มีการปรับอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สพฐ. (สนผ. สศศ.)
ขั้นพื้นฐานให้เหมาะสม
สพท.
การบริหารงานบุคคล
พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล สพฐ. (สพร.)
สพท.
รร.
พัฒนาบุคลากรในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.
ด้านการวางกลยุทธ์องค์กร การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน และ (กพร. สพร. ศบศ.)
การสร้างสุขในองค์กร และพัฒนาบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่ สพท.
การศึ ก ษาด้ า นความเชื่ อ มโยงจากนโยบายสู่ ก ารปฏิ บั ติ
วัฒ นธรรมการให้ บริการและการสร้างเครือข่ายการทำงาน
และให้ มี ค วามก้ าวหน้ าในวิช าชี พ มาตรฐานตำแหน่ ง และ
วิทยฐานะ พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีความก้าวหน้าในอาชีพมาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะ
บริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา เพื่อลดภาระงานอื่นของครู สพฐ. (สพร.)
ที่ไม่ใช่การสอน และบริหารอัตรากำลังในสำนักงานทุกระดับ สพท.
ให้สอดคล้องกับภารกิจ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา รร.
พั ฒ นาระบบการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใส สพฐ. (สนก.)
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) โดยให้บุคลากร สพท.
ในหน่ วยงานทุกระดับ นำหลักธรรมาภิบาลไปสู่ การปฏิบัติ รร.
อย่างเป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
เพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา สพฐ. (ศนฐ.)
ขั้นพื้นฐาน
สพท.
รร.
บูรณาการระบบกำกับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพฐ. (สตผ.)
ในเชิงนโยบาย Agenda-based และ Area-based ระดับคลั สเตอร์ สพท.
(Cluster) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
รร.
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และจัดการศึกษาร่วมกันของภาครัฐ สพฐ. (สนก.)
ภาคเอกชน ภาคประชาสั งคม และองค์ ก รอื่ น ๆ โดยเพิ่ ม สพท.
บทบาทและกรอบภารกิ จ ที่ ต อบสนองต่ อ นโยบายของ รร.
สำนั กงาน คณ ะกรรมการการศึ ก ษ าขั้ น พื้ นฐาน และ
กระทรวงศึกษาธิการมากขึ้น
แนวทางการพัฒนา

หน่วยงานร่วม
สพฐ.
(สนก.)
-

สพฐ.
(สนผ.)
-

สพฐ.
(กพร. สพร.)
สพฐ.
(สตผ. สอ. สกก.)
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แผนปฏิบั ติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน มีสาระสำคัญภาพรวม ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ผลสัมฤทธิ์ และเป้าหมายการให้บริการ
หน่วยงาน และกลยุทธ์หน่วยงาน 4 เรื่อง ดังนี้
วิสัยทัศน์
“สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน”
พันธกิจ
1. จั ด การศึ ก ษาเพื่ อ เสริ ม สร้ า งความมั่ น คงของสถาบั น หลั ก ของชาติ แ ละการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. พั ฒ นาผู้ เรี ย นให้ มี ความสามารถความเป็ น เลิ ศ ทางวิช าการเพื่ อ สร้ างขี ดความสามารถ
ในการแข่งขัน
3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
6. จั ด การศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ เป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม ยึ ด หลั ก ปรัช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)
7. ปรับสมดุลและพัฒ นาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษา โดยใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล
ผลสัมฤทธิ์และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
1. ผู้เรียนมีความพร้อมในการรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ รวมถึงผู้เรียนในเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการศึกษาสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของจังหวัดชายแดนภาคใต้
2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพชีวิตที่มีคุณภาพ และส่งเสริมทักษะที่จำเป็น
ในศตวรรษที่ 21
3. ประชากรทุ ก กลุ่ ม เป้ าหมายได้รับ โอกาสในการเข้ าถึ งบริ การการศึก ษาขั้ น พื้ น ฐานที่ มี
คุณภาพและมีมาตรฐาน อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
4. ผู้เรีย นได้รับ การพัฒ นาให้ มีความรู้ มีทักษะ ความเป็นเลิ ศทางวิช าการ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของประเทศ
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้สูงขึ้น
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กลยุทธ์หน่วยงาน
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
1. เป้าหมาย
ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ได้รับการดูแลความปลอดภัย
จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ ำ และรองรับวิถีชีวิตใหม่
รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี
ที่
1
2
3
4
5

2. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ร้อยละของผู้เรียนที่เข้ าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนในการสร้าง
ภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามแบบใหม่ทุกรูปแบบ
ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ได้รับการพัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบท
ร้อยละของครู บุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการตามแนวทางในการ
จัดการภัยพิบัติ และภัยคุกคามทุกรูปแบบ ให้สามารถปรับตัวต่อโรค
อุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ รองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)
ร้ อ ยละของสถานศึ ก ษาที่ มี แ ผน/มาตรการในการจั ด การภั ย พิ บั ติ
ภัยคุกคามทุกรูปแบบ โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ รองรับวิถีชีวิตใหม่
(New Normal)
ร้อยละของบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการจัดระบบ
ความปลอดภัยต่าง ๆ สามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดสู่โรงเรียนได้

หน่วยนับ
ร้อยละ

ค่าเป้าหมาย
85

ร้อยละ

80

ร้อยละ

80

ร้อยละ

80

ร้อยละ

80

3. รายละเอียดตัวชี้วัด
ประเด็น
ตัวชี้วัดที่ 1
ค่าเป้าหมาย
คำอธิบาย

ข้อมูลที่ใช้
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
แหล่งข้อมูล

รายละเอียด
ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างภูมิคุ้มกัน
พร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามแบบใหม่ ทุกรูปแบบ
ร้อยละ 85
1. ผู้เรียน หมายถึง นักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. รูปแบบภัยคุกคาม ได้แก่ ภัยยาเสพติต ภัยความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและ
ทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ ภัยพิบัติต่าง ๆ อุบัติเหตุ โรคอุบัติใหม่
(โควิด-19) ฝุ่น PM 2.5
3. จำนวนนั ก เรีย นเข้ าร่ว มกิ จกรรมการสร้ างภู มิ คุ้ ม กัน และป้ องกั น การเข้ าไป
เกี่ ย วข้ อ งกั บ ยาเสพติ ด และภั ย คุ ก คามทุ ก รูป แบบ และเข้ า ร่ว มโครงการตาม
มาตรฐานโรงเรียนความปลอดภัย
A จำนวนผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างภูมิคุ้มกันพร้อม
รับมือกับการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ
B จำนวนผู้เรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งหมด
(A / B) * 100
ฉก.ชน.

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

23

ประเด็น
ตัวชี้วัดที่ 2
ค่าเป้าหมาย
คำอธิบาย

ข้อมูลที่ใช้
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
แหล่งข้อมูล
ตัวชี้วัดที่ 3
ค่าเป้าหมาย
คำอธิบาย

ข้อมูลที่ใช้

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
แหล่งข้อมูล
ตัวชี้วัดที่ 4
ค่าเป้าหมาย
คำอธิบาย
ข้อมูลที่ใช้

รายละเอียด
ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
ได้รับ การพัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบท
ร้อยละ 80
1. สถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ หมายถึง สถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขต
พั ฒ นาพิ เ ศษเฉพาะกิ จ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ซึ่ ง ตั้ ง อยู่ ใ นจั ง หวั ด ยะลา
จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูล และสี่อ ำเภอจังหวัดสงขลา ได้แก่
อำเภอจะนะ อำเภอนาทวี อำเภอสะบ้าย้อย และอำเภอเทพา
2. การได้การพัฒนาการจัดการศึกษา หมายถึง การได้รับการจัดโอนสรรงบประมาณ
ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
A จำนวนสถานศึกษาในเขตพัฒ นาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับ
การพัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบท
B จำนวนสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(A / B) * 100
สพก.จชต.
ร้อยละของครู บุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการตามแนวทางในการจัดการ
ภัยพิ บัติ และภัยคุกคามทุ กรูป แบบ ให้ ส ามารถปรั บตัวต่ อโรคอุบัติ ใหม่แ ละ
โรคอุบัติซำ้ รองรับวิถีชีวิตใหม่ (NEW NORMAL)
ร้อยละ 80
1. รูป แบบภัยคุกคาม ได้แก่ ภัยยาเสพติต ภัยความรุนแรง การคุกคามในชีวิต
และทรั พ ย์ สิ น การค้ ามนุ ษ ย์ อาชญากรรมไซเบอร์ ภั ย พิ บั ติ ต่ า ง ๆ อุ บั ติ เหตุ
โรคอุบัติใหม่ (โควิด-19) ฝุ่น PM 2.5
2. แนวทางในการจัดการภัยพิบัติ ได้แก่ ....
A จำนวนครู บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมพัฒ นาศักยภาพตามแนว
ทางการจัดการภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ ให้เกิดการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
และสามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติซ้ำ รองรับวิถีชีวิตใหม่ (NEW NORMAL)
B จำนวนครู บุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(A / B) * 100
ฉก.ชน. / ฉก.คส.
ร้อยละของสถานศึกษาที่มีแผน/มาตรการในการจัดการภัยพิบัติ ภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบ โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ รองรับวิถีชีวิตใหม่ (NEW NORMAL)
ร้อยละ 80
รูปแบบภัยคุกคาม ได้แก่ ภัยยาเสพติต ภัยความรุนแรง การคุกคามในชีวิต และ
ทรั พ ย์ สิ น การค้ า มนุ ษ ย์ อาชญากรรมไซเบอร์ ภั ย พิ บั ติ ต่ า ง ๆ อุ บั ติ เ หตุ
โรคอุบัติใหม่ (โควิด-19) ฝุ่น PM 2.5
A สถานศึ ก ษามี ก ารจั ด ทำแผนเพื่ อ รับ รองมาตรการการจั ด การภั ย คุ ก คามทุ ก
รูปแบบเพื่อให้นักเรียนได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันภัยคกคามทุกรูปแบบ
B จำนวนสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ประเด็น
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
แหล่งข้อมูล
ตัวชี้วัดที่ 5
ค่าเป้าหมาย
คำอธิบาย
ข้อมูลที่ใช้
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
แหล่งข้อมูล

รายละเอียด
(A / B) * 100
ฉก.ชน.
ร้อยละของบุค ลากรทางการศึกษา มีค วามรู้ ความเข้ า ใจเรื่ องการจัด ระบบ
ความปลอดภัยต่าง ๆ สามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดสู่โรงเรียนได้
ร้อยละ 80
บุคลากรทางการศึกษาทุกเขตพื้นที่การศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการจัดระบบ
ความปลอดภัยกับภัยพิบัติต่าง ๆ (อุทกภัย วาตภัย ภัยหนาว ภัยแล้ง) ความปลอดภัย
จากอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นกับนักเรียน ตลอดจน ความปลอดภัยด้านอาชีวอนามัย
A จำนวนบุคลากรทางการศึกษาทุกเขตพื้นที่การศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจเรื่อง
การจัดระบบความปลอดภัยต่าง ๆ
B จำนวนบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(A / B) * 100
สอ.

4. แนวทางการพัฒนา
1. สร้ างความตระหนั ก ความรู้ ความเข้ าใจแก่ค รู บุ คลากรทางการศึกษาให้ ส ามารถ
วิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์ความเสี่ยง และดำเนินการตามแนวทางในการจัดการภัยพิบัติ และภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบ ให้สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ รองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)
2. ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจ รู้จักวิธีการป้องกันและแก้ไขเกี่ยวกับ
ภัยคุกคาม ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์
ภัย พิบั ติและภาวะฉุกเฉิน โรคอุบั ติใหม่และโรคอุบัติซ้ ำ ตลอดจนพฤติกรรม ที่พึงประสงค์ด้ านสิ่ งแวดล้ อม
ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย
3. พั ฒ นากระบวนการเรี ยนรู้ ที่ มุ่ งเสริ มสร้ างทั กษะชี วิ ตและทั กษะอาชี พ ให้ แก่ ผู้ เรี ยน
เพื่อรองรับภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ
4. ส่งเสริม พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและด้านการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ที่นำไปสู่ Digital Life
& Learning รวมถึงความพร้อมของครูผู้สอนในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เพื่อความปลอดภัย เมื่อต้องเผชิญ
กับสถานการณ์ภัยพิบัติและภัยคุกคาม
5. ส่ งเสริ ม ให้ มี ก ารจัด สภาพแวดล้ อ ม และสร้ างระบบนิ เวศน์ การเรียนรู้ที่ ป ลอดภั ย
ในสถานศึกษา ให้ผู้เรียนมีความปลอดภัย มีความอบอุ่น และมีความสุขในสถานศึกษา
6. เสริมสร้างแนวทางการป้องกันและแก้ปัญหาจากภัยคุกคามทุกรูปแบบได้อย่างทันท่วงที
เช่น ภัยคุกคามทางไซเบอร์ การแสดงออกที่ไม่เหมาะสม พฤติกรรมกลั่นแกล้งรังแกผู้อื่น (Bully) ความรุนแรง
ในสถานศึกษา การล่วงละเมิดทางเพศ และยาเสพติด โดยความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย
7. พัฒนาระบบและรูปแบบการป้องกันภัยทุกรูปแบบ รวมทั้งเสริมสร้ างสวัสดิการให้ครู
และบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะภัยที่เกิดจากความไม่สงบ ในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

25

กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
1. เป้าหมาย
1. เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการสมวัย
2. ประชากรวัยเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาค
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
4. เด็กกลุ่มเสี่ยงที่จะออกจากระบบการศึกษา เด็กตกหล่น และเด็กออกกลางคันได้รับ
การช่วยเหลือให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5. เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
ที่
1
2
3
4

2. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
จำนวนผู้เรียนที่เป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษา และ
พัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสม ตามความจำเป็น
ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน
จำนวนผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัด และ
ความสามารถ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี กีฬา)

หน่วยนับ
ร้อยละ

ค่าเป้าหมาย
70

คน

3,315,554

ร้อยละ
คน

20
40,436

3. รายละเอียดตัวชี้วัด
ประเด็น
ตัวชี้วัดที่ 1
ค่าเป้าหมาย
คำอธิบาย
ข้อมูลที่ใช้

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
แหล่งข้อมูล
ตัวชี้วัดที่ 2
ค่าเป้าหมาย
คำอธิบาย

รายละเอียด
อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ร้อยละ 70
อัตราดังกล่าว จำกัดเฉพาะในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
A จำนวนนั ก เรีย นในสถานศึ ก ษาในสั งกั ด สำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐานที่กำลังศึกษาหรือได้รับบริการการศึกษา ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
(ม.1 - ม.3)
B จำนวนประชากรกลุ่มอายุ 12-15 ปี
(A / B) * 100
สนผ.
จำนวนผู้ เรี ย นที่ เป็ น ผู้ พิ ก าร ผู้ ด้อ ยโอกาสเข้ า ถึงบริ การทางการศึ ก ษา และ
พัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสม ตามความจำเป็น
3,315,554 คน
1. ผู้เรียน หมายถึง นักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. ผู้เรียนพิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสม
ตามความต้องการจำเป็น หมายถึง ผู้เรียนพิการที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ หรือ
ได้รับบริการทางการศึกษาอย่างเต็มตามศักยภาพ เหมาะสมกับประเภทความพิการ
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ประเด็น

ข้อมูลที่ใช้

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
แหล่งข้อมูล
ตัวชี้วัดที่ 3
ค่าเป้าหมาย
คำอธิบาย

ข้อมูลที่ใช้
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
แหล่งข้อมูล
ตัวชี้วัดที่ 4
ค่าเป้าหมาย
คำอธิบาย

รายละเอียด
ตามที่ ก ำหนดไว้ ใ นแผนการจั ด การศึ ก ษาเฉพาะบุ ค คล (INDIVIDUALIZED
EDUCATION PROGRAM: IEP)
3. ผู้ เรีย นด้ อยโอกาสได้รับ การพั ฒ นาสมรรถภาพหรือบริก ารทางการศึ กษาที่
เหมาะสมตามความต้องการจำเป็น หมายถึง ผู้เรียนด้อยโอกาสที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก
มีชีวิตความเป็นอยู่ด้อยกว่ าเด็กปกติทั่ว ไป เนื่องจากประสบปัญ หาต่ าง ๆ และ
ได้รับความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และพึ่งพาตนเองได้
A จำนวนผู้เรียนพิการในสถานศึกษาที่ได้รับโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษา
และการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสมตามความต้องการจำเป็น
B จำนวนผู้เรียนด้อยโอกาสในสถานศึกษา ที่ได้รับโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษา
C จำนวนผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทั้งหมดที่เข้าเรียนในสถานศึกษา
A+B+C
สนผ./สศศ.
ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน
ร้อยละ 20
1. ผู้เรียน หมายถึง นักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. นักเรียนยากจน หมายถึง นักเรียนที่พิจารณาจากเกณฑ์การคัดกรองนักเรียน
ยากจนมีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนไม่เกิน 3,000 บาท/เดือน
3. เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน คือ เงินงบประมาณที่จัดสรรให้แก่
สถานศึกษาที่มีนักเรียนยากจน เพื่อจัดหาปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต และ
เพิ่มโอกาสทางการศึกษา เป็นการช่วยเหลือนักเรียนที่ยากจนระดับชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 1 จนจบการศึกษาภาคบังคับและให้มีโอกาสได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
A จำนวนนักเรียนยากจนที่ได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน
B จำนวนนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(A / B) * 100
สนผ.
จำนวนผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัด และความสามารถ
(วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี กีฬา)
สวก.= 3,246 คน สบว.= 28,440 คน ศบศ.= 8,750 คน
- ผู้เรียนที่ได้รับการพัฒ นาเต็มตามศักยภาพดังกล่าว หมายถึง ผู้เรียนที่เรียนใน
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ผู้เรียนในห้องเรียนพิเศษผู้เรียนภายใต้
โครงการที่ส่งเสริมการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัด และความสามารถ
(วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี กีฬา)
- ผู้เรียนภายใต้โครงการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัด และความสามารถ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หมายถึง นักเรียนผู้มีศักยภาพสูงผ่านมาตรฐานค่าย สอวน.
- ผู้เรียนภายใต้โครงการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัด และความสามารถ
ทัศนศิล ป์ นาฏศิลป์ ดนตรี กีฬ า หมายถึง นักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้ าน
ทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์ที่ผ่ านการคัดกรองเข้าร่วมโครงการและกิจกรรม
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ประเด็น

ข้อมูลที่ใช้

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
แหล่งข้อมูล

รายละเอียด
ได้รับ การพัฒ นาเต็มตามศักยภาพ และตามความถนั ด ตามกลุ่มเป้ าหมายของ
การพัฒนา 3 กลุ่ม ดังนี้
1. นั ก เรี ย นผู้ มี ค วามสามารถพิ เศษด้ า นดนตรี ของโรงเรี ย นในโครงการ
ห้องเรียนดนตรี 19 โรงเรียน จำนวน 1,840 คน (ชั้น ม.1 - ม.6 ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2564) นักเรียนชั้น ม.1 จำนวน 387 คน และ ม.4 จำนวน 188 คน
(ปีการศึกษา 2565)
2. นั ก เรี ย นผู้ มี ค วามสามารถพิ เศษด้ า นทั ศ นศิ ล ป์ ด้ า นดนตรี และด้ า น
นาฏศิลป์ ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้รับคัดเลือกให้
เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ จำนวน 160 คน
3. นั ก เรี ย นของโรงเรีย นในโครงการห้ อ งเรี ย นกี ฬ า จำนวน 9 โรงเรี ย น
จำนวน 1,246 คน
A จำนวนนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 12 แห่ง จำนวน
8,640 คน
B จำนวนนั ก เรีย นห้ อ งเรี ย นพิ เศษวิ ท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์ เทคโนโลยี แ ละ
สิ่งแวดล้อม 220 โรง จำนวน 19,800 คน
C จำนวนนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์และกีฬา
จำนวน 3,246 คน
D จำนวนนักเรียนผู้มีศักยภาพสูงผ่านมาตรฐานค่าย สอวน. (โรงเรียนศูนย์ฯ สอวน.
136 โรงเรียน จำนวนครูวิทยากรและนักเรียนรวม 8,750 คน)
A+B+C+D
สวก. / สบว. / ศบศ.

4. แนวทางการพัฒนา
1. สร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาระดับปฐมวัยอย่างเสมอภาค โดยการค้นหาเฝ้าระวัง
ติดตาม และช่วยเหลือเด็กปฐมวัย(3 - 5 ปี) ทุกคน ให้ได้รับการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการจากสถานศึกษา
ระดับปฐมวัยที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
2. สร้ างโอกาสและความเสมอภาคการเข้าถึ งการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐานที่ มี คุณ ภาพให้ แ ก่
ประชากรวัย เรีย นทุ กคนอย่ างต่ อเนื่ อง โดยจัด การศึกษาตามขีด ความสามารถของผู้ เรียน ความถนั ดและ
ศักยภาพของแต่ละบุคคล วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ
3. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาดำเนินการค้นหา เฝ้าระวัง ติดตาม และประสานช่วยเหลือ
ประชากรวัยเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่อยู่นอกระบบการศึกษาให้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ และ
ได้รับการพัฒ นาตามศักยภาพของแต่ละบุคคล และสนับสนุนให้ มีข้อมูล องค์ความรู้ และแนวทาง/วิธีการ/
เครื่องมือ ที่จำเป็นในการป้องกันนักเรียนออกจากระบบการศึกษา
4. พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อ เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษา
สำหรับคนพิการ การวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับการพัฒนาศักยภาพของเด็กพิการและ เด็กด้อยโอกาส
5. ส่งเสริม พัฒนาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างโอกาสทางการศึกษา
6. ระดมการมีส่วนร่วมของสังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างโอกาส และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
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กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
1. เป้าหมาย
1. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความรักในสถาบันหลักของชาติและ
ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้ าที่
อย่างมีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภูมิใจในความเป็นไทย
2. ผู้ เรี ย นทุ ก ช่ ว งวั ย ในระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ได้ รั บ การศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพตาม
มาตรฐาน สอดคล้องกับศักยภาพ ให้เป็นผู้มีสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
3. ผู้ บ ริ ห าร ครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาเป็ น บุ ค คลแห่ ง การเรี ย นรู้ ทั น ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี มีสมรรถนะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ มีความ
พร้อมทั้งทางด้านวิชาการ เชี่ยวชาญวิชาชีพ มีจรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
4. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable
Development Goals : SDGs) โดยเฉพาะ SDG เป้าหมายที่ 4 การศึกษาที่มีคุณภาพและสร้างเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

2. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ร้อยละของนักเรียนปฐมวัยมีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงศตวรรษที่ 21
คะแนนเฉลี่ ย ผลการทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน
(O-NET)
ร้ อ ยละของครู ส อนภาษาอั ง กฤษในระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษาและ
มัธยมศึกษา ได้รับการพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้
ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ที่กำหนด
ร้ อ ยละของสถานศึ ก ษาที่ ส อนในระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น ได้ รั บ
การเตรียมความพร้อม(ด้ านการอ่ านคณิ ตศาสตร์และวิทยาศาสตร์)
ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA
ร้อยละของสถานศึกษาที่สามารถจัดการเรียนการสอนตามพหุปัญญา
ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการคัดกรองเพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล

หน่วยนับ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

ค่าเป้าหมาย
80
90
80

ร้อยละ

40

ร้อยละ

90

ร้อยละ

70

ร้อยละ
ร้อยละ

10
10

3. รายละเอียดตัวชี้วัด
ประเด็น
ตัวชี้วัดที่ 1
ค่าเป้าหมาย
คำอธิบาย

รายละเอียด
ร้อยละของนักเรียนปฐมวัยมีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
ร้อยละ 80
นักเรียนปฐมวัยมีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย หมายถึง นักเรียนปฐมวัย
ที่มีผลการประเมินพัฒ นาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา
ผ่านเกณฑ์การประเมินพัฒนาการคุณภาพระดับดีขึ้นไปทั้ง 4 ด้าน
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ประเด็น
ข้อมูลที่ใช้

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
แหล่งข้อมูล

ตัวชี้วัดที่ 2
ค่าเป้าหมาย
คำอธิบาย

ข้อมูลที่ใช้
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
แหล่งข้อมูล
ตัวชี้วัดที่ 3
ค่าเป้าหมาย
คำอธิบาย

รายละเอียด
A จำนวนนักเรียนปฐมวัยในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ที่มีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
B จำนวนนักเรียนปฐมวัยในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานทั้งหมด
(A / B) * 100
- ผลการประเมิ น พั ฒ นาการนั ก เรี ย นปฐมวั ย ตามมาตรฐานคุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง
ประสงค์ ของหลั ก สู ต รการศึ ก ษาปฐมวั ย พุ ท ธศั ก ราช 2560 ซึ่ ง ตรวจสอบ
คุณภาพผู้เรียนระดับปฐมวัย ทั้ง 4 ด้าน
- สพป. รายงานผลในระบบ E-MES (ELECTRONIC MONITORING AND EVALUATION
SYSTEM)
- สวก. (ทำรายงานวิจัยแบบปีเว้นปีการศึกษาโดยสุ่มกลุ่มตัวอย่ างเฉพาะนักเรียน
อนุบาลปีที่ 3)
- สตผ. (สพป.รายงานในระบบ E-MES ทุกปี)
ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ 90
นักเรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ต ามหลักสูตรระดับดีขึ้นไป
หมายถึง นักเรียนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่เข้ารับการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ต ามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 8 ประการ
ได้ แ ก่ 1. รั ก ชาติ ศาสน์ กษั ต ริ ย์ 2. ชื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต 3. มี วิ นั ย 4. ใฝ่ เรี ย นรู้
5. อยู่อย่างพอเพียง 6. มุ่งมั่นในการทำงาน 7. รักความเป็นไทย 8. มีจิตสาธารณะ
และมีผลการประเมินระดับดีขึ้นไป
A จำนวนนั กเรียนที่เข้ ารับการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ต ามหลักสูตร
และมีผลการประเมินระดับดีขึ้นไป
B จำนวนนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(A / B) * 100
สวก.
ร้ อ ยละความสำเร็ จ ของการดำเนิ น โครงการพั ฒ นาการจั ด การเรี ย นรู้ เพื่ อ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงศตวรรษที่ 21
ร้อยละ 80
1. ความสำเร็จของการดำเนินโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 หมายถึง การดำเนินกิจกรรม/โครงการของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
2. คุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามโครงการพัฒ นาการ
จัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียน
ให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ของสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.
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ประเด็น

ข้อมูลที่ใช้

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
แหล่งข้อมูล

ตัวชี้วัดที่ 4
ค่าเป้าหมาย

รายละเอียด
ในเรื่องทักษะ การเรียนรู้ (LEARNING SKILL) คือ การเรียนรู้ 3RS8CS ดังนี้
3RS
1. READING คือ สามารถอ่านออก
2. (W)RITEING คือ สามารถเขียนได้
3. (A)RITHMATIC คือ มีทักษะในการคำนวณ
8CS
1. CRITICAL THINKING AND PROBLEM SOLVING คือ มีทักษะการคิดวิเคราะห์
การคิดอย่างมีวิจารณญาณและสามารถแก้ไขปัญหาได้
2. CREATIVITY AND INNOVATION คือ การคิดอย่างสร้างสรรค์และคิดเชิงนวัตกรรม
3. CROSS-CULTURAL UNDERSTANDING คือ ความเข้าใจในความแตกต่าง
ของวัฒนธรรม และกระบวนการคิดข้ามวัฒนธรรม
4. COLLABORATION TEAMWORK AND LEADERSHIP คื อ ความร่ ว มมื อ
การทำงานเป็นทีมและภาวะความเป็นผู้นำ
5. COMMUNICATION INFORMATION AND MEDIA LITERACY คื อ มี ทั ก ษะ
ในการสื่อสารและการรู้เท่าทันสื่อ
6. COMPUTING AND IT LITERACY คื อ มี ทั ก ษะกำรใช้ ค อมพิ ว เตอร์ แ ละ
รู้เท่าทันเทคโนโลยี
7. CAREER AND LEARNING SKILLS คือ มีทักษะอาชีพและการเรียนรู้
8. COMPASSION คือ มีความเมตตากรุณา มีคุณธรรม และมีระเบียบวินัย
A จำนวนนักเรียนในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย (245 เขตพื้นที่การศึกษา เขตละ 10
โรงเรียน เท่ ากับ 2,450 โรงเรียน) ที่ผ่ านเกณฑ์การประเมินในการพัฒ นาให้มี
คุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3RS8CS) ร้อยละ 80
B จำนวนนั ก เรี ย นทั้ ง หมดในโรงเรี ย นกลุ่ ม เป้ า หมายที่ ไ ด้ รั บ การพั ฒ นาให้ มี
คุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3RS8CS)
(A / B) * 100
สวก. โดยมีกระบวนการได้มาซึ่งข้อมูล ดังนี้
1. สพป./สพม. ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนตามกิจกรรมที่ก ำหนด และ
รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ โดยส่งผ่านระบบรายงานผลการประเมิน
ส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภ าพในการปฏิบัติราชการของส่วน
ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระบบ KRS)
2. สพป./สพม. แนบไฟล์ข้อมูล (.DOCX พร้อม.PDF/.XLS/ ฯลฯ) และไฟล์ภาพถ่าย
หรื อ วี ดิ ทั ศ น์ (ถ้ า มี ) ส่ ง ผ่ า นระบบรายงานผลการประเมิ น ส่ ว นราชการตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภ าพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระบบ KRS)
3. สพฐ. ดำเนินการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สรุปและรายงานผล
คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ร้อยละ 40
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ประเด็น
คำอธิบาย

ข้อมูลที่ใช้

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
แหล่งข้อมูล
ตัวชี้วัดที่ 5
ค่าเป้าหมาย
คำอธิบาย

ข้อมูลที่ใช้

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
แหล่งข้อมูล
ตัวชี้วัดที่ 6
ค่าเป้าหมาย
คำอธิบาย

รายละเอียด
ค่าเฉลี่ยของคะแนนเฉลี่ยรวมทุกวิช าของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 โดย ชั้น ป.6
และ ม.3 ประกอบด้ ว ย วิ ช าภาษาไทย ภาษาอั ง กฤษ คณิ ตศาสตร์ แ ละ
วิ ท ยาศาสตร์ ในส่ ว นชั้ น ม.6 ประกอบด้ ว ย วิ ช าภาษาไทย ภาษาอั ง กฤษ
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1. คะแนนเฉลี่ยรวมทุกวิช าของ O-NET ชั้น ป.6 ประกอบด้วย วิช าภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
2. คะแนนเฉลี่ ยรวมทุกวิช าของ O-NET ชั้น ม.3 ประกอบด้วย วิช าภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
3. คะแนนเฉลี่ ยรวมทุกวิช าของ O-NET ชั้น ม.6 ประกอบด้วย วิช าภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นำเข้าข้อมูลที่คำนวนโดยสำนักทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน)
สทศ.
ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ได้รับ
การพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา
(CEFR) ตามเกณฑ์ที่กำหนด
ร้อยละ 90
ข้อมูลของครูผู้สอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทุกคน
ได้รับการพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษของครูที่สอนภาษาอังกฤษโดย
ใช้ระดับการพัฒ นาทางภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ที่กำหนดหรือผ่ านการสอบวัด
ระดับ CEFR
A จำนวนครูผู้ส อนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมของ สพฐ.
ที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้าน
ภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ที่กำหนด หรือผ่านการสอบ CEFR อย่างใดอย่างหนึ่ง
B จำนวนครูผู้สอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมของ สพฐ.
(A / B) * 100
ศบศ.
ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รั บการเตรียม
ความพร้อม(ด้านการอ่านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์) ในการประเมินระดับ
นานาชาติตามโครงการ PISA
ร้อยละ 70
- สถานศึ ก ษา หมายถึ ง โรงเรีย นในสั งกั ด สำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน
- การได้รับการเตรียมความพร้อม หมายถึง การนำนักเรียนเข้าใจงานระบบ PISA
STYLE ONLINE TESTING และแบบฝึ ก ทั ก ษะการแก้ ปั ญ หาตามแนวทางการ
ประเมิน PISA ที่สำนักทดสอบทางการศึกษาเผยแพร่ และให้บริการ
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ประเด็น
ข้อมูลที่ใช้

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
แหล่งข้อมูล
ตัวชี้วัดที่ 7
ค่าเป้าหมาย
คำอธิบาย

ข้อมูลที่ใช้

รายละเอียด
A จำนวนสถานศึกษาที่สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับการเตรียมความ
พร้ อ ม (ด้ า นการอ่ า น คณิ ต ศาสตร์ แ ละวิ ท ยาศาสตร์ ) ในการประเมิ น ระดั บ
นานาชาติ ตามโครงการ PISA
B จำนวนสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(A / B) * 100
สทศ.
(ข้อมูลจากฐานระบบ PISA STYLE ONLINE TESTING และหลักฐานร่องร่อยการ
ทำแบบฝึกทักษะการแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมิน PISA ของนักเรียน)
ร้อยละของสถานศึกษาที่สามารถจัดการเรียนการสอนตามพหุปัญญา
ร้อยละ 10
- พหุปัญญา หมายถึง ความสามารถทางปัญญาของมนุษย์ตามทฤษฎีพหุปัญญา
แบ่ งออกเป็ น 8 ด้ า น ได้ แ ก่ ปั ญ ญาด้ านภาษา (LINGUISTIC INTELLIGENCE)
ปั ญ ญาด้ านตรรกะและคณิ ตศาสตร์ (LOGICAL– MATHEMATICAL INTELLIGENCE)
ปัญญาด้านมิติสัมพันธ์ (VISUAL–SPATIAL INTELLIGENCE) ปัญญาด้านร่างกาย
และการเคลื่อนไหว (BODILY–KINESTHETIC INTELLIGENCE) ปัญญาด้านดนตรี
(MUSICAL INTELLIGENCE) ปั ญ ญ าด้ า นมนุ ษ ย์ สั ม พั น ธ์ (INTERPERSONAL
INTELLIGENCE) ปั ญญาด้ านความเข้ าใจตนเอง (INTRAPERSONAL INTELLIGENCE)
และปัญญาด้านธรรมชาติวิทยา (NATURALIST INTELLIGENCE)
- การจัดการเรียนการสอนตามพหุปัญ ญา หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน กิจกรรมเสริมหลักสูตร โครงการ/โครงงาน รวมถึงการจัดห้องเรียนพิเศษ
ประเภทต่ าง ๆ เพื่ อเสริมสร้ างคุณ ลั ก ษณะของผู้ มี ความสามารถพิ เศษ 8 ด้ าน
ตามทฤษฎีพหุปัญญา ได้แก่
1. ความสามารถพิเศษด้านภาษา (VERBAL/LINGUISTIC ABILITIES) รวมถึงการ
พัฒ นาเด็กผู้ มีศักยภาพด้ านภาษาต่ างประเทศผ่ านการเรียนการสอนห้ องเรียน
พิเศษภาษาอังกฤษ ห้องเรียนพิเศษภาษาจีน
2. ความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ (MATHEMATICAL/REMBOLIC ABILITIES)
3. ความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ (SCIENCE/REALISTIC ABILITIES)
4. ความสามารถพิ เศษด้ านเครื่ องกลและอิ เล็ กทรอนิ กส์ (MECHANICAL/ELECTRONICS
ABILITIES)
5. ความสามารถพิเศษด้านศิลปะ/มิติสัมพันธ์ (ARTISTIC/SPATIAL ABILITIES)
6. ความสามารถพิเศษด้านการได้ยิน (SONANCE/AUDITORY ABILITIES)
7. ความสามารถพิเศษด้านการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อ (SOMATIC/BODILY ABILITIES)
8. ความสามารถพิเศษด้านสังคมและอารมณ์ (SOCIAL AND EMOTIONAL ABILITIES)
A จำนวนสถานศึ ก ษาที่ ส ามารถจั ด การเรี ย นการสอนตามพหุ ปั ญ ญา รวมถึ ง
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 12 โรง โรงเรียนในโครงการห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 220 โรง โรงเรียนใน
โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ 2,200 โรง โรงเรียนซึ่งจัดให้มีก ารเรียนการสอน
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ประเด็น

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
แหล่งข้อมูล
ตัวชี้วัดที่ 8
ค่าเป้าหมาย
คำอธิบาย

รายละเอียด
ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษแบ่งเป็น EP 211 โรงเรียน , MEP 420 โรงเรียน ,
IEP 11 โรงเรียน 48 ประเด็น รายละเอียดโรงเรียนซึ่งจัดให้มีก ารเรียนการสอน
ห้องเรียนพิเศษภาษาจีน จำนวน 1,452 โรงเรียน และจำนวนสถานศึกษาอื่น ๆ
ที่สามารถจัดการเรียนการสอนตามพหุปัญญา
B จำนวนสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(A / B) * 100
สวก. / สบว. / ศบศ. / สนผ.
ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการคัดกรองเพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล
ร้อยละ 10
- พหุปัญญา หมายถึง ความสามารถทางปัญญาของมนุษย์ตามทฤษฎีพหุปัญญา
แบ่ งออกเป็ น 8 ด้ า น ได้ แ ก่ ปั ญ ญาด้ านภาษา (LINGUISTIC INTELLIGENCE)
ปั ญ ญ า ด้ า น ต ร ร ก ะ แ ล ะ ค ณิ ต ศ า ส ต ร์ (LOGICAL– MATHEMATICAL
INTELLIGENCE) ปั ญ ญาด้ า นมิ ติ สั ม พั น ธ์ (VISUAL–SPATIAL INTELLIGENCE)
ปั ญ ญาด้ านร่ างกายและการเคลื่ อนไหว (BODILY–KINESTHETIC INTELLIGENCE)
ปั ญ ญ าด้ า นดนตรี (MUSICAL INTELLIGENCE) ปั ญ ญาด้ า นมนุ ษ ย์ สั ม พั น ธ์
(INTERPERSONAL INTELLIGENCE) ปั ญ ญ า ด้ า น ค ว า ม เข้ า ใ จ ต น เอ ง
(INTRAPERSONAL INTELLIGENCE) แ ล ะ ปั ญ ญ า ด้ า น ธ ร ร ม ช า ติ วิ ท ย า
(NATURALIST INTELLIGENCE)
- ความสามารถพิเศษ หมายถึง ความสามารถที่โดดเด่นของบุคคลด้ านใดด้าน
หนึ่ ง หรื อ หลายด้ า นเหนื อ บุ ค คลในวั ย เดี ย วกั น ซึ่ ง อาจเป็ น ความสามารถทาง
สติปั ญญาความสามารถทางวิช าการเฉพาะด้าน จำแนกออกเป็น 8 ด้ าน ได้แก่
1. ความสามารถพิเศษด้านภาษา (VERBAL/LINGUISTIC ABILITIES)
2. ความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ (MATHEMATICAL/REMBOLIC ABILITIES)
3. ความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ (SCIENCE/REALISTIC ABILITIES)
4. ความสามารถพิเศษด้านเครื่องกลและอิเล็กทรอนิกส์ (MECHANICAL/ELECTRONICS
ABILITIES)
5. ความสามารถพิเศษด้านศิลปะ/มิติสัมพันธ์ (ARTISTIC/SPATIAL ABILITIES)
6. ความสามารถพิเศษด้านการได้ยิน (SONANCE/AUDITORY ABILITIES)
7. ความสามารถพิเศษด้านการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อ (SOMATIC/BODILY ABILITIES)
8. ความสามารถพิเศษด้านสังคมและอารมณ์ (SOCIAL AND EMOTIONAL ABILITIES)
- การคั ดกรอง หมายถึง ผลการสำรวจจากการคั ดกรองผ่ า นโปรแกรมสำรวจ
แววความสามารถพิเศษที่สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาพัฒนาขึ้น
- การพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล หมายถึง การนำแนวทางการพัฒนาพหุปัญญา
8 ด้าน ไปพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามผลการคัดกรองผ่านโปรแกรมสำรวจ
แววความสามารถพิเศษที่สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาพัฒนาขึ้น
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ประเด็น
ข้อมูลที่ใช้

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
แหล่งข้อมูล

รายละเอียด
A จำนวนนักเรียนที่ได้รับการคัดกรองด้วยระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำแนกตามระดับชั้น (ป.3-6 และ ม. 1-6)
B จำนวนนักเรียนระดับชั้น ป 3- ม.6 ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
(A / B) * 100
สวก.

4. แนวทางการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน
1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ ำเป็น
ของโลกในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา
ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สู่การปฏิบัติ
2. พัฒนาผู้เรียนตามแนวทางพหุปัญญา (Multiple Intelligences)
3. พั ฒ นาผู้ เรี ย นให้ มี ส มรรถนะและทั ก ษะด้ า นการอ่ า น คณิ ต ศาสตร์ การคิ ด ขั้ น สู ง
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
4. ส่งเสริม พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและด้านการเรียนรู้ของผู้ เรียน ที่นำไปสู่ Digital Life &
Learning
5. ดำเนิ นการคัดกรอง/วัดความสามารถและความถนัดของผู้เรียน เพื่อพัฒนาให้สอดคล้อง
กับศักยภาพและส่งเสริมขีดความสามารถตามศักยภาพ
คุณภาพครู
6. ส่งเสริมให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้รูปแบบ Active Learning /
Co-creation ให้กับผู้เรียนในทุกระดับชั้น
7. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้
ฐานสมรรถนะ มีความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงมีความรู้และทักษะ
ในสังคมยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) มีแรงจูงใจในความเป็นครูมืออาชีพ
8. ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ นครูและบุ คลากรทางการศึกษาให้ มีการพั ฒ นาตนเองทางวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง โดยมีก ารพัฒนารายบุคคล ส่งเสริมการทดสอบสมรรถนะรายสาขาในระดับสูงตามมาตรฐาน
นานาชาติของครู มีจรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
หลักสูตรและอื่น ๆ
9. พั ฒ นาหลั ก สู ต รการศึ ก ษาปฐมวัย หลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน และ
หลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาบนฐานของสามมโนทั ศ น์ ห ลั ก คื อ Career Education , Competency Building ,
Creative Education
10. ส่ งเสริม สนั บสนุนการวัดประเมินผลเพื่อการเรียนรู้ (Assessment for Learning)
ที่สอดคล้องกับสภาพบริบทของสถานศึกษา โดยให้มีรูปแบบวิธีการที่หลากหลาย เช่น การทดสอบด้วยข้อสอบ
ปรนัยและอัตนัย การประเมินภาคปฏิบัติ (Performance-based Assessment) และการประเมิน ตามสภาพจริง
(Authentic Assessment) เป็นต้น
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11. เพิ่มคุณภาพการจัดการศึกษาและบูรณาการอย่างยั่งยืนในการจัดการเรียนรวม
12. พั ฒ นานวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ท างการศึกษา
ของผู้เรียน รวมทั้งดำเนินการให้มีการขยายผล
13. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนผ่านแพลตฟอร์ม ด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ
14. บูรณาการการศึกษาเพื่อการศึกษาต่อด้านอาชีพ และการประกอบอาชีพ หรือการมีงานทำ
ตามความต้องการและความถนัดของผู้เรียน
15. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
16. สนั บ สนุ น การปรับปรุงหลั กสู ต รการผลิ ตครู สายสามั ญ ปฐมวัย การศึ กษาพิ เศษ
การศึกษาตามอัธยาศัย ให้สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ สนับสนุนการพัฒนาระบบและกระบวนการบริหารจัดการ
กระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และระบบการนิเทศการศึกษา และการสอนงานของครูพี่เลี้ยงในสถานศึกษา
17. เสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ งศู น ย์ พั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค คลเพื่ อ ความเป็ น เลิ ศ (HCEC)
เพื่อเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการพัฒนาศักยภาพบุคคลสู่ความเป็นเลิศ
กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
1. เป้าหมาย
1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา
มีการนำระบบข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
2. สถานศึกษาและพื้ นที่ นวัตกรรมได้รับ การส่ งเสริมสนับ สนุนให้ มีความคล่ องตัว และ
เอื้อต่อการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับบริบท
3. สำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
สถานศึกษา มีการบริห ารจัดการ โดยเฉพาะด้ านงบประมาณ และการบริห ารงานบุคคล ที่มีประสิทธิภ าพ
เหมาะสมกับบริบท
4. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา
มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม ที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท
ที่
1
2

2. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ร้อยละของหน่ ว ยงานและสถานศึกษามีระบบบริห ารจัดการที่เป็ น
ดิจิทัล
สั ด ส่ ว นของเวลาของครู ในการจั ด การเรีย นการสอนต่ อ งานอื่ น ๆ
ที่นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอน

หน่วยนับ
ร้อยละ

ค่าเป้าหมาย
80

สัดส่วน

3:2

3

ร้ อ ยละของสถานศึ ก ษาในพื้ น ที่ น วั ต กรรมการศึ ก ษา ในเขตพื้ น ที่
ลั ก ษณะพิ เศษ และเขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เศษ ได้ รั บ การพั ฒ นา
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาตามบริบทพื้นที่

ร้อยละ

80

4

ร้อยละของหน่วยงานในสังกัด สพฐ. ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA

ร้อยละ

80

5

ร้อยละของโครงการของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามค่าเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ

ร้อยละ

10
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3. รายละเอียดตัวชี้วัด
ประเด็น
ตัวชี้วัดที่ 1
ค่าเป้าหมาย
คำอธิบาย

ข้อมูลที่ใช้
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
แหล่งข้อมูล
ตัวชี้วัดที่ 2
ค่าเป้าหมาย
คำอธิบาย

ข้อมูลที่ใช้
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
แหล่งข้อมูล
ตัวชี้วัดที่ 3
ค่าเป้าหมาย
คำอธิบาย

รายละเอียด
ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่เป็นดิจิทัล
ร้อยละ 80
⚫ หน่ ว ยงาน หมายถึ ง สำนั ก /หน่ ว ยงานเที ย บเท่ าในสำนั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ส่วนกลาง) และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
⚫ สถานศึกษา หมายถึง สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด
⚫ ระบบบริหารจัดการที่เป็นดิจิทัล หมายถึง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์
หรือแอพลิเคชั่นต่าง ๆ ที่ใช้ในการสนับสนุนการบริหารจัดการของหน่วยงาน และ
สถานศึกษา 4 ด้านได้ครบถ้วน ได้แก่ ด้ านบริหารงานทั่วไป ด้านแผนงาน และ
งบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล และด้านวิชาการ
A จำนวนหน่ ว ยงานและสถานศึ ก ษาที่ มี ร ะบบบริ ห ารจั ด การที่ เป็ น ดิ จิ ทั ล
ได้ครบถ้วน
B จำนวนหน่วยงานและสถานศึกษาทั้งหมดตามกลุ่มเป้าหมาย
(A / B) * 100
กพร. สทร.
สัดส่วนของเวลาของครูในการจัดการเรียนการสอนต่องานอื่น ๆ ที่นอกเหนื อ
จากการจัดการเรียนการสอน
3:2
⚫ เวลาของครูในการจัดการเรี ยนการสอน หมายถึง ภาระของครูในการจัดการ
เรียนการสอนโดยตรงต่อนักเรียนตามระยะเวลาที่กำหนดในมาตรฐานงานหรือ
เวลาที่ใช้ในภาระงานเพื่อการพัฒนาผู้เรียนโดยตรง
⚫ งานอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอน หมายถึง ภาระงานอื่น ๆ
ที่นอกเหนือจากเวลาของครูในการจัดการเรียนการสอน
A ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
B ระยะเวลาที่ใช้นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอน
C ระยะเวลาทั้งหมดที่ครูใช้ในโรงเรียน
A:B
กพร.
ร้อยละของสถานศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ในเขตพื้นที่ลักษณะพิเศษ
และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
ตามบริบทพื้นที่
ร้อยละ 80
1. สถานศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา หมายถึง สถานศึกษานำร่องในพื้นที่
นวัตกรรมการศึกษา จำนวน 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสตูล จังหวัดระยอง จังหวัด
เชียงใหม่ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี และ
จังหวัดนราธิวาส
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ประเด็น

ข้อมูลที่ใช้

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
แหล่งข้อมูล

ตัวชี้วัดที่ 4
ค่าเป้าหมาย
คำอธิบาย
ข้อมูลที่ใช้
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
แหล่งข้อมูล
ตัวชี้วัดที่ 5
ค่าเป้าหมาย
คำอธิบาย

รายละเอียด
2. สถานศึ ก ษาในเขตพื้ น ที่ ลั ก ษณะพิ เศษ หมายถึ ง โรงเรี ย นที่ ตั้ ง อยู่ ในพื้ น ที่
ลักษณะพิเศษ กลุ่มโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและโรงเรียนพื้นที่เกาะ
3. สถานศึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ หมายถึง สถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่
เศรษฐกิ จ ใหม่ บ ริ เ วณชายแดน โดยตั้ ง อยู่ ใ น 10 จั ง หวั ด ได้ แ ก่ เชี ย งราย
กาญจนบุ รี นราธิว าส หนองคาย นครพนม ตราด สงขลา ตาก สระแก้ว และ
มุกดาหาร รวมถึงสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC ใน 3
จังหวัดภาคตะวันออก ได้แก่ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา
A จำนวนสถานศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษา
B จำนวนสถานศึกษาในเขตพื้นที่ลักษณะพิเศษที่ได้รับการพัฒ นาประสิทธิภ าพ
การจัดการศึกษา
C จำนวนสถานศึกษาเขตพัฒ นาเศรษฐกิจพิเศษที่ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษา
D จำนวนสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(A+B+C/D) * 100
สบน. / สนผ. / สมป.
(ศึ ก ษาจากการรายงานผลการดำเนิ น งานของสถานศึ ก ษาในโครการจากการ
สนับสนุนงบประมาณในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
สื่อ นวัตกรรม ที่ส อดคล้ องกับอุตสาหกรรมเป้ าหมายของเขตพัฒ นาพิเศษภาค
ตะวันออก (EASTERN ECONOMIC CORRIDOR : EEC) ตามบริบทของโรงเรียน
รวมถึงการใช้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้)
ร้อยละของหน่วยงานในสังกัด สพฐ. ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA
ร้อยละ 80
หน่วยงานในสังกัด สพฐ. หมายถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. ผลการประเมิน ITA ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. ผลการประเมิน ITA ของสถานศึกษา
นำเข้าข้อมูลจากระบบการประเมิน ITA ONLINE
สนก. (ผลการประเมิน ITA ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา)
สพท. (ผลการประเมิน ITA ของสถานศึกษา)
ร้อยละของโครงการของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ที่บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามค่าเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
ร้อยละ 10
1. โครงการของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หมายถึง โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีการดำเนินการและ
นำเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (EMENSCR)
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ประเด็น

ข้อมูลที่ใช้

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
แหล่งข้อมูล

รายละเอียด
2. การบรรลุ ผ ลสั มฤทธิ์ต ามค่ าเป้ าหมายยุท ธศาสตร์ หมายถึ ง การนำผลการ
ดำเนิ น งานโครงการไปเปรี ย บเที ย บกั บ ค่ า เป้ า หมายของยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ที่
สอดคล้องกับโครงการนั้น ๆ
A จำนวนโครงการที่ มี ก ารดำเนิ น การและนำเข้ าข้ อ มู ล จากระบบติ ด ตามและ
ประเมินผลแห่งชาติ (EMENSCR) ที่บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามค่าเป้าหมายยุทธศาสตร์
ชาติที่สอดคล้องกับโครงการนั้น ๆ
B จำนวนโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติร าชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(A / B) * 100
สตผ.
(นำผลการดำเนินงานโครงการเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติที่
สอดคล้องกับโครงการนั้น ๆ)

4. แนวทางการพัฒนา
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
1. พั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล กลาง (Big Data) ของสำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐานและสารสนเทศที่มีประสิทธิภ าพ ทันสมัย และเป็นปัจจุบัน เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการ
ที่แตกต่างของนักเรียน และผู้รับบริก ารทุกประเภท รวมทั้งพัฒ นาระบบฐานข้อมูล เพื่อปรับปรุงการบริการ
กระบวนงาน ตลอดจนการพัฒนาจนเกิดเป็นนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการทั้งในภาพรวม และเฉพาะ
กลุ่มได้ โดยสามารถเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลกลางของหน่วยงานอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภ าพ และปลอดภัย
ในทุกมิติ
2. พัฒนาและจัดระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา สำหรับประชาชน และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ได้มีการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก
3. ส่งเสริม การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพทุกระดับ
การพัฒนาประสิทธิภาพสถานศึกษาและพื้นที่นวัตกรรม
4. สนับสนุนการจัดทำมาตรฐานสำหรับโรงเรียนที่สามารถดำเนินการจัดการเรียนการสอน
ได้อย่างมีคุณภาพ
5. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทุกด้านให้มีความพร้อมในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
6. พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก และ
โรงเรียนที่สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
7. บริห ารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสรับการศึกษา
ที่มีคุณภาพ
8. ส่งเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะและพื้นที่พิเศษ อาทิ
โรงเรียนในโครงการพระราชดำริ โรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โรงเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นต้น
9. สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและ
การเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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10. พัฒนาระบบประกันคุณภาพสถานศึกษา และส่งเสริมให้สถานศึกษามีความเข้มแข็ง
ในระบบประกันคุณภาพการบริหารจัดการ
11. จั ด สรรงบประมาณและทรัพ ยากรด้ า นการศึ ก ษาในการขั บ เคลื่ อ นนโยบายตาม
ความต้องการและจำเป็นของผู้เรียนและสถานศึกษาในบริบทของแต่ละพื้นที่ และกระจายอำนาจการบริหาร
และงบประมาณไปสู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา โดยลดกิจกรรมที่ดำเนินการจากส่วนกลาง
เน้นกำกับทิศทาง และติดตามประเมินผล
12. สนั บ สนุ น ให้ มีก ารปรับอัตราเงินอุดหนุนค่ าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้ นฐาน
ให้เหมาะสม
13. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
14. พัฒนาบุคลากรในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการวางกลยุทธ์
องค์ ก ร การมุ่ งผลสั ม ฤทธิ์ ข องงานและการสร้ างสุ ข ในองค์ ก ร และพั ฒ นาบุ ค ลากรในสำนั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึ กษา ด้ านความเชื่อมโยงจากนโยบายสู่ การปฏิบั ติ วัฒ นธรรมการให้ บริก าร และการสร้ างเครือข่ าย
การทำงาน และให้มีความก้าวหน้าในวิช าชีพ มาตรฐานตำแหน่ง และวิทยฐานะ พัฒ นาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ให้มีความก้าวหน้าในอาชีพ มาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะ
15. บริห ารอัตรากำลังในสถานศึกษา เพื่อลดภาระงานอื่นของครูที่ไม่ใช่ก ารสอน และ
บริหารอัตรากำลังในสำนักงานทุกระดับ ให้สอดคล้องกับภารกิจ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
16. พัฒนาระบบการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) โดยให้บุ คลากรในหน่วยงานทุกระดับ นำหลักธรรมาภิบาลไปสู่การปฏิบัติ อย่ างเป็นรูปธรรม
อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
17. เพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน
18. บู รณาการระบบกำกั บ ติด ตาม และประเมิน ผลการจัด การศึก ษาในเชิงนโยบาย
Agendabased และ Area-based ระดับคลัสเตอร์ (Cluster) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
19. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และจัดการศึกษาร่วมกันของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม
และองค์กรอื่น ๆ โดยเพิ่มบทบาทและกรอบภารกิจที่ตอบสนองต่อนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานและกระทรวงศึกษาธิการมากขึ้น
แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2563-2565) จังหวัดเชียงราย
แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2563-2565) จังหวัดเชียงราย มีทิศทางการพัฒนาการศึกษา
ของจังหวัดเชียงราย ดังต่อไปนี้
วิสัยทัศน์
เชียงรายเมืองแห่งคุณภาพการศึกษา พัฒนาสู่สากล* บนพื้นฐานวัฒนธรรมล้านนา มวลประชา
อยู่เย็นเป็นสุข
สากล* หมายถึง การพัฒนาสู่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน ประชาคมอาเซียน อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (Greater Mekong Sub region (GMS)) และประชาคมโลก
พันธกิจ
1. จัดการศึกษาได้ตามมาตรฐานการศึกษาของแต่ละประเภทสถานศึกษา
2. จัดการศึกษาสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนเต็มศักยภาพของบุคคล
3. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีสมรรถนะด้านภาษา
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4. จัดการศึกษาอาชีพมีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในประเทศ
เขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย และกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (GMS)
5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับวัฒนธรรม ประเพณีล้านนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
6. จัดการศึกษาภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
7. ส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็ง และยั่งยืน
8. สร้างผลงานวิจัยที่มีคุณค่า สนับสนุนการทำวิจัยอย่างเป็นระบบ และส่งเสริ มการต่อยอด
งานวิจัยสู่สังคมและเชิงพาณิชย์
เป้าประสงค์หลัก
1. คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. คนทุกช่วงวัยในเขตพื้นที่พิเศษได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
3. ผู้ เรี ย นที่ จ บการศึ ก ษามี คุ ณ ภาพตามมาตรฐานการศึ ก ษาแต่ ล ะประเภทสถานศึ ก ษา
สามารถศึกษาต่อและประกอบอาชีพตามความต้องการ
4. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ตามความต้องการอย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต เต็มศักยภาพ
ของบุคคล
5. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาด้านภาษาที่มีคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมาย เต็มศักยภาพของบุคคล
6. ผู้เรียนได้รับการพัฒ นามีสมรรถนะ ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน เขตพัฒ นา
เศรษฐกิจพิเศษเชียงราย และตรงกับความต้องการกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (GMS)
7. ผู้เรียนมีทักษะชีวิต คุณภาพชีวิต สอดคล้องกับวัฒนธรรม ประเพณีล้านนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
8. ผู้เรียนนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นหลักการในการดำรงชีวิตในสังคม
9. สถาบันครอบครัว มีความเข้มแข็งและยั่งยืน อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
10. ภาคีเครือข่าย ชุมชนมีส่วนร่วมการจัดการศึกษา และหน่วยงานการศึกษาได้รับการสนับสนุน
จากชุมชน
11. หน่ วยงานการศึกษาและสถานศึกษาผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณ ภาพ และนำผลงานวิจัย
ไปยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมและนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
12. ผู้ เรีย นมีทักษะและคุณ ลั กษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย และทักษะและคุณ ลั กษณะ
ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
ประเด็นยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2563-2565) จังหวัดเชียงราย ได้กำหนดยุทธศาสตร์ ไว้ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อให้เชียงรายเป็นเมืองแห่งความสุข สะอาด ปลอดภัย น่ายล
โดยสอดคล้องกับศักยภาพ อัตลักษณ์ และภูมิทางสังคมของจังหวัดเชียงรายที่แตกต่างกัน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อให้มีทักษะอาชีพที่สนองต่อเขตเศรษฐกิจพิเศษ การท่องเที่ยว
และชายแดน โดยสอดคล้องกับศักยภาพ อัตลักษณ์ และภูมิทางสังคมของจังหวัดเชียงรายที่แตกต่างกัน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการศึกษาเพื่อโอกาสและความเสมอภาคที่เท่าเทียม โดยสอดคล้อง
กับศักยภาพ อัตลักษณ์ และภูมิสังคมของจังหวัดเชียงรายที่แตกต่างกัน
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

41

ส่วนที่ 3
สภาพแวดล้อมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
1. ข้อมูลพื้นฐาน
1.1 ที่ตั้ง และสภาพทางภูมิศาสตร์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 มีอาคารปฏิบัติงานตั้งอยู่เลขที่ 17
หมูท่ ี่ 20 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีเขตบริการการศึกษาครอบคลุมใน 5 อำเภอ คือ 1) อำเภอเทิง
2) อำเภอขุนตาล 3) อำเภอพญาเม็งราย 4) อำเภอเชียงของ และ 5) อำเภอเวียงแก่น มีเนื้อที่ประมาณ
2,928.66 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอ จังหวัด และประเทศใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ

ติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ทิศใต้

ติดต่อกับอำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย และอำเภอจุน จังหวัดพะเยา

ทิศตะวันออก

ติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและอำเภอภูซาง
จังหวัดพะเยา

ทิศตะวันตก

ติดต่อกับอำเภอเมืองเชียงราย อำเภอเวียงชัย อำเภอเวียงเชียงรุ้ง
อำเภอดอยหลวง และอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

แผนผังแสดงพื้นที่เขตบริการการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
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คณะกรรมการ

Policy

Agenda

ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มพัฒนาครู และ
บุคลากรทางการศึกษา

กลุ่มบริ หารงาน
บุคคล

กลุ่มบริ หารงาน
การเงินและสิ นทรัพย์

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
โรงเรียน

ศูนย์เครือข่าย ฯ

โรงเรียน

ศูนย์เครือข่าย ฯ

กลุ่มส่งเสริ มการศึกษาทางไกล
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สมาคม

โรงเรียน

ศูนย์เครือข่าย ฯ

Area Cluster

Area

ผูท้ รงคุณวุฒิ

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา

หน่วยตรวจสอบภายใน

กลุ่มส่งเสริ มการจัดการศึกษา

กลุ่มกฎหมายและคดี

กลุ่มนโยบายและแผน

Function

รองผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

กลุ่มอานวยการ

กต.ปน.

ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

2. โครงสร้างการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

42

43

3. ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

นายวิทย์ ศรีวะรมย์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

นายสมพงษ์ บุตรวัน

นายสมดุลย์ เจริญสุข

จ่าเอกวิเศษศักดิ์ สายโท

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
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4. ข้อมูลการศึกษาเขตพื้นที่
สำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งราย เขต ๔ มี บ ุ ค ลากร ครู นั ก เรี ย น
สถานศึกษา หน่วยงานทางการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง ๕ อำเภอ ดังนี้
4.1 ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลจำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำแหน่ง

จำนวน (คน)

1. ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
2. รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
3. ศึกษานิเทศก์
4. บุคลากรอื่น ตามมาตรา 38 ค (2)
5. พนักงานราชการ
6. ลูกจ้างประจำ
7. ลูกจ้างชั่วคราว
รวม

1
3
12
36
1
2
23
78

ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
ตำแหน่ง

จำนวน (คน)

1. ผู้อำนวยการ
2. รองผู้อำนวยการ

102
17

3. ข้าราชการครู

1,060

4. พนักงานราชการ
5. ลูกจ้างประจำ
6. ลูกจ้างชั่วคราว

49
33
298
1,559

รวม
หมายเหตุ ข้อมูลจากกลุ่มบริหารงานบุคคล ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564
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4.2 ข้อมูลโรงเรียนและนักเรียนในสังกัด
ตารางที่ 3 แสดงข้อมูลจำนวนโรงเรียนและนักเรียนในสังกัดแยกช่วงชั้นและอำเภอ
จำนวนโรงเรียน
จำนวนนักเรียน
อำเภอ
รวม
ร.ร.
สาขา
ร.ร.หลัก
ก่อนประถม ประถม ม.ต้น
สาขา ห้องเรียน
เชียงของ
32
981
3,260 791
5,032
เทิง
42
1
4
1,053
4,377 575
6,005
พญาเม็งราย
19
570
1,865 184
2,619
เวียงแก่น
21
1,096
3,137 791
5,024
ขุนตาล
14
284
970
181
1,435
รวม
128
1
4
3,984 13,609 2,522 20,115
หมายเหตุ ข้อมูลนักเรียนจากกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ฯ ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564
ตารางที่ 4 แสดงข้อมูลโรงเรียนจำแนกตามขนาด
จำนวนโรงเรียน
ร.ร.หลัก ร.ร.สาขา ห้องเรียน

ขนาดโรงเรียน

ร้อยละ

ขนาดที่ 1

ขนาดที่ 2
ขนาดที่ 3
ขนาดที่ 4
ขนาดที่ 5
ขนาดที่ 6
ขนาดที่ 7

จำนวนนักเรียนไม่เกิน 20 คน
จำนวนนักเรียน 21 – 40 คน
จำนวนนักเรียน 41 – 60 คน
จำนวนนักเรียน 61 – 80 คน
จำนวนนักเรียน 81 – 100 คน
จำนวนนักเรียน 101 – 120 คน
จำนวนนักเรียน 121 – 200 คน
จำนวนนักเรียน 201 – 300 คน
จำนวนนักเรียน 301 – 499 คน
จำนวนนักเรียน 500 – 1,499 คน
จำนวนนักเรียน 1,500 – 2,499 คน
จำนวนนักเรียน 2,500 คน ขึ้นไป
รวม

1
11
20
12
19
12
28
9
11
5
128

1
1

2
1
1
4

0.78
8.59
15.62
9.38
14.84
9.38
21.88
7.03
8.59
3.91
100

ตารางที่ 5 แสดงข้อมูลโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่อยู่ในพื้นที่บริการการศึกษาของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ปีการศึกษา 2564
ลำดับ

รร.ตชด.

1
2
3
4

อาชีวศึกษา ชร - พย
ชนัตถ์ปิยะอุย
ศกร.ตชด.บ้านห้วยกุ๊ก
ศกร.ตชด.บ้านฟ้าไทยงาม

หมู่ที่

บ้าน

ตำบล อำเภอ จังหวัด

6 กิ่วกาญจน์ ริมโขง
3 เจดีย์ทอง ปอ
20 ห้วยกุ๊ก
ปอ
13 ฟ้าไทยงาม ปอ
รวม

เชียงของ
เวียงแก่น
เวียงแก่น
เวียงแก่น

เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย

จำนวน
นักเรียน
160
82
66
55
363

เผ่า/
ศาสนา
สัญชาติ
12 ม้ง/ไทย พุทธ,คริสต์
9 ม้ง/ไทย พุทธ,คริสต์
10
ม้ง
พุทธ
11
ม้ง
พุทธ
42
ครู
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5. ข้อมูลคุณภาพการศึกษา
5.1 ด้านโอกาสทางการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ได้ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่ว ถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒ นาเต็มตามศักยภาพ
จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลสัมฤทธิ์ ดังนี้
1) ประชากรวั ย เรี ย นตาม ทร.14 ที ่ เ กิ ด ปี พ.ศ. 2556 มี อ ั ต ราการเข้ า เรี ย นร้ อ ยละ 100
ระดับมัธยมศึกษา พบว่า นักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีอัตราการเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ร้อยละ 100 เป็นระยะเวลา 3 ปี ต่อเนื่อง ในปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563
2) อัตราการออกกลางคันของนักเรียนระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา เปรียบเทียบ
ปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 ลดลงร้อยละ 100
ตารางที่ 6 แสดงข้อมูลอัตราการออกกลางคันของนักเรียนระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา
เปรียบเทียบปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563
ระดับชั้น

นร.ต้นปี

ปีการศึกษา 2562
นร.ออก
ร้อยละ
กลางคัน
-

ป.1
ป.2
ป.3

2,445
2,261
2,153

ป.4

2,155

-

-

ป.5
ป.6
รวมประถม
ม.1
ม.2
ม.3
รวม ม.ต้น
รวมทั้งสิ้น

2,155
2,101
13,270
846
830
747
2,423
15,693

-

-

-

-

-

-

นร.ต้นปี
2,396
2,426
2,225
2,193

ปีการศึกษา 2563
นร.ออก
ร้อยละ
กลางคัน
-

2,182
2,148
13,570
869
837
780
2,486
20,229

-

-

-

-

ปีการศึกษา 2563 ไม่มีนักเรียนออกกลางคัน
3) การพัฒนาสมรรถภาพและทักษะการเรียนรู้ของนักเรียนพิการในโรงเรียนจัดการเรียนร่วมพบว่า
นักเรียนพิการเรียนร่วมผ่านเกณฑ์การพัฒนาตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล คิดเป็นร้อยละ 100
ของนักเรียนพิการเรียนร่วมที่ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพในด้านการอ่าน การเขียน คณิตศาสตร์และ
ทักษะชีวิต
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5.2 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ได้ดำเนินการพัฒนานักเรียนทุกระดับ
ตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในระดับบริหารจัดการในปฐมวัยได้เสริมสร้างและประเมิน
พัฒนาการของนักเรียนทั้ง 4 ด้าน และระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้พัฒนานักเรี ยนตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและซ่อมเสริมผู้เรียนด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย และ
ได้จ ัดให้มีการทดสอบและประเมิ น คุ ณภาพนั กเรี ยนประกอบด้ว ย การทดสอบทางการศึ กษาระดั บชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 การประเมินคุณภาพนักเรียนระดับชาติ(NT)
ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ดังนี้
ตารางที่ 7 ข้อมูลผลการเปรียบเทียบผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560
(ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3) ปีการศึกษา 2562 กับปีการศึกษา 2563 ที่มีผลการประเมินพัฒนาการอยู่ในระดับคุณภาพดี
ที่
1
2
3
4
5
6
7

ศูนย์เครือข่าย
พัฒนา
การศึกษา
อ.เทิง 1
อ.เทิง 2
อ.เวียงแก่น
อ.พญาเม็งราย
อ.ขุนตาล
อ.เชียงของ 1
อ.เชียงของ 2
ค่าเฉลี่ยรวม
ระดับเขตพื้นที่

ด้านร่างกาย
ปีกศ.
ปีกศ.
2562 2563
97.35 96.09
97.53 97.88
94.37 95.27
98.40 98.48
98.46 99.32
97.45 97.31
96.27 99.31

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินพัฒนาการในระดับดี
ด้านอารมณ์
ด้านสังคม
ด้านสติปัญญา
ปีกศ.
ปีกศ.
ปีกศ.
ปีกศ.
ปีกศ.
ปีกศ.
2562 2563
2562
2563 2562 2563
96.62 96.09 96.38
94.93 82.37 87.20
96.91 97.33 98.19
97.88 86.42 96.29
94.03 94.91 96.25
97.09 84.64 86.18
99.04 97.73 98.40
97.73 88.46 94.70
99.23 97.97 100.00 99.32 90.00 93.92
97.45 94.62 95.92
94.09 90.82 90.31
98.45 99.31 97.52
99.64 87.58 95.50

97.12

97.39

97.67

96.86

97.52

97.30

รวมทุกพัฒนาการ
ปีกศ.
ปีกศ.
2562 2563
94.26 93.58
94.83 97.35
92.45 93.36
96.60 97.16
96.92 97.63
96.63 94.08
94.96 98.44

87.18 91.90 94.80 95.94

จากตารางเปรียบเทียบผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560
(ระดับชั้นอนุบาลปีที่3) ปีการศึกษา 2562 กับปีการศึกษา 2563 ที่มีผลการประเมินพัฒนาการอยู่ในระดับ
คุณภาพดี ในภาพรวมระดับเขตพื้นที่ พบว่า ค่าเฉลี่ย รวมทุกพัฒนาการเพิ่มขึ้น ดังนี้ ปีการศึกษา 2562
มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 94.80 ปีการศึกษา 2563 มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 95.94

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
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ตารางที่ 8 ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ปีการศึกษา 2563 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ค่าเฉลี่ยร้อยละ

ผลต่างเปรียบเทียบ

สมรรถนะ

ปี กศ.
2563

สพฐ.

ประเทศ

ปี กศ.
2562

สพฐ.

ประเทศ

ปี กศ.
2562

การอ่านออกเสียง

73.00

74.13

74.14

59.39

-1.13

-1.14

+13.61

การอ่านรู้เรื่อง

70.12

72.23

71.86

68.78

-2.11

-1.74

+1.34

รวม 2 สมรรถนะ

71.64

73.20

73.02

64.08

-1.56

-1.38

+7.56

แผนภูมิ 1 เปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ปีการศึกษา 2563

80

73

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT)
สพป.เชียงราย เขต 4 ปีการศึกษา 2563

74.13

74.14

70.12

70

72.23

71.86

68.78

59.39

60
50
40
30
20
10
0
การอ่านออกเสียง

ปี กศ.2563

การอ่านรู้เรื่อง
สพฐ.

ประเทศ

ปี กศ.2562
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ตารางที่ 9 ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานผู้เรียนระดับชาติ (NT) ปีการศึกษา 2563 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ความสามารถ
ด้านคณิตศาสตร์ (Mathematics)
ด้านภาษาไทย (Thai Language)

คะแนนเฉลี่ยร้อยละจำแนกตามระดับ
ปีการศึกษา 2563
ศึกษาธิการ
สังกัด
สพป.ชร.4 จังหวัด
ภาค
สพฐ.
43.09
40.42
42.63
41.30
46.99
45.67
47.86
47.76

คะแนนเฉลี่ยรวม

45.04

43.06

45.25

ประเทศ
40.47
47.46

44.53

43.97

แผนภูมิ 2 เปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานผู้เรียนระดับชาติ (NT) สพป.เชียงราย เขต 4
ปีการศึกษา 2563
ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานผู้เรียนระดับชาติ (NT)
สพป.เชียงราย เขต 4 ปีการศึกษา 2563

50
48

47.86

46.99

42

47.46

45.67

46
44

47.76

43.09

42.63
40.42

41.3

40.47

40
38
36
ด้านคณิตศาสตร์ (Mathematics)
สพป.ชร.4

ด้านภาษาไทย (Thai Language)
จังหวัด

ศึกษาธิการภาค

สังกัด สพฐ.

ประเทศ
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ตารางที่ 9 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
คะแนนเฉลี่ยจำแนก

กลุ่มสาระ
การเรียนรู้

เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย
สพป. เชียงราย เขต 4

คะแนนเฉลี่ย

ปีการศึกษา
2562
ประเทศ

ปี กศ.
2563

สังกัด
สพฐ.

ปี กศ.
2562

สังกัด

ประเทศ

ภาษาไทย

59.61

54.96

56.20

49.68

+9.93

+4.65

+3.41

ภาษาอังกฤษ

42.49

38.87

43.55

31.67

+10.82

+3.62

-1.06

คณิตศาสตร์

30.33

28.59

29.99

33.75

-3.42

+1.74

+0.34

วิทยาศาสตร์

39.92

37.64

38.78

36.12

+3.80

+2.28

+1.14

คะแนนเฉลี่ยรวม

43.09

40.02

42.13

37.81

+5.28

+3.07

+0.96

แผนภูมิ 2 เปรียบเทียบผลสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย ปีการศึกษา 2562 – 2563
ผลสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
70
60

59.61

54.96 56.2

50

49.68
42.49

40

38.87

43.55
35.67

30

30.3328.5929.99

33.75

39.9237.6438.78

36.12

20
10
0
ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ
ปีการศึกษา 2563

สังกัด สพฐ.

คณิตศาสตร์
ประเทศ

วิทยาศาสตร์

ปีการศึกษา 2562

จากแผนภูมิเปรียบเทียบคะแนนค่าเฉลี่ยปีการศึกษา 2562 กับปีการศึกษา 2563 กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ กลุ่ม
สาระภาษาไทย และกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.82 , 9.73 และ 3.80 ตามลำดับ
สำหรับกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ พบว่า มีค่าเฉลี่ยลดลงร้อยละ 3.42
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ตารางที่ 10 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
คะแนนเฉลี่ยจำแนก
ปี กศ.
2563

สังกัด

คะแนนเฉลี่ย
ปีการศึกษา
2562
ประเทศ

ภาษาไทย

54.71

55.18

54.29

ภาษาอังกฤษ

32.46

34.14

คณิตศาสตร์

23.07

วิทยาศาสตร์
คะแนนเฉลี่ยรวม

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้

เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย
สพป. เชียงราย เขต 4
ปี กศ.
2562

สังกัด

ประเทศ

54.86

-0.15

-0.47

+0.42

34.38

30.04

+2.42

-1.68

-1.92

25.82

25.46

24.72

-1.65

-2.75

-2.39

29.83

30.17

29.89

29.94

-0.11

-0.34

-0.06

35.02

36.33

36.01

34.89

+0.13

-1.31

-0.99

แผนภูมิ 3 เปรียบเทียบผลสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย ปีการศึกษา 2562 – 2563
ผลสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
60

54.7155.1854.2954.86

50
40

32.4634.1434.3830.04

30

25.8225.4624.72
23.07

29.8330.1729.8929.94

20
10
0
ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ
ปีการศึกษา 2563

สังกัด

คณิตศาสตร์
ประเทศ

วิทยาศาสตร์

ปีการศึกษา 2562

จากแผนภูมิเปรียบเทียบคะแนนค่าเฉลี่ยปีการศึกษา 2562 กับปีการศึกษา 2563 กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ
มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นสูงสุดร้อยละ 2.42 และสำหรับกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระภาษาไทย และกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
พบว่ามีค่าเฉลี่ยลดลงร้อยละ 1.65 , 0.15 และ 0.11 ตามลำดับ

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

52

5.3 ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ได้กำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย พันธกิจ
และยุทธศาสตร์ ในการดำเนินงานที่ช ัดเจน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานสู่การปฏิบัติ โดยการมีส ่วนร่วม
ขององค์กรภาครัฐและเอกชน กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา(Area Cluster) และศูนย์เครือข่าย
การศึกษา มีการจัดทำข้อมูลสารสนเทศในรูปแบบเอกสารและระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการบริหารที่เกี่ยวข้อง
เพื่อใช้เป็น ข้อมูลสนับสนุนการบริหาร เช่น ข้อมูลด้านบุคลากร เพื่อการบริหารใช้ประกอบการพิจารณา
โยกย้าย เลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนตำแหน่ง , สนับสนุนการวางแผนการตัดสินใจ เช่น พิจารณาอนุมัติโครงการ
และงบประมาณ , สนับสนุนการกำหนดนโยบาย เช่น การเพิ่มโอกาสทางการศึกษา การพัฒนาประสิทธิภาพ
การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา บู ร ณาการความรู ้ เลื อ กเทคโนโลยี ซอฟต์ แ วร์ ฮาร์ ด แวร์ ที ่ เ หมาะสม
และหลากหลายสำหรับการจัดการศึกษา , บูรณาการพัฒนาและการใช้ทรัพยากรทางด้านเทคโนโลยีเพื่อลดการซ้ำซ้อน
และสิ้นเปลือง เช่น การนำระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (My Office) มาใช้ในงานสารบรรณ รับ ส่งหนังสือราชการ
รวมทั ้ ง เป็ น ช่ อ งทางในการติ ด ต่ อ สื ่ อ สารของสำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ แ ละโรงเรี ย น ทำให้ ส ะดวกรวดเร็ ว
ประหยัดเวลา และลดการสิ้น เปลืองกระดาษ , ติดตามประเมินผลและหาข้อสรุปแนวทางการปรับปรุง
เพื่ อ อำนวยความสะดวกให้ แ ก่ ผ ู ้ ใ ช้ ผู ้ บ ริ ห ารทุ ก ระดั บ ตระหนั ก ถึ ง ความสำคั ญ และประโยชน์ ท ี ่ ไ ด้ รั บ
จากฐานข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาจนสำเร็จตามเป้าหมายเพื่อนำเสนอผลงาน
ต่อสังคมและชุมชน
การกระจายอำนาจการบริหารจัดการสู่สถานศึกษา ส่งผลให้ เกิดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
การสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
ความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานเอกชน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา

6. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 4
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
เพื่อประกอบการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2564 ฉบับทบทวน พ.ศ.2563-2565 ดังนี้
6.1 สภาพแวดล้อมภายในที่เป็นจุดแข็ง (Strength) ประกอบด้วย
(1) โรงเรียนในสังกัดมีครอบคลุมทุกพื้นที่ ส่งผลต่อโอกาสการรับการศึกษาของประชากรวัยเรียน
(2) เขตพื้นที่การศึกษา มีการบริหารงานการจัดการศึกษาโดยผ่านศูนย์เครือข่ายการศึกษา
ตำบลมีกลุ่มโรงเรียนที่หลากหลาย มีเครือข่ายการกระจายครอบคลุมทุกพื้นที่ทำให้การประสานงานมีประสิทธิภาพ
(3) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 มีเป้าหมายการดำเนินงาน
ขององค์กรที่ชัดเจน ส่งผลต่อทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่ และโรงเรียน
(4) การจัดระบบบริหารงานมีประสิ ทธิภาพเนื่องจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้
มอบหมายให้รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และศึกษานิเทศก์ รับผิดชอบการปฏิบัติในพื้นที่อำเภอ
(5) บุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
มีความรู้ในการปฏิบัติงานเฉพาะทางส่งผลต่อการให้บริการ และเสนอแนะต่อผู้รับบริการในทางที่ดี
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(6) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 นำเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษา มาช่วยสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ ทำให้สร้างโอกาสและยกระดับ
คุณภาพการศึกษาครอบคลุมทุกพื้นที่และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
(7) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 มีช่องทางการสื่อสาร
เพื่อการศึกษาและเรียนรู้หลากหลายช่องทางทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงการศึกษาได้อย่างทั่วถึง
6.2 สภาพแวดล้อมภายในที่มีจุดอ่อน (Weakness) ประกอบด้วย
(1) สภาวการณ์ปัจจุบัน จำนวนผู้เรียนในเขตบริการลดลงส่งผลให้มีโรงเรียนขนาดเล็ก
เพิ่มขึ้นทำให้โรงเรียนขนาดเล็กไม่พร้อมจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
(2) ข้าราชการครูมีจำนวนน้อย ไม่เพียงพอ และขาดครูเฉพาะทาง ครูบางส่วนยังไม่สามารถ
จัดกระบวนการเรียนการสอน การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนและวัดผลประเมินผลให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานและตัวชี้วัดหลักสูตรและทักษะการจัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนของครู และไม่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
ทีทักษะในศตวรรษที่ 21 อย่างเต็มที่
(3) งบประมาณงบอุดหนุนนักเรียนรายบุคคล ไม่สอดรับกับสภาพค่าใช้จ่ายจริงในการบริหาร
จัดการโรงเรียนในสภาวการณ์ปัจจุบัน และงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ การปรับปรุงซ่อมแซม ไม่เพียงพอต่อการบริหาร
จัดการโรงเรียน
(4) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ของปีการศึกษา 2563 เปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2562
ลดลงในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2563 เปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2562 ลดลงในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ภาษาไทย และวิทยาศาสตร์
(5) โรงเรียนบางส่วนยังให้ความสำคัญของกระบวนการนิเทศภายในน้อย ไม่สามารถดำเนินการ
ประกันคุณภาพภายในตามขั้นตอนอย่างครบถ้วน ต่อเนื่อง
(6) โรงเรียนในพื้นที่สูง ฯ มีนักเรียนหลากหลายชาติพันธุ์ ทำให้การสื่อสารค่อนข้างลำบาก
ส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้และมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนต่ำกว่าเป้าหมาย
6.3 สภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นโอกาส(Opportunities) ประกอบด้วย
(1) เขตพื้นที่การศึกษามีสถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษาระดับอุดมศึกษาเพียงพอ
ส่งผลต่อการศึกษาต่อของนักเรียนในสังกัด
(2) ยุทธศาสตร์ศาสตร์ 20 ปี เน้นการเสริมสร้าง ศักยภาพคนทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพ
และการน้อมนำศาสตร์พระราชามาปฏิบัติ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(3) นโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลส่งเสริมการเชื่อมโยงเครือข่าย และการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ การบริการและการเรียนรู้ สู่สังคมแห่งปัญญา
(4) นโยบายรัฐ บาลด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทำให้เกิด นวัตกรรมแนวทาง
จัดการเรียนรู้ STEM Education เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
(5) นโยบายขับเคลื่อนการบริหารราชการด้วยกลไกประชารัฐ เป็นการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน
ของสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(6) จุดเน้นของการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการมุ่งยกระดับคุณภาพมาตรฐาน
การประกอบวิชาชีพครู พัฒนาสมรรถนะและความก้าวหน้าตามเส้นทางวิชาชีพให้กับครู
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6.4 สภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นภัยคุกคาม (Threats) ประกอบด้วย
(1) นโยบายการศึกษาระดับกรมและระดับกระทรวงมีการเปลี่ยนแปลงตามผู้บริห าร
ขาดความต่อเนื่อง ส่งผลต่อการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติที่ต่อเนื่องของหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา
(2) กระแสวัฒนธรรมข้ามชาติและเทคโนโลยีด้านการสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
มีผลกระทบต่อการปลูกฝังและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมหลักของไทย 12 ประการ
(3) ความเหลื่อมล้ำและช่องว่างระหว่างรายได้ของกลุ่มประชาชน มีผลต่อโอกาสเข้าถึง
การบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพแตกต่างกัน
(4) ค่านิยมของผู้ปกครองในการส่งเด็กเข้าเรียนโรงเรียนยอดนิยม ทำให้เกิดปัญหา
โรงเรียนขนาดเล็ก
(5) สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
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ส่วนที่ 4
ทิศทางของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ได้กำหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษา
โดยได้ทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 เป็นฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563-2565 นำสู่การปฏิบั ติในการจัดทำแผนปฏิบัติการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี คำขวัญ อัตลักษณ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายหลัก
ยุทธศาสตร์ โครงการและกิจกรรม ดังต่อไปนี้
คำขวัญ
สพป.เชียงราย เขต 4 มิติใหม่ พัฒนาคุณภาพการศึกษาสูงขึ้นทุกด้าน ไม่มีเพดานกำหนด
อัตลักษณ์
ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ โปร่งใส มีส่วนร่วม สุภาพอ่อนน้อม
วิสัยทัศน์
“องค์กรแห่งความสุข มุ่งจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐานโดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง”
พันธกิจ
1. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ มีความสามารถและเป็นเลิศทางวิชาการ
เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะ ในศตวรรษที่ 21
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
ค่านิยม
สำนั กงานเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 กำหนดค่านิ ยมให้ เขตพื้ นที่ เป็น HAPPY &
SMART AREA โดยมีรายละเอียด ดังนี้
S : Student ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ
H : Heart ทำด้วยใจ
M : Modern มีความทันสมัย
A : Admiration ความชื่นชมยินดี
A : Attitude มีทัศนคติที่ดี
P : Parcipation มีส่วนร่วม
R : Results มุ่งผลสัมฤทธิ์
P: Pleasure มีความสุข
T : Teamwork การทำงานเป็นทีม
Y : Young blood คนรุ่นใหม่
A : Accountability ความรับผิดชอบ
R : Report การรายงานผล
E : Environment การพัฒนาสิ่งแวดล้อม
A : Activeness ความกระตือรือร้น
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เป้าหมายหลัก
1. ผู้ เรี ย นมี ค วามรั ก ในสถาบั น หลั ก ของชาติ และยึ ด มั่ น การปกครองระบอบประชาธิป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของชาติ
มีคุณ ธรรม จริย ธรรม มีค่านิ ยมที่ พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับ ผิดชอบต่อสังคมและผู้ อื่น ซื่อสั ตย์ สุ จริต
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม
2. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ มีความสามารถในการแข่งขัน
3. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์น วัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะ
ตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
4. ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ
5. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ได้รับการพัฒนาศักยภาพตาม
สมรรถนะวิชาชีพและสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งมีจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ
6. สำนั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาและสถานศึกษา จัดการศึกษาเพื่อพัฒ นาผู้เรียนให้ มีคุณ ภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
7. สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา และสถานศึ ก ษามี ร ะบบบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
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กลยุทธ์หน่วยงาน
1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
2. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
1.1 เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์
ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ได้รับการดูแลความปลอดภัยจากภัย
พิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ และรองรับวิถีชีวิตใหม่ รวมถึง
การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี
1.2 ตัวชี้วัด
ที่
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนในการ
สร้างภูมิคุ้มกัน พร้อมรับ มือการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคาม
แบบใหม่ ทุกรูปแบบ
2. ร้อ ยละของสถานศึก ษาในเขตพื้น ที่พิเ ศษได้รับ การพัฒ นา
การจัดการศึกษาตามบริบท

หน่วยนับ
ร้อยละ

ค่าเป้าหมาย
85

ร้อยละ

80

1.3 แนวทางการพัฒนา
1.3.1 สร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถ
วิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์ความเสี่ยง และดำเนินการตามแนวทางในการจัดการภัยพิบัติ และภัยคุกคามทุก
รูปแบบ ให้สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ รองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)
1.3.2 ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจ รู้จักวิธีการป้องกันและแก้ไข เกี่ยวกับ
ภัยคุกคาม ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์
ภัย พิบั ติและภาวะฉุกเฉิน โรคอุบั ติใหม่และโรคอุบั ติซ้ำ ตลอดจนพฤติกรรมที่ พึ งประสงค์ด้ านสิ่ งแวดล้ อม
ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย
1.3.3 พัฒ นากระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเสริมสร้างทักษะชีวิตและทักษะอาชีพให้ แก่ผู้ เรียน
เพื่อรองรับภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ
1.3.4 ส่งเสริม พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและด้านการเรียนรู้ด้วยตัวเองที่นำไปสู่ Digital Life &
Learning รวมถึ ง ความพร้ อ มของครู ผู้ ส อนในการจั ด การเรี ย นการสอนออนไลน์ เพื่ อ ความปลอดภั ย
เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ภัยพิบัติและภัยคุกคาม
1.3.5 ส่ งเสริม ให้ มี ก ารจั ดสภาพแวดล้ อ ม และสร้างระบบนิ เวศน์ ก ารเรียนรู้ที่ ป ลอดภั ย
ในสถานศึกษา ให้ผู้เรียนมีความปลอดภัย มีความอบอุ่น และมีความสุขในสถานศึกษา
1.3.6 เสริ ม สร้ างแนวทางการป้ อ งกัน และแก้ ปั ญ หาจากภั ย คุ กคามทุ ก รูป แบบ ได้ อ ย่ าง
ทันท่วงที เช่น ภัยคุกคามทางไซเบอร์ การแสดงออกที่ไม่เหมาะสม พฤติกรรมกลั่นแกล้งรังแกผู้อื่น (Bully)
ความรุนแรงในสถานศึกษา การล่วงละเมิดทางเพศ และยาเสพติด โดยความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย
1.3.7 พัฒนาระบบและรูปแบบการป้องกันภัยทุกรูปแบบ รวมทั้งเสริมสร้ างสวัสดิการให้ครู
และบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน
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กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
2.1 เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์
2.1.1 เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการสมวัย
2.1.2 ประชากรวัยเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาค
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.1.3 ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
2.1.4 เด็ ก กลุ่ ม เสี่ ย งที่ จ ะออกจากระบบการศึ ก ษา เด็ ก ตกหล่ น และเด็ ก ออกกลางคั น
ได้รับการช่วยเหลือให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.1.5 เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
2.2 ตัวชี้วัด
ที่
ตัวชี้วัด
1. อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
2. จำนวนผู้ เ รี ย นที่ เ ป็ น ผู้ พิ ก าร ผู้ ด้ อ ยโอกาสเข้ า ถึ ง บริ ก าร
ทางการศึกษา และพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษา
ที่เหมาะสม ตามความจำเป็น
3. ร้อ ยละของผู้เรีย นที่ได้รับ เงิน อุด หนุนปัจ จัย พื้น ฐานสำหรับ
นักเรียนยากจน

หน่วยนับ
ร้อยละ
คน

ค่าเป้าหมาย
85
2,561

ร้อยละ

20

2.3 แนวทางการพัฒนา
2.3.1 สร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาระดับปฐมวัยอย่างเสมอภาค โดยการค้นหา เฝ้าระวัง
ติดตาม และช่วยเหลือเด็กปฐมวัย (3 - 5 ปี) ทุกคน ให้ได้รับการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการ จากสถานศึกษา
ระดับปฐมวัยที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
2.3.2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคการเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพให้ แก่
ประชากรวัย เรีย นทุ กคนอย่ างต่ อเนื่ อง โดยจัด การศึกษาตามขีด ความสามารถของผู้ เรียน ความถนั ดและ
ศักยภาพของแต่ละบุคคล วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ
2.3.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาดำเนินการค้นหา เฝ้าระวัง ติดตาม และประสาน
ช่วยเหลือ ประชากรวัยเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่อยู่นอกระบบการศึกษาให้เข้าถึงการศึกษา ที่มี คุณภาพ
และได้รับการพัฒนาตามศักยภาพของแต่ละบุคคล และสนับสนุนให้มีข้อมูล องค์ความรู้ และแนวทาง/วิธีการ/
เครื่องมือ ที่จำเป็นในการป้องกันนักเรียนออกจากระบบการศึกษา
2.3.4 พั ฒ นารูป แบบและวิธีก ารจัดการเรีย นรู้ สื่ อ เทคโนโลยี สิ่ งอำนวยความสะดวก
ทางการศึกษาสำหรับคนพิการ การวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับการพัฒนาศักยภาพของเด็กพิการ และ
เด็กด้อยโอกาส
2.3.5 ส่งเสริม พัฒนาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างโอกาส ทางการศึกษา
2.3.6 ระดมการมีส่วนร่วมของสังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างโอกาส และลดความเหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษา
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กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
3.1 เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์
3.1.1 ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความรักในสถาบันหลักของชาติ
และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและ
หน้าที่ อย่างมีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภูมิใจในความเป็นไทย
3.1.2 ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
สอดคล้องกับศักยภาพ ให้เป็นผู้มีสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
3.1.3 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี มี ส มรรถนะ ความรู้ ความเชี่ ย วชาญ จรรยาบรรณและมาตรฐานวิ ช าชี พ มี ค วามพร้อ ม
ทั้งทางด้านวิชาการ เชี่ยวชาญวิชาชีพ มีจรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
3.1.4 สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable
Development Goals : SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
3.2 ตัวชี้วัด
ที่

ตัวชี้วัด

1. ร้อยละของผู้เรีย นได้รับ การพัฒ นาให้มีส มรรถนะและทักษะ
ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
2. ร้อ ยละของผู้เ รี ย นปฐมวั ย มีพัฒ นาการด้า นร่ า งกาย จิต ใจ
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
3. ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป
4. คะแนนเฉลี ่ย ผลการทดสอบทางการศึก ษาระดับ ชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET)
5. ร้อ ยละของครูส อนภาษาอัง กฤษในระดับ ชั้น ประถมศึก ษา
และมั ธ ยมศึ ก ษาได้ ร ั บ การพั ฒ นาและยกระดั บ ความรู้
ภาษาอังกฤษโดยใช้ร ะดับ การพัฒ นาทางด้านภาษา (CEFR)
ตามเกณฑ์ที่กำหนด
6. ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับ
การเตรียมความพร้อม (ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์)
ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA
7. ร้ อ ยละของสถานศึ ก ษาที่ ส ามารถจั ด การเรี ย นการสอน
ตามพหุปัญญา
8. ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการคัดกรองเพื่อพัฒนาพหุปัญญา
รายบุคคล
9. จำนวนสถานศึก ษาที่ได้รับ การส่งเสริม สนับสนุน การพัฒ นา
ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

ร้อยละ

ค่าเป้าหมาย
ปี 2565
80

ร้อยละ

90

ร้อยละ
ร้อยละ

90
43

ร้อยละ

90

ร้อยละ

70

ร้อยละ

10

ร้อยละ

10

โรงเรียน

128

หน่วยนับ
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3.3 แนวทางการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน
1) ส่ งเสริ มการจั ด การศึ กษาให้ ผู้ เรียนมี ความรู้ มี ทั กษะการเรียนรู้ และทั กษะที่ จ ำเป็ น
ของโลกในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สู่การปฏิบัติ
2) พัฒนาผู้เรียนตามแนวทางพหุปัญญา (Multiple Intelligences)
3) พั ฒ นาผู้ เรี ย นให้ มี ส มรรถนะและทั ก ษะด้ า นการอ่ า น คณิ ต ศาสตร์ การคิ ด ขั้ น สู ง
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
4) ส่งเสริม พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนที่นำไปสู่ Digital Life &
Learning
5) ดำเนินการคัดกรอง/วัดความสามารถและความถนั ดของผู้เรียน เพื่อพัฒนาให้สอดคล้อง
กับศักยภาพและส่งเสริมขีดความสามารถตามศักยภาพ
คุณภาพครู
6) ส่งเสริมให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้รูปแบบ Active Learning /
Co-creation ให้กับผู้เรียนในทุกระดับชั้น
7) พั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ให้ มี ศั ก ยภาพในการจั ด การเรี ย นการสอน
สู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ มีความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงมีความรู้
และทักษะในสังคมยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) มีแรงจูงใจในความเป็นครูมืออาชีพ
8) ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีการพัฒนารายบุคคล ส่งเสริมการทดสอบสมรรถนะรายสาขาในระดับสูงตามมาตรฐานนานาชาติ
ของครู มีจรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
หลักสูตรและอื่น ๆ
9) พัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหลักสูตร
สถานศึ ก ษาบนฐานของสามมโนทั ศ น์ ห ลั ก คื อ Career Education , Competency Building , Creative
Education
10) ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ นการวัด ประเมิน ผลเพื่ อการเรียนรู้ (Assessment for Learning)
ที่สอดคล้องกับสภาพบริบทของสถานศึกษา โดยให้มีรูปแบบวิธีการที่หลากหลาย เช่น การทดสอบด้วยข้อสอบ
ปรนัยและอัตนัย การประเมินภาคปฏิบัติ (Performance-based Assessment) และการประเมินตามสภาพจริง
(Authentic Assessment) เป็นต้น
11) เพิ่มคุณภาพการจัดการศึกษาและบูรณาการอย่างยั่งยืนในการจัดการเรียนรวม
12) พั ฒ นานวัต กรรมการศึ กษาและการเรียนรู้ เพื่ อ ยกระดับ ผลสั ม ฤทธิ์ทางการศึก ษา
ของผู้เรียน รวมทั้งดำเนินการให้มีการขยายผล
13) สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนผ่านแพลตฟอร์ม ด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ
14) บูรณาการการศึกษาเพื่อการศึกษาต่อด้านอาชีพ และการประกอบอาชีพ หรือการมีงานทำ
ตามความต้องการและความถนัดของผู้เรียน
15) พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
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16) สนั บ สนุ น การปรับ ปรุงหลั ก สู ต รการผลิ ต ครู สายสามั ญ ปฐมวั ย การศึ ก ษาพิ เศษ
การศึกษาตามอัธยาศัย ให้สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ สนับสนุนการพัฒนาระบบและกระบวนการบริหารจัดการ
กระบวนการฝึ ก ประสบการณ์ วิช าชี พ ครู และระบบการนิ เทศการศึ ก ษา และการสอนงานของครูพี่ เลี้ ย ง
ในสถานศึกษา
17) เสริมสร้างความเข้มแข็งศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) เพื่อเป็น
ศูนย์กลางในการบริหารจัดการพัฒนาศักยภาพบุคคลสู่ความเป็นเลิศ
กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
4.1 เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์
1) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา มีการนำระบบข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
2) สถานศึกษาและพื้นที่นวัตกรรมได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้มีความคล่องตัวและเอื้อ
ต่อการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับบริบท
3) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา มีการบริหารงบประมาณ และการบริหารงานบุคคล
ที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท
4) สำนั กงานเขตพื้น ที่การศึกษา สถานศึกษามีการพั ฒ นาระบบการบริห ารจัดการและ
การมีส่วนร่วม ที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท
4.2 ตัวชี้วัด
ที่

ตัวชี้วัด

1. ร้อยละของหน่ว ยงานและสถานศึกษามีระบบบริห ารจัดการ
ที่เป็นดิจิทัล
2. สัดส่วนของเวลาที่ครูใช้เพื่อการเรียนการสอน และงานที่เกี่ยวข้อง
กับการเรียนการสอนต่องานอื่น ๆ
3 ร้อ ยละของสถานศึก ษาในพื้น ที่น วัต กรรมการศึก ษา ในเขต
พื้น ที่พิเศษ และเขตพัฒ นาเศรษฐกิจพิเศษ ได้รับ การพัฒ นา
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาตามบริบทพื้นที่
4 ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA

ร้อยละ

ค่าเป้าหมาย
ปี 2565
80

สัดส่วน

3:2

ร้อยละ

80

ร้อยละ

90

หน่วยนับ

4.3 แนวทางการพัฒนา
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
1) พั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล กลาง (Big Data) ของสำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา และ
สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย และเป็นปัจจุบัน เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการที่แตกต่างของนักเรียน
และผู้รับบริการทุกประเภท รวมทั้งพัฒนาระบบฐานข้อมูล เพื่อปรับปรุ งการบริการ กระบวนงาน ตลอดจน
การพัฒนาจนเกิดเป็นนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการทั้งในภาพรวม และเฉพาะกลุ่มได้
2) พัฒนาและจัดระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา สำหรับประชาชน และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ได้มีการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก
3) ส่งเสริม การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพทุกระดับ
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การพัฒนาประสิทธิภาพสถานศึกษาและพื้นที่นวัตกรรม
4) สนับสนุนการจัดทำมาตรฐานสำหรับโรงเรียนที่สามารถดำเนินการจัดการเรียนการสอน
ได้อย่างมีคุณภาพ
5) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทุกด้านให้มีความพร้อมในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
6) พัฒนาโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนที่สามารถดำรงอยู่ได้
อย่างมีคุณภาพ ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
7) บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสรับการศึกษาที่มคี ุณภาพ
8) ส่ งเสริมการจั ดการศึกษาในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะและพื้ นที่พิ เศษ อาทิ
โรงเรียนในโครงการพระราชดำริ โรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โรงเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
เป็นต้น
9) สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒ นานวัตกรรมการศึกษาและ
การเพิม่ ความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
10) พัฒนาระบบประกันคุณภาพสถานศึกษา และส่งเสริมให้สถานศึกษามีความเข้มแข็ง
ในระบบประกันคุณภาพ
การบริหารงบประมาณ
11) จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรด้านการศึกษาในการขับเคลื่อนนโยบาย ตามความ
ต้องการและจำเป็นของผู้เรียนและสถานศึกษาในบริบทของแต่ละพื้นที่ และกระจายอำนาจการบริหาร และ
งบประมาณไปสู่สถานศึกษา โดยลดกิจกรรมที่ดำเนินการจากส่วนกลาง เน้นกำกับทิศทาง และติดตามประเมินผล
12) สนับสนุนให้มีการปรับอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เหมาะสม
การบริหารงานบุคคล
13) พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
14) พั ฒ นาบุ คลากรในสำนั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษาด้ านความเชื่อ มโยงจากนโยบายสู่
การปฏิ บั ติ วัฒ นธรรมการให้ บ ริ การและการสร้างเครือข่ายการทำงาน และให้ มีค วามก้าวหน้ าในวิช าชี พ
มาตรฐานตำแหน่ง และวิทยฐานะ พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความก้าวหน้าในอาชีพ
มาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะ
15) บริ ห ารอัตรากำลั งในสถานศึกษา เพื่อลดภาระงานอื่น ของครูที่ไม่ ใช่การสอน และ
บริหารอัตรากำลังในสำนักงานทุกระดับ ให้สอดคล้องกับภารกิจ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
16) พัฒนาระบบการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) โดยให้บุ คลากรในหน่วยงานทุกระดับ นำหลักธรรมาภิบาลไปสู่การปฏิบัติ อย่างเป็นรูปธรรม
อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
17) เพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน
18) บู ร ณาการระบบกำกั บ ติ ด ตาม และประเมิ น ผลการจั ด การศึ ก ษาในเชิ งนโยบาย
Agenda-based และ Area-based ระดับคลัสเตอร์ (Cluster) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
19) ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และจัดการศึกษาร่วมกันของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม
และองค์กรอื่น ๆ โดยเพิ่มบทบาทและกรอบภารกิจที่ตอบสนองต่อนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานและกระทรวงศึกษาธิการมากขึ้น
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ส่วนที่ 5
แผนงาน / โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งราย เขต 4 ได้ จ ั ด ทำแผนปฏิ บ ั ต ิ ก าร
ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เป้าหมาย
และผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการรายได้ และรายจ่ายและทรัพยากรอื่นที่จะต้องใช้ สอดคล้องกับ
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และจัดตั้งงบประมาณ งบดำเนินงานเพื่อบริหารจัดการ
สำนักงานและพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามบริบทของเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 4,000,000 บาท โดยจัดสรร
งบประมาณสำหรับดำเนินการ ตามแผนปฏิบัติการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้
1) งบบริ ห ารจั ด การสำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งราย เขต 4
งบประมาณ 2,469,600 บาท
2) งบโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จำนวน 51 โครงการ งบประมาณ 1,530,400 บาท
1. แผนการบริหารงบประมาณค่าใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่

รายการ

ก
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ค่าอาหารทำการนอกเวลา
ค่าใช้จ่ายประชุมสำนักงานเขตพื้นที่
ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ และวัสดุคอมพิวเตอร์
ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง
ค่ากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
ค่าวัสดุสำนักงาน
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
ค่าจ้างถ่ายเอกสาร
ค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ ตามทีจ่ ำเป็น(ระบุ) ค่าจ้างเหมา 4 คน
ค่าใช้จา่ ยตามภาระงานและติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รวม
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
ค่าน้ำประปา
ค่าโทรศัพท์
ค่าไปรษณีย์โทรเลข
รวม
รวมทั้งสิ้น (ถัวจ่ายได้ทุกรายการ)

ข
1
2
3
4

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.-ธ.ค.64)
40,000
50,000
25,000
25,000
25,000
25,000
1,250
75,000
75,000
7,500
7,500
108,000
70,650
382,600
917,500

จัดสรร
ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3
(ม.ค.-มี.ค.65) (เม.ย.-มิ.ย.65)
40,000
50,000
25,000
25,000
25,000
25,000
1,250
75,000
75,000
7,500
7,500
108,000
70,650
382,600
917,500

40,000
50,000
25,000
25,000
25,000
25,000
1,250
75,000
75,000
7,500
7,500
108,000
70,650
382,600
917,500

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.-ก.ย.65)

รวมทั้งสิ้น

40,000
160,000
50,000
200,000
25,000
100,000
25,000
100,000
25,000
100,000
25,000
100,000
1,250
5,000
75,000
300,000
75,000
300,000
7,500
30,000
7,500
30,000
108,000
432,000
70,650
282,600
382,600 1,530,400
917,500 3,670,000

57,500
57,500
57,500
57,500
230,000
5,000
5,000
5,000
5,000
20,000
12,500
12,500
12,500
12,500
50,000
7,500
7,500
7,500
7,500
30,000
82,500
82,500
82,500
82,500
330,000
1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 4,000,000

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
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2. งบดำเนินงานตามโครงการและกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แยกตามกลยุทธ์ 4 กลยุทธ์ ประกอบด้วย
จำนวน
โครงการ

งบประมาณ

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัย
ทุกรูปแบบ

1

12,600

กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากร
วัยเรียนทุกคน

4

61,200

กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษที่ 21

24

520,980

กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา

22

935,620

51

1,530,400

กลยุทธ์

รวมทั้งสิ้น

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม (Inclusive Education)

4
รวมกลยุทธ์ที่ 2

ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ปีการศึกษา 2565
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

2

3

ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ

ชื่อโครงการ

กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน

รวมกลยุทธ์ที่ 1

-

-

61,200

23,680

15,220

7,380

สพป.ชร.4
14,920

อื่น ๆ

ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ผู้รับผิดชอบ

-

- กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ฯ

- กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

- กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

- กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

แหล่งงบประมาณ (บาท)

12,600

อื่น ๆ

แหล่งงบประมาณ (บาท)

สพป.ชร.4
เสริมสร้างภูมิคุ มกันทางสังคมและทักษะชีวิต เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด พฤติกรรมที่
12,600
ไม่พึงประสงค์ และภัยทุกรูปแบบในสถานศึกษา

ชื่อโครงการ

1

ที่

1

ที่

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ

3. งบหน้าโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย สพป.เชียงราย เขต 4
ส่งเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในสถานศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-19) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ส่งเสริมการเรียนการสอนแบบ Active Learning สำหรับครูผู้สอนวิชาสุขศึกษา
พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่สอง ความเป็นพลเมืองในการพัฒนา
สู่โรงเรียนในประชาคมอาเซียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564

5

9,080
8,480
-

11 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา

12 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ
(โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. )

-

68,200

2,800

29,840

20,100

45,640

10 การนำผลวิจัยไปใช้ประโยชน์

9

8

7

6

ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การสร้างงานอาชีพในสถานศึกษา

สพฐ.

สทส.

อื่น ๆ

ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ฯ

- กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ฯ

- กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ฯ

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ฯ

- กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ฯ

- กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ฯ

- กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ฯ

- กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ฯ

- กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ฯ

- กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ฯ

- กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ฯ

- กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ฯ

แหล่งงบประมาณ (บาท)

สพป.ชร.4
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียน
36,000
ให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
2,240
8,640
การพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านคณิตศาสตร์ ในศตวรรษที่ 21

ชื่อโครงการ

4

3

2

1

ที่

กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

ชื่อโครงการ

-

-

13,760
9,520
-

18 ส่งเสริมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา

19 การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและด้านการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ที่นําไปสู่ Digital Life & Learning

20 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ครั้งที่ 70
ปีการศึกษา 2565 (326,400.-)
21 การนิเทศแบบร่วมคิดพาทำ 7TQ&S เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 4
22 โรงเรียนแห่งความสุข สะอาด ปลอดภัย น่ายล (Happy school)

สพฐ.

อื่น ๆ
สพฐ.

- กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ฯ

- กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ฯ

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ฯ

- กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ฯ

- กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ฯ

- กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ฯ

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ฯ

ผู้รับผิดชอบ

- กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

11,700
520,980

รวมกลยุทธ์ที่ 3

-

- กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

27,900

- กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

23 พัฒนากิจกรรมลูกเสือ สพป.เชียงราย เขต 4
24 ส่งเสริมกิจการนักเรียน และสุขภาพอนามัยของนักเรียน

10,280

ใช้เงิน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ฯ
เหลือจ่าย
178,880
- กลุม่ นิเทศ ติดตามและประเมินผล ฯ

32,000

-

5,920

สพป.ชร.4

แหล่งงบประมาณ (บาท)

17 พัฒนาการศึกษาปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ สพป.เชียงราย เขต 4

16 ส่งเสริมโรงเรียนประชารัฐ

15 ส่งเสริมสร้างคลิป สื่อนวัตกรรม สำหรับจัดการเรียนรู้

13 โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
(โรงเรียนวิถีพุทธ)
14 สหกรณ์โรงเรียน

ที่

กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 (ต่อ)
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

พัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)

พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

บริหารจัดการศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน
บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

พัฒนาประสิทธิภาพผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ

2

3

4

6

12 พัฒนาและเสริมสร้างทักษะความรู้กฎหมาย วินัย และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ยกย่องเชิดชู เ กีย รติ ข ้าราชการครู และบุคลากรทางการศึก ษา สังกัดสำนักงานเขตพื ้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
8 ส่งเสริมให้เกิดการจัดการความรู้ (Knowledge Management) (PLC) แลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
9 ส่งเสริมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความก้าวหน้าตามมาตรฐานตำแหน่งและ
วิทยฐานะ
10 พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
11 พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Digital Technology)

7

5

โรงเรียนสุจริต (กิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา)

ชื่อโครงการ

1

ที่

กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา

สพฐ.

- กลุ่มกฎหมายและคดี

- กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ฯ

20,480
-

- กลุ่มบริหารงานบุคคล

35,000

กลุ่มบริหารงานบุคคล

- กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

194,210
-

- กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

- กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

- กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ฯ
- กลุ่มนโยบายและแผน

114,290

126,500

66,820
10,450

แหล่งงบประมาณ (บาท)
ผู้รับผิดชอบ
สพป.ชร.4
อื่น ๆ
- สพฐ. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ฯ
14,680 สพฐ. กลุม่ นิเทศ ติดตามและประเมินผล ฯ
- กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ฯ
33,240
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รวมกลยุทธ์ที่ 4

21 พัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร นโยบาย และการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
22 ตรวจสอบภายใน

19 พัฒ นาประสิทธิภ าพการบริก ารจัด การความเสี่ย ง และกระบวนการควบคุมภายใน ของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
20 สำนักงานแห่งความสุข สะอาด ปลอดภัย น่ายล (Happy Office)

15 อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ของชาติและแสดงถึงความจงรักภักดี
ต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
16 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 4
17 พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 4
18 พัฒนามาตรฐานและประสิทธิผลการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ชื่อโครงการ

- กลุ่มนโยบายและแผน
- กลุ่มอำนวยการ
- กลุ่มอำนวยการ

6,300
27,600

935,620

-

45,200

9,000

-

- หน่วยตรวจสอบภายใน

- กลุ่มอำนวยการ
- กลุ่มอำนวยการ

- กลุ่มนโยบายและแผน

13,250

5,000

- กลุ่มอำนวยการ

46,500

แหล่งงบประมาณ (บาท)
ผู้รับผิดชอบ
สพป.ชร.4
อื่น ๆ
13 อบรม “เสริมสร้างสมรรถนะหัวหน้าหน่วยงานรัฐและเจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนในด้านการบริหาร
10,000
- กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
เบิกจ่ายงบประมาณ การเงิน การบัญชีและการพัสดุ”
14 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา
157,100
- กลุ่มอำนวยการ

ที่

กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา (ต่อ)
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กลยุทธ์ที่ 1
ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
(จำนวน 1 โครงการ)
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1. ชื่อโครงการ เสริมสร้างภูมิคุมกันทางสังคมและทักษะชีวิต เพื่อปองกันปญหายาเสพติด พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
และภัยทุกรูปแบบในสถานศึกษา
2. แผนงาน

พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

3. ความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 1 ด้านความมั่นคง
3.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 1 ความมั่นคง
3.3 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน(พ.ศ.2564- 2565) ของ สพฐ. กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา
ให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
3.4 แผนปฏิ บั ติ การ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ สพป.เชียงราย เขต 4 กลยุทธ์ที่ 1 ส่ งเสริมการจัด
การศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
4. ลักษณะโครงการ

( ) โครงการใหม่

5. ผู้รับผิดชอบ

นางจันทรา บุญเที่ยง

() โครงการต่อเนื่อง

6. ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565
7. สถานที่ดำเนินงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 และสถานศึกษาในสังกัด
8. งบประมาณดำเนินงานได้จาก () สพฐ. ( ) สพป.เชียงราย เขต 4 ( ) อื่น ๆ (ระบุ)..........................
9. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบัน ปัญหาภัยคุกคามมีความซับซ้อน หลากหลาย ละเอียดอ่อน ครอบคลุม เชื่อมโยงหลายมิติ และ
มี ร ะดั บ ความรุ น แรงสู งขึ้ น ทั้ งที่ เป็ น ภั ย ที่ เกิ ด จากภั ย ธรรมชาติ แ ละภั ย ที่ ม นุ ษ ย์ ส ร้างขึ้ น ยุ ท ธศาสตร์ช าติ
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด้ านความมั่ น คง จึ งได้ก ำหนดเป้ าหมายการพั ฒ นาที่ ส ำคัญ คื อ
ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง
ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน
เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้ มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติ
ได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน
และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม
และองค์กรทีไ่ ม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศทั่วโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล
จากยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
จึงได้กำหนดนโยบายด้านการจัดการศึกษาเพื่อ ความมั่งคงของของสังคมและประเทศชาติ โดยมีเป้าประสงค์
เพื่ อ ให้ ผู้ เรี ย นมี ค วามรั ก ในสถาบั น หลั ก ของชาติ และยึ ด มั่ น การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตย อั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของชาติ
มีคุณ ธรรม จริย ธรรม มีค่านิ ยมที่ พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับ ผิดชอบต่อสังคมและผู้ อื่น ซื่อสั ตย์ สุ จริ ต
มัธยัธถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม
เพื่ อ เป็ น การสร้ า งภู มิ คุ ม กั น ทางสั งคมและทั ก ษะชี วิ ต เฝ้ าระวั ง ป้ อ งกั น และแก้ ไขปั ญ หายาเสพติ ด
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ รวมทั้งภัยที่เกิดขึ้นในรูปแบบต่าง ๆ ในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึ ก ษาเชี ย งราย เขต 4 จึ งได้ ด ำเนิ น การกิ จ กรรมเพื่ อ เป็ น การเสริ ม สร้ างภู มิ คุ ม กั น ทางสั ง คมและ
ทักษะชีวิต เพื่อปองกันปญหายาเสพติด พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ และภัยทุกรูปแบบให้นักเรียนทุกระดับ
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10. วัตถุประสงค์
10.1 เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นอนุบาล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
ได้รับการสร้างภูมคิ มุ้ กัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติด
10.2 เพื่ อให้ ผู้ เรีย น ครู และบุ คลากรทางการศึกษา และสถานศึ กษา ได้รับการดู แลความปลอดภั ย
จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ และรองรับวิถีชีวิตใหม่
รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี
10.3 เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะที่ดีของนักเรียน เสริมสร้างทักษะชีวิต ป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ความรุนแรง การท้องในวัยเรียน การติดเกมส์ การแก้ไขปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษา
นักเรียนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม
11. เป้าหมาย
11.1 เชิงผลผลิต (Output)
11.1.1 นักเรียนระดับชั้นอนุบาล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
ในสังกัด จำนวน 20,115 คน (ข้อมูล 25 มิถุนายน 2564)
11.2 เชิงผลลัพธ์ (Outcome)
11.2.1 นักเรียนได้รับการดูแลความปลอดภัยจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ
11.2.2 นักเรียน มีความรู้ความเข้าใจ ในการกระบวนการสร้างภูมิคุ้มกันตนเอง มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์
มีทักษะชีวิต สามารถแก้ไขปัญหาได้ มีความตระหนักในโทษและพิษภัยของสารเสพติดและพฤติกรรมเสี่ยง
ด้านต่าง ๆ อันจะก่อให้เกิดผลเสียต่อตนเอง
12. วิธีดำเนินการ/ขัน้ ตอนการดำเนินงาน (SPDCA)
กิจกรรมหลัก/
ที่
ระยะเวลา
ขั้นตอนการดำเนินงาน
1 กิจกรรมที่ 1
กิจกรรมสร้างสรรค์และเฝ้าระวังในวันสำคัญต่าง ๆ
1. ขั้นวิเคราะห์ (Situation : S)
1.1 วิ เคราะห์ ส ถานการณ์ ปั ญ หาอุ ป สรรค จากผลการดำเนิ น
กันยายน 2564
กิจกรรมหรือโครงการที่ผ่านมา
1.2 ศึกษายุ ท ธศาสตร์ นโยบาย กลยุทธ์ ระเบี ยบ กฎ ข้อสั่ งการ
กันยายน 2564
แนวทางที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน
2. ขั้นวางแผน (Plan : P)
2.1 เสนอแผนงาน/กิจกรรมตามโครงการเพื่อขออนุมัติ
กันยายน 2564
2.2 แจ้งนโยบายการขับเคลื่อนกิจกรรมไปยังสถานศึกษา
ตุลาคม – ธันวาคม 2564
3. ขั้นดำเนินการ (Do : D)
3.1 กิ จ กรรมสร้ า งสรรค์ เช่ น รณรงค์ วั น ต่ อ ต้ า นยาเสพติ ด โลก ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565
TO BEE NUMBER ONE โครงการบ้านหลังเรียน เพื่อนช่วยเพื่อน (YC)
3.2 กิจกรรมออกตรวจพื้นที่เสี่ยง โดย พสน.ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565
ทหาร และฝ่ายปกครองในพื้นที่ในวันสำคัญ เช่น วันลอยกระทง วันวาเลนไทน์
เป็นต้น
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กิจกรรมหลัก/
ขั้นตอนการดำเนินงาน
4. ขั้นตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน (Check : C)
วิเคราะห์ และประเมินผลการปฏิบัติงาน
5. ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน และรายงานผลการดำเนินงาน
(Act : A)
5.1 นำผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงเพื่อวางแผนในการดำเนินงาน
ครั้งต่อไป
5.2 รายงานผลการปฏิบัติงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2 กิจกรรมที่ 2
การขับเคลื่อนกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
1. ขั้นวิเคราะห์ (Situation : S)
1.1 วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาอุปสรรคจากผลการดำเนินโครงการ
ที่ผ่านมา
1.2 ศึกษายุ ท ธศาสตร์ นโยบาย กลยุทธ์ ระเบี ยบ กฎ ข้อสั่ งการ
อำนาจและหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน
2. ขัน้ วางแผน (Plan : P)
2.1 เสนอแผนงาน/โครงการเพื่อขออนุมัติ
2.2 แจ้งนโยบายการขับเคลื่อนกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ไป
ยังสถานศึกษา
3. ขั้นดำเนินการ (Do : D)
3.1 สพฐ.จัดสรรงบประมาณให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3.2 สำนั กงานเขตพื้น ที่การศึก ษาจั ด สรรงบประมาณให้ โรงเรีย น
ขยายโอกาสทางการศึกษาทุกโรง
3.2 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาทุกโรง จัดกิจกรรมเฝ้าระวัง
ป้องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติด ด้วยกระบวนการลูกเสือต้านภัยยา
เสพติด ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคน
4. ขั้นตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน (Check : C)
4.1 โรงเรียนรายงานผลการดำเนินกิจกรรม
4.2 สำนั กงานเขตพื้น ที่การศึกษา วิเคราะห์ และประเมินผลการ
ดำเนินกิจกรรมของโรงเรียน
5. ขัน้ ปรับปรุงตามผลการประเมิน และรายงานผลการดำเนินงาน
(Act : A)
5.1 นำผลการวิเคราะห์ การจัดกิจกรรมของโรงเรียน มาปรับปรุง
เพื่อวางแผนในการดำเนินโครงการครั้งต่อไป
5.2 สรุปและรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ
ที่

ระยะเวลา
ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565
สิงหาคม - กันยายน 2565
กันยายน 2565

กันยายน 2564
กันยายน 2564
กันยายน 2564
ตุลาคม – ธันวาคม 2564
มีนาคม 2565
เมษายน 2565
พฤษภาคม – กันยายน 2565

พฤษภาคม – กันยายน 2565
พฤษภาคม – กันยายน 2565

สิงหาคม – กันยายน 2565
กันยายน 2565
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ที่

กิจกรรมหลัก/
ขั้นตอนการดำเนินงาน

3 กิจกรรมที่ 3
ค่ายเสริมสร้างภูมิคุมกันทางสังคมและทักษะชีวิต
เพื่อปองกันปญหายาเสพติดและพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
1. ขั้นวิเคราะห์ (Situation : S)
1.1 วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาอุปสรรคจากผลการดำเนินโครงการ
ที่ผ่านมา
1.2 ศึกษายุ ท ธศาสตร์ นโยบาย กลยุทธ์ ระเบี ยบ กฎ ข้อสั่ งการ
อำนาจและหน้าที่ที่เกีย่ วข้องในการดำเนินงาน
2. ขั้นวางแผน (Plan : P)
2.1 เสนอแผนงาน/โครงการเพื่อขออนุมัติ
2.2 แจ้งนโยบายการขับเคลื่อนกิจกรรมไปยังสถานศึกษา
3. ขั้นดำเนินการ (Do : D)
3.1 สพฐ.จัดสรรงบประมาณให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนใน
กลุ่มเครือข่ายคุณภาพการศึกษาทุกกลุ่ม ๆ ละ 1 โรงเรียน ดำเนินการ
จัดค่ายเสริมสร้างภูมิคุมกันทางสังคมและทักษะชีวิต เพื่อปองกันปญหา
ยาเสพติดและพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
3.3 โรงเรี ย นดำเนิ น การจั ด อบรมค่ า ยเสริ ม สร้ า งทั ก ษะชี วิ ต ใน
โรงเรีย น ตามแนวทางที่ สพฐ. และสำนักงาน ป.ป.ส. กำหนด ให้ แก่
นักเรียนในโรงเรียน
4. ขั้นตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน (Check : C)
4.1 โรงเรียนรายงานผลการดำเนินกิจกรรม
4.2 คณะกรรมการนิเทศติดตามการดำเนินงานการจัดค่ายฯ
4.3 สำนั กงานเขตพื้น ที่การศึกษา วิเคราะห์ และประเมินผลการ
ดำเนินกิจกรรมของโรงเรียน
5. ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน และรายงานผลการดำเนินงาน
(Act : A)
5.1 นำผลการติดตามมาวิเคราะห์ และประเมินผลการดำเนินงาน
5.2 สรุปและรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ
4 กิจกรรมที่ 4
สถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
1. ขั้นวิเคราะห์ (Situation : S)
1.1 วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาอุปสรรคจากผลการดำเนินโครงการ
ทีผ่ ่านมา
1.2 ศึกษายุ ท ธศาสตร์ นโยบาย กลยุทธ์ ระเบี ยบ กฎ ข้อสั่ งการ
อำนาจและหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน

ระยะเวลา

กันยายน 2564
กันยายน 2564
กันยายน 2564
ตุลาคม – ธันวาคม 2564
มีนาคม 2565
เมษายน 2565

พฤษภาคม – กันยายน 2565

กรกฎาคม – สิงหาคม 2565
กรกฎาคม – สิงหาคม 2565
สิงหาคม 2565

สิงหาคม – กันยายน 2565
กันยายน 2565

กันยายน 2564
กันยายน 2564
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กิจกรรมหลัก/
ระยะเวลา
ขั้นตอนการดำเนินงาน
2. ขั้นวางแผน (Plan : P)
2.1 เสนอแผนงาน/โครงการเพื่อขออนุมัติ
กันยายน 2564
2.2 แจ้งนโยบาย/แนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมไปยังสถานศึกษา
ตุลาคม – ธันวาคม 2564
2.3 สถานศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาของนักเรียนและบุคลากรใน ตุลาคม – ธันวาคม 2564
โรงเรียนเกี่ยวกับสูบบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
3. ขัน้ ดำเนินการ (Do : D)
3.1 สถานศึกษาประเมินตนเองตามแบบประเมิน
มกราคม – มีนาคม 2565
3.2 สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาร่ ว มกั บ สำนั ก งานสาธารณสุ ข
เมษายน 2565
จังหวัด ร่วมกันวางแผนการประเมิน และแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
สถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
3.3 แจ้งสถานศึกษาส่งผลการประเมินเพื่อเข้ารับการประเมิน
พฤษภาคม 2565
3.4 คณะกรรมการออกประเมิ น ผลสถานศึ ก ษาปลอดบุ ห รี่ แ ละ มิถุนายน – สิงหาคม 2565
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
4. ขั้นตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน (Check : C)
วิ เคราะห์ ผ ลการประเมิ น สถานศึ ก ษาปลอดบุ ห รี่ แ ละเครื่ อ งดื่ ม
สิงหาคม 2565
แอลกอฮอล์ของสสถานศึกษาในสังกัด
5. ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน และรายงานผลการดำเนินงาน
(Act : A)
5.1 สรุปและส่งผลการประเมินให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สิงหาคม 2565
5.2 รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ
สิงหาคม – กันยายน 2565
5.3 ยกย่อง ชมเชย มอบเกียรติบัตร ป้ายสถานศึกษาปลอดบุหรี่และ
กันยายน 2565
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้แก่สถานศึกษาที่ได้รับรางวัล
5 กิจกรรมที่ 5
สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
1. ขัน้ วิเคราะห์ (Situation : S)
1.1 วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาอุปสรรคจากผลการดำเนินโครงการ
กันยายน 2564
ที่ผ่านมา
1.2 ศึกษายุ ท ธศาสตร์ นโยบาย กลยุทธ์ ระเบี ยบ กฎ ข้อสั่ งการ
กันยายน 2564
อำนาจและหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน
2. ขั้นวางแผน (Plan : P)
2.1 เสนอแผนงาน/โครงการเพื่อขออนุมัติ
กันยายน 2564
2.2 แจ้งนโยบาย/แนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมไปยังสถานศึกษา
ตุลาคม – ธันวาคม 2564
3. ขั้นดำเนินการ (Do : D)
3.1 สถานศึกษาประเมินตนเองตามแบบประเมิน
มกราคม – มีนาคม 2565
3.2 สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาทำ MOU กั บ สถานศึ กษาและ มกราคม – มีนาคม 2565
กระทรวงศึกษาธิการ
ที่
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ที่

กิจกรรมหลัก/
ระยะเวลา
ขั้นตอนการดำเนินงาน
3.3 แจ้ งสถานศึ ก ษาส่ งผลการประเมิ น และส่ งใบสมั ค รเข้ ารั บ มีนาคม - เมษายน 2565
การประเมิน
3.4 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลสถานศึกษาสีขาวฯ
มีนาคม - เมษายน 2565
3.5 ประเมินผลการดำเนินงานสถานศึกษาสีขาวฯ
มิถุนายน - สิงหาคม 2565
4. ขั้นตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน (Check : C)
วิเคราะห์และประเมินผลการประเมินสถานศึกษาสีขาว
สิงหาคม 2565
5. ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน และรายงานผลการดำเนินงาน
(Act : A)
5.1 นำผลการติดตามมาวิเคราะห์ และประเมินผลการดำเนินงาน
สิงหาคม 2565
5.2 สรุปและส่งผลการประเมินให้หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง
สิงหาคม 2565
5.3 รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ
สิงหาคม – กันยายน 2565
5.4 ยกย่อง ชมเชย มอบเกียรติบัตรโล่รางวัล ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
กันยายน 2565
และระดับกระทรวงศึกษาธิการ ให้แก่สถานศึกษาที่ได้รับรางวัล

13. กิจกรรมใช้งบประมาณ
จำนวน 12,600 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมสร้างสรรค์และเฝ้าระวังใน
วันสำคัญต่างๆ (ไตรมาสที่ 1-4)
1.1 กิ จ กรรมสร้ า งสรรค์ เช่ น รณรงค์ วั น
ต่อต้านยาเสพติดโลก TO BEE NUMBER ONE
โครงการบ้านหลังเรียน เพื่อนช่วยเพื่อน (YC)
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ผู้เข้าร่ว ม
7,000
ประชุม/ร่วมกิจกรรม 50 คน คนละ 140 บาท
1 วัน
1.2 กิจกรรมออกตรวจพื้นที่เสี่ยง โดย พสน.
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร และฝ่ายปกครอง
ในพื้ น ที่ในวัน สำคัญ เช่น วัน ลอยกระทง วัน วา
เลนไทน์ เป็นต้น
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม การประชุม
คณะกรรมการ
- ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการออกตรวจ
รวม กิจกรรมที่ 1

-

7,000

-
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กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 2 การขับเคลื่อนกิจกรรมลูกเสือ
ต้านภัยยาเสพติด (ไตรมาสที่ 3)
(รอจัดสรรงบประมาณจาก สพฐ.)
2.1 จั ด สรรงบประมาณให้ โ รงเรี ย นขยาย
โอกาสทางการศึ ก ษา จั ด กิ จ กรรมเฝ้ า ระวั ง
ป้ องกั นและแก้ ไขปั ญหายาเสพติ ด ด้ วยกระบวน
การลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ให้แก่นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาทุกคน จำนวน 36 โรงเรียน
รวม กิจกรรมที่ 2
กิจกรรมที่ 3 ค่ายเสริมสร้างภูมิคุมกันทางสังคม
และทักษะชีวิต เพื่อปองกันปญหายาเสพติดและ
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ (ไตรมาสที่ 3)
(รอจัดสรรงบประมาณจาก สพฐ.)
จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย
คุณภาพการศึกษาทุกกลุ่ม กลุ่มละ 1 โรงเรียน
ดำเนินการจัดค่ายเสริมสร้างภูมิคุ มกันทางสังคม
และทักษะชีวิต เพื่อปองกันปญหายาเสพติดและ
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ จำนวน 7 โรงเรียน
รวม กิจกรรมที่ 3
กิ จ กรรมที่ 4 สถานศึ ก ษาปลอดบุ ห รี่ แ ละ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ไตรมาสที่ 3-4)
ค่ าอาหารว่ างและเครื่ อ งดื่ ม คณะกรรมการ
2,800
ประเมินผลสถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ (10 คน x 140 บาท x 2 วัน)
รวม กิจกรรมที่ 4
2,800
กิจกรรมที่ 5 สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพ
ติดและอบายมุข (ไตรมาสที่ 3-4)
ค่ าอาหารว่ างและเครื่ อ งดื่ ม คณะกรรมการ
2,800
ประเมิ น ผลสถานศึ ก ษาสี ข าวปลอดยาเสพติ ด
และอบายมุข (10 คน x 140 บาท x 5 วัน)
รวม กิจกรรมที่ 5
2,800
งบประมาณรวมทั้งสิ้น(ถัวจ่ายทุกรายการ)
12,600
-
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14. การประเมินผล
ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จ
ผลผลิต(Output)
ร้ อ ยละ 85 ของผู้ เรี ย นที่ เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมที่ ส่ ง เสริ ม
สนับสนุนในการสร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลง
และภัยคุกคามทุกรูปแบบ
ผลลัพธ์ (Outcome)
ผู้เรียนได้รับการดูแลความปลอดภัยจากภัยพิบัติและภัย
คุกคามทุกรูปแบบ สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติ
ซ้ำ และรองรับ วิถีชีวิตใหม่ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่
เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้วัด
และประเมินผล

รายงานผลการ
ดำเนินงาน

แบบรายงานผล
การดำเนินงาน

สอบถาม/ติดตาม

แบบสอบถาม/
แบบติดตาม

15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียนมีทักษะชีวิต มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ร่วมเป็นแกนนำและเครือข่ายในการดำเนินงานป้องกันภัยคุกคามทุกรูปแบบได้
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กลยุทธ์ที่ 2
สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
ให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
(จำนวน 4 โครงการ)
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1. ชื่อโครงการ ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ ปีการศึกษา 2565
2. แผนงาน

พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

3. ความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
3.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้
3.3 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน(พ.ศ.2564- 2565) ของ สพฐ. กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
3.4 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ สพป.เชียงราย เขต 4 กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
4. ลักษณะโครงการ

(✓) โครงการใหม่

( ) โครงการต่อเนื่อง

5. ผู้รับผิดชอบ

นางสาวสุรีวรรณ ฟองอินทร์ , นางสาวธมกร ภัครลัภย์

6. ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2564– กันยายน 2565
7. สถานที่ดำเนินงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
8. งบประมาณดำเนินงานได้จาก ( ) สพฐ. (✓) สพป.เชียงราย เขต 4 ( ) อื่น ๆ (ระบุ)............................
9. หลักการและเหตุผล
ยุทธศาสตร์และมาตรการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการเกิดขึ้นภายใต้วิสัยทัศน์
ประเทศไทย พ.ศ. 2561 - 2580 “มั่นคง มัง่ คั่ง ยั่งยืน” เพื่อให้พลเมืองไทยมีคุณภาพทางการศึกษา มีความรู้
ความสามารถ มี ทัก ษะและศัก ยภาพในการพั ฒ นาประเทศ โดยมีกลุ่ ม เป้ าหมายตั้ งแต่ระดับปฐมวัย จนถึ ง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในกลุ่มเด็กทั่วไป เด็กด้อยโอกาส เด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ เด็กที่มีความสามารถพิเศษ
เด็กที่มีความพร้อมสูง และเด็กเป้าหมายพิเศษ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนทุกกลุ่ม ทุกพื้นที่และทุกระดับการศึกษา
เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพในรูปแบบที่เหมาะสม ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพเท่าเทียมกัน มีระบบบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพ สนับสนุนการสร้างโอกาสคุณภาพ และความเป็นธรรมในสังคม
สำนั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดนโยบาย เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ยุคของ
การเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาของประเทศครั้งสำคัญ โดยพัฒนาประชากรในวัยเรียนทุกคนและทุกกลุ่มเป้าหมาย
เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึ งบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
มุ่ งพั ฒ นาศั ก ยภาพผู้ เรี ย นเพื่ อ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข่ งขั น โดยพั ฒ นาคุ ณ ภาพผู้ เรี ย นให้ มี ค วามรู้
ทั ก ษะวิช าการ ทั กษะชี วิ ต และ ทัก ษะวิช าชีพ ซึ่งหมายรวมถึ ง กลุ่ ม ผู้ เรีย นที่มี ค วามต้องการจำเป็ น พิ เศษ
กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ให้มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติ ปัญญา
มีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิด ชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวิ นัย
รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
โดยได้กำหนดวิสัยทัศน์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จึงได้ดำเนินการโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ เพื่อเป็นการสงเสริมการจัดการศึกษา สนับสนุนและสงเสริมใหสถานศึกษา
ในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาสามารถจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเนนการบูรณาการการจัด
การศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทั้ง ดานร่างกาย จิตใจ สังคมสติปัญญา ทักษะชีวิต
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10. วัตถุประสงค์
10.1 เพือ่ ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนของโรงเรียนในสังกัด
ให้มีความปลอดภัย พร้อมต่อการจัดการเรียนการสอน
10.2 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ให้เป็นไปตามนโยบายและ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
10.3 เพื่อส่ งเสริมให้ นายทะเบี ยนโรงเรียนสามารถจัดทำและจัดเก็บ แบบรายงานผู้ สำเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นไปตามระเบียบ
10.4 เพื่ อ ดำเนิ น การคั ด เลื อ กนั ก เรี ย นเข้ า ร่ ว มโครงการพั ฒ นาอั จ ฉริ ย ภาพทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
คณิตศาสตร์ (สอบคัดเลือกรอบที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2565 รายวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
ให้แก่นักเรียนโรงเรียนในสังกัดที่สมัครเข้ารับการแข่งขัน
10.5 เพื่อดำเนินการคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล การแข่งขันทางวิชาการ
ระดับนานาชาติ ปีการศึกษา พ.ศ. 2565
10.6 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาด้านทักษะวิชาการ ด้านทักษะชีวิต ด้านทักษะอาชีพทักษะ และ
การประกอบการธุรกิจ E – Commerce ของนักเรียนในโรงเรียนที่ต้ังในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (โรงเรียนพื้นที่สูง
ในถิ่นทุรกันดารและโรงเรียนพื้นที่เกาะ)
10.7 เพื่อยกย่อ งและเชิดชูเกีย รตินัก เรีย นที่เรียนดี มีความประพฤติดี และยกย่องและเชิดชูเกียรติ
สถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาดี
11. เป้าหมาย
11.1 เชิงผลผลิต (Output)
11.1.1 โรงเรียนในสังกัด จำนวน 128 โรงเรียน 1 สาขา 4 ห้องเรียน มีความพร้อมในการจัดการเรียน
การสอนในวันเปิดภาคเรียน
11.1.2 โรงเรียนในสังกัด จำนวน 128 โรงเรียน 1 สาขา 4 ห้องเรียน ดำเนินการรับนักเรี ยน
ระดับชั้นอนุบาล 1 อนุบาล 2 ประถมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามนโยบายและแนวทางการรับนักเรียน
11.1.3 โรงเรียนในสังกัด จำนวน 128 โรงเรียน 1 สาขา 4 ห้องเรียน สามารถจัดทำแบบรายงาน
ผู้สำเร็จการศึกษาได้ถูกต้อง
11.1.4 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
11.1.5 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
11.1.6 โรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและโรงเรียนพื้นที่เกาะ)
จำนวน 28 แห่ง
11.1.7 นั กเรี ยนและสถานศึ กษาที่ ประสงค์ เข้ารับการคัดเลื อก เพื่ อรับรางวัลพระราชทาน ระดั บ
การศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสังกัด ในเขตพื้นที่บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
11.2 เชิงผลลัพธ์ (Outcome)
11.2.1 โรงเรียนในสังกัดความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ในทุกด้าน เช่น ด้านอาคารสถานที่
มีความสะอาด เรียบร้อย ปลอดภัย ด้านภูมิทัศน์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ด้านอาหารกลางวัน และอาหารเสริมนม
11.2.2 โรงเรียนในสังกัดมีการดำเนินการรับนักเรียนเป็นไปตามนโยบายและแนวทางการรับนักเรียน
11.2.3 ผู้ รับผิดชอบในการจัดทำ รายงาน ปพ.2 ปพ.3ป และปพ.3 ออนไลน์มีความรู้ความเข้าใจ
สามารถจัดส่งข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ สามารถจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ได้ถูกต้อง
ตามระเบียบและแนวปฏิบัติของกระทรวงศึกษาธิการ
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
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11.2.4 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ได้รับโอกาสในการ
เข้าร่วมคัดเลือกโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ของ สสวท.
11.2.5 นักเรียนในสังกัดได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
11.2.6 นักเรียนที่อยู่ในพื้นทีส่ ูงมีความรู้ ด้านทักษะวิชาการ ด้านทักษะชีวิต ด้านทักษะอาชีพทักษะ
และการประกอบการธุรกิจ E – Commerce
11.2.7 นักเรียนที่เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
มีความรู้ทางด้านวิชาการ มีทักษะรอบด้าน และสถานศึกษาได้มีการพัฒ นาให้จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
เป็นต้นแบบที่ดีได้
12. วิธีดำเนินการ/ขัน้ ตอนการดำเนินงาน (SPDCA)
กิจกรรมหลัก/
ที่
ขั้นตอนการดำเนินงาน
1 กิจกรรมที่ 1 ติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียน
ปีการศึกษา 2565
1. ขั้นวิเคราะห์ (Situation : S)
วิเคราะห์ภ ารกิจงาน โครงการ กิจกรรมของของโรงเรียน
ในสังกัด ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาดำเนินการ
2. ขั้นวางแผน (Plan : P)
จั ด ทำโครงการและเสนอแผนการติ ด ตามการเตรี ย ม
ความพร้อมการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2565
3. ขั้นดำเนินการ (Do : D)
3.1 แจ้งโรงเรียนให้ปฏิบัติตามมาตรการการเตรียมความ
พร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
3.2 เสนอคำสั่ งแต่งตั้ งคณะกรรมการติ ด ตามการเตรี ย ม
ความพร้อมการเปิดภาคเรียนฯ
3.3 จัดทำปฏิทินการติดตามฯ
3.4 ดำเนินการติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาค
เรียนปีการศึกษา 2565
3.5 คณะกรรมการฯ ดำเนิ น การสรุป ผลการติ ด ตาม ฯ
แยกเป็นรายอำเภอ
4. ขั้นตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน (Check : C)
สรุปผลภาพรวมการติดตามปัญหา อุปสรรค
5. ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน และรายงานผลการดำเนินงาน
(Act : A)
นำสรุปผลการดำเนินงานเพื่อพิจารณาปรับปรุงการดำเนิน
โครงการ/กิจกรรมในครั้งต่อไป

ระยะเวลา
กันยายน 2564

ตุลาคม 2564

เมษายน 2565 – มิถุนายน 2565

มิถุนายน 2565

กรกฎาคม 2565
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กิจกรรมหลัก/
ขั้นตอนการดำเนินงาน
2 กิจกรรมที่ 2 การประชุมการจัดทำ ตรวจสอบและการจัดเก็บ
แบบรายงานผู้ ส ำเร็ จ การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รแกนกลาง
การศึกษาชั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565
1. ขั้นวิเคราะห์ (Situation : S)
วิเคราะห์ภารกิจงาน โครงการ กิจกรรมของของโรงเรียนในสังกัด
ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาดำเนินการ
2. ขัน้ วางแผน (Plan : P)
ศึกษาคู่มือการจัดทำหลักฐานทางการศึกษา
3. ขั้นดำเนินการ (Do : D)
3.1 ประชุมครูที่รบั ผิดชอบการจัดทำหลักฐานทางการศึกษา
3.2 ติ ดตามเอกสาร ปพ.2/ ปพ.3ป (แบบกระดาษ) และ
ปพ.3บ ผ่านทางระบบ ปพ.3ออนไลน์
4. ขั้นตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน (Check : C)
ตรวจสอบเอกสาร ปพ.2 ปพ.3ป และ ปพ.3บ
5. ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน และรายงานผลการดำเนินงาน
(Act : A)
สรุปผลการดำเนินงานเพื่อพิจารณาปรับปรุงการดำเนินกิจกรรม
ในครั้งต่อไป
3 กิ จกรรมที่ 3 การสอบแข่ งขั นโครงการพั ฒนาอั จฉริ ยภาพทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์(รอบแรก)ประจำปีการศึกษา 2565
1. ขัน้ วิเคราะห์ (Situation : S)
ศึกษาวิเคราะห์แนวโนบายและแนวทางการดำเนินงาน
2. ขั้นวางแผน (Plan : P)
2.1 ศึกษาคูม่ อื การการจัดสอบ
2.2 จัดทำโครงการและแผนการดำเนินงาน
3. ขั้นดำเนินการ (Do : D)
3.1 ประชาสัมพันธ์ และรับสมัคร
3.2 จัดการห้องสอบ สนามสอบ และผู้เข้าสอบ
3.3 ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ ฯ
3.4 ดำเนินการสอบแข่งขัน
4. ขั้นตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน (Check : C)
สรุปผลการดำเนินงานการสอบแข่งขัน
5. ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน และรายงานผลการดำเนินงาน
(Act : A)
สรุ ป ผลการดำเนิ น งานเพื่ อ พิ จ ารณาปรับ ปรุงการดำเนิ น
โครงการ/กิจกรรมในครั้งต่อไป
ที่

ระยะเวลา

กันยายน 2564
กันยายน 2564
กุมภาพันธ์ 2565
มีนาคม – เมษายน 2565
สิงหาคม 2565 - กันยายน 2565

ตุลาคม 2564 – ธันวาคม 2564
ตุลาคม 2564 – ธันวาคม 2564
ตุลาคม 2564 – ธันวาคม 2564
ธันวาคม 2564 – มีนาคม 2565

มกราคม - มีนาคม 2565
มกราคม - มีนาคม 2565
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กิจกรรมหลัก/
ขั้นตอนการดำเนินงาน
4 กิจกรรมที4่ การสอบวิชาการนานาชาติ
1. ขัน้ วิเคราะห์ (Situation : S)
ศึกษาวิเคราะห์แนวโนบายและแนวทางการดำเนินงาน
2. ขั้นวางแผน (Plan : P)
2.1 ศึกษาคูม่ อื การการจัดสอบ
2.2 จัดทำโครงการและแผนการดำเนินงาน
3. ขั้นดำเนินการ (Do : D)
3.1 ประชาสัมพันธ์ และรับสมัคร
3.2 จัดการห้องสอบ สนามสอบ และผู้เข้าสอบ
3.3 จัดทำสำเนาข้อสอบ
3.4 ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ
3.5 ดำเนินการสอบแข่งขัน
3.6 ตรวจข้อสอบ และนำข้อมูลเข้าระบบ อนุมัติผลสอบส่ง
ต่อไปยังศูนย์สอบจังหวัด
4. ขั้นตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน (Check : C)
สรุปผลการดำเนินงานการสอบแข่งขัน
5. ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน และรายงานผลการดำเนินงาน
(Act : A)
สรุปผลการดำเนินงานเพื่อพิจารณาปรับปรุงการดำเนิน
โครงการ/กิจกรรมในครั้งต่อไป
5 กิจกรรมที่ 5 การดำเนินงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565
1. ขั้นวิเคราะห์ (Situation : S)
วิเคราะห์ภารกิจงาน โครงการ กิจกรรมของของโรงเรียนในสังกัด
ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาดำเนินการ
2. ขั้นวางแผน (Plan : P)
2.1 จัดทำโครงการและแผนการดำเนินงาน
2.2 ศึกษายุทธศาสตร์ นโยบายการรับนักเรียน ปีการศึกษา
2565
3. ขั้นดำเนินการ (Do : D)
3.1 แจ้งนโยบายการรับนั กเรียน ปีการศึกษา 2565 ให้ แก่
โรงเรียนในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ
3.2 เสนอรายชื่อแต่งตั้งคณะ กรรมการรับนักเรียนระดับเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษา /ระดับสถานศึกษา
3.3 ประชุมพิจารณาการรับนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
3.4 นำส่งข้อมูลเพือ่ ให้ กศจ. พิจารณา
3.5 แจ้งประกาศ กศจ. ไปยังสถานศึกษาในสังกัด
ที่

ระยะเวลา

กันยายน 2564
ตุลาคม - ธันวาคม 2564

มกราคม 2565

กุมภาพันธ์ 2565
มีนาคม 2565

ตุลาคม - ธันวาคม 2564

ตุลาคม - ธันวาคม 2564
มกราคม - มีนาคม 2565

มกราคม - มีนาคม 2565

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

85

กิจกรรมหลัก/
ขั้นตอนการดำเนินงาน
4. ขั้นตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน (Check : C)
สรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรม
5. ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน และรายงานผลการดำเนินงาน
(Act : A)
นำสรุปผลการดำเนินงานเพื่อพิจารณาปรับปรุงการดำเนิน
โครงการ/กิจกรรมในครั้งต่อไป
6 กิจกรรมที่ 6 การส่งเสริมการจัดการศึกษาโรงเรียนในพื้นที่
ลักษณะพิเศษ โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและโรงเรียน
พื้นที่เกาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
1. ขั้นวิเคราะห์ (Situation : S)
ศึกษาวิเคราะห์แนวโนบายและแนวทางการดำเนินงาน
2. ขั้นวางแผน (Plan : P)
2.1 จัดทำโครงการและแผนการดำเนินงาน
2.2 วางแผนการจัดประชุมคณะกรรมการ
2.3 วางแผนจัดทำร่างคำสั่ง
3. ขั้นดำเนินการ (Do : D)
3.1 แจ้งโรงเรียนส่งโครงการ
3.2 ประชุ ม คณะกรรมการ เพื่ อ พิ จ ารณาโครงการและ
จัดสรรงบประมาณตามหลักเกณฑ์
3.3 ส่งผลการพิจารณาไปยัง สพฐ.
3.4 โรงเรียนดำเนินการตามโครงการ
4. ขั้นตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน (Check : C)
นิเทศ ติดตามการใช้งบประมาณและการดำเนินงาน
โครงการ
5. ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน และรายงานผลการดำเนินงาน
(Act : A)
สรุปรายงานผลการใช้งบประมาณและการดำเนินงานโครงการ
7 กิจกรรมที่ 7 คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัล
พระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา
2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
1. ขั้นวิเคราะห์ (Situation : S)
ศึกษาวิเคราะห์แนวโนบายและแนวทางการดำเนินงาน
2. ขั้นวางแผน (Plan : P)
2.1 ศึกษาแนวปฏิบัติการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา
เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
2.2 จัดทำโครงการและแผนการดำเนินงาน
ที่

ระยะเวลา
เมษายน – มิถุนายน 2565
กรกฎาคม - กันยายน 2565

กันยายน 2564
กันยายน 2564
เมษายน 2565
เมษายน 2565
พฤษภาคม 2565
พฤษภาคม 2565
พฤษภาคม 2565
มิถุนายน - สิงหาคม 2565
สิงหาคม 2565
กันยายน 2565

ตุลาคม - ธันวาคม 2564
ตุลาคม - ธันวาคม 2564
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ที่

กิจกรรมหลัก/
ขั้นตอนการดำเนินงาน
3. ขัน้ ดำเนินการ (Do : D)
3.1 ประชาสัมพันธ์เชิญชวน
3.2 ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ
3.3 ประเมินและคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา ฯ ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา
3.4 สรุปผลการประเมินและคัดเลือก
3.5 แจ้งผลการประเมินไปยังศูนย์ประสานงานฯ ระดับจังหวัด
4. ขั้นตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน (Check : C)
สรุปผลการดำเนินงาน
5. ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน และรายงานผลการดำเนินงาน
(Act : A)
นำสรุปผลการดำเนินงานเพื่อพิจารณาปรับปรุงการดำเนิน
โครงการ/กิจกรรมในครั้งต่อไป

ระยะเวลา
มกราคม – เมษายน 2565
พฤษภาคม – มิถุนายน 2565
กรกฎาคม - สิงหาคม 2565
สิงหาคม - กันยายน 2565
สิงหาคม – กันยายน 2565
สิงหาคม – กันยายน 2565

13. กิจกรรมใช้งบประมาณ
จำนวน 14,920 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
กิจ กรรมที่ 1 ติ ด ตามการเตรี ย มความพร้ อ ม
การเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2565
(ไตรมาสที่ 3)
1. ประชุมคณะกรรมการติดตาม ฯ
- ค่าอาหารพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม
4,200
(30 คน คนละ 140 บาท 1 วัน)
.
- ค่าวัสดุ/จ้างถ่ายเอกสาร
800
รวม กิจกรรมที่ 1
4,200
800
กิ จกรรมที่ 2 การประชุ มการจั ดทำ ตรวจสอบและ
การจั ดเก็ บแบบรายงานผู้ สำเร็ จ การศึ กษาตาม
หลั กสู ตรแกนกลางการศึ กษาชั้ นพื้ นฐาน ประจำปี
การศึกษา 2565 (ไตรมาสที่2)
ประชุมครูที่รับผิดชอบการจัดทำหลักฐานการศึกษา
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม(140 คน คนละ
30 บาท)
4,050
- ค่าสถานที่ 5 แห่ง แห่งละ 500 บาท
- ค่าวัสดุ และถ่ายเอกสารคู่มือ 140 เล่ม เล่มละ
2,500
25 บาท
3,370
รวม กิจกรรมที่ 2
6,650
3,370
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(บาท)

4,200
800
5,000

4,050
2,500
3,370
9,920
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กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 3 การสอบแข่งขันโครงการพัฒนา
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
(รอบแรก) ประจำปี การศึกษา 2565 (ไตรมาสที่ 1)
(รอจัดสรรงบประมาณจาก สสวท.)
1. ประชุมคณะกรรมการฯ
- อาหารว่างและเครื่องดื่ม
- ค่าจ้างถ่ายเอกสาร/วัสดุ
2. ดำเนินการสอบแข่งขัน
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการฯ
- ค่าสถานที่
- ค่าวัสดุ/ค่าดำเนินการสอบ

รวม
(บาท)

รวม กิจกรรมที่ 3
กิจกรรมที่ 4 การสอบวิชาการนานาชาติ
(ไตรมาสที่ 2) (รอจัดสรรงบประมาณจาก สพฐ.)
1. ประชุมคณะกรรมการฯ
- อาหารว่างและเครื่องดื่ม
- ค่าจ้างถ่ายเอกสาร/วัสดุ
2. ดำเนินการสอบแข่งขัน
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ฯ
- ค่าสถานที่
- ค่าวัสดุ

-

-

-

-

รวม กิจกรรมที่ 4
กิ จ กรรมที่ 5 การดำเนิ น การรั บ นั ก เรี ย น
ประจำปีการศึกษา 2564 (ไตรมาสที่3)
(รอจัดสรรงบประมาณจาก สพฐ.)
1. ทำป้ายประชาสัมพันธ์
2. ประชุมคณะกรรมการรับนั กเรียนระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา
- ค่าอาหารพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม
- ค่าพาหนะกรรมการ
- ค่าวัสดุ/จ้างถ่ายเอกสาร

-

-

-

-

รวม กิจกรรมที่ 5

-

-

-

-
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กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
กิ จ กรรมที่ 6 การส่ งเสริ ม การจั ด การศึ ก ษา
โรงเรียนในพื้นที่ลักษณะพิเศษ โรงเรียนพื้นที่สูง
ในถิ่นทุรกันดารและโรงเรียนพื้นที่เกาะ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565
1. ประชุม คณะกรรมการรั บ นั กเรีย นระดั บ
เขตพื้นทีก่ ารศึกษา
- ค่าอาหารพร้อมอาหารว่างและเครื่องดืม่
2. จัดสรรงบประมาณให้สถานศึกษาที่อยู่ใน
โครงการตามที่ สพฐ.อนุมัติ
3. กำกับติดตามการดำเนินงานของโรงเรียน
ที่ได้รับงบประมาณ
- ค่าอาหารพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม
- ค่าพาหนะกรรมการ
- ค่าวัสดุ/จ้างถ่ายเอกสาร
- ค่าเบีย้ เลี้ยง
รวม กิจกรรมที่ 6
กิจกรรมที่ 7 คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา
เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
(ไตรมาสที่ 4) (รอจัดสรรงบประมาณ สพฐ.)
1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก
นักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
ประจำปีการศึกษา 2563 (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)
- ค่าอาหารและอาหารว่าง
- ค่าถ่ายเอกสาร
2. การประเมิ น นั ก เรี ย นและสถานศึ ก ษา
ที่ขอรับการประเมิน
- ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการฯ พนักงานขับรถยนต์
และเจ้าหน้าที่
- ค่าวัสดุ
รวม กิจกรรมที่ 7
งบประมาณรวมทั้งสิ้น(ถัวจ่ายทุกรายการ)
- 14,120
800
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14. การประเมินผล
ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จ
ผลผลิต(Output)
1) ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัด มีความพร้อม
ในการจัดการเรียนการสอนในวันเปิดภาคเรียน
2) ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัดดำเนินการรับ
นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 อนุบาล 2 ประถมศึกษาปีที่ 1
และ มัธยมศึกษาปี ที่ 1 และรายงานผลการรับนักเรียน
ผ่านระบบการรับนักเรียน
3) ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 128
โรงเรียน 1 สาขา 4 ห้องเรียน สามารถจัดทำแบบรายงาน
ผู้สำเร็จการศึกษาได้ถูกต้อง
4) ร้อยละ 90 ของจำนวนนั กเรียนที่ ส มัครสอบเข้ า
ร่วมคัดเลือกโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพด้า นวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ ได้เข้าสอบตามความประสงค์
5) ร้ อ ยละ 90 ของนั กเรี ย นนั กเรี ย นระดั บชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 4 – ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปี
การศึกษา 2564 ที่เข้าร่วมการสอบการแข่งขันวิชาการ
นานาชาติ ได้รับเหรียญทอง เงิน และทองแดง
6) ร้ อยละ 100 ของโรงเรี ย นที่ ได้ รั บ งบประมาณ
ดำเนินงานตรงตามโครงการที่ได้รับจัดสรร
7) ร้ อ ยละ 100 ของนั ก เรี ย นและสถานศึ ก ษาที่
ประสงค์ เข้ ารั บ การคั ดเลื อก เพื่ อรั บ รางวั ล พระราชทาน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสังกัด ในเขตพื้นที่บริการของ
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วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล

สำรวจ/สังเกตุ/
สัมภาษณ์
วิเคราะห์เอกสารและ
ข้อมูล

แบบรายงาน
ระบบรายงานการรับ
นักเรียน

วิเคราะห์เอกสารและ
ข้อมูล

แบบสรุปการติดตาม
ปพ.

วิเคราะห์เอกสารและ
ข้อมูล

แบบรายงานรายชื่อผู้
เข้าสอบ

วิเคราะห์เอกสารและ
ข้อมูล

แบบสรุปจำนวน
นักเรียนที่ได้รับรางวัล

การประเมินผล

แบบรายงานผลการ
ดำเนินงาน
การสัมภาษณ์ การสังเกต - แบบประเมินคัดเลือก
การส ำรวจร่ อ งรอ ย นักเรียน เพื่อรับรางวัล
และวิ เคราะห์ เอกสาร พระราชทานฯ
หลักฐาน
- แบบประเมินคัดเลือก
สถานศึกษา เพื่อรับรางวัล
พระราชทาน ฯ

ผลลัพธ์ (Outcome)
1) ร้ อ ยละความสำเร็ จ ของโรงเรี ย นในสั งกั ด ความ
สำรวจ/สังเกตุ/
พร้อมในการจัดการเรียนการสอน ในทุกด้าน เช่น ด้านอาคาร
สัมภาษณ์
สถานที่มีความสะอาด เรียบร้อย ปลอดภัย ด้านภูมิทัศน์ที่
เอื้อต่อการเรียนรู้ ด้านอาหารกลางวัน และอาหารเสริมนม
2) ร้อยละความสำเร็จของโรงเรียนในสังกัดการดำเนินการรับ วิเคราะห์เอกสารและ
นักเรียนเป็นไปตามนโยบายและแนวทางการรับนักเรียน
ข้อมูล
3) ร้อยละความสำเร็จของโรงเรียนในสังกัด สามารถใน วิเคราะห์เอกสารและ
การจัดทำและส่ง รายงาน ปพ.2 ปพ.3ป และปพ.3 ได้ทัน
ข้อมูล
ตามเวลาทีก่ ำหนด

แบบรายงาน

ระบบรายงานการรับ
นักเรียน
แบบสรุปการติดตาม
ปพ.
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วิธีการวัดและ
เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล
ประเมินผล
4) ร้อยละความสำเร็จของในการจัดสอบนักเรียนที่มี วิเคราะห์เอกสารและ แบบรายงานรายชื่อ
ความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ข้อมูล
ผู้เข้าสอบ
ได้ รั บ โอกาสในการเข้ า ร่ ว มคั ด เลื อ กโครงการพั ฒ นา
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ของ สสวท.
5) ร้ อยละความสำเร็จ ในการจั ดสอบให้ นัก เรียนใน วิเคราะห์เอกสารและ แบบสรุปจำนวน
สั ง กั ด ได้ รั บ การพั ฒ นาศั ก ยภาพด้ า นคณิ ต ศาสตร์ แ ละ
ข้อมูล
นักเรียนทีไ่ ด้รับรางวัล
วิทยาศาสตร์
6) ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการโรงเรียน
การประเมินผล
แบบรายงานผลการ
ที่ ตั้ ง ในพื้ นที่ ลั ก ษณะพิ เศษ (โรงเรี ย น)พื้ น ที่ สู ง ในถิ่ น
ดำเนินงาน
ทุรกันดารและโรงเรียนพื้นที่เกาะ)
7) ร้ อ ยละความสำเร็ จ ของการดำเนิ น การคั ดเลื อ ก
การสัมภาษณ์
แบบประเมิน
นักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานของ การสังเกต การสำรวจ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ร่องรอย และวิเคราะห์
เอกสารหลักฐาน
ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จ

15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
15.1 โรงเรียนในสังกัดเกิดความตระหนักเห็นถึงความสำคัญในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
มีการปรับปรุง พัฒนาศักยภาพในทุกๆ ด้านให้เกิดผลดีต่อนักเรียน คณะครู และชุมชน
15.2 เด็กที่มีอายุ ถึงเกณฑ์ การศึกษาภาคบังคับ ในเขตพื้น ที่ บริการของสำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ได้เข้าเรียนทุกคน
15.3 เพื่อให้มีข้อมูล ปพ.3 ที่มีความถูกต้องและถูกจัดเก็บเข้าคลังในรู ปแบบข้อมูลดิจิตัล และเพื่อเป็น
การเอื้ออำนวยต่อการสืบค้นในการบริการตรวจสอบวุฒิการศึกษา และออกเอกสารสำคัญทางการศึกษาแก่
หน่วยงานหรือองค์กรภายนอก
15.4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชีย งราย เขต 4 มีนักเรียนผ่านการคัดเลือกโครงการ
พัฒ นาอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รอบแรก เพื่อเข้าร่วมคัดเลือกรอบสอง ระดับประเทศ
และนำผลสอบไปสมัครเข้าศึกษาในโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยได้
15.5 นั กเรี ย นได้รับ การพั ฒ นาศักยภาพด้ านคณิ ตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เข้าร่ว มโครงการพัฒ นา
คุณภาพการเรียนรู้สู่สากล การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ
15.6 นักเรียนที่ได้รับการพัฒนาผ่านโครงการโรงเรียนพื้นที่สูงมีความรู้ ด้านทักษะวิชาการ ด้านทักษะชีวิต
ด้านทักษะอาชีพทักษะ และการประกอบการธุรกิจ E – Commerce สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ส่งผล
ต่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพในอนาคต
15.7 นักเรียนที่เข้ารับ การคัดเลือกเพื่อรับรางวัล พระราชทาน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
มีความมานะพยายามเล่าเรีย นจนได้ผลดี และสถานศึก ษาได้มีก ารพัฒ นาให้ จัดการศึกษาอย่างมี คุณ ภาพ
จัดการศึกษาดีจนนักเรียนได้รับผลการเรียนดีเป็นส่วนรวม
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1. ชื่อโครงการ ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ปีการศึกษา 2565
2. แผนงาน

พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

3. ความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
3.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้
3.3 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน(พ.ศ.2564- 2565) ของ สพฐ. กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
3.4 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ สพป.เชียงราย เขต 4 กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
4. ลักษณะโครงการ

(✓) โครงการใหม่

( ) โครงการต่อเนื่อง

5. ผู้รับผิดชอบ

นางสาวสุรีวรรณ ฟองอินทร์ , นางสาวธมกร ภัครลัภย์

6. ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2564– กันยายน 2565
7. สถานที่ดำเนินงาน 1. บ้านเรียน ณภัทร (อำเภอเชียงของ)
2. บ้านเรียน BD Plearn & Learn (อำเภอเชียงของ)
3. บ้านเรียน สิริ (อำเภอเชียงของ)
4. สำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
8. งบประมาณดำเนินงานได้จาก ( ) สพฐ. (✓) สพป.เชียงราย เขต 4 ( ) อื่น ๆ (ระบุ)............................
9. หลักการและเหตุผล
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้เปิดโอกาสทางการศึกษาโดยให้ความสำคัญกับ
การมีบทบาทในการจัดการศึกษาของประชาชน โดยได้มีการระบุสิทธิและเสรีภาพทางวิชาการไว้ในมาตรา 50
ว่า “บุคคลย่อมมีเสรีภาพในทางวิชาการ การศึกษาอบรม การเรียนการสอนการวิจัยและการเผยแพร่งานวิจัย
ตามหลักวิชาการย่อมได้รับความคุ้มครอง ทั้งนี้ เท่าที่ไม่ขัดต่อหน้าที่ของพลเมืองหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน”
จากหลักสิทธิเสรีภาพทางวิชาการตามรัฐธรรมนูญได้กลายมาเป็นเจตนารมณ์และหลักการสำคัญของการปฏิรูป
การศึกษา ที่มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับหลักการของการศึกษาทางเลื อกที่มีความชัดเจน ในการขยายฐาน
จากการศึกษาในระบบโรงเรียนไปสู่การศึกษาในรู ปแบบที่มีความหลากหลาย ดังปรากฏในพระราชบัญ ญั ติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่ม เติม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมาตรา 12 ได้ให้การรับรองสิทธิ
ในการจัดการศึกษาแก่ภาคสังคมและประชาชน โดยกำหนดว่านอกเหนือจากรัฐ เอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น
มีสิ ทธิในการจัดการศึกษาขั้น พื้ น ฐานซึ่งในขณะนี้มีกฎกระทรวงว่าด้วยสิท ธิของบุคคลในการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน พ.ศ.2554 กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน พ.ศ.2554 และกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิขององค์ กรวิชาชีพในการจัด
การศึกษาขัน้ พื้นฐานในศูนย์การเรียน พ.ศ.2554
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ได้อนุญาตให้มีการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
จำนวน 3 ครอบครัว คือ บ้านเรียนสิริ และบ้านเรียน BD Plearn & Learn และบ้านเรียน ณภัทร ซึ่งจัดการศึกษา
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ระดับชั้นอนุบาล 2-3 จำนวน 1 คน และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 3 จำนวน 2 คน เพื่อเป็นการส่งเสริม
สนั บ สนุ น กำกั บ ติ ด ตาม และการวั ด และประเมิ น ผลการจั ด การศึ ก ษา โดยจะต้ อ งดำเนิ น การวั ด และ
ประเมินผลปีละ 1 ครั้ง เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษาภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565 และดำเนินการขออนุญาตเปิด
การเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ต่อไป
10. วัตถุประสงค์
10.1 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา
สถานประกอบการ และสถาบัน สังคมอื่ นที่ขอจัดการศึกษาขั้นพื้ นฐานได้จัดการศึกษาตามความพร้อมและ
ความต้องการของผู้เรียน
10.2 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ติดตาม วัดผลและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล
ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น
ให้เป็นไปตามแนวทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
10.3 เพื่ อ ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น และพั ฒ นาศั ก ยภาพของบุ ค ลากรของสำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ติดตาม วัดผลและประเมินผลการจัด
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานของบุ ค คล ครอบครัว องค์ ก รชุ ม ชน องค์ ก รเอกชน องค์ ก รวิ ช าชี พ สถาบั น ศาสนา
สถานประกอบการ และสถาบั น สั งคมอื่นให้ เป็น ไปตามแนวทางการจัดการศึกษาขั้นพื้ นฐานตามหลั ก สู ตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
11. เป้าหมาย
11.1 เชิงผลผลิต (Output)
ผู้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว จำนวน 3 ครอบครัว ได้แก่
1) บ้านเรียน BD Plearn & Learn จำนวน 1 คน
เด็กชายบูมิบุตรา ละมุล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3
2) บ้านเรียน ณภัทร จำนวน 1 คน
เด็กชายณภัทร กดนอก ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3
3) บ้านเรียน สิริ
เด็กหญิงณัฐชยา ฟูกิจวณิช ระดับชั้นอนุบาล 2 – 3
11.2 เชิงผลลัพธ์ (Outcome)
11.2.1 บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ กษาเชียงราย เขต 4 ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น กำกั บ ติ ด ตาม วั ด ผลและประเมิ น ผลการจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานของบุ ค คล
ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น
ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพ
11.2.2 นักเรียนและผู้จัดการศึกษาได้รับการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการในการจัดการศึกษา
จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 อย่างมีคุณภาพ
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12. วิธีดำเนินการ/ขัน้ ตอนการดำเนินงาน (SPDCA)
กิจกรรมหลัก/
ขัน้ ตอนการดำเนินงาน
1 กิ จ กรรมที่ 1 การจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานโดยครอบครั ว
(Home School) ปีการศึกษา 2564 - 2565
1. ขั้นวิเคราะห์ (Situation : S)
วิเคราะห์ภารกิจงาน โครงการ กิจกรรมของของบ้านเรียนที่
เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน
2. ขั้นวางแผน (Plan : P)
2.1 ศึ ก ษาแนวทางการจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานโดย
ครอบครัว
2.2 จัดทำโครงการและแผนการดำเนินงาน
3. ขั้นดำเนินการ (Do : D)
3.1 แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการวั ด และประเมิ น ผลการจั ด
การศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา 2565
3.2 ประชุ ม คณะกรรมการวั ด และประเมิ น ผลการจั ด
การศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา 2565
3.3 ดำเนินการวัดและประเมินผลฯ
3.4 สรุปผลการวัดและประเมินผลฯ
3.5 ดำเนิ น การขออนุ ญ าตจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานโดย
ครอบครัวในระดับที่สูงขึ้น
4. ขั้น ตรวจสอบ และประเมิน ผลการดำเนินงาน (Check :
C)
สรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรม
5. ขั้ น ปรั บ ปรุ งตามผลการประเมิ น และรายงานผลการ
ดำเนินงาน (Act : A)
นำสรุปผลการดำเนินงานเพื่ อพิจารณาปรับปรุงการดำเนิน
โครงการ/กิจกรรมในครั้งต่อไป
ที่

ระยะเวลา

ตุลาคม 2564 - ธันวาคม 2564
มกราคม – มีนาคม 2565

มกราคม – มีนาคม 2565

มีนาคม – มิถุนายน 2565

กรกฎาคม – กันยายน 2565
กรกฎาคม – กันยายน 2565

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
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13. กิจกรรมใช้งบประมาณ
จำนวน 7,380 บาท (เจ็ดพันสามร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 1 การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดย
ครอบครัว (Home School) ปีการศึกษา 2564
– 2565 (การวัดผลและประเมินผล)
1.1 เสนอขออนุมัติโครงการ (ไตรมาสที่ 1)
1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการฯ
1.3 ประชุ มคณะกรรมการฯ ประเมิ นนั กเรี ยน
(ไตรมาสที่ 2)
- อาหารว่างและเครื่องดื่ม (7 คน/140
1,960
บาท จำนวน 2 ครั้ง)
- ค่าจ้างถ่ายเอกสาร/วัสดุ
500
1.4 ดำเนิ น การวั ด และประเมิ น ผลการจั ด
การศึกษาฯ
2,000
- ค่าวัสดุในการใช้วัดและประเมินผล
1.5 สรุปผลการจัดการศึกษา (ไตรมาส 3)
420
- อาหารว่างและเครื่องดื่ม(7 คน/30บาท
จำนวน 2 ครั้ง)
500
- ค่าจ้างถ่ายเอกสาร
งบประมาณรวมทั้งสิ้น(ถัวจ่ายทุกรายการ)
2,380
4,000

รวม
(บาท)

1,960
500
2,000
420
500
7,380

14. การประเมินผล
ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จ

วิธีการวัดและประเมินผล

ผลผลิต(Output)
นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข และได้รับการ ส่งเสริม ติดตามผลการดำเนินงาน
พัฒนาเต็มตามศักยภาพอย่างรอบด้าน
ผลลัพธ์ (Outcome)
1) ร้ อ ยละ 100 บ้ านเรี ย นได้ รั บ การส่ งเสริ ม และ - ติดตามผลการดำเนินงาน
พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ
- วิเคราะห์เอกสาร
2) ร้ อ ยละ 100 ของนั ก เรี ย นได้ รั บ บริ ก ารทาง
การศึกษาอย่างทั่วถึงมีคุณภาพเสมอภาค
3) ร้อยละ 100 ของผู้จั ด การศึกษาขั้นพื้นฐานโดย
ครอบครัว เข้าใจแนวทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดย
ครอบครัว

เครื่องมือที่ใช้วัด
และประเมินผล
แบบรายงาน
แบบติดตาม
แบบรายงาน
แบบติดตาม
แบบบันทึกกิจกรรม
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15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
15.1 ผู้เรียนได้รับการติดตาม การวัด และประเมินการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้
15.2 บ้านเรียนสามารถจัดการศึกษาขัน้ พื้นฐานโดยครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
15.3 ผู้เรียนได้รับการสนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
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1. ชื่อโครงการ ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
2. แผนงาน

พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

3. ความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
3.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 17 ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม
3.3 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน(พ.ศ.2564- 2565) ของ สพฐ. กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
3.4 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ สพป.เชียงราย เขต 4 กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
4. ลักษณะโครงการ

( ) โครงการใหม่

5. ผู้รับผิดชอบ

นายอิสระ หลวงจินา

(✓) โครงการต่อเนื่อง

6. ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
7. สถานที่ดำเนินงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 และสถานศึกษาในสังกัด
8. งบประมาณดำเนินงานได้จาก (✓) สพฐ. (✓) สพป.เชียงราย เขต 4 ( ) อื่น (ระบุ)............................
9. หลักการและเหตุผล
ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565)
เพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการกำหนดเป้าหมายการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ในสังกัดให้เป็นไปทิศทาง
เดี ย วกั น อย่ างมี เอกภาพ บรรลุ วิสั ย ทั ศ น์ ที่ กำหนดร่ว มกั น และได้ ก ำหนดแผนปฏิ บั ติ ราชการเรื่อ งการจั ด
การศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒ นาและ
เสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ เป้าหมายเพื่อคนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนที่หลากหลาย นั้น
เพื่อให้การดำเนินงาน เป็นไปตามแนวทางในแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จึงได้จัดทำโครงการระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนขึ้น เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 และสถานศึกษาในสังกัด
สามารถบริหารจัดการและดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ นำสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผล
เป็นรูปธรรมและต่อเนื่องสู่ความยั่งยืน ต่อไป
10. วัตถุประสงค์
10.1 เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการและดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
และการเสริมสร้างทักษะชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ และยกย่องเชิดชูเกียรติโรงเรียนที่มีการบริหารจัดการและ
ดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ
10.2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในสังกัดได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและตรงตามสภาพปัญหา
10.3 เพื่อชี้แจงการดำเนินงานและติดตามผลการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน
พิเศษแบบมีเงือ่ นไขในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
10.4 เพื่อติดตาม ตรวจสอบ การบริหารจัดการโรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับนักเรียนประจำพักนอน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
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10.5 เพื่อจัดทำสารสนเทศการเสริมสร้างความปลอดภัยรอบด้านในสถานศึกษา สังกัด สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
11. เป้าหมาย
11.1 เชิงผลผลิต (Output)
11.1.1 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จำนวน
128 โรงเรียน 1 สาขา 4 ห้องเรียน
11.1.2 นักเรียนโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
จำนวน 128 โรงเรียน 1 สาขา 4 ห้องเรียน
11.1.3 ครู ผู้ รั บ ผิ ดชอบโครงการจัด สรรเงิน อุ ดหนุ น นั ก เรีย นยากจนพิ เศษแบบมี เงื่อ นไข
ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
11.1.4 โรงเรียนในสังกัดสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
ที่จัดการศึกษาสำหรับนักเรียนประจำพักนอน จำนวน 9 แห่ง (8 โรงเรียน 1 สาขาห้องเรียน)
11.1.5 บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 4
11.2 เชิงผลลัพธ์ (Outcome)
11.2.1 โรงเรียนในสั งกัดสามารถบริหารจัดการและดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลื อ
นักเรียนและการเสริมสร้างทักษะชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องสู่ความยั่งยืน
11.2.2 นักเรียนโรงเรียนในสังกัดได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและตรงตามสภาพปัญหา
11.2.3 โรงเรียนในสังกัดสามารถดำเนินงานตามโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน
พิเศษแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษา ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
11.2.4 โรงเรี ย นในสั งกัด ที่ จัดการศึกษาสำหรับนั กเรีย นประจำพั กนอน สามารถบริห าร
จัดการการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนประจำพักนอนอย่างมีคุณภาพ
11.2.5 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 มีมาตรฐาน
ความปลอดภัยรอบด้านในโรงเรียน มีศักยภาพด้านการรับมือและการจัดการภัยพิบัติ และมีข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อการการเสริมสร้างความปลอดภัยรอบด้านในสถานศึกษา สังกัด สพป.เชียงราย เขต 4
12. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน (SPDCA)
กิจกรรมหลัก/
ที่
ขั้นตอนการดำเนินงาน
1 กิจ กรรมที่ 1 คั ด เลือ กสถานศึ กษาเพื่ อ รับ รางวัลระบบการดูแ ล
ช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2565
1. ขั้นวิเคราะห์ (Situation : S)
ศึกษาคู่มือ แนวทางหลักเกณฑ์การคัดเลือกประจำปี 2565
2. ขั้นวางแผน (Plan : P)
2.1 แจ้ ง แนวทาง หลั ก เกณฑ์ ก ารคั ด เลื อ กประจำปี 2565
ให้สถานศึกษาในสังกัดส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก
2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ สพฐ.กำหนด
2.3 กำหนดวัน การประเมิน คัดเลือกผลงาน
2.4 แจ้งแผนการออกประเมินให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ

ระยะเวลา
เมษายน 2565

พฤษภาคม – มิถุนายน 2565

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
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กิจกรรมหลัก/
ขั้นตอนการดำเนินงาน
3. ขั้นดำเนินการ (Do : D)
3.1 ดำเนินการคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2565 ตามแผนงาน
3.2 ประกาศผลการคัดเลือกระดับเขตพื้นที่การศึกษา
3.3 ส่งผลการคัดเลือกระดับเขตพื้นที่การศึกษาให้ สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาที่ทำหน้าที่คัดเลือกในระดับภูมิภาค
4. ขั้นตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน (Check : C)
ติดตามผลการดำเนินงาน
5. ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน และรายงานผลการดำเนินงาน
(Act : A)
สรุปรายงานผลการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล ระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2565
2 กิจกรรมที่ 2 เยี่ยมบ้านนักเรียน
1. ขั้นวิเคราะห์ (Situation : S)
วิเคราะห์ข้อมูลการเยี่ยมบ้านนักเรียนของปีการศึกษาที่ผ่านมา
จากการคัดกรองนักเรียนยากจนผ่านระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
2. ขั้นวางแผน (Plan : P)
2.1 วางแผนการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนตามปฏิทิน สพฐ.
2.2 จัดเตรียมข้อมูลและสิ่งของเพื่อออกเยี่ยมบ้าน
3. ขั้นดำเนินการ (Do : D)
3.1 เยี่ยมบ้านนักเรียน
3.2 สรุปผลการเยี่ยมบ้านนักเรียน
4. ขั้นตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน (Check : C)
ติดตามผลนักเรียนที่เคยออกเยี่ยมบ้าน
5. ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน และรายงานผลการดำเนินงาน
(Act : A)
สรุปผลการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
3 กิ จ กรรมที่ 3 ประชุ ม ชี้ แ จงการดำเนิ น งานและติ ด ตามผลการ
ดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมี
เงื่ อ นไขในสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
1. ขั้นวิเคราะห์ (Situation : S)
วิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินงานของปีงบประมาณที่ผ่านมา
2. ขั้นวางแผน (Plan : P)
วางแผนการการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียน
ยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษา สพป.เชียงราย เขต 4
ที่

ระยะเวลา

มิถุนายน – กรกฎาคม 2565

สิงหาคม – กันยายน 2565
สิงหาคม – กันยายน 2565
ตุลาคม – ธันวาคม 2564

มกราคม – มิถุนายน 2565
กรกฎาคม – สิงหาคม 2565
สิงหาคม – กันยายน 2565
สิงหาคม - กันยายน 2565

มกราคม – มีนาคม 2565
มกราคม – มีนาคม 2565

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
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กิจกรรมหลัก/
ขั้นตอนการดำเนินงาน
3. ขั้นดำเนินการ (Do : D)
จั ด ประชุ ม ชี้แจงการดำเนิ น งานและติด ตามผลการดำเนิ น งาน
โครงการจัดสรรเงิน อุดหนุน นักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขใน
สถานศึกษา สังกัด สพป.เชียงราย เขต 4
4. ขั้นตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน (Check : C)
ตรวจสอบและประเมินผลสำเร็จของการจัดประชุม
5. ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน และรายงานผลการดำเนินงาน
(Act : A)
5.1 วิเคราะห์ปัญหาจากการจัดประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขเพื่อ
พัฒนาปรับปรุงในการทำงานครั้งต่อไปให้มีประสิทธิภาพ
5.2 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน
4 กิจกรรมที่ 4 ติดตาม ตรวจสอบ การบริหารจัดการโรงเรียนที่จัด
การศึกษาสำหรับนักเรียนประจำพักนอน
1. ขั้นวิเคราะห์ (Situation : S)
วิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินงานของปีงบประมาณที่ผ่านมา
2. ขั้นวางแผน (Plan : P)
2.1 รวบรวมข้อมูลโรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับนักเรียนประจำ
พักนอน
2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ การบริหารจัดการ
โรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับนักเรียนประจำพักนอน
2.3 กำหนดแผนการติ ด ตาม ตรวจสอบ การบริ ห ารจั ด การ
โรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับนักเรียนประจำพักนอน
2.4 แจ้งแผนการติดตาม ตรวจสอบ การบริหารจัดการโรงเรียนที่
จั ด การศึ กษาสำหรั บ นั ก เรี ย นประจำพั ก นอน ให้ โรงเรียนและผู้ ที่
เกี่ยวข้องทราบ
3. ขั้นดำเนินการ (Do : D)
ติดตาม ตรวจสอบ การบริห ารจัด การโรงเรียนที่ จัดการศึก ษา
สำหรับนักเรียนประจำพักนอน
4. ขั้นตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน (Check : C)
ตรวจสอบและประเมิ น ผลการบริ ห ารจั ด การโรงเรี ย นที่ จั ด
การศึกษาสำหรับนักเรียนประจำพักนอน
5. ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน และรายงานผลการดำเนินงาน
(Act : A)
สรุ ป รายงานผล การติ ด ตาม ตรวจสอบ การบริ ห ารจั ด การ
โรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับนักเรียนประจำพักนอน
ที่

ระยะเวลา
เมษายน – มิถุนายน 2565

กรกฎาคม – สิงหาคม 2565
กรกฎาคม – สิงหาคม 2565

มกราคม – มีนาคม 2565
มกราคม – มีนาคม 2565
เมษายน – มิถุนายน 2565

มิถุนายน – กรกฎาคม 2565
สิงหาคม – กันยายน 2565

สิงหาคม – กันยายน 2565

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

100

กิจกรรมหลัก/
ขั้นตอนการดำเนินงาน
5 กิจกรรมที่ 5 เสริมสร้างความปลอดภัยรอบด้านในสถานศึกษา
1. ขั้นวิเคราะห์ (Situation : S)
วิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินงานของปีงบประมาณที่ผ่านมา
2. ขั้นวางแผน (Plan : P)
2.1.วางแผนการดำเนินโครงการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความเสี่ยงภัยตามแนวทางการ
จัดการภัยพิบัติในสถานศึกษา สังกัด สพป.เชียงราย เขต 4
3. ขั้นดำเนินการ (Do : D)
3.1 ประชุ ม คณะกรรมการประเมิ น ความเสี่ ย งภั ย ตามแนว
ทางการจัดการภัยพิบัติในสถานศึกษา สังกัด สพป.เชียงราย เขต 4
3.2 ประเมิ นความเสี่ ยงภั ยตามแนวทางการจั ดการภั ยพิ บั ติ ใน
สถานศึกษา สังกัด สพป.เชียงราย เขต 4
3.3 ประชุมสรุปผลการประเมินความเสี่ ยงภัยตามแนวทางการ
จัดการภัยพิบัติในสถานศึกษา สังกัด สพป.เชียงราย เขต 4
3.4 จั ดทำสารสนเทศการเสริ มสร้ างความปลอดภั ยรอบด้ านใน
สถานศึกษา สังกัด สพป.เชียงราย เขต 4
4. ขั้นตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน (Check : C)
4.1 ตรวจสอบผลการประเมิน ความเสี่ยงภัยตามแนวทางการ
จัดการภัยพิบัติในสถานศึกษา สังกัด สพป.เชียงราย เขต 4
4.2 ตรวจสอบผลการจั ด ทำสารสนเทศการเสริ ม สร้ า งความ
ปลอดภัยรอบด้านในสถานศึกษา สังกัด สพป.เชียงราย เขต 4
5. ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน และรายงานผลการดำเนินงาน
(Act : A)
สรุ ป รายงานผล การเสริ ม สร้ า งความปลอดภั ย รอบด้ า นใน
สถานศึกษา สังกัด สพป.เชียงราย เขต 4
ที่

ระยะเวลา
ตุลาคม – ธันวาคม 2564
มกราคม – มีนาคม 2565

มกราคม – มีนาคม 2565

เมษายน – มิถุนายน 2565

กรกฎาคม – กันยายน 2565

กันยายน 2565

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
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13. กิจกรรมใช้งบประมาณ
จำนวน 15,220 บาท ( หนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
กิ จ กรรมที่ 1 คั ด เลื อ กสถานศึ ก ษาเพื่ อ รั บ
รางวั ล ระบบการดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย น
ประจำปี 2565 (ไตรมาสที่ 3-4)
1.1 ค่ าอาห ารแล ะอาห ารว่ างป ระ ชุ ม
1,680
คณะกรรมการ 6 คน คนละ 140 บาท จำนวน 2 วัน
1.2 ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการ(ผู้ทรงคุณวุฒิ ,
ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา) จำนวน 2 คน คนละ
480
120 บาท จำนวน 2 วัน
1.2 ค่ า พาหนะกรรมการ(ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ )
1,000
จำนวน 1,000 บาท
1.3 ค่าวัสดุสำหรับกิจกรรมคัดเลือกสถานศึกษา
1,000
เพื่ อรั บ รางวั ลระบบการดู แลช่ วยเหลื อนั กเรี ยน
ประจำปี 2565
รวม กิจกรรมที่ 1
3,160
1,000
กิจกรรมที่ 2 เยี่ยมบ้านนักเรียน (ไตรมาสที่ 3-4)
รวม กิจกรรมที่ 2
กิจกรรมที่ 3 ประชุมชี้แจงการดำเนินงานและ
ติดตามผลการดำเนินงานโครงการจั ดสรรเงิน
อุดหนุนนักเรียนยากจนพิ เศษแบบมีเงื่อนไขใน
สถานศึกษา สังกัด สพป.เชียงราย เขต 4
(ไตรมาสที่ 3-4) งบประมาณ สพฐ. บั ญชี เงิ นนอก
งบประมาณ
3.1 ค่ า อาหาร อาหารว่ า งและเครื่ อ งดื่ ม
19,600
สำหรั บ ผู้ ร่ว มประชุม จำนวน 140 คน คนละ
140 บาท จำนวน 1 วัน
3.2 ค่าวัสดุ และค่าถ่ายเอกสาร
5,000
รวม กิจกรรมที่ 3
กิจ กรรมที่ 4 ติ ด ตาม ตรวจสอบ การบริหาร
จัดการโรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับนักเรียน
ประจำพักนอน (ไตรมาสที่ 3-4) งบ สพป.
4.1 ค่ า อาหาร อาหารว่ า งและเครื่ อ งดื่ ม
2,800
สำหรั บ ผู้ ร่ ว มประชุ ม จำนวน 10 คน คนละ
140 บาท จำนวน 2 วัน
รวม กิจกรรมที่ 4
2,800
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รวม
(บาท)

1,680
480
1,000
1,000
4,160
-

19,600
5,000
-

2,800
2,800
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กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
กิจ กรรมที่ 5 เสริ ม สร้ า งความปลอดภั ย รอบ
ด้านในสถานศึกษา (ไตรมาสที่ 2-3) งบ
5.1 ค่ า อาหาร อาหารว่ า งและเครื่ อ งดื่ ม
4,200
สำหรับผู้ร่วมประชุม จำนวน 15 คน คนละ 140 บาท
จำนวน 2 วัน
5.2 ค่าที่พักกรรมการประเมิน (บุคคลภายนอก)
1,000
จำนวน 1 วัน (2 ห้อง) ห้องละ 500 บาท
5.3 ค่ า เบี้ ย เลี้ ย งคณะกรรมการประเมิ น
480
จำนวน 2 คน คนละ 120 บาท จำนวน 2 วัน
5 .4 ค่ า พ า ห น ะ ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ เมิ น
1,000
(บุคคลภายนอก) จำนวน 2,000 บาท
5.5 ค่าวัสดุ
1,580
รวม กิจกรรมที่ 5
6,680
1,580
งบประมาณรวมทั้งสิ้น(ถัวจ่ายทุกรายการ)
12,640
2,580

รวม
(บาท)
4,200
1,000
480
1,000
1,580
8,260
15,220

14. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

ผลผลิต(Output)
1) ร้ อ ยละ 100 โรงเรี ย นในสั ง กั ด สามารถบริ ห าร รายงานผลการดำเนินงาน
จัดการและดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่าง
มีประสิทธิภาพและต่อเนื่องสู่ความยั่งยืน
2) ร้ อ ยละ 100 นั ก เรี ย นในสั ง กั ด ได้ รั บ การดู แ ล
ช่วยเหลือ ได้รับโอกาสทางการศึกษา สามารถเรียนรู้ได้เต็ม
ศักยภาพ และมีความปลอดภัยอย่างรอบด้าน
ผลลัพธ์ (Outcome)
1) โรงเรี ย นในสั ง กั ด สามารถบริ ห ารจั ด การและ สอบถาม/ติดตาม
ดำเนิ น งานระบบการดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นอย่ า งมี
ประสิทธิภาพและต่อเนื่องสู่ความยั่งยืน
2) นั ก เรี ย นโรงเรี ย นในสั งกั ดได้ รั บ การดู แ ลช่ ว ยเหลื อ
ได้รับโอกาสทางการศึกษา สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ
มีความปลอดภั ย ภายใต้ระบบการดูแลช่วยเหลื อนักเรียน
ที่มีคุณภาพ

เครื่องมือที่ใช้วัด
และประเมินผล
แบบรายงานผล
การดำเนินงาน

แบบสอบถาม/
แบบติดตาม
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15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
15.1 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 สามารถบริหารจัดการ
และดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องสู่ความยั่งยืน
15.2 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 มีมาตรฐานความปลอดภัย
รอบด้านในโรงเรียน และมีศักยภาพด้านการรับมือและการจัดการภัยพิบัติ
15.3 นักเรียนโรงเรียนในสังกัดได้รับการดูแลช่วยเหลือ ได้รับโอกาสทางการศึกษา สามารถเรียนรู้ได้เต็ม
ศักยภาพ มีความปลอดภัย ภายใต้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีคุณภาพ
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1. ชื่อโครงการ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม (Inclusive Education)
2. แผนงาน

พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

3. ความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
3.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 17 ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม
3.3 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน(พ.ศ.2564- 2565) ของ สพฐ. กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
3.4 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ สพป.เชียงราย เขต 4 กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
4. ลักษณะโครงการ

( ) โครงการใหม่

() โครงการต่อเนื่อง

5. ผู้รับผิดชอบ

นายพงศ์พันธุ์ ไชยบุญเรือง

6. ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
7. สถานที่ดำเนินงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 และโรงเรียนในสังกัด
8. งบประมาณดำเนินงานได้จาก () สพฐ. () สพป.เชียงราย เขต 4 ( ) อื่น ๆ (ระบุ)............................
9. หลักการและเหตุผล
พระราชบั ญ ญั ติก ารศึก ษาแห่ งชาติ พ.ศ.2542 และที่ แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ.2545 ที่ แ สดง
เจตนารมณ์ ในการยกระดั บ การศึ กษาของประชาชนให้ สู งขึ้ น โดยกำหนดสิ ท ธิแ ละโอกาสของประชาชน
ในการได้รับการศึกษาขั้น พื้นฐานไม่น้ อยกว่า 12 ปี ที่รัฐต้องจัดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เด็กและเยาวชนพิการ
ทุกประเภทมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็น พิเศษ ซึ่งสอดคล้องเชื่อมโยงกับพระราชบัญญัติ
การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการพ.ศ.2551 ที่กล่าวถึงสิทธิทางการศึกษาของคนพิการในการได้รับโอกาสและ
บริการทางการศึกษาในทุกระบบและทุกรูปแบบที่หลากหลายอย่างมีคุณภาพและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่าง
มีความสุขตามศักยภาพของแต่ละบุคคล และพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551
มาตรา 5 ที่กล่าวถึงสิทธิทางการศึกษาของคนพิการในการได้รับโอกาสและบริการทางการศึกษาในทุกระบบ
และทุกรูป แบบที่ห ลากหลายอย่ างมีคุณ ภาพและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุ ขตามศักยภาพของ
แต่ล ะบุ คคล และมาตรา 19 ที่ กล่ าวว่า ให้ ส ำนั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษามี ห น้ าที่ด ำเนิน การจัด การศึก ษา
โดยเฉพาะการเรียนร่วม การนิเทศ กำกับ ติดตาม เพื่อให้คนพิการได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
ตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนกรอบทิศทางของแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับร่าง (พ.ศ.2560-2574) ซึ่ง
เป็ น แผนแม่ บ ทสำหรั บ หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ ง อั น จะทำให้ ส ามารถขั บ เคลื่ อ นแผนไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ได้ อ ย่ า ง
มีประสิทธิภาพที่ได้ให้ความสำคัญกับการนำแผนสู่การปฏิบัติ โดยมีจุดมุ่งหมายที่สำคัญของแผน คือ การมุ่งเน้น
การประกั น โอกาสและความเสมอภาคทางการศึ ก ษา การพั ฒ นาคุ ณ ภาพและมาตรฐานการศึ ก ษา และ
การศึ ก ษาเพื่ อ การมี งานทำและสร้ างงานได้ ภายใต้ บ ริ บ ทเศรษฐกิ จ และสั งคมของประเทศและของโลก
ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งมีความเป็นพลวัติ ภายใต้สังคมแห่งปัญญา สังคม
แห่งการเรียนรู้ และการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ รวมทั้งกล่าวถึงการจัดการศึกษาเพื่อความเท่าเทียม
และทั่ วถึ ง (Inclusive Education) เพื่อ เป็ นกลไกขับ เคลื่ อนให้ เกิ ดเป็ น รูป ธรรม เมื่ อปี งบประมาณ 2559
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้ประกาศเรื่องนำร่องการจัดตั้งกลุ่มงานการศึ กษาพิเศษ
(การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม) ในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และมีเป้าหมายขยาย
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ให้ครบทุกพื้นที่ เพื่อให้การดำเนินงานและการบริหารจัดการศึกษาแบบเรียนรวมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงมีความคล่องตัวในการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนั้นได้ประกาศ
ให้ “ปี 2559 ปีแห่งความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ” โดยมี
แนวทาง 3 ประการ คือ 1. เน้นการมีส่วนร่วมและบูรณาการอย่างยั่งยืน 2. จัดให้กับบุคคลที่มีความต้องการ
จำเป็นพิเศษทุกคนอย่างทั่วถึ งและมีคุณภาพ 3. จัดให้มีรูปแบบและนวัตกรรมความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
มุ่งสู่ความเป็นสากล และขับเคลื่อนแนวทางความร่วมมือไปสู่ความสำเร็จ รวมทั้งมีกลไกและระบบในการขับเคลื่อน
จากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเครือข่ายมีส่วนร่วมด้านการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลที่มี ความต้องการ
จำเป็ น พิ เศษโดยกลุ่ มเป้ าหมายคือ บุ คคลที่มี ความต้องการจำเป็ นพิ เศษทางการศึกษา 9 ประเภท ดังนั้ น
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงเน้นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนต้นแบบการเรียนรวมที่เป็นศูนย์บริการช่วยเหลือทางการศึกษาพิเศษ
(Student Support Services : SSS) และพัฒนาโรงเรียนที่จัดการเรียนรวมให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษา โดย
เน้นการมีส่วนร่วมเพื่อให้สามารถบริการนักเรียนพิการที่เข้าเรียนได้อย่างมีคุณภาพ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ได้จัดการศึกษาในรูปแบบของ “การศึกษาเรียนรวม”
เพื่ อ ให้ เ ด็ ก ที่ มี ค วามต้ อ งการจำเป็ น พิ เ ศษ สามารถเข้ า ถึ ง การศึ ก ษาได้ อ ย่ า งทั่ ว ถึ ง แ ละเท่ า เที ย ม
โดยกำหนดนโยบายให้ สถานศึกษาในสังกัดจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในรูปแบบการเรียนร่วม มาตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2547 มีโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมในพื้นที่ครอบคลุมทุกอำเภอ จำนวน 18 โรงเรียนและต่อมา
ในปีการศึกษา 2558 ได้พัฒนาให้เป็นโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม (Inclusive school) จำนวน 5 โรงเรียน
เพื่อพัฒนาให้เป็นศูนย์บริการช่วยเหลือทางการศึกษาพิเศษ (Student Support Services : SSS) มีเป้าหมาย
เพื่อให้เป็นศูนย์บริการทางการศึกษาพิเศษที่เข้มแข็ง มีการนำบริการสนับสนุนต่าง ๆ มาร่วมจัดกระบวนการ
เรียนการสอนเพื่อสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล ให้ ผู้เรียนสามารถเรียนร่วมกันได้โดยไม่แบ่งแยกและ
ไม่เลือกปฏิบัติ ปัจจุบันมีโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม (Inclusive school) 5 โรงเรียน เครือข่ายโรงเรียน
แกนนำจัดการเรียนรวม 13 โรงเรียน และโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม 127 โรงเรียน มีนักเรียนเรียนรวม
2,605 คน (ข้อมูลสารสนเทศ ระบบ SET 20 กรกฎาคม 2564, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงรายเขต 4)
ดั งนั้ น เพื่ อ ให้ ผู้ เรี ย นที่ มี ค วามต้ อ งการจำเป็ น พิ เศษ ให้ ได้ รับ การส่ งเสริม สนั บ สนุ น และพั ฒ นาเต็ ม
ศักยภาพเป็นรายบุคคล ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับองค์ความรู้ ตรงตามความต้องการของบุคคลและ
สถานศึกษามีความสามารถในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์
มีรูปแบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
สถานศึกษาที่จัดการเรียนรวมมีความพร้อมเพื่อรองรับนักเรียนพิการทุกคนให้ได้รับสิทธิและโอกาสในการศึกษา
อย่างเสมอภาคกันและได้มีโอกาสเรียนรวมกับนักเรียนทั่วไปในโรงเรียนใกล้บ้าน จึงได้จัดทำโครงการการพัฒนา
คุณ ภาพการจั ดการศึกษาแบบเรี ย นรวม (Inclusive Education) เพื่ อขับ เคลื่ อนนโยบายการจัดการศึกษา
เรียนรวมสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่ เกี่ ย วข้ อ ง ให้ มี คุ ณ ภาพและสามารถปฏิ บั ติ งานพั ฒ นานั ก เรีย นที่ มี ค วามต้ อ งการจำเป็ น พิ เศษให้ ได้ ต าม
มาตรฐานหรือเกณฑ์ที่กำหนด เปิดโอกาสให้บุ คลากรได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านการจัดการศึกษา
เรียนรวมรวมกับหน่วยงานต่างๆ ที่จะช่วยให้บุคลากรได้รับทั้งความรู้ ประสบการณ์ วิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและมี
มุมมองที่จะเป็นประโยชน์ต่อการนำมาพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับ นักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ
อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
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10. วัตถุประสงค์
10.1 เพื่ อส่ งเสริ มให้ นั กเรี ยนที่ มี ความต้ องการจำเป็ นพิ เศษในระบบ SET ได้ รับจั ดการศึ กษาตามแผน
การจั ดการศึ กษาเฉพาะบุ คคล (IEP) และตามหลั กสู ตรสถานศึ กษา โดยปรับเนื้ อหา วิธีการสอน และการวั ด
ประเมินผลที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล
10.2 เพื่ อพั ฒ นาสมรรถนะการจั ดการเรียนรู้ท างการศึก ษาพิ เศษเรีย นรวมของครูผู้ ส อนในโรงเรีย น
ต้นแบบจัดการเรียนรวมให้มีคุณภาพผ่านการนิเทศ ติดตามและประเมินผล
10.3 เพื่อส่งเสริม พัฒ นาผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice : BP) และการนำเสนอผลงาน
วิชาการ (Symposium) ของผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน และพี่เลี้ยงเด็กพิการ
10.4 เพื่อนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนจัดการเรียนรวมให้สามารถบริหารจัดการและจัดการ
เรียนรู้สำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษให้มีคุณภาพตามบริบทของโรงเรียนจนเกิดประสิทธิผล
11. เป้าหมาย
11.1 เชิงผลผลิต (Output)
11.1.1 ร้ อยละ 100 ของนั กเรียนที่ มี ความต้องการจำเป็ นพิเศษตามข้อมูลระบบบริหารจั ดการ
โรงเรียนเรียนรวม (SET) จำนวน 127 โรงเรียน ได้รับจัดการศึกษาตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)
และตามหลักสูตรสถานศึกษา โดยปรับเนื้อหา วิธีการสอน และการวัดประเมินผลที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล
11.1.2 ครูผู้สอนในโรงเรียนต้นแบบจัดการเรียนรวม ได้รับพัฒ นาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้
ทางการศึกษาพิเศษให้มีคุณภาพผ่านการนิเทศ ติดตามและประเมินผล จำนวน 5 โรงเรียน
11.1.3 ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน และพี่เลี้ยงเด็กพิการมีการพัฒนาผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ
(Best Practice : BP) และการนำเสนอผลงานวิชาการ (Symposium) เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่อย่างน้อย
ประเภทละ 1 ผลงาน
11.1.4 โรงเรียนแกนนำจัดการเรียนรวมและโรงเรียนต้นแบบเรียนรวมในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จำนวน 18 โรงเรียน ได้รับการนิเทศ ติดตามให้สามารถบริหารจัดการ
และจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษให้มีคุณภาพตามบริบทของโรงเรียน
11.2 เชิงผลลัพธ์ (Outcome)
11.2.1 นักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษตามข้อมูลระบบบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวม (SET)
ทุกคนได้รับจัดการศึกษาตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และตามหลักสูตรสถานศึกษา โดยปรับเนื้อหา
วิธีการสอน และการวัดประเมินผลที่เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษของแต่ละบุคคล
11.2.2 ครูผู้สอนในโรงเรียนต้นแบบจัดการเรียนรวม ได้รับพัฒ นาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้
ทางการศึกษาพิเศษให้มีคุณภาพมีผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลอยู่ในระดับคุณภาพดี
12.2.3 ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน และพี่เลี้ยงเด็กพิการมีการพัฒนาผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ
(Best Practice : BP) และการนำเสนอผลงานวิชาการ (Symposium) ในระดับคุณภาพดีมากขึ้นไป
11.2.4 โรงเรียนแกนนำจัดการเรียนรวมและโรงเรียนต้นแบบเรียนรวมในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ได้รับการนิเทศ ติดตามให้สามารถบริหารจัดการและจัดการเรียนรู้สำหรับ
นักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษให้มีคุณภาพตามบริบทของโรงเรียนจนเกิดประสิทธิผลอยู่ในระดับคุณภาพดี
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12. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน (SPDCA)
กิจกรรมหลัก/
ที่
ระยะเวลา
ขั้นตอนการดำเนินงาน
1 1. ขั้นวิเคราะห์ (Situation : S)
1.1 ศึกษาสภาพการดำเนินงาน ปัญหา และอุปสรรคจาก
รายงานผลการดำเนินโครงการของปีที่ผ่านมา
ไตรมาสที่ 1
1.2 ศึ ก ษาสภาพความต้ อ งการในการพั ฒ นาการจั ด ตุลาคม 2564 – พฤศจิกายน 2564
การศึ ก ษาแบบเรี ย นรวมของโรงเรี ย นในสั ง กั ด จากแบบ
ประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในปีที่ผ่านมา
2 2. ขั้นวางแผน (Plan : P)
2.1 ศึ ก ษาแนวทางการดำเนิ น งานในโครงการพั ฒ นา
ไตรมาสที่ 1
คุณภาพการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
ธันวาคม 2564
2.2 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
2.3 จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ เอกสารที่เกี่ยวข้อง
3 3. ขั้นดำเนินการ (Do : D)
กิจกรรมที่ 1 การประชุมคณะกรรมการปรั บหลั กสู ตรการ
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้
ไตรมาสที่ 2
ทางการศึกษาพิเศษของครูในโรงเรียนจัดการเรียนรวม
มกราคม 2565 – มีนาคม 2565
1) ประชุมคณะกรรมการ
2) จัดทำหนังสือราชการแจ้งโรงเรียน และประสานงาน
3) จัดการประชุมคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรฯ
กิจกรรมที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะ
การจั ด การเรี ย นรู้ ท างการศึ ก ษาพิ เ ศษของครู ผู้ ส อนใน
ไตรมาสที่ 3
โรงเรียนจัดการเรียนรวม
เมษายน 2565
1) ประชุมคณะกรรมการ
2) จัดทำหนังสือราชการแจ้งโรงเรียน และประสานงานวิทยากร
3) จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ
กิจกรรมที่ 3 การคัดเลื อกผลงานทางวิชาการ และผลการ
ปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice : BP) และการนำเสนอ
ผลงานวิชาการ (Symposium)
ไตรมาสที่ 4
1) ประชุมคณะกรรมการ
กรกฎาคม 2565
2) จัดทำหนังสือราชการแจ้งโรงเรียน และประสานงานวิทยากร
3) จัดกิจกรรมคัดเลือกผลการปฏิบัติที่ดี และนำเสนอผลงาน
4 4. ขั้นตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน (Check : C)
4.1 ติดตาม ตรวจสอบผล
ไตรมาสที่ 4
4.2 ประเมินความพึงพอใจในการประชุม
สิงหาคม 2565
4.3 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ
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กิจกรรมหลัก/
ขั้นตอนการดำเนินงาน
5 5. ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน และรายงานผลการดำเนินงาน
(Act : A)
5.1 รวบรวมผลการดำเนินงาน
5.2 สังเคราะห์ผลการดำเนินงาน
5.3 สรุปรายงานผลการดำเนินงาน
ที่

ระยะเวลา

ไตรมาสที่ 4
กันยายน 2565

13. กิจกรรมใช้งบประมาณ
จำนวน 23,680 บาท (สองหมื่นสามพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
กิ จ กรรมที่ 1 การประชุ มคณะกรรมการปรั บ
หลั กสู ต รการอบรมเชิ งปฏิ บั ติ การเพื่ อพั ฒ นา
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ทางการศึกษาพิเศษ
ของครูในโรงเรียนจัดการเรียนรวม(ไตรมาสที่ 2)
- ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
5,040
(140 บาท/คน/วัน x 18 คน x 2 วัน)
รวม กิจกรรมที่ 1
5,040
กิ จ กรรมที่ 2 การอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ
พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ทางการศึกษา
พิเศษของครูผู้สอนในโรงเรียนจัดการเรียนรวม
รูปแบบ On Line (ไตรมาสที่ 3)
2.1 ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
๕,๖00
(140 บาท/คน/วัน x 20 คน x 2 วัน)
2.2 ค่าวัสดุ การอบรม
2,000
2.3 ค่าพาหนะวิทยากร 10 คน คนละ 500 บาท
5,000
รวม กิจกรรมที่ 2
- 12,600
กิจกรรมที่ 3 การคัดเลือกผลงานทางวิชาการ
แ ล ะผ ล ก ารป ฏิ บั ติ งาน ที่ เป็ น เลิ ศ (Best
Practice : BP) แ ล ะก ารน ำเส น อ ผ ล งาน
วิชาการ (Symposium) (ไตรมาสที่ 4)
3.1 ค่าประชุมคณะกรรมการ
4,200
สรุปผลรายงาน 15 คน 2 วัน วันละ 140
3.2 ค่าเกียรติบัตรพร้อมกรอบ 7 X 120
840
3.3 ค่าวัสดุ จัดทำเอกสารสรุปรายงาน
1,000
รวม กิจกรรมที่ 3
6,040
งบประมาณรวมทั้งสิ้น(ถัวจ่ายทุกรายการ)
- 23,680
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14. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ผลผลิต (Output)
1) ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็น
พิเศษตามข้อมูล ระบบบริห ารจั ดการโรงเรียนเรียนรวม
(SET) จำนวน 127 โรงเรียน ได้รับจัดการศึกษาตามแผน
การจั ด การศึก ษาเฉพาะบุ ค คล (IEP) และตามหลั ก สู ต ร
สถานศึ ก ษา โดยปรั บ เนื้ อ หา วิ ธี ก ารสอน และการวั ด
ประเมินผลที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล
2) ครูผู้สอนในโรงเรียนต้นแบบจัดการเรียนรวม ได้รับ
พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ทางการศึกษาพิเศษให้
มีคุณภาพผ่านการนิเทศ ติดตามและประเมินผล 5 โรงเรียน
3) ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน และพี่เลี้ยงเด็กพิการมี
การพัฒนาผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice :
BP) และการนำเสนอผลงานวิชาการ (Symposium) เป็น
ตัวแทนระดับเขตพื้นที่อย่างน้อยประเภทละ 1 ผลงาน
4) โรงเรี ย นแกนนำจั ด การเรี ย นรวมและโรงเรี ย น
ต้น แบบเรีย นรวมในสังกัดสำนั กงานเขตพื้ นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จำนวน 18 โรงเรียน ได้รับ
การนิ เทศ ติดตามให้ ส ามารถบริห ารจัดการและจัดการ
เรียนรู้สำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษให้มี
คุณภาพตามบริบทของโรงเรียน
ผลลัพธ์ (Outcome)
1) นักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษตามข้อมูล
ระบบบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวม (SET) ทุกคนได้รับ
จัดการศึกษาตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)
และตามหลักสูตรสถานศึกษา โดยปรับเนื้อหา วิธีการสอน
และการวัดประเมิ น ผลที่ เหมาะสม สอดคล้ อ งกับ ความ
ต้องการจำเป็นพิเศษของแต่ละบุคคล
2) ครูผู้สอนในโรงเรียนต้นแบบจัดการเรียนรวม ได้รับ
พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ทางการศึกษาพิเศษให้
มีคุ ณ ภาพมีผ ลการนิ เทศ ติ ด ตามและประเมิน ผลอยู่ ใน
ระดับคุณภาพดี
3) ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน และพี่เลี้ยงเด็กพิการมี
การพัฒนาผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice :
BP) และการนำเสนอผลงานวิ ช าการ (Symposium)
ระดับเขตพื้นที่ ระดับคุณภาพดีมาก

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล

- การตรวจสอบข้อมูล
นักเรียนตามระบบ SET
- การตรวจสอบแผน
IEP

- แบบรายงานข้ อ มู ล
นักเรียนตามระบบ SET
- แบบนิ เ ทศ ติ ด ตาม
(ตรวจสอบ IEP)

- นิ เ ท ศ ติ ด ต า ม - แบบนิเทศ ติดตาม
การดำเนิ นการจัดการ
เรียนรู้
- คัดเลือก ประเมินผลงาน - แบบประเมินผลงาน
- นำเสนอผลงาน
- นิ เ ท ศ ติ ด ต า ม - แบบนิเทศ ติดตาม
การดำเนิ นการจัดการ - แบบประเมิ น ความ
เรียนรู้
พึงพอใจ
- ประเมินความพึงพอใจ

- การตรวจสอบข้อมูล
นักเรียนตามระบบ SET
- การตรวจสอบแผน
IEP

- แบบรายงานข้ อ มู ล
นักเรียนตามระบบ SET
- แบบนิเทศ ติดตาม
(ตรวจสอบ IEP)

- นิเทศ ติดตาม
การดำเนินการจัดการ
เรียนรู้

- แบบนิเทศ ติดตาม

- คัดเลือก ประเมินผลงาน - แบบประเมินผลงาน
- นำเสนอผลงาน
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ตัวชี้วัดความสำเร็จ
4) โรงเรี ย นแกนนำจั ด การเรี ย นรวมและโรงเรี ย น
ต้น แบบเรีย นรวมในสังกัดสำนั กงานเขตพื้ นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ได้รับการนิเทศ ติดตามให้
สามารถบริหารจัดการและจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนที่
มีความต้องการจำเป็ นพิเศษให้มีคุณภาพตามบริบทของ
โรงเรียนจนเกิดประสิทธิผลอยู่ในระดับคุณภาพดี

วิธีการวัดและ
ประเมินผล
- นิ เ ท ศ ติ ด ต า ม
การดำเนิ นการจัดการ
เรียนรู้
- ประเมินความพึงพอใจ

เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล
- แบบนิเทศ ติดตาม
- แบบประเมินความ
พึงพอใจ

15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
15.1 นั กเรียนที่ มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ได้รับสิ ทธิและโอกาสที่เท่าเทียมกันในการได้รับการพั ฒนา
การเรียนรู้ในรูปแบบที่เหมาะสมอย่างเต็มศักยภาพ ได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลือ
อื่นใดทางการศึกษาที่เหมาะสม และสามารถอยู่ร่วมกับนักเรียน ครู บุคลากรในโรงเรียน
15.2 ครูผู้ ส อนในโรงเรี ย นต้น แบบเรียนรวมมี ทักษะการสอนนักเรียนที่ มีความต้องการจำเป็ นพิ เศษ
โดยสามารถคัดกรองคนพิการทางการศึกษา การจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) แผนการสอน
เฉพาะบุคคล (IIP) และการวัดประเมินผลตามบริบทของการจัดการเรียนรวมในชั้นเรียน
15.3 ครูและผู้บริหารในโรงเรียนจัดการเรียนรวม มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการเรียนรวม
และการจั ดการเรี ยนรู้ สำหรั บ นั กเรี ยนที่ มี ความต้ องการจำเป็ นพิ เศษ ผ่ านการศึ กษาดู งานและร่ วมกิ จกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในรูปแบบต่าง ๆ
15.4 ผู้บริหารและศึกษานิเทศก์ได้แนวทางการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรวมสำหรับนักเรียนที่มี
ความต้ อ งการจำเป็ น พิ เศษในสถานศึ ก ษาและระดั บ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา อี ก ทั้ ง ส่ ง ผลให้
การดำเนินงานเป็นไปวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนรวมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
15.4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 มีคู่มือการจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียน
ที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนจั ดการเรียนรวมของเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อใช้เป็นคู่มือสำหรับผู้บริหารและ
ครูผู้สอนของโรงเรียนในสังกัด
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กลยุทธ์ที่ 3
ยกระดับคุณภาพการศึกษา
ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
(จำนวน 24 โครงการ)
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1. ชื่อโครงการ พัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียน
ให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21
2. แผนงาน

พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

3. ความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
3.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้
3.3 แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ สพฐ. เรื่องที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา
ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
3.4 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ สพป.เชียงราย เขต 4 กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
4. ลักษณะโครงการ

( ) โครงการใหม่

5. ผู้รบั ผิดชอบ

นายสังคม ณ น่าน

(✓) โครงการต่อเนื่อง

6. ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565
7. สถานที่ดำเนินงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต4
8. งบประมาณดำเนินงานได้จาก ( ) สพฐ. (✓) สพป.เชียงราย เขต 4 ( ) อื่น ๆ (ระบุ)........................
9. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันพัฒนาการโลกสมัยใหม่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและท้าทายการเรียนรู้ของมวลมนุษย์ได้เคลื่อนสู่
“สังคมความรู้” (Knowledge-based society) ทักษะที่จำเป็นในสังคมความรู้ คือ ทักษะการคิดวิเคราะห์
ทักษะการเลือกสรรและประมวลข้อมูลข่าวสารที่มีอย่ างมากมาย ที่ไม่ใช่การเรียนรู้จากการท่องจำอี กต่อไป
แต่ปัจจุบันครูยังใช้วิธีการสอนแบบบรรยาย โดยนำเนื้ อหาจากหนังสือเรียนจากสำนักพิมพ์มาสอนนั กเรียน
ไม่ได้ยึ ดมาตรฐานการเรีย นรู้ และตัว ชี้วั ดตามหลักสู ตรการศึกษาชาติ การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
ไม่ได้เน้นสอนกระบวนการอันนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำเมื่อเทียบกับนานาประเทศ ดังนั้นการจัดการเรียน
การสอนในปัจจุบันจึงควรมุ่งให้ผู้เรียนเกิดการสร้างทักษะอนาคตใหม่ มุ่งให้ผู้เรียนเกิดทักษะ และคุณลักษณะ
ขั้นพื้นฐานที่สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ในสังคมและเศรษฐกิจสมัยใหม่ได้อย่างมีคุณภาพ ผู้เรียนต้องรู้จักตนเอง รู้จักสังคม
รู้จักโลกและมีเป้าหมายในการดำเนินชีวิต
การจัดการศึกษาเพื่อสร้างให้ผู้เรียนให้มีศักยภาพในการใช้ชีวิตอยู่ได้ในสังคมเศรษฐกิจแบบใหม่จึงมีความจำเป็น
อย่างยิ่งที่โรงเรียน และครูผู้สอนที่จะต้องสร้างนวัตกรรมและกระบวนการ วิธีการเพื่อให้ผู้เรียนทุกคนมีความรู้
ความสามารถ และเกิดทักษะในศตวรรษที่ 21 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียม
ผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ ๒๑ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่ผู้เรียนและนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม
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10. วัตถุประสงค์
10.1 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนและครูสร้างสื่อ นวัตกรรมและวิธีการทีพ่ ัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนมีทักษะจำเป็นในศตวรรษที่ 21
10.2 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เผยแพร่เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้และนวัตกรรมในการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและการส่งเสริมผู้เรียนเกิดทักษะในศตวรรษที่ 21
10.3 เพื่อนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้และนวัตกรรมในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการ
ส่งเสริมผู้เรียนเกิดทักษะในศตวรรษที่ 21
11. เป้าหมาย
11.1 เชิงผลผลิต (Output)
11.1.1 โรงเรียนในสังกัดจำนวน 128 โรงเรียน มีสื่อ นวัตกรรม วิธีการจัดการเรียนรู้และนวัตกรรม
ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการส่งเสริมผู้เรียนเกิดทักษะในศตวรรษที่ 21
11.1.2 ครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัดทุกคน มีสื่อ นวัตกรรมและวิธีการจัดการเรียนรู้ในการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการส่งเสริมผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
11.1.3 นักเรียนโรงเรียนในสังกัดทุกคนมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
11.1.4 โรงเรียนในสังกัดได้รับการนิเทศการใช้สื่อ นวัตกรรมและวิธีการจัดการเรียนรู้ในการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการส่งเสริมผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
11.2 เชิงผลลัพธ์ (Outcome)
11.2.1 โรงเรียนในสังกั ดร้อยละ 80 นำสื่อ นวัตกรรม วิธีการจัดการเรียนรู้และนวัตกรรมไปใช้
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการส่งเสริมผู้เรียนเกิดทักษะในศตวรรษที่ 21
11.2.2 ครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัดร้อยละ 100 จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค วิธีการ และนำสื่อ
นวัตกรรมไปพัฒนาผู้เรียนมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
11.2.3 ผู้เรียนร้อยละ 100 มีทักษะการเรียนรู้ 3R 8C ในศตวรรษที่ 21
11.2.4 โรงเรียนร้อยละ 100ได้รับการนิเทศการใช้ สื่อนวัตกรรมและวิธีการจัดการเรียนรู้
12. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน (SPDCA)
กิจกรรมหลัก/
ที่
ขั้นตอนการดำเนินงาน
1 1. ขั้นวิเคราะห์(Situation : S)
1.1 วิ เคราะห์ ส รุ ป ผลจากการนิ เทศติ ด ตามการพั ฒ นา
หลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาและการจั ด การเรี ย นการสอ นของ
โรงเรียนในสังกัดพบว่า
1.2 ปี ก ารศึ ก ษา 2564 เกิ ด โรคระบาดไวรั ส โคโรนา
(Covid-19) ส่ ง ผลต่ อ การพั ฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะของนั ก เรี ย น
ให้ เกิ ด การเรี ย นรู้ ใ นศตวรรษที่ 21 ที่ ต้ อ งเปลี่ ย นรู ป แบบ
การจัดการเรียนรู้ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมเรียนในชั้นเรียน
ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ เปลี่ยนเป็นจัดรูปแบบการเรียนรู้ 5 แบบ
คื อ on-site ,on air, on hand, on line และon-demand
ตามความพร้อมและบริบทของแต่ละพื้นที่

ระยะเวลา

ตุลาคม – ธันวาคม 2564
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ที่

กิจกรรมหลัก/
ระยะเวลา
ขั้นตอนการดำเนินงาน
1.3 วิเคราะห์สภาพการจัดการเรียนการสอนพบว่ายังขาด
ความสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่เพื่อทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ในยุคประเทศไทย 4.0 และการพัฒนา ผู้เรียนให้มีทักษะและ
คุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย มีทักษะและคุณลักษณะที่
จำเป็นในศตวรรษที่ 21
1.4.วิเคราะห์สรุปผลจากการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
นวัตกรรมและกระบวนการ วิธีการที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ
(Best Practice) ส่งผลต่อผู้เรียนเกิดทักษะในศตวรรษที่ 21ใน
ปีการศึกษา 2564
2. ขั้นวางแผน (Plan : P)
2.1.วางแผนการจั ดกิจกรรมแลกเปลี่ ยนเรียนรู้นวัตกรรม
และกระบ วน การ วิ ธี ก าร ที่ มี ผ ลการป ฏิ บั ติ ที่ เป็ น เลิ ศ
(Best Practice) ส่งผลต่อผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถและ
เกิดทักษะในศตวรรษที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2565
2.2.วางแผนระยะเวลาในการจั ด กิ จ กรรมแลกเปลี่ ย น
เรียนรู้น วัตกรรมและกระบวนการ วิธีการที่มีผลการปฏิบัติที่
ตุลาคม – ธันวาคม 2564
เป็ น เลิ ศ (Best Practice) ส่ งผ ล ต่ อ ผู้ เรี ย น ให้ มี ค ว าม รู้
ความสามารถและเกิดทักษะในศตวรรษที่ 21
2.3.กำหนดกิ จ กรรมและจำนวนกิ จ กรรมเพื่ อ วางแผน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมและกระบวนการ วิธีการที่มีผลการ
ปฏิบั ติที่เป็ น เลิ ศ(Best Practice) ส่งผลต่อผู้ เรีย นให้ มีความรู้
ความสามารถและเกิดทักษะในศตวรรษที่ 21
3. ขั้นดำเนินการ (Do : D)
3.1.เขีย นโครงการและกำหนดกิจกรรมการแลกเปลี่ ย น ธันวาคม 2564 - มกราคม 2565
เรียนรู้น วัตกรรมและกระบวนการ วิธีการที่มีผลการปฏิบั ติที่
เป็ น เลิ ศ (Best Practice) ส่ งผ ล ต่ อ ผู้ เรี ย น ให้ มี ค ว าม รู้
ความสามารถและเกิดทักษะในศตวรรษที่ 21
3.2.ประชาสัมพันธ์และรับสมัครครูและโรงเรียนที่มีความ พฤษภาคม - มิถุนายน 2565
พร้อมในการส่งผลต่อผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถและเกิด
ทักษะในศตวรรษที่ 21เพื่อนำมาจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
นวัตกรรมและกระบวนการ วิธีการที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ
(Best Practice) ในระดับเขตพื้นที่
3.3 .จั ด กิ จ กรรมแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ น วั ต กรรมและ กรกฎาคม - สิงหาคม 2565
กระบวนการ วิธีการที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice)
ส่ งผลต่ อ ผู้ เรี ย นให้ มี ค วามรู้ ค วามสามารถและเกิ ด ทั ก ษะใน
ศตวรรษที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2565 ในระดับเขตพื้นที่
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ที่

กิจกรรมหลัก/
ระยะเวลา
ขั้นตอนการดำเนินงาน
4. ขั้นตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน (Check : C)
4.1 นิ เทศ ติ ด ตามการจั ด กิ จ กรรมพั ฒ นาส่ งเสริ ม สร้า ง ธันวาคม 2564 - กันยายน 2565
นวัตกรรมและกระบวนการ วิธีการเพื่อให้ผู้เรียนทุกคนมีความรู้
ความสามารถ และเกิดทักษะในศตวรรษที่ 21
4.2 นิ เ ทศ ติ ด ตามการคั ด เลื อ ก โรงเรี ย น ครู ที่ น ำ กรกฎาคม – สิงหาคม 2565
นวัตกรรมและกระบวนการ วิธีการที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ
(Best Practice)
4.3.ติดตามการเตรียมการจัดกิจกรรมของครูในสังกัดเพื่อ
มกราคม - กันยายน 2565
แลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมและกระบวนการ วิธีการที่มีผลการ
ปฏิบั ติที่เป็ น เลิ ศ(Best Practice) ส่งผลต่อผู้ เรียนให้ มีความรู้
ความสามารถและเกิดทักษะในศตวรรษที่ 21
4.4.ติ ด ตามผลการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ น วั ต กรรมและ
สิงหาคม - กันยายน 2565
กระบวนการ วิธีการที่มผี ลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice)
ส่ งผลต่ อ ผู้ เรี ย นให้ มี ค วามรู้ ค วามสามารถและเกิ ด ทั ก ษะใน
ศตวรรษที่ 21ในระดับเขตพื้นที่
5. ขัน้ ปรับปรุงตามผลการประเมิน และรายงานผลการดำเนินงาน
(Act : A)
กันยายน 2565
5.1.สรุปผลรายงานผลการจัดกิจกรรมพัฒนาส่งเสริมสร้าง
นวัตกรรมและกระบวนการ วิธีการเพื่อให้ผู้เรียนทุกคนมีความรู้
ความสามารถ และเกิดทักษะในศตวรรษที่ 21โรงเรียนทุกโรง
ในสังกัด
5.2.รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
นวัตกรรมและกระบวนการ วิธีการที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ
(Best Practice) ส่งผลต่อผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถและ
เกิดทักษะในศตวรรษที่ 21 ในระดับเขตพื้นที่
5.3.สรุ ป ผลและรายงานผลการจัดกิจกรรม แลกเปลี่ ย น
เรียนรู้นวัตกรรมแลกระบวนการ วิธีการที่มีผลการปฏิบัติที่เป็น
เลิศ(Best Practice) ส่งผลต่อผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถ
และเกิดทักษะในศตวรรษที่ 21 ส่ง สพฐ. ตามตัวชี้วัด
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13. กิจกรรมใช้งบประมาณ
จำนวน 36,000 บาท (สามหมื่นหกพันบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและ
กระบวนการ วิ ธี ก ารสอนครู ทุ ก คนในสั ง กั ด
เพื่ อ ให้ ผู้ เรี ย นทุ ก คนมี ค วามรู้ ความสามารถ
และเกิดทักษะในศตวรรษที่ 21 (ไตรมาสที่ 1)
1.1 ประชุ มชี้ แจงผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นในเรื่ อง
การส่งเสริมสร้างนวัตกรรมและกระบวนการ วิธีการ
เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ความสามารถ และเกิด
ทั ก ษะในศตวรรษที่ 21 สำนั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
1.2 ส่งเสริมให้ครูสร้างนวัตกรรมและกระบวนการ
- 30,000
วิ ธี การสอนเพื่ อให้ ผู้ เรี ยนทุ กคนมี ความรู้
ความสามารถ และเกิ ดทั กษะในศตวรรษที่ 21
โรงเรียนต้นแบบเป้าหมายการพัฒนาจำนวน 10 โรง
1.3 ติดตามการดำเนินงานการสร้างนวัตกรรมและ
กระบวนการ วิธีการสอนเพื่อให้ผู้เรียนทุกคนมีความรู้
ความสามารถ และเกิดทักษะในศตวรรษที่ 21
ของครูในสังกัดทุกโรง
1.4 สรุปผลและรายงานผลภาพรวมเขตพื้นที่
เรื่องการสร้างนวัตกรรมและกระบวนการ วิธีการสอน
เพื่ อให้ ผู้ เรี ยนทุ กคนมี ความรู้ ความสามารถ และเกิ ด
ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อรายงานผลต่อต้นสังกัด
รวม กิจกรรมที่ 1
- 30,000
กิจ กรรมที่ 2 กิจ กรรมการแลกเปลี่ ยนเรียนรู้
นวัตกรรมและกระบวนการ วิธีการที่มีผลการ
ปฏิ บั ติ ที่ เ ป็ น เลิ ศ (Best Practice) ส่ ง ผลต่ อ
ผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถและเกิดทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 ในระดับเขตพื้นที่ (ไตรมาสที่ 4)
2.1 ค่าเกียรติบัตรพร้อมกรอบจำนวน 50 อัน
6,000
120 x 50=6,000
2.2 กิจกรรมจัดเวทีแสดง/แลกเปลี่ยนเรียนรู้
2.3 สรุปผลการจัดกิจกรรม
- ค่าวัสดุเอกสารประกอบการ
รวม กิจกรรมที่ 2
6,000
งบประมาณรวมทั้งสิ้น(ถัวจ่ายทุกรายการ)
6,000
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รวม
(บาท)
-

-

30,000

-

-

30,000

6,000
6,000
36,000
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14. การประเมินผล
ตัวชี้วดั ความสำเร็จ
ผลผลิต(Output)
1) ร้ อยละ 100โรงเรี ย นในสั งกั ด มี สื่ อ นวั ต กรรม
วิ ธี ก ารจั ด การเรี ย นรู้ แ ละนวั ต กรรมในการยกระดั บ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการส่งเสริมผู้เรียนเกิดทั กษะ
ในศตวรรษที่ 21
2) ร้ อ ยละ 100 ครู ผู้ ส อนโรงเรี ย นในสั งกั ด ทุ ก คน
มีสื่อ นวัตกรรมและวิ ธีการจัดการเรียนรู้ในการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการส่ งเสริม ผู้เรียนมีทักษะ
ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
3) ร้ อ ยละ100นั ก เรี ย นโรงเรี ย นในสั ง กั ด ทุ ก คน
มีทกั ษะทีจ่ ำเป็นในศตวรรษที่ 21
4) ร้ อ ยละ 100 โรงเรี ย นในสั งกั ด ได้ รั บ การนิ เทศ
การใช้ สื่อนวัตกรรมและวิธีการจัดการเรียนรู้
ผลลัพธ์ (Outcome)
1) ร้ อ ยละ 80 โรงเรี ย นในสั งกั ด นำสื่ อ นวั ตกรรม
วิ ธี ก ารจั ด การเรี ย นรู้ แ ละนวั ต กรรม ไปใช้ ย กระดั บ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการส่งเสริมผู้เรียนเกิดทักษะ
ในศตวรรษที่ 21
2) ร้ อ ยละ 100 ครู ใช้ เ ทคนิ ค วิ ธี ก าร และนำสื่ อ
นวัตกรรมไปพัฒนาผู้เรียนจัดการเรียนรู้มีคุณลักษณะและ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
3) ร้อยละ 100 ผู้เรียน มีทักษะการเรียนรู้ 3R 8C
ในศตวรรษที่ 21
4) ร้ อ ยละ 100 โรงเรี ย นในสั งกั ด ได้ รั บ การนิ เทศ
การใช้สื่อนวัตกรรมและวิธีการจัดการเรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล

- นิเทศติดตาม

แบบนิเทศ ติดตาม

- ประเมินผลงาน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้

แบบสรุปผล/
ประเมินผล

- นิเทศติดตาม

แบบนิเทศ ติดตาม

- นิเทศติดตาม

แบบนิเทศ ติดตาม

-สังเกต/ทดสอบ

แบบสังเกต/
แบบทดสอบ

-นิเทศ ติดตาม

-แบบนิเทศ ติดตาม

-สรุปรายงานผล

-แบบสรุปรายงานผล
การจัดกิจกรรม
-แบบนิเทศ ติดตาม

-นิเทศ ติดตาม

15. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
15.1 โรงเรียนได้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice)
15.2 โรงเรียนในสังกัดได้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เป็นเลิศ ที่มีความหลากหลาย
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1. ชื่อโครงการ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
2. แผนงาน

พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

3. ความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
3.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้
3.3 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน(พ.ศ.2564- 2565) ของ สพฐ. กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา
ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
3.4 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ สพป.เชียงราย เขต 4 กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
4. ลักษณะโครงการ

( ) โครงการใหม่

(✓) โครงการต่อเนื่อง

5. ผู้รับผิดชอบ

นางนงคราญ ชัยพงษ์ , นางสาวลักษมณ มุงเมือง

6. ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565
7. สถานที่ดำเนินงาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

8. งบประมาณดำเนินงานได้จาก ( ) สพฐ. (✓) สพป.เชียงราย เขต 4 ( ) อื่น ๆ (ระบุ)............................
9. หลักการและเหตุผล
กระทรวงศึกษาธิการ โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายในการปรับปรุงหลักสูตรและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ให้เอื้อต่อ
การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคล (หลักสูตรเชิงสมรรถนะ) เพื่อให้สถานศึกษาใช้เป็นกรอบในการจัดทำ
หลักสูตรสถานศึกษา ที่สอดคล้องกับกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับสภาพบริบทชุมชน
สังคมของสถานศึกษา มีการนำหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้ และมีการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อทบทวน
และตรวจสอบหลักสูตรของสถานศึกษา ให้เหมาะสม
จากการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ทุกโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน
เขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึ กษาเชีย งราย เขต 4 ได้มีการพัฒ นาหลักสูตรสถานศึกษาครบทุกโรงเรี ย น
ประเด็นที่ต้องเพิ่มเติมเพื่อการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและเน้นการพัฒนา
สมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคล ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทั้ง 4 ด้าน (ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา)
สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 สำนักงานเขตพื้นที่การศึก ษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จึงได้จัดทำ
โครงการดังกล่าว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จึงเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และความต้องการของท้องถิ่นสู่การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และ
การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน อีกทั้งเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการขับเคลื่อนการจัด การศึกษาของ
โรงเรียน ให้จัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาผู้เรียนไปสู่มาตรฐานการเรียนรู้ซึ่งเป็น
เป้าหมายที่กำหนดไว้ร่วมกันในระดับชาติ นอกจากนั้นจะต้องปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชน มีความรัก
ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน เพื่อให้การจัดการศึกษาภายในท้องถิ่นบรรลุผลดังกล่าว สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จึงจัดทำกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น สำหรับสถานศึกษาใช้เป็นแนวทาง
ในการจัดการเรียนการสอนในเรื่อง เกี่ยวกับชุมชน ท้องถิ่น โดยให้ฝ่ายต่าง ๆ อาทิ โรงเรียน ผู้ปกครอง ปราชญ์ในท้องถิ่น
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นักธุรกิจในชุมชน มีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น เพื่อให้ได้แนวคิด มุมมอง
ที่หลากหลาย ครอบคลุมเรื่องสำคัญที่ผู้ เรียนในท้องถิ่นควรเรียนรู้และมีความสอดคล้องกับสภาพปัญหาและ
ความต้องการของท้องถิ่นอย่างแท้จริง การกำหนดเนื้อหาสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น เพื่อให้สถานศึกษานำไปใช้
จัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นของตนเอง ทั้งในด้านความสำคัญ ประวัติความเป็น มา
สภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ สภาพเศรษฐกิจ สังคม การดำรงชีวิต การประกอบอาชีพ ศิลปะ วัฒนธรรม
ประเพณี ภูมิปัญญา ฯลฯ ตลอดจนสภาพปัญหาในชุมชนและสังคมนั้นๆ อันจะทำให้ผู้เรียนเกิดความรั ก
ความผูกพัน มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน ยินดีที่จะร่วมสืบสานพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นนั้น
กรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จะมีการทบทวนและปรับปรุงพัฒนาทุกระยะ
3 – 5 ปี หรือตามระยะเวลาที่คณะกรรมการ ฯ เห็นสมควรเพื่อให้มีความทันสมัยเหมาะสมกับสภาวะแวดล้อม
และสภาวะของสังคมวัฒนธรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
10. วัตถุประสงค์
10.1 เพื่อพัฒนา ปรับปรุง และทบทวนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรปฐมวัยที่สอดคล้องกับ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
10.2 เพื่อพัฒนากรอบหลักสูตรท้องถิ่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔
11. เป้าหมาย
11.1 เชิงผลผลิต (Output)
11.1.1 โรงเรียนในสังกัดมีการพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับกับทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21
11.1.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔ มีการปรับปรุงและพัฒ นา
กรอบหลักสูตรท้องถิ่น
11.2 เชิงผลลัพธ์ (Outcome)
11.2.1 โรงเรียนโรงเรียนในสังกัด มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ใช้พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นไปตาม
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร และผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
11.2.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีกรอบหลักสูตรท้องถิ่นที่สอดคล้องกับความทันสมัยเหมาะสมกับ
สภาวะแวดล้อม สภาวะของสังคมวัฒนธรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น
12. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน (SPDCA)
กิจกรรมหลัก/
ที่
ขั้นตอนการดำเนินงาน
1 1. ขั้นวิเคราะห์ (Situation : S)
1.1 วิเคราะห์ข้อค้นพบจากการนิเทศติดตามการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา ด้านโครงสร้างหลักสูตร เวลาเรียน
และการเพิ ่ ม รายวิ ช าต้ า นทุ จ ริ ต ศึ ก ษายั ง ไม่ เ ป็ น ไปตาม
ประกาศและคำสั่ง สพฐ.
1.2 วิเคราะห์ผลการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาของ
โรงเรียนด้านองค์ประกอบของหลักสูตร ภาพรวมยังอยู่ใน
ระดับดียังมีบางส่วนที่ต้องได้รับการทบทวน

ระยะเวลา
ตุลาคม - ธันวาคม 2564

ตุลาคม - ธันวาคม 2564
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ที่

กิจกรรมหลัก/
ขั้นตอนการดำเนินงาน
2. ขั้นวางแผน (Plan : P)
2.1 ประชุ มคณะทำงานวางแผนการดำเนิ นงานพั ฒนา
หลักสูตร
- ด้านองค์ประกอบของหลักสูตรสถานศึกษา
- การประเมินหลักสูตร
- การพัฒนากรอบหลักสูตรท้องถิ่น
2.2 ออกแบบ แบบนิเทศติดตาม
3. ขั้นดำเนินการ (Do : D)
กิจกรรมที่ 1 พัฒนากรอบหลักสูตรสถานศึกษา
(หลักสูตรฐานสมรรถนะ)
กิจกรรมที่ 2 ประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาให้สอดคล้องเชื่อมโยงการพัฒนาสมรรถนะ
ผู ้ เ รี ย นเป็น รายบุ ค คล สอดคล้ อ งกั บ ทั ก ษะที ่จ ำเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 (ประชุมสัญจร)
4. ขั้นตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน (Check : C)
4.1 นิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานการนำหลักสูตร
สถานศึกษาสู่การปฏิบัติ
4.2 ประเมิ น ผลการประเมิ น การใช้ ห ลั ก สู ต รของ
สถานศึกษา
5. ขั ้ นปรั บปรุ งตามผลการประเมิ น และรายงานผลการ
ดำเนินงาน(Act : A)
5.1 รายงานสรุปผลการประชุม
5.2 รายงานผลการนิเทศ ติดตาม

ระยะเวลา
ตุลาคม - ธันวาคม 2564

ตุลาคม - ธันวาคม 2564
กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2565
กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2565

มกราคม - สิงหาคม 2565
มกราคม - สิงหาคม 2565

สิงหาคม – กันยายน 2565

13. กิจกรรมใช้งบประมาณ
จำนวน 2,240 บาท (สองพันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 1 พัฒนากรอบหลักสูตรสถานศึกษา
(หลักสูตรฐานสมรรถนะ) (ไตรมาสที่ 2)
- ค่ า อาหาร อาหารว่ า งและเครื ่ อ งดื่ ม
2,240
สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมดำเนินงาน จำนวน 16 คน
คนละ 140 บาท จำนวน 1 วัน
( 16 x 140 x 2 = 2,240 บาท )
รวม กิจกรรมที่ 1

-

2,240

-
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กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 2 ประชุมชี้แจงหลักสูตรสถานศึกษา
ให้ ส อดคล้ อ งเชื ่ อ มโยงการพั ฒ นาสมรรถนะ
ผู ้ เ รี ย นเป็ น รายบุ ค คล สอดคล้ อ งกั บ ทั กษะที่
จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (ประชุมสัญจร)
รวม กิจกรรมที่ 2
งบประมาณรวมทั้งสิ้น(ถัวจ่ายทุกรายการ)
2,240

รวม
(บาท)
-

2,240

14. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ผลผลิต(Output)
1) โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่ใช้พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนเป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และผู้เรียนมี
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีกรอบหลักสูตร
ท้ อ งถิ ่ น ที ่ ส อดคล้ อ งกั บ ความทั น สมั ย เหมาะสมกั บ
สภาวะแวดล้อม สภาวะของสังคมวัฒนธรรมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และสอดคล้องกับบริบท
ของท้องถิ่น
ผลลัพธ์ (Outcome)
1) โรงเรียน จำนวน 128 โรงเรียน มีการพัฒนา
หลั ก สู ต รที ่ ส อดคล้ อ งกั บ กั บ ทั ก ษะการเรี ย นรู้ ใน
ศตวรรษที่ 21
2) สำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
เชี ย งราย เขต ๔ มี ก ารปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นากรอบ
หลักสูตรท้องถิ่น

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล

- สัมภาษณ์นักเรียน
- แบบนิ เ ทศ ติ ด ตาม
- ตรว จสอบเอกสา ร การจั ด กิ จ กรรมการ
แผนการจัดการเรียนรู้ เรียนการสอน
- นิเทศ ติดตามการจัดทำ
แผนการจั ด การเรี ยนรู้
และการจัดกิจกรรม การ
เรียนการสอนเชื่อมโยงสู่
การวัดและประเมินผล
- สั ม ภาษณ์ ผ ู ้ บ ริ ห าร
โรงเรียน และครู
- ตรว จสอบเอกสา ร
หลักสูตร โครงการและ
กิจกรรมเสริมทักษะ
- การประเมิน

- แบบนิ เ ทศ ติ ด ตาม
การพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
- แบบตรวจสอบ
องค์ประกอบของ
หลักสูตร
- แบบประเมิน

15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
15.1 โรงเรียนมีหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และเชื่อมโยง
สู่การพัฒนาทักษะการมีงานทำ
15.2 โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและแนวโน้มการพัฒนาของประเทศ
15.3 โรงเรียนนำหลักสูตรสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่องเชื่อมโยง
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1. ชื่อโครงการ พัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านคณิตศาสตร์ ในศตวรรษที่ 21
2. แผนงาน

พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

3. ความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
3.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้
3.3 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน(พ.ศ.2564- 2565) ของ สพฐ. กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา
ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
3.4 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ สพป.เชียงราย เขต 4 กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
( ✓ ) โครงการต่อเนื่อง

4. ลักษณะโครงการ

( ) โครงการใหม่

5. ผู้รับผิดชอบ

นายพงศธร ช่างปัด , นายโย ใจวงค์

6. ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565
7. สถานที่ดำเนินงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4
8. งบประมาณดำเนินงานได้จาก ( ) สพฐ. (✓) สพป.เชียงราย เขต 4 ( ) อื่น ๆ (ระบุ)............................
9. หลักการและเหตุผล
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง โดยมีวิสัยทัศน์ให้คนไทยได้
เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ โดยภายในปี 2564 จะต้องมีการปฏิรูปการศึกษา และการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
ใน 3 ประเด็ น หลั ก คื อ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพมาตรฐานการศึ ก ษา และการเรี ย นรู ้ ข องคนไทย เพิ ่ มโอกาส
ทางการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ทุกภาคส่วนในการบริหารและ
การจัดการศึกษา ทั้งนี้ ได้กำหนดกรอบแนวทางในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเป็นระบบไว้ 4 ประการ
คือ การพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ และการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาการจัดการศึกษาแนวใหม่ ประกอบกับสภาพปัญหาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET, NT
ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ โดยเฉพาะผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และจากผลการทดสอบของสำนักทดสอบการศึกษา
แห่งชาติ (สทศ.) คะแนนสอบระดับชาติ O-NET (Ordinary National Educational Test) ในปีการศึกษา 2563
พบว่า คะแนนในกลุ่มสาระหลัก มีคะแนนเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ 50
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จึงกำหนดนโยบายการพัฒนาสมรรถนะและ
ทักษะด้านคณิตศาสตร์ ในศตวรรษที่ 21 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อการพัฒนาผู้เรียน
สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่อไป
10. วัตถุประสงค์
10.1 เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านคณิตศาสตร์ ในศตวรรษที่ 21
โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
10.2 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะการคิดคำนวณขั้นสูงสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
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11. เป้าหมาย
11.1 เชิงผลผลิต (Output)
11.1.1 ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ทุกคน จัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านคณิตศาสตร์
ในศตวรรษที่ 21
11.1.2 นักเรียนมีการพัฒนาสมรรถนะการคิดคำนวณขั้นสูง
11.2 เชิงผลลัพธ์ (Outcome)
11.2.1 ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ สามารถจัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านคณิตศาสตร์
ในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
11.2.2 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะการคิดคำนวณขั้นสูง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
12. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน (SPDCA)
กิจกรรมหลัก/
ที่
ระยะเวลา
ขั้นตอนการดำเนินงาน
1 กิจกรรมที่ 1 จัดทำแนวทางการพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านคณิตศาสตร์
ในศตวรรษที่ 21
1. ขั้นวิเคราะห์ (Situation : S)
1.1 การวิเคราะห์บริบทที่ส่งผลต่อ การพัฒนาสมรรถนะและทักษะ ตุลาคม – ธันวาคม 2564
ด้านคณิตศาสตร์ ในศตวรรษที่ 21
1.2 ผู้เรียนขาดการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์และการแก้ปัญหา
1.3 ออกแบบสำรวจ ความต้องการการพัฒนาขอครูผู้สอน
2. ขั้นวางแผน (Plan : P)
2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ
2.2 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน
2.3 วางแผนการจัดทำแนวทางการพั ฒ นาสมรรถนะและทั ก ษะ
ด้านคณิตศาสตร์ ในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นผู้เรียนพั ฒ นาสมรรถนะ ตุลาคม – ธันวาคม 2564
การคิดคำนวณขั้นสูงสำหรับนักเรียนด้วย การคิดเลขเร็ว คณิตคิดในใจ
การคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) ปริศนา คณิตศาสตร์ มหัสจรรย์
Ken Ken เกมต่อสมการคณิตศาสตร์ เอเมท์ A-MATH ซูโดกุ (Sudoku)
โปรแกรม Geometer's Sketchpad (GSP)
3. ขั้นดำเนินการ (Do : D)
3.1 รวบรวมเอกสารข้อมูล
3.2 จัดทำแนวทาง การพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านคณิตศาสตร์
มกราคม – มิถุนายน 2565
ในศตวรรษที่ 21
3.3 จัดส่งคู่มือให้กับโรงเรียน
4. ขั้นตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน (Check : C)
นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา แนวทางการพัฒนาสมรรถนะ
กรกฎาคม – สิงหาคม 2565
และทักษะด้านคณิตศาสตร์ ในศตวรรษที่ 21
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กิจกรรมหลัก/
ขั้นตอนการดำเนินงาน
5. ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน และรายงานผลการดำเนินงาน
(Act : A)
5.1 การสังเคราะห์รูปแบบ แนวทางการพัฒนาสมรรถนะและทักษะ
ด้านคณิตศาสตร์ ในศตวรรษที่ 21 ตามมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในแต่ละชั้น
5.2 รวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้อง จัดทำเป็นรายงานผลการดำเนินงาน
แนวทางการพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านคณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21
2 กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาผู้เรียนให้คิดเลขเป็น ตามมาตรฐานการเรียนรู้
และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในแต่ละชั้นปี โดยเน้นผู้เรียน
มีทักษะการคิดคำนวณ ด้วยการคิดเลขเร็ว คณิตคิดในใจ การคิดเลข
เร็วแบบอินเดีย(เวทคณิต) ปริศนา คณิตศาสตร์ มหัสจรรย์ Ken Ken
เกมต่ อ สมการคณิ ต ศาสตร์ เอเมท์ A-MATH ซู โ ดกุ (Sudoku)
โปรแกรม Geometer's Sketchpad (GSP)
1. ขั้นวิเคราะห์ (Situation : S)
1.1 การวิเคราะห์บริบทที่ส่งผลต่อ การพัฒนาผู้เรียนให้คิดเลขเป็น
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ใน
แต่ละชั้นปี โดยเน้นผู้เรียนมีทักษะการคิดคำนวณ
1.2 ผู้เรียนขาดการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์และการแก้ปัญหา
1.3 ออกแบบสำรวจ ความต้องการการพัฒนาขอครูผู้สอน
2. ขั้นวางแผน (Plan : P)
2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ
2.2 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน
2.3 วางแผนการพัฒนาผู้เรียนให้คิดเลขเป็น ตามมาตรฐานการเรียนรู้
และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในแต่ละชั้นปี โดยเน้นผู้เรียน
มีทักษะการคิดคำนวณ
3. ขั้นดำเนินการ (Do : D)
3.1 การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน
3.2 คณะกรรมการ ติดตามการใช้แนวทาง พัฒนาสมรรถนะการคิด
คำนวณขั้นสูงสำหรับนักเรียน
3.3 การแข่งขัน คิดเลขเร็ว (ออนไลน์) การประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินงาน
3.4 การประกวด และกระบวนการการปฏิบัติที่เป็นเลิศ และเป็น
แบบอย่างได้ (Best Practice)การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน
ที่

ระยะเวลา
สิงหาคม – กันยายน 2565

ตุลาคม – ธันวาคม 2564

ตุลาคม – ธันวาคม 2564

มกราคม – มิถุนายน 2565
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กิจกรรมหลัก/
ระยะเวลา
ขั้นตอนการดำเนินงาน
4. ขั้นตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน (Check : C)
นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา การพัฒนาผู้เรียนให้คิด
กรกฎาคม – สิงหาคม 2565
เลขเป็น ตามมาตรฐานการเรีย นรู้ และตัว ชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ในแต่ละชั้นปี โดยเน้นผู้เรียนมีทักษะการคิดคำนวณ
5. ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน และรายงานผลการดำเนินงาน
(Act : A)
5.1 การสังเคราะห์รูปแบบ การพัฒนาผู้เรียนให้คิดเลขเป็น ตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในแต่ละชั้นปี
สิงหาคม– กันยายน 2565
โดยเน้นผู้เรียนมีทักษะการคิดคำนวณ
5.2 รวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้อง จัดทำเป็นรายงานผลการพัฒนาผู้เรียน
ให้คิดเลขเป็น ตามมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ในแต่ละชั้นปี โดยเน้นผู้เรียนมีทักษะการคิดคำนวณ
3 กิจกรรมที่ 3 จัดทำคู่มือการพัฒนาครู โปรแกรม Geometer's Sketchpad
(GSP)และ GEOGEBRA เพื่อพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์
1. ขั้นวิเคราะห์ (Situation : S)
1.1 การวิ เ คราะห์ บ ริ บ ทที ่ ส ่ ง ผลต่ อ การพั ฒ นาครู โปรแกรม
Geometer's Sketchpad (GSP)และ GEOGEBRA เพื ่ อ พั ฒ นาทั ก ษะ ตุลาคม – ธันวาคม 2564
ทางคณิตศาสตร์
1.2 ผู้เรียนขาดการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์และการแก้ปัญหา
1.3 ออกแบบสำรวจ ความต้องการการพัฒนาขอครูผู้สอน
ที่

2. ขั้นวางแผน (Plan : P)
2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ
2.2 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน
ตุลาคม – ธันวาคม 2564
2.3 วางแผนการจัดทำคู่มือการพัฒนาครู โปรแกรม Geometer's
Sketchpad (GSP)และ GEOGEBRA เพื่อพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์
3. ขั้นดำเนินการ (Do : D)
3.1 การประชุมคณกรรมการดำเนินงาน
3.2 สรุปและรายงานผล

มกราคม – มิถุนายน 2565

4. ขั้นตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน (Check : C)
นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา การพัฒนาครู โปรแกรม
Geometer's Sketchpad (GSP)และGEOGEBRA เพื ่ อ พั ฒ นาทั ก ษะ กรกฎาคม – สิงหาคม 2565
ทางคณิตศาสตร์

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

126

ที่

กิจกรรมหลัก/
ระยะเวลา
ขั้นตอนการดำเนินงาน
5. ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน และรายงานผลการดำเนินงาน
(Act : A)
5.1 การสั ง เคราะห์ ร ู ป แบบ จั ด ทำคู ่ ม ือ การพัฒ นาครู โปรแกรม
Geometer's Sketchpad (GSP)และGEOGEBRA เพื่อพัฒนาทักษะทาง
สิงหาคม – กันยายน 2565
คณิตศาสตร์
5.2 รวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้อง จัดทำเป็นรายงานผลการพัฒนาครู
โปรแกรม Geometer's Sketchpad (GSP)และ GEOGEBRA เพื่อพัฒนา
ทักษะทางคณิตศาสตร์

13. กิจกรรมใช้งบประมาณ
จำนวน 8,640บาท (แปดพันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 1 จัดทำแนวทางการพัฒนาสมรรถนะ
และทักษะด้านคณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21
(ไตรมาสที่ 1-2 )
1.1 รวบรวมเอกสารข้อมูล
1.2 จัดทำแนวทาง การพัฒนาสมรรถนะและ
ทักษะด้านคณิตศาสตร์ ในศตวรรษที่ 21
1.3 จัดส่งคู่มือให้กับโรงเรียน
รวม กิจกรรมที่ 1
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาสมรรถนะการคิดคำนวณ
ขั้นสูงสำหรับนักเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้
และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ใน
แต่ละชั้นปี โดยเน้นผู้เรียนมีทักษะการคิดคำนวณ
ด้วยการคิดเลขเร็ว คณิตคิดในใจ การคิดเลขเร็ว
แบบอินเดีย (เวทคณิต) ปริศนา คณิตศาสตร์
มหัศจรรย์ Ken Ken เกมต่อสมการคณิตศาสตร์
เอแมท์ A-MATH ซู โดกุ (Sudoku) โปรแกรม
Geometer's Sketchpad (GSP)
(ไตรมาสที่ 1-3)
2.1 การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน
2,520
2.2 คณะกรรมการ ติดตามการใช้แนวทางพัฒนา
5,040
สมรรถนะการคิดคำนวณขั้นสูงสำหรับนักเรียน
2.3 การแข่งขัน คิดเลขเร็ว(ออนไลน์) เกียรติบัตร
1,080
พร้อมกรอบ 120 x 9 = 1,080
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กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
2.4 การประกวด และกระบวนการการปฏิบตั ิ
ที่เป็นเลิศ และเป็นแบบอย่างได้ (Best Practice)
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน
รวม กิจกรรมที่ 2
7,560
1,080
กิจกรรมที่ 3 จัดทำคู่มือการพัฒนาครู โปรแกรม
Geometer's Sketchpad (GSP)และGEOGEBRA
เพื่อพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ ผ่านระบบ
google classroom (ไตรมาสที่ 2-3 )
3.1 การประชุมคณกรรมการดำเนินงาน
3.2 สรุปและรายงานผล
รวม กิจกรรมที่ 3
งบประมาณรวมทั้งสิ้น(ถัวจ่ายทุกรายการ)
7,560
1,080

รวม
(บาท)

8,640

8,640

14. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล

ผลผลิต(Output)
ร้ อ ยละ 100 ของครู ผ ู ้ ส อนวิ ช าคณิ ต ศาสตร์
ในโรงเรี ย นสั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชีย งราย เขต 4 ทุกคน จัดกิจกรรม
การพั ฒ นาสมรรถนะและทั ก ษะด้ า นคณิ ต ศาสตร์
ในศตวรรษที่ 21

- แบบทดสอบคณิตศาสตร์
คิดเลขเป็น
- โปรแกรมรายงานผล
คณิตศาสตร์ คิดเลขเป็น

- แบบรายงานผลผู้เรียนคิด
เลขเป็นตามมาตรฐานการ
เรี ย นรู ้ และตั ว ชี ้ ว ั ด กลุ่ ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ในแต่ละชั้นปี โดยเน้นผู้เรียน
มีทักษะการคิดคำนวณ

ผลลัพธ์ (Outcome)
1) ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ สามารถจัดกิจกรรม
ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาสมรรถนะและทั ก ษะด้ า น
คณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) ผู้เรียนเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ทุกคน
ได้ พ ั ฒ นาสมรรถนะการคิ ด คำนวณขั ้ น สู ง สำหรั บ
นักเรียน

ผลการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์
ในแต่ละชั้นปี โดยเน้น
ผู้เรียนมีทักษะการคิด
คำนวณ ผ่านการประเมิน
ในระดับดีขึ้นไป

- แบบรายงานผลการ
พั ฒ นาสมรรถนะการคิ ด
คำนวณขั้นสูงสำหรับนักเรียน
ตามมาตรฐานการเรียนรู้
และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ในแต่
ละชั้นปี

15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้เรีย นมี การพั ฒ นาสมรรถนะและทั กษะด้า นคณิ ต ศาสตร์ ในศตวรรษที่ 21ทักษะการคิด คำนวณ
ด้วยการท่องสูตรคูณ คิดเลขเร็ว คิดเลขในใจ และเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต)
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1. ชื่อโครงการ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การสร้างงานอาชีพในสถานศึกษา
2. แผนงาน

พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

3. ความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
3.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
3.3 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน(พ.ศ.2564- 2565) ของ สพฐ. กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา
ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
3.4 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ สพป.เชียงราย เขต 4 กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
4. ลักษณะโครงการ

( ) โครงการใหม่

5. ผู้รับผิดชอบ

นางไพรฑูลย์ สายโท

(✓) โครงการต่อเนื่อง

6. ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
7. สถานที่ดำเนินงาน สำนักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
8. งบประมาณดำเนินงานได้จาก ( ) สพฐ. (✓) สพป.เชียงราย เขต 4 ( ) อื่น ๆ (ระบุ)............................
9. หลักการและเหตุผล
รัฐบาลได้มีนโยบายกำหนดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความสำคัญทั้งการศึกษาในระบบ
และการศึกษาทางเลื อกไปพร้อมกัน ตามแผนการศึกษาแห่ งชาติ แผนพัฒ นาการศึกษา นโยบายของรัฐบาล
นโยบายของกระทรวง ต่างมุ่งเน้นการจัดการศึกษา “เพื่อชีวิตและสังคม” ให้เยาวชนของชาติ คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้
มีวัฒ นธรรม คุณ ธรรม สามารถทำงานเป็นกลุ่ ม พึ่งตนเองและเห็ นแนวทางใน การประกอบอาชีพ รวมทั้ง
สามารถใช้ความรู้ ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีให้ เกิดประโยชน์ในชีวิ ต และนอกจากนั้ น นโยบายของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่ให้ขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน(Quick Win)ในด้านการพัฒนาทักษะอาชีพ
ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลจึงมีความจำเป็น
ที่จะต้องเพิ่มทักษะด้านการประกอบวิชาชีพบูร ณาการในกิจกรรมการเรียนการสอน ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ
จริง มุ่งสู่การสร้างงานอาชี พและธุรกิจ โดยส่งเสริมผู้เรียน ได้เรียนรู้เกี่ยวกับงานอาชีพที่ หลากหลาย มีเจตคติ
ที่ดีต่อการทำงาน ซึ่งครูผู้สอนจำเป็นต้องจัดการเรียนรู้ ประสบการณ์ที่หลากหลายให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานได้
สร้างสรรค์งานอย่างหลากหลาย ดำเนินการในลักษณะธุรกิจได้ และโรงเรียนต้องมีความพร้อมในการจัดการเรียนรู้
ในด้านงานอาชีพ ปลูกฝังคุณลักษณะที่ดีให้กับนักเรียนตามจุดหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
สำนั กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริม การเรียนรู้
เกี่ยวกับงานอาชีพในสถานศึกษาทัง้ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและกิจกรรมเสริมหลักสูตร แต่ในการดำเนินงาน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เป็นการเรียนแต่เนื้อหา ทฤษฎี ไม่ได้ฝึกปฏิบัติทักษะงานอาชีพ และครูผู้สอน
ไม่มีความถนัด ไม่มีความรู้ความชำนาญด้านการงานอาชีพ งานอาชีพที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่จะเป็นไปตามความถนัดของครู
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ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการส่งเสริมด้านการจัดการศึกษาสู่การสร้างงานอาชีพในสถานศึกษาให้สอดคล้อง
กับนโยบายของรัฐบาล ดังนั้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จำเป็นต้องมี
การพัฒนาส่งเสริมทักษะการจั ดกิจกรรมการเรียนรู้งานอาชีพให้กับ นักเรียนและส่งเสริมให้สถานศึกษาสร้าง
เครือข่ายในการจัดกิจกรรมเสริมทักษะอาชีพให้กับผู้เรียน
10. วัตถุประสงค์
10.1 เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนงานอาชีพ ให้นักเรียน
ได้รับการฝึกทักษะในการปฏิบัติเกีย่ วกับงานอาชีพ ตามความถนัดและความสนใจ เชื่อมโยงสู่ทักษะการสร้างอาชีพ
10.2 เพื่อพัฒนาครูให้มีทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านงานอาชีพและนำสู่การจัดกิจกรรมในห้องเรียน
11. เป้าหมาย
11.1 เชิงผลผลิต (Output)
11.1.1 โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด จัดกิจกรรมการเรียนการสอนงานอาชีพให้กับผู้เรียน
11.1.2 ครูร้อยละ 80 มีทักษะในการทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ดา้ นงานอาชีพและนำสู่การจัด
กิจกรรมในห้องเรียน
11.1.3 นั กเรียนร้อยละ 80 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้ นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รั บ
การฝึกทักษะในการปฏิบัติเกี่ยวกับงานอาชีพ ตามความถนัดและความสนใจ เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ
11.2 เชิงผลลัพธ์ (Outcome)
11.2.1 โรงเรียนมีผลิตภัณฑ์ดา้ นอาชีพที่เกิดจากการพัฒนาทักษะอาชีพให้กับผู้เรียนทีห่ ลากหลาย
นักเรียนมีทักษะในการปฏิบัติเกี่ยวกับงานอาชีพ ตามความถนัดและความสนใจ
11.2.2 ครูมที ักษะในการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ดา้ นงานอาชีพ
11.2.3 นักเรียนมีทักษะในการปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับงานอาชีพตามความถนัดและความสนใจ
12. วิธีดำเนินการ/ขัน้ ตอนการดำเนินงาน (SPDCA)
กิจกรรมหลัก/
ที่
ขั้นตอนการดำเนินงาน
1 ขั้นวิเคราะห์ (Situation : S)
1.1 การดำเนินงานจัดกิจกรรมการเรียนการสอนงานอาชีพ
ของสถานศึกษา
1.2 ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจาการเรียนรู้ 1 โรงเรียน 1 ผลิตภัณฑ์
2 ขั้นวางแผน (Plan : P)
2.1 ศึ กษา วางแผน ออกแบบ การขับเคลื่ อนการส่ งเสริม
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้การสร้างงานอาชีพในสถานศึกษา
2.2 จัดทำโครงการ
3 ขั้นดำเนินการ (Do : D)
3 .1 จั ด ทำข้ อ มู ล สารสนเทศการสอนงานอาชี พ ของ
สถานศึกษาในสังกัด
3.2 ประสานกับหน่วยงานวิทยาลัย เทคนิคต่างๆ เพื่อจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น และพัฒนาทักษะ
ทักษะการจัดกิจกรรมการสอนงานอาชีพในสถานศึกษา

ระยะเวลา
ตุลาคม - ธันวาคม 2564

ตุลาคม - ธันวาคม 2564

ตุลาคม - ธันวาคม 2564
ตุลาคม - ธันวาคม 2564
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ที่

กิจกรรมหลัก/
ขั้นตอนการดำเนินงาน
3.3 ประสานกับหน่วยงานบริษัทเป็นคุณ เชียงใหม่ เพื่อจัด
กิจกรรมฝึกทักษะการสอนงานอาชีพในสถานศึกษา
3.4 แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศติดตามผลการดำเนินงานการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนการสร้างงานอาชีพในสถานศึกษา
3.5 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาที่มีผลงาน
ด้านการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการสร้างงาน
อาชีพในสถานศึกษา
3.6 กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมทักษะ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับครูที่สอนโครงงานอาชีพ
หรือวิชาการงานอาชีพ

4 4. ขั้นตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน (Check : C)
4.1 กิจกรรมที่ 2 นิเทศ กำกับและติดตาม การดำเนินงาน
การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นกาสอนการสร้ า งงานอาชี พ ใน
สถานศึกษา
4.2 กิจกรรมที่ 3 ยกย่อง เชิดชูเกียรติโรงเรียนทีม่ ีผลงานด้าน
การส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการสร้างงานอาชีพใน
สถานศึกษา
5 ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน และรายงานผลการ
ดำเนินงาน(Act : A)
สรุปผลการดำเนินงานการ
5.1 ผลการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การสร้างงาน
อาชีพในสถานศึกษา
5.2 ผลการนิ เทศส่งเสริมการดำเนิ นงานการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนการสร้างงานอาชีพในสถานศึกษา
5.3 จำนวนโรงเรียนที่มผี ลงานด้านการส่งเสริมการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนการสร้างงานอาชีพในสถานศึกษา

ระยะเวลา
ตุลาคม - ธันวาคม 2564
ตุลาคม - ธันวาคม 2564
ตุลาคม - ธันวาคม 2564
กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2565

มกราคม - สิงหาคม 2565
สิงหาคม 2565

สิงหาคม - กันยายน 2565
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13. กิจกรรมใช้งบประมาณ
จำนวน 45,640บาท (สี่หมื่นห้าพันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้ :
งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใช้งบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิ งปฏิบัติการส่งเสริม
ทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับ
ครูที่สอนโครงงานอาชีพหรือวิชาการงานอาชีพ
(ไตรมาสที่ 3)
1.1 ค่าอุปกรณ์ในการฝึกทักษะ
- 15,000
การผลิตของที่ระลึกและของชำร่วย
1 .2 ค่ าอ าห ารแ ละอ าห ารว่ า ง แ ล ะ
เครื่ อ งดื่ ม สำหรั บ ผู้ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม และ
คณะทำงาน
1.2.1 โร ง เรี ย น ใน อ ำ เภ อ เทิ ง
6,580
จำนวน 47 โรงเรียน 47 ×140 =6580 บาท
- คณะทำงาน 14 คน 14 ×140 =1,960 บาท
1,960
1.2.2 โรงเรียนในอำเภอเชียงของและ
6,440
อำเภอขุ นตาลจำนวน46 โรงเรี ย น46 ×140
=6440 บาท
- คณะทำงาน 14 คน 14 ×140 =1,960 บาท
1,960
1.3 โรงเรียนในอำเภอเวียงแก่นและอำเภอ
5,740
พญาเม็งราย จำนวน 41 โรงเรียน
41 ×140 =5740 บาท
- คณะทำงาน 14 คน 14 ×140 =1,960 บาท
1,960
1.3 ค่าวิทยากรฝึกอบรม จำนวน 3 วัน วันละ
6,000
2,000 บาท
รวม กิจกรรมที่ 1
6,000
24,640 15,000
กิ จ กรรมที่ 2นิ เ ทศ กำกั บ และติ ด ตาม การ
ดำเนินงานการจัดกิจกรรมการเรี ยนกาสอนการ
สร้างงานอาชีพในสถานศึกษา
รวม กิจกรรมที่ 2
กิจกรรมที่ 3 ยกย่อง เชิดชูเกียรติโรงเรียนทีม่ ี
ผลงานด้านการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนการสร้างงานอาชีพในสถานศึกษา
(ไตรมาสที่ 4)
รวม กิจกรรมที่ 3
งบประมาณรวมทั้งสิ้น(ถัวจ่ายทุกรายการ)
6,000
24,640 15,000
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รวม
(บาท)

15,000

6,580
1,960
6,440
1,960
5,740
1,960
6,000
45,640

-

45,640
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14. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ผลผลิต(Output)
1) โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
งานอาชีพให้กับผู้เรียน
2) ครูร้อยละ 80 มีทักษะในการทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ด้านงานอาชีพและนำสู่การจัดกิจกรรมในห้องเรียน
3) นักเรียนร้อยละ 80 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ได้รับการฝึ กทักษะในการปฏิบัติเกี่ยวกับ
งานอาชี พ ตามความถนั ดและความสนใจ เชื่ อมโยงสู่ อาชี พและ
การมีงานทำ
ผลลัพธ์ (Outcome)
1) โรงเรียนมีผลิตภัณฑ์ด้านอาชีพที่เกิดจากการพัฒนาทักษะ
อาชีพให้กับ ผู้เรียนที่ห ลากหลายนักเรียนมีทักษะในการปฏิบัติ
เกี่ยวกับงานอาชีพ ตามความถนัดและความสนใจ
2) ครูมที ักษะในการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ดา้ นงานอาชีพ
3) นักเรียนมีทักษะในการปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับงานอาชีพ
ตามความถนัดและความสนใจ

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้วัด
และประเมินผล

- การนิเทศ
- การสัมภาษณ์/
สอบถาม

- แบบนิเทศ
- แบบสัมภาษณ์/
แบบสอบถาม

- การนิเทศ
- การสัมภาษณ์/
สอบถาม

- แบบนิเทศ
- แบบสัมภาษณ์/
แบบสอบถาม

15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
15.1 โรงเรียนมีผลิตภัณฑ์จากการสอนงานอาชีพอย่างน้อยโรงเรียนละ 1 อาชีพ
15.2 นักเรียนมีทักษะและสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ สามารถวางเส้นทางการศึกษาสู่การประกอบอาชีพ
ได้ตรงความถนัด
15.3 นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน

ลงชื่อ
ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ
(
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1. ชื่อโครงการ การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย สพป.เชียงราย เขต 4
2. แผนงาน

พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

3. ความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
3.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้
3.3 แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ สพฐ. เรื่องที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา
ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
3.4 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ สพป.เชียงราย เขต 4 กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
4. ลักษณะโครงการ

( ) โครงการใหม่

() โครงการต่อเนื่อง

5. ผู้รับผิดชอบ

นางสาวประภัสสร ฟังช้า , นางสาวพรรณิภา ประยูรคำ

6. ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565
7. สถานที่ดำเนินงาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 และโรงเรียนในสังกัด

8. งบประมาณดำเนินงานได้จาก ( ) สพฐ. () สพป.เชียงราย เขต 4 ( ) อื่น ๆ (ระบุ)............................
9. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุง พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อสร้าง
ผลผลิต ผลลัพธ์ให้เกิดกับผู้เรีย นได้อย่างสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ในช่วงของแผนพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) และยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ซึ่งได้ระบุ
สาระสำคัญเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่สามารถตอบสนอง
ต่อเป้าหมายของการพัฒนาประเทศได้ทั้งมิติความมั่นคง มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติการบริหารจัดการภาครัฐ
ได้อย่างเป็นรูปธรรม กระบวนการจัดการศึกษาจึงมีความสำคัญภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามสถานการณ์
ปัจจุบันของสังคมไทย การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ
สติปัญญา มีความรู้ มีคุณธรรม และสืบทอดวัฒนธรรม สามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขส่งเสริมให้
ประชาชนพึ่งตนเองได้ สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีที่ระบุคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
โดยมุ่งหวังให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้วตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ภาษาไทยมีความสำคัญทั้งในฐานะที่เป็นภาษาประจำชาติ เป็นมรดกทางวัฒนธรรมและเป็นเอกลักษณ์
ของชาติไทย การใช้ภาษาไทยจึงเป็นทักษะที่ผู้ใช้ต้องฝึกฝนให้เกิดความชำนาญไม่ว่าจะเป็นการอ่านการเขียน
การฟัง และการพูด รวมทั้งการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ทางภาษา เพื่อสื่อสารให้เกิดประสิทธิภาพ
และใช้อย่างคล่องแคล่ว มีวิจารณญาณ มีคุณธรรม และมีนิสัยรักการอ่าน ถ้านักเรียนมีความรู้ความสามารถ
ในการใช้ภาษาไทยอย่างเหมาะสมกับระดับชั้นแล้ว จะทำให้การเรียนการสอน การเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ
ดำเนินได้ด้วยความราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ หมวด ๔ มาตรา ๒๒ กำหนดไว้ว่า การจัดการศึกษา
ต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถ เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
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สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในปีการศึกษา 2564 มีจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตาม
นโยบาย “เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน” โดยมุ่งให้ความสำคัญกับการอ่านเขียนภาษาไทยของ
นักเรียนมาอย่างจริงจังและต่อเนื่องและขับเคลื่อนการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ให้เป็นไปอย่างเข้มแข็งและ
เป็ น รู ป ธรรม เพื ่ อ การพั ฒ นานั ก เรี ย นชั ้น ประถมศึ ก ษาปี ท ี่ 1 - 3 ให้ อ ่ า นออกเขี ย นได้ พั ฒ นานั ก เรียน
ชั้นประถมศึกษาที่ 4-6 ให้อ่านคล่องเขียนคล่อง และพัฒนานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ให้มีสมรรถนะ
การอ่านขั้นสูง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ได้ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน โรงเรียน
ในเขตพื้นที่บริการ โดยดำเนินการจัดการศึกษา จำนวน 7 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้แก่
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอเทิง 1 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอเทิง 2
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอขุนตาล กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอพญาเม็งราย
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอเชียงของ 1 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอเชียงของ 2
และกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอเวียงแก่น มีบุคลากร ครู นักเรียน สถานศึกษา หน่วยงาน
ทางการศึกษา 5 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเทิง อำเภอขุนตาล อำเภอพญาเม็งราย อำเภอเวียงแก่น และ
อำเภอเชียงของ มีโรงเรียนในสังกัด 128 โรงเรียน 1 สาขา 4 ห้องเรียน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนตามนโยบาย“เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน” และมุ่งพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทยให้โรงเรียนในสังกัด เนื่องจากโรงเรียนมีความต้องการให้นักเรียนมี ความรู้ ความสามารถ
ในการพูด การฟัง การอ่านและการเขียน และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้กลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษาไทย
มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พร้อมทั้งพัฒนาการอ่าน การเขียน การฟัง และการพูดไปพร้อมกัน ให้นักเรียนมี
โอกาสเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ การทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-Net จำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ
จัดการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนมีผลการทดสอบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สูงขึ้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จึงตระหนักถึงความสำคัญ จึงได้จัดทำโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้
ภาษาไทย เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ให้มีคุณภาพ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ที่สูงขึ้น จะส่งผลให้นักเรียนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ปัญหาการอ่านเขียนภาษาไทยต่ำกว่าเกณฑ์
ลดลง ทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีคุณธรรม มีจิตสำนึกความเป็นไทย มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร
การศึ กษาขั ้ นพื ้ นฐาน มี ผลสั มฤทธิ ์ ทางการเรี ยน กลุ ่ มสาระภาษาไทยเพิ ่ มขึ ้ นตามจุ ดเน้ น ของสำนั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพและเกิดประสิทธิผลต่อประเทศชาติต่อไป
10. วัตถุประสงค์
10.1 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยให้สูงขึ้น
10.2 เพื่อให้ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนในสังกัด จำนวน 128 โรงเรียน 1 สาขา
4 ห้องเรียน สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
10.3 เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
10.4 เพื่อให้ครูโรงเรี ยนบนพื้นที่สูงในสังกัด สามารถจัดกิจกรรมตามแนวทางการพัฒนาทักษะการฟัง
และพูดภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้ใหญ่บนพื้นที่สูงของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 4 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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10.5 เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยของครูผู้สอนในสังกัด
10.6 เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของโรงเรียนในสังกัด
10.7 เพื่อพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้และได้มาตรฐาน
10.8 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านทั้งระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับโรงเรียน
ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
10.9 เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้เกิดขึ้นกับผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนอย่างยั่งยืน
10.10 เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของนักเรียนในการเข้าแข่งขันทักษะวิชาการในด้านต่าง ๆ
10.11 เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรม กล้าแสดงออกทางความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และพัฒนาทักษะ
ในการแข่งขันวิชาการ
10.12 เพื่อโรงเรียนการจัดการศึกษาตามแนวทางทวิ/พหุภาษา โดยใช้ภาษาแม่เป็นฐาน
11. เป้าหมาย
11.1 เชิงผลผลิต (Output)
11.1.1 ครูผู้สอนภาษาไทยโรงเรียนในสังกัดจัดการเรียนการสอนภาษาไทยได้อย่างมีคุณภาพ
11.1.2 โรงเรียนในสังกัดจัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยตามนโยบาย และจุดเน้นของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
11.2 เชิงผลลัพธ์ (Outcome)
11.2.1 ครูผ ู้ส อนภาษาไทยโรงเรียนในสั ง กัด จัด การเรียนการสอนภาษาไทยตามมาตรฐาน
การเรียนรู้และตัวชี้วัดหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. 2551
11.2.2 โรงเรี ย นในสั ง กั ด มี ก ารดำเนิ น กิ จ กรรมที ่ ส ่ ง เสริ ม ทั ก ษะการเรี ย นรู ้ ภ าษาไท ยที ่ มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
12. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน (SPDCA)
กิจกรรมหลัก/
ที่
ขั้นตอนการดำเนินงาน
1. กิจกรรมที่ 1 พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย
1. ขั้นวิเคราะห์ (Situation : S)
1.1 ศึกษาผลการนิเทศติดตาม และผลการดำเนินงาน
กิ จ กรรมต่ า งๆ ของกลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ ภ าษาไทยที่
ดำเนินการเสร็จสิ้นหรือกำลังพัฒนา
1.2 ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการจากผลการนิเทศ
ติดตาม และผลการดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทยที่ดำเนินการเสร็จสิ้นหรือ กำลังพัฒนา
2. ขั้นวางแผน (Plan : P)
2.1 เสนออนุมัติแผนงานโครงการ และงบประมาณ
2.2 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
2.3 จัดทำหนังสือแจ้งโรงเรียนเพื่อนิเทศ ติดตาม
2.4 จัดเตรียมเอกสาร เครื่องมือในการดำเนินงาน

ระยะเวลา
ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565
ตุลาคม 2564
ตุลาคม - พฤศจิกายน 2564

พฤศจิกายน 2564
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ที่

2.

กิจกรรมหลัก/
ระยะเวลา
ขั้นตอนการดำเนินงาน
3. ขั้นดำเนินการ (Do : D)
3.1 ประชุ ม จั ด ทำเครื ่ อ งมื อ การนิ เ ทศ ติ ด ตาม และ
พฤศจิกายน - ธันวาคม 2564
แนวทางการพัฒ นาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย
สพป.เชียงราย เขต 4
3.2 สร้ างเครื อข่ ายครู แกนนำร่ วมคิ ดพาทำนวั ตกรรม
ธันวาคม 2564
เสริมสร้างสมรรถนะการอ่าน และการเขียน
3.3 ร่วมคิดพาทำนวัตกรรมเสริมสร้างสมรรถนะการอ่าน
ธันวาคม 2564
และการเขียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
3.4 ร่วมคิดพาทำนวัตกรรมเสริมสร้างสมรรถนะการอ่าน
มกราคม 2565
ขั้นสูง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
3.5 จั ดส่ งแนวทางเสริ มสร้ างสมรรถนะการอ่ าน และ
มกราคม 2565
การเขียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และแนวทางเสริมสร้าง
สมรรถนะการอ่านขั้นสูง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
3.6 อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะการอ่าน และ
มีนาคม - เมษายน 2565
การเขียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และแนวทางเสริมสร้าง
สมรรถนะการอ่านขั้นสูง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
ผ่านระบบออนไลน์
3.7 การคัดเลือกนวัตกรรมส่งเสริมการอ่านและการเขียน
เพื่อมอบรางวัลครูภาษาไทยต้นแบบ สพป.ชร.4 ระดับเขตพื้นที่
4. ขั้นตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน (Check : C)
4.1 นิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน พฤศจิกายน 2564 - กันยายน 2565
ภาษาไทยตามนโยบายและจุดเน้น สพป.เชียงราย เขต 4 และ สพฐ.
4.2 ติดตาม ตรวจสอบผลการดำเนินการตามกิจกรรมในโครงการ พฤศจิกายน 2564 - กันยายน 2565
4.3 ประเมินความพึงพอใจของครู และผู้บริหารโรงเรียน
กันยายน 2565
5. ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน และรายงานผลการดำเนินงาน
(Act : A)
วิเคราะห์ สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน
กันยายน 2565
**เป้าหมาย 128 โรงเรียน 1 สาขา 4 ห้องเรียน
กิ จ กรรมที ่ 2 ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาทั ก ษะภาษาไทย ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565
เพื่อการสื่อสารสำหรับผู้ใหญ่บนพื้นที่สูงตามพระราชดำริ
สมเด็ จ พระกนิ ษ ฐาธิ ร าชเจ้ า กรมสมเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
1. ขั้นวิเคราะห์ (Situation : S)
1.1 ศึกษาผลการนิเทศติดตาม และผลการดำเนินงาน
ตุลาคม 2564
โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
สำหรั บ ผู ้ ใ หญ่ บ นพื ้ น ที ่ ส ู ง ตามพระราชดำริ ส มเด็ จ พระ
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ที่

กิจกรรมหลัก/
ขั้นตอนการดำเนินงาน
กนิ ษ ฐาธิ ร าชเจ้ า กรมสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด า ฯ
สยามบรมราชกุมารี ที่ดำเนินการเสร็จสิ้นหรือกำลังพัฒนา
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1.2 ศึกษาสภาพปัญหา และความต้องการจากผลการ
นิเทศ ติดตาม และผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและ
พัฒ นาทักษะภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้ใหญ่บน
พื ้ น ที ่ ส ู ง ตามพระราชดำริ ส มเด็ จ พระกนิ ษ ฐาธิ ร าชเจ้ า
กรมสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2. ขั้นวางแผน (Plan : P)
2.1 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
2.2 จัดทำหนังสือแจ้งโรงเรียนเพื่อนิเทศ ติดตาม
2.3 จัดเตรียมเอกสาร เครื่องมือในการดำเนินงาน
3. ขั้นดำเนินการ (Do : D)
3.1 ประชุมจัด ทำเครื ่ องมื อ การนิเ ทศ ติดตาม และ
แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาไทยเพื่อ การ
สื่อสารในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (Covid – 19)
3.2 จัดส่งแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริ ม
ทั ก ษะภาษาไทยเพื ่ อ การสื ่ อ สารในสถานการณ์ก ารแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19)
3.3 อบรมเชิงปฏิบัติการครูโรงเรียนบนพื้นที่สูงในสังกัด
เรื่องการจัดกิจ กรรมการเรีย นรู้ส ่งเสริมทักษะภาษาไทย
เพื่อการสื่อสารในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) ผ่านระบบออนไลน์
3.4 การคัดเลือกนวัตกรรมการส่งเสริมทักษะภาษาไทย
เพื่อการสื่อสารในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (Covid – 19) รางวัลโรงเรียนที่
ส่งเสริมทักษะภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้ใหญ่บน
พื้นที่สูง ระดับเขตพื้นที่
3.5 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี และวิธีปฏิบัติ
ที่เป็นเลิศการส่งเสริมทักษะภาษาไทยเพื่อการสื่อสารใน
สถานการณ์การแพร่ร ะบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา
2019 (Covid – 19)

ระยะเวลา

ตุลาคม - พฤศจิกายน 2564

พฤศจิกายน 2564

ธันวาคม 2564

ธันวาคม 2564
ธันวาคม 2564

มีนาคม 2565

เมษายน 2565
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ที่

3.

กิจกรรมหลัก/
ขั้นตอนการดำเนินงาน
4. ขั้นตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน (Check : C)
4.1 นิเทศ ติดตามกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทัก ษะ
ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสารสำหรับผู้ ใหญ่บนพื้น ที่ส ู ง ตาม
พระราชดำริ ส มเด็ จ พระกนิ ษ ฐาธิ ร าชเจ้ า กรมสมเด็ จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
4.2 ติดตาม ตรวจสอบผลการดำเนินการตามกิจกรรม
ในโครงการ
4.3 ประเมินความพึงพอใจของครู และผู้บริหารโรงเรียน
5. ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน และรายงานผลการดำเนินงาน
(Act : A)
วิเคราะห์ สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน
**เป้าหมาย 14 โรงเรียน 1 สาขา 4 ห้องเรียน
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนา
ห้องสมุดมีชีวิต
1. ขั้นวิเคราะห์ (Situation : S)
วางแผนกิจกรรมจากการวิเคราะห์สรุปรายงานโครงการ
ในปีที่ผ่านมา และสภาพปัญหาการจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
อ่านในระดับโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา
2. ขั้นวางแผน (Plan : P)
2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนิน โครงการส่งเสริม
นิสัยรักการอ่าน และพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต
2.2 วางแผนจัดทำแนวทางการดำเนินงานโครงการฯ
และออกแบบเครื่องมือการนิเทศ กำกับ ติดตาม
3. ขั้นดำเนินการ (Do : D)
3.1 จัดทำแนวทางการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนา
ห้องสมุดมีชีวิต ปีงบประมาณ 2565 ให้กับโรงเรียน จำนวน
128 โรงเรียน 1 สาขา 4 ห้องเรียน
3.2 โรงเรียน รักการอ่าน
ระดับปฐมวัย
“อ่านนิทานบันดาลใจ
ระดับประถมศึกษา
“ลายมือด้วยบันทึกรักการอ่าน”
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
“ลายมือสวยด้วยบันทึกรักอ่าน”
ผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา
“ลายมือสวยด้วยบันทึกการอ่าน”

ระยะเวลา
ตุลาคม - ธันวาคม 2564
และ มกราคม - กันยายน 2565

กันยายน 2565

ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565
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ที่

4.

กิจกรรมหลัก/
ขั้นตอนการดำเนินงาน
3.3 กิจกรรมการยกย่องเชิดชูเกียรติ ระดับเขตพื้นที่
กิจกรรมประกวด“ลายมือสวยด้วยบันทึกการอ่าน”
4. ขั้นตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน (Check : C)
4.1 นิเทศ ติดตาม(นโยบายและจุดเน้น สพป.เชียงราย
เขต 4 และ สพฐ.)
4.2 ติดตาม ตรวจสอบผลการดำเนินการตามกิจกรรม
ในโครงการ
5. ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน และรายงานผลการดำเนินงาน
(Act : A)
วิเคราะห์ สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน
**เป้าหมาย 128 โรงเรียน 1 สาขา 4 ห้องเรียน
กิจ กรรมที่ 4 กิจ กรรมการแข่งขัน ทักษะภาษาไทยใน
โครงการ กพด.
1. ขั้นวิเคราะห์ (Situation : S)
วางแผนกิจกรรมจากการวิเคราะห์สรุปรายงานโครงการ
ในปี ท ี ่ ผ ่ า นมา และสภาพปั ญ หาการจั ด กิ จ กรรมระดั บ
โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา
2. ขั้นวางแผน (Plan : P)
2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินโครงการฯ
2.2 วางแผนจัดทำแนวทางการดำเนินงานโครงการฯ
และออกแบบเครื่องมือการนิเทศ กำกับ ติดตาม
3. ขั้นดำเนินการ (Do : D)
3.1 จัดทำแนวทางการแนวทาง ปีงบประมาณ 2565
ให้กับโรงเรียนจำนวน 1โรงเรียน คือโรงเรียนสมถวิลจินต
มัยบ้านห้วยแล้ง (ตชด.อนุสรณ์)
3.2 จัดกิจกรรมดังนี้
ระดับปฐมวัย กิจกรรม
“การเล่านิทาน”
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3
“การคัดลายมือ”
ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6
“การอ่านเอาเรื่อง”
3.3 กิจกรรมการยกย่องเชิดชูเกียรติระดับเขตพื้นที่
กิจกรรมประกวด“การเล่านิทานการคัดลายมือการ
อ่านเอาเรื่อง ยกย่องเชิดชูครูผู้ฝึกสอน
4. ขั้นตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน (Check : C)

ระยะเวลา
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ที่

5.

กิจกรรมหลัก/
ขั้นตอนการดำเนินงาน
นิเทศ กำกับ ติดตาม กิจกรรม ตามแบบนิเทศ กำกับ
ติดตาม โดยใช้ประเด็นการติดตามจากแนวทางกิจกรรม โดย
ใช้กรอบการนิเทศติดตามของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ปีงบประมาณ 2565
5. ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน และรายงานผลการดำเนินงาน
(Act : A)
5.1 สรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ
5.2 รายงานผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
**เป้าหมาย 1 โรงเรียน
กิจกรรมที่ 5 การจัดการศึกษาตามแนวทางทวิ/พหุภาษา
โดยใช้ภาษาแม่เป็นฐาน
1. ขั้นวิเคราะห์ (Situation : S)
วางแผนกิจกรรมจากการวิเคราะห์สรุปรายงานโครงการ
ในปี ท ี ่ ผ ่ า นมา และสภาพปั ญ หาการจั ด กิ จ กรรมระดั บ
โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา
2. ขั้นวางแผน (Plan : P)
วางแผนจัดทำแนวทางการดำเนินงานโครงการฯ และ
ออกแบบเครื่องมือการนิเทศ กำกับ ติดตาม
3. ขั้นดำเนินการ (Do : D)
จัดทำแนวทางการจั ด การศึ ก ษาตามแนวทางทวิ / พหุ
ภาษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐานปีงบประมาณ 2565 ให้กับ
โรงเรียน จำนวน 2 โรงเรียน
4. ขั้นตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน (Check : C)
นิเทศ กำกับ ติดตาม กิจกรรม ตามแบบนิเทศ กำกับ
ติดตาม โดยใช้ประเด็นการติดตามจากแนวทางกิจกรรม โดย
ใช้กรอบการนิเทศติดตามของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ปีงบประมาณ 2565
5. ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน และรายงานผลการดำเนินงาน
(Act : A)
5.1 สรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ
5.2 รายงานผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
**เป้าหมาย 2 โรงเรียน

ระยะเวลา
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13. กิจกรรมใช้งบประมาณ
จำนวน 20,100 บาท (สองหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
ภาษาไทย (ไตรมาส 2-3)
ข้ อ 3.6 อบรมเชิ งปฏิ บ ั ต ิ การเสริ มสร้ า ง
สมรรถนะการอ่ า น และการเขี ยนระดั บชั้ น
ประถมศึกษาปี ท ี ่ 1-6 และแนวทางเสริ มสร้ าง
สมรรถนะการอ่านขั้นสูง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1 – 3 ผ่านระบบออนไลน์
- ค่าวิทยากร 1 ท่าน จำนวน 6 ชั่วโมง
3,600
ชั่วโมงละ 600 บาท (600X6) = 3,600 บาท
- ค่ า อาหารและอาหารว่ า งเครื ่ อ งดื่ ม
2,100
จำนวน 15 คน คนละ 140 บาท 1 วัน เป็นเงิน
2,100 บาท
ข้อ 3.7 การคัดเลือกนวัตกรรมส่งเสริมการ
อ่ านและการเขี ยนเพื ่อมอบรางวัลครูภาษาไทย
ต้นแบบ สพป.ชร.4 ระดับเขตพื้นที่
- ค่าเกีย รติบ ัตรพร้อมกรอบเกีย รติบัตร
1,080
จำนวน 9 รางวัล รางวัล ละ 120 บาท รวม
1,080 บาท
- ค่ า อาหารและอาหารว่ า งเครื ่ อ งดื่ ม
2,100
จำนวน 15 คน คนละ 140 บาท 1 วัน เป็นเงิน
2,100 บาท
รวม กิจกรรมที่ 1
3,600 4,200
1,080
กิ จ กรรมที ่ 2 ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาทั ก ษะ
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้ใ หญ่บน
พื้นที่สูงตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐา
ธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
ข้อ 3.3 อบรมเชิงปฏิบัติการครูโรงเรียนบน
พื้นที่สูงในสังกัด เรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ส่ ง เสริ ม ทั ก ษะภาษาไทยเพื ่ อ การสื ่ อ สารใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (Covid – 19) ผ่ า นระบบ
ออนไลน์ (ไตรมาสที่ 1)

รวม
(บาท)
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กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
- ค่ า อาหารและอาหารว่ า งเครื ่ อ งดื่ ม
2,100
จำนวน 15 คน คนละ 140 บาท 1 วั น
เป็นเงิน 2,100 บาท
ข้อ 3.4 การคัดเลือกนวัตกรรมการส่ง เสริ ม
ทักษะภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์
การแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา
2019 (Covid – 19) รางวัลโรงเรียนที่ส่งเสริม
ทักษะภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้ใหญ่
บนพื้นที่สูง (ไตรมาสที่ 3)
- ค่ า อาหารและอาหารว่ า งเครื ่ อ งดื่ ม
2,100
จำนวน 15 คน คนละ 140 บาท 1 วั น
เป็นเงิน 2,100 บาท
- ค่ า กระดาษเกี ย รติ บ ั ต ร จำนวน 2 ริ ม
500
ริมละ 250 บาท รวม 500 บาท
รวม กิจกรรมที่ 2
- 4,200
500
กิจ กรรมที่ 3 ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และ
พัฒนาห้องสมุดมีชีวิต (ไตรมาสที่ 1 - 4)
ข้อ 3.3 กิจกรรมการยกย่องเชิดชูเกียรติ
ระดับเขตพื้นที่ กิจกรรมประกวด“ลายมือสวย
ด้วยบันทึกการอ่าน”
- ค่าเกียรติบัตรพร้อมกรอบเกียรติบัตร
2,520
จำนวน 21 รางวั ล รางวั ล ละ 120 บาท
รวม 2,520 บาท
รวม กิจกรรมที่ 3
2,520
กิ จ กรรมที ่ 4 การแข่ ง ขั น ทั ก ษะภาษาไทย
ในโครงการโรงเรียน กพด. (ไตรมาสที่ 1- 4)
ข้อ 3.3 กิจกรรมการประกวดแข่งขันทักษะ
ภาษาไทยโรงเรียน กพด. ระดับเขตพื้นที่ และ
ยกย่องเชิดชูครูผู้ฝึกสอน
1) ระดับปฐมวัย กิจกรรม
“การเล่านิทาน”
2) ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3
“การคัดลายมือ”
3) ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6
“การอ่านเอาเรื่อง”

รวม
(บาท)
2,100
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กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
- ค่า กระดาษเกีย รติ บ ัต ร จำนวน 40 ใบ
500
(2 ริม ริมละ 250 บาท)
- ค่ า อาหารและอาหารว่ า งเครื ่ อ งดื่ ม
2,100
การประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทยโรงเรียน
กพด. ระดั บ เขตพื ้ น ที่ จำนวน 15 คน คนละ
140 บาท 1 วัน เป็นเงิน 2,100 บาท
- ค่ า อาหารและอาหารว่ า งเครื ่ อ งดื่ ม
1,400
การประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทยโรงเรียน
กพด. คัดเลือกเพื่อส่งต่อระดับภาค จำนวน 10 คน
คนละ 140 บาท 1 วัน เป็นเงิน 1,400 บาท
รวม กิจกรรมที่ 4
- 3,500
500
กิจกรรมที่ 5 การจัดการศึกษาตามแนวทาง
ทวิ/พหุภาษา โดยใช้ภาษาแม่เป็นฐาน
- วางแผนกิจ กรรมจากการวิเคราะห์ส รุป
รายงานโครงการในปี ท ี ่ ผ ่ า นมา และสภาพ
ปั ญ หาการจั ด กิ จ กรรมระดั บ โรงเรี ย นในเขต
พื้นที่การศึกษา
- วางแผนจั ด ทำแนวทางการดำเนิ น งาน
โครงการฯ และออกแบบเครื ่ องมื อการนิ เทศ
กำกับ ติดตาม
- จั ด ทำแนวทางการจั ด การศึ ก ษาตาม
แนวทางทวิ/พหุภาษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐาน
ปีงบประมาณ 2565 ให้กับโรงเรียน จำนวน 2
โรงเรียน
- นิเทศ กำกับ ติดตาม กิจกรรม ตามแบบ
นิเทศ กำกับ ติดตาม โดยใช้ประเด็นการติดตาม
จากแนวทางกิจกรรม โดยใช้ ก รอบการนิ เ ทศ
ติ ด ตามของสำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชีย งราย เขต 4 ปีงบประมาณ
2565
- สรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ
- รายงานผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565
รวม กิจกรรมที่ 5
งบประมาณรวมทั้งสิ้น(ถัวจ่ายทุกรายการ)
3,600 11,900
4,600

รวม
(บาท)
500
2,100

1,400

4,000

20,100
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14. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ผลผลิต(Output)
1) ร้อยละ 100 ของครูผู้สอนภาษาไทยโรงเรียน
ในสังกัดจัดการเรีย นการสอนภาษาไทยได้อย่า งมี
คุณภาพ
2) ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัดจัดกิจกรรม
กลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ ภ าษาไทยตามนโยบาย และ
จุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 4 และของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผลลัพธ์ (Outcome)
1) ครูผู้สอนภาษาไทยโรงเรีย นในสังกัดจัด การ
เรียนการสอนภาษาไทยตามมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัดหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น พื้นฐาน พ.ศ.
2551
2) โรงเรี ย นในสั ง กั ด มี ก ารดำเนิ น กิ จ กรรมที่
ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ภาษาไทยที่มีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล

วิธีการวัดและ
ประเมินผล
- การนิเทศ ติดตาม

เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล
- แบบนิเทศ ติดตาม

- การนิเทศ ติดตาม
- แบบนิเทศ ติดตาม

- การนิเทศ ติดตาม

- แบบนิเทศ ติดตาม

- การนิเทศ ติดตาม

- แบบนิเทศ ติดตาม

15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
15.1 ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยที่สูงขึ้น
15.2 ผู้เรียนมีการพัฒนาเต็มตามศักยภาพทางด้านภาษาไทย โดยยึดหลักคุณธรรมนำความรู้
15.3 ครูผู้สอนมีสื่อ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยที่เป็นแบบอย่างได้
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1. ชื่อโครงการ ส่งเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในสถานศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
2. แผนงาน

พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

3. ความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
3.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
3.3 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน(พ.ศ.2564- 2565) ของ สพฐ. กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา
ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
3.4 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ สพป.เชียงราย เขต 4 กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
4. ลักษณะโครงการ

( ) โครงการใหม่

() โครงการต่อเนื่อง

5. ผู้รับผิดชอบ

นางสาวสุพรรณ ปัญญาเหมือง และคณะศึกษานิเทศก์

6. ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565
7. สถานที่ดำเนินงาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔ และโรงเรียนในสังกัด

8. งบประมาณดำเนินงานได้จาก ( ) สพฐ. ( ) สพป.เชียงราย เขต 4 ( ) อื่น ๆ (ระบุ).....................
9. หลักการและเหตุผล
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีจุดเน้นในการดำเนินงานด้านผู้เรียนโดยการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถพร้อมรับการทดสอบการประเมินในระดับชาติ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกภาคส่วน
ต้องให้ความสำคัญ นอกจากนี้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ได้กล่าวว่า การจัดการศึกษา
ต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญมากที่สุด
รวมทั้งกระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผ ู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
ของตนเอง การพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามที่หลักสูตรกำหนด โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วย
วิธีการที่หลากหลายซึ่งมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทีส่ ูงขึ้น
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) มีการระบาดรุนแรงทั่วประเทศ
ส่งผลกระทบต่อระบบการศึกษา ทำให้สถานศึกษา ครู นักเรียน ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายและแนวทางการจัดการเรี ยนการสนอในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ได้แก่ ปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้ สอดคล้องกับ
ความปลอดภัยของพื้นที่ เป็นการเรียนรู้แบบ On-site ในพื้นที่ที่มีความปลอดภัยสามารถไปสถานศึกษาได้ ขณะที่
พื้นที่ไม่ปลอดภัยให้ปรับการเรียนรู้เป็น On-Air, Online, On-hand และ On-demand นอกจากนั้นให้เพิ่ม
เวลาพัก ลดการประเมินและลดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ไม่จำเป็นโดยเน้นเรียนเฉพาะวิชากลุ่มสาระหลัก รวมทั้งลดผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจของผู้ปกครองนักเรียนในส่วนของงบประมาณที่รัฐ ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ การคืน ลด ผ่อน
ขยาย ช่วยเหลือค่าเทอม และการเรียนในชีวิตวิถีใหม่ (Learning in the New ) สอดคล้องกับนโยบายการจัด
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ ๕ ปรับระบบการประเมินผลการศึกษา และการประกันคุณภาพ
รวมทั้งลดการประเมินให้กับครู นักเรียน และผู้ปกครอง ให้ความสำคัญกับการประเมินระดับสถานศึกษา
ยืดหยุ่นตามบริบท และลดความเครียดจากการทดสอบ ของผู้เรียนในสถานการณ์ปัจจุบัน
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จากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔ ตระหนักถึง
ความสำคัญของการวัดและประเมินผลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
ที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนตามรูปแบบการเรียนการสอน รวมทั้งการวัดและประเมินผลทั้งระดับชาติและระดับ
สถานศึกษา การวัดและประเมินผลผู้เรียนระดับชาติ ในการสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และมัธยมศึกษาปีที่ ๓,
การประเมินคุณภาพผู้เรียน(NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน(RT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ให้เป็นไปตามความสมัครใจ ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เป็นหน่วยให้บริการเครื่องมือวัดและประเมินผลสำหรับนักเรียนในการสมัครใจในการสอบ และ เน้นการวัดและ
ประเมินผลในระดับชั้นเรียนที่เน้นการประเมินตามสภาพจริง เน้นมาตรฐานที่ต้องรู้ และประเมินให้ครอบคลุม
พฤติกรรมตามมาตรฐานและตัวชี้วัด KPA เช่น การประเมินจากใบงาน ชิ้นงาน การทำโครงงาน เป็นต้น รวมทั้ง
การเตรียมความพร้อมในการประเมินร่วมกับนานาชาติ PISA ปี ๒๐๒๒ ที่เน้นการประเมินความสามารถของ
นักเรียนในการใช้ความรู้และทักษะเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริง ใน 3 ด้าน ได้แก่ ประเมินสมรรถนะที่จำเป็นด้าน
การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และด้านการรู้เรื่อง
วิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) รวมทั้งการรายงานผลการบริหารจัดการศึกษาผ่านโปรแกรมบริหารจัด
การศึกษา SchoolMIS ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป
ดังนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ในสถานศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕
10. วัตถุประสงค์
10.1 เพื่อส่งเสริมการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน ในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(COVID-19) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
10.2 เพื่อส่งเสริมการใช้โปรแกรมบริหารจัดการศึกษา SchoolMIS ปีการศึกษา ๒๕๖๔
10.3 เพื่ อส่งเสริมการเตรีย มความพร้ อมการประเมิน PISA 202๒ ในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
๑๐.๔ เพื่อส่งเสริมและให้ บริการเครื่องมือวัดและประเมินผลให้กับสถานศึกษาในสังกัด ในการประเมิน
คุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ตามความสมัครใจของผู้เรียน
๑๐.๕ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริมการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
11. เป้าหมาย
11.1 เชิงปริมาณ
11.1.1 ครูวิชาการของโรงเรียนในสังกัด เขตพื้นที่การศึกษา จำนวน ๑๓๔ คน ได้รับการพัฒนา
ด้านการวัดและประเมินคุณภาพผู้เรียนและสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลในชั้นเรียนในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
1๑.1.2 ครูผู้รับผิดชอบงาน SchoolMIS ของโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน ๑๓๔ คน
ได้รับการพัฒนาด้านการใช้โปรแกรมบริหารจัดการศึกษา SchoolMIS
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11.1.๓ ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ของ
โรงเรียนขยายโอกาสในสังกัด จำนวน ๓๖ คน ได้รับการเตรียมความพร้อมการประเมินตามแนว PISA ด้านการใช้
ข้อสอบออนไลน์ PISA-Style Online Testing
11.1.4 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน ๑๒๘ โรงเรียน ๑ สาขา ๔ ห้องเรียน
ได้รับการส่งเสริมการใช้บริการเครื่องมือวัดและประเมินผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๓
และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
ตามความสมัครใจของผู้เรียน
11.1.๕ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานาเขตพื้นที่การศึกษา ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริมการวัด
และประเมินผลในชั้นเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
11.2 เชิงคุณภาพ
11.2.1 ร้อยละ ๑๐๐ ของครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีการวัดและประเมินผล
ในชั้นเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
11.2.2 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัดสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีการรายงานผลการเรียน
ผ่านโปรแกรมบริหารจัดการศึกษา SchoolMIS ปีการศึกษา ๒๕๖๔
11.2.3 ร้อยละ 100 ของครูผู้สอนวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในโรงเรียนขยาย
โอกาสในสังกัดใช้ข้อสอบออนไลน์ PISA-Style Online Testing เพื่อเตรียมความพร้อมการประเมิน PISA 202๒
11.2.4 ร้อยละ ๑๐๐ ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต ๔ มีความพึงพอใจต่อการสมัครใช้บริการเครื่องมือวัดและประเมินผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และ การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ตามความสมัครใจของผู้เรียน
11.๒.๕ ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีความพึงพอใจต่อกิจกรรม
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริมการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
12. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน (SPDCA)
กิจกรรมหลัก/
ที่
ระยะเวลา
ขั้นตอนการดำเนินงาน
๑ กิจกรรมที่ ๑ เพื่อส่งเสริมการวัดและประเมินผลในชั้นเรี ยนใน
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
(ไตรมาสที่ ๑-๔)
1. ขั้นวิเคราะห์ (Situation : S)
ตุลาคม 25๖๔ - มิถุนายน 25๖๕
ศึกษาสภาพการดำเนินงาน การวัดและประเมินผลในชั้นเรียน
ในปีที่ผ่านมา
2. ขั้นวางแผน (Plan : P)
2.1 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
พฤศจิกายน- ธันวาคม 25๖๔
๒.๒ จัดทำหนังสือถึงโรงเรียนแจ้งครูเข้าประชุม
2.๓ จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ
ดำเนินงานทุกกิจกรรม
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กิจกรรมหลัก/
ขั้นตอนการดำเนินงาน
3. ขั้นดำเนินการ (Do : D)
3.1 ประชุมผู้บริหาร และครูวิชาการ ชี้แจงแนวทางการวัดและ
ประเมินผล ในชั้นเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
๓.๒ ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน
๓.๓ ประชุมเชิ งปฏิ บ ั ติ การพั ฒนาครูผ ู้ สอนด้ านการวั ดและ
ประเมินผลในชั้นเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
๓.๔ นิเทศ ติดตาม การวัดและประเมินผลในชั้นเรียน
๓.๕ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริมการวัดและประเมินผล
ในชั้นเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
๒๐๑๙ (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
4. ขั้นตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน (Check : C)
ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงาน
5. ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมินและรายงานผลการดำเนินงาน
(Act : A)
5.1 วิเคราะห์ สรุป
5.2 สรุปรายงานผลการดำเนินงาน
๒ กิจกรรมที่ ๒ ส่งเสริมการใช้โปรแกรมบริหารจัดการศึกษา
SchoolMIS ปีการศึกษา ๒๕๖๔
(ไตรมาสที่ ๑-๓)
1. ขั้นวิเคราะห์ (Situation : S)
วิเคราะห์ สภาพ ปัจจุบัน ปัญหา การใช้โปรแกรมบริหารจัด
การศึกษา SchoolMIS ของโรงเรียนในสังกัด
2. ขั้นวางแผน (Plan : P)
2.1 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
๒.๒ จัดทำหนังสือราชการแจ้ง แนวทางการดำเนินงาน
3. ขั้นดำเนินการ (Do : D)
3.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมบริหารจัดการศึกษา
SchoolMIS ของโรงเรียนในสังกัด
๓.๒ นิเทศ ติดตาม การใช้โ ปรแกรมบริ ห ารจั ด การศึ ก ษา
SchoolMIS ของโรงเรียนในสังกัด ปีการศึกษา ๒๕๖๔
๓.๓ รายงานผลการนิเทศ ติดตาม การใช้โปรแกรมบริหารจัด
การศึกษา SchoolMIS ของโรงเรียนในสังกัด ปีการศึกษา ๒๕๖๔
4. ขั้นตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน (Check : C)
ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงาน
ที่

ระยะเวลา
ตุลาคม - พฤศจิกายน 25๖๔
มกราคม 25๖๕
มกราคม 25๖๕
มกราคม – มิถุนายน 25๖๕
สิงหาคม - กันยายน 25๖๕

มกราคม – มิถุนายน 25๖๕
กรกฎาคม - สิงหาคม 25๖๕

ตุลาคม 2564 - มิถุนายน 25๖๕

ตุลาคม 2564 - มิถุนายน 25๖๕
พฤศจิกายน 25๖๔
พฤศจิกายน 25๖๔ - มีนาคม 25๖๕

พฤศจิกายน 25๖๔ - มีนาคม 25๖๕
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ที่

กิจกรรมหลัก/
ขั้นตอนการดำเนินงาน
5. ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมินและรายงานผลการดำเนินงาน
(Act : A)
วิเคราะห์ สรุปและรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม

ระยะเวลา
เมษายน 25๖๕

๓ กิ จ กรรมที ่ ๓ ส่ ง เสริ ม การเตรี ยมความพร้ อมในการประเมิ น
ร่วมกับนานาชาติ PISA 202๒ ในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
ตุลาคม 25๖๔
(ไตรมาส ๑-๓)
1. ขั้นวิเคราะห์ (Situation : S)
ศึกษาสภาพการดำเนินงาน ปัญหา และอุปสรรคจากการดำเนินงาน
ในปีที่ผ่านมา
2. ขั้นวางแผน (Plan : P)
2.1 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
พฤศจิกายน 25๖๔
2.3 จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน
ทุกกิจกรรม
3. ขั้นดำเนินการ (Do : D)
3.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้ข้อสอบออนไลน์ PISA Style
พฤศจิกายน 25๖๔
Online Testing
3.2 นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมการประเมิน PISA 202๒ พฤศจิกายน 25๖๔ - กันยายน 25๖๕
๓.๓ รายงานผลการนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมการ
ประเมิน PISA 202๒
4. ขั้นตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน (Check : C) พฤศจิกายน 25๖๔ - กันยายน 25๖๕
นิเทศ ติดตาม การดำเนินงาน
5. ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมินและรายงานผลการดำเนินงาน
(Act : A)
สิงหาคม - กันยายน 25๖๕
วิเคราะห์ สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน
๔ กิจกรรมที่ ๔ ส่งเสริมและให้บริการเครื่องมือวัดและประเมินผล
ให้กับสถานศึกษาในสังกัด ในการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และการประเมินความสามารถด้านการอ่าน
ของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
ตามความสมัครใจของผู้เรียน (ไตรมาส ที่ ๑-๒)
ตุลาคม 25๖๔
1. ขั้นวิเคราะห์ (Situation : S)
ศึกษาสภาพการดำเนินงาน ปัญหา และอุปสรรคจากการดำเนินงาน
ในปีที่ผ่านมา
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ที่

กิจกรรมหลัก/
ขั้นตอนการดำเนินงาน
2. ขั้นวางแผน (Plan : P)
2.1 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
2.3 จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน
ทุกกิจกรรม
3. ขั้นดำเนินการ (Do : D)
3.1 ประชุมชี้แจงแนวทางการวัดและประเมินผล การประเมิน
คุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ แบบออนไลน์
๓.๒ ให้ บ ริ ก ารเครื ่ อ งมื อ วั ด และประเมิ น ผลการประเมิ น
คุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๓ และการประเมิน
ความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ตามความสมัครใจขอ
๓.๓ นิ เ ทศ ติ ด ตาม การประเมิ น คุ ณ ภาพผู ้ เ รี ย น( NT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และการประเมินความสามารถด้านการอ่าน
ของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
4. ขั้นตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน (Check : C)
ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงาน
5. ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมินและรายงานผลการดำเนินงาน
(Act : A)
วิเคราะห์ สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน

ระยะเวลา
ตุลาคม – พฤศจิกายน 25๖๔

มกราคม - มีนาคม 25๖๕

กุมภาพันธ์ - มีนาคม 25๖๕
มีนาคม - เมษายน 25๖๕

13. กิจกรรมใช้งบประมาณ
จำนวน ๒๙,๘๔๐ บาท (สองหมื่นเก้าพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
กิ จกรรมที ่ ๑ ส่ งเสริ มการวั ดและประเมิ นผลใน
ชั้นเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา – ๒๐๑๙
1) ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน
๒) ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนด้าน
การวัดและประเมินผลในชั้นเรียน ในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
ผ่านระบบออนไลน์ (ไตรมาสที่ 2)
- ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับ
๒,๑๐๐
วิทยากรและคณะกรรมการดำเนินงาน จำนวน ๑๕ คน
คนละ ๑๔๐ บาท
๓) นิเทศ ติดตาม การดำเนินงานการวัดและ
ประเมินผลในชั้นเรียน
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กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
๔) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริมการ
วัดและประเมินผลในชั้นเรียนในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ไตรมาสที่ 4)
- ค่าเกียรติบัตร สำหรับโรงเรียนส่งเสริมการวัด
- 1,000
และประเมินผลในชั้นเรียนในสถานการณ์ การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19 )
รวมกิจกรรมที่ 1
๓,๑๐๐
กิจกรรมที่ ๒ ส่งเสริมการใช้โปรแกรมบริหารจัด
การศึกษา SchoolMIS ปีการศึกษา ๒๕๖๔
(ไตรมาส ๑,๒ )
ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมบริหาร
จัดการศึกษา SchoolMIS ของโรงเรียนในสังกัด
- ค่าอาหารและอาหารว่า ง และเครื่ อ งดื่ ม
สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและคณะทำงาน
1. โรงเรียนในอำเภอเทิง จำนวน 47 โรงเรียน
6,580
47 ×140 =6580 บาท
- คณะทำงาน 14 คน 14 ×140 = 1,960 บาท
1,960
2. โรงเรียนในอำเภอเชียงของและอำเภอขุนตาล
6,440
จำนวน46 โรงเรียน46 ×140 = 6440 บาท
- คณะทำงาน 14 คน 14 ×140 = 1,960 บาท
1,960
3. โรงเรียนในอำเภอเวียงแก่นและอำเภอพญาเม็งราย
5,740
จำนวน 41 โรงเรียน 41 ×140 = 5740 บาท
- คณะทำงาน 14 คน 14 ×140 = 1,960 บาท
1,960
รวมกิจกรรมที่ 2
๒๔,๖๔๐
กิ จ กรรมที ่ ๓ ส่ ง เสริ ม การเตรี ยมความพร้ อ ม
ในการประเมิ นร่ วมกั บนานาชาติ PISA 202๒
ในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
(ไตรมาส ๑-๒)
๑) ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้ข้อสอบออนไลน์
PISA Style Online Testing ผ่านระบบออนไลน์
๒) นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมการประเมิน
PISA 202๒
รวมกิจกรรมที่ ๓
-
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๑,๐๐๐
๓,๑๐๐

6,580
1,960
6,440
1,960
5,740
1,960
๒๔,๖๔๐

-
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กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ ๔ การส่งเสริมและให้บริการเครื่องมือ
วั ด และประเมิ น ผลให้ก ั บ สถานศึ ก ษาในสังกัด
ในการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษา
ปี ท ี ่ ๓ ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๔ และการประเมิ น
ความสามารถด้ า นการอ่ า นของผู ้ เ รี ย น(RT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (ไตรมาส ที่ ๑ - ๒)
๑) ประชุ ม ชี ้ แ จงแนวทางการส่ งเสริ มและ
ให้บริการเครื่องมือวัดและประเมินผลการประเมิน
คุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถศึกษา ปีที่ ๓ และ
การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน
(RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ในรูปแบบออนไลน์
- ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับ
๒,๑๐๐
คณะกรรมการดำเนินงาน
๒) ให้บ ริการเครื่ อ งมื อวั ด และประเมิ น ผล
การประเมินประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๓ และการประเมินความสามารถด้านการอ่ า น
ของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
รวมกิจกรรมที่ ๔
๒,๑๐๐
รวมทั้งสิ้น
- ๒๙,๘๔๐
-

รวม
(บาท)

๒,๑๐๐

๒,๑๐๐
๒๙,๘๔๐

14. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

ผลผลิต(Output)
1) ครูวิชาการของโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา - การประชุมเชิงปฏิบัติการ
จำนวน ๑๓๔ คน ได้ ร ั บการพั ฒนาด้ านการวั ด และ
ประเมิ นคุ ณภาพผู ้ เรี ยนและสร้ างเครื ่ องมื อวั ดและ
ประเมินผลในชั้นเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
2) ครูผ ู้ร ับผิดชอบงาน SchoolMIS ของโรงเรียนใน - การประชุมเชิงปฏิบัติการ
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน ๑๓๔ คน ได้รับการพัฒนา
ด้ านการใช้ โปรแกรมบริ หารจั ดการศึ กษา SchoolMIS
ปีการศึกษา ๒๕๖๔
3) ครู ผ ู ้ ส อนวิ ช าภาษาไทย คณิ ต ศาสตร์ แ ละ - การประชุมเชิงปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ของโรงเรียน
ขยายโอกาสในสังกัด จำนวน ๓๖ คน ได้รับการเตรียม

เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล
- แบบรายงานการประชุม
เชิงปฏิบัติการ

- แบบรายงานการประชุม
เชิงปฏิบัติการ
- แบบรายงานการประชุม
เชิงปฏิบัติการ

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

153

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ความพร้อมการประเมิน ตามแนว PISA ด้านการใช้
ข้อสอบออนไลน์ PISA-Style Online Testing
4) โรงเรียนในสังกัด จำนวน ๑๒๘ โรงเรียน ๑ สาขา
๔ ห้องเรียน ได้รับการส่งเสริมการใช้บริการเครื่องมือวัด
และประเมินผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๓ และการประเมินความสามารถด้าน
การอ่ านของผู ้ เรี ยน (RT) ชั ้ นประถมศึ กษา ปี ท ี ่ ๑ ปี
การศึกษา ๒๕๖๔ ตามความสมัครใจของผู้เรียน
๕) ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียน
ในสังกัด ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริม
การวัดและประเมินผลในชั้นเรียนในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ผลลัพธ์ (Outcome)
1) ร้อยละ ๑๐๐ ของครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัด มีการ
วัดและประเมินผลในชั้นเรียนในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
2) ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัดสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามีการรายงานผลการเรียนผ่านโปรแกรม
บริหารจัดการศึกษา SchoolMIS ปีการศึกษา ๒๕๖๔
3) ร้ อ ยละ 100 ของครู ผ ู ้ ส อนวิ ช าภาษาไทย
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในโรงเรียนขยายโอกาส
ในสังกัด มีการใช้ข้อสอบออนไลน์ PISA-Style Online
Testing เพื่อเตรียมความพร้อมการประเมิน PISA 202๒
4) ร้อยละ ๑๐๐ ของโรงเรียนในสังกัด มีความพึง
พอใจสมัครใช้บริการเครื่องมือวัดและประเมินผลการ
ประเมินคุณภาพผู้เรียน(NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และ
การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน(RT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ตามความ
สมัครใจของผู้เรียน
๕) ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัดมีความพึงพอใจ
ต่อกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริมการวัด
และประเมินผลในชั้นเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติ ด เชื ้ อ ไวรั ส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล

- การสมั ค รใช้ บ ริ ก าร - แบบรายงานการสมัคร
เครื่องมือวัดและประเมินผล ใช้บริการเครื่องมือวัด
และประเมินผล

- การประเมินความพึงพอใจ - แบบการประเมิ น
ความพึงพอใจ

-การนิเทศ ติดตาม

- แบบนิเทศ ติดตาม

- การนิเทศ ติดตาม

- แบบนิเทศ ติดตาม

- นิเทศ ติดตาม

- แบบนิเทศ ติดตาม

-การประเมินความพึง
พอใจส

- การประเมินความพึง
พอใจ

- แบบประเมินความ
พึงพอใจ

- แบบประเมินความ
พึงพอใจ
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15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
15.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาตรงตามความสามารถและความพร้อมเป็นรายบุคคล
15.2 ครูผู้สอนมีการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนที่สอดคล้องกับแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ที่หลากหลาย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
15.3 สถานศึกษามีระบบการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนที่เป็นแบบอย่างได้
๑๕.๔ ศึกษานิเทศก์ มีกระบวนการนิเทศการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนที่เป็นแบบอย่างได้
15.๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔ มีข้อมูลสารสนเทศด้านการวัดและประเมินผล
ที่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เพื่อกำหนดนโยบาย แนวทาง
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

155

1. ชื่อโครงการ ส่งเสริมการเรียนการสอนแบบ Active Learning สำหรับครูผู้สอนวิชาสุขศึกษา
2. แผนงาน

พื้นฐานด้านการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

3. ความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
3.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้
3.3 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน(พ.ศ.2564- 2565) ของ สพฐ. กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา
ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
3.4 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ สพป.เชียงราย เขต 4 กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
4. ลักษณะโครงการ

( ) โครงการใหม่

() โครงการต่อเนื่อง

5. ผู้รับผิดชอบ

นางสาวสุพรรณ ปัญญาเหมือง และคณะศึกษานิเทศก์

6. ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565
7. สถานที่ดำเนินงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔ และโรงเรียนในสังกัด
8. งบประมาณดำเนินงานได้จาก ( ) สพฐ. ( ) สพป.เชียงราย เขต 4 ( ) อื่น ๆ (ระบุ).....................
9. หลักการและเหตุผล
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๔ ตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรมยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๔
มุ่ ง เน้ น แนวทางการดำเนิ น งานต่ อ เนื่ อ ง ตามแผนปฏิ บั ติ ก ารด้ านการป้ อ งกั น และปราบปรามยาเสพติ ด
พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ เป้าหมายเพื่อลดผลกระทบและลดความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากปัญหายาเสพติด
ในสังคม โดยแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบองค์รวมในทุกมิติ ตั้งแต่ต้นทาง (ด้านสกัดกั้น ปราบปราม) กลางทาง
(ด้านป้องกัน) และปลายทาง (ด้านบำบัดรักษา) ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้แนวคิด “สังคมไทยปลอดภัย
จากยาเสพติด” โดยเน้ นขับเคลื่ อนนโยบายในกลุ่ มเป้าหมายวัยเสี่ ยงสูง อายุ ๑๕-๒๔ ปี เป็นลำดับแรกสุ ด
ควบคู่ ก ารส่ งเสริ ม ให้ เกิ ด การดำเนิ น การป้ อ งกั น และแก้ ไขปั ญ หายาเสพติ ด อย่ า งต่ อ เนื่ อ งในช่ ว งวั ย อื่ น ๆ
ด้วยมาตรการที่เหมาะสมกับช่ วงวัย และบริบทพื้นที่ (สร้างการรับรู้ สร้างภูมิคุ้มกัน และสร้างพื้นที่ปลอดภัย)
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษา
ซึ่งกระทรางศึกษาธิการเข้าไปมีส่วนร่วมสำคัญในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในประชากรกลุ่มเสียงสูง เพื่อตัด
วงจรการแพร่ระบาดรายใหม่โดยดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปั จจุบัน และตามกฎกรทรวงศึกษาธิการ
และพระราชบั ญ ญั ติ ก ารป้ อ งกั น และแก้ ไขปั ญ หาการตั้ ง ครรภ์ ในวั ย รุ่ น ๒๕๕๙ ที่ ร ะบุ ไว้ ใน มาตรา ๖
สถานศึกษาจัดการสอนเพศวิถีศึกษา จัดหาและพัฒนาครูผุ้สอน รวมทั้งให้บริการในเรื่องการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์ ระบการดูแลช่วยเหลือกรณีตั้งครรภ์ให้ได้รับการศึกษาเหมาะสมและต่อเนื่อง และมาตรา ๕ วัยรุ่น
มีสิท ธิตัดสิน ใจด้วยตนเอง มีสิทธิ ได้รับข้อมูลและอนามัยเจริญ พั นธุ์อย่างเป็นความลั บ และได้รับสวัสดิการ
การสั งคมครบถ้วน เพื่ อพัฒ นาคนไทยให้ เป็ น มนุษ ย์ที่ส มบูรณ์ ภายใต้แผนงานด้านการพั ฒ นาและส่งเสริ ม
ศักยภาพทรัพยากรมนุ ษ ย์ ภายใต้ ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสั งคมและ
ประเทศชาติ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตให้กับผู้เรียนทุกช่วงวัย เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันความ
เสี่ยงในการดำเนินชีวิตทั้งปัจจุบันและอนาคต

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

156

การส่งเสริมการป้องกันปัญหายาเสพติดและปัญหาภัยคุกคามทางเพศนับเป็นปัญหาที่สำคัญของประเทศ
ไทยและทั่วโลกมายาวนาน และทวีความรุนแรง มากขึ้นทุกวัน ส่งผลกระทบในหลายด้าน ทั้งด้านสุขภาพ
ทางกายและจิต ผลกระทบต่อสังคมและคนรอบข้าง นอกจากนี้ยั งส่งผลไปในด้านการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ
ตลอดจนความมั่ น คงของประเทศ เพื่ อ ให้ ก ารดำเนิ น งานด้ า นการป้ อ งกั น และแก้ ไขปั ญ หายาเสพติ ด ใน
สถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับยุท ธศาสตร์ที่ ๑ และแผนชาติ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และตามกฎกรทรวงศึกษาธิการ และพระราชบัญญัติการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ๒๕๕๙ นั้น การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนสำหรับครูผู้สอนวิชาสุข
ศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้ นพื้นฐานพุทธศักราช
๒๕๕๑ จึงมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียนในการป้องกันตนเองจากภัยดังกล่าว
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง และ
จัดการเรียนรู้แบบใฝ่ รู้ (Active Learning) ตามแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ของโคล์บ (Kolb’s
Experiential Learning Theory) การจั ด การเรี ย นรู้ แ บบใฝ่ รู้ ๔ องค์ ป ระกอบ ได้ แ ก่ ๑) ประสบการณ์
(Experience) ๒) การสะท้ อนความคิ ดและอภิ ปราย (R&D : Reflection and Discussion) ๓) ความคิ ดรวบยอด
(Conceptualization) และ ๔) การทดลองหรือประยุกต์(Application) ที่เน้นการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่ม และ
แนวคิ ด การเรี ย นรู้ เชิ งประสบการณ์ ประกอบด้ ว ย 4 องค์ ป ระกอบ ได้ แ ก่ ประสบกาณณ์ (Experience)
๒)สะท้ อ นความคิ ด /อภิ ป ราย (Reflection and Discussion) ๓) เข้ า ใจและเกิ ด ความคิ ด รวบยอด
(Understanding and Conceptualization) และ ๔) การทดลองหรือประยุกต์แนวคิด (Experiment2Application)
ดังนั้ น การพั ฒ นาครูผู้ ส อนวิช าสุ ขศึ กษา ให้ มีความรู้ ความเข้าใจในการจัด กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active
Learning มีความจำเป็นต่อการเรียนการสอนในระดับชั้นเรียน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ษาเชียงราย เขต 4 ได้ตระหนักถึงความสำคัญของสภาพปัญหา
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา และปัญหาการคุมคามทางเพศ จึงได้จัดทำโครงการการส่งเสริมการ
เรียนการสอนแบบ Active Learning สำหรับครูผู้สอนสาระสุขศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น
10. วัตถุประสงค์
10.1 เพื่ อส่ งเสริ มการจั ดการเรี ยนการสอนเพศวิถี ศึ กษาและทั กษะชี วิ ต แบบ Active Learning สำหรั บ
ครูผู้สอนวิชาสุขศึกษา ในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔
10.๒ เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษา แบบ Active Learning สำหรับครูผู้สอนวิชาสุขศึกษา
ในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔
๑๐.๓ เพื่อนิเทศ ติดตามการจัดการสอนแบบ Active Learning สำหรับครูผู้สอนวิชาสุขศึกษา ในโรงเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔
10.๔ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning สำหรับครูผู้สอนวิชาสุขศึกษา
ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔
11. เป้าหมาย
11.1 เชิงปริมาณ
11.1.1 ครูผู้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔ ได้รับการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning
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11.1.๒ ครูผู้สอนวิชาสุขศึกษาในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต ๔ ได้รับการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning
11.1.๓ ครูผู้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต และวิชาสุขศึกษา ในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔ ได้รับการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning
11.1.๔ ผู้บริหารและครูผู้สอนวิชาสุขศึกษา ในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต ๔ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning
11.2 เชิงคุณภาพ
11.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดมีครูเข้ารับการอบรมพัฒนาสมรรถนะเพศวิถีศึกษาผ่านระบบออนไลน์
๑๑.๒.๒ โรงเรียนและครูผู้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต ในโรงเรียนสั งกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษาประถมศึกษาเชีย งราย เขต ๔ จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning สู่ คุณภาพผู้ เรียนที่ เป็ น
แบบอย่างได้
11.๒.๓ ครูผู้สอนวิชาสุขศึกษา ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต ๔ มีการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ที่เป็นแบบอย่างได้
11.๒.๔ ครู ผู้ สอนวิ ชาสุ ขศึ กษา และครู ผู้ ส อนเพศวิ ถี ศึ ก ษาและทั ก ษะชี วิ ต ในโรงเรี ย นสั งกั ด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔ มีสื่อ/แบบฝึก ประกอบการเรียนการสอนที่ตรงตาม
มาตรฐานตัวชี้วัด
11.๒.๕ ครูผู้สอนวิชาสุขศึกษา และครูผุ้ สอนเพศวิถีศึ กษา ในโรงเรียนสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔ มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอน
แบบ Active Learning
12. วิธีดำเนินการ/ขัน้ ตอนการดำเนินงาน (SPDCA)
กิจกรรมหลัก/
ที่
ระยะเวลา
ขั้นตอนการดำเนินงาน
๑ กิจกรรม ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning
สำหรั บครูผู้สอนวิ ชาสุขศึกษา ในโรงเรียนสังกัด สำนั กงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔ (ไตรมาส ๑-๓)
1. ขั้นวิเคราะห์ (Situation : S)
ศึ ก ษา วิเคราะห์ ข้ อมู ล จำนวนครูผู้ ส อนวิช าสุ ข ศึ กษา และ
ตุลาคม ๒๕๖๔
สภาพการเรียนการสอนแบบ Active Learning ในโรงเรียนขยายโอกาส
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชีย งรายเขต ๔
ในปีการศึกษาที่ผ่านมา
2. ขั้นวางแผน (Plan : P)
2.1 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
ตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๔
๒.๒ จั ด ทำหนั ง สื อ แจ้ ง ครู เข้ า ร่ ว มประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร
พัฒนาการเรียนการสอนแบบ Active Learning
2.๓ จัดเตรียมเอกสารประกอบการดำเนินงาน
3. ขั้นดำเนินการ (Do : D)
3.1 ส่งเสริมการอบรมพัฒนาสมรรถนะครูผู้ สอนเพศวิถีศึกษา พฤศจิกายน 25๖๔ - กันยายน 25๖๕
ผ่านระบบออนไลน์
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ที่

กิจกรรมหลัก/
ระยะเวลา
ขั้นตอนการดำเนินงาน
๓.๒ ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบ พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๖๔
Active Learning สำหรับครูผู้ สอนวิ ชาสุ ขศึ กษา ในโรงเรียนสั งกั ด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔ ผ่านระบบ
ออนไลน์
๑) การจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต
ในสถานศึกษา
๒) การจัดการเรียนการสอนสาระที่ ๕ ความปลอดภัยในชีวิต
๓.๓ ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสื่อ/แบบฝึกส่งเสริมการ ธันวาคม ๒๕๖๔ - มกราคม ๒๕๖๕
เรียนการสอนสาระสุขศึกษา ผ่านระบบออนไลน์
๓.๔ นิ เ ทศ ติ ด ตามการจั ด การเรี ย นการสอนแบบ Active ธันวาคม ๒๕๖๔ - สิงหาคม ๒๕๖๕
Learning สำหรับครูผู้สอนวิชาสุขศึกษา การสอนเพศวิถีศึ กษาและ
การสอนสาระที่ ๕ ความปลอดภัยในชีวิต
๓.๕ การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ก ารจั ด การเรี ย นการสอนแบบ
สิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๕
Active Learning สำหรั บครู ผู้ สอนวิ ชาสุ ขศึ กษา สั งกั ด สำนั ก งาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔
4. ขั้นตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน (Check : C)
ธันวาคม ๒๕๖๔ – สิงหาคม ๒๕๖๕
กำกับ ติดตามการดำเนินงานการ
5. ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมินและรายงานผลการดำเนินงาน
สิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๕
(Act : A)
สรุป วิเคราะห์และรายงานผลการดำเนินงาน

13. กิจกรรมใช้งบประมาณ
จำนวน ๒,๘๐๐ บาท (สองพันแปดร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
กิจกรรม การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบ
Active Learning สำหรับครูผู้สอนวิชาสุขศึกษา
๑. ส่งเสริมการอบรมพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอน
เพศวิถีศึกษาผ่านระบบออนไลน์
๒. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนแบบ Active Learning สำหรับครูผู้สอนวิชา
สุ ข ศึ กษาในโรงเรี ย นสั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔ ดังนี้
2.1 การจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษา
และทักษะชีวิตในสถานศึกษา
๒.2 การจั ด การเรี ย นการสอนสาระที่ ๕
ความปลอดภัยในชีวิต สาระการเรียนรู้สุขศึกษา
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กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
๓. ประชุมเชิงปฏิบั ติการการพัฒ นาสื่อ/แบบ
ฝึ ก ส่ ง เสริ ม การเรี ย นการสอนสาระสุ ข ศึ ก ษา
ออนไลน์ (ไตรมาสที่ 1-2)
- ค่าวิทยากร ๓ ชั่วโมง ชั่วโมงละ ๖๐๐ บาท ๑ วัน
๑,๘๐๐
๔. นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนแบบ
Active Learning สำหรับครูผู้สอนวิชาสุขศึกษา
๕. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอน
แบบ Active Learning สำหรับครูผู้สอนวิชาสุขศึกษา
สั งกั ดสำนั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษาประถมศึ กษา
เชียงราย เขต ๔
- ค่ากระดาษเกียรติบัตร
๑,๐๐๐
งบประมาณรวมทั้งสิ้น(ถัวจ่ายทุกรายการ)
๑,๘๐๐
๑,๐๐๐

รวม
(บาท)

๑,๘๐๐

1,000
๒,8๐๐

14. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ผลผลิต (Outputs)
1) ครู ผู้ สอนเพศวิ ถี ศึ กษาและทั ก ษะชี วิ ต ในโรงเรี ย น
สังกัดสำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต ๔ ได้รับการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบ Active
Learning
๒) ครูผู้สอนวิชาสุขศึกษาในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต
พื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งราย เขต ๔ ได้ รับ การ
ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning
๓) ครูผู้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต และวิชาสุขศึกษา
ในโรงเรียน สังกัดสำนั กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต ๔ ได้รับการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน
แบบ Active Learning
๔) ผู้บริหารและครูผู้สอนวิชาสุขศึกษา โรงเรียนในสังกัด
สำนั กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ กษาเชียงราย เขต ๔
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนแบบ Active
Learning
ผลลัพธ์ (Outcome)
1) โรงเรี ย นในสั ง กั ด มี ค รู เ ข้ า รั บ การอบรม พั ฒ นา
สมรรถนะเพศวิถีศึกษาผ่านระบบออนไลน์
๒) โรงเรี ยนและครู ผู้ สอนเพศวิ ถี ศึ กษาและทั กษะชี วิ ต
ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล

- การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ

-แบบรายงานผลการ
ประชุม

-การนิเทศ ติดตาม

-แบบนิเทศ ติดตาม

-การนิเทศ ติดตาม

-แบบนิเทศ ติดตาม

-การประเมินความพึง
พอใจ

-แบบประเมินความ
พึงพอใจ

- นิเทศ ติดตาม

-แบบนิเทศ ติดตาม

-การนิเทศ ติดตาม

-แบบนิเทศ ติดตาม
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ตัวชี้วัดความสำเร็จ
เชียงราย เขต ๔ จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning
สู่คุณภาพผู้เรียนที่เป็นแบบอย่างได้
๓. ครูผู้สอนวิชาสุขศึกษา ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔ มีการจัดการ
เรียนการสอนแบบ Active Learning ที่เป็นแบบอย่างได้
๔. ครูผู้สอนวิชาสุขศึกษา และครูผู้สอนเพศวิถีศึกษาและ
ทักษะชีวิต ในโรงเรียนสั งกัดสำนั กงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔ มีสื่อ/แบบฝึก ประกอบการ
เรียนการสอนที่ตรงตามมาตรฐานตัวชี้วัด
๕. ครู ผู้ สอนวิชาสุ ขศึกษา และครู ผุ้ ส อนเพศวิถีศึ ก ษา
ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต ๔ มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล

-การนิเทศ ติดตาม

-แบบนิเทศ ติดตาม

-การนิเทศ ติดตาม

-แบบนิเทศ ติดตาม

-การประเมินความพึง
พอใจ

-แบบประเมินความ
พึงพอใจ

15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
15.1 ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิด ตัดสินใจ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
15.2 ครูผู้สอนวิชาสุขศึกษาสามารถออกแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ในสาระ
การเรียนรู้สุขศึกษาที่เป็นแบบอย่างได้
๑๕.๓ ครูผู้ส อนในสั งกัดมี สื่ อประกอบการเรียนการสอนในกลุ่ มสาระสุขศึก ษา และเพศวิถีศึกษาและ
ทักษะชีวิตของชั้น ป.๑ - ม.๓
15.๔ โรงเรียนมีสื่อ นวัตกรรมการบริหารการนิเทศการเรียนการสอนแบบ Active Learning สาระสุขศึกษา
ที่เป็นแบบอย่างได้
๑๕.๕ ศึกษานิเทศก์ มีกระบวนการนิเทศการเรียนการสอนแบบ Active Learning สำหรับครูผู้สอนวิชา
สุขศึกษา ที่เป็นแบบอย่างได้
15.๖ สำนักงานเขตเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต ๔ มีข้อมูลสารสนเทศการเรียนการสอน
แบบ Active Learning ของครูผู้สอนสาระสุขศึกษา เพื่อกำหนดนโยบาย จุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป
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1. ชื่อโครงการ พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่สอง ความเป็นพลเมืองในการพัฒนาสู่
โรงเรียนในประชาคมอาเซียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
2. แผนงาน

พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

3. ความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
3.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้
3.3 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน(พ.ศ.2564- 2565) ของ สพฐ. กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา
ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
3.4 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ สพป.เชียงราย เขต 4 กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
4. ลักษณะโครงการ

(✓) โครงการใหม่

( ) โครงการต่อเนื่อง

5. ผู้รับผิดชอบ

นางสาวยุพิน บุญประเสริฐ , นางสาวลักษมณ มุงเมือง

6. ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565
7. สถานที่ดำเนินงาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

8. งบประมาณดำเนินงานได้จาก ( ) สพฐ. (✓) สพป.เชียงราย เขต 4 ( ) อื่น ๆ (ระบุ)............................
9. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นเรื่องสำคัญในการพัฒนาประเทศสังคมต้องการทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้
ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ และภาษาที่สามเพื่อแสวงหาความรู้ และเข้าถึงแหล่งข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้ง
กระบวนการศึกษาโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องช่วยเสริมความสามารถ นอกจากนี้ ภาษาอังกฤษยังมีบทบาท
สำคัญ ทางด้านการติดต่อสื่ อสารระหว่างชนชาติต่าง ๆ การใช้ภ าษาอังกฤษเป็ นภาษากลางในการสื่ อสาร
จนกลายเป็นภาษาสากลนานาชาติ (English as an international language) ภาษาอังกฤษจัดเป็นสื่อสำคัญ
นำไปสู่ ความก้ าวหน้ าทางวิช าการ และเป็ น พื้น ฐานสำคัญ สำหรับการศึ กษาในระดั บสู งขึ้นไปประกอบกั บ
การเป็นพลเมืองของประเทศไทยเข้าสู่การเป็นประคมอาเซียน (ASEAN) ยิ่งมีความจำเป็นต้องเร่งรัดและเตรียม
ความพร้อมของบุ คลากรให้มีความพร้อมในการใช้ภ าษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและภาษาประเทศคู่ค้าหรือ
ภาษาอาเซียนประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายเร่งด่วนในการยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กระทรวงศึกษาธิการได้ลงนาม
บันทึกความเข้าใจร่วม(MOU) กับสถานทูตอังกฤษประจำประเทศไทยโดยเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย
ฯพณฯ Brian Davidson ในความร่ว มมือเพื่ อจัดตั้งศูนย์อบรมครูภ าษาอังกฤษระดับ ภูมิภ าคซึ่งครอบคลุ ม
ทั้ง ๔ ภูมิภาค เพื่อยกระดับทางด้านภาษาอังกฤษและเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษตามแนวทาง แบบ Communicative
Approach อย่างเข้มข้นจากผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพมาตรฐานสากลและ
มีความพร้อมด้านเครือข่าย มุ่งเน้นการสนับสนุน ส่งเสริมให้ครูใช้ภาษาอังกฤษในชั้นเรียนอย่างเหมาะสมตาม
บริบท และในการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้มุ่งเน้นการสื่อสาร โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และ
แบบ active learning
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จึงต้องการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและ
ภาษาที่สาม รวมถึงพัฒนาบุคลากรและเจ้าที่ในสำนักงาน ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดให้มีความรู้ความเข้าใจ
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
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และมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเพื่อการยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง
อันจะส่งผลไปยังการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษและภาษาที่สามของผู้เรียนอย่างแท้จริง
10. วัตถุประสงค์
10.1 เพื่อพัฒนาครูสอนภาษาอังกฤษให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรม
การปฏิบัติจริง (Active learning)
10.2 เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอนนำกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสู่ชั้นเรียน
10.3 เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (English Language Skill ) เพื่อการสื่อสารสำหรับบุคลากรเจ้าหน้าที่
ใน สพป.เชียงราย เขต 4
10.4 เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (English Language Skill ) เพื่อการสื่อสารสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา
ในสังกัด สพป.เชียงราย เขต 4
10.5 เพื่อพัฒนาทักษะและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของผู้เรียน
10.6 เพื่อนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของครูผู้สอนตามแนวทางการจัดการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษ ของ สพป.เชียงราย เขต 4
11. เป้าหมาย
11.1 เชิงผลผลิต (Output)
11.1.1 ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ จำนวน 128 โรงเรียน 1 สาขา 4 ห้องเรียน สามารถจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active learning)
11.1.2 ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ จำนวน 128 โรงเรียน 1 สาขา 4 ห้องเรียนนำกิจกรรมการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษสู่ชั้นเรียน
11.1.3 บุคลากรเจ้าหน้าที่ใน สพป.เชียงราย เขต 4 จำนวน 78 คน มีความรู้และทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ (English Language Skill ) เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
11.1.4 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.เชียงราย เขต 4 จำนวน 143คน มีความรู้และทักษะ
การใช้ภาษาอังกฤษ (English Language Skill ) เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
11.1.5 ร้ อ ยละของนั กเรี ย นสามารถสื่ อสารภาษาอังกฤษและมีผ ลสั ม ฤทธิ์ท างการเรียนวิช า
ภาษาอังกฤษระดับดีขึ้นไป
11.2 เชิงผลลัพธ์ (Outcome)
11.2.1 ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ นำกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active
learning) ไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
11.2.2 ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
11.2.3 บุ คลากรเจ้าหน้ าที่ ใน สพป.เชียงราย เขต 4 มีความรู้และทักษะการใช้ภ าษาอังกฤษ
(English Language Skill ) สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ
11.2.4 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.เชียงราย เขต 4 มีความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
(English Language Skill ) สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ
11.2.5 นักเรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพตามบริบทของสถานศึกษา
และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
11.2.6 ครู ผู้ ส อนภาษาอั งกฤษเข้ าใจกระบวนการนิ เทศโดยใช้ รูป แบบการนิ เทศแบบคลิ นิ ก
(Clinical Supervision)
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12. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน (SPDCA)
กิจกรรมหลัก/
ที่
ขั้นตอนการดำเนินงาน
1 1. ขั้นวิเคราะห์ (Situation : S)
1.1 ศึกษาสภาพปั ญหาการศึกษา,สภาพบริบทและความต้ องการ
ในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ครูและบุคลากรทางการศึกษา เจ้าที่และ
บุคลากรในสำนักงาน
1.2 ครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่จบวิชาเอกและไม่จบวิชาเอกยังขาด
ทักษะในการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในชั้นเรียน
ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active learning)
2 2. ขั้นวางแผน (Plan : P)
2.1 วางแผน สังเคราะห์สภาพปัญหา,สภาพบริบทและความต้องการ
ในการจั ด การเรี ย นรู้ ภ าษาอั งกฤษ และการจั ด การเรี ย นการสอน
ภาษาอังกฤษที่ผ่านมา
2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ
2.3 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน
2.4 เตรียมเอกสารการอบรม
2.5 เตรียมเอกสารการนิเทศ
2.6 เตรียมเอกสารการประเมิน
3. ขั้นดำเนินการ (Do : D)
3.1 กิจกรรมที่ 1 พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการเรียนรู้แบบเชิง
รุก (Active Learning) สำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
วิชาภาษาอังกฤษ
3.2 กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ Chiangrai my
hometown สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับชั้นป.4-6
3.3 กิ จกรรมที่ 3 พั ฒ นาบุ คลากรทางการศึ กษา เจ้ าหน้ าที่ ให้ มี
ความรู้ แ ละทั ก ษะการใช้ ภ าษาอั งกฤษเพื่ อการสื่ อสาร (English for
communication)
3.4 กิจกรรมที่ 4 คัดเลือก ครูสอนดี แลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิธีปฏิบัติ
ที่ เป็ น เลิ ศ กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนภาษาอั งกฤษ ของครู ผู้ ส อน
ภาษาอังกฤษ (Active learning)
3.5 กิจกรรมที่ 5 พัฒนาศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ระดับประถมศึกษา PEER CENTER 5 อำเภอ ได้แก่
- สร้างเครือข่ายครูผู้สอนภาษาอังกฤษในระดับอำเภอ
- สรุปผลการดำเนินงานและนำเสนอวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best
Practice ค้ น หาครู ส อนดี เผยแพร่ผ ลงานทั้ งแบบออนไลน์ และแบบ
ออฟไลน์ เช่น youtube, facebook Line และ website ต่าง ๆ

ระยะเวลา

ตุลาคม - ธันวาคม 2564

ตุลาคม - ธันวาคม 2564

มกราคม -มีนาคม 2565
มกราคม -มีนาคม 2565
มกราคม -มีนาคม 2565
กุมภาพันธ์ -มีนาคม 2565
มกราคม - กันยายน 2565
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ที่

กิจกรรมหลัก/
ระยะเวลา
ขั้นตอนการดำเนินงาน
4. ขั้นตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน (Check : C)
มกราคม - สิงหาคม 2565
4.1 นิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการเรียนรู้แบบเชิงรุก
( Active Learning)
สิงหาคม 2565
4.2 นิเทศติดการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา PEER CENTER 7 ศูนย์
5. ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน และรายงานผลการดำเนินงาน(Act : A)
5.1 รายงานสรุปผลการดำเนินงาน
สิงหาคม - กันยายน 2565
5.2 รายงานผลการนิเทศ ติดตาม

13. กิจกรรมใช้งบประมาณ
จำนวน 68,200 บาท (หกหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบเชิ งรุ ก( Active Learning) สู่ ศตวรรษที่ 21
สำห รั บ ครู ผู้ ส อน ระดั บ ประถมศึ ก ษาและ
มัธยมศึกษา วิชาภาษาอั งกฤษ (อบรมออนไลน์
จำนวน 2 วัน)
- ค่ าอาหาร อาหารว่ างและเครื่ องดื่ ม สำหรั บ
1,120
ผู้เข้าร่วมประชุมเตรียมงาน จำนวน 8 คน คนละ 140
บาท จำนวน 1 วัน 8 x 140 x 1 = 1,120 บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากรหลัก จำนวน 2 คน
7,200
1,800 x 2 วัน x 2 คน = 7,200 บาท
- ค่าพาหนะวิทยากร 8 คน คนละ 500 บาท
8,000
8 x 500 x 2 = 8,000 บาท
รวม กิจกรรมที่ 1
7,200
9,120
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้
Chiangrai my hometown สำหรั บ ครู ผู้ สอน
ภาษาอังกฤษระดับชั้น ป.4-6
- ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรั บ
- 11,000
ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 20 คน คนละ 140 บาท
จำนวน 4 วัน 20 x 140 x 4= 11,000 บาท
- ค่าเอกสาร(ชุดสื่อต้นแบบการพัฒนาทักษะ
1,000
การจั ด การเรี ย นรู้ Chiangrai my hometown
สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับชั้น ป.4-6)
จำนวน 10 ชุด ชุดละ 100 บาท = 1,000 บาท
รวม กิจกรรมที่ 2
- 11,000
1,000

รวม
(บาท)

1,120
7,200
8,000
16,320

11,000
1,000

12,000
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กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
กิ จ กรรมที่ 3 พั ฒ นาบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
เจ้ า ห น้ าที่ ให้ มี ความ รู้ แ ละทั กษ ะการใช้
ภาษาอั ง กฤษเพื่ อ การสื่ อ สาร(English for
communication)
ห ลั ก สู ต รอ อ น ไล น์ ก ารพั ฒ น า การใช้
ภาษาอั ง กฤษเพื่ อ การสื่ อ สาร (English for
communication) ส ำ ห รั บ บุ ค ล า ก ร ท า ง
การศึกษา เจ้าหน้าที่ใน สพป.เชียงราย เขต 4
- ค่ า เกี ย รติ บั ต ร/วั ส ดุ อื่ น สำหรั บ ดำเนิ น
2,000
กิจกรรมหลักสูตรฯ 2,000 บาท
รวม กิจกรรมที่ 3
2,000
กิจ กรรมที่ 4 คัดเลื อก ครูส อนดี แลกเปลี่ ยน
เรีย นรู้ วิธีป ฏิบั ติที่เป็ น เลิ ศ กิจกรรมการเรียน
ก า ร ส อ น ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ข อ ง ค รู ผู้ ส อ น
ภาษาอังกฤษ (Active learning)
- ค่าเกียรติบัตรพร้อมกรอบ จำนวน 24 รางวัล
24 x 120= 2,880 บาท
2,880
รวม กิจกรรมที่ 4
2,880
กิ จกรรมที่ 5 พั ฒ นาศู นย์ พั ฒ นาการเรี ยนการ
สอนภาษาอั งกฤษระดั บ ประถมศึ ก ษา PEER
CENTER 5 อำเภอ 7 ศูนย์ ได้แก่ โรงเรียนบ้าน
บุญ นาค, โรงเรียนอนุ บ าลเชียงของ ,โรงเรียน
- 35,000
เกี๋ ย ง โรงเรี ย นบ้ า นเกี๋ ย ง(คุ รุ ร าษฏร์ วิ ท ยา) ,
โรงเรียนบ้ านป่าแดงห้ วยหลวง ,โรงเรียนบ้าน
สบเปา และโรงเรี ย นขุ น ขวากพิ ท ยา ศู น ย์ ล ะ
5,000 บาท = 35,000 บาท
รวม กิจกรรมที่ 5
- 35,000
งบประมาณรวมทั้งสิ้น(ถัวจ่ายทุกรายการ)
9,600 55,120
5,880

รวม
(บาท)

2,000
2,000

2,880
2,880

35,000
68,200
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14. การประเมินผล
วิธีการวัดและ
ประเมินผล
ผลผลิต(Output)
- การสังเกต
1) ครู ผู้ สอนภาษาอั งกฤษ จำนวน 128 โรงเรียน - การสัมภาษณ์
1 สาขา 4 ห้ องเรี ยน สามารถจั ด กิ จ กรรมการเรี ย น - การนิเทศ
การสอนผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active learning)
2) ครูผู้ ส อนภาษาอังกฤษ จำนวน 128 โรงเรียน
1 สาขา 4 ห้ องเรี ยนนำกิ จ กรรมการเรี ย นการสอน
ภาษาอังกฤษสู่ชั้นเรียน
3) บุ ค ลากรเจ้ าหน้ าที่ ใน สพป.เชี ยงราย เขต 4
จำนวน 78 คน มีความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
(English Language Skill ) เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
4) ผู้ บ ริ ห ารสถานศึกษาในสั งกัด สพป.เชียงราย
เขต 4 จำนวน 143 คน มีความรู้และทักษะการใช้
ภาษาอั ง กฤษ (English Language Skill ) เพื่ อ การ
สื่อสารในชีวิตประจำวัน
5 ) ร้ อ ย ล ะ ข อ ง นั ก เรี ย น ส า ม า ร ถ สื่ อ ส า ร
ภาษาอั ง กฤษและมี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช า
ภาษาอังกฤษระดับดีขึ้นไป
ผลลัพธ์ (Outcome)
- การสังเกต
1) ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ นำกิจกรรมการเรียนการ - การสัมภาษณ์
สอนผ่ านกิ จ กรรมการปฏิ บั ติจ ริ ง (Active learning) - การนิเทศ
ไป จั ด กิ จ ก ร รม ก า ร เรี ย น ก าร ส อ น ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
2) ครู ผู้ ส อนมี ทั ก ษะและจั ด กิ จ กรรมการเรี ย น
การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) บุ ค ลากรเจ้ าหน้ าที่ ใน สพป.เชี ยงราย เขต 4
มี ค วามรู้ แ ละทั ก ษะการใช้ ภ าษาอั ง กฤษ (English
Language Skill ) สามารถสื่ อ สารภาษาอั ง กฤษได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
4) ผู้ บ ริ ห ารสถานศึกษาในสั งกัด สพป.เชียงราย
เขต 4 มี ค วามรู้ แ ละทั ก ษะการใช้ ภ าษาอั ง กฤษ
(English Language Skill สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
5) นักเรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตามบริบทของสถานศึกษาและสามารถ
นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
ตัวชี้วัดความสำเร็จ

เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล
- แบบสังเกต
- แบบสัมภาษณ์
- แบบนิเทศ

- แบบสังเกต
- แบบสัมภาษณ์
- แบบนิเทศ
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15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
15.1 ครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 มีความมั่นใจ
ด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
15.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ได้รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษแบบ Active learning สู่ศตวรรษที่ 21
15.3 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
15.4 สำนั ก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้น พื้ น ฐาน นำข้อ มูล ไปกำหนดเป็น นโยบายในการพั ฒ นา
คุณภาพการจัดการศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษต่อไป
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1. ชื่อโครงการ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 256๔
2. แผนงาน

พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

3. ความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
3.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้
3.3 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน(พ.ศ.2564- 2565) ของ สพฐ. กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา
ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
3.4 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ สพป.เชียงราย เขต 4 กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
4. ลักษณะโครงการ

( ) โครงการใหม่

(✓) โครงการต่อเนื่อง

5. ผู้รับผิดชอบ

นางสาวสุพรรณ ปัญญาเหมือง และคณะศึกษานิเทศก์

6. ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565
7. สถานที่ดำเนินงาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔ และโรงเรียนในสังกัด

8. งบประมาณดำเนินงานได้จาก ( ) สพฐ. ( ) สพป.เชียงราย เขต 4 () อื่น ๆ (ระบุ).....สทศ.....
9. หลักการและเหตุผล
ด้วย สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่บริหารจัดการและ
ดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิจัย พัฒนา ให้บริการทางการประเมินผลทางการศึกษา และการทดสอบทางการศึกษา
ตลอดจนได้ดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test:
O-NET) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อประเมินผล ติดตาม ตรวจสอบ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน และ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ในทุกปีการศึกษา จากผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ปีการศึกษา 256๓ ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔ มีนักเรียนสมัครใจ
ในการสอบและมี ผ ลการสอบในระดั บชั ้ นประถมศึ กษาปี ท ี ่ 6 เปรี ยบเที ยบกั บระดั บสั งกั ด (สพฐ.) และ
ระดับประเทศ พบว่า มีจำนวนนักเรียนสมัครสอบ ทั้งสิ้น 903 คน คิดเป็นร้อยละ 42.13 สอบใน 4 วิชา
ได้แก่ วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาคณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยรวมทั้ง 4 วิชา เท่ากับ
43.09 ซึ่งวิชาที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ วิชาภาษาไทย(59.61) รองลงมา ได้แก่วิชาภาษาอังกฤษ(42.49)
วิชาวิทยาศาสตร์(39.92) และวิชาคณิตศาสตร์(30.33) น้อยที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับระดับสังกัด สพฐ. และ
ระดับประเทศ พบว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 43.09
ซึ่งสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับสังกัด สพฐ. (40.02) และระดับประเทศ (42.13) มีผลต่างคะแนน เท่ากับ 3.07
และ 0.96 ตามลำดับ และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2563 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 เปรียบเทียบกับระดับสังกัด (สพฐ.)
และระดับประเทศ พบว่า มีจำนวนนักเรียนสมัครสอบ ทั้งสิ้น 285 คน คิดเป็นร้อยละ 42.13 สอบใน 4 วิชา
ได้แก่ วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาคณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยรวมทั้ง 4 วิชา
เท่ ากั บ 35.02 ซึ ่ งวิ ชาภาษาไทย (54.71) มี ค ่ าเฉลี ่ ยสู งสุ ด รองลงมา ได้ แก่ ว ิ ชาภาษาอั ง กฤษ (32.46)
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วิชาวิทยาศาสตร์ (29.83) และวิชาคณิตศาสตร์ (23.07) น้อยที่สุด ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับระดับ
สังกัด สพฐ. และระดับประเทศ พบว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 มีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 35.02 ซึ่งต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับสังกัด สพฐ. (36.33) และระดับประเทศ (36.01) มีผลต่าง
คะแนน เท่ากับ -1.31 และ -0.99 ตามลำดับ ดังนั้น การสร้างความตระหนักให้ผู้เกี่ยวข้องได้เห็นความสำคัญ
ของการทดสอบทางการศึกษา ควรมีการส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้ศึกษาหลักสูตร วางแผนการสอน และปรับกลยุทธ์
ในการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัด โดยใช้ผลการทดสอบมาวิเคราะห์ วางแผนในระดับชั้นเรียน
และสถานศึกษา อันจะนำไปสู่การปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายปฏิรูประบบ
การวัดและประเมินคุณภาพผู้เรียน โดยให้ความสำคัญกับการทดสอบด้วยแบบข้อสอบที่มีมาตรฐาน ซึ่งในการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เป็นข้อสอบที่มาตรฐานใช้ในการทดสอบกับนักเรียนทั่วประเทศ
มีการนำข้อสอบในรูปแบบปรนัยและอัตนัยมาใช้ในการทดสอบดังกล่าว
ปี การศึ กษา ๒๕๖๔ สถาบั นทดสอบทางการศึ กษาแห่ งชาติ (องค์ การมหาชน) ได้ กำหนดให้ ม ี ทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในวันที่ ๑๒
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในระหว่างวันที่ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยความสมัครใจของ
นักเรียนและผู้ปกครองยินยอม ทั้งนี้เพื่อตรวจสอบคุณภาพผลการจัดการศึกษา รวมถึงการนำผลสอบไปใช้
ในการปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชี ยงราย เขต 4 ซึ่งเป็น
หน่วยงานที่สนับสนุน ส่งเสริม กำกับ ดูแลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 เช่นเดียวกับ
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) บริหารจัดการสอบให้กับโรงเรียนในศูนย์สอบสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔ ประกอบด้วย โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๘๒ แห่ง นักเรียน ๑,๐๘๕ คน, ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๓ จำนวน ๒๓ แห่ง นักเรียน ๔๓๑ คน, โรงเรียนสังกัด ตชด. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน 4 แห่ง นักเรียน ๓๔
คน และโรงเรียนพระปริยัติธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จำนวน 7 แห่ง นักเรียน ๑๔๔ คน ซึ่งปีการศึกษา ๒๕๖๔
การดำเนินการสอบเป็นไปตามความสมัครใจของผู้เรียน โดยดำเนินการตามแนวปฏิ บั ติ ข องสถาบั นทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
10. วัตถุประสงค์
เพื่อจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ให้มีมาตรฐาน ยุติธรรม และโปร่งใสตามที่สถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กำหนด
11. เป้าหมาย
11.1 เชิงปริมาณ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในสังกัดและสังกัดอื่น ๆ ในเขตพื้นที่
บริการ จำนวน 9๓ โรงเรียน ได้เข้ารับการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 ที่มี
มาตรฐาน ยุติธรรม และโปร่งใสตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
11.2 เชิงคุณภาพ
ร้อยละ 100 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในสังกัดและสังกัดอื่น ๆ
ในเขตพื้นที่บริการ ที่สมัครเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 ได้รับการบริหาร
การสอบที่มีมาตรฐาน ยุติธรรม และโปร่งใสตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กำหนด
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12. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน (SPDCA)
กิจกรรมหลัก/
ที่
ระยะเวลา
ขั้นตอนการดำเนินงาน
1 กิ จ กรรมที ่ 1 การดำเนิ นการทดสอบทางการศึ กษาขั ้ นพื ้ นฐาน
(O-NET) ปีการศึกษา 2564 ชั้น ป.6 ม.3
1. ขั้นวิเคราะห์ (Situation : S)
ตุลาคม ๒๕6๔
ศึ ก ษาสภาพการดำเนิ น งาน ปั ญ หา และอุ ป สรรคจากการ
ดำเนินงานการจัดสอบ O-NET ในปีที่ผ่านมา
2. ขั้นวางแผน (Plan : P)
2.1 บันทึกข้อความขออนุญาตจัดกิจกรรมการทดสอบ O-NET พฤศจิกายน 256๔ - มกราคม 256๕
ปีการศึกษา 2564
2.2 โรงเรียนนำส่งข้อมูลนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 เข้าระบบ
2.3 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระดับศูนย์สอบ
และระดับสนามสอบในระบบ O-NET
2.4 จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ
ดำเนินงานทุกกิจกรรม
3. ขั้นดำเนินการ (Do : D)
3.1 ประชุมคณะกรรมการประสานงานศูนย์สอบ เพื่อเตรียม
๙ กุมภาพันธ์ 25๖๕
ความพร้อมการจัดการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๔
3.2 ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดสอบเพื่อให้มีมาตรฐานการจัด
๑๐-๑๑ กุมภาพันธ์ 25๖๕
สอบ สำหรับหัวหน้าสนามสอบ กรรมการกลาง ตัวแทนศูนย์ และ
กรรมการคุมสอบ
3.3 ดำเนิน การจัดสอบทางการศึ กษาระดั บชาติ ขั้ น พื ้ น ฐาน (ป.๖) ๑๒ กุมภาพันธ์ 25๖๕
(ม.๓) ๑๓ กุมภาพันธ์ 25๖๕
(O-NET) ปีการศึกษา 2564
3.4 สรุป และรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ กุมภาพันธ์ – เมษายน 25๖๕
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
4. ขั้นตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน (Check : C)
4.1 ติดตาม ตรวจสอบผลการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม
กุมภาพันธ์ 25๖๕
4.2 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ
(ป.๖) ๑๒ กุมภาพันธ์ 25๖๕
(ม.๓) ๑๓ กุมภาพันธ์ 25๖๕
5. ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน และรายงานผลการดำเนินงาน
(Act : A)
5.1 รวบรวมผลการดำเนินงานทุกกิจกรรม
5.2 สังเคราะห์ผลการดำเนินงาน
กุมภาพันธ์ – เมษายน ๒๕๖๕
5.3 สรุปรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานผลการทดสอบ
ทางการศึกษา
5.4 เผยแพร่ผลการทดสอบ
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13. กิจกรรมใช้งบประมาณ
(งบประมาณจากสำนักทดสอบทางการศึกษา (สทศ.))
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
ก ิ จ ก ร ร ม ท ี ่ 1 ก า ร ป ร ะ ช ุ ม ค ณ ะ ก ร รมการ
ประสานงานการจั ด สอบ และจั ด วั ส ดุ อุ ป กรณ์
เตรียมความพร้อมการจัดการทดสอบ O-NET
(ไตรมาสที่ 2 )
1) ประชุมคณะกรรมการประจำศูนย์สอบ และจัด
วัสดุ อุปกรณ์ เตรียมความพร้อมการจัดการทดสอบ
O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๔
- ค่ า อาหารว่ า งและเครื ่อ งดื ่ม ผู้ เ ข้า ร่ ว มประชุม
(20 คน คนละ 1 มื้อ มื้อละ) 35 บาท
- ค่าปฏิบ ัติงานนอกเวลาราชการเพื่อจั ดเตรี ย ม
เอกสารการสอบ วันที่ ๕-๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
(16 คน คนละ 2 วัน วันละ 500 บาท)
รวม
๒) ประชุ ม ชี ้ แ จงแนวทางการจั ด สอบเพื ่ อ ให้ มี
มาตรฐานการจัดสอบ ดังนี้
2.๑) สำหรับกรรมการคุมสอบ ผ่านระบบออนไลน์
2.๒) สำหรับหัวหน้าสนามสอบ กรรมการกลาง
และตัวแทนศูนย์
- ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับ
คณะกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม
(76 คน คนละ 1 วัน วันละ 35 บาท)
รวม
3) การดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564
3.1) ค่ า ตอบแทนการปฏิ บ ั ต ิ ง านประธาน
ประจำศูนย์สอบ (1 คน 5000 บาท 2 วัน)
3.2) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานตัวแทนศูนย์
สอบ ป.6 (27 คน คนละ 1 วัน วันละ 500 บาท)
3.3) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานตัวแทนศูนย์สอบ
ป. 6 ม.3 (15 คน คนละ 2 วัน วันละ 500 บาท)
3.4) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานหัวหน้าสนามสอบ
เฉพาะ ป.6 (16 คน คนละ 1 วัน วันละ 550 บาท)
3.5) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานหัวหน้าสนาม
สอบ ม.3 (12 คน คนละ 2 วัน วันละ 550 บาท)
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กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
3.6) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานกรรมการกลาง
ป.6 (28 คน คนละ 1 วัน วันละ 450 บาท)
3.7) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานกรรมการกลาง
ม.3 (12 คน คนละ 2 วัน วันละ 450 บาท)
3.8) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานคณะกรรมการ
คุมสอบ ป.6 (128 คน คนละ 1 วัน วันละ 450 บาท
3.9) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานคณะกรรมการ
คุมสอบ ม.3 (56 คน คนละ 2 วัน วันละ 450 บาท)
3.10) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนักการภารโรง
ประจำสนามสอบ ป.6 (25 คน คนละ 250 บาท)
3.11) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนักการภารโรง
ประจำสนามสอบ ม.3 (12 คน คนละ 2 วัน วันละ 250 บาท)
3.12) ค่ า ตอบแทนผู ้ ป ระสานงานประจำ
สนามสอบ ป.6 (25 คน คนละ 450 บาท)
3.13) ค่ า ตอบแทนผู ้ ป ระสานงานประจำ
สนามสอบ ป.6 (12 คน คนละ 450 บาท)
3.14) ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่พยาบาลประจำ
สนามสอบ ป.6 (25 คน คนละ 450 บาท)
3.15) ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่พยาบาลประจำ
สนามสอบ ป.6 (12 คน คนละ 450 บาท)
3.16) ค่าเดินทางนำนักเรียนชั้น ป. 6 เข้าสอบ
เดินทางมาสอบ ป.6 (25 โรงเรียน/78 คน)
3.17) ค่าเดินทางสำหรับคณะกรรมการคุม
สอบ ป.6 (128 คน คนละ 1 วัน วันละ 50 บาท)
3.18) ค่าเดินทางสำหรับคณะกรรมการคุม
สอบ ม.3 (56 คน คนละ 2 วัน วันละ 50 บาท)
3.19) ค่าเดินทางสำหรับตัวแทนศูนย์สอบ
ป.6 (27 คน โดยเฉลี่ยตามระยะทาง)
3.20) ค่าเดินทางสำหรับตัวแทนศูนย์ส อบ
ม.3 (15 คน โดยเฉลี่ยตามระยะทาง)
3.21) ค่าเดินทางสำหรับหัวหน้าสนามสอบ
ป.6 (16 คน โดยเฉลี่ยตามระยะทาง)
3.22) ค่าเดินทางสำหรับหัวหน้าสนามสอบ
ม.3 (12 คน โดยเฉลี่ยตามระยะทาง)
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กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
3.23) ค่ า เดิ น ทางคณะกรรมการรั บ -ส่ ง
ข้อสอบระหว่างศูนย์สอบกับสนามสอบ อ.เชียงของ
,อ.เวียงแก่น (12 คน โดยเฉลี่ยตามระยะทาง ไป-กลับ)
3.24) ค่ า เดิ น ทางคณะกรรมการรั บ -ส่ ง
ข้อสอบระหว่างศูนย์สอบกับสนามสอบ อ.ขุนตาล,
อ.พญาเม็งราย (8 คน โดยเฉลี่ยตามระยะทาง ไป-กลับ)
3.25) ค่ า เดิ น ทางคณะกรรมการรั บ -ส่ ง
ข้อสอบระหว่างศูนย์สอบกับสนามสอบ อ.เทิง นอก
เขตเทศบาล(5 คน โดยเฉลี่ยตามระยะทาง ไป-กลับ)
3.26) ค่ า เดิ น ทางคณะกรรมการรั บ -ส่ ง
ข้อสอบระหว่างศูนย์สอบกับสนามสอบ อ.เทิง ในเขต
เทศบาล(2 คน โดยเฉลี่ยตามระยะทาง ไป-กลับ)
3.27) ค่าเดินทางคณะกรรมการรับ -ส่ ง ข้อ
ระหว่างศูนย์สอบกับสนามสอบ อำเภอเทิง พื้นที่สูง
(1 คน โดยเฉลี่ยตามระยะทาง ไป - กลับ)
3.28) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานคณะกรรมการ
ตรวจเยี่ยมสนามสอบ (3 คน คนละ 2 วัน วันละ 500 บาท)
3.29) ค่าตอบแทนพนักงานขับรถตรวจเยี่ยม
สนามสอบ (4 คน 2 วัน วันละ 300 บาท)
3.30) ค่ า ตอบแทนการจั ด เตรี ย มเอกสาร
การเงิน (2 คน 2 วัน วันละ 500 บาท
3.31) ค่ า ตอบแทนคณะกรรมการรั บ -ส่ ง
ข้อสอบ(15 คน 1 วัน วันละ 250 บาท)
3.32) ปฏิ บ ั ต ิ ง านรวบรวมเอกสาร ตรวจ
ความถูกต้องบรรจุหีบห่อกระดาษคำตอบ(16 คน 2
วัน วันละ 300 บาท)
3.33) ค่าตอบแทนคณะทำงานประจำศู นย์
สอบ (6-7 มี.ค.64) (16 คน 2 วัน วันละ 500 บาท)
3.34) ค่าตอบแทนคณะทำงานประจำศูนย์สอบ
(4 คน 2 วัน วันละ 500 บาท)
3.35) ค่าตอบแทนผู้ประสานงานการจัดสอบ
(2 คน 2 วัน วันละ 500 บาท)
3.36) ค่ า ตอบแทนคณะกรรมการจั ด ทำ
วีดีทัศน์และคอนเฟอร์เรน (26-28 ก.พ. 64)
3.37) ค่ า ตอบแทนคณะกรรมการจั ด ทำ
วีดีทัศน์และคอนเฟอร์เรน (8-10 มี.ค. 64)
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กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
4) สรุป และรายงานผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
งบประมาณรวมทั้งสิ้น(ถัวจ่ายทุกรายการ)
-

รวม
(บาท)

-

14. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

ผลผลิต(Output)
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 - การตรวจเยี่ยมสนามสอบ
ในสังกัดและสังกัดอื่น ๆ ในเขตพื้นที่บริการ ได้เข้ารับการ
ทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2564 ที่มีมาตรฐาน ยุติธรรม
และโปร่งใสตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
(องค์การมหาชน) กำหนด
ผลลัพธ์ (Outcome)
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 - การตรวจเยี่ยมสนามสอบ
ในสังกัดและสังกัดอื่นๆ ในเขตพื้นที่บริการ ได้เข้ารับการ
ทดสอบทางการศึก ษาขั้น พื้น ฐาน (O-NET) ปีการศึ ก ษา
2564 ที่มีมาตรฐาน ยุติธรรม และโปร่งใสตามที่ส ถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล
- บันทึกการตรวจเยี่ยม
สนามสอบ

- บันทึกการตรวจเยี่ยม
สนามสอบ

15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
15.1 นักเรียนทราบผลการทดสอบและพัฒนาตนเองตนเองตามความถนัดต่อไป
๑๕.๒ ครูผู้สอนนำผลการทดสอบในกลุ่มสาระที่รับผิดชอบไปปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน
๑๕.๓ สถานศึกษามีผลการทดสอบเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน
15.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 มีผลการทดสอบสำหรับกำหนดแนวทาง
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดต่อไป
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1. ชื่อโครงการ การนำผลวิจัยไปใช้ประโยชน์
2. แผนงาน

พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

3. ความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
3.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้
3.3 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน(พ.ศ.2564- 2565) ของ สพฐ. กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา
ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
3.4 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ สพป.เชียงราย เขต 4 กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
4. ลักษณะโครงการ

() โครงการใหม่

5. ผู้รับผิดชอบ

นายโย ใจวงค์

( ) โครงการต่อเนื่อง

6. ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565
7. สถานที่ดำเนินงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 และโรงเรียนในสังกัด
8. งบประมาณดำเนินงานได้จาก ( ) สพฐ. () สพป.เชียงราย เขต 4 ( ) อื่น ๆ (ระบุ)............................
9. หลักการและเหตุผล
การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 (2542 : 8-9) มาตรา 24
และมาตรา 30 กำหนดให้ครูผู้สอนใช้กระบวนการวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนากระบวนการจัดการเรียน
การสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึ กษา การดำเนินการวิจัยในชั้น เรียนของครู
เป็นเรื่องสำคัญที่ครูจำเป็นต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม และต้องลงมือดำเนินการเพื่อที่จะนำความรู้ และผลการศึกษาที่
ได้ไปกำหนดแผน แนวทางและวิธีการในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน โดยทำไป
พร้อม ๆ กับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามปกติ ด้วยกระบวนการที่เรียบง่ายและเชื่อถือได้ สามารถนำผลการวิจัย
ที่ได้มาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน ตัวครูเองก็จะได้รับ
การพัฒนาให้เกิดความรู้ และทักษะในด้านการวิจัยในชั้นเรียน มีผลงานทางวิชาการเป็นของตัวเองในระดับโรงเรียน
(ครูรักษ์ ภิรมย์รักษ์, 2543 : 4) รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะกับผู้เรียน
ในแต่ละระดับการศึกษา การวิจัยในชั้นเรียนซึ่งทำโดยครูผู้สอน ถือว่าเป็นงานวิจัยที่เอื้อประโยชน์โดยตรงต่อ
การช่วยเหลือผู้เรียนในความรับผิดชอบของตนเอง รวมทั้งมีประโยชน์ทางอ้อมในการใช้เพิ่มวิทยฐานะหรือใช้
ประกอบการพิจารณาความดีความชอบต่าง ๆ
การวิจัยในชั้นเรียนถือว่ าเป็นเรื่องสำคัญ ที่จะช่วยให้ครูผู้สอนค้นหาคำตอบให้กับคำถามที่ครูสนใจด้วย
วิธีการเชิงประจักษ์ ครูทุกคนสามารถทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากากรปฏิบัติงานสอน หรือเพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนางานของตนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้ ซึ่งเป็นหน้าที่สำคัญประการหนึ่งของครูที่ต้องจัดทำ
ควบคู่กับการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ที่ครูต้องใช้การบูรณาการความรู้ทั้งทฤษฎี
และการปฏิบัติในการคิดค้นวิธีสอน นวัตกรรมต่างๆ ผสานกับแนวคิดพื้นฐานของการวิจัยในการประยุกต์ใช้เพื่อ
การวางแผนและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน หรือแก้ปัญหาที่พบในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน การวิจัยใน
ชั้นเรียนเป็นทักษะที่ครูต้องฝึกฝนให้เกิดความชำนาญอันเป็นองค์ประกอบสำคัญประการหนึ่งของความเป็นครู
มืออาชีพในยุคของการปฏิรูปการเรียนรู้
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งานวิจัยที่มีคุณภาพจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพการศึ กษา ตั้งแต่การกำหนดนโยบาย
การศึกษาระดับชาติไปจนถึงระดับการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา เป็นความจริงที่ว่าการจัดทำ พ.ร.บ. การศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้อาศัยงานวิจัยที่เชื่อถือได้จำนวนมาก
เป็นแหล่งข้อมูลและอ้างอิง นับได้ว่าในระดับนโยบาย มีการใช้งานวิจัยให้เกิดประโยชน์อย่างจริงจังสำหรับงาน
การนิเทศการศึกษาจึงควรที่จะได้พิจารณานำผลการวิจัยมาใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงให้มากขึ้ น ดังนั้นจึงควร
ศึกษาค้นคว้าถึงกระบวนการนำผลการวิจัยที่เชื่อถือได้ มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการศึกษาให้ปรากฏ
ชัดเจนต่อไป
ดังนั้นกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 4 จึงได้จัดทำโครงการ การนำผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ เพื่อพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และ
บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เรื่องการทำวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู
การพัฒนาหลักสูตร และการวัดและประเมินผลลักษณะของการวิจัย เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action research)
อันจะส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอน การทำงานของครูเป็นไปอย่างมีระบบ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน
และพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรต่อไป
10. วัตถุประสงค์
10.1 เพื่อนิเทศ ติดตามการดำเนินงานการวิจัย ครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรในสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
10.2 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ด้านการวิจัย ให้มีความรู้ สามารถทำวิจัยได้
และนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
10.2 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานำไปใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพ
การปฏิบัติหน้าที่ในองค์กร
11. เป้าหมาย
11.1 เชิงผลผลิต (Output)
11.1.1 ครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา ได้รับการนิเทศ
ติดตามการดำเนินงานวิจัย
11.1.2 ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒ นาด้านการวิจัย มีความรู้ และมีว ิจัย
และนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้
11.1.3 บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับการพัฒนาด้านการวิจัย มีความรู้ และมีวิจัย
และนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้
11.2 เชิงผลลัพธ์ (Outcome)
11.2.1 ครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา มีงานวิจัย
ที่มีคุณภาพ
11.2.2 ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีงานวิจัยที่ได้มาตรฐานและนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม
11.2.3 บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการวิจัยที่ได้มาตรฐานและนำไปใช้ในการพัฒนา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ในองค์กร
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12. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน (SPDCA)
กิจกรรมหลัก/
ขั้นตอนการดำเนินงาน
1 กิจกรรมที่ 1 การนำผลวิจัยไปใช้ประโยชน์
1. ขั้นวิเคราะห์ (Situation : S)
1.1 ศึกษาผลการทำวิจัย และผลการดำเนินงานกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่ดำเนินการเสร็จสิ้นหรือกำลังพัฒนา
1.2 ศึกษาสภาพความต้องการ การทำวิจัย และผลการดำเนินงาน
กิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินการเสร็จสิ้นหรือกำลังพัฒนา
2. ขั้นวางแผน (Plan : P)
2.1 เสนออนุมัติแผนงานโครงการ และงบประมาณ
2.2 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
2.3 จัดทำหนังสือแจ้งโรงเรียนเพื่อนิเทศ ติดตาม
2.4 จัดเตรียมเอกสาร เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ การดำเนินงาน
3. ขั้นดำเนินการ (Do : D)
3.1 ประชุมจำทำแนวทางการพัฒนา และส่งเสริมการทำวิจัย
3.2 หลั กสู ตรการพั ฒ นาการทำวิ จ ั ย ของครู บุ คลกร
ทางการศึกษา และบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ในระบบออนไลน์ ด้วย Google Classroom
3.3 นิเทศ ติดตาม การทำวิจัย
3.4 การประกวดการนำผลวิจัยไปใช้ประโยชน์
4. ขั้นตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน (Check : C)
4.1 ติดตาม ตรวจสอบผลการดำเนินการวิจัย
4.2 ประเมินความพึงพอใจ
5. ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน และรายงานผลการดำเนินงาน
(Act : A)
วิเคราะห์ สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน
ที่

ระยะเวลา

ตุลาคม – พฤศจิกายน 2564
ตุลาคม – พฤศจิกายน 2564
พฤศจิกายน – ธันวาคม 2564
พฤศจิกายน – ธันวาคม 2564
พฤศจิกายน – ธันวาคม 2564
พฤศจิกายน – ธันวาคม 2564
พฤศจิกายน 2564 – มกราคม 2565
พฤศจิกายน 2564 – มกราคม 2565
พฤศจิกายน 2564 – สิงหาคม 2565
กรกฎาคม 2565 – สิงหาคม 2565
พฤศจิกายน 2564 – สิงหาคม 2565
สิงหาคม 2565 – กันยายน 2565
สิงหาคม 2565 – กันยายน 2565

13. กิจกรรมใช้งบประมาณ
จำนวน 9,080 บาท (เก้าพันแปดสิบบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 1 ประชุมจัดทำแนวทางการพัฒนา
และส่งเสริมการทำวิจัย
รวม กิจกรรมที่ 1

-

-

-
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กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
กิ จ กรรมที ่ 2 หลั ก สู ต รการพัฒ นาการทำวิจัย
ของครู บุคลกรทางการศึกษา ในระบบออนไลน์
ด้วย Google Classroom (ไตรมาสที่ 1-2)
- ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับ
4,480
คณะกรรมการดำเนินงาน (16 x 2 ครั้ง x 140)
- หนึ่งครูหนึ่งงานวิจัย
- ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ ดำเนินกิจกรรม
1,200
รวม กิจกรรมที่ 2
4,480
1,200
กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ติดตาม การทำวิจัย
รวม กิจกรรมที่ 3
กิจกรรมที่ 4 คัดเลือกโรงเรียนการนำผลวิจัยไป
ใช้ประโยชน์ (ไตรมาสที่ 4)
- เกียรติบัตรพร้อมกรอบการวิจัย ระดับดีเด่น
800
7 รางวัล
- เกียรติบัตรพร้อมกรอบการวิจัย ระดับดีมาก
1,400
14 รางวัล
- เกียรติบัตรการวิจัย ระดับดี
- ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ ดำเนินกิจกรรม
1,200
รวม กิจกรรมที่ 4
800
2,600
กิจกรรมที่ 5 การประเมินผลสรุปการดำเนินการ
และเผยแพร่ผลการวิจัยสู่สาธารณชน
รวม กิจกรรมที่ 5
งบประมาณรวมทั้งสิ้น(ถัวจ่ายทุกรายการ)
5,280
3,800

รวม
(บาท)

4,480
1,200
5,680
800
1,400
1,200
3,400
9,080

14. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

ผลผลิต(Output)
1) ครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาใน - นิเทศ ติดตาม
เขตพื้นที่การศึกษา ได้รับการนิเทศ ติดตามการดำเนินงานวิจัย
2) ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒ นา - สำรวจการทำวิจัย
ด้านการวิจัย มีความรู้ และมีวิจัย และนำผลการวิจัยไปใช้
ประโยชน์ได้
3) บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับการ - สำรวจการทำวิจัย
พัฒนาด้านการวิจัย มีความรู้ และมีวิจัยและนำผลการวิจัย
ไปใช้ประโยชน์ได้

เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล
- แบบนิเทศ
- แบบสำรวจการทำวิจัย
- แบบสำรวจการทำวิจัย
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ตัวชี้วัดความสำเร็จ

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล

ผลลัพธ์ (Outcome)
1) ครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรทางการ - การประกวดงานวิจัย - แบบประเมิน
ศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา มีงานวิจัยที่มีคุณภาพ
2) ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีงานวิจัยที่ไ ด้ - รายงานวิจัย
- แบบรายงานวิจัย
มาตรฐานและนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างเป็นรูปธรรม
3) บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการวิจัย - รายงานวิจัย
- แบบรายงานวิจัย
ที่ได้มาตรฐานและนำไปใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติหน้าที่ในองค์กร
15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
15.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จะมีความรู้ใหม่/นวัตกรรมใหม่จากผลงานวิจัย
ตามแนวทางการส่งเสริมวิจัยของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
15.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
สามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยงานวิจัยในชั้นเรียน
15.3 มีระบบเครือข่ายพัฒนางานวิจัย เพื่อเพิ่ มขีดความสามารถในการยกระดับองค์ความรู้ทางด้านวิจัย
และนำผลการวิจัยไปปรับใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
15.4 บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการวิจัยเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ในองค์กร
อย่างต่อเนื่อง
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1. ชื่อโครงการ ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา
2. แผนงาน

พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

3. ความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
3.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้
3.3 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน(พ.ศ.2564- 2565) ของ สพฐ. กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา
ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
3.4 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ สพป.เชียงราย เขต 4 กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
4. ลักษณะโครงการ

() โครงการใหม่

( ) โครงการต่อเนื่อง

5. ผู้รับผิดชอบ

นายโย ใจวงค์ และคณะศึกษานิเทศก์

6. ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
7. สถานที่ดำเนินงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต4
8. งบประมาณดำเนินงานได้จาก ( ) สพฐ. () สพป.เชียงราย เขต 4 ( ) อื่น ๆ (ระบุ) .......................
9. หลักการและเหตุผล
กระทรวงศึกษาธิการ โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินการจัดทำมาตรฐาน
การเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2560) ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยเพิ่มสาระที่ 4 เทคโนโลยี ในเรื่องการออกแบบและ
เทคโนโลยี วิทยาการคำนวณ การจัดการเรียนรู้ วิทยาการคำนวณ “Coding & Computing Science” เป็น
การจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมผู้เรียนด้านการพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ ผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ที่หลากหลายที่เน้นกระบวนการคิด การคิดเชิงคำนวณ การคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน และเป็นระบบ
มีสื่อทั้งแบบที่เป็นสื่อ Online และแบบ Offline (Unplug) รวมถึงนวัตกรรมผ่านการออกแบบและประดิษฐ์
หุ่นยนต์ตามการจัดการเรียนรู้ แบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) ที่เป็นรูปแบบหนึ่งของการเรียนการสอน
ในแบบ Active Learning เป็นการเรียนรู้ ที่เน้นให้เด็กรู้จักการประดิษฐ์และการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้วยการใช้สื่อ
การเรียนรู้ในรูปที่สามารถสร้างสรรค์ได้ หลากหลายรูปแบบ มาประยุกต์เข้ากับการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ไปพร้อม ๆ กัน เนื้อหาในหลักสูตรมุ่งเน้นให้เด็กได้กล้าคิด กล้าทดลอง และรู้จักแก้ไขปัญหา
โดยการนำความรู้ต่าง ๆ ในหลาย ๆ ด้านมาบูรณาการเข้าด้วยกัน และนำมาใช้ในการแก้ไขโจทย์ปัญหาต่าง ๆ
ตลอดจนชี้ให้เห็นถึงการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง หรือการนำไปสร้างเป็นเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชี ยงรายเขต 4 มีนโยบาย และได้จัดการพัฒนาการเรียนรู้
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้กับโรงเรียนในสังกัด และในปีงบประมาณ 2565 ได้เห็นความสำคัญ และ
ตระหนักในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้กับทุกโรงเรียนในสังกัด เพื่อสร้าง
ความเข้าใจในมาตรฐานหลักสูตร และตัวชี้วัดวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งวิธีการจัดการเรียนรู้
ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดดังกล่าว ยังส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนดีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้เกิดทักษะในยุคดิจิทัล ได้แก่ ทักษะการอ่าน การเขียน การคิดวิเ คราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์
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มีเหตุมีผลการคิดเชิงคณิตศาสตร์ และการกล้าตัดสินใจ เกิดทักษะในศตวรรษที่ 21 จึงได้จัดทำโครงการ
ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสะเต็มศึกษานี้ขึ้น
10. วัตถุประสงค์
10.1 เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนในสังกัดในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา
10.2. เพื่อนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคำนวณ และสะเต็มศึกษา
โรงเรียนในสังกัด
11. เป้าหมาย
11.1 เชิงผลผลิต (Output)
11.1.1 โรงเรียนในสังกัดมีวิธีการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
11.1.2 ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคำนวณ และสะเต็มศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด
ได้รับการนิเทศ ติดตามผลการจัดการเรียนการสอน
11.1.3 ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครูมี สื่อ นวัตกรรมและกระบวนการสู่การปฏิบัติที่
เป็นเลิศและเป็นแบบอย่างได้(Best Practice)
11.2 เชิงผลลัพธ์ (Outcome)
11.2.1 โรงเรียนในสังกัดร้อยละ 100 นำกระบวนการและวิธีการจัดการเรียนรู้ ในการส่งเสริม
ผู้เรียนเกิดทักษะในศตวรรษที่ 21
11.2.2 ครูผู้สอนในสังกัดร้อยละ 100 สามารถพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี วิทยาการคำนวณ และสะเต็มส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์สูงขึ้น
12. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน (SPDCA)
กิจกรรมหลัก/
ที่
ขั้นตอนการดำเนินงาน
1 กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา
1. ขั้นวิเคราะห์ (Situation : S)
1.1 ศึกษาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีมาตรฐานการเรียนรู้ที่เขตพื้นที่ควรเร่งพัฒนา
1.2 วิเคราะห์ส ภาพการจัดการเรียนการสอน ผลความ
เข้ า ใจและการจั ด การเรี ย นรู ้ เ รื ่ อ งวิ ท ยาการศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา ของบุคลากรในสถานศึกษา
2. ขั้นวางแผน (Plan : P)
2.1 ศึกษายุทธศาสตร์ นโยบายการจัดการศึกษาของ สพฐ.
และ สพป.เชียงราย เขต 4
2.2 จั ด ทำแนวทางการนิ เ ทศตามโครงการ/กิ จ กรรม
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
3. ขั้นดำเนินการ (Do : D)
3.1 ประชุมชี้แจง และแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ
3.2 จัดทำเอกสารการนิเทศ

ระยะเวลา

ตุลาคม – พฤศจิกายน 2564
ตุลาคม – พฤศจิกายน 2564
ตุลาคม – พฤศจิกายน 2564
พฤศจิกายน – ธันวาคม 2564
พฤศจิกายน – ธันวาคม 2564
พฤศจิกายน – มกราคม 2565
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ที่

กิจกรรมหลัก/
ขั้นตอนการดำเนินงาน
4. ขั้นตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน (Check : C)
4.1 นิเทศ ติดตามการจัด กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาการศาสตร์
และเทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา
4.2 นิเทศ ติดตามเพื่อคัดเลือกครูที่ มี สื่อ นวัตกรรมและ
กระบวนการสู ่ก ารปฏิ บ ัต ิ ท ี่ เป็ น เลิ ศ และเป็ น แบบอย่างได้
(Best Practice)
5. ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน และรายงานผลการดำเนินงาน
(Act : A)
สรุปผลรายงานผลการจัดกิจกรรมวิทยาการคำนวณของ
โรงเรียนทุกโรงในสังกัด

ระยะเวลา
ธันวาคม 2564 – สิงหาคม 2565
ธันวาคม 2564 – สิงหาคม 2565

สิงหาคม – กันยายน 2565

13. กิจกรรมใช้งบประมาณ
จำนวน 8,480 บาท (แปดพันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน
- แนวทางการขับเคลื่อนการจัดกิจกรรม
การเรีย นรู้ว ิทยาการศาสตร์ และเทคโนโลยี
และสะเต็มศึกษา
รวม กิจกรรมที่ 1
กิจกรรมที่ 2 นิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้วิทยาการศาสตร์และเทคโนโลยี
และสะเต็มศึกษา
รวม กิจกรรมที่ 2
กิจกรรมที่ 3 การประกวดสื่อ นวัตกรรม และ
กระบวนการที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ และ
เป็นแบบอย่างได้( Best Practice )
(ไตรมาสที่ 1-4)
4,480
- ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่อ งดื่ ม
สำหรับคณะกรรมการ (16 x 2 ครั้ง x 140)
2,000
- ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ ดำเนินกิจกรรม
2,000
- เกียรติบัตรพร้อมกรอบ ผลการปฏิบัติที่
เป็นเลิศ และเป็นแบบอย่างได้(Best Practice)
รวม กิจกรรมที่ 3
4,480
4,000
งบประมาณรวมทั้งสิ้น(ถัวจ่ายทุกรายการ)
4,480
2,000
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14. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ผลผลิต(Output)
1) ร้อยละ 100โรงเรียนในสังกัดมี สื่อ นวัตกรรม
วิธ ีการจัดการเรีย นรู้และนวัตกรรมของกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา
2) ร้อยละ 100 ครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัดได้รับ
การนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา
3) ร้อยละ 100 ครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัด มีผล
การปฏิ บ ั ต ิ ท ี ่ เป็ นเลิ ศและเป็ นแบบอย่ างได้ (Best
Practice) กลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ ว ิ ท ยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา
ผลลัพธ์ (Outcome)
1) ครูผู้สอนสามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
และสะเต็มศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ระดับดีขึ้นไป
2) นักเรีย นมีผ ลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนในกลุ่ ม
สาระการเรีนยรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สูงขึ้น

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล

- นิเทศติดตาม

- แบบนิเทศ ติดตาม

- ประเมินผลงาน

- แบบประเมินผลงาน

- ประเมินผลงาน

- แบบประเมินผลงาน

- สังเกต/ทดสอบ

- แบบสังเกต/แบบทดสอบ

- สรุปรายงานผล

-แบบสรุปรายงานผลการ
จัดกิจกรรม

15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
15.1 ครูผู้สอนรูปแบบการกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาการคำนวณทีม่ ีประสิทธิภาพ
15.2 นักเรียนมีการพัฒนาสมรรถนะและทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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1. ชื่อโครงการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ
(โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.)
2. แผนงาน

พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

3. ความเชื่อมโยงและความสอดคล้อง
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
3.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
3.3 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน(พ.ศ.2564- 2565) ของ สพฐ. กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา
ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
3.4 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ สพป.เชียงราย เขต 4 กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
4. ลักษณะโครงการ

( ) โครงการใหม่

5. ผู้รับผิดชอบ

นางนงคราญ ชัยพงษ์

(✓) โครงการต่อเนื่อง

6. ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565
7. สถานที่ดำเนินงาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4

8. งบประมาณดำเนินงานได้จาก (✓) สพฐ. ( ) สพป.เชียงราย เขต 4 ( ) อื่น ๆ (ระบุ)..............................
9. หลักการและเหตุผล
โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เป็นการดำเนินการเพื่อสืบสานพระราชปณิธานเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามพระราชประสงคของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
ซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายใหรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดําเนินงานตาม
นโยบายภายใตกรอบยุทธศาสตร์ชาติเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม โดยร่ว มหารือกับสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในฐานะผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาสำหรับเยาวชนสวนใหญ่ของประเทศใหเป็นพลเมือง
ที่มีคุณภาพ อีกทั้งรับผิดชอบในการจัดการศึกษาเพื่อให้เยาวชนทุกคนมีความรู้ความสามารถเป็นคนดีคนเก่ง
และมีความสุขตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยผลการหารือ สรุปได้ว่าการพัฒนาคุณธรรม ใหกับ
เยาวชนของชาติจำเป็นต้องดำเนินการจัดทำ “โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.” เพื่อพัฒนาโรงเรียนระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานใหนักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักรู เขาใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมี
เหตุผลซึมซับคุณคาแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ และสร้างความรู สึกผิดชอบชั่วดีรวมทั้งสร้าง
เครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม โดยประสานความร่วมมือ จากหน่วยงานและองค์กรที่ทำงานด้านคุณธรรม
อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน
รูปแบบของโรงเรียนคุณธรรมนั้น เป็นเรื่องที่ไม่ซับซอนและทำได้ง่าย เป็นการลงทุนตํ่าแต่ได้กําไรมาก และ
สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียนได้จ ริง โดยหลักการของโรงเรียนคุณธรรมสามารถนําไปใชได้กับ
โรงเรียนในทุกศาสนา ไม่ผูกขาดกับศาสนาใดศาสนาหนึ่ง เปรียบเสมือนเป็นคุณธรรมสากล ที่จะช่ว ยให
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในโรงเรีย น “ลดลง” และส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่ พึง ประสงค์ “เพิ่มขึ้ น ”
ซึ่งนับเป็นการพัฒนาเยาวชน ผู้ปกครอง และชุมชน ได้อย่างยั่งยืน
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จึงได้ดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ
(โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) ให้เป็นกิจกรรมเพื่อสืบสานพระราชปณิธาน เดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
การเสริ ม สร้ า งระบบคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมในรอบรั้ ว สถานศึก ษา การก้ า วทั น ยุค โลกาภิ ว ัต น์ การส่ ง เสริม
ความกตัญญูกตเวทิตาและความซื่อสัตย์สุจริตมีกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม กระบวนการนิเทศ
โรงเรียนคุณธรรมและแนวทางการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมสู่ความสำเร็จ เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ดังกล่าว บรรลุตามวัตถุประสงค์ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา จึงได้จัดทำกิจกรรม
โครงการโรงเรียนคุณธรรมขึ้น
10. วัตถุประสงค์
10.1 เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียนนักเรียนมีพฤติกรรมที่
พึงประสงค์ในโรงเรียนเพิ่มขึ้น พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในโรงเรียนลดลงโรงและใช้โครงงานคุณธรรมเป็น
เครื่องมือที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบัติเพื่อพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม
10.2 เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียน มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ที่กำหนดของห้องเรียน
และห้องเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นห้องเรียนคุณธรรมต้นแบบ
10.3 เพื่อให้โรงเรียนได้รับการ นิเทศ กำกับติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา
10.4 เพื่อให้โรงเรียนได้รับการตรวจสอบคุณภาพระดับ 1 ดาวและระดับ 2 ดาว
10.5 เพื่อจัดทำผลงานการวิจัยและพัฒนาการส่งเสริมคุณธรรมของสพป.ชร.เขต 4
10.6 เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ “10,000 คุรุชน คนคุณธรรม”
10.7 เพื่อให้ผู้บริหารและ ครู บุคลากรทางการศึกษาขับเคลื่อนการพัฒนาคุณธรรมสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรมและมีผลงานการนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีและได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
11. เป้าหมาย
11.1 เชิงผลผลิต ( Output )
11.1.1 ทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียนนักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์
ในโรงเรียนเพิ่มขึ้น พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในโรงเรียนลดลงโรงและใช้โครงงานคุณธรรมเป็นเครื่องมือ
ที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบัติเพื่อพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมอย่าง
11.1.2 นักเรียนในโรงเรีย นร้อยละ 100 มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามคุณธรรมอัตลั ก ษณ์
ที่กำหนดของห้องเรียน จำนวนห้องเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นห้องเรียนคุณธรรมต้นแบบเพิ่มมากขึ้น
11.1.3 โรงเรีย นในสังกัด ทุ กโรงได้รั บการ นิเทศ กำกับติดตามประเมินผลและรายงานผล
การดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.และมีผลการปฏิบัติงานที่ดีมากขึ้น
11.1.4 โรงเรียนทุกโรงในสังกัดสพป.เชียงรายเขต 4ผ่านการตรวจสอบระดับ 1 ดาว และได้รับ
การพัฒนาในระดับที่สูงขึ้น
11.1.5 สำนักงานเขตพื้นที่ฯมีผลงานการวิจัยและพัฒนาการส่งเสริมคุณธรรมสามารถเผยแพร่
ให้กับหน่วยงานอื่นได้
11.1.6 จำนวนผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านคุณธรรม จริยธรรม
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ “10,000 คุรุชน คนคุณธรรม”เพิ่มมากขึ้น
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11.1.7 จำนวนผู้บริหารและ ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนประพฤติปฏิบัติที่เน้นคุณธรรม
และค่านิย มที่ พึงประสงค์ ขับ เคลื่อนการพัฒ นาคุณธรรมสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและมี นวัตกรรม
สร้างสรรค์คนดี เพิ่มมากขึ้น
11.2 เชิงผลลัพธ์ ( Outcome )
11.2.1 ผู้บริหารครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
11.2.2 นักเรียนปฏิบัติตนเป็นคนดีคุณธรรม ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
11.2.4 สถาบันครอบครัวมีความอบอุ่นและเข้มแข็ง สมาชิกในครอบครัวมีจิตใจดี มีคุณธรรมและ
จริยธรรม
11.2.5 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
“10,000 คุรุชน คนคุณธรรม”
11.2.6 ผู้บริหาร ครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน มีนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี
11.2.7 โรงเรียนได้รับการตรวจสอบและยกระดับคุณภาพเป็นโรงเรียนดีมีที่ยืนเป็นต้นแบบ
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
12. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน ( SPDCA )
กิจกรรมหลัก/
ที่
ระยะเวลา
ขั้นตอนการดำเนินงาน
1. ขั้นวิเคราะห์ (Situation : S)
ตุลาคม 2564
วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน
2. ขั้นวางแผน (Plan : P)
2.1 วางแผนการดำเนินงาน
ตุลาคม - พฤศจิกายน 2564
2.2 เสนอโครงการ
2.3 แต่งตั้งคณะกรรมการ
2.4 ประชุมคณะกรรมการ
3. ขั้นดำเนินการ (Do : D)
3.1 กิจกรรมที่ 1 โครงการสร้างคนดีให้บ้านเมือง
ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565
มี 2 กิจกรรม ดังนี้
1) กิจกรรมโครงงานพัฒนาจริยคุณ
1.1) จัดประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้บริหาร ครูแกนนำ
และผู้เกี่ยวข้อง
1.2) แจ้ ง ให้ โ รงเรี ย นผู ้ บ ริ ห ารและครู แ กนนำพั ฒ นา
แผนงานคุณธรรมขึ้นในโรงเรียนโดยมีนักเรียนแกนนำเป็นทีมงาน
ปฏิบัติร่วมกับนักเรียนทั้งโรงเรียนแต่งตั้งคณะทำงานในโรงเรียน
1.3) แจ้งให้โรงเรียนจัดทำโครงงานคุณธรรมที่สอดคล้อง
กับคุณธรรมอัตลักษณ์ที่กำหนดไว้
1.4) โรงเรียนจัดส่งผลงานโครงงานพัฒนาจริยคุณ มายัง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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ที่

กิจกรรมหลัก/
ระยะเวลา
ขั้นตอนการดำเนินงาน
1.5) คณะกรรมการระดับเขตพื้นที่ฯดำเนินการคัดเลือก ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565
โครงงานดีเด่นเพื่อรับรางวัลระดับเขตฯและส่งผลงานดีเด่นไปยัง
สพฐ.จำนวน 10 โครงงาน
2) กิจกรรมคืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน
แจ้งให้โรงเรียนดำเนินการ
2.1) ครูและนักเรียนจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงงาน
คุณธรรมในห้องเรียน ระหว่างห้องเรียนและสรุปถอดบทเรียน
2.2) คัดเลือกห้องเรียนคุณธรรมต้นแบบ(โรงเรียนดำเนินการ)
2.3) ส่ ง รายชื ่ อ และสรุ ป รายงานผลการดำเนิ น งานแก่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ
2.4) ประชุมคณะกรรมการระดับเขตเพื่อคัดเลือกห้องเรียน
คุณธรรมต้นแบบ
2.5) มอบเกียรติบัตรโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบของแต่ละโรงเรียน
3.2 กิจกรรมที่ 2 โครงการสร้างความเข้มแข็งให้โรงเรียน ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565
คุณธรรม มี 3 กิจกรรม ดังนี้
1) กิจกรรมนิเทศ กำกับ ติดตามโรงเรียนคุณธรรม
1.1) แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตามโรงเรียนคุณธรรม
ตามเขตพื้นที่รับผิดชอบ
1.2) ประชุมสร้างความเข้าใจคณะกรรมการนิเทศ กำกับ
ติดตามโรงเรียนคุณธรรม
1.3) จัดทำแผนปฏิทินการนิเทศกำกับติดตามโรงเรียนคุณธรรม
1.4) ดำเนินการนิเทศกำกับติดตามโรงเรียนคุณธรรม
2) กิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืน
แจ้งให้โรงเรียนดำเนินงานดังนี้
2.1) แต่งตั้งคณะกรรมการและประชุมตรวจสอบคุณภาพ
ตนเองตามเกณฑ์การตรวจสอบระดับ 1 ดาว
2.2) ให้โรงเรียนสมัครเข้ารับการตรวจสอบเป็นโรงเรียนคุณธรรม
สพฐ. ระดับ 2 ดาว(เขตพื้นที่ฯเป็นผู้ตรวจสอบ)
2.3) โรงเรียนสมัครเข้ารับการตรวจสอบเป็นโรงเรียนคุณธรรม
สพฐ. ระดับ 3 ดาว(เขตตรวจราชการเป็นผู้ตรวจสอบ)
2.4) โรงเรียนสมัครเข้ารับการตรวจสอบเป็นโรงเรียนคุณธรรม
สพฐ. ระดับ 4 ดาว(สพฐ. แต่งตั้ง EMS เป็นกรรมการตรวจสอบ)
2.5) โรงเรียนสมัครเข้ารับการตรวจสอบเป็นโรงเรียนคุณธรรม
สพฐ. ระดับ 5 ดาว(สพฐ. แต่งตั้งคณะกรรมการส่วนกลางเป็น
กรรมการตรวจสอบ)
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ที่

กิจกรรมหลัก/
ขั้นตอนการดำเนินงาน
สำนักงานเขตพื้นที่ฯตรวจสอบคุณสมบัติตามเกณฑ์ มอบเกียรติ
บัตรในระดับเขต ฯ ทุกโรงเรียนที่มีคุณสมบัติ

ระยะเวลา

3) กิจกรรมวิจัยและพัฒนาการส่งเสริมคุณธรรม
3.1) แต่ ง ตั ้ ง คณะกรรมการวิ จั ย และพั ฒ นาการส่ งเสริม
โรงเรียนคุณธรรมตามเขตพื้นที่รับผิดชอบ
3.2) ประชุมเตรีย มจัดทำแผนและปฏิทินการนิเทศเพื่อ
จัดเก็บข้อมูลคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตามโรงเรียนคุณธรรม
3.3) ดำเนินงานตามปฏิทินการนิเทศกำกับติดตามโรงเรียน
คุณธรรม
3.4) จัดทำและรายงานผลการวิจัยไปยัง สพฐ.
3.3 กิจกรรมที่ 3 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม ให้ผู้บริหาร ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565
ครูและบุคลากรทางการศึกษา “โรงเรียนคุณธรรม”
มี 3 กิจกรรม ดังนี้
1) กิจกรรมคุรุชนคนคุณธรรม
1.1) แจ้งโรงเรียนจัดทำประวัติ แบบคำขอรับรางวัลและ
เอกสารประกอบ ส่งมายังสำนักงานเขตฯ
1.2) ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกรางวัลคุรุชนคนคุณธรรม
ระดับเขตพื้นที่
1.3) ดำเนินการคัดเลือกโดยคณะกรรมการคัดเลือกจาก
รายชื่อและผลงานที่ส่งเข้ามารับการคัดเลือก
1.4) มอบเกียรติบัตรในระดับเขตฯทุกคนตามเกณฑ์
1.5) จัดส่งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไปยังเขตตรวจ
ราชการ ผู้บริหาร 5 คน ครู 15 คน
2) กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีด้านการบริหารเพื่อ
ส่งเสริมคุณธรรม
2.1) แจ้งโรงเรียนให้ผู้บริหารคิดค้น และผลิตนวัตกรรม
ด้านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
2.2) ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่
กำหนด
2.3) ดำเนินการคัดเลือกโดยให้มผี ลงานจำนวน 5 ผลงาน
2.4) ส่งผลงานที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกให้เขตตรวจราชการ
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ที่

กิจกรรมหลัก/
ระยะเวลา
ขั้นตอนการดำเนินงาน
3) กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีด้านการเรียนการสอน ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565
เพื่อส่งเสริมคุณธรรม
3.1) แจ้งโรงเรียนให้ครูคิดค้น และผลิตนวัตกรรมด้านการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม
3.2) ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่
กำหนด
3.3) ดำเนินการคัดเลือกโดยให้มผี ลงานจำนวน 15 ผลงาน
3.4) ส่งผลงานที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกให้เขตตรวจราชการ

13. กิจกรรมใช้งบประมาณ
งบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 1 โครงการสร้างคนดีให้บ้านเมือง
มี 2 กิจกรรม ดังนี้
1) กิจกรรมโครงงานพัฒนาจริยคุณ
2) กิจกรรมคืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน
รวม กิจกรรมที่ 1
กิจกรรมที่ 2 โครงการสร้างความเข้มแข็ งให้
โรงเรียนคุณธรรม มี 3 กิจกรรม ดังนี้
1) กิ จกรรมนิ เทศ กำกั บ ติ ดตามโรงเรี ยน
คุณธรรม
2) กิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืน
3) กิจกรรมวิจัยและพัฒนาการส่งเสริมคุณธรรม
รวม กิจกรรมที่ 2
กิจกรรมที่ 3 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม ให้
ผู ้ บ ริ ห าร ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
“โรงเรียนคุณธรรม” มี 3 กิจกรรม ดังนี้
1) กิจกรรมคุรุชนคนคุณธรรม
2) กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีด้าน
การบริหารเพื่อส่งเสริมคุณธรรม
3) กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีด้าน
การเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมคุณธรรม
รวม กิจกรรมที่ 3
งบประมาณรวมทั้งสิ้น(ถัวจ่ายทุกรายการ)
-
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14. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ผลผลิต (Outputs)
1) เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมในโรงเรียนนักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ใน
โรงเรียนเพิ่มขึ้น พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในโรงเรียน
ลดลงโรงและใช้โครงงานคุณธรรมเป็นเครื่องมือที่ทุกคน
มีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบัติเพื่อพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม
2) นักเรียนในโรงเรียนร้อยละ 100 มีพฤติกรรมที่
พึ ง ประสงค์ ต ามคุ ณ ธรรมอั ต ลั ก ษณ์ ท ี ่ ก ำหนดของ
ห้องเรียน จำนวนห้องเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นห้องเรียน
คุณธรรมต้นแบบ
3) โรงเรียนในสังกัดทุกโรงได้รับการ นิเทศ กำกับ
ติ ด ตามประเมิ น ผลและรายงานผลการดำเนิ น งาน
โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
4) โรงเรีย นทุกโรงในสั งกัด สพป.เชี ยงรายเขต 4
ผ่านการตรวจสอบระดับ 1 ดาว
5) สำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ฯ มี ผ ลงานการวิ จ ั ย และ
พัฒนาการส่งเสริมคุณธรรม
6) ผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาและครู ท ี ่ ป ฏิ บ ั ต ิ ต นเป็ น
แบบอย่างที่ดีในด้านคุณธรรม จริยธรรม ได้รับการยกย่อง
เชิดชูเกียรติ “10,000 คุรุชน คนคุณธรรม”
7) ผู้บ ริห ารและ ครู บุคลากรทางการศึก ษาและ
นักเรียนประพฤติปฏิบัติที่เน้นคุณธรรม และ ค่านิยมที่
พึงประสงค์ ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณธรรมสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรมและมีนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี
ผลลัพธ์ (Outcomes)
1) ทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ในโรงเรียนนักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในโรงเรียน
เพิ่มขึ้น พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในโรงเรียนลดลงและ
ใช้โครงงานคุณธรรมเป็นเครื่องมือที่ทุกคนมีส่วนร่วมใน
การลงมือปฏิบัติเพื่อพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมอย่าง
2) นักเรียนในโรงเรียนร้อยละ 100 มีพฤติกรรมที่
พึ ง ประสงค์ ต ามคุ ณ ธรรมอั ต ลั ก ษณ์ ท ี ่ ก ำหนดของ
ห้องเรียน จำนวนห้องเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นห้องเรียน
คุณธรรมต้นแบบเพิ่มมากขึ้น

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล

- นิเทศติดตาม

- แบบนิเทศ

- นิเทศติดตาม

- แบบนิเทศ
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ตัวชี้วัดความสำเร็จ

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล

3) โรงเรียนในสังกัดทุกโรงได้รับการ นิเทศ กำกับ
ติ ด ตามประเมิ น ผลและรายงานผลการดำเนิ น งาน
โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.และมีผลการปฏิบัติงาน
ที่ดีมากขึ้น
4) โรงเรีย นทุกโรงในสั งกัดสพป.เชี ยงรายเขต 4
ผ่านการตรวจสอบระดับ 1 ดาว และได้รับการพัฒนาใน
ระดับที่สูงขึ้น
5) สำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ฯ มี ผ ลงานการวิ จ ั ย และ
พั ฒ นาการส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมสามารถเผยแพร่ ใ ห้ กั บ
หน่วยงานอื่นได้
6) จำนวนผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่ปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านคุณธรรม จริยธรรม ได้รับการ
ยกย่องเชิดชูเ กีย รติ “10,000 คุร ุช น คนคุณธรรม”
เพิ่มมากขึ้น
7) จำนวนผู้บริหารและ ครู บุคลากรทางการศึกษา
และนักเรียนประพฤติปฏิบัติที่เน้นคุณธรรม และค่านิยม
ที่พึงประสงค์ ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณธรรมสู่การปฏิบัติ
อย่ า งเป็ น รู ป ธรรมและมี น วั ต กรรมสร้ า งสรรค์ ค นดี
เพิ่มมากขึ้น
15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
15.1 การมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียนมากยิ่งขึ้น
15.2 นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์เพิ่มมากขึ้นและพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ลดลง
15.3 โรงเรียนได้รับการ นิเทศ กำกับติดตามประเมินผลโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.มากขึ้น
15.4 โรงเรียนผ่านการตรวจสอบระดับ 1 ดาว และได้รับการพํมนาในระดับที่สูงขึ้น
15.5 มีผลงานการวิจัยและพัฒนาการส่งเสริมคุณธรรม
15.6 ผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาและครู ท ี ่ ป ฏิ บ ั ต ิ ต นเป็ น แบบอย่ า งที ่ ดี ได้ ร ั บ การยกย่ อ งเชิ ด ชู เ กี ย รติ
“10,000 คุรุชน คนคุณธรรม”เพิ่มมากขึ้น
15.7 บุคลากรทุกคนช่วยกันขับเคลื่อนและพัฒนาคุณธรรมสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและมีนวัตกรรม
สร้างสรรค์คนดี เพิ่มมากขึ้น
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1. ชื่อโครงการ เสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรม และจริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (โรงเรียนวิถีพุทธ)
2. แผนงาน

พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

3. ความเชื่อมโยงและความสอดคล้อง
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
3.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
3.3 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน(พ.ศ.2564- 2565) ของ สพฐ. กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา
ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
3.4 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ สพป.เชียงราย เขต 4 กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
4. ลักษณะโครงการ

( ) โครงการใหม่

5. ผู้รับผิดชอบ

นางนงคราญ ชัยพงษ์

(✓) โครงการต่อเนื่อง

6. ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565
7. สถานที่ดำเนินงาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4

8. งบประมาณดำเนินงานได้จาก (✓) สพฐ. ( ) สพป.เชียงราย เขต 4 ( ) อื่น ๆ (ระบุ)..............................
9. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ปีพุทธศักราช ๒๕๔๒ กำหนดคุณสมบัติของเยาวชนไทยให้เป็นคนดี
เก่ง และมีความสุข เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ตามวิถีชีวิต
และวัฒนธรรมไทย ได้รับการกล่อมเกลาจากคำสอนของพระพุทธศาสนามาตังแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน จนเป็น
เอกลักษณ์ที่ทั่วโลกยอมรับ การนำหลักพุทธธรรมที่เป็นคำสอนทางพระพุทธศาสนามาเป็นระบบวิถีช ีวิต
ในการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม ย่อมเป็นการปลูกฝังให้ผู้เรียนเกิดปัญญา และเป็นประโยชน์ต่อการ
ดำเนิ น ชี ว ิ ต ต่ อ ไปในอนาคต อั น เป็ น คุ ณ สมบั ต ิ ข องคนดี เก่ ง และมี ค วามสุ ข อย่ า งแท้ จ ริ ง ในสั ง คมที ่ มี
การเปลี ่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว มี ส ิ ่ ง ยั ่ ว ยุ ม อมเมามากมายทำอย่ า งไรให้ เ ด็ ก และเยาวชนมี ค ำสอนของ
พระพุทธศาสนาเป็นที่พึ่งสามารถเผชิญปัญหาที่มากระทบรู้เท่าทันและใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาโดยใช้แนวทาง
ของพระพุทธศาสนาที่ยึดหลักไตรสิกขาเป็นองค์รวมคือศีล สมาธิ ปัญญาให้กินอยู่ดูฟังเป็น
โรงเรียนวิถีพุทธ มีจุดเน้นอยู่ที่การพัฒนาตามหลักไตรสิกขา ที่เป็นการศึกษาพัฒนา 3 ด้าน อย่างบูรณาการ
คือ ด้านศีลจะพัฒนาพฤติกรรมไม่ให้เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น ตลอดจนสิ่งแวดล้อม ด้านสมาธิจะพัฒนาให้มี
จิตใจที่เข้มแข็ง และมีสุขภาพดี มีความสุขสงบ ด้านปัญญา เป็นการพัฒนาความรู้ที่เข้าใจและเท่าทันโลกและชีวิต
ซึ่งหลักไตรสิกขาจะส่งผลให้ผู้ที่ได้รับการศึ กษาพัฒนาสู่การมีชีวิตที่ดีงาม มีความสุขและดำเนินชีวิตได้อย่าง
เหมาะสม การจัดการศึกษาตามแนววิถีพุทธจึงมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับวิถีชีวิตคนไทยมาก ซึ่งเป็นโอกาสและ
พัฒนาตามแนวทางหลักของระบบการศึกษาไทยให้เป็นเครื่องมือสำคัญ ที่จะพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ตามเป้าหมายที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติกำหนด
ดังนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จึงได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างระเบียบ
วินัย คุณธรรม และจริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์“โรงเรียนวิถีพุทธ” เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ให้ผู้บริหารโรงเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกคน ได้จัดกิจกรรมและพัฒนาตามแนวทาง
โรงเรียนวิถีพุทธ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยใช้อัตลักษณ์ 29 ประการ เป็นเกณฑ์ตัวชี้วัด และดำเนินการคัดเลือก
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

193

โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติชมเชยให้คนทำดีได้รับรางวัล ยกระดับโรงเรียนวิถีพุทธด้านการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเป็นแบบอย่างให้สถานศึกษาอื่นต่อไป
10. วัตถุประสงค์
10.1 เพื่อให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน มีคุณลักษณะที่ดีงามตามวิถีพุทธและ
เพื่อให้พระครู ผู้ปกครอง มีส่วนร่วมในการพัฒนานักเรียนให้เกิดคุณธรรมจริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์
10.2 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน มีการจัดกิจกรรมพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมอย่างต่อเนื่อง และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
10.3 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ ให้ขวัญกำลังใจผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
และนักเรียนได้สร้างเครือข่าย ส่งเสริมและพัฒนาตนตามอัตลักษณ์ 29 ประการ โรงเรียนวิถีพุทธอย่างยั่งยืน
11. เป้าหมาย
11.1 เชิงผลผลิต ( Output )
11.1.1 ครู นักเรีย นและบุคลากรทางการศึ ก ษาได้ปฏิ บัติ ตามพระราชดำริ พระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัวโดยยึดหลักปรัชญาหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแบบอย่างที่ดีในด้าน คุณธรรม จริยธรรม คารวะธรรม
เป็นคนดีของสังคมมีชีวิตเป็นปกติสุข
11.1.2 ครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตสำนึกในคุณค่าของความเป็นไทยอัน มี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีความเป็นประชาธิปไตยและถือปฏิบัติตนตามแนววิถีพุทธ
11.1.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ ให้ขวัญกำลังใจผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
และนักเรียน ทุกคนได้สร้างเครือข่าย ส่งเสริมและพัฒนาตนตามอัตลักษณ์ 29 ประการ โรงเรียนวิถีพุทธอย่างยั่งยืน
11.2 เชิงผลลัพธ์ ( Outcome )
11.2.1 ครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาเป็นแบบอย่างที่ดีในด้าน คุณธรรม จริยธรรม
คารวะธรรม เป็นคนดีของสังคมมีชีวิตเป็นปกติสุข
11.2.2 ครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตสำนึกในคุณค่าของความเป็นไทยอัน มี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีความเป็นประชาธิปไตยและถือปฏิบัติตนตามแนววิถีพุทธ
11.2.3 โรงเรียนได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำและได้สร้างเครือข่าย ส่งเสริม
และพัฒนาตนตามอัตลักษณ์ 29 ประการ โรงเรียนวิถีพุทธอย่างยั่งยืน
12. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน ( SPDCA )
กิจกรรมหลัก/
ที่
ขั้นตอนการดำเนินงาน
1 1. ขั้นวิเคราะห์ (Situation : S)
การวิเคราะห์บริบทที่ส่งผลต่อ การพัฒนาผู้เรียนสู่โรงเรียนวิถี
พุทธชั้นนำ
2. ขั้นวางแผน (Plan : P)
2.1.วางแผนการดำเนินงานเป็นระยะ และจัดทำกรอบการนิเทศ
ติดตามกิจกรรมตามระยะที่กำหนด
2.2 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม
2.3 จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ
ดำเนินงานทุกกิจกรรม

ระยะเวลา
ตุลาคม 2564

ตุลาคม - พฤศจิกายน 2564
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ที่

กิจกรรมหลัก/
ระยะเวลา
ขั้นตอนการดำเนินงาน
3. ขั้นดำเนินการ (Do : D)
3.1 กิจกรรมที่ 1 ประกวดโครงงานคุณธรรม
แจ้งโรงเรียน ดำเนินการดังนี้
1) โรงเรียนดำเนินการจัดทำโครงงานคุณธรรม
2) คัดเลือกผลงานดีเด่นในระดับกลุ่มเครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
3. ส่งผลการคัดเลือกมายังสำนักงานเขต ฯ
4. มอบเกียรติบัตรโครงงานคุณธรรม ระดับเขตพื้นที่ฯ
3.2 กิจกรรมที่ 2 การผลิตงานสื่อคุณธรรม : สุดยอดผู้นำ
“ผลิตสื่อความดี”
จัดประกวดสื่อระดับเขตพื้นที่ ฯ
ตุลาคม 2564- กันยายน 2565
1) แจ้งโรงเรียนดำเนินการจัดส่งสื่อคุณธรรมสื่อความดี
มายังเขตพื้นที่ฯ
2) สำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ แ ต่ ง ตั ้ ง คณะกรรมการทำการ
คัดเลือกผลงานดีเด่น
3) มอบเกียรติบัตรระดับดีเด่น ระดับเขตฯ
3.3 กิจกรรมที่ 3 การจัดทำวารสารโรงเรียนวิถีพุทธรู้ตื่น
และเบิกบาน
1) แจ้งโรงเรีย นในสังกัดส่งผลงานการปฏิบัติที่ดีเพื่อ
รวมเล่ม จัดทำวารสาร เผยแพร่
2) มอบเกียรติบัตรสำหรับโรงเรียนที่ส่งผลงาน
4. ขั้นสรุปและประเมินผล (Check : C)
4.1 นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา การพัฒนา ตุลาคม 2564- กันยายน 2565
ผู้เรียนโรงเรียนวิถีพุทธ
4.2 ประเมินกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ
5. ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (Act : A)
5.1 การสังเคราะห์ สรุปรายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียน
5.2 รายงานผลการดำเนินงาน กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ

ตุลาคม 2564- กันยายน 2565
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13. กิจกรรมใช้งบประมาณ
งบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 1 ประกวดโครงงานคุณธรรม
แจ้งโรงเรียน ดำเนินการดังนี้
1.1 โรงเรี ย นดำเนิ น การจั ด ทำโครงงาน
คุณธรรม
1.2 คั ด เลื อ กผลงานดี เ ด่ น ในระดั บ กลุ่ ม
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
1.3 ส่งผลการคัดเลือกมายังสำนักงานเขต ฯ
1.4 มอบเกียรติบัตรโครงงานคุณธรรม ระดับ
เขตพื้นที่ ฯ

รวม
(บาท)
-

รวม กิจกรรมที่ 1
กิจกรรมที่ 2 การผลิตงานสื่อคุณธรรม : สุดยอด
ผู้นำ “ผลิตสื่อความดี”
จัดประกวดสื่อระดับเขตพื้นที่ ฯ
2.1 แจ้ ง ให้ โ รงเรี ย นดำเนิ น การจั ด ส่ ง สื่ อ
คุณธรรมสื่อความดีมายังเขตพื้นที่ ฯ
2.2 สำนักงานเขตพื้นที่ ฯ แต่งตั้งคณะกรรมการ
ทำการคัดเลือกผลงานดีเด่น
2.3 มอบเกียรติบัตรระดับดีเด่น ระดับเขต ฯ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รวม กิจกรรมที่ 2
กิจกรรมที่ 3 การจัดทำวารสารโรงเรียนวิถีพุทธ
รู้ตื่นและเบิกบาน
3.1 แจ้งให้ทางโรงเรียนในสังกัดส่งผลงานการ
ปฏิบัติที่ดเี พื่อรวมเล่ม จัดทำวารสาร เผยแพร่
3.2 มอบเกียรติบัตรสำหรับโรงเรียนที่ส่งผลงาน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รวม กิจกรรมที่ 3
งบประมาณรวมทั้งสิ้น(ถัวจ่ายทุกรายการ)

-

-

-

-
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14. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ผลผลิต ( Output )
1) ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน
มี ค ุ ณ ลั ก ษณะที ่ ด ี ง ามตามวิ ถ ี พ ุ ท ธและเพื ่ อ ให้ พ ระครู
ผู ้ ป กครอง มี ส ่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นานั ก เรี ย นให้ เ กิ ด
คุณธรรมจริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์
2) ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน
จัดกิจกรรม พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมอย่างต่อเนื่อง และ
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
3) ยกย่องเชิดชูเกียรติโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำให้ขวัญ
กำลังใจผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน
ได้สร้างเครือข่าย ส่งเสริมและพัฒนาตนตามอัตลักษณ์
29 ประการ โรงเรียนวิถีพุทธอย่างยั่งยืน
ผลลัพธ์ ( Outcome )
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนทุกคน
มี ค ุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมตามคุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์
ได้ พ ั ฒ นาและปฏิ บ ั ต ิ ต นเป็ น แบบอย่ า งที ่ ดี และได้ รั บ
การยกย่อง เชิดชูเกียรติเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ

วิธีการวัดและ
ประเมินผล
-ประเมิน
-นิเทศติดตาม

เครื่องมือที่ใช้วัด
และประเมินผล
-แบบประเมิน
-แบบนิเทศ

15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
15.1 ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ได้มี คุณลักษณะที่ดีงามตามวิถีพุทธและเพื่อให้
พระครู ผู้ปกครอง มีส่วนร่วมในการพัฒนานักเรียนให้เกิดคุณธรรมจริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์
15.2 ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนมีก ารจัดกิจกรรมพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมอย่างต่อเนื่อง และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
15.3 ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ
15.4 นักเรียนได้สร้างเครือข่ายส่งเสริมและพัฒนาตนตามอัตลักษณ์ 29 ประการ

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

197

1. ชื่อโครงการ สหกรณ์โรงเรียน
2. แผนงาน

พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

3. ความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
3.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
3.3 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน(พ.ศ.2564- 2565) ของ สพฐ. กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา
ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
3.4 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ สพป.เชียงราย เขต 4 กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
4. ลักษณะโครงการ

( ) โครงการใหม่ (✓) โครงการต่อเนื่อง

5. ผู้รับผิดชอบ

นางนงคราญ ชัยพงษ์

6. ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565
7. สถานที่ดำเนินงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
8. งบประมาณดำเนินงานได้จาก ( ) สพฐ. ( ) สพป.เชียงราย เขต 4 (✓) อื่น ๆ ระบุ ไม่ใช้งบประมาณ
9 .หลักการและเหตุผล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการน้อมนำ
การเรีย นรู้ตามหลักปรัช ญาของเศรษฐกิจ พอเพียงที่ พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิ พลอดุล ยเดช
บรมนาถบพิตร ในรัชกาลที่ ๙ ทรงมีพระราชดำริชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทย ต่อมา
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้สืบสานตามพระราชดำริ
ในเรื่องสหกรณ์โรงเรียนเพราะการจัดกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนเป็นการเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง ให้ผู้เรียน
รวมกลุ่มดำเนินการ ครูทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำ ไม่เน้นระบบเอกสารแต่ควรให้ผู้เรียนจัดการได้ด้วย
ความเข้าใจภายใต้คุณธรรม ความซื่อสัตย์ เสียสละ สามัคคี มีวินัย เป็นประชาธิปไตย และตรวจสอบได้ซึ่งเป็น
กระบวนการจัดกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน
การจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในสถานศึกษาสามารถบูรณาการได้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
กำหนดไว้ในสาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ ที่สถานศึกษาต้องนำมาจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน ทั้งกิจกรรมในชั้นเรี ยน
และกิจกรรมนอกชั้นเรียน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการจัด
การศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ ที่ต้องการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็น
พลโลกที่ดี รวมทั้งการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภ าพในการดำเนินงานกิจกรรมสหกรณ์โ รงเรียนให้เกิด
ความเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข ให้มีความตระหนัก
ถึงความสำคัญของการสหกรณ์ และน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้กับการดำเนินการสหกรณ์
โรงเรียนทำให้อนาคตของคนไทย สังคมและประเทศชาติมีความเจริญรุ่งเรืองมีความสุขต่อไป
ดังนั้น กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 4 จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น
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10. วัตถุประสงค์
10.1 เพื่อให้สถานศึกษาน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ ฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมทั้งจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนที่หลากหลาย
10.2 เพื่อให้โรงเรียนมีวิธีปฏิบัติที่ดีด้านสหกรณ์โรงเรียน(Best Practice)
11. เป้าหมาย
11.1 เชิงผลผลิต (Output)
สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จำนวน 129 โรง
มีนวัตกรรมการดำเนินงานด้านสหกรณ์โรงเรียน
11.2 เชิงผลลัพธ์ (Outcome)
สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ร้อยละ 100 จัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
12. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน (SPDCA)
กิจกรรมหลัก/
ที่
ขั้นตอนการดำเนินงาน
1 1. ขั้นวิเคราะห์ (Situation : S)
1.1 วิ เ คราะห์ ส รุ ป ผลจากการนิ เทศติ ดตามการพั ฒ นา
หลั ก สู ต ร สถานศึ ก ษาและการจั ด การเรี ย นการสอนของ
โรงเรียนในสังกัดพบว่ายังขาดความสอดคล้องกับ บริบทของ
พื้นที่เพื่อทันต่อการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของคนไทย
1.2 ศึกษายุทธศาสตร์ชาติ นโยบายการจัดการศึกษาของ
สพฐ. และ สพป.เชียงราย เขต 4
2. ขั้นวางแผน (Plan : P)
2.1 วางแผนการดำเนินงาน เป็นระยะ และจัดทำกรอบการนิเทศ
ติดตามกิจกรรมตามระยะที่กำหนด
- ประชุมคณะศึกษานิเทศก์
2.2 จัดทำแผนนิเทศ ติดตามงานสหกรณ์โรงเรียน
3. ขั้นดำเนินการ (Do : D)
3.1 ประชุมชี้แจงประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาการศึกษาในเรื่อง
การส่งเสริมสร้างนวัตกรรมและกระบวนการ วิธีการสหกรณ์
โรงเรียน
3.2 จัดทำปฏิทินในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะศึกษานิเทศก์
3.3 เสนอโครงการ/แต่งตั้งคณะดำเนินงาน กิจกรรม ประกวด
กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน

ระยะเวลา

ตุลาคม - ธันวาคม 2564

พฤศจิกายน 2564

พฤศจิกายน - ธันวาคม 2564
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ที่

กิจกรรมหลัก/
ระยะเวลา
ขั้นตอนการดำเนินงาน
4. ขั้นตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน (Check : C)
4.1 ติดตามการดำเนินงานสหกรณ์โรงเรียนของสถานศึกษา
4.2 ประชาสัมพันธ์และรับสมัครครูและโรงเรียนที่มีความ
พร้อมใน วิธีการที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice)
ธันวาคม 2564 – กรกฎาคม 2565
ในระดับเขตพื้นที่
4.3 ตรวจสอบผลการประเมินเพื่อคัดเลือก โรงเรียน ครู ที่
นำนวัตกรรมและกระบวนการ วิธีการที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ
(Best Practice) ด้านสหกรณ์โรงเรียน
5. ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน และรายงานผลการดำเนินงาน
(Act : A)
กรกฎาคม - กันยายน 2565
สรุปผล รายงานผลการดำเนิน งานสหกรณ์โรงเรียน

13. กิจกรรมใช้งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมการดำเนินงานกิจกรรม
สหกรณ์โรงเรียนและคัดเลือกโรงเรียนที่มีผลการ
ปฏิบัติที่ดดี ้านสหกรณ์โรงเรียนดีเด่น(best practice)
โรงเรียน
รวม กิจกรรมที่ 1
กิ จ กรรมที ่ 2 ส่ ง เสริ ม และคั ด เลื อ กการจั ด
กิจกรรมการเรียนรู้การสหกรณ์เพื่อรับรางวัลการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้สหกรณ์ดีเด่น(best practice)
ครูผู้สอน
รวม กิจกรรมที่ 2
งบประมาณรวมทั้งสิ้น(ถัวจ่ายทุกรายการ)
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14. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

ผลผลิต(Output)
ร้อยละ 100 โรงเรียนในสังกัดมี สื่อ นวัตกรรม วิธีการ - นิเทศ ติดตาม
จัดการเรียนรู้และนวัตกรรมสหกรณ์โรงเรียน
ผลลัพธ์ (Outcome)
- นิเทศ ติดตาม
ร้อยละ 100 ของครูผู้สอนได้ใช้เทคนิค วิธีการ น้อม
นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพีย ง ไปพัฒนาผู้เรียน
จัดการเรียนรู้ ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์

เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล
- แบบนิเทศ ติดตาม
- แบบสังเกต/แบบนิเทศ
ติดตาม

15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
โรงเรียนได้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice)
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1. ชื่อโครงการ ส่งเสริมสร้างคลิป สื่อนวัตกรรม สำหรับจัดการเรียนรู้
2. แผนงาน

พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

3. ความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
3.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้
3.3 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน(พ.ศ.2564- 2565) ของ สพฐ. กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา
ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
3.4 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ สพป.เชียงราย เขต 4 กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
4. ลักษณะโครงการ

( ) โครงการใหม่

5. ผู้รับผิดชอบ

นายภานุมาศ ยาไทยสงค์

() โครงการต่อเนื่อง

6. ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
7. สถานที่ดำเนินงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
8. งบประมาณดำเนินงานได้จาก ( ) สพฐ. () สพป.เชียงราย เขต 4 ( ) อื่น ๆ (ระบุ)............................
9. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันพัฒนาการโลกสมัยใหม่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและท้าทายการเรียนรู้ของมวลมนุษย์ได้เคลื่อนสู่
“สั งคมความรู้ ”(Knowledge-based society) ทั กษะที่จำเป็น ในสั งคมความรู้ คื อ ทักษะการคิ ดวิเคราะห์
ทักษะการเลือกสรรและประมวลข้อมูลข่าวสารที่ มีอย่างมากมาย ที่ไม่ใช่การเรียนรู้จากการท่องจำอีกต่อไป
แต่ปัจจุบันครูยังใช้วิธีการสอนแบบบรรยาย โดยนำเนื้อหาจากหนังสือเรี ยนจากสำนักพิมพ์มาสอนนักเรียน
ไม่ ได้ยึ ดมาตรฐานการเรี ย นรู้ และตั ว ชี้วัด ตามหลั กสู ตรการศึ กษาชาติ การจัด กิจ กรรมการเรีย นการสอน
ไม่ได้เน้นสอนกระบวนการ อันนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำเมื่อเทียบกับนานาประเทศ ดังนั้นการจัดการเรียน
การสอนในปัจจุบันจึงควรมุ่งให้ผู้เรียนเกิดการสร้างทักษะอนาคตใหม่ มุ่งให้ผู้ เรียนเกิดทักษะ และคุณลักษณะ
ขั้น พื้ น ฐานที่สามารถใช้ชีวิตอยู่ ได้ในสังคมและเศรษฐกิจสมัยใหม่ได้อย่างมีคุณ ภาพ ผู้ เรียนต้องรู้จักตนเอง
รู้จักสังคม รู้จักโลกและมีเป้าหมายในการดำเนินชีวิต
การจัดการศึ กษาเพื่ อสร้ างให้ ผู้ เรีย นให้ มีศักยภาพในการใช้ชีวิตอยู่ได้ในสั งคมเศรษฐกิจแบบใหม่จึงมี
ความจำเป็นอย่างยิ่งที่โรงเรียน และครูผู้สอนที่จะต้องสร้างนวัตกรรมและกระบวนการ วิธีการเพื่อให้ผู้เรียนทุกคน
มีความรู้ ความสามารถ และเกิดทักษะในศตวรรษที่ 21 สำนั กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 4 จึ งได้ จั ดทำโครงการพั ฒ นาการจัด การเรียนรู้ทั้ งระบบสู่ การยกระดับ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรียนและ
การเตรียมผู้เรียนให้ สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนและนำไปสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม
10. วัตถุประสงค์
10.1 เพือ่ ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนและครูสร้างคลิป สื่อนวัตกรรม สำหรับจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
10.2 เพื่ อ แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ เผยแพร่เทคนิ ค วิ ธี ก ารสร้ างคลิ ป สื่ อ นวั ต กรรม สำหรั บ จั ด การเรี ย นรู้
ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการส่งเสริมผู้เรียน
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11. เป้าหมาย
11.1 เชิงผลผลิต (Output)
11.1.1 โรงเรียนในสังกัดจำนวน 129 โรงเรียนมี คลิป สื่อนวัตกรรม สำหรับจัดการเรียนรู้ ในการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
11.1.2 ครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัดทุกคน มีคลิป สื่อนวัตกรรม สำหรับจัดการเรียนรู้ในการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการส่งเสริมผู้เรียน
11.1.3 นักเรียนโรงเรียนในสังกัดทุกคนมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
11.2 เชิงผลลัพธ์ (Outcome)
11.2.1 โรงเรียนในสังกัดร้อยละ 80 นำคลิป สื่อนวัตกรรม สำหรับจัดการเรียนรู้ไปใช้ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
11.2.2 ครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัดร้อยละ 100 จัดการเรียนรู้โดยใช้ คลิป สื่อนวัตกรรม สำหรับ
จัดการเรียนรู้ไปพัฒนาผู้เรียน
12. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน (SPDCA)
กิจกรรมหลัก/
ที่
ขั้นตอนการดำเนินงาน
1 กิจกรรมที่ 1 ประกวดคลิปการจัดการเรียนการสอน 5 ON
1. ขัน้ วิเคราะห์ (Situation : S)
1.1 วิเคราะห์สรุปผลจากการนิเทศติดตามการพัฒนา หลักสูตร
สถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอนของ โรงเรียนในสังกัด
1.2 วิเคราะห์ สรุป ผลจากการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ ยนเรียนรู้
การสร้างคลิป สื่อนวัตกรรม สำหรับจัดการเรียนรู้
2. ขั้นวางแผน (Plan : P)
2.1 ศึกษายุ ทธศาสตร์ นโยบายการจัด การศึ กษาของ สพฐ.
และ สพป.เชียงราย เขต 4
2.2 วางแผนจัดทำโครงการ/กิจกรรม และแผนการดำเนินงาน
3. ขั้นดำเนินการ (Do : D)
ประชุมชี้แจงประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาการศึกษาการในเรื่องการส่งเสริมสร้างคลิป สื่อ
นวัตกรรม สำหรับจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ความสามารถ
4. ขั้นตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน (Check : C)
4.1 นิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมพัฒนาส่งเสริมสร้างคลิป สื่อนวัตกรรม
สำหรับจัดการเรียนรู้ไปใช้เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ความสามารถ
4.2 นิเทศ ติดตามการคัดเลือก โรงเรียน ครู ที่นำคลิป สื่อนวัตกรรม
สำหรับจัดการเรียนรู้ไปใช้ ที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice)
5. ขั้นปรับปรุ งตามผลการประเมิน และรายงานผลการดำเนิ นงาน
(Act : A)
สรุปผลรายงานผลการจัดกิจกรรมการสร้างคลิป สื่อนวัตกรรม สำหรับ
จัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ความสามารถ

ระยะเวลา

ตุลาคม – ธันวาคม 2564

ตุลาคม – ธันวาคม 2564

มกราคม – กันยายน 2565

มกราคม – กันยายน 2565

สิงหาคม – กันยายน 2565
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กิจกรรมหลัก/
ขั้นตอนการดำเนินงาน
2 กิจกรรมที่ 2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างคลิป สื่อนวัตกรรม สำหรับ
จัดการเรียนรู้ ความสามารถ
2. ขั้นวางแผน (Plan : P)
2.1 วางแผนการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างคลิป
สื่อนวัตกรรม สำหรับจัดการเรียนรู้
2.2 วางแผนระยะเวลาในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ ยนเรียนรู้
การสร้างคลิป สื่อนวัตกรรม สำหรับจัดการเรียนรู้
2.3 กำหนดกิ จ กรรมและจำนวนกิ จ กรรมเพื่ อ วางแผน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างคลิป สื่อนวัตกรรม สำหรับจัดการเรียนรู้
3. ขัน้ ดำเนินการ (Do : D)
3.1 เขียนโครงการและกำหนดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การสร้างคลิป สื่อนวัตกรรม สำหรับจัดการเรียนรู้
3.2 ประชาสัมพันธ์และรับสมัครครูและโรงเรียนที่มีความพร้อม
ในการสร้างคลิป สื่อนวัตกรรม สำหรับจัดการเรียนรู้ ส่งผลต่อผู้เรียน
ให้ มี ความรู้ ความสามารถ เพื่ อนำมาจั ดกิ จกรรมแลกเปลี่ ยนเรียนรู้
ในระดับเขตพื้นที่
3.3 จั ดกิ จกรรมแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้การสร้างคลิ ป สื่ อนวัตกรรม
สำหรับจัดการเรียนรู้ ส่งผลต่อผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถ ประจำปี
การศึกษา 2564 ในระดับเขตพื้นที่
4. ขั้นตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน (Check : C)
4.1 ติ ด ตามการเตรี ย มการจั ด กิ จ กรรมของครู ในสั งกั ด เพื่ อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างคลิป สื่อนวัตกรรม สำหรับจัดการเรียนรู้
ส่งผลต่อผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถ
4.2 ติดตามผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างคลิป สื่อนวัตกรรม
สำหรับจัดการเรียนรู้ ส่งผลต่อผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถ
5. ขั้ นปรั บปรุ งตามผลการประเมิ น และรายงานผลการดำเนิ นงาน
(Act : A)
5.1 รายงานสรุ ป ผลการจั ด กิ จ กรรมการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้
การสร้างคลิป สื่อนวัตกรรม สำหรับจัดการเรียนรู้ ส่งผลต่อผู้เรียน
ให้มีความรู้ความสามารถในระดับเขตพื้นที่
5.2 สรุปผลและรายงานผลการจัดกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้
การสร้างคลิปสื่อนวัตกรรม สำหรับจัดการเรียนรู้ ส่งผลต่อผู้เรียนให้
มีความรู้ความสามารถส่ง สพฐ.ตามตัวชี้วัด
ที่

ระยะเวลา
ตุลาคม – ธันวาคม 2564

ตุลาคม – ธันวาคม 2564

มกราคม – กันยายน 2565

มกราคม – กันยายน 2565

สิงหาคม – กันยายน 2565
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13. กิจกรรมใช้งบประมาณ
จำนวน 5,920 บาท (ห้าพันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
กิ จ กรรมที่ 1 ส่ ง เสริ ม การสร้ า งคลิ ป สำหรั บ
จัด การเรีย นรู้ค รูทุกคนในสังกัด เพื่อให้ผู้เรียน
ทุกคนมีความรู้ ความสามารถ (ไตรมาสที่ 2,3)
1.1 ประชุมชี้ แจงผู้บ ริห ารโรงเรี ย นในเรื่ อง
การส่ ง เสริ ม สร้ า งคลิ ป สื่ อ นวั ต กรรม สำหรั บ
จั ด การเรี ย นรู้ เ พื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นทุ ก คนมี ค วามรู้
ความสามารถ สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงรายเขต 4
1.2 ส่ งเสริม ให้ ค รูส ร้ างคลิ ป สื่ อ นวัตกรรม
สำหรับจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนมีความรู้
ความสามารถ
1.3 ติดตามการดำเนินงานการสร้างคลิป สื่อ
นวัตกรรม สำหรับจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนทุก
คนมีความรู้ ความสามารถของครูในสังกัดทุกโรง
1.4 สรุปผลและรายงานผลภาพรวมเขตพื้นที่
300
เรื่องการสร้างคลิป สื่อนวัตกรรม สำหรับจัดการ
เรี ย น รู้ เพื่ อ ให้ ผู้ เรี ย น ทุ ก ค น มี ค ว า ม รู้
ความสามารถ เพื่ อ รายงานผลต่ อ ต้ น สั ง กั ด
จำนวน 3 เล่ม เล่มละ 100 บาท
รวม กิจกรรมที่ 1
กิจ กรรมที่ 2 กิจ กรรมการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้
นวั ตกรรมและกระบวนการ วิ ธี การที่ มี ผลการ
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice) ส่งผลต่อผูเ้ รียน
ให้มีความรู้ความสามารถในระดับเขตพืน้ ที่
(ไตรมาสที่ 3)
2.1 เกี ย รติ บั ต รพร้ อ มกรอบ ประกวดการ
สร้างคลิป สำหรับจัดการเรียนรู้ ระดับเขตพื้นที่
- ค่ า กรอบเกี ย รติ บั ต รพร้ อ มกรอบ
จำนวน 24 อัน อันละ 120 บาท =2,880 บาท
2.2 กิจกรรมจัดเวทีแสดง/แลกเปลี่ยนเรียนรู้

รวม
(บาท)

-

300

-

-

300

300

-

-

2,880

2,880

-

-

-

-
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กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
2.3 สรุปผลการจัดกิจกรรม
- ค่าวัสดุเอกสารประกอบการ
500
- ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
2,240
คณะทำงาน 16 คน x 140 บาท = 2,240 บาท
รวม กิจกรรมที่ 2
2,240
3,380
งบประมาณรวมทั้งสิ้น(ถัวจ่ายทุกรายการ)
2,240
3,680

รวม
(บาท)
500
2,240
5,620
5,920

14. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ผลผลิต(Output)
1) โรงเรียน/ครูในสั งกัด มีคลิป / สื่อนวัต กรรม สำหรับ
จัดการเรียนรู้
2) โรงเรียน/ครูในสังกัด ได้เผยแพร่ผลงานแลกเปลี่ยน
เรียนรู้
ผลลัพธ์ (Outcome)
1) ผู้ เรีย นได้รับ การพัฒ นาให้ มีคุณ ลั กษณะและทั กษะ
การเรียนรู้
2) ครูผู้ ส อนได้รับ การพั ฒ นาศักยภาพด้านการจัด การ
เรียนรู้
3) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ กษาเชียงราย
เขต 4 นำข้ อ มู ล ไปกำหนดแนวทางในการพั ฒ นาครู ให้
กว้างขวางยิ่งขึ้น

วิธีการวัดและ
ประเมินผล
- นิเทศติดตาม

เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล
- แบบนิเทศ ติดตาม

- ป ร ะ เมิ น ผ ล ง า น - แ บ บ ส รุ ป ผ ล /
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประเมินผล
- สังเกต/ทดสอบ

- แ บ บ สั ง เ ก ต /
แบบทดสอบ

- นิเทศ ติดตาม
- สรุปรายงานผล

- แบบนิเทศ ติดตาม
- แบบสรุ ป รายงาน
ผลการจัดกิจกรรม

15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
15.1 โรงเรียนในสังกัดได้พัฒนา สื่อนวัตกรรม สำหรับจัดการเรียนรู้
15.2 โรงเรียนในสังกัดได้รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ทีม่ ีความหลากหลาย
15.3 ผู้เรียนได้รับการจัดการศึกษาเต็มศักยภาพ
15.4 สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งรายเขต 4 นำข้ อ มู ล ไปกำหนดแนวทาง
ในการพัฒนาครูให้กว้างขวางยิ่งขึ้น
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1. ชื่อโครงการ ส่งเสริมโรงเรียนประชารัฐ
2. แผนงาน

พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

3. ความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
3.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 15 พลังทางสังคม
3.3 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน(พ.ศ.2564- 2565) ของ สพฐ. กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา
ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
3.4 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ สพป.เชียงราย เขต 4 กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
4. ลักษณะโครงการ

( ) โครงการใหม่

5. ผู้รับผิดชอบ

นายภานุมาศ ยาไทยสงค์

() โครงการต่อเนื่อง

6. ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
7. สถานที่ดำเนินงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
8. งบประมาณดำเนินงานได้จาก ( ) สพฐ. ( ) สพป.เชียงราย เขต 4 (✓) อื่น ๆ (ระบุ) ไม่ใช้งบประมาณ
9. หลักการและเหตุผล
กระทรวงศึกษาธิการในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องการศึกษาของประเทศ มีหน้าที่ในการพัฒนา
ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ (E5) ได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สพฐ.) จัดทำโครงการโรงเรียนประชารัฐ และจัดทำบันทึกข้อตกลงสานพลังประชารัฐ ด้า นการศึกษาพื้นฐาน
และการพัฒนาผู้นำระหว่างภาครัฐ 3 หน่วยงาน (กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ภาคเอกชน 19 หน่วยงาน และภาคประชาสังคม เพื่อร่วม
ขับเคลื่อนและยกระดับการศึกษาของประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและยกระดับการจัดการศึกษา
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมถึงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณลักษณะและสมรรถนะ
ความเป็นผู้นำในการบริหารสถานศึกษา ทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและสัมฤทธิ์ ผลทางการศึกษา เพื่อจัดทำ
และเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อส่งเสริม
สนับสนุน และพัฒนาระบบ ICT เพื่อการศึกษาและการบริหารจัดการสื่อ เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
(Active Learning, Critical Thinking) จัดทำคู่มือการจัดการเรียนการสอน และการจัดทำกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ที่เน้นพัฒนาจิตสาธารณะ เพื่อการบริการชุมชนและสังคม
จากที่กล่าวมาข้างต้น เพื่อให้การดำเนินงานโครงการดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ และมีประสิทธิภ าพ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔ จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้โรงเรียนประชารัฐ
มีรูปแบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ซึ่งจะสะท้อนถึงคุณภาพของ
นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนต่อไป
10. วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมโรงเรียนประชารัฐในการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพ
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11. เป้าหมาย
11.1 เชิงผลผลิต (Output)
ร้อยละ ๑๐๐ ของโรงเรียนประชารัฐมีการบริหารจัดการโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพ
11.2 เชิงผลลัพธ์ (Outcome)
11.2.1 ผู้เรียนมีพัฒนาการ/สมรรถนะสมวัยและเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา
11.2.2 บุคลากรในโรงเรียนประชารัฐมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณภาพตามแนวทางการพัฒนาของ
โรงเรียนประชารัฐ
11.2.3 โรงเรียนประชารัฐมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
12. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน (SPDCA)
กิจกรรมหลัก/
ที่
ขั้นตอนการดำเนินงาน
1 1. ขั้นวิเคราะห์ (Situation : S)
1.1 วิเคราะห์แนวทางส่งเสริมส่งเสริมโรงเรียนประชารัฐ
1.2 วิเคราะห์รูปแบบการจัดกิจกรรม
2. ขั้นวางแผน (Plan : P)
2.1วางแผนแนวทางการจัดกิจกรรม
2.2 ประชุมวางแผนรูปแบบการจัดกิจกรรม
2.3 ประชุ ม วางแผนดำเนิ น งานแบ่ ง งานรั บ ผิ ด ชอ บ
ศึกษานิเทศก์
2.4 เขียนโครงการเพื่อเสนออนุมัติงบประมาณดำเนินการ
3. ขั้นดำเนินการ (Do : D)
โรงเรีย นประชารัฐ ในสังกัด สพป. เชียงราย เขต 4 จัด
กิจกรรมตามหลักสูตรและแผนงาน
4. ขั้นตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน (Check : C)
ติดตามการดำเนินงานโครงการโรงเรียน
5. ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน และรายงานผลการดำเนินงาน
(Act : A)
สรุปผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมโรงเรียนประชารัฐ

ระยะเวลา
ตุลาคม - ธันวาคม 2564

ตุลาคม - ธันวาคม 2564

มกราคม – กันยายน 2565
สิงหาคม – กันยายน 2564
สิงหาคม – กันยายน 2564

13. กิจกรรมใช้งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมโรงเรียนประชารัฐ ใน
การเรียนการสอน และการนิเทศ กำกับ ติดตาม
การดำเนินงานโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา
รวม
งบประมาณรวมทั้งสิ้น(ถัวจ่ายทุกรายการ)
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14. การประเมินผล
วิธีการวัดและ
เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล
ประเมินผล
ผลผลิต(Output)
สำรวจข้อมูลการรายงาน - แบบสำรวจข้อมูล
ร้อยละ ๑๐๐ ของโรงเรียนประชารัฐมีการบริหาร ผลการร่วมกิจกรรม
- แบบประเมินผลการ
จัดการโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพ
จัดกิจกรรม
ผลลัพธ์ (Outcome)
สำรวจข้อมูลการรายงาน - แบบสำรวจข้อมูล
1) ผู้เรียนมีพัฒนาการ/สมรรถนะสมวัยและเป็นไป ผลการร่วมกิจกรรม
- แบบประเมินผลการ
ตามมาตรฐานการศึกษา
จัดกิจกรรม
2) บุ ค ลากรในโรงเรี ย นประชารั ฐ มี ค ุ ณ ธรรม
- แบบรายงานผลการ
จริ ย ธรรม มี ค ุ ณ ภาพตามแนวทางการพั ฒ นาของ
ดำเนินงานและสรุปผล
โรงเรียนประชารัฐ
3) โรงเรี ย นประชารั ฐ มี ก ารบริ ห ารจั ด การที ่ มี
ประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ

15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
15.1 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนประชารัฐมีการบริหารจัดการโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพ
15.2 ผู้เรียนมีพัฒนาการ/สมรรถนะสมวัยและเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา
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1. ชื่อโครงการ พัฒนาการศึกษาปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ สพป.เชียงราย เขต 4
2. แผนงาน

พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

3. ความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
3.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
3.3 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน(พ.ศ.2564- 2565) ของ สพฐ. กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา
ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
3.4 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ สพป.เชียงราย เขต 4 กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
4. ลักษณะโครงการ

( ) โครงการใหม่

(✓) โครงการต่อเนื่อง

5. ผู้รับผิดชอบ

นายพงศ์พันธุ์ ไชยบุญเรือง กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

6. ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565
7. สถานที่ดำเนินงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 และโรงเรียนในสังกัด
8. งบประมาณดำเนินงานได้จาก (✓) สพฐ. (✓) สพป.เชียงราย เขต 4 ( ) อื่น ๆ (ระบุ)............................
9. หลักการและเหตุผล
จากแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ระบุวิสัยทัศน์ไว้ว่าคนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและ
เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิต อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง และ
การเปลี่ยนแปลงของ โลกศตวรรษที่ 21 อีกทั้งสาระสำคัญของพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562
กล่าวถึงการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยเน้นการดูแล พัฒนาและจัดการเรียนรู้ และเป็นหลักประกันในการพัฒนา
เด็ก ปฐมวัย โดยไม่มุ่ งเน้ น การสอบแข่ งขัน โดยการพั ฒ นาเด็ก ปฐมวัยจะต้อ งเป็ น ไปเพื่ อ ส่ งเสริม พั ฒ นาการ
สร้างเจตคติที่ดี มีเตรียมความพร้อมตามวัย และนโยบายการจัดการศึกษาและการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย
กระทรวงศึกษาธิการ ยึดหลักการพัฒนาเด็กอย่างเป็นองค์รวม (Holistic Development) โดยการพัฒนาเด็กให้มี
พั ฒ นาการ 4 ด้ า นตามหลั ก สู ต รการศึ ก ษาปฐมวั ย 2560 เพิ่ ม พู น ความสำคั ญ การพั ฒ นาด้ านตั วตน
(Self Development) และเพิ่มความสำคัญการพัฒนาทักษะสมอง (Executive Function) โดยมีเป้าหมายให้เด็ก
ปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัยอย่างรอบด้านและสมดุล มีความเชื่อมั่น และมีความภูมิใจในตนเอง มีทักษะการคิด
กำกับตนเองได้ และมีความสุข
การจั ด การศึ ก ษาระดั บ ปฐมวั ย มี ค วามสำคั ญ และจำเป็ น อย่ า งยิ่ ง เนื่ องจากเป็ น การให้ บ ริ ก าร
ทางการศึ ก ษาเบื้ องต้น ที่ มี ความสำคัญ ต่อ ชี วิตในอนาคตของเด็ก เพราะการพั ฒ นาทุ ก ๆ ด้ านของบุ ค คล
ล้วนมีรากฐานมาจากการพัฒนาในวัยเด็กอันเป็นวัยแรกของชีวิต นับตั้งแต่แรกเกิดจนกระทั่งอายุประมาณ 6 ปี
เป็ น ช่ ว งอายุ ที่ มี พั ฒ นาการอย่ า งรวดเร็ ว ทั้ ง ทางร่ า งกาย อารมณ์ สั ง คม สติ ปั ญ ญา และบุ ค ลิ ก ภาพ
อีกทั้งการจัดการศึกษาปฐมวัยเป็นการจัดการศึกษาพื้นฐานระดับแรกเพื่อวางรากฐานชีวิตของเด็กไทยให้เจริญ
เติมโตอย่างสมบูรณ์ มีพัฒนาการสมวัยอย่างสมดุลทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา บนพื้นฐาน
ความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยใช้กิจกรรมกระตุ้นและส่งเสริมพัฒนาการของสมองอย่างเต็มที่
รวมทั้งเตรียมตัวเด็กให้พร้อมที่จะเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับที่สูงขึ้น อันจะนำไปสู่ความเป็น
บุคคลที่มีคุณภาพของประเทศชาติต่อไป จากการศึกษาพบว่า เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาการเรียนรู้สูง เป็นช่วงวัย
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ที่เหมาะสมกับการปูพื้นฐานโดยการปลูกฝังคุณลักษณะต่าง ๆ เพื่อให้มีชีวิตที่ดีมีความพร้อมและพัฒนาการทุก
ด้านตามขีดความสามารถของเด็ก การส่งเสริมให้เด็กได้รับสิ่งแวดล้อมและประสบการณ์ต่าง ๆ เป็นพื้นฐานที่
จะช่วยให้ เด็กสามารถเผชิญ ปั ญหาด้วยความเข้าใจ มองเห็นแนวทางว่าแต่ละปัญหาจะแก้ไขด้วยวิธีทางใด
เด็กได้ฝึกคิดในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งทำให้เขาสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมและสิ่งแวดล้อมได้ ประสบการณ์ที่เด็ก
ได้รับในช่วงนี้เป็นการพัฒนาทักษะพื้นฐานที่สำคัญในการเรียนรู้ และการดำรงชีวิตในอนาคต
ดังนั้ น ในการจั ด กิจ กรรมการเรี ย นการสอนให้ กั บ เด็ กปฐมวัย ผู้ ที่ เกี่ย วข้อ งในการพั ฒ นาเด็ก ปฐมวัย
ควรคำนึงถึงวิธีการเลือกกิจกรรมซึ่งครูจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการพัฒนาวุฒิภาวะของเด็กและ
ใช้ความรู้ ความเข้าใจจากหลักทฤษฎีการใช้หลักจิตวิทยา หลักการจัดการเรียนการสอน ตลอดจน การใช้ สื่อ
การสอนเพื่อกระตุ้นเร้าความสนใจของเด็ก ทั้งนี้ควรคำนึงถึงหลักทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของ Piaget ซึ่ง
กล่าวไว้ว่าเด็กอายุ 2 - 7 ปีจะอยู่ในขั้น Preoperational Stage เด็กเรียนรู้จากการกระทำโดยอาศัยสื่อ วัสดุ
อุปกรณ์ประเภทต่าง ๆ เพราะระบบความคิดของเด็กในวัยนี้ยังไม่พัฒนาถึงขั้นที่เข้าใจนามธรรมได้จึงจำเป็นต้อง
อาศัย สื่อที่เป็ น รูป ธรรมในการเรีย นรู้ นอกจากนี้การจัดการเรียนการสอนเด็กในวัยนี้จึงควรเน้นการเรียนรู้
ในทุก ๆ ด้านทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญาและการจัดกิจกรรมการสอนควรเป็นไปในลักษณะ
การเรียนการสอนแบบบูรณาการ เพื่อเกิดการเรียนรู้ในทุกด้านครอบคลุมประสบการณ์สำคัญตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 โดยกิจกรรมที่จัดต้องมีความเหมาะกับเด็ก เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา
อย่างเต็มศักยภาพของเด็กแต่ละคน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 มีโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย จำนวน
128 โรงเรียน 1 สาขา 4 สาขาห้องเรียน จึงตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย
ให้เกิดประสิทธิภาพ ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่คาดหวัง จึงดำเนินโครงการพัฒนาการศึกษาปฐมวัย
อย่างมีคุณภาพ สพป.เชียงราย เขต 4 ในปีงบประมาณ 2565 โดยการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย
และศักยภาพคุณ ภาพของผู้ เรีย นระดับ ปฐมวัย ให้ ผู้เรียนได้รับการพั ฒ นาทั้ง 4 ด้ าน มีวินัย ทักษะสื่ อสาร
ทักษะทางทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ตามพัฒนาการความสามารถ และทักษะด้านดิจิทัล
ที่สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 พร้อมที่จะรับการพั ฒนาในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น ส่งเสริมให้
ครูปฐมวัยเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการจัดประสบการณ์เรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลาย เน้นการเรียนเป็นการเล่น
อย่างมีความสุข พัฒ นาสื่อนวัตกรรม แหล่งเรียนรู้ภายใน ภายนอกห้องเรียนให้มีคุณภาพ และการประเมิน
พั ฒ นาการเด็ ก ปฐมวัย ตามสภาพจริ ง ที่ ส อดคล้ อ งกั บ พั ฒ นาการทางสมองของเด็ ก ปฐมวั ย และหลั ก สู ต ร
การศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560 อีกทั้งส่งเสริมการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และประสานความร่วมมือในการพัฒนา
การศึกษาปฐมวัย ทั้งผู้บริหารสถานศึกษา ครูบุคลากรปฐมวัย ผู้ปกครอง ชุมชน อย่างมีส่วนร่วมต่อไป
10. วัตถุประสงค์
10.1 เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยให้มีคุณภาพ
10.2 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะสมอง ทักษะการคิด และทักษะทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย
10.3 เพื่อส่งเสริม สนับสนุ นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทาง ไฮสโคป มอนเตสซอรี BBL และ
นวัตกรรมต่าง ๆ อย่างมีคุณภาพ
10.4 เพื่อประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพ.ศ. 2560 ปี การศึกษา 2564
โรงเรียนในสังกัดอย่างมีประสิทธิภาพ
10.5 เพื่อนิเทศติดตาม ประเมินผลการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนในสังกัด
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11. เป้าหมาย
11.1 เชิงผลผลิต (Output)
11.1.1 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัดมีการปรับพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย
อย่างมีคุณภาพ
11.1.2 ร้อยละ 100 ของครูปฐมวัยได้รับการส่งเสริมการพัฒนาทักษะสมอง ทักษะการคิด และ
ทักษะทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย อย่างมีคุณภาพ
11.1.3 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนที่จัดประสบการณ์เรียนรู้ตามแนวทาง ไฮสโคป มอนเตสซอรี
BBL และนวัตกรรมต่าง ๆ ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนอย่างมีคุณภาพ
11.1.4 ร้อ ยละ 80 ของครูป ฐมวัยที่ได้รับการส่ งเสริม พัฒ นาการจัดกิ จกรรมการเรียนรู้ตาม
แนวทาง ไฮสโคป มอนเตสซอรี BBL และนวัตกรรมต่าง ๆ สามารถนำไปจัดประสบการณ์สู่ผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ
11.1.5 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนมีการประเมินพัฒ นาการนักเรียนที่จบหลักสู ตรการศึกษา
ปฐมวัยพ.ศ. 2560 ปีการศึกษา 2564 อย่างมีประสิทธิภาพ .
11.1.6 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัดได้รับการนิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย
11.2 เชิงผลลัพธ์ (Outcome)
เด็กปฐมวัย ร้อยละ 80 ขึ้นไป ได้รับการพัฒนาเหมาะสมกับวัยในทุกด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีผลการประเมินพัฒนาการภาพรวมระดับเขตพื้นที่ อยู่ในระดับดี พร้อมที่จะรับ
การพัฒนาในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นต่อไป
12. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน (SPDCA)
กิจกรรมหลัก/
ที่
ระยะเวลา
ขั้นตอนการดำเนินงาน
1 1. ขั้นวิเคราะห์ (Situation : S)
ไตรมาสที่ 1
1.1 วิเคราะห์นโยบายแนวทางในการพัฒนาการศึกษา
ตุลาคม - พฤศจิกายน 2564
1.2 วิ เ คราะห์ จุ ด พั ฒ นาในการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร
สถานศึกษาปฐมวัย
1.3 วิเคราะห์ กิจ กรรมที่เหมาะสมในการพัฒ นาทักษะ
สมอง ทักษะการคิดและภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย
1.4 วิเคราะห์กิจกรรมที่เหมาะสมในการพัฒ นาการจัด
กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ต ามแนวทาง ไฮสโคป มอนเตสซอรี
BBLและนวัตกรรมต่าง ๆ แก่ครูปฐมวัย
1.5 วิเคราะห์ ผ ลการประเมินพั ฒ นาการเด็กปฐมวัยปี
การศึกษา 2564
2. ขั้นวางแผน (Plan : P)
2.1 จั ด ทำแนวทางการพั ฒ นาหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา
ไตรมาสที่ 2 – ไตรมาสที่ 3
ปฐมวัยให้สอดคล้องกับนโยบาย จุดเน้น
พฤศจิกายน 2564 – พฤษภาคม 2565
2.2 กำหนดแนวทางการชี้แจง สร้างความเข้าใจการปฏิบัติ
สู่ชั้นเรียน และการนิเทศ ติดตามประเมินผล
2 .3 กำห น ดสื่ อ เครื่ อ งมื อ ใน การนิ เ ท ศ ติ ด ตาม
ประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
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ที่

กิจกรรมหลัก/
ระยะเวลา
ขั้นตอนการดำเนินงาน
2.4 จัดทำแนวทางการประเมินพัฒ นาเด็กปฐมวัยที่จบ
ไตรมาสที่ 2 – ไตรมาสที่ 3
หลักสูตร ฯ ปีการศึกษา 2563
พฤศจิกายน 2564 – พฤษภาคม 2565
2.5 กำหนดแนวทางรู ป แบบการประเมิ น พั ฒ นาเด็ ก
ปฐมวัยที่จบหลักสูตรฯ ปีการศึกษา 2564
2.6 กำหนดสื่ อ เครื่ อ งมื อ ในการประเมิ น พั ฒ นาเด็ ก
ปฐมวัยที่จบหลักสูตรฯ ปีการศึกษา 2564
2.7 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
2.8 จั ด ทำแนวทางกิจ กรรมบ้ านนั กวิท ยาศาสตร์น้อ ย
การพัฒนาทักษะสมอง ทักษะการคิดและภาษา สำหรับเด็ก
ปฐมวัยให้สอดคล้องกับนโยบาย จุดเน้น
2.9 กำหนดแนวทางรูปแบบการพัฒนาครูปฐมวัย สร้าง
ความเข้าใจ การปฏิบั ติสู่ ชั้น เรีย น และการนิ เทศ ติดตาม
ประเมินผล
2.10 กำหนดสื่อ เครื่องมือในการนิเทศ ติดตามประเมินผลการ
พัฒนาทักษะสมอง ทักษะการคิดและภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย
2.11 จัดทำแนวทางการพัฒนา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามแนวทาง ไฮสโคป มอนเตสซอรี BBLและนวัตกรรมต่าง ๆ
แก่ครูปฐมวัยให้สอดคล้องกับนโยบาย จุดเน้น
2.12 กำหนดแนวทางรู ป แบบการพั ฒ นาครู ป ฐมวั ย
สร้ า งความเข้ า ใจการปฏิ บั ติ สู่ ชั้ น เรี ย น และการนิ เทศ
ติดตามประเมินผล
2.13 กำหนดสื่อ เครื่องมือในการนิเทศ ติดตามประเมินผล
การพั ฒนาการจั ดกิจกรรมการเรี ยนรู้ตามแนวทาง ไฮสโคป
มอนเตสซอรี BBLและนวัตกรรมต่าง ๆ แก่ครูปฐมวัย
3. ขั้นดำเนินการ (Do : D)
กิจกรรมที่ 1 ปรับพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย
ไตรมาสที่ 2
ของโรงเรียนในสังกัด
มกราคม 2565 – มีนาคม 2565
1) ชี้ แ จง สร้ า งความเข้ า ใจการปรั บ พั ฒ นาหลั ก สู ต ร
สถานศึกษาปฐมวัย
2) นิเทศ ติดตาม ให้คำแนะนำปรึกษา ร่วมคิดพาทำกับโรงเรียน
กิจกรรมที่ 2 ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ไตรมาสที่ 2
1) สร้างความเข้าใจการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่ มกราคม 2565 – มีนาคม 2565
จบหลั กสู ตรการศึ กษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 ปี การศึก ษา
2564 แก่ครูปฐมวัย
2) ดำเนินการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 ปีการศึกษา 2564 อย่างเป็นระบบ
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ที่

กิจกรรมหลัก/
ระยะเวลา
ขั้นตอนการดำเนินงาน
กิ จกรรมที่ 3 ส่ ง เสริ ม พั ฒ นาการจั ด กิ จ กรรมโครงการ
ไตรมาสที่ 2 – ไตรมาสที่ 3
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย การเรียนรู้พัฒนาทักษะสมอง มกราคม 2565 – มิถุนายน 2565
ทักษะการคิดและภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย
1) พั ฒ นาครู ป ฐมวัย ในการจั ด กิ จกรรมส่ งเสริม ทั ก ษะ
สมอง : EF สู่เด็กปฐมวัย
2) พั ฒ นาครู ป ฐมวัย ในการจั ดกิ จกรรมส่ งเสริม พั ฒ นา
ทักษะการคิด วิท ยาการคำนวณสำหรับเด็ กปฐมวัย และ
ทักษะทางภาษา
3) ส่งเสริมให้ครูปฐมวัยพัฒนาสื่อ กิจกรรมในการพัฒนา
ทักษะสมอง ทักษะการคิดและภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย
4 ) ส่ งเส ริ ม ก าร จั ด กิ จ ก ร ร ม ต าม โค รงก ารบ้ าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
5) ประเมิ น โรงเรี ย นเพื่ อ รั บ ตราพระราชทานบ้ า น
นักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย
กิ จกรรมที่ 4 ส่ งเสริ ม พั ฒนาการจั ดกิ จกรรมการเรี ยนรู้
ไตรมาสที่ 2 – ไตรมาสที่ 3
ตามแนวทาง ไฮสโคป มอนเตสซอรี BBL และนวัตกรรมต่าง ๆ มกราคม 2565 – มิถุนายน 2565
แก่ครูปฐมวัย
- ขยายเครือข่ายโรงเรียนในการพัฒ นาการจัดกิจกรรม
การเรี ย นรู้ ต ามแนวทาง ไฮสโคป มอนเตสซอรี BBLและ
นวัตกรรมต่าง ๆ โดยใช้โรงเรียนต้นแบบเป็นฐาน
4. ขั้นตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน (Check : C)
ไตรมาสที่ 3
4.1.รวบรวมข้อมู ล ที่ได้จ ากการนิเทศติด ตามในแต่ล ะ เมษายน 2565 – มิถุนายน 2565
กลุ่มเครือข่ายการศึกษา
4.2 รวบรวมข้อมูลที่ ได้จ ากการนิเทศติดตามในแต่ล ะ
กลุ่มเครือข่ายการศึกษา
4.3 รวบรวมข้อมูลที่ ได้จ ากการนิเทศติดตามในแต่ล ะ
กลุ่มเครือข่ายการศึกษา
4.4 นิ เทศ ติดตามการจั ดกิจ กรรมของโรงเรียน ตรวจ
เยี่ ย มการประเมิ น พั ฒ นาการฯ และการพั ฒ นาการจั ด
กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ต ามแนวทาง ไฮสโคป มอนเตสซอรี
BBLและนวัตกรรมต่าง ๆ แก่ครูปฐมวัย
4.5 สรุปผลการนิเทศ ติดตาม
4.6 สรุป วิเคราะห์ รายงานผลการประเมินพัฒนาการ
ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2564
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ที่

กิจกรรมหลัก/
ระยะเวลา
ขั้นตอนการดำเนินงาน
5. ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน และรายงานผลการดำเนินงาน
ไตรมาสที่
(Act : A)
กรกฎาคม 2565 – กันยายน 2565
5.1 นำข้ อมูล จากการสรุ ป มาประเมิ นหาผลการพั ฒนา
อุปสรรค ปัญหาข้อเสนอแนะ
5.2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอผลงานของโรงเรียน
5.3 รายงานผลการดำเนินงาน
5.4 นำข้อมูลการประเมินพัฒนาการมาสรุปเป็นภาพรวม
ของเขตพื้นที่การศึกษา

13. กิจกรรมใช้งบประมาณ
จำนวน 32,000 บาท (สามหมื่นสองพันบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 1 ปรับพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ระดับปฐมวัย ของโรงเรียนในสังกัด
รวม กิจกรรมที่ 1
กิจกรรมที่ 2 ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
(ไตรมาสที่ 2)
2.1 ประชุ ม คณะการประเมิ น พั ฒ นาการ
นั ก เรี ย นที่ จ บหลั ก สู ต รการศึ ก ษาปฐมวั ย พ.ศ.
2560 ปีการศึกษา 2562 มีผู้เข้าร่วมประชุม
- อาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 25 คน
คนละ 30 บาท 1 วัน เป็นเงิน 750 บาท
- ค่ า ตอบแทนคณะกรรมการประเมิ น
พั ฒ นาการฯ จำนวน 2 วั น 24 คน เป็ น เงิ น
10,800 บาท
- ประชุมสรุปรายงานผลโครงการ
2.2 ประมวลสรุปผลการประเมินพัฒนาการ ฯ
- ค่ า ตอบแทนคณะกรรมการประมวล
สรุป ผลการประเมิน พัฒ นาการฯ จำนวน 8 คน
คนละ 600 บาท เป็นเงิน 4,800 บาท

รวมกิจกรรมที่ 2

รวม
(บาท)
-

-

-

-

-

-

750

-

750

10,800

-

-

10,800

-

5,650

-

5,650

4,800

-

-

4,800

15,600

6,400

-

22,000
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กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมพัฒนาการจัดกิจกรรมโครงการ
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย การเรียนรู้พัฒนาทักษะ
สมอง ทักษะการคิดและภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย
(ไตรมาสที่ 2 – 3)
3.1 ประชุมถอดบทเรีย นการพัฒ นาการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ปฐมวัยในวิถีใหม่อย่างมีคุณภาพ
- ค่าตอบแทนวิทยากร
3.2 ประชุ ม พั ฒ นาพ่ อ แม่ ผู้ ป กครองเพื่ อ
5,000
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในวิถีใหม่
- ค่าตอบแทนวิทยากร
3.3 อบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน ฯ
5,000
3.4 ประชุมแนวทางการประเมินเพื่อรับตรา ฯ
รวม กิจกรรมที่ 3
10,000
กิจ กรรมที่ 4 ส่ งเสริ ม พั ฒ นาการจั ด กิจ กรรม
การเรียนรู้ตามแนวทาง ไฮสโคป มอนเตสซอรี
BBL และนวัตกรรมต่าง ๆ แก่ครูปฐมวัย
- ส่งเสริมการอบรมพัฒนาครู
- นิเทศ ติดตาม
- ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลาย
รวม กิจกรรมที่ 3
งบประมาณรวมทั้งสิ้น(ถัวจ่ายทุกรายการ)
15,600 16,400
-

รวม
(บาท)

5,000
5,000
10,000
-

32,000

14. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ผลผลิต(Output)
1) ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัดมีการปรับ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ
2) ร้อยละ 100 ของครูปฐมวัยได้รับการส่งเสริม
การพัฒนาทักษะสมอง ทักษะการคิด และทักษะทาง
ภาษาสำหรับเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ
3) ร้ อ ยละ 1 00 ของโรงเรี ย นในโครงการ
“บ้ านนั ก วิ ท ยาศาสตร์ น้ อ ย ประเทศไทย”ผ่ านการ
ประเมินรับตราพระราชทานปีการศึกษา 2564
4) ร้อยละ 100 ของโรงเรียนที่จัดประสบการณ์
เรี ย นรู้ ตามแนวทาง ไฮสโคป มอนเตสซอรี BBL และ
นวัตกรรมต่าง ๆ ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนอย่างมีคุณภาพ

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล

1) ประเมิ น หลั ก สู ต ร 1) แบบประเมิ นหลั กสู ตร
สถานศึกษาระดับปฐมวัย สถานศึ กษาระดั บปฐมวั ย
2) นิเทศ ติดตาม
2) แบบนิเทศ ติดตามการ
พัฒนาการศึกษาปฐมวัย
3) ประเมินรับตรา ฯ

3) แบบประเมินรับตรา ฯ

4) นิเทศติดตาม

4) แบบนิ เทศ ติ ด ตาม
การพัฒนาโรงเรียน
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วิธีการวัดและ
ประเมินผล
5) ร้อยละ 80 ของครูปฐมวัยที่ได้รับการส่งเสริม 5) นิเทศติดตาม
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทาง ไฮสโคป
มอนเตสซอรี BBL EF และนวัตกรรมต่าง ๆ สามารถ
นำไปจัดประสบการณ์สู่ผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ
6) ร้ อ ยละ 100 ของโรงเรี ย นมี ก ารประเมิ น 6) ประเมินพัฒนาการ
พั ฒ นาการนั กเรี ย นที่ จ บหลั ก สู ต รการศึ กษาปฐมวั ย
พ.ศ. 2560 ปีการศึกษา 2564 อย่างมีประสิทธิภาพ
7) ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสั งกัดได้รับการ 7) นิเทศ ติดตาม
นิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย
ผลลัพธ์ (Outcome)
เด็ ก ปฐมวั ย ได้ รั บ การพั ฒนาเหมาะสมกั บ วั ย - ประเมินพัฒนาการ
ในทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และ
สติ ปั ญญา มี วิ นั ย ทั กษะทางภาษาไทย (ฟั ง พู ด อ่ าน
เขี ยน) ภาษาอั งกฤษ (ฟั ง พู ด) และทั กษะด้ านดิ จิ ทั ล
สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษ ที่ 21 พร้อมที่
จะรับการพัฒนาในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น
ตัวชี้วัดความสำเร็จ

เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล
5) แบบนิเทศครูปฐมวัย

6) ชุ ดเครื่องมื อ/กิจกรรม
แบบรายงานประเมิ น
พัฒนาการ
7) แบบนิ เทศ ติ ดตามการ
พัฒนาการศึกษาปฐมวัย
- สื่ อ เค รื่ อ ง มื อ / ชุ ด
กิ จ กรรมการประเมิ น
พัฒนาการ

15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
15.1 โรงเรียนมีการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพสู่คุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยตามมาตรฐานที่
กำหนด
15.2 โรงเรี ย นมี ส ภาพบรรยากาศ แหล่ งเรี ย นรู้ ภายในภายนอกห้ อ งเรีย นปฐมวัย ที่ เอื้ อ ต่ อ การจั ด
ประสบการณ์เรียนรู้ ส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเป็นองค์รวม
15.3 เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา ทักษะที่จำเป็นพร้อมเข้าสู่
การเรียนในระดับที่สูงขึ้น
15.4 โรงเรียนมีความเข้มแข็ง และ พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพได้รับการยอมรับการจัด
การศึกษาในระดับปฐมวัย จากพ่อ แม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย ชุมชน และสังคม
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1. ชื่อโครงการ ส่งเสริมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา
2. แผนงาน

พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

3. ความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
3.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
3.3 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน(พ.ศ.2564- 2565) ของ สพฐ. กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา
ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
3.4 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ สพป.เชียงราย เขต 4 กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
4. ลักษณะโครงการ

( ) โครงการใหม่

5. ผู้รับผิดชอบ

นายภานุมาศ ยาไทยสงค์

( ) โครงการต่อเนื่อง

6. ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565
7. สถานที่ดำเนินงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต4
8. งบประมาณดำเนินงานได้จาก ( ) สพฐ. ( ) สพป.เชียงราย เขต 4 ( ) อื่น ๆ (ระบุ)...
9. หลักการและเหตุผล
หลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมีความสำคัญ
ต่อประเทศชาติ และพสกนิกรชาวไทยทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัวระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนา
และบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลางโดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์
พร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม
จากโลกภายนอกได้เป็ น อย่ างดี อีกทั้งกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดนโยบายขับเคลื่ อนปรัชญาเศรษฐกิ จ
พอเพียงสู่สถานศึกษาในทุกระดับเพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนนักศึกษา
มี ความรู้ ความเข้ าใจหลั กปรั ช ญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยง มาบู รณาการในการจั ด การจั ดการเรี ยนการสอน
ตลอดจนประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ก่อให้เกิดความตระหนักและฝังรากลึกภายในตนเองและผู้อื่นอย่างยั่งยืน
สำนัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษาเชีย งราย เขต 4 ได้ตระหนักถึงความสำคัญและถือเป็น
ภารกิจในการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน สร้างแหล่งเรียนรู้
ที่ดีมีประโยชน์ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะพื้นฐานในการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
10. วัตถุประสงค์
10.1 เพื่อให้ผู้บริหาร ครู นักเรียน น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียน
การสอน สร้ างแหล่ งเรี ย นรู้ ที่ ดี มีป ระโยชน์ เพื่ อพั ฒ นาผู้ เรีย นให้ มี ความรู้ค วามเข้าใจและมีทั ก ษะพื้ น ฐาน
ในการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
10.2 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนได้มีส่วนร่วม
ในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับสู่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการศึกษา
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10.3 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน
แบบอย่างประจำปีการศึกษา 2564 ในระดับเขตพื้นที่
11. เป้าหมาย
11.1 เชิงผลผลิต (Output)
11.1.1 นิเทศติดตามโรงเรียนในสังกัดทุกโรงในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บูรณาการ
ในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับสู่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการศึกษา
11.1.2 โรงเรียนทุกโรงได้รับการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรม
การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนแบบอย่างประจำปีการศึกษา 2564 ในระดับเขตพืน้ ที่
11.1.3 ส่งเสริมโรงเรียนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
11.2 เชิงผลลัพธ์ (Outcome)
11.2.1 โรงเรี ย นในสั งกั ด ร้อ ยละ 100 นำหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง บู รณาการ
ในการจัดการจัดการเรียนการสอน
11.2.2 โรงเรีย นในสังกัดร้อยละ 100 ได้รับการส่ งเสริม ในการขับเคลื่ อนหลั กปรัช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับสู่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
11.2.3 โรงเรียนในสังกัดร้อยละ 100 ได้รับการส่งเสริมให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
12. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน (SPDCA)
กิจกรรมหลัก/
ที่
ระยะเวลา
ขั้นตอนการดำเนินงาน
1 กิจกรรมที่ 1 ติดตามการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
1. ขั้นวิเคราะห์ (Situation : S)
วิ เคราะห์ ส รุ ป ผลจากการนิ เทศติ ดตามการขั บเคลื่ อนหลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ โรงเรียนในสังกัด ในการขับเคลื่อน
ตุลาคม – ธันวาคม 2564
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับสู่ศูนย์การเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา วิเคราะห์
สรุป ผลจากการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างคลิป การ
ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนแบบอย่าง
2. ขั้นวางแผน (Plan : P)
2.1 ศึกษายุ ทธศาสตร์ นโยบายการจัดการศึ กษาของ สพฐ.
ตุลาคม – ธันวาคม 2564
และ สพป.เชียงราย เขต 4
2.2 วางแผนจัดทำโครงการ/กิจกรรม และแผนการดำเนินงาน
3. ขั้นดำเนินการ (Do : D)
ประชุมชี้แจงประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาการศึกษาการในเรื่องการส่งเสริม
มกราคม – กันยายน 2565
สร้างการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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กิจกรรมหลัก/
ขั้นตอนการดำเนินงาน
4. ขั้นตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน (Check : C)
4.1 นิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมพัฒนาส่งเสริมการขับเคลื่อน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการขับเคลื่ อนหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งเพื่ อ ยกระดั บ สู่ ศู น ย์ ก ารเรีย นรู้ต ามหลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
4.2 นิเทศ ติดตามการคัดเลือกโรงเรียนแบบอย่างการขับเคลื่อน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5. ขั้นปรับปรุ งตามผลการประเมิน และรายงานผลการดำเนิ นงาน
(Act : A)
สรุปผลรายงานผลการจัดกิจกรรมการคัดเลือกโรงเรียนแบบอย่าง
การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2 กิจกรรมที่ 2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างคลิปการขับเคลื่อนหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนแบบอย่าง
2. ขั้นวางแผน (Plan : P)
2.1 วางแผนการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างคลิป
การขั บ เคลื่ อ นหลั กปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งของโรงเรีย น
แบบอย่าง
2.2 วางแผนระยะเวลาในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การสร้างคลิปการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
โรงเรียนแบบอย่าง
2.3 กำหนดกิจกรรมเพื่อวางแผนแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้าง
คลิปการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน
แบบอย่าง
3. ขั้นดำเนินการ (Do : D)
3.1 เขียนโครงการและกำหนดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
สร้ างคลิ ป การขั บ เคลื่ อนหลั กปรั ช ญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยงของ
โรงเรียนแบบอย่าง
3.2 ประชาสัมพันธ์และรับสมัครครูและโรงเรียนในสังกัดที่มีความ
พร้ อมในการขั บเคลื่ อนหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งเพื่ อ
ยกระดับสู่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านการศึกษา
3.3 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างคลิปการขับเคลื่อน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนแบบอย่างประจำปี
การศึกษา 2564 ในระดับเขตพื้นที่
ที่

ระยะเวลา

มกราคม – กันยายน 2565

สิงหาคม – กันยายน 2565
ตุลาคม – ธันวาคม 2564

ตุลาคม – ธันวาคม 2564

มกราคม – กันยายน 2565
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ที่

กิจกรรมหลัก/
ขั้นตอนการดำเนินงาน
4. ขั้นตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน (Check : C)
4.1 ติ ด ตามการเตรี ย มการจั ด กิ จ กรรมของครู สั งกั ด ในการ
ขับเคลื่ อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพี ยงเพื่อยกระดับสู่ ศูนย์
การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
4.2 ติดตามผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างคลิปการขับเคลื่อน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนแบบอย่าง
5. ขั้นปรับปรุ งตามผลการประเมิน และรายงานผลการดำเนิ นงาน
(Act : A)
5.1 รายงานสรุ ป ผลการจั ดกิ จกรรมการแลกเปลี่ ย นเรียนรู้
การสร้างคลิปการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
โรงเรียนแบบอย่างในระดับเขตพื้นที่
5.2 สรุปผลและรายงานผลการจัดการสร้างคลิปการขับเคลื่อน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนแบบอย่างส่ง สพฐ.
ตามตัวชี้วัด

ระยะเวลา

มกราคม – กันยายน 2565

สิงหาคม – กันยายน 2565

13. กิจกรรมใช้งบประมาณ
จำนวน 13,760 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมการขับเคลื่อนหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน ในสังกัด
(ไตรมาส 4)
1.1 ประชุ มชี้ แจงผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นในเรื่ อ ง
การส่ ง เสริ ม การขั บ เคลื่ อ นหลั ก ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งของโรงเรี ย น สำนั ก งานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4
1.2 ส่งเสริมการขับเคลื่อนหลักปรัช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน
1.3 ติ ด ตามการดำเนิ น งานการขั บ เคลื่ อ น
หลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงของโรงเรียน
ในสังกัดทุกโรง
1.4 สรุปผลและรายงานผลภาพรวมเขตพื้นที่
300
เรื่ อ งการขั บ เคลื่ อ นหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงของโรงเรียน เพื่อรายงานผลต่อต้นสังกัด
- ค่ า เอกสารสรุ ป งาน จำนวน 3 เล่ ม
เล่มละ 100 บาท = 300 บาท
รวม กิจกรรมที่ 1
300
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กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
กิ จ กรรมที่ 2 กิ จ กรรมรั บ สมั ค รโรงเรี ยนเพื่ อ
ประเมิ น คั ด เลื อกเป็ น โรงเรี ยนต้ น แบบการจั ด
การศึ ก ษาตามหลั ก ปรั ช ญ าของเศรษฐกิ จ
พอเพียง (ไตรมาสที่ 2 - 4)
2.1 จั ดทำคู่ มื อแนวทางการจั ดกิ จกรรมของ
โรงเรียน
2.2 การประชุ ม คอนเฟอร์ เรนซ์ ผู้ บ ริ ห าร
โรงเรียน เพื่อมอบนโยบาย
- ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
2,240
(16 x 140 = 2,240)
2.3 ประชุ มการจั ดทำ VTR โรงเรี ยนต้ นแบบ
และจัดทำ VTR ของโรงเรียนต้นแบบ (ประชุม 5 วัน)
- ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
7,000
(10 x 5 x 140 = 7,000)
2.4 เกียรติบัตรพร้อมกรอบ โรงเรียนต้นแบบ
การจัดการศึกษาตามหลักปรัช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงระดับเขตพื้นที่ รวม 14 รางวัล
- ค่ากรอบเกียรติบัตรพร้อมกรอบ จำนวน
1,680
14 อัน อันละ 120 บาท = 1,680 บาท
2.5 สรุปผลการจัดกิจกรรม
- ค่าวัสดุเอกสารประกอบการ
- ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
2,240
300
(16 x 140 = 2,240)
รวม กิจกรรมที่ 2
11,480
1,980
งบประมาณรวมทัง้ สิ้น(ถัวจ่ายทุกรายการ)
11,480
2,280

รวม
(บาท)

-

2,240

7,000

1,680
300
2,240
13,460
13,760

14. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ผลผลิต(Output)
1) ร้ อยละ100โรงเรี ย นในสั งกั ด นำหลั กปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง บูรณาการในการจัดการจัดการเรียนการสอน
2) ร้อยละ100โรงเรียนในสังกัด มีแหล่งเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ผลลัพธ์ (Outcome)
1) ร้ อยละ 80 โรงเรี ยนในสั งกั ดนำหลั กปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง บูรณาการในการจัดการจัดการเรียนการสอน เป็นแบบอย่างได้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล

- นิเทศติดตาม

- แบบนิเทศ ติดตาม

- ประเมินผลงาน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้

- แบบสรุปผล/
ประเมินผล

- นิเทศ ติดตาม

- แบบนิเทศติดตาม
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ตัวชี้วัดความสำเร็จ

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

2) ร้ อ ยละ 100 โรงเรี ย นในสั ง กั ด มี ห้ อ งศาสตร์
พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน
- นิเทศ ติดตาม
3) ร้อยละ100 โรงเรียนในสังกัดได้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัด
กิจกรรมการขับเคลื่ อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพี ยงของ - สรุปรายงานผล
โรงเรียนแบบอย่างประจำปีการศึกษา 2564 ในระดับเขตพื้นที่

เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล
- แบบนิเทศ ติดตาม
- แบบสรุ ป รายงาน
ผลการจัดกิจกรรม

15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
15.1 โรงเรียนในสังกัดได้ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับสู่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
15.2 ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
15.3 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้
15.4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 นำข้อมูลไปกำหนดแนวทางในการพัฒนาครู
ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น
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1. ชื่อโครงการ การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและด้านการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ที่นําไปสู่ Digital Life & Learning
2. แผนงาน

พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

3. ความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
3.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้
3.3 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน(พ.ศ.2564- 2565) ของ สพฐ. กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา
ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
3.4 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ สพป.เชียงราย เขต 4 กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
4. ลักษณะโครงการ

(✓) โครงการใหม่

( ) โครงการต่อเนื่อง

5. ผู้รับผิดชอบ

นายพงศธร ช่างปัด ,นายภานุมาศ ยาไทยสงค์ ,นายสุรพงษ์ สุวรรณ์ ,นายณัฏฐ์วัฒน์ วงศ์สว่าง

6. ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565
7. สถานที่ดำเนินงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4
8. งบประมาณดำเนินงานได้จาก ( ) สพฐ. (✓) สพป.เชียงราย เขต 4 ( ) อื่น ๆ (ระบุ)............................
9. หลักการและเหตุผล
โลกยุคใหม่ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว ทั้งรูปแบบการสื่อสาร
อย่างไร้พรหมแดนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง รวมถึงการศึกษาและการทำงานต้องปรับเปลี่ยนให้เป็นไป
ตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ดั งนั้น การส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา การดำเนินงานสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการจัดการศึกษา การสนับสนุนงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสำคัญในการจัดการศึกษาอย่างยิ่ง การปรับเปลี่ยนให้เข้าสู่ยุคดิจิทัล 4.0 โดยใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล Digital Technology ขับเคลื่อนในด้านการศึกษา ต้องดำเนินการตั้งแต่การให้ความรู้พื้นฐาน
เกี่ยวกับการใช้งานเทคโนโลยีที่เหมาะสมและมีความปลอดภัย มีแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ และมีการสนับสนุน
ในด้านของการเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ผ่านระบบการศึกษาทางไกล และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ผ่านสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาสู่โรงเรียนในสังกัดอย่างมีคุณภาพ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 เป็นหน่วยงานหลักที่มีภารกิจ ในการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานในพื้นที่ 5 อำเภอ คือ อำเภอเทิง อำเภอพญาเม็งราย อำเภอเวียงแก่น อำเภอขุนตาลและอำเภอเชียงของ
มีความจำเป็นในการจัดทำโครงการการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและด้านการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ที่นําไปสู่ Digital Life &
Learning เพื่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
10. วัตถุประสงค์
10.1 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทางการศึกษาพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและด้านการเรียนรู้ด้วยตัวเองที่นําไปสู่
Digital Life & Learning
10.2 เพื่อส่งเสริมให้ บุคลากรทางการศึกษา มีความรู้การเท่าทั นสื่อดิ จิทัล ทักษะในการใช้งานดิจิทัล
อย่างชาญฉลาด หรือ DQ (Digital Intelligence Quotient)
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11. เป้าหมาย
11.1 เชิงผลผลิต (Output)
11.1.1 การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและด้านการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ที่นําไปสู่ Digital Life & Learning
จำนวน 128 โรงเรียน
11.1.2 ส่งเสริมให้บุคลากรทางการศึกษา มีความรู้การเท่าทันสื่อดิจิทัล ทักษะในการใช้งานดิจิทัล
อย่างชาญฉลาด หรือDQ (Digital Intelligence Quotient) จำนวน 128 โรงเรียน
11.2 เชิงผลลัพธ์ (Outcome)
11.2.1 โรงเรียนมีการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและด้านการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ที่นําไปสู่ Digital Life &
Learning มีมาตรฐาน ในระดับดีขึ้นไป
11.2.2 บุคลากรทางการศึกษา มีความรู้การเท่าทันสื่อดิจิทัล ทักษะในการใช้งานดิจิทัลอย่างชาญฉลาด
หรือDQ (Digital Intelligence Quotient)
12. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน (SPDCA)
กิจกรรมหลัก/
ที่
ขัน้ ตอนการดำเนินงาน
1 กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและด้าน
การเรียนรู้ด้วยตัวเอง ที่นําไปสู่ Digital Life & Learning
1. ขั้นวิเคราะห์ (Situation : S)
1.1 การวิเคราะห์บริบทผลการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและ
ด้านการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ที่นาํ ไปสู่ Digital Life & Learning
1.2 ออกแบบสำรวจการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและด้าน
การเรียนรู้ด้วยตัวเอง ที่นําไปสู่ Digital Life & Learning
2. ขั้นวางแผน (Plan : P)
2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการและคณะกรรมการนิเทศ
2.2 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน
2.3 ศึกษาแนวทางการพั ฒ นาทักษะด้านดิจิทัล และด้าน
การเรียนรู้ด้วยตัวเอง ที่นําไปสู่ Digital Life & Learning
3. ขั้นดำเนินการ (Do : D)
3.1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน
3.2 วางแนวทางการส่งเสริมการพัฒนา
- แพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) ที่สถานศึกษา
คิดค้นหรือสร้างขึ้นเอง
- แพลตฟอร์ ม ดิ จิ ทั ล (Digital Platform) ที่ พั ฒ นา
ทั ก ษะด้ านดิ จิ ทั ล และด้ านการเรี ย นรู้ ด้ ว ยตั ว เอง ที่ นํ า ไปสู่
Digital Life & Learning
- ส่งเสริมการ ใช้งาน google education, microsofe
teams, facebook เพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและด้านการ
เรียนรู้ด้วยตัวเอง ที่นําไปสู่ Digital Life & Learning

ระยะเวลา
ตุลาคม – ธันวาคม 2564

ตุลาคม – ธันวาคม 2564

มกราคม – มิถุนายน 2565
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กิจกรรมหลัก/
ขัน้ ตอนการดำเนินงาน
4. ขั้นตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน (Check : C)
4.1 นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา การพัฒนา
ทั กษะด้ า นดิ จิ ทั ล และด้ านการเรี ย นรู้ ด้ ว ยตั ว เอง ที่ นํ า ไปสู่
Digital Life & Learning
4.2 ประเมิ น กิ จ กรรม การพั ฒ นาทั ก ษะด้ านดิ จิทั ล และ
ด้านการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ที่นําไปสู่ Digital Life & Learning
5. ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน และรายงานผลการดำเนินงาน
(Act : A)
5.1 การสั งเคราะห์ สรุ ป รายงานผลการดำเนิ น งานของ
โรงเรียน
5.2 รายงานผลการดำเนินงาน การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล
และด้านการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ที่นําไปสู่ Digital Life & Learning
2 กิ จกรรมที่ 2 ส่ งเสริ มให้ ความรู้ การเท่ าทั นสื่ อดิ จิ ทั ล ทั กษะ
ในการใช้ งานดิ จิ ทั ลอย่ างชาญ ฉลาด หรื อ DQ (Digital
Intelligence Quotient) โดยทักษะด้านดิจิทัลที่เด็กไทยควรรู้เท่า
ทันประกอบด้วย 8 ด้าน โดย ห้องเรียน google classroom
1. ขั้นวิเคราะห์ (Situation : S)
1.1 การวิเคราะห์บริบทผลการส่งเสริมให้ความรู้การเท่า
ทันสื่อดิจิทัล ทักษะในการใช้ งานดิจิทัลอย่างชาญฉลาด หรือ
DQ (Digital Intelligence Quotient)
1.2 ออกแบบสำรวจการส่งเสริมให้ความรู้การเท่าทันสื่อ
ดิจิ ทัล ทั กษะในการใช้งานดิจิทั ลอย่างชาญฉลาด หรือ DQ
(Digital Intelligence Quotient)
2. ขั้นวางแผน (Plan : P)
2.1 แต่งตัง้ คณะกรรมการดำเนินโครงการและคณะกรรมการนิเทศ
2.2 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน
2.3 ศึ ก ษาแนวทางการส่ งเสริ ม ให้ ค วามรู้ก ารเท่ าทั น สื่ อ
ดิจิ ทัล ทั กษะในการใช้งานดิจิทั ลอย่างชาญฉลาด หรือ DQ
(Digital Intelligence Quotient)
3. ขั้นดำเนินการ (Do : D)
3.1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน
3.2. วางแนวทางการส่งเสริมให้ความรู้การเท่าทันสื่อดิจิทัล
ทักษะในการใช้งานดิจิทัลอย่างชาญฉลาด หรือ DQ
3.3. จัดทำแนวทางส่งเสริมให้ความรู้การเท่าทันสื่อดิจิทัล
ทักษะในการใช้งานดิจิทัลอย่างชาญฉลาด หรือ DQ ห้องเรียน
google classroom
ที่

ระยะเวลา
กรกฎาคม – สิงหาคม 2565

สิงหาคม – กันยายน 2565

ตุลาคม – ธันวาคม 2564

ตุลาคม – ธันวาคม 2564

มกราคม – มิถุนายน 2565
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ที่

กิจกรรมหลัก/
ขัน้ ตอนการดำเนินงาน
3.4 จัดการอบรมครู ให้ความรู้การเท่าทันสื่อดิจิทัล ทักษะ
ในการใช้งานดิจิทัลอย่างชาญฉลาด หรือ DQ ทางห้องเรียน
google classroom
4. ขั้นตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน (Check : C)
4.1 นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา ส่งเสริมให้
ความรู้การเท่าทันสื่อดิจิทัล ทักษะในการใช้งานดิจิทัลอย่าง
ชาญฉลาด หรือ DQ (Digital Intelligence Quotient)
4.2 ประเมินกิจกรรมให้ความรู้การเท่าทันสื่อดิจิทัล ทักษะ
ในการใช้ ง านดิ จิ ทั ล อย่ า งชาญ ฉลาด หรื อ DQ (Digital
Intelligence Quotient)
5. ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน และรายงานผลการดำเนินงาน
(Act : A)
5.1 การสังเคราะห์ สรุปรายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียน
5.2 รายงานผลการดำเนิ น งาน ให้ ความรู้การเท่ าทัน สื่ อ
ดิจิ ทัล ทั กษะในการใช้งานดิจิทั ลอย่างชาญฉลาด หรือ DQ
(Digital Intelligence Quotient)

ระยะเวลา

กรกฎาคม – สิงหาคม 2565

สิงหาคม – กันยายน 2565

13. กิจกรรมใช้งบประมาณ
จำนวน 9,520 บาท (เก้าพันห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
กิ จ กรรมที่ 1 ส่ งเสริ ม การพั ฒ นาทั ก ษะด้ า น
ดิจิทัลและด้านการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ที่นําไปสู่
Digital Life & Learning (ไตรมาสที่ 1-2 )
1.1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน
1.2 วางแนวทางการส่งเสริมการพัฒนา
- แพลตฟอร์มดิจิ ทัล (Digital Platform)
ที่สถานศึกษาคิดค้นหรือสร้างขึ้นเอง
- แพลตฟอร์มดิจิ ทัล (Digital Platform)
ทีพ่ ัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและด้านการเรียนรู้ด้วย
ตัวเอง ที่นําไปสู่ Digital Life & Learning
จำนวน 17 คน คนละ 140 บาท 2 วัน
4,760
- ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ใ ช้ ง า น google
education ,microsofe teams ,facebook
เพื่อพัฒ นาทักษะด้านดิจิทัลและด้านการเรียนรู้
ด้วยตัวเอง ทีน่ ําไปสู่ Digital Life & Learning
รวม กิจกรรมที่ 1
4,760
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กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมให้ความรู้การเท่าทันสื่อ
ดิ จิ ทั ล ทั ก ษะในการใช้ งานดิ จิ ทั ล อย่ า งชาญ
ฉลาด หรือ DQ (Digital Intelligence Quotient)
โดยทั ก ษะด้ า นดิ จิ ทั ล ที่ เ ด็ ก ไทยควรรู้ เท่ า ทั น
ประกอบด้ วย 8 ด้ าน โดย ห้องเรียน google
classroom (ไตรมาสที่ 2-3)
2.1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน
2.2 วางแนวทางการส่งเสริมให้ความรู้การเท่า
ทั น สื่ อ ดิ จิ ทั ล ทั ก ษะในการใช้ งานดิ จิ ทั ล อย่ า ง
ชาญฉลาด หรือ DQ
2.3 จัดทำแนวทางส่งเสริมให้ความรู้การเท่า
ทันสื่อดิจิทัล ทักษะในการใช้งานดิจิทัลอย่างชาญ
ฉลาด หรือ DQ ห้ องเรี ยน google classroom
จำนวน 17 คน คนละ 140 บาท จำนวน 2 วัน
4,760
2.4 จัดการอบรมครู ให้ความรู้การเท่าทันสื่ อ
ดิจิทัล ทักษะในการใช้งานดิจิทัลอย่างชาญฉลาด
หรือ DQ ทางห้องเรียน google classroom
รวม กิจกรรมที่ 2
4,760
งบประมาณรวมทั้งสิ้น(ถัวจ่ายทุกรายการ)
4,760
-

รวม
(บาท)

4,760

4,760
9,520

14. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ผลผลิต(Output)
1) การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและด้านการเรียนรู้
ด้วยตัวเอง ที่นําไปสู่ Digital Life & Learning จำนวน
128 โรงเรียน
2) ส่งเสริมให้บุคลากรทางการศึกษา มีความรู้การ
เท่ า ทั น สื่ อ ดิ จิ ทั ล ทั ก ษะในการใช้ ง านดิ จิ ทั ล อย่ า ง
ชาญฉลาด หรือDQ (Digital Intelligence Quotient)
จำนวน 128 โรงเรียน

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล

1. สอบถาม
2. ประเมิ น การพั ฒ นา
ทั ก ษะด้ า นดิ จิ ทั ล และ
ด้ า น ก า ร เรี ย น รู้ ด้ ว ย
ตัว เอง ที่นํ าไปสู่ Digital
Life & Learning Platform)
3. ประเมิ น การการเท่ า
ทั น สื่ อ ดิ จิ ทั ล ทั ก ษะใน
การใช้ ง านดิ จิ ทั ล อย่ า ง
ชาญฉลาด หรือDQ

1. แบบสอบถาม และ
แบบนิเทศการดำเนินงาน
2 . แบ บ ป ระเมิ น การ
พัฒ นาทักษะด้านดิจิทั ล
และด้านการเรียนรู้ด้ว ย
ตัว เอง ที่นํ าไปสู่ Digital
Life & Learning
3. แบบประเมินการการ
เท่ าทั น สื่ อดิ จิทั ล ทั ก ษะ
ในการใช้งานดิจิทัลอย่าง
ชาญฉลาด หรือDQ
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ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ผลลัพธ์ (Outcome)
1) โรงเรียนมีการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและด้าน
การเรียนรู้ด้วยตัวเอง ที่นําไปสู่ Digital Life & Learning
มีมาตรฐาน ในระดับดีขึ้นไป
2) ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา มี ค วามรู้ก าร
เท่าทันสื่อดิจิทัล ทักษะในการใช้งานดิจิทัลอย่างชาญ
ฉลาด หรือDQ (Digital Intelligence Quotient)

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล

1. ประเมิ น การพั ฒ นา
ทั ก ษะด้ า นดิ จิ ทั ล และ
ด้ า น ก า ร เรี ย น รู้ ด้ ว ย
ตัว เอง ที่นํ าไปสู่ Digital
Life & Learning
2. ประเมิ น การการเท่ า
ทั น สื่ อ ดิ จิ ทั ล ทั ก ษะใน
การใช้ ง านดิ จิ ทั ล อย่ า ง
ชาญฉลาด หรือDQ

1 . แบ บ ป ระเมิ น การ
พัฒ นาทักษะด้านดิจิทั ล
และด้านการเรียนรู้ด้ว ย
ตัว เอง ที่นํ าไปสู่ Digital
Life & Learning ผ่ า น
เกณฑ์มาตรฐาน
2. แบบประเมินการการ
เท่ าทั น สื่ อดิ จิทั ล ทั ก ษะ
ในการใช้งานดิจิทัลอย่าง
ชาญฉลาด หรือDQ

15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
15.1 โรงเรียนมีแนวปฏิบัติ การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและด้านการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ที่นําไปสู่ Digital
Life & Learning
15.2 ผู้เรียนได้พัฒนาคุณภาพการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและด้านการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ที่นําไปสู่ Digital
Life & Learning
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1. ชื่อโครงการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ครั้งที่ 70
ปีการศึกษา 2565
2. แผนงาน

พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

3. ความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
3.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้
3.3 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน(พ.ศ.2564- 2565) ของ สพฐ. กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา
ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
3.4 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ สพป.เชียงราย เขต 4 กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
4. ลักษณะโครงการ

( ) โครงการใหม่

5. ผู้รับผิดชอบ

นายสังคม ณ น่าน

(✓) โครงการต่อเนื่อง

6. ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2564 ถึง กันยายน 2565
7. สถานที่ดำเนินงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต4
8. งบประมาณดำเนินงานได้จาก ( ) สพฐ. ( ) สพป.เชียงราย เขต 4 (✓) อื่น ๆ (ระบุ) ใช้เงินเหลือจ่าย
9. หลักการและเหตุผล
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน หน่วยงานหลักในการในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับ
เด็กและเยาวชนให้เป็นผู้พร้อมด้วยคุณลักษณะที่พึ งประสงค์ สอดคล้องตามเจตนารมณ์ ของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ ได้จัดงานศิลปหัตถกรรมนั กเรียนมาอย่างต่อเนื่อง ได้ส่งเสริมให้เขตพื้นที่การศึกษาจัดงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนเป็นประจำต่อเนื่องทุกปี เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออก ตามความสามารถ ของตนเองอย่างอิสระและสร้างสรรค์
การจัดงานศิลปหัตถกรรมของนักเรียนเป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ ผลสำเร็จของ
การจัดการศึกษาของครูผู้สอน การเผยพร่ผลงานด้านการจัดการศึกษาสู่สายตาสาธารณชน โดยการจัดงานได้
ปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการจัดการแข่งขันเพื่อสอดรับกับนโยบายและบริบทการจัดการศึกษาที่เปลี่ยนไป
สำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริม
การเรียนรู้ โดยเปิดโอกาสให้นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จึงกำหนดจัดงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ขึ้น โดยให้สอดคล้องตามนโยบายสำคัญของ
กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีการรวมกิจกรรมการแข่งขันศิลปหั ตถกรรมและกิจกรรมวิชาการไว้ใ นการแข่งขัน
โดยเป็นกิจกรรมที่สามารถแสดงศักยภาพ คุณภาพของผลสัมฤทธิ์การจัดการศึกษา และได้เผยแพร่ต่อสารธารณชน
ตลอดจนเป็ น การแลกเปลี่ ย นเรีย นรู้ ซึ่ งกันและกัน อย่างเป็ น เครือข่ายทางวิช าการ อั น จะเป็นประโยชน์ต่ อ
คุณภาพการจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 4 เป็นลำดับต่อไป
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10. วัตถุประสงค์
10.1 เพื่อเป็นเวทีส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ ทักษะทางวิชาการตาม
ศักยภาพของผู้เรียน
10.2 เพื่ อ ส่ งเสริม สนั บ สนุ น เปิ ดโอกาสการแลกเปลี่ ย นเรียนรู้ป ระสบการณ์ ของนั ก เรียน ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา
10.3 เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค และระดับชาติ
11. เป้าหมาย
11.1 เชิงผลผลิต (Output)
11.1.1 นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาทุกคน ได้เข้าร่วมกิจกรรม
11.1.2 มี ผ ลงานหรื อผลิ ตภั ณ ฑ์ ที่ แสดงถึ งการอนุ รั กษ์ ภู มิ ปั ญ ญาไทยและพื้ นบ้ านยอดเยี่ ย ม
ไปแสดงแลกเปลี่ยนในเวทีระดับเขตพืน้ ที่การศึกษา ระดับภาค และระดับประเทศ
11.2 เชิงผลลัพธ์ (Outcome)
11.2.1 โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรี ยนมีการพัฒ นาทักษะความรู้ความสามารถด้านวิชาการและ
ด้านศิลปหัตถกรรมอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน
11.2.2 ตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมแข่งขันในระดับภาคได้รับรางวัลตามเกณฑ์การแข่งขัน
12. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน (SPDCA)
กิจกรรมหลัก/
ที่
ขั้นตอนการดำเนินงาน
1 การแข่งขันทักษะวิชาการระดับเขตพื้นที่
1. ขัน้ วิเคราะห์(Situation : S)
1.1 วิ เ คราะห์ น โยบายและแนวทางการจั ด กิ จ กรรมงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับ สพฐ.เพื่อนำมาวางแผนจัดกิจกรรม
1.2 วิเคราะห์สภาพแวดล้อมเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักวิชาการ
ความพร้อมของบุคลากร อาคารสถานที่สำหรับการจัดกิจกรรม หลัก
และกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน
1.3 วิเคราะห์ สภาพปัญหาจากการจัดกิจกรรมปีที่ผ่านมาจาก
การรายงานผลการดำเนินงานโครงการ
การแข่งขันทักษะวิชาการระดับประเทศ (ภาคเหนือ ณ จ........)
1.4 วิ เ คราะห์ น โยบายและแนวทางการจั ด กิ จ กรรมงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับประเทศ(ภาคเหนือ)เพื่อนำมาวางแผน
ส่งเสริมการแข่งขัน
1.5 วิ เคราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มเจ้ า ภาพจั ด การแข่ ง ขั น ทั ก ษะ
วิชาการ ความพร้อมของบุคลากร อาคารสถานที่สำหรับจัดกิจกรรม
การจัด กิจกรรม และที่พักของนักเรี ยนที่จะเดิน ทางเข้าร่ วมการ
แข่งขันระดับภาค

ระยะเวลา

ธันวาคม 2564

มีนาคม 2565
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ที่

กิจกรรมหลัก/
ระยะเวลา
ขั้นตอนการดำเนินงาน
2. ขั้นวางแผน (Plan : P)
2.1 วางแผนการจั ด กิ จ กรรมส่ งเสริมทั กษะวิ ช าการและงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนให้สอดคล้อง กับแนวปฏิบัติและนโยบายของ
สพฐ.และในระดับภาคเหนือ
2.2 ประชุ ม วางแผนรู ป แบบการจั ด กิ จ กรรมจากการใช้
งบประมาณในการดำเนินการ
2.3 ประชุมวางแผนดำเนินงานแบ่งงานรับผิดชอบศึกษานิเทศก์
ตามกิจกรรมแข่งขัน
2.4 เขียนโครงการเพื่อเสนออนุมัติงบประมาณดำเนินการ
2.5 ประชุม Admin ระดับภาคเพื่อวางแผนการดำเนินงานการ
ลงทะเบียนการแข่งขันของนักเรียนและครูผู้ควบคุม
2.6 ประชุมเตรียมการจั ดงาน กำหนดแนวทางการจัดกิจกรรม
และกำหนดเกณฑ์การแข่งขัน ให้สอดคล้องกับ สพฐ.
2 .7 แต่ ง ตั้ ง คณ ะกรรมการดำเนิ น งานก ารแข่ ง ขั น งาน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2565
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
2.8 ประกาศประชาสั มพันธ์กิจกรรมการแข่งขัน และแนวทาง
พัฒนาความสามารถนักเรียนทางเว็บไซต์
2.9 แต่ งตั้ งคณะกรรมการตั ด สิ น แข่ งขั น งานศิ ล ปหั ต ถกรรม
นักเรียนระดับเขตพื้นที่
2.10 ประชุมคณะกรรมการบันทึกผลคะแนน
2.11 ประชุ ม คณะกรรมการตั ด สิ น ฯ ระดั บ เขตพื้ น ที่ ก่ อ น
กิจกรรมแข่งขันศิลปหัตถกรรม
2.12 ป ระชุ ม ว างแ ผ น ด ำเนิ น งาน แ บ่ งงาน รั บ ผิ ด ช อ บ
ศึกษานิเทศก์ตามกิจกรรมแข่งขัน
2.13 ประชุ มวางแผนการเดิ น ทางเข้ า ร่ว มกิ จกรรมและที่ พั ก
สำหรับผู้เดินทางเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ
ประจำปีการศึกษา 2564 ณ จังหวัด..
3. ขั้นดำเนินงาน(D:Do)
3.1 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาจัดงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน เพื่อคัดตัวแทนแข่งขันระดับเขตพื้นที่
3.2 จัดเตรียมสถานที่ให้พร้อมรับการจัดกิจกรรม
3.3 จัดกิจกรรมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนประจำปีการศึกษา มีนาคม – เมษายน 2565
2564 ณ อำเภอเวียงแก่น แยกตามกิจกรรมแข่งขัน
3.4 ดำเนินงานการลงทะเบียนนักเรียน และครูที่เข้าร่วมการแข่งขัน
ทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ
3.5 ส่งรายชื่อครู โรงเรียน เจ้าหน้าที่เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรม
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ที่

กิจกรรมหลัก/
ระยะเวลา
ขั้นตอนการดำเนินงาน
นักเรียนระดับภาคเหนือ
3.6 ประสานงานจั ดหาที่ พักนั กเรียน โรงเรียนและเจ้าหน้าที่
เข้าร่วมกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ
4. ขั้นตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน (Check : C)
4.1 ติดตามการดำเนินงานการลงทะเบียนนักเรียนและครูที่เข้า
ร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
4.2 ติ ด ตามความพร้ อมการดำเนิ น งาน ก่ อนการแข่ งขั น งาน
ศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
4.3 ติ ด ตามการดำเนิ น การจั ด การแข่ ง ขั น ทั ก ษะวิ ช าการ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
4.4 ติ ด ตามการลงทะเบี ย นและโอนรายชื่ อ นั ก เรี ย นเข้ าร่ ว ม
แข่งขันระดับภาคเหนือ
มกราคม - พฤษภาคม 2565
4.5 ติ ด ตามผลการแข่ ง ขั น ศิ ล ปหั ต ถกรรมนั ก เรี ย นระดั บ
ภาคเหนือ ณ จังหวัดน่าน
4.6 ติดตามการดำเนินงานการลงทะเบียนนักเรียน และครูที่เข้าร่วม
การแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ
4.7 ติ ด ตามความพร้ อมการดำเนิ น งาน ก่ อนการแข่ งขั น งาน
ศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ
4.8 ติ ด ตามการลงทะเบี ย นและโอนรายชื่ อ นั ก เรี ย นเข้ าร่ ว ม
แข่งขันระดับภาคเหนือ
4.9 ติ ด ตามผลการแข่ ง ขั น ศิ ล ปหั ต ถกรรมนั ก เรี ย นระดั บ
ภาคเหนือ ณ จังหวัด........
5. ขัน้ ปรับปรุงตามผลการประเมิน และรายงานผลการดำเนินงาน
(Act : A)
5.1สรุ ป ผลการจั ด งานศิ ล ปหั ต ถกรรมนั ก เรี ย นระดั บ กลุ่ ม
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5.2. สรุ ป ผลโรงเรี ย นที่ ได้ เป็ น ตั ว แทนกลุ่ ม เครื อ ข่ า ยพั ฒ นา
คุณภาพการศึกษาเข้าแข่งขันต่อระดับเขตพื้นที่
5.3. สรุปผลรายงานผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่ มิถุนายน – กรกฎาคม 2565
5.4 รายงานผลการดำเนินงานโครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับ เขตพื้น ที่ และสรุ ป ผลโรงเรี ยนตั ว แทนที่ เข้าร่ว มต่ อ ในระดั บ
ภาคเหนือ ณ จังหวัดน่านประจำปีการศึกษา 2564
5.5 สรุปผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ
5.6 รายงานผลการดำเนินงานโครงการ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2565
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13. กิจกรรมใช้งบประมาณ
จำนวน 326,400 บาท (สามแสนสองหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
รวม
ในการใช้งบประมาณ
(บาท)
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 1 ประชุมเตรียมการระดับเขตพื้นที่
(ไตรมาสที่ 2)
1.1 ค่ า อาหาร อาหารว่ า งและเครื่ อ งดื่ ม
3,500
3,500
ประชุ ม ธุ ร การชี้ แ จงการใช้ ง านผ่ า นเว็ บ ไซด์
ล งท ะ เบี ย น แ ล ะ ราย งาน ผ ล ก ารแ ข่ งขั น
ศิ ล ปหั ต ถกรรมนั ก เรี ย นระดั บ กลุ่ ม เครื อ ข่ า ย
พัฒ นาคุณภาพการศึกษาจำนวน 1 วัน จำนวน
25 คน คนละ 140 บาท
1.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม การประชุม
21,000
- 21,000
คณะกรรมการดำเนิ น งานจั ด การแข่ งขั น งาน
ศิลปหัตถกรรมและศึกษานิเทศก์ จำนวน 150
คน คนละ 140 บาท
1.3 ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
93,800
- 93,800
ประชุมคณะกรรมการตัดสินทักษะวิชาการ
จำนวน 271 กิจกรรม คณะกรรมการ
จำนวน 670 คน คนละ 140 บาท
1.4 ค่าวัสดุแข่งขัน
30,000 30,000
รวม กิจกรรมที่ 1
- 118,300
30,000 148,300
กิจกรรมที่ 2 ค่าใช้จ่ายการจัดงานศิลปะหัตถกรรม
ระดับเขตพื้นที่ (ไตรมาสที่ 2)
2.1 ค่าตกแต่งเวที ป้ายไวนิล แสง สี เสียง
25,500
4,500 30,000
เต็นท์ โต๊ะเก้าอี้ และการแสดงพิธีเปิดงาน
2.2 ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินการแข่งขัน
2,500
2,500
2.3 ค่ า อาหารและอาหารว่ า ง สำหรั บ
5,600
5,600
คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่ จำนวน 10 คน
คนละ 140 บาท 4 วัน
2.4 ค่ าอ าห าร แ ล ะ อ าห ารว่ างแ ล ะ
98,000
- 98,000
เครื่องดื่ม คณะกรรมการตัดสินวันจัดการแข่งขัน
จำนวน 700 คน คนละ 140 บาท
2.5 ค่าอาหารและอาหารว่างและเครื่องดื่ ม
42,000
- 42,000
คณะกรรมการประจำสนามแข่ ง ขั น จำนวน
150 คน คนละ 140 บาท จำนวน 2 วัน
รวม กิจกรรมที่ 2

-

171,100

7,000 178,100
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กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
รวม
ในการใช้งบประมาณ
(บาท)
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 3 ค่าใช้จ่ายการจัดงานศิลปะหัตถกรรม
ระดับภาคเหนือ (ไตรมาสที่ 3)
(ใช้งบประมาณจากการจัดสรรปีงบประมาณ 2566
จำนวน 59,520 บาท)
3.1 ค่ าเบี้ ย เลี้ ย งคณะกรรมการติ ด ตามผล
จำนวน 20 คน คนละ 240 บาทจำนวน 4 วัน
= 19,200 บาท
3.2 ค่ าเบี้ ยเลี้ ยงคณะกรรมการประชุมวางแผน
การจั ดกิจ กรรมระดั บ ภาคเหนื อจำนวน 4 คน
คนละ 240 บาทจำนวน 2 วัน = 1,920 บาท
3.3 ค่ าที่ พั กคณะกรรมการประชุ มวางแผน
การจั ดกิจ กรรมระดับ ภาคเหนื อ จำนวน 4 คน
คนละ 600 บาทจำนวน 1 วัน = 2,400 บาท
3.4 ค่ า ที่ พั กคณ ะกรรมการติ ด ตามผล
รายงานผลกิจกรรมระดับภาคเหนือจำนวน 20 คน
คนละ 600 บาทจำนวน 3 วัน = 36,000 บาท
รวม กิจกรรมที่ 3
งบประมาณรวมทั้งสิ้น(ถัวจ่ายทุกรายการ)
- 289,400
37,000 326,400
14. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ผลผลิต(Output)
1) ร้อยละ 100 ของจำนวนโรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา
ครู บุคลากรทางการศึกษานักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม
2) ร้อยละ 80 ของจำนวนผลงานหรือผลิตภัณฑ์ที่แสดง
ถึงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยพื้นบ้าน ที่เป็นเลิศไปแสดง
แลกเปลี่ยนในเวทีระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับภาค
ผลลัพธ์ (Outcome)
1) ร้ อ ยละ100ของผู้ เรี ย นได้ รั บ การพั ฒ นาส่ ง เสริ ม
ทักษะวิชาการ
2) ร้อยละ60 ผลการแข่งขันทักษะงานศิลปหัตถกรรม
ของผู้เรียนมีคุณภาพระดับเหรียญทองในระดับเขตพื้นที่
3) ร้อยละ80 ผลการแข่งขั นทักษะงานศิลปหัตถกรรม
ของผู้เรียนมีคุณภาพระดับเหรียญทองในระดับภาคเหนือ

วิธีการวัดและ
ประเมินผล
- สำรวจข้อมูล

เครื่องมือที่ใช้วัด
และประเมินผล
แบบสำรวจ

- การรายงานผลการ แบบสรุปผล
ร่วมกิจกรรม
ประเมินผล
โครงการ
-สรุปรายงานผล

แบบสังเกต/
แบบทดสอบ

-สรุปรายงานผล
-สรุปรายงานผล

-แบบนิเทศ ติดตาม
-แบบสรุปรายงาน
ผลการจัดกิจกรรม
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15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
15.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานมีความเข้มแข็ง
ในการทำงานเป็นทีมในการจัดกิจกรรมทางวิชาการ วิชาชีพ การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและสร้างจิตสำนึกความเป็นไทย
ให้กับนักเรียนและบุคลากรในสังกัด
15.2 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการ วิชาชีพ ดนตรี นาฎศิลป์ไทย ศิลปะ เกิดความภาคภูมิใจ
ในความเป็นไทย รักและหวงแหนในมรดกวัฒนธรรมไทย
15.3 มีการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนที่ชัดเจน ผู้เกีย่ วข้องสามารถนำไปวางแผนการปฏิบัติ สู่อาชีพได้
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1. ชื่อโครงการ การนิเทศแบบร่วมคิดพาทำ 7TQ&S เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 4
2. แผนงาน

พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

3. ความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
3.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้
3.3 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน(พ.ศ.2564- 2565) ของ สพฐ. กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา
ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
3.4 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ สพป. เชียงราย เขต 4 กลยุทธ์ที่
1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
2. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
4. ลักษณะโครงการ

( ) โครงการใหม่

() โครงการต่อเนื่อง

5. ผู้รับผิดชอบ

นางสาวยุพิน บุญประเสริฐ , นายโย ใจวงค์ , นางสาวประภัสสร ฟังช้า

6. ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565
7. สถานที่ดำเนินงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 และโรงเรียนในสังกัด
8. งบประมาณดำเนินงานได้จาก ( ) สพฐ. () สพป.เชียงราย เขต 4 ( ) อื่น ๆ (ระบุ)............................
9. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานทุกระดับ ประกอบด้วย กระบวนการบริหารกระบวนการเรียน
การสอน และกระบวนการนิเทศการศึกษา กระบวนการบริหารจุดเน้นอยู่ที่ระบบของการบริหารราชการ
กระบวนการเรียนการสอนเป็นกระบวนการหลักในการจัดการเรียนรู้ให้กับเยาวชน ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของ
การพัฒนา คนในชาติให้มีคุณภาพสำหรับกระบวนการนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการที่เสริมคุณภาพของ
การจัดการเรียนการสอนการปฏิบัติการนิเทศการศึกษาจึงเป็นการปฏิบัติงานที่มุ่งสนับสนุนความสามารถของ
ครูให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างแท้จริง
เพื่อให้การดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการดำเนินการตามโครงการต่าง ๆ ของ สพฐ.
เป็นไปอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ จึงต้องมีการ นิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลและการดำเนินการตาม
แผนการปฏิบัติของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ สูงขึ้น
สำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งราย เขต 4 ได้ ก ำหนดมาตรการให้ ศ ึ ก ษานิ เ ทศก์
ดำเนินการนิเทศการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์ นโยบายและจุดเน้น จากปีที่ผ่านมา พบว่า โรงเรียนในสัง กัด
สำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ก ารศึ ก ษาประถมศึก ษาเชีย งราย เขต 4 ทุ ก แห่ ง ได้ ม ี ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึกษา
ที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ชุมชน อีกทั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
คิดเป็นร้อยละ 100 และมีความพึงพอใจต่อการนิเทศในภาพรวมระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 100 ซึ่งจากผลดังกล่าว
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้พัฒนารูปแบบการนิเทศ โดยใช้ชื่อว่า การนิเทศแบบร่วมคิด
พาทำ (7TQ&S Supervision Approach) ทั้งนี้กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จึงได้นำ
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

237

รูปแบบการนิเทศดังกล่าว เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามยุทธศาสตร์
นโยบายและจุดเน้น และส่งเสริมให้โรงเรียนในสังกัด มีกระบวนการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบ ส่งผลต่อ
คุณภาพการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อไป
10. วัตถุประสงค์
10.1 เพื่อนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ นโยบาย และจุดเน้น
10.2 เพื่อพัฒนาระบบการนิเทศภายในสถานศึกษา
10.3 เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ของครูผู้สอนในสังกัด
10.4 เพื่อพัฒนารูปแบบการนิเทศของศึกษานิเทศก์ในสังกัด
11. เป้าหมาย
11.1 เชิงผลผลิต (Output)
11.1.1 โรงเรียนในสังกัดได้รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์
นโยบายและจุดเน้น
11.1.2 สถานศึกษาในสังกัดมีแผนการนิเทศภายใน มีเครื่องมือการนิเทศ และนำไปใช้ในการนิเทศ
ภายในสถานศึกษาได้
11.1.3 ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning
11.1.4 ศึกษานิเทศก์ทุกคนมีรูปแบบการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
11.2 เชิงผลลัพธ์ (Outcome)
11.2.1 สถานศึ ก ษาในสั ง กัด มีร ะบบการบริห ารจัด การและกระบวนการเรี ยนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
11.2.2 สถานศึกษาในสังกัดมีกระบวนการนิเทศภายในที่ส่งผลต่อระบบการบริหารจัดการและ
กระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
11.2.3 ครูผู้สอนมีรูปแบบหรือนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning
11.2.4 ศึกษานิเทศก์มีกระบวนการนิเทศในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
12. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน (SPDCA)
กิจกรรมหลัก/
ที่
ขั้นตอนการดำเนินงาน
1 การนิเ ทศแบบร่วมคิด พาทำ 7TQ&S เพื่อยกระดับคุณ ภาพ
การศึกษา สพป.เชียงราย เขต 4
1. ขั้นวิเคราะห์ (Situation : S)
1.1 ศึกษาผลการนิเทศติดตาม และผลการดำเนินงานกิจกรรม
ต่างๆ ที่ดำเนินการเสร็จสิ้นหรือกำลังพัฒนา
1.2 ศึกษาสภาพความต้องการจากผลการนิเทศ ติดตาม และ
ผลการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินการเสร็จสิ้นหรือกำลังพัฒนา
2. ขั้นวางแผน (Plan : P)
2.1 เสนออนุมัติแผนงานโครงการ และงบประมาณ
2.2 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
2.3 จัดทำหนังสือแจ้งโรงเรียนเพื่อนิเทศ ติดตาม

ระยะเวลา

ตุลาคม – พฤศจิกายน 2564
ตุลาคม – พฤศจิกายน 2564
พฤศจิกายน – ธันวาคม 2564
พฤศจิกายน – ธันวาคม 2564
พฤศจิกายน – ธันวาคม 2564
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ที่

กิจกรรมหลัก/
ขั้นตอนการดำเนินงาน
2.4 จัดเตรียมเอกสาร เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ การดำเนินงาน
3. ขั้นดำเนินการ (Do : D)
3.1 ประชุมจัดทำเครื่องมือการนิเทศ ติดตาม การพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
3.2 นิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3.3 ประชุมวิชาการพัฒนาวิชาชีพศึกษานิเทศก์
3.4 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานการนิเทศ (PLC)
4. ขั้นตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน (Check : C)
4.1 ติดตาม ตรวจสอบผลการดำเนินการประชุม
4.2 ประเมินความพึงพอใจ
5. ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน และรายงานผลการดำเนินงาน
(Act : A)
วิเคราะห์ สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน

ระยะเวลา
พฤศจิกายน – ธันวาคม 2564
ตุลาคม – ธันวาคม 2564
ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565
ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565
ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565
ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565
สิงหาคม - กันยายน 2565
สิงหาคม - กันยายน 2565

13. กิจกรรมใช้งบประมาณ
จำนวน 178,880 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
รวม
ในการใช้งบประมาณ
(บาท)
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 1 ประชุมจัดทำเครื่องมือการนิเทศ
ติดตาม การพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ไตรมาสที่ 1 )
- ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับ
33,600
- 33,600
ผู้เข้าร่วมประชุม (16 X 15 ครั้ง X 140)
- ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ ดำเนินกิจกรรม
2,400
2,400
รวม กิจกรรมที่ 1
33,600
2,400 36,000
กิจกรรมที่ 2 นิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา (ไตรมาสที่ 1-4)
รวม กิจกรรมที่ 2
กิ จ กรรมที ่ 3 ประชุ ม วิ ช าการพั ฒ นาวิ ช าชี พ
ศึกษานิเทศก์ (ไตรมาสที่ 1-4)
- ค่าใช้จ ่ายในการพัฒ นาวิช าชีพ ( 12 คน
60,000
- 60,000
คนละ 5,000 บาท)
รวม กิจกรรมที่ 3
60,000
- 60,000
กิจกรรมที่ 4 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ดำเนินงานการนิเทศ (PLC) (ไตรมาสที่1-4)
- ค่ า อาหาร อาหารว่ า งและเครื ่ อ งดื่ ม
50,400
50,400
สำหรับผู้เข้าร่วมประชุม (15 X 24 ครั้ง X 140)
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

239

กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
รวม
ในการใช้งบประมาณ
(บาท)
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
รวม กิจกรรมที่ 4
50,400
- 50,400
กิจกรรมที่ ๕ หนึ่งศึกษานิเทศก์หนึ่งงานวิจัย
(ไตรมาสที1่ -4)
- ค่าการดำเนินงาน(12 คน คนละ 2,000 บาท)
24,000
- 24,000
รวม กิจกรรมที่ 5
24,000
- 24,000
กิจกรรมที่ 6 รูปแบบการนิเทศภายในของ
สถานศึกษาที่ประสบผลสำเร็จที่เป็นแบบอย่างได้
(ไตรมาสที1่ -4)
- ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
4,480
4,480
สำหรับคณะกรรมการ (16X 2 ครั้งX140)
- เกียรติบัตรพร้อมกรอบ 7 รางวัล
840
840
- ค่าวัสดุ/อุปกรณ์
3,160
3,160
รวม กิจกรรมที่ 6
4,480
4,000
8,480
งบประมาณรวมทั้งสิ้น(ถัวจ่ายทุกรายการ)
- 172,480
6,400 178,880
14. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ผลผลิต(Output)
1) ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัดได้รับการนิเทศ
ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ตามยุทธศาสตร์
นโยบายและจุดเน้น
2) ร้อยละ 100 ของสถานศึ กษาในสั งกั ดมี แผน
การนิเทศภายใน มีเครื่องมือการนิเทศ และนำไปใช้
ในการนิเทศภายในสถานศึกษาได้
3) ร้อยละ 100 ของครูผู้สอนจัดการเรียนการ
สอนแบบ Active Learning
4) ศึกษานิเทศก์ ทุ ก คนมีร ูป แบบการนิเ ทศเพื่ อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผลลัพธ์ (Outcome)
1) สถานศึกษาในสังกัดมีระบบการบริหารจัดการ
และกระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล
2) สถานศึกษาในสังกัดมีกระบวนการนิเทศภายใน
ที่ส่งผลต่อระบบการบริหารจัดการและกระบวนการ
เรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล

- การนิเทศ ติดตาม

- แบบนิเทศ ติดตาม

- การนิเทศ ติดตาม

- แบบนิเทศ ติดตาม

- การนิเทศ ติดตาม
- แบบนิเทศ ติดตาม
- การรายงานความก้าวหน้า -แบบรายงานความก้าวหน้า
- การนิเทศ ติดตาม

- แบบนิเทศ ติดตาม

- การนิเทศ ติดตาม

- แบบนิเทศ ติดตาม

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

240

วิธีการวัดและ
เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล
ประเมินผล
3) ครูผ ู้ส อนมีร ูป แบบหรือนวัตกรรมการจัดการ - การนิเทศ ติดตาม
- แบบนิเทศ ติดตาม
เรียนการสอนแบบ Active Learning
4) ศึกษานิเทศก์มีกระบวนการนิเทศในการพัฒนา - การรายงานความก้าวหน้า -แบบรายงานความก้าวหน้า
คุณภาพการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ

15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
15.1 ผู้เรียนระดับปฐมวัย มีผลการประเมินพัฒนาการสูงขึ้น
15.2 นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
15.3 ครูผู้สอนมีสื่อ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning ที่เป็นแบบอย่างได้
15.4 โรงเรียนมีรูปแบบการนิเทศภายใน ที่เป็นแบบอย่างได้
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1. ชื่อโครงการ โรงเรียนแห่งความสุข สะอาด ปลอดภัย น่ายล (Happy school)
2. แผนงาน

พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

3. ความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
3.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
3.3 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน(พ.ศ.2564- 2565) ของ สพฐ. กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา
ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
3.4 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ สพป.เชียงราย เขต 4 กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
4. ลักษณะโครงการ

( ) โครงการใหม่

5. ผู้รับผิดชอบ

นางจันทรา บุญเที่ยง

() โครงการต่อเนื่อง

6. ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565
7. สถานที่ดำเนินงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 และสถานศึกษาในสังกัด
8. งบประมาณดำเนินงานได้จาก () สพฐ. ( ) สพป.เชียงราย เขต 4 ( ) อื่น ๆ (ระบุ)............................
9. หลักการและเหตุผล
ด้วยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นปัจจัยที่มีอยู่อย่างจำกัด ถือว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญในการดำรงชีพ
ของมนุษย์และส่งผลต่ อการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า และเพื่ อให้สามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนาประเทศ
ในระยะ 20 ปี ได้อย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศในปัจจุบั นที่มีปัญหาความเสื่อมโทรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของพื้นที่ป่าไม้ที่ลดลง ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม
ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม ทรัพยากรน้ำที่ยังไม่สามารถจัดสรรได้ตามความต้องการได้อย่างเต็มศักยภาพ
และมีการเสี่ยงในการขาดแคลนในอนาคต ซึ่งปัญหาเชิงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมดังกล่าว จะก่อให้เกิดจุดอ่อนของ
การรักษาและยกระดับฐานการผลิตและบริการของประเทศได้อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต โดยได้น้อมนำศาสตร์ของ
พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 3 ประการคือ “ความพอประมาณ มีเหตุ มีภูมิคุ้มกัน” มาเป็นหลักในการจัดทำยุทธศาสตร์
ชาติ โดยมีวิสัยทัศน์เพื่อให้ประเทศไทยเป็ นประเทศพัฒนาแล้ วที่มีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดในอาเซียน
ภายในปี พ.ศ. 2580 สำนั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ นพื้ นฐานได้ นำยุ ทธศาสตร์ ดังกล่ าวมากำหนดเป็ นนโยบาย
ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตทีเ่ ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในปีงบประมาณ พ.ศ.2564
สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 เป็นหน่วยงานราชการที่ให้บริการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนผู้ที่มาใช้บริการทุกสาขาอาชีพ เพื่อเป็นการดำเนินนโยบายการจัด
การศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จึงได้ดำเนินโครงการสิ่งแวดล้อมศึกษา เพื่อให้นักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ประชาชน และชุมชน มีความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีการบริหารจัดการขยะและสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาและที่ทำงานให้
สะอาด ปลอดภัย น่าดู น่าอยู่ น่ามอง น่าทำงาน ให้เหมาะสมกับการให้บริการแก่ผู้ที่มาติดต่อราชการ
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10. วัตถุประสงค์
10.1 เพื่อให้สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมที่สะอาด ปลอดภัย สวยงาม น่าดู น่าอยู่ น่ามอง น่าทำงาน
เป็นที่ประทับใจแก่นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และผู้มาติดต่อราชการ
10.2 เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย น ครู ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ผู้ ป กครอง ชุ ม ชน ได้ รั บ การส่ ง เสริ ม ให้ มี ค วามรู้
ความเข้าใจ ความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อ มและมีคุณลักษณะและพฤติกรรม
ที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม
10.3 เพื่อให้สถานศึกษามีสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถสร้างเป็นอาชีพและ
รายได้ และเป็นต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อม
11. เป้าหมาย
11.1 เชิงผลผลิต (Output)
11.1.1 สถานศึกษาในสังกัด จำนวน 128 โรงเรียน 1 สาขา 4 ห้องเรียนสาขา
11.1.2 นักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทุกคน
11.2 เชิงผลลัพธ์ (Outcome)
11.2.1 สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมที่สะอาด ปลอดภัย สวยงาม น่ายล เอื้อต่อการเรียนการสอน
11.2.2 สถานศึกษามีสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
11.2.3 นั กเรียน ครู ผู้บ ริห ารสถานศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนั กในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและมีคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม
12. วิธีดำเนินการ/ขัน้ ตอนการดำเนินงาน (SPDCA)
กิจกรรมหลัก/
ที่
ขั้นตอนการดำเนินงาน
1 กิ จ กรรมที่ 1 โรงเรี ยนแห่ งความสุ ข สะอาด ปลอดภั ย น่ ายล
(Happy school)
1. ขัน้ วิเคราะห์ (Situation : S)
วิ เคราะห์ ส ภาพบริ บ ท นโยบาย ยุ ท ธศาสตร์ แนวทางการ
ดำเนินงาน ที่เกี่ยวข้องโรงเรียนแห่งความสุข
2. ขั้นวางแผน (Plan : P)
2.1 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับโรงเรียนแห่งความสุข
2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ
2.3 วางแผนการดำเนินงานโครงการโรงเรียนแห่งความสุข
3. ขั้นดำเนินการ (Do : D)
3.1 คณะกรรมการระดับกลุ่มเครือข่ายประเมินการดำเนินงาน
โรงเรียนในสังกัดกลุ่มเครือข่ายคุณภาพการศึกษา
3.2 คณะกรรมการระดั บ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประเมิ น การ
ดำเนิ น งานโรงเรีย นที่ได้รับ คัดเลื อกจากกลุ่ มเครือข่ายคุณ ภาพ
การศึกษา

ระยะเวลา

กันยายน 2564
กันยายน 2564
ตุลาคม – ธันวาคม 2564
ตุลาคม – ธันวาคม 2564
ธันวาคม 2564
ธันวาคม 2564
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กิจกรรมหลัก/
ขั้นตอนการดำเนินงาน
4. ขั้นตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน (Check : C)
4.1 ประกาศผลการคัดเลื อกโรงเรียนแห่งความสุข สะอาด
ปลอดภัย น่ายลระดับเขตพื้นที่การศึกษา
4.2 มอบเกียรติบัตร โล่ ให้แก่โรงเรียนที่ได้รับรางวัล
5. ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน และรายงานผลการดำเนินงาน
(Act : A)
5.1 นำผลการวิ เคราะห์ ม าปรั บ ปรุ ง เพื่ อ วางแผนในการ
ดำเนินงานครั้งต่อไป
5.2 สรุป รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ
2 กิจกรรมที่ 2 การประกวดสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
1. ขั้นวิเคราะห์ (Situation : S)
1.1 วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาอุปสรรคจากผลการดำเนิน
โครงการที่ผ่านมา
1.2 ศึกษายุทธศาสตร์ นโยบาย กลยุทธ์ ระเบียบ กฎ ข้อสั่งการ
อำนาจและหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน
2. ขั้นวางแผน (Plan : P)
2.1 เสนอแผนงาน/โครงการเพื่อขออนุมัติ
2.2 รณ รงค์ แ ละประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ โ รงเรี ย นส่ ง ผลงาน
สิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม
2.3 แต่งตั้งคณะกรรมการการคัดเลือก
3. ขั้นดำเนินการ (Do : D)
3.1 แจ้งโรงเรียนในสังกัดส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรม
เข้าร่วมประกวด
3.2 โรงเรียนดำเนินกิจกรรมและส่งผลงานเข้าร่วมประกวด
3.2 คณะกรรมการดำเนินการประเมินและคัดเลือกผลงาน
4. ขั้นตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน (Check : C)
นำผลการตัดสินของคณะกรรมการมาวิเคราะห์เพื่อสรุปผล
5. ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน และรายงานผลการดำเนินงาน
(Act : A)
5.1 ประกาศผลการคัดเลือก
5.2 แจ้งผลการคัดเลือกให้โรงเรียน
5.3 มอบโล่ เกียรติบัตร
5.4 สรุปรายงานผลการดำเนินงาน
ที่

ระยะเวลา
กรกฎาคม 2564
สิงหาคม 2564
สิงหาคม - กันยายน 2565
กันยายน 2565

กันยายน 2564
กันยายน 2564
กันยายน 2564
ตุลาคม – ธันวาคม 2564
มกราคม – มีนาคม 2565
มีนาคม 2565
เมษายน 2565
มิถุนายน – สิงหาคม 2565
สิงหาคม 2565
สิงหาคม – กันยายน 2565
กันยายน 2565
กันยายน 2565
กันยายน 2565
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13. กิจกรรมใช้งบประมาณ
จำนวน 10,280 บาท (หนึ่งหมื่นสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
กิ จ กรรมที่ 1 โรงเรี ยนแห่ งความสุ ข สะอาด
ปลอดภัย น่ายล (Happy school) (ไตรมาสที่ 1)
1.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มประชุม
3,080
คณะกรรมการประเมินการดำเนินงานของ
โรงเรียน ระดับ cluster
(7 กลุ่ม กลุ่มละ 3 คน x 1 วัน x 140 บาท)
1.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ ประชุม
4,200
คณะกรรมการประเมินการดำเนินงานของ
โรงเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
(15 คน x 2 วัน x 140 บาท)
1.3 ค่าโล่/กรอบเกียรติบัตร
3,000
ชนะเลิศ = 1
รองฯอันดับ1 = 2
รองฯอันดับ2 = 4
รวม กิจกรรมที่ 1
10,280
กิจกรรมที่ 2
การประกวดสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม (ไตรมาสที่ 3)
(รอจัดสรรงบประมาณจาก สพฐ.)
2.1 ค่ า อาหาร อาหารว่ า งและเครื่ อ งดื่ ม
การประชุมคณะกรรมการประเมินและคัดเลือก
ผลงาน
2.2 ค่ าเบี้ ย เลี้ ย งคณะกรรมการประเมินและ
คัดเลือกผลงาน
รวม กิจกรรมที่ 2
งบประมาณรวมทัง้ สิ้น(ถัวจ่ายทุกรายการ)
10,280
-
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14. การประเมินผล
ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จ
ผลผลิต(Output)
1) ร้อยละ 100 ของโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมิ น
โรงเรียนแห่งความสุข
2) ร้อยละ 20 ของโรงเรียนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มีสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ผลลัพธ์ (Outcome)
1) สถานศึ ก ษาในสั ง กั ด มี ส ภาพแวดล้ อ มที่ ส ะอาด
ปลอดภัย สวยงาม น่ายล เอื้อต่อการเรียนการสอน
2) สถานศึกษามีสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
3) นักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ
ความตระหนั ก ในการอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมและมีคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์
ด้านสิ่งแวดล้อม

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครื่องมือทีใ่ ช้วัดและ
ประเมินผล

ผลการดำเนินงาน

แบบรายงานผล
การดำเนินงาน
แบบสอบถาม/แบบ
ประเมินความพึงพอใจ

สอบถาม/ประเมิน
ผลการดำเนินงาน

แบบรายงานผลการ
ดำเนินงาน

15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สำนั กงานเขตพื้ น ที่ ก ารศึกษาประถมศึ กษาเชี ยงราย เขต 4 มี โรงเรียนต้ นแบบแห่ งความสุ ข สะอาด
ปลอดภัย น่ายล (Happy scool)
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1. ชื่อโครงการ พัฒนากิจกรรมลูกเสือ สพป.เชียงราย เขต 4
2. แผนงาน

พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

3. ความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 1 ด้านความมั่นคง
3.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 1 ความมั่นคง
3.3 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน(พ.ศ.2564- 2565) ของ สพฐ. กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา
ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
3.4 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ สพป.เชียงราย เขต 4 กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
4. ลักษณะโครงการ

(✓) โครงการใหม่

( ) โครงการต่อเนื่อง

5. ผู้รับผิดชอบ

นางสาวเกษฎาภรณ์ วงศ์สว่าง ,นายนิพบ วงค์สุวรรณ์

6. ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565
7. สถานที่ดำเนินงาน โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนและค่ายลูกเสือสันป่าบง
8. งบประมาณดำเนินงานได้จาก ( ) สพฐ. (✓) สพป.เชียงราย เขต 4 ( ) อื่น ๆ (ระบุ)............................
9. หลักการและเหตุผล
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนัก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ให้เป็นหน่วยงานหลัก ที่มีภารกิจสำคัญในการจัดและ
ส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อสิทธิโอกาสในการได้รับ
การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพของผู้เรียน ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 10 กำหนดไว้ว่า
“การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิ และโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐ
ต้ องจั ด ให้ อย่ างทั่ ว ถึ ง และมี คุ ณ ภาพโดยไม่ เก็ บ ค่ าใช้ จ่ าย” และต่ อ มาในปี พ.ศ. 2560 รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 54 บัญญัติไว้ว่า “รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษา
เป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพ โดยไม่เก็บ ค่าใช้จ่าย” และ
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 28/2559 เรื่องให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
ได้กำหนดนิ ยามการศึกษาขั้นพื้ นฐาน 15 ปี เป็นการศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบ าล) (ถ้า มี)
ระดับประถมศึกษา จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) หรือเทียบเท่า และ
ให้หมายความรวมถึงการศึ กษาพิเศษและการศึกษาสงเคราะห์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จึงได้มีการจัดทำแผนและดำเนินการพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในทิศทางดังกล่าว โดยสอดคล้องตาม
นโยบายและแผนระดับชาติของรัฐบาลมาอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของส่วนราชการให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุ ทธศาสตร์ ชาติ แผนการปฏิ รูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคม
แห่ งชาติ นโยบายรั ฐบาลที่แถลงต่อรั ฐสภา และแผนอื่น ๆ ที่ เกี่ ยวข้ อง เพื่ อให้ การดำเนินงานของส่ วนราชการ
บรรลุผลตามเป้าหมาย และการบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี
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เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เห็นชอบการจำแนกแผนออกเป็น 3 ระดับ ประกอบด้วย แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ
เป็นเป้าหมาย การพัฒนาประเทศ ใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน แผนระดับที่ 2
ได้แก่ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และ
แผนความมั่นคง และแผนระดับที่ 3 หมายถึง แผนที่จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน ของแผนระดับที่ 1 และ 2
ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ หรือจัดขึ้นตามที่กฎหมายกำหนด หรือจัดทำขึ้นตามพันธกรณีหรืออนุสัญญา
ระหว่างประเทศ ซึ่งรวมถึงแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติราชการรายปี ของหน่วยงานต่าง ๆ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ได้เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมให้นักเรียน
ได้พัฒนาตนเองอย่างรอบด้าน จึงได้จัดทำโครงการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ สพป.เชียงราย เขต 4 ขึ้น
10. วัตถุประสงค์
10.1 เพื่อให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทาน
กำเนิดลูกเสือไทย มีความจงรักภักดี ต่อ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์พระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ
10.2 เพื่อพัฒนาค่ายลูกเสือสั นป่าบง สพป.เชียงราย เขต 4 ให้สามารถสนับสนุนกิจกรรมลูกเสือและ
ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
11. เป้าหมาย
11.1 เชิงผลผลิต (Output)
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึก ษา และนักเรียน โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ทุกคน
11.2 เชิงผลลัพธ์ (Outcome)
11.2.1 ผู้ บริหาร ครู บุ คลากรทางการศึกษา และนั กเรียน โรงเรียนในสั งกัดสำนั กงานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 มีระเบียบ วินัย มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
11.2.2 ผู้ บริ หาร ครู บุ คลากรทางการศึ กษา และนั กเรียนโรงเรียนในสั งกั ดสำนั กงานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ได้ใช้สถานที่ค่ายลูกเสือฯ ในการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ
ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และกิจกรรมอื่นๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
12. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน (SPDCA)
กิจกรรมหลัก/
ที่
ขั้นตอนการดำเนินงาน
1 กิจกรรมที่ 1 พิธีถวายราชสดุดี "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า"
ประจำปี 2564
1. ขั้นวิเคราะห์ (Situation : S)
ศึกษาผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรคในปีที่ผ่านมา
2. ขั้นวางแผน (Plan : P)
2.1 เสนอขออนุมัติโครงการ
2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
2.3 ประชุมคณะกรรมการมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติงาน
2.3 ประชาสัมพันธ์ไปยังสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ

ระยะเวลา
พฤศจิกายน 2564

พฤศจิกายน 2564
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กิจกรรมหลัก/
ขั้นตอนการดำเนินงาน
3. ขั้นดำเนินการ (Do : D)
3.1 วางพวงมาลา
3.2 ถวายราชสดุดี
3.3 บำเพ็ญประโยชน์
4. ขั้นตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน (Check : C)
จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรม
5. ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน และรายงานผลการดำเนินงาน
(Act : A)
นำผลการสรุปผลการดำเนินงานมาปรับปรุงใช้ในการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป
2 กิจ กรรมที่ 2 การจั ด งานวัน คล้ า ยวั น สถาปนาคณะลูก เสื อ แห่ งชาติ
ประจำปี 2565
1. ขั้นวิเคราะห์ (Situation : S)
ศึกษาผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรคในปีที่ผ่านมา
2. ขั้นวางแผน (Plan : P)
2.1 เสนอขออนุมัติโครงการ
2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
2.3 ประชุมคณะกรรมการมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติงาน
2.4 ประชาสัมพันธ์ไปยังสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ
3. ขั้นดำเนินการ (Do : D)
3.1 กล่าวทบทวนคำปฏิญาณ
3.2 ประกอบพิธีสวนสนาม
3.3 บำเพ็ญประโยชน์
4. ขั้นตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน (Check : C)
จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรม
5. ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน และรายงานผลการดำเนินงาน
(Act : A)
นำผลการสรุปผลการดำเนินงานมาปรับปรุงใช้ในการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป
3 กิจกรรมที่ 3 พัฒนาค่ายลูกเสือสันป่าบง สพป.เชียงราย เขต 4
1. ขั้นวิเคราะห์ (Situation : S)
ศึกษาผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรคในปีที่ผ่านมา
2. ขั้นวางแผน (Plan : P)
2.1 เสนอขออนุมัติโครงการ
2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
2.3 ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน
2.4 แจ้งคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่
ที่

ระยะเวลา
25 พฤศจิกายน 2564
ธันวาคม 2564
ธันวาคม 2564
มิถุนายน 2565

มิถุนายน 2565

1 กรกฎาคม 2565

กรกฎาคม 2565
กรกฎาคม 2565
ตุลาคม 2564
ตุลาคม 2564
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ที่

กิจกรรมหลัก/
ขั้นตอนการดำเนินงาน
3. ขั้นดำเนินการ (Do : D)
คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
4. ขั้นตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน (Check : C)
จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรม
5. ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน และรายงานผลการดำเนินงาน
(Act : A)
นำผลการสรุปผลการดำเนินงานมาปรับปรุงใช้ในการจัดกิจกรรมใน
ครั้งต่อไป

ระยะเวลา
ตุลาคม 2564 - กันยายน
2565
กันยายน 2565
กันยายน 2565

13. กิจกรรมใช้งบประมาณ
จำนวน 27,900 บาท (สองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย
ค่าวัสดุ
กิจ กรรมที่ 1 พิ ธี ถวายราชสดุ ดี "วั น สมเด็ จ
พระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2564
(ไตรมาสที่ 4)
1.1 ค่าเบีย้ เลี้ยงคณะทำงาน จำนวน 15
1,800
คนๆละ 120 บาท
1.2 ค่าป้ายไวนิล
500
1.3 ค่าพวงมาลา
500
1.4 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้บังคับบัญชา
3,000
ลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารีและผู้เข้าร่วมกิจกรรม
จำนวน 100 คน 1 มื้อ มื้อละ 30 บาท
รวมกิจกรรมที่ 1
4,800
1,000
กิจกรรมที่ 2 การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา
คณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565
(ไตรมาสที่ 3)
2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะทำงาน จำนวน 15 คน
1,800
คนละ 120 บาท
2.2 ค่าป้ายไวนิล
500
2.3 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้บังคับบัญชา
3,000
ลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารีและผู้เข้าร่วมกิจกรรม
จำนวน 1๐๐ คน ๑ มื้อ มื้อละ 30 บาท
รวมกิจกรรมที่ 2
4,800
500
กิ จ กรรมที่ 3 พั ฒ นาค่ า ยลู ก เสื อ สั น ป่ า บง
สพป.เชียงราย เขต 4 ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 (ไตรมาตรที่ 1 - 4)
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รวม
(บาท)

1,800
500
500
3,000
5,800

1,800
500
3,000
5,300
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กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย
ค่าวัสดุ
- ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับ
16,800
คณะกรรมการพั ฒ นาค่ า ยลู ก เสื อ สั น ป่ า บง
สพป.เชียงราย เขต 4 จำนวน 20 คน คนละ
140 บาท จำนวน 6 ครั้ง
รวมกิจกรรมที่ 3
16,800
งบประมาณรวมทั้งสิ้น(ถัวจ่ายทุกรายการ)
26,400
1,500

รวม
(บาท)
16,800

16,800
27,900

14. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ผลผลิต(Output)
1) ผู้ บั งคั บบั ญ ชาลู กเสื อ ลู กเสื อ -เนตรนารี ได้ เข้ าร่ วม
กิจกรรมวันสำคัญทางลูกเสือและได้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
2) คณะกรรมการพัฒ นาค่ ายลู กเสื อสั นป่ าบง ประชุ ม
วางแผน เพื่อพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่
ระบบสาธารณูปโภค ให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ และเกิดการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนต่อเนื่อง
ผลลัพธ์ (Outcome)
1) ร้อยละ 100 ของผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ-เนตรนารี
เข้าร่วมกิจกรรมตรงตามเป้าหมาย
2) ร้อยละ 100 ของคณะกรรมการพัฒ นาค่ายลูกเสือ
สันป่าบง เข้าร่วมกิจกรรมตรงตามเป้าหมาย

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล

ประเมิน

แบบประเมิน

ประเมิน

แบบประเมิน

15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
15.1 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ-เนตรนารี และผู้เข้าร่วมงานทุกคน ได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้าเจ้ าอยู่หั ว พระผู้ พระราชทานกำเนิดลู กเสือไทย และแสดงความจงรักภั กดี
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ
15.2 ค่ายลูกเสือสันป่าบง สพป.เชียงราย เขต 4 ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่
ระบบสาธารณูปโภค ให้ เป็ นไปอย่างมี คุณภาพ และเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อเนื่อง มี ความพร้อมสำหรับ
การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
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1. ชื่อโครงการ ส่งเสริมกิจการนักเรียน และสุขภาพอนามัยของนักเรียน
2. แผนงาน

พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

3. ความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
3.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
3.3 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน(พ.ศ.2564- 2565) ของ สพฐ. กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา
ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
3.4 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ สพป.เชียงราย เขต 4 กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
4. ลักษณะโครงการ

(✓) โครงการใหม่

( ) โครงการต่อเนื่อง

5. ผู้รับผิดชอบ

นางสาวรวิสุดา สาริวงค์ , นายนิพบ วงศ์สุวรรณ์

6. ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565
7. สถานที่ดำเนินงาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

8. งบประมาณดำเนินงานได้จาก ( ) สพฐ. (✓) สพป.เชียงราย เขต 4 ( ) อื่น ๆ (ระบุ)............................
9. หลักการและเหตุผล
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีภารกิจหลักในการจัดและส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และได้กำหนดนโยบายเพื่อพัฒ นาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปในทิศทางที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) และจุดเน้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ด้านการศึกษา โดยมีนโยบายในการดำเนินงาน 6 ด้าน ทั้งนี้ ในด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง ได้กำหนด
แนวทางการจัดการศึกษาในการปลูกฝังเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์ สันติวิธี ต่อต้าน
การทุจ ริ ตคอรั ป ชั่น และยึ ดมั่น ในการปกครองระบอบประชาธิป ไตยอัน มีพ ระมหากษัต ริย์ท รงเป็ นประมุ ข
ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้ นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นกิจกรรมหนึ่ง
ที่ มุ่ งให้ ผู้ เรี ยนได้ พั ฒ นาตนเองตามศั กยภาพ พั ฒ นาอย่ างรอบด้ านเพื่ อความเป็ นมนุ ษย์ ที่ สมบู รณ์ ทั้ งร่างกาย
สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เสริมสร้างให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึก
ของการทำประโยชน์เพื่อสังคม สามารถจัดการตนเองได้ และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข อีกทั้งยังมุ่งพัฒนา
ผู้เรียนให้ใช้องค์ความรู้ ทักษะและเจตคติ จากการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และประสบการณ์ของผู้เรียน
มาปฏิบัติกิจกรรม เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ ได้แก่ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด
ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ซึ่งจะส่งผลใน
การพัฒ นาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้
อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ มีค่านิยม 12 ประการ สามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ได้เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมให้นักเรียน
ได้พัฒนาตนเองอย่างรอบด้าน จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมกิจการนักเรียนขึ้น
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10. วัตถุประสงค์
10.1 เพื่อให้โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาขับเคลื่อนกิจกรรมตามหลักวิถีประชาธิปไตย พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม มีความรู้ ความเข้าใจ ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ส่งเสริม
การเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรมและต่อต้านการซื้อสิทธิ์ขายเสียง
10.2 เพื่อให้ครูที่รับผิดชอบงานอาหารกลางวันโรงเรียนสามารถจัดทำเมนูที่เหมาะสมให้แก่นักเรียนในโรงเรียน
11. เป้าหมาย
11.1 เชิงผลผลิต (Output)
นักเรียนที่เป็นประธานสภานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 36 คน
11.2 เชิงผลลัพธ์ (Outcome)
สภานั กเรียนของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา มี การดำเนินงานตามกระบวนการสภานักเรียน
มีความเป็นประชาธิปไตย
12. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน (SPDCA)
กิจกรรมหลัก/
ที่
ขั้นตอนการดำเนินงาน
1. กิ จ กรรมที่ 1 กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การจั ด กิ จ กรรมสภา
นักเรียนในโรงเรียน (ไตรมาส 4)
1. ขั้นวิเคราะห์ (Situation : S)
ศึกษา วิเคราะห์ แนวทางและนโยบายการดำเนินงาน
2. ขั้นวางแผน (Plan : P)
2.1 เสนอขออนุมัติโครงการ
2.2 ร่างคำสั่งแต่งตั้งและประชุมคณะกรรมการ
3. ขั้นดำเนินการ (Do : D)
3.1 จัดทำ Facebook สภานักเรียน สพป.เชียงราย เขต 4
3.2 แจ้งคณะกรรมการสภานักเรียนเข้าร่วมเป็นสมาชิกในกลุม่
3.3 จัดทำชุดความรู้เพื่อเผยแพร่ให้แก่คณะกรรมการสภานักเรียน
3.4 จั ด เลื อ กตั้ งประธานสภานั ก เรีย นของสำนั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษา
4. ขั้นสรุปและประเมินผล (Check : C)
จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรม
5. ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (Act : A)
นำผลการสรุปผลการดำเนินงานมาปรับปรุงใช้ในการจัดกิจกรรมใน
ครั้งต่อไป
2. กิ จ กรรมที่ 2 ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารการใช้ ร ะบบแนะนำสำรั บ
อาหารกลางวันตามโปรแกรม Thai School Lunch System
(ไตรมาส 3)
1. ขั้นวิเคราะห์ (Situation : S)
ศึกษา วิเคราะห์ แนวทางและนโยบายการดำเนินงาน

ระยะเวลา

กันยายน 2564
กันยายน 2564

กรกฎาคม 2565

สิงหาคม 65
สิงหาคม 65

เมษายน 2565
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ที่

กิจกรรมหลัก/
ขั้นตอนการดำเนินงาน
2. ขั้นวางแผน (Plan : P)
2.1 เสนอขออนุมัติโครงการ
2.2 แต่งตั้งและประชุมคณะกรรมการ
2.3 แจ้งโรงเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
3. ขั้นดำเนินการ (Do : D)
ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบแนะนำสำรับอาหารกลางวัน
ตามโปรแกรม Thai School Lunch System
4. ขั้นสรุปและประเมินผล (Check : C)
จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรม
5. ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (Act : A)
นำผลการสรุปผลการดำเนินงานมาปรับปรุงใช้ในการจัดกิจกรรม
ในครั้งต่อไป

ระยะเวลา
กันยายน 2564

มิถุนายน 2565
หลังเสร็จสิ้นกิจกรรม
หลังเสร็จสิ้นกิจกรรม

13. กิจกรรมใช้งบประมาณ
จำนวน 11,700 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย รวม
ในการใช้งบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ (บาท)
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมสภา
นักเรียนในโรงเรียน (ไตรมาส 4)
1) ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม
6,300
- 6,300
สำหรับนักเรียน เจ้าหน้าทีใ่ นวันนับคะแนนเลือกตั้ง
สำหรับการอบรมฯ จำนวน 45 คน คนละ 140 บาท
2) ค่าตอบแทนวิทยากร 3 คน คนละ 600 บาท
1,800
- 1,800
3) ค่าวัสดุอุปกรณ์
- 1,500 1,500
รวม กิจกรรมที่ 1
1,800
6,300 1,500 9,600
กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบ
แนะนำสำรับอาหารกลางวัน ตามโปรแกรม Thai
School Lunch (ไตรมาส 3)
ค่ า อาหารกลางวั น อาหารว่ า งและเครื่ อ งดื่ ม
2,100
- 2,100
สำหรับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 15 คน คนละ
140 บาท 1 วัน
รวม กิจกรรมที่ 2
2,100
- 2,100
งบประมาณรวมทั้งสิ้น(ถัวจ่ายทุกรายการ)
1,800
8,400 1,500 11,700
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14. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ผลผลิต (Output)
1) ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่เป็นประธานสภานักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้วัด
และประเมินผล

รายงานผลการดำเนิน
กิจกรรม

แบบรายงานผล
การดำเนิน
กิจกรรม
แบบรายงานใน
ระบบ Thai
School Lunch

2) ร้ อ ยละ 100 ของครู ที่ รั บ ผิ ด ชอบการจั ดเมนู อ าหาร รายงานผลการดำเนิน
กลางวันมีความรู้ความเข้าใจในการจัดเมนูอาหารในระบบ Thai
กิจกรรม
School Lunch
ผลลัพธ์ (Outcome)
1) คณะกรรมการสภานักเรียนมีการดำเนินงานขับเคลื่อน รายงานผลการดำเนิน
สภานักเรียนในโรงเรียน
กิจกรรม
2) นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์

รายงานผลการดำเนิน
กิจกรรม/โครงการ

แบบรายงานผล
การดำเนิน
กิจกรรม
แบบรายงานใน
ระบบ Thai
School Lunch

15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
15.1 นักเรียนมีทักษะชีวิตอย่างรอบด้าน สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมในปัจจุบันและอยู่ร่วมกับผู้อื่น
ในสังคมได้อย่างมีความสุข ปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวมและมีจิตสำนึกในการปฏิบัติตน
ตามวิถีทางประชาธิปไตย
15.2 นักเรียนเป็นคนเก่ง ดี และมีความสุข มีสุขภาพที่ดี
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กลยุทธ์ที่ 4
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
(จำนวน 22 โครงการ)
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1. ชื่อโครงการ โรงเรียนสุจริต (กิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา)
2. แผนงาน

บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

3. ความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
3.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3.3 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน(พ.ศ.2564- 2565) ของ สพฐ. กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการศึกษา
3.4 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ สพป.เชียงราย เขต 4 กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการศึกษา
4. ลักษณะโครงการ

( ) โครงการใหม่

5. ผู้รับผิดชอบ

นายสังคม ณ น่าน

(✓) โครงการต่อเนื่อง

6. ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565
7. สถานที่ดำเนินงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต4
8. งบประมาณดำเนินงานได้จาก (✓) สพฐ. ( ) สพป.เชียงราย เขต 4 ( ) อื่น ๆ (ระบุ)......................
9. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบัน ปัญหาการคอร์รัปชันถือได้ว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย
ซึ่งปัญหานี้ยังไม่มีที ท่าว่าจะหมดไป อีกทั้งยังทวีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้ นเรื่อย ๆ แม้ว่าประเทศไทย
จะก้าวเข้าสู่ความทัน สมัย มีระบบการบริหารราชการสมัยใหม่ มี การรณรงค์จากองค์กรของรัฐ หรือองค์กร
อิสระต่าง ๆ เห็นพ้องกันว่า การทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่นำไปสู่ความยากจน และเป็นอุปสรรคที่ขัดขวาง
การพัฒนาประเทศอย่างแท้จริง สำหรับประเทศไทยนั้นเป็นที่ทราบกันทั่วไปว่า ปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน
เป็นปัญหาสำคัญลำดับต้นๆที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นมาช้ านาน
จนฝั งรากลึ กและพบเกือบทุ กกลุ่ มอาชีพในสั งคมไทย เกี่ ยวพั น กับวิถีชี วิตของคนไทยมาอย่างยาวนานหรื อ
กล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทยไปแล้ว
สาเหตุของปัญหาที่พบ คือ การทุจริตคอร์รัปชันเป็นประเพณีนิยมที่ปฏิบัติมาตั้งแต่ดั้งเดิมและมีอิทธิพล
ต่ อความคิ ดของคนในปั จ จุ บั นอยู่ ค่ อนข้ างมาก ฉะนั้ น พฤติ กรรมการปฏิ บั ติ ของข้ าราชการจึ งไม่ สอดคล้ อง
กั บ แนวความคิ ด ของการเป็ น ข้ าราชการสมั ย ใหม่ การทุ จ ริ ต คอรัป ชั น ของข้ าราชการด้ ว ยความไม่ รู้ห รื อ
ด้วยความบริสุทธิ์ใจ จึงยังคงปรากฎอยู่ค่อนข้างมาก นอกจากนี้ การทุจริตคอร์รัปชันของข้าราชการอยู่ที่ตัวข้าราชการ
ปัญหาที่เกิดจากความคิด ความไม่มีประสิทธิภาพของตัวระบบและปัญหาของตัวข้าราชการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรายได้
สวัสดิการ จริยธรรมในการทำงานความคาดหวังและโอกาสในชีวิตของตัวข้าราชการ การบริหารราชการแผ่นดิน
เป็นสาเหตุที่สำคัญที่สุดประการหนึ่ งของการเกิดคอร์รัปชันในวงราชการ อันนำไปสู่ การสูญเสียเงินรายได้ของ
รัฐบาลความไม่เสมอภาคในการให้บริการของข้าราชการแก่ผู้ติดต่อ ประชาชนผู้เสียภาษีไม่ได้รับบริการที่มีคุณภาพ
จากการจัดอันดั บดัชนี การรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ปี 2557 และปี 2558
ประเทศไทยได้คะแนนการประเมิน 38 คะแนน ในปี 2559 ประเทศไทยได้คะแนนการประเมิน 35 คะแนน
ในปี 2560 ประเทศไทยได้คะแนนการประเมิน 37 คะแนน และในปี 2561 ประเทศไทยได้คะแนนการประเมินลดลง
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เหลือ 36 คะแนน ซึ่งแสดงให้ เห็ น ว่า ประเทศไทยยังมีการทุจริตคอร์รัปชันอยู่ในระดับสู ง ซึ่งสมควรได้รับ
การแก้ไขอย่างเร่งด่วน
แนวทางการแก้ไขปั ญหาดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แห่ งชาติ
(สำนั กงาน ป.ป.ช.) จึ งได้ กำหนดยุ ทธศาสตร์ช าติ ว่าด้ วยการป้ องกั น และปราบปรามการทุ จริต ระยะที่ 3
(พ.ศ.2560 - 2564) โดยกำหนดวิสั ย ทั ศ น์ ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้ งชาติ ต้ านทุ จ ริต ” (Zero
Tolerance & Clean Thailand) และกำหนดพันธกิจ“สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาล
ในการบริห ารจัดการทุกภาคส่ วนแบบบู รณาการและปฏิรู ปกระบวนการป้ องกันและปราบปรามการทุจริต
ทั้งระบบให้มีมาตรฐานสากล” พร้อมทั้งกำหนดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ว่า “ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้
การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) สูงกว่าร้อยละ 50” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสังคมที่มี
พฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง และมีปัจจัยความสำเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์ คือ ทุกภาคส่วนร่วม
ส่ งเสริ ม การกล่ อ มเกลาทางสั ง คมและส่ งเสริ มการเรี ยนรู้ ในทุ กช่ วงวั ยตั้ งแต่ ปฐมวั ย รวมถึ งผนึ กกำลั งและ
ความร่วมมือทุกภาคส่วนในการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมที่นำไปสู่สังคมที่มีค่านิยมร่วมต้านทุจริต และมีวัตถุประสงค์
ที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ สร้างนวัตกรรมในการต่อต้านการทุจริต มีกลไกป้องกันการทุจริตและระบบบริหาร
จั ด การ ตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล โดยมี ปั จ จั ย ความสำเร็ จ คื อ มี ก ระบวนการทำงานด้ านป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต
เปลี่ยนแปลงสู่การทำงานเชิงรุก สามารถป้องกันการทุจริตได้อย่างเท่าทันและมีประสิทธิภาพ มีการบูรณาการ
การทำงานระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ
เด็กและเยาวชน ทั้งนี้ มีความเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ ไม่ทนต่อการทุจริต โดยดำเนินการ
ผ่านกลยุทธ์การปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย ตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม และส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต พร้อมทั้ง
เสริมพลังการมีส่วนร่วมของพลเมือง (Civic Participation) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
และมีความเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก โดยดำเนินการผ่านกลยุทธ์
การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดปัญหาการทุจริต อีกทั้งพัฒนา วิเคราะห์และบูรณาการ
ระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน เพื่อเชื่อมโยงกับแนวทางการยกระดับ
คะแนนดัชนีการรับรู้เรื่องการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย
นอกจากนี้ ทิ ศทางการพั ฒนายุ ทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 ยังมี
ความสอดคล้ องกับ ทิ ศทางของแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ ซึ่งแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้จัดทำขึ้น
บนพื้นฐานของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ถือเป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศ
และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศ
ไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 โดยกำหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้ง แผนงาน/โครงการสำคัญที่ต้องดำเนินการให้เห็น
ผลเป็นรูปธรรมในช่วง 5 ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมของคน สังคม และระบบ
เศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การปลูกฝัง “คนไทยไม่โกง” และยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการเสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาลของ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี อีกด้วย
ทั้งนี้ แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 มีแผนงานและโครงการสำคัญ ที่เกี่ยวข้องกับ
การดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ แผนงานที่ 5.9 การสร้างกลไก “ยับยั้ง”
และ “สร้างความตระหนักรู้”เพื่อป้องกันการทุจริต ที่กล่าวถึงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
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ในสถานศึก ษา ภายใต้ก รอบแนวคิ ด “โรงเรียนสุ จริต” เพื่ อสร้างองค์ ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ ที่ เท่ าทั น
ต่อการเปลี่ยนแปลง ปลูกจิตสำนึก ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ ซึ่งเป็น
คุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในฐานะหน่วยงานหลักที่รับผิ ดชอบงานการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานให้กับเยาวชนส่วนใหญ่ของประเทศ ให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพในอนาคต ตระหนัก ในความสำคัญ
ของการเตรียมการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน
ยุ ทธศาสตร์ ชาติว่ าด้ วยการป้ องกันปราบปรามการทุ จริ ต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) มาอย่างต่อเนื่องโดยดำเนินโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) เพื่อวางรากฐานการปลูกจิตสำนึก
ซึ่งเป็ น กลไกในการป้ องกัน และปราบปรามการทุ จริต ของประเทศชาติ โดยมุ่งเน้ นการพั ฒ นานักเรียน ครู
ผู้ บ ริ ห าร และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาให้ เกิ ด คุ ณ ลั ก ษณะ 5 ประการของโรงเรีย นสุ จ ริ ต โดยเริ่ ม พั ฒ นา
จากกลุ่มเป้าหมายที่เป็นโรงเรียนสุจริตต้นแบบ จำนวน 225 โรงเรียน (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาละ 1 โรงเรียน)
และขยายเครื อ ข่ ายโรงเรี ย นสุ จ ริ ต เพิ่ ม ขึ้ น อย่ างต่ อ เนื่ อ งทุ ก ปี ตั้ งแต่ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 จนครบ
ทุกโรงเรียนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
นอกจากนี้การดำเนินโครงการยังขยายผลให้ครอบคลุมถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งเป็นหน่วยงาน
ในสั งกัดสำนั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น ฐาน ภายใต้กิจ กรรมสำนั กงานเขตพื้นที่การศึ กษาสุจริต
เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการดำเนิ นงานตามภารกิจอย่างโปร่งใส อีกทั้งยังมีการนำเครื่องมือการ
ประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการดำเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ การศึ ก ษา (Integrity and
Transparency Assessment: ITA) มาขยายผลเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในสำนักงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาและสร้ า งกลไกและกระบวนการป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ให้ มี ค วามเข้ ม แข็ ง และเท่ า ทั น
ต่อสถานการณ์การทุจริต สอดคล้องแนวทางของปฏิญญาโรงเรียนสุจริต ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการป้องกัน ด้านการปลูกฝัง
และด้านการสร้างเครือข่าย
เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
สำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ได้ ร่ว มกั บ สำนั ก งาน ป.ป.ช. กำหนดแนวทางการจั ด ทำ
แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และ สำนักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแปลงแนวทางและมาตรการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่ การปฏิบัติโดยกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี
โดยให้ยึดกรอบยุทธศาสตร์หลักทีใ่ ช้ในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิ ช อบให้ ค ำนึ ง ถึ ง ความสอดคล้ อ งกั บ นโยบายรั ฐ บาล ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนแม่บทบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชีย งราย
เขต 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการดำเนินการปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตสำนึกให้มี
วัฒ นธรรมและพฤติก รรมซื่ อสั ตย์ สุ จ ริ ต เพื่ อขั บ เคลื่ อ นการดำเนิน งานให้ เกิด ผลสำเร็จ ตามเป้ าหมายและ
แนวทางการพัฒนาประเทศอย่างเป็นรูปธรรม
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10. วัตถุประสงค์
10.1 เพื่อติดตามผลการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
10.2 เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาระดับเขตพื้นที่
10.3 เพื่อส่งเสริมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา ระดับภาคเหนือ(ประเทศ)
10.4 เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานโรงเรียนในสังกัด ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
10.5 เพือ่ พัฒนาระบบการประเมินสถานศึกษาออนไลน์(ITA) ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
11. เป้าหมาย
11.1 เชิงผลผลิต (Output)
11.1.1 นิเทศติดตามโรงเรียนในสังกัดทุกโรงทีน่ ำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอน
11.1.2 โรงเรียนทุกโรงได้รับการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร
ต้านทุจริตศึกษาใน ระดับเขตพื้นที่
11.1.3 ส่งเสริมโรงเรียนที่เป็นตัวแทนเขตพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ระดับภาคเหนือ(ประเทศ)
11.1.4 พัฒ นาระบบการประเมินสถานศึกษาออนไลน์(ITA) ตามโครงการเสริมสร้างคุณ ธรรม
จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดทุกโรง
11.2 เชิงผลลัพธ์ (Outcome)
11.2.1 โรงเรียนในสังกัดร้อยละ 100 นำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้จัดการเรียนการสอน
11.2.2 โรงเรียนในสังกัดร้อยละ 100 ได้รับการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรมการ
จัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาใน ระดับเขตพื้นที่
11.2.3 โรงเรียนตัวแทนเขตพื้ นที่เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามโครงการเสริมสร้ าง
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ระดับภาคเหนือ(ประเทศ)ได้รับรางวัลระดับภาคเหนือ
11.2.4 โรงเรียนในสังกัดทุกโรงมีผ ลการประเมินสถานศึกษาออนไลน์( ITA) ปี 2565 อยู่ใน
ระดับ AA ร้อยละ 60 ขึ้นไป
12. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน (SPDCA)
กิจกรรมหลัก/
ที่
ระยะเวลา
ขั้นตอนการดำเนินงาน
1 กิจกรรมที่ 1 นิเทศติดตามการจัดหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
1. ขั้นวิเคราะห์(Situation : S)
1.1 วิ เ คราะห์ ส รุ ป ผลจากการนิ เ ทศติ ด ตามการพั ฒ นา
หลั ก สู ต รต้ า นทุ จ ริ ต ศึ ก ษาและการจั ด การเรี ย นการสอนของ พฤศจิกายน – ธันวาคม 2564
โรงเรียนในสังกัด
1.2 วิเคราะห์การบูรณาการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาโรงเรียน
ในสังกัดทุกโรง
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กิจกรรมหลัก/
ขั้นตอนการดำเนินงาน
1.3 วิเคราะห์ สรุป ผลจากการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ ยนเรียนรู้
นวั ต กรรมและกระบวนการ วิ ธีก ารที่ มี ผ ลการปฏิ บั ติ ที่ เป็ น เลิ ศ
(Best Practice) โรงเรียนสุจริตจากสรุปรายงานผลโครงการปี 2564
1.4 วิ เคราะห์ ส รุ ป ผลจากการผลการประเมิ น สถานศึ ก ษา
ออนไลน์ (ITA) โรงเรี ย นในสั ง กั ด ปี 2565 ตามโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
2. 2. ขั้นวางแผน (Plan : P)
2.1 วางแผนการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมและ
กระบวนการ วิธีการที่ มีผ ลการปฏิบั ติที่ เป็น เลิ ศ(Best Practice)
โรงเรียนสุจริตประจำปีการศึกษา 2565
2.2 วางแผนระยะเวลาในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
นวัต กรรมและกระบวนการ วิ ธี ก ารที่ มี ผ ลการปฏิ บั ติ ที่ เป็ น เลิ ศ
(Best Practice) โรงเรียนสุจริตประจำปีการศึกษา 2565
2.3 กำหนดกิ จ กรรมและจำนวนกิ จ กรรมเพื่ อ วางแผน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมและกระบวนการ วิธีการที่มีผลการปฏิบัติ
ที่เป็นเลิศ(Best Practice) โรงเรียนสุจริตประจำปีการศึกษา 2565
2.4 วางแผนการประเมินสถานศึกษาออนไลน์ (ITA) โรงเรียน
ในสั งกัด ปี 2565 ตามโครงการเสริม สร้างคุณ ธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
2.5 วางแผนประชุมชี้แจงเพื่อพัฒนาการประเมินสถานศึกษา
ออนไลน์ (ITA) ผู้ บ ริห ารและครูผู้ รับผิ ดชอบโครงการโรงเรียนใน
สังกัด ปี 2565
2.6 วางแผนประชุ ม ชี้ แ จงเพื่ อ ตรวจผลการดำเนิ น งาน
คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาออนไลน์ (ITA) ผู้บริหารและครู
ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนในสังกัด ปี 2565
3. ขั้นดำเนินการ (Do : D)
3.1 ประชุ ม ชี้ แ จงออนไลน์ ผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นเรื่ อ งการนำ
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปบูณาการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา
3.2 เขียนโครงการและกำหนดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
นวัต กรรมและกระบวนการ วิ ธีก ารที่ มี ผ ลการปฏิ บั ติ ที่ เป็ น เลิ ศ
(Best Practice) โรงเรียนสุจริตประจำปีการศึกษา 2565
3.3 ประชาสั ม พั น ธ์แ ละรั บ สมั ค รครูแ ละโรงเรีย นที่ มี ค วาม
พร้อ มในการส่ งผลต่ อผู้ เรี ย น เพื่ อ นำมาจั ดกิจ กรรมแลกเปลี่ ย น
เรียนรู้นวัตกรรมและกระบวนการ วิธีการที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ
(Best Practice)โรงเรียนสุจริตประจำปีการศึกษา 2565 ในระดับ
เขตพื้นที่
ที่

ระยะเวลา

พฤศจิกายน 2564

พฤศจิกายน 2564
ตุลาคม 2564
สิงหาคม 2565
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ที่

กิจกรรมหลัก/
ระยะเวลา
ขั้นตอนการดำเนินงาน
3.5 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมและกระบวนการ
สิงหาคม 2565
วิธีการที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) โรงเรียนสุจริต
ประจำปีการศึกษา 2565ในระดับเขตพื้นที่เพื่อคัดตัวแทนเข้าร่วม
กิจกรรมในระดับภาคเหนือ(ระดับประเทศ)
3.6 ประชุ ม ชี้ แ จงกรรมการเพื่ อ ตรวจผลการดำเนิ น งาน
พฤศจิกายน 2564
คุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลและความโปร่งใส สถานศึกษา
ออนไลน์ (ITA) ปี 2565 ผู้ บ ริห ารและครูผู้ รับ ผิ ด ชอบโครงการ
โรงเรียนในสังกัด
3.7 ประเมินผลการดำเนินงานคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิ
ธันวาคม 2565
บาลและความโปร่งใส สถานศึกษาออนไลน์(ITA) ปี 2565
3.8 ประกาศผลการประเมิ น ผลการดำเนิ น งานคุ ณ ธรรม
มกราคม 2565
จริ ยธรรม ธรรมาภิบ าลและความโปร่งใส สถานศึกษาออนไลน์
(ITA) ปี 2565
4. ขัน้ ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน (Check : C)
4.1 นิ เ ทศ ติ ด ตามการจั ด การใช้ ห ลั ก สู ต รต้ า นทุ จ ริ ต พฤศจิกายน – ธันวาคม 2564
สถานศึกษาในสังกัดทุกโรง
4.2 ติ ด ตามการเตรี ย มการจั ด กิ จกรรมของครูในสั งกั ด เพื่ อ
มกราคม - มีนาคม 2565
แลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมและกระบวนการ วิธีการที่มีผลการปฏิบัติที่
เป็นเลิศ(Best Practice)โรงเรียนสุจริตประจำปีการศึกษา 2565
4.3 นิ เทศ ติ ด ตามการประเมิ น คุ ณ ธรรมความโปร่งใสการ
ธันวาคม 2564
ปฏิบัติงานสถานศึกษา (ITA)
4.4 ติ ด ตามผลการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ น วั ต กรรมและ
ธันวาคม 2564
กระบวนการ วิธีการที่ มีผ ลการปฏิบั ติที่ เป็นเลิ ศ (Best Practice)
โรงเรียนสุจริตประจำปี การศึกษา 2565 ในระดับเขตพื้น ที่และ
ระดับภาคเหนือ
4.5 ติดตามผลการประเมินผลการดำเนินงานคุณธรรม จริยธรรม
ธันวาคม 2564
ธรรมาภิบาลและความโปร่งใส สถานศึกษาออนไลน์(ITA) ปี 2565
5. ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน และรายงานผลการดำเนินงาน
(Act : A)
5.1 สรุปผลรายงานผลการใช้หลักสูตรต้านทุจริตสถานศึกษา
มีนาคม 2565
ในสังกัดทุกโรง
5.2 รายงานผลการจัดหลักสูตรต้านทุจริตสถานศึกษาในสังกัด
กันยายน 2565
ทุกโรงให้ต้นสังกัด
5.3 รายงานสรุ ป ผลการจั ด กิจ กรรมการแลกเปลี่ ย นเรียนรู้
นวัต กรรมและกระบวนการ วิ ธีก ารที่ มี ผ ลการปฏิ บั ติ ที่ เป็ น เลิ ศ
(Best Practice) ในระดับเขตพื้นที่
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ที่

กิจกรรมหลัก/
ขั้นตอนการดำเนินงาน
5.4 สรุปผลการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสการปฏิบัติงาน
สถานศึกษา (ITA)
5.5 สรุปผลและรายงานผลการจัดกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้
นวั ต กรรมแลกระบวนการ วิ ธี ก ารที่ มี ผ ลการปฏิ บั ติ ที่ เป็ น เลิ ศ
(Best Practice) โรงเรียนสุจริตประจำปีการศึกษา 2565
5.6 รายงานสรุ ป ผลการประเมิ น การดำเนิ น งานคุ ณ ธรรม
จริ ยธรรม ธรรมาภิบ าลและความโปร่งใส สถานศึกษาออนไลน์
(ITA) ปี 2565 โรงเรียนในสังกัด
5.7 สรุ ป ผลและรายงานผลการจั ด กิ จ กรรมดำเนิ น งาน
คุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลและความโปร่งใส สถานศึกษา
ออนไลน์(ITA) ปี 2565 ส่งสพฐ.ประจำปี 2565

ระยะเวลา
มกราคม 2565

13. กิจกรรมใช้งบประมาณ
จำนวน 253,880 บาท (สองแสนห้าหมื่นสามพันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
รวม
ในการใช้งบประมาณ
(บาท)
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 1 นิเทศติดตามการจัดหลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษา (ไตรมาสที่ 2)
ประชุมชี้แ จงผู้ บ ริห ารโรงเรี ยนและวิชาการ
- 38,220
38,220
โรงเรี ย นเรื่องการนำหลั กสู ต รต้านทุจ ริ ตศึก ษา
ไปบูณาการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา
- ค่ า อาหาร อาหารว่ า งผู้ เข้ า ร่ ว มประชุ ม
จำนวน 273 คน x 140= 38,220 (ไตรมาส 1)
รวม กิจกรรมที่ 1
- 38,220
38,220
กิ จ กรรมที่ 2 กิ จ กรรมแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้
นวั ตกรรมและกระบวนการ วิ ธี การที่ มี ผลการ
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice) โรงเรียนสุจริต
(ไตรมาสที่ 4)
2.1 โล่ ร างวั ล และเกี ย รติ บั ต รพร้ อ มกรอบ
35,000
35,000
ประกวดกระบวนการ/วิ ธี ก าร สื่ อ /นวั ต กรรม
ระดับเขตพื้นที่ รวม 35 รางวัล
- ค่ า โล่ ร างวั ล จำนวน 3 5 รางวั ล
รางวัลละ 1,000 = 35,000
2.2 ค่าดำเนินการพัฒนากิจกรรมบริษัทสร้าง
35,000
35,000
การดีโรงเรียนละ 5,000 บาท จำนวน 7 กลุ่ ม
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
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กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
2 .3 ค่ า ดำเนิ น การพั ฒ น ากิ จ กรรม สื่ อ
21,000
นวัตกรรมต้านทุจ ริต โรงเรีย นละ 3,000 บาท
จำนวน 7 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2 .4 ค่ าดำเนิ น การพั ฒ น ากิ จ กรรม
21,000
ภาพยนต์สั้นต้านทุจริตโรงเรียนละ 3,000 บาท
จำนวน 7 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2.5 ค่ า ดำเนิ นการพั ฒ นากิ จ กรรม
35,000
หลั ก สู ต รต้ า นทุ จ ริ ต โรงเรี ย นละ 5,000 บาท
จำนวน 7 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2.6 ค่ า เบี้ ย เลี้ ย งเดิ น ทางร่ ว มกิ จ กรรม
ระดั บ ภาคผู้ รั บ ผิ ด ชอบโครงการจำนวน 3 คน
2,160
3 วัน วันละ 240 บาท (3X3X240=2,160)
- ค่ า น้ ำมั น รถร่ ว มกิ จ กรรม (เห มาจ่ า ย)
1,500
เชียงราย - เชียงใหม่
2.7 สนั บสนุ นตั วแทนเขตพื้ นที่ จำนวน 5
- 25,000
กิจกรรมเป็นค่าดำเนินการพัฒนากิจกรรมหลักสูตร
ต้านทุ จ ริต และเดิ น ทางเข้ าเร่ว มกิจ กรรมระดั บ
ภาคเหนื อ โรงเรียนละ 5,000 บาท 5 X 5000
= 25,000
รวม กิจกรรมที่ 2
- 27,160 148,500
กิจกรรมที่ 3 สรุปผลประเมินผลการดำเนินงาน
คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ธรรมาภิ บ าลและความ
โปร่งใส สถานศึกษาออนไลน์(ITA) ปี 2564
(ไตรมาสที่ 1)
- ค่าที่พักจำนวน 1 วัน x 600 x 23
- 13,800
= 13,800
- ค่าเบีย้ เลี้ยงจำนวน 2 วัน จำนวน 45
- 21,600
คน คนละ 240 บาท
45x2x240=21,600
- ค่าเอกสารประเมิน ITA ออนไลน์
4,600
จำนวน 129 ชุด
รวม กิจกรรมที่ 3
- 35,400
4,600
งบประมาณรวมทั้งสิ้น(ถัวจ่ายทุกรายการ)
- 66,020 153,100

รวม
(บาท)
21,000
21,000
35,000

2,160
1,500
25,000

175,660

13,800
21,600
4,600
40,000
253,880
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14. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ผลผลิต(Output)
1) ร้อยละ100โรงเรียนในสังกัดนำหลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
2) ร้อยละ 100โรงเรียนทุกโรงได้รับการส่งเสริมการ
แลกเปลี่ย นเรีย นรู้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร
ต้านทุจริตศึกษาใน ระดับเขตพื้นที่
3) ร้ อยละ100โรงเรี ย นได้รั บ การคัด เลื อ กครบตาม
รายการนำเสนอผลงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามโครงการ
เสริ ม สร้ า งคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และธรรมาภิ บ าลใน
สถานศึกษา ระดับภาคเหนือ(ประเทศ)
4) ร้ อ ยละ 100 โรงเรี ย นในสั ง กั ด ได้ รั บ ประเมิ น
สถานศึกษาออนไลน์(ITA) ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาโรงเรียน
ผลลัพธ์ (Outcome)
1) โรงเรี ย นในสั งกั ด ร้ อ ยละ 100 นำหลั ก สู ต รต้ าน
ทุจริตศึกษาไปใช้จัดการเรียนการสอน
2) โรงเรีย นในสั งกั ดร้อยละ 100 ได้รับการส่ งเสริม
การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ กิ จ กรรมการจั ด การเรี ย นรู้ ต าม
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาใน ระดับเขตพื้นที่
3) ร้ อ ยละ50โรงเรี ย นตั ว แทนเขตพื้ น ที่ เ ข้ า ร่ ว ม
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ระดับภาคเหนือ
(ประเทศ)ได้รับรางวัลระดับภาคเหนือ
4) โรงเรี ย น ใน สั งกั ด ทุ ก โรงมี ผ ล ก ารป ระเมิ น
สถานศึกษาออนไลน์(ITA) ปี 2564อยู่ในระดับ AA ร้อยละ
60 ขึ้นไป

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้วัด
และประเมินผล

- นิเทศติดตาม

แบบนิเทศ ติดตาม

- ประเมินผลงาน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้

แบบสรุปผล/
ประเมินผล

- ประเมินผลงาน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้

แบบสรุปผล/
ประเมินผล

- ประเมินผลงาน

แบบสรุปผล/
ประเมินผล

-สังเกต/ทดสอบ

แบบสังเกต/
แบบทดสอบ
-แบบนิเทศ ติดตาม
-แบบสรุปรายงาน
ผลการจัดกิจกรรม
-แบบสรุปรายงาน
ผลการจัดกิจกรรม

-นิเทศ ติดตาม
-สรุปรายงานผล
-สรุปรายงานผล

-แบบประเมิน ITA

-แบบสรุปรายงาน
ผลการจัดกิจกรรม

15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
15.1 ผู้บริหารสามารถนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในโรงเรียนได้อย่างมีคุณภาพ
15.2 ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาได้บรรลุผลการเรียนรู้
15.3 นักเรียนมีคุณธรรม ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
15.4 นิเทศติดตามการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในโรงเรียนได้อย่างมีคุณภาพ
15.5 มีข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนสุจริตที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
15.6 โรงเรียนให้บริการชุมชนและผู้ติดต่อราชการอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใส
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1. ชื่อโครงการ พัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)
2. แผนงาน

พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

3. ความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
3.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้
3.3 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน(พ.ศ.2564- 2565) ของ สพฐ. กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการศึกษา
3.4 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ สพป.เชียงราย เขต 4 กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการศึกษา
4. ลักษณะโครงการ

( ) โครงการใหม่

() โครงการต่อเนื่อง

5. ผู้รับผิดชอบ

นายพงศ์พันธุ์ ไชยบุญเรือง และคณะศึกษานิเทศก์

6. ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565
7. สถานที่ดำเนินงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 และโรงเรียนที่เข้าร่วม
โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลในสังกัด
8. งบประมาณดำเนินงานได้จาก () สพฐ. () สพป.เชียงราย เขต 4 ( ) อื่น ๆ (ระบุ)........................
9. หลักการและเหตุผล
ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ
ประจำตำบล ตามนโยบาย “1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ” ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
เพื่ อ พั ฒ นาโรงเรี ย นให้ มี ม าตรฐานตามบริ บ ทของตนเอง เกิ ด ความเท่ า เที ย มครอบคลุ ม ทั่ ว ประเทศ
ลดความเหลื่อมล้ำด้านการจัดการศึกษาของประเทศ โดยการดำเนินงานโครงการยังสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของประเทศในด้านการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม โดยการยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ พัฒนาโรงเรียน
ให้มีความพร้อมในการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เชื่อมโยงสู่อาชีพ
และการมีงานทำ มีทั กษะอาชี พ ที่ส อดคล้ องกับ ความต้ องการของประเทศ พร้อมทั้ งเป็ น คนดี มี คุณ ธรรม
จริยธรรม และมีวินัย สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ นอกจากนั้นเป้าหมายสำคัญ
คือการพัฒ นาโรงเรียนให้ เป็น ศูน ย์กลางการเรียนรู้ของชุมชน เกิดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่ วนทั้งเอกชน
บ้าน วัด รัฐ โรงเรียน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต โดยสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานหลักในการจัดการศึกษา ได้รับมอบหมายนโยบาย
จากนายกรัฐมนตรีให้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)
ให้บรรลุตามเป้าหมาย โดยเร่งดำเนินการโครงการให้เป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านการจัดการศึกษาของประเทศ
ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานโครงการบรรลุวัตถุประสงค์และจุดเน้นของโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
ให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพให้กับนักเรียน ครู
ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลในช่วง
สถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรัส โคโรน่ า 2019 (COVID-19) อย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
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เกิ ด ประโยชน์ สู งสุ ด แก่ ผู้ เรี ย นและโรงเรีย น สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งราย เขต 4
ที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบงานดังกล่าว ซึ่งจากปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่ผ่านมา ได้ดำเนินการส่งเสริมและ
พัฒ นาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ด้านพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนในช่วงการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ด้านพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ด้านการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานในองค์กร และ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้บริหารโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนและการบริหารจัดการโรงเรียนให้มี
คุณภาพ ซึ่งทุกกิจกรรมดำเนินการได้ครบทุกกิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ทุกกิจกรรม ส่งผลให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จึงได้จัดทำโครงการพัฒนา
คุณภาพโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขึ้น เพื่อสนอง
ตอบต่ อ นโยบายของต้ น สั ง กั ด อี ก ทั้ ง เป็ น การพั ฒ นาและเสริ ม สร้ า งให้ โ รงเรี ย นคุ ณ ภาพประจำตำบล
ในสังกัดจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ต้นสังกัดกำหนดไว้ต่อไป
10. วัตถุประสงค์
10.1 เพื่อให้โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล มีความเข้มแข็งทางวิชาการ เป็นสถานศึกษาคุณธรรม มีความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของสถานศึกษา (ITA) เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม งานอาชีพ และสุขภาพอนามัย
เป็นศูนย์รวมการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถให้บริการการศึกษาแก่นักเรียน และชุมชน
10.2 เพื่อพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความพร้อมในทุกด้าน ทั้งสมรรถนะ ศักยภาพ
และความสามารถในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมการบริหาร การจัดการเรียน
การสอน ในช่ ว งสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรน่ า 2019 (COVID-19) โดยมุ่ ง
การจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning)
10.3 เพื่ อ นั ก เรี ย นมี ก ารพั ฒ นาด้ า นสติ ปั ญ ญา (Intelligence Quotient) ความฉลาดทางอารมณ์
(Emotional Quotient) ทัศนคติ (Attitude) มีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย (Physical) และมีพัฒนาทักษะชีวิต
ตามกระบวนการลูกเสือ ปฏิบัติตามค่านิยม 12 ประการ มีคุณลักษณะตามโรงเรียนสุจริต มีคุณธรรมอัตลักษณ์
ตามโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. มีคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรักหวงแหน
และความภูมิใจในชาติ โดยมุ่งให้เป็น คนดี มีวินัย ใช้ห ลักเหตุและผลในการตัดสินใจ รักภูมิปัญญาไทยและ
ศาสตร์พระราชาหลักประสิทธิภาพ และสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษเบื้องต้น
10.4 เพื่อนิ เทศ ติ ดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลในสั งกัดให้ สามารถบริหาร
จัดการและจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพตามบริบทของโรงเรียนจนเกิดประสิทธิผล
11. เป้าหมาย
11.1 เชิงผลผลิต (Output)
11.1.1 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลในสังกัด (29 โรงเรียน) มีความเข้มแข็ง
ทางวิชาการ เป็นสถานศึกษาคุณธรรม มีความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา (ITA) เป็นแหล่งเรียนรู้
ด้านคุณธรรม จริยธรรม งานอาชีพ และสุขภาพอนามัย เป็นศูนย์รวมการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถให้บริการ
การศึกษาแก่นักเรียน และชุมชน
11.1.2 ร้อยละ 100 ของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
ในสังกัดมีความพร้อมในทุกด้าน ทั้งสมรรถนะ ศักยภาพ และความสามารถในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
มีความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมการบริหาร การจัดการเรียนการสอน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยมุ่งการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning)
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11.1.3 ร้ อ ยละ 80 ของนั ก เรี ย นในโรงเรี ย นคุ ณ ภาพประจำตำบลนั ก เรี ย นมี ก ารพั ฒ นา
ด้านสติปัญญา (Intelligence Quotient) ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Quotient) ทัศนคติ (Attitude)
มีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย (Physical) และมีพัฒนาทักษะชีวิตตามกระบวนการลูกเสือ ปฏิบัติตามค่านิยม
12 ประการ มีคุณลักษณะตามโรงเรียนสุจริต มีคุณธรรมอัตลักษณ์ตามโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. มีคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรักหวงแหนและความภูมิใจในชาติ โดยมุ่งให้เป็นคนดี
มีวินัย ใช้หลักเหตุและผลในการตัดสินใจ รักภูมิปัญญาไทยและศาสตร์พระราชาหลักประสิทธิภาพ และสื่อสาร
ด้วยภาษาอังกฤษเบื้ องต้น ผ่านกิจ กรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒ นาผู้ เรียนที่โรงเรียนกำหนดไว้
โดยมีผลการพัฒนานักเรียนผ่านเกณฑ์ที่กำหนดในระดับดีขึ้นไป
11.1.4 โรงเรีย นคุณภาพประจำตำบล 29 โรงเรียน ได้รับ นิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานของ
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลในสังกัดให้สามารถบริหารจั ดการและจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพตามบริบทของ
โรงเรียนจนเกิดประสิทธิผลด้วยวิธีการต่าง ๆ
11.2 เชิงผลลัพธ์ (Outcome)
11.2.1 โรงเรี ย นคุ ณ ภาพประจำตำบลในสั งกั ด (29 โรงเรี ย น) มี ความเข้ มแข็ งทางวิ ชาการ
เป็นสถานศึกษาคุณธรรม มีความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา (ITA) เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรม
จริ ยธรรม งานอาชี พ และสุ ขภาพอนามั ย เป็ นศู นย์ รวมการศึ กษาที่ มี คุ ณ ภาพ สามารถให้ บริการการศึ กษา
แก่นักเรียนและชุมชนอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพตามบริบทของโรงเรียนผ่านผ่านกิจกรรมการเรียนการสอน
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนที่กำหนดไว้
11.2.2 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลในสังกัดมีความพร้อม
ในทุกด้าน ทั้งสมรรถนะ ศักยภาพ และความสามารถในการพัฒ นาคุณภาพการศึกษา มีความคิดสร้างสรรค์
นวัตกรรมการบริหาร การจัดการเรียนการสอน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า
2019 (COVID-19) โดยมุ่งการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) ผ่านการนิเทศภายในโรงเรียน
และการนิเทศจากต้นสังกัด
11.2.3 นักเรียนในโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลนักเรียนมีการพัฒนาด้านสติปัญญา (Intelligence
Quotient) ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Quotient) ทั ศนคติ (Attitude) มี พั ฒนาการด้านร่างกายสมวัย
(Physical) และมีพัฒนาทักษะชีวิตตามกระบวนการลู กเสือ ปฏิบัติตามค่านิยม 12 ประการ มีคุณลักษณะตาม
โรงเรียนสุจริต มีคุณธรรมอัตลักษณ์ตามโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. มีคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม
จริยธรรม มีความรักหวงแหนและความภูมิใจในชาติ โดยมุ่งให้เป็นคนดี มีวินัย ใช้หลักเหตุและผลในการตัดสินใจ
รักภู มิปั ญญาไทยและศาสตร์ พระราชาหลั กประสิ ทธิภาพ และสื่ อสารด้วยภาษาอังกฤษเบื้ องต้น ผ่ านกิจกรรม
การเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่โรงเรียนกำหนดไว้ โดยมีผลการพัฒนานักเรียนผ่านเกณฑ์ ที่กำหนด
ในระดับดีขึ้นไป
11.2.4 โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 29 โรงเรียนที่ได้รับนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานด้วย
รูปแบบต่าง ๆ สามารถบริหารจัดการและจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพตามบริบทของโรงเรียนจนเกิดประสิทธิผล
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12. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน (SPDCA)
กิจกรรมหลัก/
ที่
ขั้นตอนการดำเนินงาน
1 1. ขั้นวิเคราะห์ (Situation : S)
1.1 ศึกษาผลการดำเนินงานและการนิเทศติดตามโรงเรียน
คุณภาพจากปีที่ผ่านมา
1.2 ศึ ก ษาสภาพความต้ อ งการจากผลการนิ เทศ ติ ด ตาม
ความพึงพอใจจากปีที่ผ่านมา
2 2. ขั้นวางแผน (Plan : P)
2.1 ศึ ก ษาแนวทางการดำเนิ น งานในโครงการโรงเรี ย น
คุณภาพประจำตำบล
2.2 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
2.3 พั ฒ นา จั ด ทำเครื่ อ งมื อ นิ เทศ ติ ด ตามโรงเรี ย น และ
จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศ
3 3. ขั้นดำเนินการ (Do : D)
กิ จ กรรมที่ 1 นิ เทศ ติ ด ตามโรงเรี ย นคุ ณ ภาพประจำตำบล
ในการบริหารจัดการและจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ
1) ประชุมคณะกรรมการ
2) จั ด ทำห นั งสื อ ราชการแจ้ ง กำห นดการนิ เท ศและ
ประสานงานโรงเรียนในการนิเทศ
3) ดำเนินการนิเทศ ติดตามโรงเรียน
กิจกรรมที่ 2 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการ
โรงเรี ยนคุณ ภาพประจำตำบลให้มีคุณ ภาพสำหรับผู้บ ริหาร
โรงเรียน
1) ประชุมคณะกรรมการ
2) จั ดทำหนั งสื อราชการแจ้ งกำหนดการและประสานงาน
โรงเรียนในการดำเนินกิจกรรม
3) ดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการโรงเรียน
คุณภาพประจำตำบลให้มีคุณภาพสำหรับผู้บริหารโรงเรียน
4 4. ขั้นตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน (Check : C)
4.1 ติดตาม ตรวจสอบผลการนิเทศ
4.2 ประเมินความพึงพอใจในการนิเทศ
4.3 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ
5 5. ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน และรายงานผลการดำเนินงาน
(Act : A)
5.1 รวบรวมผลการดำเนินงาน
5.2 สังเคราะห์ผลการดำเนินงาน
5.3 สรุปรายงานผลการดำเนินงาน

ระยะเวลาดำเนินงาน
ไตรมาสที่ 1
ตุลาคม 2564

ไตรมาสที่ 1 - ไตรมาสที่ 2
พฤศจิกายน 2564 - มกราคม 2565

ไตรมาสที่ 2 – ไตรมาสที่ 4
มกราคม 2565 – สิงหาคม 2565

ไตรมาสที่ 3
เมษายน 2565 – มิถุนายน 2565

ไตรมาสที่ 4
กรกฎาคม 2565 – กันยายน 2565

ไตรมาสที่ 4
กรกฎาคม 2565 – กันยายน 2565
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13. กิจกรรมใช้งบประมาณ
จำนวน 14,680 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
กิจ กรรมที่ 1 นิ เทศ ติ ดตามโรงเรียนคุ ณ ภาพ
ประจำตำบลในการบริ หารจั ดการและจั ดการ
เรียนรู้ให้มีคุณภาพ (ไตรมาสที่ 2 - 4)
1.1 ประชุมถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้
การแนวทางการพั ฒ นานวั ต กรรมโรงเรี ย น
คุณภาพประจำตำบล
- ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
2,100
(140 บาท/คน x 15 คน X 1 วัน)
1.2 ประชุมนิเทศ ติดตามโรงเรียนคุณ ภาพ
ประชุมจัดทำ VTR 5 โรงเรียน
- ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
(140 บาท/คน x 10 คน X 5 วัน)
7,000
-

รวม
(บาท)

2,100

7,000

รวม กิจกรรมที่ 1
กิจกรรมที่ 2 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ศึกษาดูงานการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพ
ประจำตำบลให้มีคุณภาพสำหรับผู้บริหารโรงเรียน
(ไตรมาสที่ 3)
ประชุมคัดเลือก ประเมิน นำเสนอนวัตกรรม
วิธีปฏิบัติที่ดีของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
- ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
(140 บาท/คน x 15 คน X 1 วัน)
- ค่าวัสดุ กรอบเกียรติบัตร 120 บาท/ชิ้น
จำนวน 29 ชิ้น

-

9,100

-

9,100

-

2,100

-

2,100

-

3,480

-

3,480

รวม กิจกรรมที่ 2
งบประมาณรวมทั้งสิ้น(ถัวจ่ายทุกรายการ)

-

5,580
14,680

-

5,580
14,680
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14. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ผลผลิต(Output)
1) ร้อยละ 100 ของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลในสังกัด
(29 โรงเรียน) มีความเข้มแข็งทางวิชาการ เป็นสถานศึกษาคุณธรรม
มีความโปร่งใสในการดำเนิ นงานของสถานศึกษา (ITA) เป็น
แหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม งานอาชีพ และสุขภาพ
อนามัย เป็นศูนย์รวมการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถให้บริการ
การศึกษาแก่นักเรียน และชุมชน
2) ร้อยละ 100 ของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ในโรงเรี ย นคุ ณ ภาพประจำตำบลในสั งกั ด มี ค วามพร้ อ ม
ในทุกด้าน ทั้งสมรรถนะ ศักยภาพ และความสามารถในการ
พัฒ นาคุณภาพการศึกษา มีความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรม
การบริหาร การจัดการเรียนการสอน ในช่วงสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
โดยมุ่งการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning)
3) ร้อยละ 80 ของนักเรียนในโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
นักเรียนมีการพัฒนาด้านสติปัญญา (Intelligence Quotient)
ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Quotient) ทัศนคติ
(Attitude) มีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย (Physical) และ
มีพัฒนาทักษะชีวิตตามกระบวนการลูกเสือ ปฏิบัติตามค่านิยม
12 ประการ มีคุ ณลั กษณะตามโรงเรียนสุ จริต มี คุณธรรม
อัตลักษณ์ตามโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. มีคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรักหวงแหน
และความภูมิใจในชาติ โดยมุ่งให้เป็นคนดี มีวินัย ใช้หลักเหตุ
และผลในการตั ด สิ น ใจ รั ก ภู มิ ปั ญ ญาไทยและศาสตร์
พระราชาหลักประสิทธิภาพ และสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ
เบื้องต้น ผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนที่โรงเรียนกำหนดไว้ โดยมีผลการพัฒนานักเรียนผ่าน
เกณฑ์ที่กำหนดในระดับดีขึ้นไป
4) โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 29 โรงเรียน ได้รับนิเทศ
ติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
ในสั งกั ดให้ ส ามารถบริ ห ารจั ด การและจั ดการเรี ยนรู้ ให้ มี
คุณภาพตามบริบทของโรงเรียนจนเกิดประสิทธิผลด้วยวิธีการ
ต่าง ๆ

วิธีการวัดและ
ประเมินผล
- การนิเทศ
- การตรวจสอบเอกสาร

เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล
- แบบนิเทศ
- เอกสารประกอบ

- การนิเทศ
- แบบนิเทศ
- การตรวจสอบเอกสาร - เอกสารประกอบ
- ประเมินความพึงพอใจ - แบบประเมินความ
พึงพอใจ

- นิเทศ ติดตาม
การดำเนิ นการจัดการ
เรียนรู้
- การตรวจสอบเอกสาร

- แบบนิเทศ ติดตาม
- แบบรายงานผลการ
ประเมินนักเรียน
(เอกสารชั้นเรียน)

- นิเทศ ติดตาม
- แบบนิเทศ ติดตาม
การดำเนินการจัดการ - แบบประเมินความ
เรียนรู้
พึงพอใจ
- ประเมินความพึงพอใจ
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ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ผลลัพธ์ (Outcome)
1) โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลในสังกัด (29 โรงเรียน)
มี ค วามเข้ ม แข็ งทางวิ ช าการ เป็ น สถานศึ ก ษาคุ ณ ธรรม
มีความโปร่งใสในการดำเนิ นงานของสถานศึกษา (ITA) เป็น
แหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม งานอาชีพ และสุขภาพอนามัย
เป็นศูนย์รวมการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถให้บริการการศึกษา
แก่นักเรียน และชุมชนอย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพตามบริบท
ของโรงเรี ย นผ่ า นผ่ า นกิ จ กรรมการเรี ย นการสอนและ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนที่กำหนดไว้
2) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน
คุณ ภาพประจำตำบลในสั งกัดมีความพร้อมในทุกด้านทั้ ง
สมรรถนะ ศั ก ยภาพ และความสามารถในการพั ฒ นา
คุ ณ ภาพการศึ ก ษา มี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ น วั ต กรรมการ
บริห าร การจั ดการเรีย นการสอน ในช่ว งสถานการณ์ การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
โดยมุ่ งการจั ด การเรี ย นรู้ แ บบเชิ ง รุ ก (Active Learning)
ผ่านการนิเทศภายในโรงเรียนและการนิเทศจากต้นสังกัด
3) นั กเรีย นในโรงเรียนคุณ ภาพประจำตำบลนักเรียน
มี ก ารพั ฒ นาด้ า นสติ ปั ญ ญ า (Intelligence Quotient)
ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Quotient) ทัศนคติ
Attitude) มีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย (Physical) และ
มี พั ฒ นาทั ก ษะชี วิต ตามกระบวนการลู ก เสื อ ปฏิ บั ติ ต าม
ค่ านิ ย ม 12 ประการ มี คุ ณ ลั ก ษณะตามโรงเรี ย นสุ จ ริ ต
มีคุณธรรมอัตลักษณ์ตามโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. มีคุณภาพ
ชี วิ ต ที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
มีความรักหวงแหนและความภูมิใจในชาติ โดยมุ่งให้เป็นคนดี
มีวินัย ใช้หลักเหตุและผลในการตัดสินใจ รักภูมิปัญญาไทย
และศาสตร์ พระราชาหลั กประสิ ทธิภ าพ และสื่อสารด้ว ย
ภาษาอังกฤษเบื้องต้น ผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนและ
กิจ กรรมพั ฒ นาผู้ เรี ย นที่ โรงเรีย นกำหนดไว้ โดยมี ผ ลการ
พัฒนานักเรียนผ่านเกณฑ์ที่กำหนดในระดับดีขึ้นไป
4) โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 29 โรงเรียนที่ได้รับ
นิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานด้วยรูปแบบต่าง ๆ สามารถ
บริหารจัดการและจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพตามบริบทของ
โรงเรียนจนเกิดประสิทธิผล

วิธีการวัดและ
ประเมินผล
- การนิเทศ
- การตรวจสอบเอกสาร

เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล
- แบบนิเทศ
- เอกสารประกอบ

- การนิเทศ
- แบบนิเทศ
- การตรวจสอบเอกสาร - เอกสารประกอบ
- ประเมินความพึงพอใจ - แบบประเมินความ
พึงพอใจ

- นิเทศ ติดตาม
การดำเนินการจัดการ
เรียนรู้
- การตรวจสอบเอกสาร

- แบบนิเทศ ติดตาม
- แบบรายงานผลการ
ป ร ะ เมิ น นั ก เรี ย น
(เอกสารชั้นเรียน)

- นิเทศ ติดตาม
- แบบนิเทศ ติดตาม
การดำเนินการจัดการ - แบบประเมินความ
เรียนรู้
พึงพอใจ
- ประเมินความพึงพอใจ
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15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
15.1 สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึก ษาประถมศึ กษาเชี ยงราย เขต 4 มีโรงเรีย นคุ ณ ภาพประจำตำบล
อย่างน้อยตำบลละ 1 โรงเรียน ที่มีความเข้มแข็งทางวิชาการ มีคุณธรรมจริยธรรม งานอาชีพ และสุขภาพอนามัย
ให้บริการการศึกษาแก่นักเรียนและชุมชน อย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
15.2 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล มีความพร้อมในทุกด้าน
ทั้งสมรรถนะและศักยภาพในการบริหารจัดการ ตลอดจนมีความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนการสอน
15.3 นักเรียนทุกคนในโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ได้รับโอกาสและเข้าถึงการบริการและสวัสดิการ
ทางการศึกษาที่มีคุณภาพ และเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ
และสังคมในท้องถิ่นชนบท
15.4 นักเรียนในโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ได้รับการพัฒนา ทั้งด้านสติปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์
ทัศนคติ และพัฒนาการด้านร่างกายที่เหมาะสมกับช่วงวัย ควบคู่กับการปฏิบัติตามค่านิยม 12 ประการ
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1. ชื่อโครงการ พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
2. แผนงาน

พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

3. ความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
3.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้
3.3 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน(พ.ศ.2564- 2565) ของ สพฐ. กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการศึกษา
3.4 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ สพป.เชียงราย เขต 4 กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการศึกษา
4. ลักษณะโครงการ

( ) โครงการใหม่

5. ผู้รับผิดชอบ

นางไพรฑูลย์ สายโท

(✓) โครงการต่อเนื่อง

6. ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565
7. สถานที่ดำเนินงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
8. งบประมาณดำเนินงานได้จาก ( ) สพฐ. (✓) สพป.เชียงราย เขต 4 ( ) อื่น ๆ (ระบุ)............................
9. หลักการและเหตุผล
ด้วยกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐานศูน ย์การศึกษาพิเศษพ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ สำหรับให้
สถานศึกษา ใช้เป็นแนวทางดำเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและเตรียมการสำหรับ
การประเมิน คุณภาพภายนอกซึ่งจะทำให้เ กิดความมั่นใจว่าการจัด การศึ กษาของสถานศึ กษามี คุ ณ ภาพ
ได้มาตรฐานและคงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานจากการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
จากการดำเนินงานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 พบว่าการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายใน ของสถานศึกษา
ร้อยละ 100 มีผลการประเมินโรงเรียนในระดับดีขึ้นไป ส่วนผลการนิเทศ พบว่า โรงเรียนดำเนินงานการประกัน
คุณภาพไม่เป็นไปตามระบบของระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และด้านการจัดทำรายงานผล
การประเมินตนเองของสถานศึกษา ( SAR ) ยังไม่สอดคล้องตามเกณฑ์การประเมิน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริม
การดำเนินงานระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 กฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา
๒๕๖๑ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ พ.ศ. 2561 และเพื่อให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วง
อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก จึงจำเป็นต้องจัดทำโครงการ กิจกรรมและ
ภาระงานที่ต้องดำเนินการร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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10. วัตถุประสงค์
10.1 เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียน ดำเนินการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ตามกฎกระทรวงว่ า ด้ ว ยการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา พ.ศ. 2561 ให้เกิดการทำงานอย่ างยั่ งยื นและ
เตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก
10.2 เพื่อให้โรงเรียนสามารถจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ( SAR ) ตามเกณฑ์
การประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
11. เป้าหมาย
11.1 เชิงผลผลิต (Output)
11.1.1 โรงเรียนในสังกัดจำนวน 128 โรงเรียน ดำเนินการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 อย่างต่อเนื่อง
เป็นระบบตามหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและมีความพร้อมรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก
11.1.2 โรงเรียนในสังกัดจำนวน 128 โรงเรียน สามารถจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองที่มี
ประสิทธิภาพและจัดส่งรายงานผลการตนเองผ่านระบบรายงานออนไลน์ได้ (E-Sar )
11.2 เชิงผลลัพธ์ (Outcome)
11.2.1 โรงเรียนดำเนินงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา และสามารถนำความรู้ไปใช้
เป็นแนวทางในการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาได้มี
11.2.2 โรงเรียนจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ( SAR ) ตามเกณฑ์การ
ประเมิน ระบบการประกัน คุ ณภาพภายในของสถานศึ กษาและ เป็นแบบอย่าง เผยแพร่ให้ผู้มีส ่วนเกี่ยวข้ อง
ได้รับทราบผลการประเมิน
12. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน (SPDCA)
กิจกรรมหลัก/
ที่
ขั้นตอนการดำเนินงาน
1 1. ขั้นวิเคราะห์ (Situation : S)
1.1 วิเคราะห์ผลการดำเนินงานระบบการประกันคุ ณภาพ
ภายในของสถานศึกษาจากรายงานSAR
1.2 วิเคราะห์ผลการนิเทศติดตามการดำเนินงานประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา
2 2. ขั้นวางแผน (Plan : P)
2.1 ออกแบบ วางแผนการขับเคลื่อนการพัฒ นาระบบ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
2.2 ศึกษา วางแผน แนวทางส่งเสริมการดำเนินงานเพื่อ
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
2.3 จัดทำโครงการ

ระยะเวลา

ตุลาคม – พฤศจิกายน 2564

ตุลาคม - ธันวาคม 2564
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กิจกรรมหลัก/
ขั้นตอนการดำเนินงาน
3 3. ขั้นดำเนินการ (Do : D)
3.1 กิจกรรมที่ 1 แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
การส่งเสริม พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
3.2 กิจกรรมที่ 2 ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจการดำเนินงาน
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และการจัดทำ
รายงานผลการประเมินตนเอง(SAR ) และการนำส่งผ่านระบบ
ออนไลน์ (E-Sar )
1) ประชุมประจำเดือนผู้บริหาร
2) อบรมเชิงปฏิบัติการ
3.3 กิจกรรมที่ 3 นิเทศ กำกับและติดตาม การดำเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
3.4 กิ จ กรรมที ่ 4 การมอบรางวั ลสถานศึกษาที่ ม ีระบบ
การประกันคุณภาพที่เป็นระบบ
ที่

4 4. ขั้นตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน (Check : C)
4.1 กิจกรรมที่ 5 ประชุมสรุปสะท้อนผลการนิเทศ
4.2 กิจกรรมที่ 6 การสังเคราะห์รายงานการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา
5 5. ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน และรายงานผลการดำเนินงาน
(Act : A)
5.1 กิจกรรมที่ 7 สรุปผลการนิเทศส่งเสริมการดำเนินงาน
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
5.2 กิจกรรมที่ 8 สรุปผลการสังเคราะห์รายงานการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา
5.3 กิจกรรมที่ 9 จัดทำรายงาน สรุปผล

ระยะเวลา

ตุลาคม 2564 – สิงหาคม 2565

กรกฎาคม – กันยายน 2565

กรกฎาคม – กันยายน 2565
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13. กิจกรรมใช้งบประมาณ
จำนวน 33,240บาท ( สามหมื่นสามพันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน ) รายละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 1 แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน
การดำเนินงานการส่งเสริม พัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา (ไตรมาสที่ 1)
รวม กิจกรรมที่ 1
กิ จกรรมที่ 2 ประชุ มชี ้ แจงสร้ างความเข้ าใจ
การดำเนิ น งานระบบการประกั น คุ ณ ภาพ
ภายในสถานศึกษา และการจั ดทำรายงานผล
การประเมินตนเอง(SAR ) และการนำส่งผ่าน
ระบบออนไลน์ (E-Sar ) (ไตรมาสที่ 2)
2.1 ประชุมผู้บริหารออนไลน์
ค่ า อาหารและอาหารว่ า ง สำหรั บ
คณะทำงาน จำนวน 15 คน คนละ 140 บาท
2.2 อบรมเชิ ง ปฏิ บ ั ต ิ ก ารครู ผ ู ้ ร ั บ ผิ ด ชอบ
ระบบการประกั น คุ ณ ภาพภายในสถานศึกษา
จำนวน 128 โรงเรียน 1 สาขา 4 ห้องเรียน
2.2.1 โรงเรียนในอำเภอเทิง จำนวน
47 โรงเรียน 47 ×140 =6,580 บาท และ
คณะทำงาน 14 คน 14 ×140 =1,960 บาท
2.2.2 โรงเรียนในอำเภอเชียงของและ
อำเภอขุ นตาลจำนวน46 โรงเรี ยน46 ×140
=6,440 บาท และคณะทำงาน 14 คน 14 ×140
=1,960 บาท
2.2.3 โรงเรียนในอำเภอเวียงแก่นและ
อำเภอพญาเม็งราย จำนวน 41 โรงเรียน
41 ×140 =5,740 บาท และคณะทำงาน 14
คน 14 ×140 =1,960 บาท
(หมายเหตุ : ดำเนินการตามกลุ่มอำเภอโดย
เน้นมาตรการความปลอดภัย)
2.3 ค่าเอกสารสำหรับการประชุม จำนวน
130 เล่ม เล่มละ 50 บาท
รวม กิจกรรมที่ 2
กิจกรรมที่ 3 นิเทศ กำกับและติดตามการดำเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (ไตรมาสที่ 2,3)
รวม กิจกรรมที่ 3

รวม
(บาท)

-

-

-

-

-

2,100

-

2,100

-

8,540

-

8,540

-

8,400

-

8,400

-

7,700

-

7,700

6,500

-

-

6,500

6,500
-

26,740
-

-

33,240
-

-

-

-

-
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กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
กิ จ กรรมที ่ 4 การมอบรางวัลสถานศึกษาที ่ มี
ระบบการประกันคุณภาพที่เป็นระบบ
(ไตรมาสที่ 4)
รวม กิจกรรมที่ 4
กิจกรรมที่ 5 ประชุมสรุปสะท้อนผลการนิเทศ
(ไตรมาสที่ 3,4)
รวม กิจกรรมที่ 5
กิจกรรมที่ 6 การสังเคราะห์รายงานการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา
(ไตรมาสที่ 4)
รวม กิจกรรมที่ 6
กิ จ กรรมที ่ 7 สรุ ป ผลการนิ เ ทศส่ ง เสริ ม
การดำเนินงานระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
(ไตรมาสที่ 4)
รวม กิจกรรมที่ 7
กิจกรรมที่ 8 สรุปผลการสังเคราะห์รายงาน
การประเมินตนเองของสถานศึกษา
(ไตรมาสที่ 4)
รวม กิจกรรมที่ 8
กิจกรรมที่ 9 จัดทำรายงาน สรุปผล
(ไตรมาสที่ 4)
รวม กิจกรรมที่ 9
งบประมาณรวมทั้งสิ้น(ถัวจ่ายทุกรายการ)
6,500 26,740
-

รวม
(บาท)

-

-

-

33,240

14. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ผลผลิต (Output)
1) โรงเรียนในสังกัดจำนวน 128 โรงเรียนดำเนินการ
พั ฒนาระบบการประกั น คุ ณ ภาพการศึ กษาภายใน
สถานศึกษา ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561 อย่างต่อเนื่อง เป็นระบบตาม
หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธ ี ก ารประกั น คุ ณ ภาพภายใน
สถานศึกษาและมีความพร้อมรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้วัด
และประเมินผล

- นิเทศติดตามการดำเนินงาน -แบบนิเทศ
ระบบการประเมิ นคุ ณภาพ -แบบสอบถาม
ตามมาตรฐานการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐานเพื่อการประกัน
คุณภาพภายในของ
สถานศึกษา
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วิธีการวัดและ
เครื่องมือที่ใช้วัด
ประเมินผล
และประเมินผล
2) โรงเรียนในสังกัดจำนวน 128โรงเรียนสามารถ - นิ เทศติ ดตามการจั ด ทำ -แบบนิเทศ
จัดทำรายงานผลการประเมินตนเองที่มีประสิทธิภาพและ รายงานผลการประเมิ น -แบบสอบถาม
จัดส่งรายงานผลการตนเองผ่านระบบรายงานออนไลน์ได้ ตนเองของสถานศึกษา
(E-Sar )
ผลลัพธ์ (Outcome)
1) โรงเรียนดำเนินงานประเมินคุณภาพภายในของ - การนิเทศ
- แบบบันทึกการนิเทศ
สถานศึกษา และสามารถนำความรู้ไปใช้ เป็นแนวทาง
ในการประเมินคุ ณภาพตามมาตรฐานเพื่ อการประกั น
คุณภาพภายในของสถานศึกษาได้มี
- ตรวจสอบสั ง เคราะห์ - รายงานการการ
2) โรงเรียนจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง รายงานการการประเมิ น ประเมินตนเอง ( SAR )
ของสถานศึกษา ( SAR ) ตามเกณฑ์การประเมินระบบ ตนเอง ( SAR )
- รายงานผลการประเมิน
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและ เป็น - ผลการประเมินของ สมศ. ของสมศ.
แบบอย่าง เผยแพร่ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้รับทราบผล
การประเมิน
ตัวชี้วัดความสำเร็จ

15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
15.1 โรงเรียนมีการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับมาตรฐานและการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐานที่กำหนดสถานศึกษาทุกโรงมีการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึ กษา
อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบและพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก
15.2 โรงเรียนที่ได้รับการรับการประเมินคุณภาพภายนอก มีผลการประเมินในระดับดีขึ้นไปทุกมาตรฐาน
15.3 โรงเรียนมีผลการประเมินพัฒนาการเด็กในระดับปฐมวัยและสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการพัฒนา
คุณภาพภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาสูงขึ้นเชียงราย เขต 4
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1. ชื่อโครงการ บริหารจัดการศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน
2. แผนงาน

พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

3. ความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
3.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
3.3 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน(พ.ศ.2564- 2565) ของ สพฐ. กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการศึกษา
3.4 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ สพป.เชียงราย เขต 4 กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการศึกษา
4. ลักษณะโครงการ

( ) โครงการใหม่

(✓) โครงการต่อเนื่อง

5. ผู้รับผิดชอบ

นางสาวยุพนิ บุญประเสริฐ , นางสาวสุพรรณ ปัญญาเหมือง

6. ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565
7. สถานที่ดำเนินงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔
8. งบประมาณดำเนินงานได้จาก ( ) สพฐ. (✓) สพป.เชียงราย เขต 4 ( ) อื่น ๆ (ระบุ)............................
9. หลักการและเหตุผล
กระทรวงศึกษาธิการได้กระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาให้กับเขตพื้นที่ก ารศึกษา เพื่อให้
เขตพื้นที่การศึกษามีระบบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามกฎกระทรวง
ว่าด้ว ย ระบบ หลั ก เกณฑ์ และวิธีการประกั นคุ ณ ภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 โดยให้ ส ำนัก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามีอำนาจหน้าที่ดำเนินการให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ภายใต้การส่งเสริม สนับสนุน และกำกับดูแลของหน่วยงานต้นสังกัด
จากเหตุผลความเป็นมาดังกล่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จึงมีแนวทาง
การดำเนินงานยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) เพื่อให้สถานศึกษาได้รับการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศอย่างเป็นระบบต่อเนื่องและทั่วถึงรวมทั้งมีแนวทางการดำเนินงานยกระดับคุณภาพงานวิชาการ
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัด จึงจัดทำโครงการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน
กิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพองค์คณะบุคคลและเครือข่ายการศึกษาขึ้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนในสังกัดให้ได้ตามมาตรฐาน
10. วัตถุประสงค์
10.1 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาองค์คณะบุคคล (ก.ต.ป.น.) ในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
10.2 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา และศูนย์เครือข่ายการศึกษาตำบล
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
10.๓ เพื่ อ นิ เทศ ติ ด ตาม และประเมิ น ผลการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของโรงเรี ย นในสั ง กั ด
โดยคณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น. ประจำเขตพื้นที่การศึกษา
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10.๔ เพือ่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานโครงการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน กิจกรรมพัฒนา
ประสิทธิภาพองค์คณะบุคคลและเครือข่ายการศึกษา
11. เป้าหมาย
11.1 เชิงปริมาณ
11.1.1 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จำนวน ๑๒๘ โรงเรียน
๑ สาขา ๔ ห้องเรียน ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพการศึกษา
11.1.2 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา จำนวน ๗ กลุ่มฯ และศูนย์เครือข่ายการศึกษาตำบล
จำนวน ๒๖ ตำบล ได้รับส่งเสริม สนับสนุน ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
11.2 เชิงคุณภาพ
11.2.1 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จำนวน ๑๒๘ โรงเรียน
๑ สาขา ๔ ห้องเรียน มีผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
11.2.2 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา และศูนย์เครือข่ายการศึกษาตำบล มีผลการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
12. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน ( SPDCA )
กิจกรรมหลัก/
ที่
ระยะเวลา
ขั้นตอนการดำเนินงาน
1 กิจกรรมที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
(ไตรมาสที่ ๑ - ๔)
1. ขั้นวิเคราะห์ (Situation : S)
วิ เคราะห์ บ ริ บ ท ผลการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของ
ตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๔
โรงเรีย นในสั งกัดสำนั กงานเขตพื้ นที่ การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต4 ในปีการศึกษาที่ผ่านมา ที่แสดงถึงคุณภาพของ
ผู้เรียนที่เกิดจากการบริหารและการจัดการศึกษา
2. ขั้นวางแผน (Plan : P)
2.๑ ส่ ง หนั ง สื อ ราชการเชิ ญ ประชุ ม แก่ ค ณะกรรมการ
ก.ต.ป.น.
๒.๒ จั ด เตรี ย มสารประกอบการประชุ ม คณะกรรมการ
ตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๔
ก.ต.ป.น. 2 เดือน/ 1 ครั้ง รวม 6 ครั้งต่อปี
๒.๓ จัดเตรียมสารประกอบการประชุม คณะอนุกรรมการ
อ.ก.ต.ป.น. ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง รวม ๒ ครั้ง ต่อปี
3. ขั้นดำเนินการ (Do : D)
3.1 ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. เพื่อติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 2 เดือน/ 1 ครั้ง รวม 6 ครั้งต่อปี
และสรุปผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา พฤศจิกายน ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕
๓.๒ ประชุมคณะอนุกรรมการ อ.ก.ต.ป.น. เพื่อออกนิเทศ
ติดตามการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง รอง ๒ ครั้ง
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กิจกรรมหลัก/
ขั้นตอนการดำเนินงาน
4. ขั้นตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน (Check : C)
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.ติดตาม ตรวจสอบ ประเมิ นผล
การบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
5. ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน และรายงานผลการดำเนินงาน
(Act : A)
5.1 รวบรวมผลการดำเนินงาน
5.2 สังเคราะห์ผลการดำเนินงาน
5.3 สรุปรายงานผลการดำเนินงาน
2 กิจกรรมที่ ๒ ส่งเสริมความร่วมมือเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา (ไตรมาสที่ ๒,๔)
1. ขั้นวิเคราะห์ (Situation : S)
ศึกษาวิเคราะห์ สภาพความร่วมมือเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา สพป.เชียงราย เขต 4
2. ขั้นวางแผน (Plan : P)
2.1 ส่งหนังสือราชการเชิญประชุม คณะกรรมการกลุ่ ม ฯ
และประธานศูนย์ฯ เข้าร่วมประชุม
๒.๒ จัดเตรียมเอกสาร ระเบียบวาระการประชุม ฯ
3. ขั้นดำเนินการ (Do : D)
๓.1 ประชุ มคณะกรรมการกลุ่ มเครื อข่ายพั ฒ นาคุณ ภาพ
การศึกษาและประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษาตำบล
๓.๒ ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็น
ฐาน(Area Based Management) (ศู นย์ เครื อข่ ายการศึ กษาตำบล
ศูนย์ละ ๕,๐๐๐ บาท) และรูปแบบการบริหารกระจายอำนาจ(Cluster)
(กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มละ ๕๐,๐๐๐ บาท)
4. ขั้นตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน (Check : C)
ติดตาม ประเมินผลการประชุม
5. ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน และรายงานผลการดำเนินงาน
(Act : A)
สรุปรายงานผลการดำเนินงาน
๓ กิจกรรมที่ ๓ ส่งเสริมความร่วมมือเครือ ข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา (ไตรมาส ๒,๔)
1. ขั้นวิเคราะห์ (Situation : S)
ศึกษาวิเคราะห์ สภาพการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา
2. ขัน้ วางแผน (Plan : P)
2.1 ส่งหนังสือราชการเชิญคณะ อ.ก.ต.ป.น. เข้าร่วมประชุม
๒.๒ จัดเตรียมเอกสาร ระเบียบวาระการประชุมฯ
ที่

ระยะเวลา
พฤศจิกายน ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕

พฤศจิกายน ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕

พฤศจิกายน ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕

พฤศจิกายน ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕

พฤศจิกายน ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕

พฤศจิกายน ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕
สิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๕

มกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

พฤศจิกายน ๒๕๖๔ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
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ที่

กิจกรรมหลัก/
ระยะเวลา
ขั้นตอนการดำเนินงาน
3. ขั้นดำเนินการ (Do : D)
๓.1 ประชุมคณะ อ.ก.ต.ป.น.เพื่อชี้แจงแนวทางการนิเทศ
ติดตาม
๓.๒ นิเทศ ติดตาม การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนในสังกัด
มกราคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕
๓.๓ โครงการส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการโดยใช้
พื้ น ที่ เป็ น ฐาน (แลกเป้ า) ของกลุ่ ม เครื อ ข่ ายพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึกษา
๓.๔ โครงการส่งเสริม สนับสนุนการบริ หารจัดการโดยใช้
พื้นที่เป็นฐาน (แลกเป้า) ของศูนย์เครือข่ายการศึกษาตำบล
4. ขั้นตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน (Check : C)
มกราคม – กันยายน ๒๕๖๕
ติดตาม ประเมินผลการประชุม
5. ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน และรายงานผลการดำเนินงาน
(Act : A)
สิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๕
สรุปรายงานผลการดำเนินงาน
กิ จ กรรมที่ ๔ การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ แ ละนำเสนอผลการ
ดำเนินงานโครงการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
กรกฎาคม ๒๕๖๕
(ไตรมาส ๔)
1. ขั้นวิเคราะห์ (Situation : S)
ศึกษาวิเคราะห์ สภาพการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา
2. ขั้นวางแผน (Plan : P)
2.1 ส่งหนังสือราชการเชิญคณะ ก.ต.ป.น. เข้าร่วมประชุม
กรกฎาคม ๒๕๖๕
๒.๒ จัดเตรียมเอกสาร ระเบียบวาระการประชุมฯ
3. ขั้นดำเนินการ (Do : D)
ประชุม คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. เพื่ อแลกเปลี่ ยนเรีย นรู้
โครงการบริ ห ารจั ด การศึก ษาโดยใช้พื้ น ที่ เป็ น ฐาน ประจำปี
กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๕
งบประมาณ ๒๕๖๕ ร่ ว มกั บ ประธานกลุ่ ม เครื อ ข่ าย ฯ และ
ประธานศูนย์เครือข่ายฯ ของแต่ละอำเภอ
4. ขั้นตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน (Check : C)
กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๕
ติดตาม ประเมินผลการประชุม
5. ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน และรายงานผลการดำเนินงาน
(Act : A)
กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๕
สรุปรายงานผลการดำเนินงาน
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13. กิจกรรมใช้งบประมาณ
จำนวน 66,820 บาท (หกหมื่นหกพันแปดร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการคณะกรรมการ

รวม
(บาท)

ก.ต.ป.น. (ไตรมาสที่ ๑ - ๔)

ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. 2 เดือน/ 1 ครั้ง
รวม 6 ครั้ ง ต่ อ ปี และสรุ ป ผลการติ ด ตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
- ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่มสำหรับ
คณ ะกรรมการ ก.ต.ป.น. จำนวน 1๒ คน
6 ครั้ง ครั้งละ 140 บาท (140 x 1๒ x 6)
- ค่าเดินทางคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
อำเภอเชียงของ และเวียงแก่น จำนวน ๒ คน
คนละ 500 บาท 6 ครั้ง (500 x ๒ x ๖)
อำเภอเทิง ขุนตาล และพญาเม็งราย จำนวน
๕ คน คนละ ๓00 บาท 6 ครั้ง (๓00 x ๕ x ๖)
รวม กิจกรรมที่ 1
กิจกรรมที่ ๒ ประชุมคณะอนุกรรมการ
อ.ก.ต.ป.น. (ไตรมาสที่ ๑ - ๔)
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง รวม ๒ ครั้งต่อปี
- ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่มสำหรับ
คณะอนุกรรมการ อ.ก.ต.ป.น. จำนวน ๖๔ คน
๒ ครั้ง ครัง้ ละ 140 บาท (140 x ๖๔ x ๒)
รวม กิจกรรมที่ 2
กิจกรรมที่ ๓ ส่งเสริมความร่วมมือเครือข่าย
พัฒนาคุณภาพการศึกษา (ไตรมาสที่ ๑ - ๔)
๓.๑ ประชุมประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษา
ตำบลภาคเรียนละ ๑ ครั้ง จำนวน ๒ ครัง้
- ค่ า อาหาร อาหารว่ า ง และเครื่ อ งดื่ ม
สำหรับ ประธานศู น ย์เครื อข่ายการศึกษาตำบล
จำนวน ๓0 คน คนละ 140 บาท (140 x ๓0 x 2)
๓.๒ ประชุ มประธานกลุ่ มเครื อข่ ายพั ฒ นา
คุณภาพการศึกษา ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง จำนวน ๒ ครั้ง
- ค่ า อาหาร อาหารว่ า ง และเครื่ อ งดื่ ม
สำหรั บ ประธานกลุ่ ม เครื อ ข่ า ยพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึกษา 7 คน ศึกษานิเทศก์ ๑๔ คน รวม 21 คน
คนละ140 บาท (140 x 24 x 2)

-

๑๐,๐๘0

-

๑๐,๐๘0

-

๖,๐๐๐

-

๖,๐๐๐

-

๙,000

-

๙,000

-

25,๐๘0

-

๒๕,๐๘0

-

๑๗,๙๒๐

-

๑๗,๙๒๐

-

๑๗,๙๒๐

-

๑๗,๙๒๐

-

๘,๖๘๐

-

๘,๖๘๐

-

5,880

-

5,880
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กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
๓.๓ โครงการส่งเสริม สนับสนุนการบริ หาร
จัดการโดยใช้พื้นที่เป็ นฐาน (แลกเป้า) ของกลุ่ ม
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา (รองบเหลือจ่าย
350,000 บาท)
๓.๔ โครงการส่งเสริม สนับสนุนการบริ หาร
จัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน (แลกเป้า) ของศูนย์
เครื อ ข่ า ยการศึ ก ษาตำบล (รองบเหลื อ จ่ า ย
130,000 บาท)
รวม กิจกรรมที่ 3
1๔,๕๖0
กิจกรรมที่ ๔ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการบริหาร
จัดการศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๕ (ไตรมาสที่ ๑ - ๔)
4.1 การประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
- ค่ าอาหาร อาหารว่ า งและเครื่อ งดื่ ม
3,360
ผู้ร่วมประชุม 12 คน คนละ 140 บาท จำนวน
2 ครั้ง รวมเงิน 3,360 บาท
- ค่าพาหนะเดินทาง สำหรับกรรมการ
ก.ต.ป.น. จำนวน 7 คน
อำเภอเชี ย งของและอำเภอเวี ย งแก่ น
2,000
จำนวน 2 คน คนละ 500 บาท (2x500x2)
รวมเงิน 2,000 บาท
อำเภอขุนตาล อำเภอพญาเม็งราย และ
3,000
อำเภอเทิง จำนวน 5 คน คนละ 300 บาท (5
x 300 x 2) รวมเงิน 3,000 บาท
4.2 ค่าโล่รางวัล และเกียรติบัตร สำหรับการ
บริ ห ารจั ด การศึ ก ษ าโดยใช้ พื้ น ที่ เป็ น ฐาน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
- โล่รางวัลชนะเลิศ จำนวน ๑ โล่ โล่ละ
๙๐๐
๙๐๐ บาท
รวม กิจกรรมที่ 4
8,360
900
งบประมาณรวมทั้งสิ้น(ถัวจ่ายทุกรายการ)
65,920
900
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รวม
(บาท)
-

-

1๔,๕๖0

3,360

2,000
3,000

900
๙,๒๖๐
66,820
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14. การประเมินผล
ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จ
ผลผลิต(Output)
๑) คณะกรรมการตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา(ก.ต.ป.น.) ร่ว มดำเนิ น การพัฒ นาการบริ ห าร
และจัดการศึกษาของ สพป.เชียงราย เขต 4
2) กลุ่ ม เครื อ ข่ า ยพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา และ
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาประจำตำบล ในสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔ ส่งเสริม
ความร่วมมือเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๓) โรงเรียนในสังกัด จำนวน 128 โรงเรียน ๑ สาขา
๔ ห้ อ งเรี ย น ได้ รั บ การนิ เทศ ติ ด ตามการดำเนิ น การ
พัฒ นาการจัดการศึกษาตามมาตรฐาน บริบทและความ
พร้อมของสถานศึกษา
๔) โรงเรี ย นในสั งกั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการศึกษา
โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ผลลัพธ์ (Outcome)
๑) ร้ อ ยละ 100 ของคณ ะกรรมการตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) จำนวน ๙ คน
ร่วมดำเนินการพัฒนาการบริหารและจัดการศึกษา
2) ร้อยละ ๑๐๐ ของประธานกลุ่ ม เครือข่ายพั ฒ นา
คุณ ภาพการศึกษา และศูน ย์เครือข่ายการศึกษาประจำ
ตำบล ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชี ย งราย เขต ๔ ร่ ว มมื อ ในการขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นา
คุณภาพการศึกษา
๓) ร้อยละ ๑๐๐ ของโรงเรีย นในสงกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔ จัดการศึกษา
ได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน บริบทและความพร้อมของ
สถานศึกษา
๔) ร้อยละ ๑๐๐ ของโรงเรีย นในสังกัด สำนักงานเขต
พื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาเชีย งราย เขต ๔ มีความพึ ง
พอใจต่ อ การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ แ ละนำเสนอผลการ
ดำเนิ น งานโครงการบริห ารจั ดการศึ กษาโดยใช้พื้ น ที่เป็ น
ฐาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล

- การประชุม

- รายงานการประชุม

- นิเทศ ติดตาม

- แบบนิเทศ ติดตาม

- นิเทศ ติดตาม

- แบบนิเทศ ติดตาม

- การประชุมแลกเปลี่ยน - รายงานการประชุม
เรียนรู้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้

- การประชุม

- แบบรายงานการ
ประชุม

- การนิเทศติดตาม

- แบบนิเทศ ติดตาม

- การนิเทศ ติดตาม

- แบบนิเทศ ติดตาม

- การประเมิ น ความพึ ง - แบบประเมินความ
พอใจ
พึงพอใจ

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

286

๑๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑๕.๑ ผู้เรียนได้รบั การพัฒนาคุณภาพตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
๑๕.๒ ครูผู้สอนมีนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
๑๕.๓ โรงเรียนมีนวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษาตามบริบทของพื้นที่
๑๕.๔ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีฐานข้อมูลการบริหารจัดการศึกษาเพื่อกำหนดเป็นนโยบายการบริหาร
การจัดการศึกษาต่อไป
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1. ชื่อโครงการ บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
2. แผนงาน

พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

3. ความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
3.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้
3.3 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน(พ.ศ.2564- 2565) ของ สพฐ. กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการศึกษา
3.4 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ สพป.เชียงราย เขต 4 กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการศึกษา
4. ลักษณะโครงการ

( ) โครงการใหม่

5. ผู้รับผิดชอบ

นายอัตถศาสตร์ ผาบไชย

(✓) โครงการต่อเนื่อง

6. ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
7. สถานที่ดำเนินงาน
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8. งบประมาณดำเนินงานได้จาก ( ) สพฐ. (✓) สพป.เชียงราย เขต 4 ( ) อื่น ๆ (ระบุ)............................
9. หลักการและเหตุผล
กระทรวงศึก ษาธิก ารได้ ป ระกาศนโยบายการบริห ารจั ด การโรงเรียนขนาดเล็ ก เพื่ อ ให้ มี การบริห าร
ทรัพยากรทางการศึกษา รวมถึงการบริห ารอัตรากำลังให้ เกิดประสิ ทธิภ าพสู งสุ ด โดยมีแผนบริ หารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็กแบบขั้นบันไดที่มีความต่อเนื่อง และยั่งยืน ให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมภายใน ๒ ปี เพื่อให้
การจั ด ท ำแผน บริ ห ารจั ด การโรงเรี ย น ขน าดเล็ ก บ รรลุ ผ ลอย่ า งเป็ น รู ป ธรรมตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการดังกล่าว สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจึงให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด
ร่วมมือกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา รวมทั้งภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนบริหาร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่มีการกำหนดเป้าหมาย ระยะเวลาและแนวทางการดำเนินงานอย่างชัดเจน โดยเน้น
ตำบลเป็นฐานการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก มุ่งเน้นให้ผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ได้มีส่วนร่วมดำเนินการในแต่ละตำบล
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นหน่วยงานต้นสังกัดในการกำกับดูแลสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ที่มีโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด ได้กำหนดให้มีแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ระดับจังหวัดซึ่งเป็น
การดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ในการพัฒ นายกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
ลดความเลื่อมล้ ำทางการศึกษา ในการดำเนินการสร้างความเข้าใจและระดมความคิดเห็น จากทุกภาคส่วน
ในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในระดับพื้นที่
สำนั กงานเขตพื้ น ที่ การศึก ษาประถมศึ กษาเชียงราย เขต 4 ซึ่งเป็ น หน่ ว ยงานหลั กในการกำกั บ ดูแ ล
โรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งในปีการศึกษา 2563 มีโรงเรียนขนาดเล็กจำนวน 75 โรงเรียน จากโรงเรียนทั้งหมด
128 โรงเรียน 1 สาขา 4 สาขาห้องเรียน จึงจัดทำโครงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อดำเนินการ
ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
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10. วัตถุประสงค์
10.1 เพื่อกระจายอำนาจการบริหารจัดการโรงเรียน อย่างเป็นอิสระด้วยวิธีและรูปแบบที่เหมาะสมตาม
บริบทของพื้นที่
10.2 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดให้มีประสิทธิภาพได้ตามมาตรฐาน
11. เป้าหมาย
11.1 เชิงผลผลิต (Output)
โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จำนวน 74 โรงเรียน
ได้รับการกระจายอำนาจสามารถบริหารจัดการได้อย่างเป็นอิสระด้วยวิธีและรูปแบบที่เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่
11.2 เชิงผลลัพธ์ (Outcome)
11.2.1 โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดทุกโรงเรียนบริหารจัดการและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ในรูปแบบต่าง ๆ ตามความเหมาะสม
11.2.2 โรงเรียนขนาดเล็กจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
12. วิธีดำเนินการ/ขัน้ ตอนการดำเนินงาน (SPDCA)
กิจกรรมหลัก/
ที่
ขั้นตอนการดำเนินงาน
1 กิจกรรมที่ 1 บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
1. ขั้นวิเคราะห์ (Situation : S)
จากการบริหารโรงเรี ยนขนาดเล็กในปีงบประมาณที่ผ่านมา พบว่า
โรงเรียนขนาดเล็กมีต้น ทุนในการจัดการการเรียนการสอน ที่สูงกว่า
โรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่ ส่งผลต่อภาพรวมการบริหารงาน
และการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา และจากการวิ เคราะห์ บ ริ บ ท
โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชีย งราย เขต 4 พบว่าในปี การศึก ษา 2563 มี โรงเรียนขนาดเล็ ก
จำนวน 74 โรง ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 4 กลุ่มสาระ
หลัก ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ มี
คะแนนเฉลี่ยรวมต่ำกว่าระดับประเทศ และมีคะแนนเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ
๕๐ ซึ่งแสดงถึงคุณภาพของผู้เรียนที่เกิดจากการบริหารและการจัด
การศึ ก ษา จึ ง มี ค วามจำเป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ จ ะให้ ไ ด้ รั บ การติ ด ตาม
ตรวจสอบและนิเทศการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
อีกทั้ง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินโครงการ
โรงเรียนคุณภาพ ที่เน้นนโยบาย “สถานศึกษาปลอดภัย นักศึกษาไทยอบอุ่น”
ของรัฐ มนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็ น สำคั ญ โดยพัฒ นาต่ อ
ยอดจากโรงเรียนคุณ ภาพประจำตำบล โรงเรียนคุณ ภาพของชุมชน
โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และโรงเรียนที่สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมี
คุณภาพ (Stand Alone) ซึ่งได้กำหนดจุดเน้น 8 เรื่อง ได้แก่ 1. ความปลอดภัย
ของผู้เรียน 2. ระบบประกันคุณภาพ 3. หลักสูตรสมรรถนะ 4. การพัฒนาครู
5. การเรียนการสอน 6. การวัดและประเมินผล 7. การนิเทศ กำกับ
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ตุลาคม 2564
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ขั้นตอนการดำเนินงาน
และติดตาม 8. Big Data เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการศึกษาด้านความปลอดภัย
ของสถานศึก ษา ลดความเหลื่ อ มล้ ำของโอกาสเข้าถึงการศึก ษาใน
สังคมเมืองและชนบท สร้างความพร้อมให้กับครู ผู้บริหาร และโรงเรียน
ในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัย ตามบริบทของ
โรงเรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองโลกทีม่ ีคุณภาพต่อไป
2. ขั้นวางแผน (Plan : P)
2.1 วางแผนการดำเนินการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ตามแผน
ตุลาคม 2564
บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2562 - 2565
2.2 วางแผนการดำเนิ น การตามโครงการโรงเรี ยนคุ ณ ภาพของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
3. ขั้นดำเนินการ (Do : D)
3.1 แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กระดับเขต
พื้นที่
3.2 ประชุ ม คณะทำงานบริ ห ารจั ด การโรงเรีย นขนาดเล็ ก เพื่ อ
ดำเนิ น การตามแผน บริ ห ารจั ด การศึ ก ษาโรงเรี ย น ขนาดเล็ ก ตุลาคม 2564 – กันยาย 2565
ปีการศึกษา 2562 -2565
3.3 ประชุ ม คณะทำงานตามโครงการโรงเรี ย นคุ ณ ภาพระดั บ
เขตพื้นที่ ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.4 จัดสรรค่าพาหนะรับ - ส่ง นักเรียนมาเรียนรวม
4. ขั้นตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน (Check : C)
นิเทศ ติดตามผลการดำเนินงาน
มิถุนายน - กันยายน 2565
5. ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน และรายงานผลการดำเนินงาน
(Act : A)
5.1 รายงานผลการดำเนินงาน
กันยายน 2565
5.2 ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ต่อสาธารณชน
2 กิจกรรมที่ 2 การโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. ขัน้ วิเคราะห์ (Situation : S)
1.1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สำนักงาน
ตุลาคม 2564
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา แจ้ งข้ อ มู ล การขอรั บ โอนการจั ด การศึ ก ษาขั้ น
พื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ ภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 และ
หากมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดยื่นคำขอรับโอนการจัดการศึกษา
ขั้ น พื้ น ฐาน ให้ ส ำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาดำเนิ น การตาม
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547
และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549 เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ให้รายงาน
ที่
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ขั้นตอนการดำเนินงาน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อทราบต่อไป
1.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้ นที่ อำเภอเทิง อำเภอเชียงของ
อำเภอขุนตาล อำเภอเวียงแก่น และอำเภอพญาเม็งราย จำนวน 34
แห่ ง ทราบ กรณี ที่ มี ค วามประสงค์ ข อรับ โอนการจัด การศึ ก ษาขั้ น
พื้น ฐาน ให้ ยื่ น คำขอต่ อสำนั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษาประถมศึ กษา
เชียงราย เขต 4 ภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เพื่อดำเนินการ
ตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมใน
การจัดการศึกษาขั้นพื้ น ฐานขององค์ การปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ.
2547 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549 ต่อไป
2. ขัน้ วางแผน (Plan : P)
2.1 วางแผนแต่ งตั้ งคณะกรรมการประเมิ นความพร้อมในการจั ด
พฤศจิกายน 2564
การศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยื่นคำขอ
2.2 จั ดเตรี ยมเอกสารการประชุมคณะกรรมการประเมินความ
พร้อม
2.3 วางแผนแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการหาความสมัครใจของ
โรงเรียนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอรับโอน
3. ขั้นดำเนินการ (Do : D)
3.1 ประชุ มคณะกรรมการประเมินความพร้อ มเพื่ อดำเนิน การ พฤศจิกายน - ธันวาคม 2564
เลือกผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการ และเลือกเป็นประธานคณะกรรมการ
ประเมินความพร้อม
3.2 ดำเนิ น การหาความสมัครใจของผู้ ที่เกี่ยวข้อ งในการให้ โอน
โรงเรียน ไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.3 ประชุมคณะกรรมการประเมิน ความพร้อม เพื่ อชี้แจงแนว
ทางการประเมิน พร้อมทั้งกำหนดตัวชี้วัดในการประเมินความพร้อม
4. ขั้นตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน (Check : C)
4.1 ประเมิ น ความพร้ อ มในการจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ของ มกราคม - กุมภาพันธ์ 2565
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ตามตั ว ชี้ วั ด และระดั บ คุ ณ ภาพตาม
องค์ประกอบของเกณฑ์การประเมินความพร้อมในการจัดการศึก ษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
4.2 สรุปผลการประเมินความพร้อม
5. ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน และรายงานผลการดำเนินงาน
(Act : A)
5.1 กรณี มี ค วามพร้ อ มในระดั บต่ ำ(คุ ณภาพเฉลี่ ย ไม่ ถึ ง 1.50)
กุมภาพันธ์ 2565
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของรัฐไป
ก่อนเพื่อเตรียมความพร้อมจัดการศึกษาในอนาคต
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5.2 กรณีมีความพร้อมในระดับปานกลาง - สูงมาก(คุณภาพเฉลี่ย ตั้งแต่
1.50 – 2.70 ขึ้นไป ) ให้รับโอนโรงเรียนได้
5.3 รายงานผลการดำเนินงาน ให้ ผอ.สพท. และ สพฐ. ทราบ
5.4 ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ต่อสาธารณชน

ระยะเวลา

13. กิจกรรมใช้งบประมาณ
จำนวน 10,450บาท ( หนึ่งหมืน่ สี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน ) รายละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 1 บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
1.1 แต่ ง ตั้ ง คณ ะทำงานบริ ห ารจั ด การ
โรงเรียนขนาดเล็กระดับเขตพื้นที่
1.2 ประชุ ม คณะทำงานบริ ห ารจั ด การ
โรงเรี ย นขนาดเล็ ก เพื่ อ ดำเนิ น การตามแผน
บ ริ ห ารจั ด การศึ ก ษ าโรงเรี ย น ขน าดเล็ ก
ปีการศึกษา 2562 – 2565 (ไตรมาสที่ 1)
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม
2,800
จำนวน 20 คน คนละ 140 บาท
1.3 ประชุ ม คณ ะทำงานตามโครงการ
โรงเรียนคุณภาพระดับเขตพื้น ที่ ตามนโยบาย
ของสำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น
พื้นฐาน (ไตรมาส 2 - 4)
- อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับคณะกรรมการ
2,400
จำนวน 20 คน คนละ 30 บาท 4 ครั้ง
1.4 จัดสรรค่าพาหนะรับ - ส่ง นักเรียนมา
เรียนรวม
รวม กิจกรรมที่ 1
5,200
-
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กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 2 การโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.1 ประชุ ม คณะกรรมการประเมิ น ความ
พ ร้ อ ม ค รั้ ง ที่ 1 เพื่ อ ด ำ เนิ น ก า ร เลื อ ก
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ เ ป็ น กรรมการ และเลื อ กเป็ น
ประธานคณะกรรมการประเมิ น ความพร้ อ ม
(ไตรมาสที่ 1)
1.2 ดำเนิ น การหาความสมั ค รใจของผู้ ที่
เกี่ยวข้องในการให้โอนโรงเรียนไปสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ไตรมาสที่ 2)
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
- ชดเช ยค่ า น้ ำมั น เชื้ อ เพ ลิ ง ของ
1,950
ประธานคณะกรรมการดำเนิ น การหาความ
สมัครใจของโรงเรียน 2 คน
2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน
1,200
20 คน คนละ 30 บาท 2 มื้อ
1.3 ประชุมคณะกรรมการประเมินความพร้อม
ครั้งที่ 2 เพื่อชี้แจงแนวทางการประเมิน พร้อมทั้ง
กำหนดตัวชี้วัดในการประเมินความพร้อม
(ไตรมาสที่ 2)
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 15 คน
2,100
คนละ 140 บาท 1 มื้อ

รวม
(บาท)
-

-

1,950
1,200

2,100

รวม กิจกรรมที่ 2

-

5,250

-

5,250

งบประมาณรวมทั้งสิ้น(ถัวจ่ายทุกรายการ)

-

10,450

-

10,450
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14. การประเมินผล
ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จ

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล

ผลผลิต(Output)
โรงเรียนขนาดเล็กได้รับการบริหารจัดการตาม - ตรวจสอบการบริหารจัดการ - แบบตรวจสอบข้อมูล
แผ น บ ริ ห ารจั ด ก ารโรงเรี ย น ขน าด เล็ ก ที่ มี ตามแผนบริ หารจั ดการ
ประสิทธิภาพเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่
โรงเรียนขนาดเล็ก
- ตรวจสอบการดำเนิ น - แบบรายงานข้อมูล
โครงการโรงเรี ยนคุ ณ ภาพ
เป็นไปตามนโยบายของสพฐ.
ผลลัพธ์ (Outcome)
โรงเรียนขนาดเล็กมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนสูงขึ้น - การทดสอบระดับชาติ - แบบทดสอบ
15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นั กเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ ก สั งกัดสำนักงานเขตพื้ นที่ การศึกษาประถมศึ กษาเชียงราย เขต 4 ได้รั บ
การจัดการเรียนรู้ที่มีครูครบชั้น ครบวิชา อุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนเพียงพอ มีห้องเรียนที่ได้มาตรฐาน
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1. ชื่อโครงการ พัฒนาประสิทธิภาพผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ
2. แผนงาน

พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

3. ความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
3.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
3.3 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน(พ.ศ.2564- 2565) ของ สพฐ. กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการศึกษา
3.4 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ สพป.เชียงราย เขต 4 กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการศึกษา
4. ลักษณะโครงการ

(✓) โครงการใหม่

5. ผู้รับผิดชอบ

นางณัฐธิณี แสนถา

( ) โครงการต่อเนื่อง

6. ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565
7. สถานที่ดำเนินงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
8. งบประมาณดำเนินงานได้จาก ( ) สพฐ. (✓) สพป.เชียงราย เขต 4 ( ) อื่น ๆ (ระบุ)............................
9. หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษาในสภาวะที่เศรษฐกิจและการเมืองทั้งภายในและต่างประเทศ มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างรวดเร็ว
มีการแข่งขัน ระหว่างประเทศในหลายมิติ จึงมีความจำเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒ นาสถานศึกษาให้ สามารถ
จัดการเรียนการสอนและปรับตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการ
มีนโยบายในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา โดยมีเจตนารมณ์ที่จะยกระดับคุณภาพการศึกษา และพัฒนาผู้เรียน
ให้เป็นคนดี คนเก่ง สามารถดำรงชีวิต ในสังคมได้อย่างมีความสุข ผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญ
แห่งความสำเร็จประการหนึ่งในการปฏิรูปการศึกษา เพราะเป็นผู้นำในการนำนโยบายไปสู่ การปฏิบัติ รวมทั้ง
การบริ ห ารงานตามภารกิ จ ครอบคลุ ม ทั้ งด้ า นวิช าการ ด้ านงบประมาณ ด้ า นการบริห ารงานบุ ค คลและ
การบริหารงานทั่วไป ดังนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ กษาเชียงราย เขต 4 จึงได้จัดทำโครงการ
พัฒนาประสิทธิภาพผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ ขึ้น
10. วัตถุประสงค์
10.1 เพื่อให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาสามารถขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาขอกระทรวงศึกษาธิการไปสู่
การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
10.2 เพื่อให้ผู้มี ส่วนเกี่ยวข้องมีบทบาทในการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานและการกำหนดข้อตกลง
ในการปฏิบั ติงาน Performance Agreement จะส่งเสริมการทางานแบบมีส่วนร่วมและการทำงานอย่างมี
เป้าหมายทีช่ ัดเจนซึ่งส่งผลดีต่อการทำงานเชิงบูรณาการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
10.3 เพื่อให้นักเรียนในความรับผิดชอบได้รับโอกาสและคุณภาพทางการศึกษามีความรู้และประสบการณ์
ที่สามารถพึ่งตนเองแข่งขันกับเวทีระดับชาติหรือระดับนานาชาติและเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ
10.4 เพื่อให้ ประชาชนและสังคมเกิดความเชื่อมั่นในการพัฒ นาคุณ ภาพการศึกษาของหน่วยงานทาง
การศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาซึ่งสอดคล้องกับ
เจตนารมณ์ของการพัฒนาประเทศให้มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน
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11. เป้าหมาย
11.1 เชิงผลผลิต (Output)
11.1.1 ผู้อำนวยการสถานศึกษาสามารถขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาขอกระทรวงศึกษาธิการ
ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
11.1.2 ผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งมี บ ทบาทในการประเมิ น สั ม ฤทธิ์ ผ ลการปฏิ บั ติ งานและการกำหนด
ข้อตกลงในการปฏิบัติงาน Performance Agreement จะส่งเสริมการทางานแบบมีส่วนร่วมและการทำงาน
อย่างมีเป้าหมายที่ชัดเจนซึ่งส่งผลดีต่อการทำงานเชิงบูรณาการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
11.2 เชิงผลลัพธ์ (Outcome)
11.2.1 นักเรียนในความรับผิดชอบได้รับโอกาสและคุณภาพทางการศึกษามีความรู้และประสบการณ์
ที่สามารถพึง่ ตนเองแข่งขันกับเวทีระดับชาติหรือระดับนานาชาติและเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ
11.2.2 ประชาชนและสั งคมเกิด ความเชื่อ มั่น ในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึก ษาของหน่ ว ยงาน
ทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาซึง่ สอดคล้อง
กับเจตนารมณ์ของการพัฒนาประเทศให้มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน
12. วิธีดำเนินการ/ขัน้ ตอนการดำเนินงาน (SPDCA)
กิจกรรมหลัก/
ที่
ระยะเวลา
ขั้นตอนการดำเนินงาน
1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา/คณะกรรมการประเมินฯ
(ไตรมาสที่ 1)
1. ขั้นวิเคราะห์ (Situation : S)
ตุลาคม – ธันวาคม 2564
1.1 สำรวจคุณสมบัติคณะกรรมการที่ปรึกษา/คณะกรรมการประเมิน
1.2 วิเคราะห์องค์ประกอบตัวชี้วัดคะแนนการประเมิน
1.3 สำรวจผู้บริหารสถานศึกษาบรรจุใหม่
2. ขั้นวางแผน (Plan : P)
2.1 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง
2.2 เสนอชื่อคณะกรรมการประเมินฯ ไปยัง ศธจ.เพื่อประกาศแต่งตัง้
2.3 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาร่วมคณะกรรมการประเมิน
2.4 แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการที่ปรึกษา
2.5 แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประเมินฯ
2.6 แนวทางการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาบรรจุใหม่
3. ขั้นดำเนินการ (Do : D)
3.1 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง
3.2 จัดทำร่างคู่มือการปฏิบัติงานคณะกรรมการที่ปรึกษา/คณะกรรมการประเมินฯ
3.3.ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาร่วมคณะกรรมการประเมิน
3.4 กำหนดแนวทางการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาบรรจุใหม่
3.5 แจ้งแนวทางการพัฒนาฯ ไปยังคณะกรรมการที่ปรึกษา,คณะกรรมการ
ประเมินและผู้บริหารสถานศึกษาบรรจุใหม่
3.6 จัดทำแบบประเมินฯ ตาม 10 ตัวชี้วัด
3.7 จัดทำปฏิทินในการพัฒนารายไตรมาส
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กิจกรรมหลัก/
ระยะเวลา
ขั้นตอนการดำเนินงาน
4. ขั้นตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน (Check : C)
4.1 ติดตามคู่มือการการปฏิบัติงานฯ
4.2 ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของคูม่ ือ
5. ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน และรายงานผลการดำเนินงาน
(Act : A)
5.1 ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานฯ
5.2 สรุปรายงานผลการประชุมและคู่มือการปฏิบัติงาน ฯ
2 กิจกรรมที่ 2 พัฒนาประสิทธิภาพผู้บริหารสถานศึกษาบรรจุใหม่
สู่มืออาชีพ (ไตรมาสที่ 1)
1. ขั้นวิเคราะห์ (Situation : S)
ตุลาคม – ธันวาคม 2564
1.1 สำรวจผู้บริหารสถานศึกษาบรรจุใหม่
1.2 สำรวจวิทยากร
1.3 สำรวจสถานที่
1.4 วิเคราะห์หลักสูตร
1.5 วิเคราะห์ระยะเวลา
1.6 วิเคราะห์งบประมาณ
2. ขั้นวางแผน (Plan : P)
2.1 จัดทำข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษาบรรจุใหม่
2.2 กำหนดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่
2.3 แต่งตั้งคณะทำงาน
2.4 ระยะเวลาดำเนินงาน
2.5 การใช้งบประมาณฯ
3. ขั้นดำเนินการ (Do : D)
3.1 จั ดทำบั น ทึ กข้อ ตกลงการปฏิ บั ติงานในหน้าที่ ระหว่างผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษาบรรจุใหม่กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ
3.2 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ
3.3 ประชุมคณะทำงาน
3.4 กำหนดระยะเวลาดำเนินงาน
3.5 ประสานขอใช้สถานที่ในการพัฒนา
3.6 ประสานวิทยากร
3.7 ดำเนินการตามโครงการ
4. ขั้นตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน (Check : C)
4.1 ตรวจสอบความเรียบร้อยของหลักสูตร
4.2 ติดตามตรวจสอบสถานที่
4.3 ประเมินผลการดำเนินงาน
ที่
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กิจกรรมหลัก/
ระยะเวลา
ขั้นตอนการดำเนินงาน
5. ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน และรายงานผลการดำเนินงาน
(Act : A)
5.1.ปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานในส่วนที่ตอ้ งแก้ไข
5.2 สรุปรายงานผลการดำเนินงาน
3 กิจกรรมที่ 3 ปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง
(ไตรมาสที่ 2-4)
มกราคม - กันยายน 2565
1. ขั้นวิเคราะห์ (Situation : S)
1.1 พื้นที่ผู้บริหารสถานศึกษาบรรจุใหม่
1.2 วิเคราะห์พื้นทีค่ ณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง
1.3 วิเคราะห์ระยะเวลา
1.4 วิเคราะห์งบประมาณ
2. ขั้นวางแผน (Plan : P)
2.1 ระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง
2.2 การใช้งบประมาณค่าเบี้ยเลี้ยง,ค่าเดินทาง
3. ขั้นดำเนินการ (Do : D)
3.1 กำหนดปฏิทินการปฏิบัติหน้าที่
3.2 แจ้งคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง
3.3 แจ้งผู้บริหารสถานศึกษาบรรจุใหม่
3.4 ขออนุมัติใช้งบประมาณ/ขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง
4. ขัน้ ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน (Check : C)
4.1 ติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง
4.2 ติ ด ตามการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาบรรจุ ใหม่
ตาม 10 ตัวชี้วัด ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
5. ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน และรายงานผลการดำเนินงาน
(Act : A)
สรุปรายงานผลการดำเนินงาน
4 กิจกรรมที่ 4 ปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประเมิน ฯ
(ไตรมาสที่ 2-4)
มกราคม - กันยายน 2565
1. ขั้นวิเคราะห์ (Situation : S)
1.1 พืน้ ทีผ่ ู้บริหารสถานศึกษาบรรจุใหม่
1.2 วิเคราะห์พื้นทีค่ ณะกรรมการประเมิน ฯ
1.3 วิเคราะห์ระยะเวลา
1.4 วิเคราะห์งบประมาณ
2. ขั้นวางแผน (Plan : P)
2.1 ระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประเมิน ฯ
2.2 การใช้งบประมาณค่าเบี้ยเลี้ยง,ค่าเดินทาง
ที่
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กิจกรรมหลัก/
ระยะเวลา
ขั้นตอนการดำเนินงาน
3. ขั้นดำเนินการ (Do : D)
3.1 กำหนดปฏิทินการปฏิบัติหน้าที่
3.2 แจ้งคณะกรรมการประเมินฯ
3.3 แจ้งผู้บริหารสถานศึกษาบรรจุใหม่
3.4 ขออนุมัติใช้งบประมาณ/ขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง
4. ขั้นตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน (Check : C)
4.1 ติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประเมินฯ
4.2 ติ ด ตามการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาบรรจุ ใหม่
ตาม 10 ตัวชี้วัดตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
5. ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน และรายงานผลการดำเนินงาน
(Act : A)
สรุปรายงานผลการดำเนินงาน
5 กิจกรรมที่ 5 พัฒนาทักษะด้านดิจิทัล ผ่านระบบออนไลน์
(ไตรมาสที่ 2-4)
1. ขั้นวิเคราะห์ (Situation : S)
มกราคม - กันยายน 2565
1.1 สำรวจข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ยังไม่ผ่านการพัฒนา
ทักษะด้านจิจิทัล
1.2 วิเคราะห์ปรับปรุงหลักสูตร
1.3 สำรวจวิทยากร
1.4 วิเคราะห์ปัญหาที่พบในครัง้ ที่ผ่านมา
2. ขั้นวางแผน (Plan : P)
2.1 วางแผนแต่งตั้งคณะทำงาน
2.2 วางแผนระยะเวลาในการเปิดระบบพัฒนา
2.3 วางแผนปรับปรุงหลักสูตร
2.4 แจ้งโรงเรียน
3. ขั้นดำเนินการ (Do : D)
3.1 เสนอโครงการ
3.2 แต่งตั้งคณะทำงาน
3.3.ประชุมคณะทำงาน
3.4 ประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียน
3.5 เปิดระบบให้พัฒนาตามกำหนด
4. ขั้นตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน (Check : C)
ตรวจสอบ ติดตาม ผู้เข้ารับการพัฒนา และประเมินผลการดำเนินงาน
5. ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน และรายงานผลการดำเนินงาน
(Act : A)
สรุปรายงานผลการดำเนินงาน
ที่
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กิจกรรมหลัก/
ระยะเวลา
ขั้นตอนการดำเนินงาน
6 กิจกรรมที่ 6 พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการครูและบุคลากร
มกราคม - กันยายน 2565
ทางการศึกษา (ไตรมาสที่ 2-4)
1. ขั้นวิเคราะห์ (Situation : S)
1.1 สำรวจความต้องการพัฒนาไปยังโรงเรียน
1.2 วิเคราะห์ปรับปรุงหลักสูตร
1.3. วิเคราะห์ปัญหาในการพัฒนาครั้งที่แล้ว
2. ขั้นวางแผน (Plan : P)
2.1 วางแผนการใช้งบประมาณ
2.2 เสนอโครงการ
2.3 แต่งตั้งคณะกรรมการ
2.4 กำหนดช่วงเวลาดำเนินการ
3. ขัน้ ดำเนินการ (Do : D)
3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ ฯ
3.2 ประชุมคณะกรรมการ ฯ
3.3 ประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียน
3.4 ดำเนินการตามโครงการ
4. ขัน้ ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน (Check : C)
ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
5. ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน และรายงานผลการดำเนินงาน
(Act : A)
สรุปรายงานผลการดำเนินงาน
7 กิจกรรมที่ 7 พัฒนาบุคลากรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 4 โดยใช้เกมส์กีฬาเป็นสื่อ (ไตรมาสที่ 2)
1. ขั้นวิเคราะห์ (Situation : S)
มกราคม - มีนาคม 2565
การวิ เคราะห์ ผ ลการจั ด กิ จ กรรมพั ฒ นาบุ ค ลากรในรอบปี ที่ ผ่ า นมา
พบว่า บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ในสั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 มีความต้องการในการพัฒนาบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์กับสภาพการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก
2. ขั้นวางแผน (Plan : P)
2.1 จัดทำโครงการพัฒนาบุคลากร กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร โดยใช้
เกมกีฬาเป็นสื่อ
2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
2.3 กำหนดกิจกรรมเกม
2.4 การใช้สถานที่
2.5 ระยะเวลาดำเนินการ
2.6 จัดกลุ่มบุคลากร โดยการจำแนกเป็นสี
ที่
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ที่

กิจกรรมหลัก/
ขั้นตอนการดำเนินงาน
3. ขั้นดำเนินการ (Do : D)
3.1 ขออนุมัติโครงการ
3.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
3.3 เตรียมสถานที่
3.4 ดำเนินการตามโครงการ
4. ขั้นตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน (Check : C)
ประเมินผลการพัฒนาบุคลากรโดยใช้เกม
5. ขัน้ ปรับปรุงตามผลการประเมิน และรายงานผลการดำเนินงาน
(Act : A)
สรุปรายงานผลการดำเนินงาน

ระยะเวลา

13. กิจกรรมใช้งบประมาณ
จำนวน 126,500 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน ) รายละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
กิ จ กรรมที่ 1 ประชุ ม คณ ะกรรมการที่
ปรึกษา/คณะกรรมการประเมิน ฯ
(ไตรมาสที่ 1)
1.1 ค่าอาหารว่างอาหารกลางวันประชุมฯ
2,800
(20 คน x 140 บาท x 1 วัน)
1.2 ค่าชดเชยน้ำมันรถยนต์
5,000
รวม กิจกรรมที่ 1
กิจ กรรมที่ 2 พั ฒ นาประสิ ทธิ ภ าพผู้ บ ริห าร
สถานศึกษาทุกโรงเรียน สู่มืออาชีพ(ออนไลน์)
(ไตรมาสที่ 1 )
2.1 ค่าอาหารว่างอาหารกลางวัน (เอกชน)
(150 คน x 300 บาท x 2 วัน)
2.2 ค่าที่พัก (4 คน x 1,200 x 1 คืน)
2.3 ค่าตอบแทนวิทยากร
รวม กิจกรรมที่ 2
กิจกรรมที่ 3 ปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
ที่ปรึกษา/พีเ่ ลี้ยง (ไตรมาสที่ 1-4)
3.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง
3.2 ค่าชดเชยน้ำมันรถยนต์
รวม กิจกรรมที่ 3

รวม
(บาท)

2,800
5,000

-

7,800

-

7,800

-

-

-

-

-

4,800
15,000
19,800

-

4,800
15,000
19,800

-

4,800
10,000
14,800

-

4,800
10,000
14,800

-

-
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กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 4 ปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
ประเมิน ฯ (ไตรมาสที่ 1-4 )
4.1 ค่าเบีย้ เลี้ยง
4,800
4.2 ค่าชดเชยน้ำมันรถยนต์
10,000
4.3 ค่าที่พัก
2,400
-

รวม
(บาท)

รวม กิจกรรมที่ 4
กิจกรรมที่ 5 พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลผ่านระบบ
ออนไลน์ (ไตรมาสที่ 2)
5.1 ค่ า อาหารว่ า งและอาหารกลางวั น
ประชุมคณะทำงาน (15 คน x 140 บาท x 2 วัน)
5.2 ค่าเอกสารประกอบการประชุม
รวม กิจกรรมที่ 5
กิ จ กรรมที่ 6 พั ฒ นาคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ไตรมาสที่ 2-4)
6.1 ค่ า อาหาร อาหารว่า งและเครื่ อ งดื่ ม
คณะทำงาน (15 คน x 140 บาท x 2 วัน)
6.2 ค่าเอกสารประกอบการประชุม
รวม กิจกรรมที่ 6
กิจกรรมที่ 7 พัฒ นาบุคลากรสำนั กงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
(ไตรมาสที่ 2)
7.1 ประชุมบุคลากรสำนักงานเขต ฯ
(79 คน x 140 บาท x 3 วัน)
7.2 ค่าตอบแทนวิทยากร
7.3 ค่าวัสดุเตรียมสถานที่และพัฒนา ฯ
รวม กิจกรรมที่ 7
งบประมาณรวมทั้งสิ้น(ถัวจ่ายทุกรายการ)

4,800
10,000
2,400

-

17,200

-

17,200

-

4,200

-

4,200

-

4,200

1,500
1,500

1,500
5,700

-

4,200

-

4,200

-

4,200

1,500
1,500

1,500
5,700

-

33,180

-

33,180

7,200
-

-

15,120

7,200
22,320

7,200
7,200

33,180
101,180

15,120
18,120

55,500
126,500

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

302

14. การประเมินผล
ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จ
ผลผลิต(Output)
1) ผู้อำนวยการสถานศึกษาสามารถขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาขอกระทรวงศึกษาธิ การไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2) ผู้ มีส่ วนเกี่ย วข้องมีบ ทบาทในการประเมินสั มฤทธิ์ ผ ล
การปฏิ บั ติงานและการกำหนดข้อ ตกลงในการปฏิบั ติงาน
Performance Agreement จะส่ งเสริ ม การทำงานแบบมี
ส่วนร่วมและการทำงานอย่างมีเป้าหมายที่ชัดเจนซึ่งส่งผลดี
ต่อการทำงานเชิงบูรณาการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการพัฒนา
ตนเองเพื่ อ ให้ มี ทั ก ษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิ ทั ล
(Digital Literacy) โดยการใช้ ป ระโยชน์ จากเครื่องมื อการ
ประเมินตนเอง (Digital Literacy Self-Assessment Test)
การจัดทำแผนการพัฒนาตนเอง (individual Development Plan)
การประเมินทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ตาม
มาตรฐานสากล และสื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์
4) ผู้ ป ฏิ บั ติ งานด้ า นเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ของส่ ว นราชการ
มีการพัฒนาตนเองให้มีความสามารถที่เพิ่มมากขึ้น โดยการนำ
เครื่องมือประเมินสมรรถนะบุคคลด้านไอซีที มาใช้
5) สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา มี ก ารดำเนิ น การเพื่ อ
สนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนา
ทั กษ ะความ เข้ า ใจและใช้ เ ท คโน โลยี ดิ จิ ทั ล (Digital
Literacy) ของตนเองและสนั บ สนุ น การพั ฒ นาผู้ อื่ น อย่ า ง
ต่อเนื่องและใช้ทักษะดังกล่าวในการปฏิบัติงานและในการ
พัฒนากระบวนการทำงานระบบงานหรือการให้บริการของ
รัฐ ให้มีความทันสมัย รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
6) ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 83 คน
ได้รับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
7) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงาน
เขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาเชีย งราย เขต 4 จำนวน
78 คน

วิธีการวัดและ
ประเมินผล
- ประเมินเอกสาร
- สอบถาม
- สัมภาษณ์
- สังเกตุ

เครื่องมือที่ใช้วัด
และประเมินผล
แบบประเมิน ฯ
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ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จ

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้วัด
และประเมินผล

ผลลัพธ์ (Outcome)
1) นั กเรีย นในความรับ ผิดชอบได้รับ โอกาสและคุณภาพ
ทางการศึกษามีความรู้และประสบการณ์ที่สามารถพึ่งตนเอง
แข่งขันกับเวทีระดับชาติหรือระดับนานาชาติและเติบโตเป็น
พลเมืองที่มีคุณภาพ
2) ประชาชนและสั งคมเกิ ด ความเชื่ อ มั่ น ในการพั ฒ นา
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของหน่ ว ยงานทางการศึ ก ษาสั ง กั ด
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการส่ งเสริ ม
สนับสนุนการจัดการศึกษาซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ
การพัฒนาประเทศให้มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน
3) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความเข้าใจ
และตระหนั ก รู้ ถึงความสำคัญ ของการพั ฒ นาทั ก ษะความ
เข้ า ใจและใช้ เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล (Digital Literacy) และให้
การสนับสนุนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
4) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะความ
เข้าใจและใช้เทคโนโลยี (Digital Literacy)เพิ่มมากขึ้น และ
สามารถใช้ ทั ก ษะดั ง กล่ า วในการปฏิ บั ติ ง านและนำมา
สร้างสรรค์ต่อยอดในการปรับปรุง ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการและการให้บริการของรัฐ ให้มีความทันสมัย รวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
5) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีบุคลากรที่มีทักษะความ
เข้ า ใจและใช้ เ ทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล (Digital Literacy) และมี
การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการ
ของรัฐ ให้มีความทันสมัยรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยใช้
เทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบัน
6) ข้าราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษา ที่มีความรู้
ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะเพิ่มขีดความสามารถใน
การปฏิบัติการสอนและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ มีความก้าวหน้า
ของวิช าชี พ ตลอดจนมี วิ นั ย คุ ณ ธรรม จริย ธรรม มี ค วาม
รับผิดชอบ มีจิตสำนึกในการเป็นข้าราชการทีด่ ี
7) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ทุ กคนมี
การทำงานร่วมกันเป็ นที ม (Teamwork) มีสุขภาพแข็งแรง
มี ค วามสามั ค คี ในหมู่ ค ณะและร่ ว มกั น ทำงานให้ ป ระสบ
ผลสำเร็จตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับ
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15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
15.1 รองผู้ อ ำนวยการและผู้ อ ำนวยการสถานศึ ก ษาบรรจุ ใหม่ ในระยะเวลา 1 ปี ได้ พั ฒ นาผล
การปฏิบั ติงานให้ มีคุณ ภาพมากยิ่งขึ้น นักเรียนในความรับผิดชอบได้ รับโอกาสและคุณ ภาพทางการศึกษา
มีความรู้และประสบการณ์ที่สามารถพึงตนเองและแข่งขันกับเวทีระดับชาติหรือระดับนานาชาติและเติบโตเป็น
พลเมือ งที่ มี คุ ณ ภาพ ตลอดจนประชาชนและสั งคมเกิ ดความเชื่อ มั่น ในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึก ษาของ
หน่วยงานทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา
ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของการพัฒนาประเทศให้มนั่ คงมั่งคั่งยั่งยืน
15.2 ผู้บริหารสถานศึกษามีความคิดเชิงกลยุทธ์ มีภาวะผู้นำทางวิชาการ มีสำนึกความรับผิดชอบและ
การบริหารแบบร่วมมือ
15.3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความเข้าใจและตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการพัฒนา
ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) และให้การสนับสนุนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
15.4 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยี (Digital Literacy)
เพิ่ มมากขึ้ น และสามารถใช้ทั กษะดังกล่ าวในการปฏิ บัติ งานและนำมาสร้างสรรค์ ต่อยอดในการปรับ ปรุง
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการของรัฐ ให้มีความทันสมัย รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
15.5 สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา มี บุ ค ลากรที่ มี ทั ก ษะความเข้ า ใจและใช้ เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล
(Digital Literacy)และมี ก ารปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจั ด การและการให้ บ ริ ก ารของรั ฐ ให้ มี
ความทันสมัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบัน
15.6 ข้ าราชการครูและบุ คลากรทางการศึก ษา มีค วามรู้ความสามารถ ทั กษะและสมรรถนะเพิ่ มขีด
ความสามารถในการปฏิบั ติการสอนและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ มีความก้าวหน้าของวิชาชีพ ตลอดจนมีวินัย
คุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ มีจติ สำนึกในการเป็นข้าราชการที่ดี
15.7 บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ร้อยละ 100 มีเครือข่าย
ความร่วมมือในการทำงานตามกลุ่มสี คือ สีฟ้า, สีม่วง และสีเหลือง
15.8 บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ร้อยละ 100 ร่วมกิจกรรม
เพื่อส่งเสริมความสามัคคี
15.9 บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ร้อยละ 100 ใช้เกมกีฬาเป็นสื่อ
ในการรักษ์สุขภาพ
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1. ชื่อโครงการ ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2. แผนงาน

พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

3. ความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
3.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
3.3 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน(พ.ศ.2564- 2565) ของ สพฐ. กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการศึกษา
3.4 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ สพป.เชียงราย เขต 4 กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการศึกษา
4. ลักษณะโครงการ

( ) โครงการใหม่

(✓) โครงการต่อเนื่อง

5. ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

6. ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565
7. สถานที่ดำเนินงาน .........................................................
8. งบประมาณดำเนินงานได้จาก ( ) สพฐ. (✓) สพป.เชียงราย เขต 4 ( ) อื่น ๆ (ระบุ)............................
9. หลักการและเหตุผล
ตามมาตรา 75 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ได้กำหนดไว้ว่า
“ข้ าราชการครู และบุ ค ลากรทางการศึ กษาผู้ ใดมี ค วามคิ ด ริเริ่ม สร้างสรรค์ มี ผ ลงานดี เด่ น เป็ น ที่ ป ระจัก ษ์
ให้กระทรวงเจ้าสังกัด ส่วนราชการ และหน่วยงานการศึกษาดำเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติตามควรแก่กรณี
เพือ่ ประโยชน์ในการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน...”
ดังนั้น เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 4 ซึ่งถือเป็นหัวใจหลักที่สำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายและยกระดับคุณภาพการศึกษา ได้รับ
การยกย่องเชิดชูเกียรติ และเป็นการเสริมสร้างขวัญ กำลังใจในการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จึงได้จัดทำโครงการยกย่องเชิดชูเกี ยรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น
10. วัตถุประสงค์
10.1 เพื่อส่งเสริม สร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
10.2 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมี
ผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์
10.3 เพื่ อยกย่องเชิดชูเกียรติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีความประพฤติดีและ
ปฏิบัติตนตามมาตรฐาน และจรรยาบรรณของวิชาชีพ
10.4 เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติได้รับเกียรติบัตรและรางวัล
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11. เป้าหมาย
11.1 เชิงผลผลิต(Output)
11.1.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
11.1.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นคนดีคนเก่งมีคุณภาพและเป็นแบบอย่างได้
11.2 เชิงผลลัพธ์ (Outcome)
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ
และเต็มตามศักยภาพ
12. วิธีดำเนินการ/ขัน้ ตอนการดำเนินงาน (SPDCA)
กิจกรรมหลัก/
ที่
ขั้นตอนการดำเนินงาน
1 กิ จ กรรมที่ 1 คั ด เลื อ กยกย่ อ งเชิ ด ชู เ กี ย รติ เ พื่ อ รั บ รางวั ล
ประจำปี 2565 (ไตรมาสที่ 1-4)
1. ขั้นวิเคราะห์ (Situation : S)
1.1 สำรวจข้อมูลการสรรหารางวัลประจำปี
1.2 วิเคราะห์ระยะเวลาการสรรหา คัดเลือก
1.3 สำรวจคณะกรรมการสรร
2. ขั้นวางแผน (Plan : P)
2.1 จัดทำปฏิทินการคัดเลือกรางวัลประจำปีทกุ ประเภท
2.2 การใช้งบประมาณ
2.3 กำหนดระยะเวลาคัดเลือก
2.4 แต่งตั้งคณะกรรมการ

ระยะเวลา
ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565

3. ขั้นดำเนินการ (Do : D)
3.1 ประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียน
3.2 จัดทำปฏิทินในการส่งรับการคัดเลือก
3.3 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก
3.4 ประกาศผลการคัดเลือก
3.5 มอบประกาศเกียรติบัตร
4. ขั้นตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน (Check : C)
4.1 ตรวจสอบผลการดำเนินงาน
4.2 ตรวจสอบผู้ผ่านการคัดเลือก
5. ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมินและรายงานผลการดำเนินงาน
(Act : A)
5.1 สรุปรายงานผล
5.2 แก้ไข ปรับปรุง พัฒนา
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กิจกรรมหลัก/
ขั้นตอนการดำเนินงาน
2 กิจกรรมที่ 2 ประชุมให้ความรู้แก่ข้าราชการที่พ้นจากหน้าที่
ราชการอันเนื่องมาจากอายุครบ 60 ปี (ไตรมาสที่ 2)
1. ขั้นวิเคราะห์ (Situation : S)
1.1 สำรวจ จำนวน ข้าราชการที่อายุครบ 60 ปีพร้อมข้อมูลประวัติ
ส่วนตัวเพื่อนำจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-BOOK) ปี 2565
1.2 วเคราะห์ระยะเวลาในการดำเนินงาน
1.3 วิเคราะห์แนวทางการดำเนินงาน
2. ขัน้ วางแผน (Plan : P)
2.1 การใช้งบประมาณ
2.2 ระยะเวลาในการดำเนินงาน
2.3 วิธีการดำเนินงาน
2.4 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
3. ขั้นดำเนินการ (Do : D)
3.1 เสนอโครงการ
3.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
3.3 กำหนดปฏิทินในการดำเนินงาน
3.4 ประสานวิทยากร
3.5 แจ้งโรงเรียนในสังกัด
3.6 ดำเนินการตามโครงการ
4. ขั้นตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน (Check : C)
ตรวจสอบผลการดำเนินงานและประเมินผลความพึงพอใจ
5. ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมินและรายงานผลการดำเนินงาน
(Act : A)
5.1 สรุปรายงานผล
5.2 แก้ไข ปรับปรุง พัฒนา
3 กิจ กรรมที่ 3 พั ฒ นาให้ค วามรู้ รูป แบบการเขียนเพื่ อขอรั บ
รางวัลต่าง ๆ (ไตรมาสที่ 1)
1. ขั้นวิเคราะห์ (Situation : S)
1.1 สำรวจ ข้าราชการครูแ ละบุ คลากรทางการศึก ษาที่ มี
ความสนใจขอรับรางวัล
1.2 วเคราะห์ระยะเวลาในการดำเนินงาน
1.3 วิเคราะห์แนวทางการดำเนินงาน
1.4 วิเคราะห์วิทยากร
2. ขั้นวางแผน (Plan : P)
2.1 การใช้งบประมาณ
2.2 ระยะเวลาในการดำเนินงาน
ที่

ระยะเวลา
มกราคม - มีนาคม 2565

ตุลาคม - ธันวาคม 2564
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กิจกรรมหลัก/
ขั้นตอนการดำเนินงาน
2.3 วิธีการดำเนินงาน
2.4 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
2.5 สถานทีด่ ำเนินงาน
3. ขั้นดำเนินการ (Do : D)
3.1 เสนอโครงการ
3.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
3.3 กำหนดปฏิทินในการดำเนินงาน
3.4 ประสานวิทยากร
3.5 แจ้งโรงเรียนในสังกัด
3.6 ดำเนินการตามโครงการ
4. ขั้นตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน (Check : C)
ตรวจสอบผลการดำเนินงานและประเมินผลความพึงพอใจ
5. ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมินและรายงานผลการดำเนินงาน
(Act : A)
5.1 สรุปรายงานผล
5.2 แก้ไข ปรับปรุง พัฒนา
4 กิจกรรมที่ 4 ยกย่องเชิดชูเกียรติและพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ
ข้าราชการที่อายุครบ 60 ปี (ไตรมาสที่ 4)
1. ขั้นวิเคราะห์ (Situation : S)
1.1 สำรวจ จำนวน ข้าราชการที่อายุครบ 60 ปี
1.2 วิเคราะห์ระยะเวลาดำเนินงาน
1.3 วิเคราะห์แนวทางการดำเนินงาน
2. ขั้นวางแผน (Plan : P)
2.1 การใช้งบประมาณ
2.2 ระยะเวลาในการดำเนินงาน
2.3 วิธีการดำเนินงาน
2.4 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
3. ขั้นดำเนินการ (Do : D)
3.1 เสนอโครงการ
3.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
3.3 กำหนดปฏิทินในการดำเนินงาน
3.4 แจ้งโรงเรียนในสังกัด
3.5 ดำเนินการตามโครงการ
4. ขั้นตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน (Check : C)
ตรวจสอบผลการดำเนินงานและประเมินผลความพึงพอใจ
ที่

ระยะเวลา

กรกฎาคม - กันยายน 2565
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ที่

กิจกรรมหลัก/
ขั้นตอนการดำเนินงาน
5. ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมินและรายงานผลการดำเนินงาน
(Act : A)
5.1 สรุปรายงานผล
5.2 แก้ไข ปรับปรุง พัฒนา

ระยะเวลา

13. กิจกรรมใช้งบประมาณ
จำนวน 114,290 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
รวม
ในการใช้งบประมาณ
(บาท)
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 1 คัดเลือกยกย่องเชิดชูเกียรติ
เพื่อรับรางวัลประจำปี 2565
(ไตรมาสที่ 1-4)
1.1 ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
7,000
7,000
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก
( 5 ครั้ง x 10 คน x 140 บาท)
1.2 ค่ากรอบเกียรติบัตรรางวัล
- คนดีคนเก่ง สพป.เชียงราย เขต 4
- ครูดีในดวงใจ
- OBEC AWARDS (300 ชิ้น x 90 บาท)
27,000
27,000
รวม กิจกรรมที่ 1
7,000
27,000
34,000
กิจกรรม 2 ประชุมให้ความรู้แก่ข้าราชการ
ที่ พ้ น จากหน้ า ที่ ร าชการอัน เนื่ อ งมาจาก
อายุครบ 60 ปี (ไตรมาสที่ 2)
2.1 ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
6,300
6,300
ประชุมคณะทำงานจัดทำหนังสือ E-BOOK
(15 คน x 3 ครั้ง x 140 บาท)
2.3 ค่าวัสดุ
10,000
10,000
รวม กิจกรรมที่ 2
6,300
10,000
16,300
กิ จ กรรมที่ 3 พั ฒ นาให้ ค วามรู้ รู ป แบบ
การเขียนเพื่อขอรับรางวัลต่าง ๆ (ไตรมาสที่ 1)
3.1 ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
ประชุมคณะทำงาน
(25 คน x 140 บาท x 2 ครั้ง)
7,000
7,000
3.2 ค่าชดเชยน้ำมันรถยนต์คณะทำงาน
5,000
5,000
3.3 ค่าตอบแทนวิทยากร
(4 คน x 600บาท x 2 วัน)
4,800
4,800
รวม กิจกรรมที่ 3
4,800
12,000
16,800
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กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 4 ยกย่องเชิดชูเกียรติและพิธี
มอบประกาศเกียรติคุณ ข้าราชการที่อายุ
ครบ 60 ปี (ไตรมาสที่ 4)
4.1 ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
ประชุมคณะทำงาน
(20 คน x 140 บาท x 2 วัน)
5,600
4.2 ค่าของที่ระลึก (71 ชิ้น x 450 บาท)
31,950
4.3 ค่ากรอบเกียรติบัตร
6,390
(71ชิ้นx90 บาท)
4.4 ค่าป้ายไวนิล
3,250
รวม กิจกรรมที่ 4
5,600
41,590
งบประมาณรวมทั้งสิน้ (ถัวจ่ายทุกรายการ)
4,800
25,900
83,590

รวม
(บาท)

5,600
31,950
6,390
3,250
47,190
114,290

14. การประเมินผล
ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จ

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล

ผลผลิต(Output)
ผู้ บ ริ ห าร ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา แบบขอรับรางวัล ฯ
เกณฑ์การประเมิน
ตลอดจนลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว มีผลงานเป็นเชิง
ประจักษ์และเป็นแบบอย่างได้
ผลลัพธ์ (Outcome)
ผู้ บ ริ ห าร ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
ตลอดจนลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ได้รับการยกย่อง
ให้เป็นแบบอย่างที่ดี มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่
อย่างเต็มความสามารถ และเต็มตามศักยภาพ
15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
15.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน
15.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีผลงานดีเด่นที่ประจักษ์
15.3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีความประพฤติดีและปฏิบัติตนตามมาตรฐาน และ
จรรยาบรรณของวิชาชีพ
15.4 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติและได้รับเกียรติบัตรหรือรางวัล
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1. ชื่อโครงการ ส่งเสริมให้เกิดการจัดการความรู้ (Knowledge Management) (PLC)
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. แผนงาน

พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

3. ความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
3.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
3.3 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน(พ.ศ.2564- 2565) ของ สพฐ. กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการศึกษา
3.4 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ สพป.เชียงราย เขต 4 กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการศึกษา
4. ลักษณะโครงการ

( ) โครงการใหม่

5. ผู้รับผิดชอบ

นางณัฐธิณี แสนถา

(✓) โครงการต่อเนื่อง

6. ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565
7. สถานที่ดำเนินงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
8. งบประมาณดำเนินงานได้จาก ( ) สพฐ. (✓) สพป.เชียงราย เขต 4 ( ) อื่น ๆ (ระบุ)............................
9. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันครูและบุคลากรทางการศึ กษา จำเป็นต้องเป็นผู้มีความรู้และสมรรถนะ เพื่อให้เป็นผู้ที่สามารถ
ขับ เคลื่ อนกระบวนการปฏิรูป การศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิรูป การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและจริงจัง
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 มาตรา 22 ระบุถึงหลักการจัดการศึกษาว่า ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้
และพั ฒ นาตนเองได้ รวมทั้ งต้ อ งฝึ ก การเรี ย นรู้ จ ากการลงมื อ ปฏิ บั ติ แ ละการแสวงหาความรู้ ด้ ว ยตนเอง
(Active Learning) ต้องจัดการศึกษาที่พัฒนาผู้เรียนตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ครูทุกคนมีความจำเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องแสวงหาความรู้ไปพร้อม ๆ กันกับผู้เรียนในขณะเดียวกัน ดังนั้นการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ต้องก้าวข้าม “สาระวิชา” ไปสู่การเรียนรู้ “ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (21 st Century Skills) ซึ่งครูจะเป็น
ผู้สอนไม่ได้ แต่ต้องให้ นักเรียนเป็นผู้เรียนรู้ด้วยตนเอง โดยครูจะออกแบบการเรียนรู้ฝึกฝนให้ตนเองเป็นโค้ช
(Coach) และอำนวยความสะดวก (Facilitator) ในการเรี ย นรู้ แ บบใช้ ปั ญ หาเป็ น ฐาน(Proble, - Based
Learning : PLC) ซึ่งเกิดจากการรวมตัวกันของครู ผู้บริหาร และนักการศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์
การทำหน้าที่ของครูและผู้เกี่ยวข้อง แต่ละคนนั่นเองจากเหตุผลความจำเป็นดังกล่าวข้างต้น สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมให้เกิดการจัดการความรู้ (Knowledge
Management) มีการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ระดับกลุ่ม
ระดังองค์การ และระหว่างระดับองค์การ ขึ้นเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ได้เรียนรู้
และดำเนินการในรูปแบบ PLC เพื่อนำไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานในหน้าที่
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10. วัตถุประสงค์
10.1 เพื่ อ ให้ ผู้ เข้ า ร่ ว มโครงการมี ค วามรู้ ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด การจั ด การความรู้
(Knowledge Management) มีการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)
ระดับกลุ่ม ระดังองค์การ และระหว่างระดับองค์การ
10.2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถวางแผนการขับเคลื่อนกระบวนการ ส่งเสริมให้เกิดการจัดการความรู้
(Knowledge Management) มีการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)
ระดับกลุ่ม ระดังองค์การ และระหว่างระดับองค์การ
10.3 เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญของบุคลากร
10.4 เพื่อเป็นเวทีในการค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี
10.5 เพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานของบุคลากร
10.6 เพื่อสนับสนับการปรับปรุงและพัฒนางานอย่างต่อเนื่องให้สามารถนำไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม
11. เป้าหมาย
11.1 เชิงผลผลิต (Output)
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงาน
11.2 เชิงผลลัพธ์ (Outcome)
ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ศึกษานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทุกคน
สามารถวางแผนการขับเคลื่อนกระบวนการ (Knowledge Management) มีการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
(Professional Learning Community : PLC) ระดับกลุ่ม ระดังองค์การ และระหว่างระดับองค์การ ไปสู่การปฏิบัติ
ในสำนั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาและสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภ าพและประสิ ทธิผลข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา มีองค์ความรู้และนำองค์ความรู้ที่ได้รับใช้ในการปฏิบัติงาน
12. วิธีดำเนินการ/ขัน้ ตอนการดำเนินงาน (SPDCA)
กิจกรรมหลัก/
ที่
ขั้นตอนการดำเนินงาน
1 กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมให้เกิดการจัดการความรู้ (Knowledge
Management), การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
(Professional Learning Community : PLC)
1. ขั้นวิเคราะห์ (Situation : S)
1.1 สำรวจจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1.2 สำรวจวิทยากรผู้มีองค์ความรู้ใน สพป.เชียงราย เขต 4

ระยะเวลา
ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565

2. ขั้นวางแผน (Plan : P)
2.1 กำหนดระยะเวลาให้ทุกกลุ่มรายงานผล PLC ระดับกลุ่ม,
ระดับองค์กร, ระดับระหว่างองค์กร
2.2 แจ้งแนวทางและปฏิทินให้ทุกกลุ่มทราบ
2.3 แต่งตั้งคณะทำงานผู้รับผิดชอบในระดับกลุ่มทุกกลุ่ม
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กิจกรรมหลัก/
ขั้นตอนการดำเนินงาน
3. ขั้นดำเนินการ (Do : D)
3.1 เสนอขออนุมัติโครงการ
3.2 แต่งตัง้ คณะทำงานรับผิดชอบในทุกกลุ่ม
3.3 แจ้งแนวทางการดำเนินงาน
3.4 แจ้งปฏิทินในการดำเนินงาน
4. ขั้นตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน (Check : C)
4.1 ติดตามผลการดำเนินงานไปยังทุกกลุ่ม
4.2 ตรวจสอบผลการดำเนินงาน
4.3 ประเมินผลการดำเนินงาน
5. ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน และรายงานผลการดำเนินงาน
(Act : A)
สรุปรายงานผลการดำเนินงานทุก 6 เดือน
2 กิจกรรมที่ 2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ไตรมาสที่ 4)
1. ขั้นวิเคราะห์ (Situation : S)
1.1 สำรวจข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1.2 ระยะเวลาดำเนินงาน
1.3 แนวทางการดำเนินงาน
2. ขั้นวางแผน (Plan : P)
2.1 เขียนโครงการ
2.2 แต่งตั้งคณะทำงาน
2.3 กำหนดประชุมคณะทำงาน
2.4 วิธีการดำเนินงาน
3. ขั้นดำเนินการ (Do : D)
3.1 เสนอขออนุมัติโครงการ
3.2 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน
3.3 ประชุมคณะทำงาน
3.4 ดำเนินงานตามโครงการ
4. ขั้นตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน (Check : C)
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
ที่

ระยะเวลา

กรกฎาคม - กันยายน 2565

5. ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน และรายงานผลการดำเนินงาน
(Act : A)
สรุปรายงานผลการดำเนินงาน
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13. กิจกรรมใช้งบประมาณ
จำนวน 194,210 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันสองร้อยสิบบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
รวม
ในการใช้งบประมาณ
(บาท)
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมให้ เกิดการจั ดการความรู้
(KnowledgeManagement),การสร้างชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ
(Professional Learning Community : PLC)
- ค่ า อาหาร อาหารว่ า งและเครื่ อ งดื่ ม
3,920
3,920
ประชุม ฝ่ายบริหารการศึกษา
(14 คน x 140 บาท x 2 ครั้ง)
รวม กิจกรรมที่ 1
กิจกรรมที่ 2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัตงิ าน
(ไตรมาสที่ 1-4)
2.1 แลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานใน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 4
- ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มประชุม
คณะทำงาน (78 คน x 140 บาท x 1 วัน)
- ค่าวัสดุ
2.2 ศึกษาดูงาน
- ค่าเบี้ยเลี้ยงศึกษาดูงานคณะทำงาน
(78 คน x 240 บาท x 2 วัน)
- ค่าที่พัก
(78 คน x 600 บาท x 1 คืน)
- ค่าจ้างเหมารถบัส
(2 คัน x 15,000 x 2 วัน)
- ค่าวัสดุ

-

3,920

-

3,920

-

10,920

-

10,920

-

-

23,630

23,630

-

37,440

-

37,440

-

46,800

-

46,800

-

-

60,000

60,000

-

-

11,500

11,500

รวม กิจกรรมที่ 2
(งบประมาณรวมทั้งสิ้น(ถัวจ่ายทุกรายการ)

-

95,160
99,080

95,130
95,130

190,290
194,210
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14. การประเมินผล
ตัวชีว้ ัดความสำเร็จ

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล

ผลผลิต(Output)
ข้าราชการครูและบุ คลากรทางการศึ กษาได้ แลกเปลี่ ยน สำรวจความพึงพอใจ แบบสอบถาม
เรียนรู้การปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ผลลัพธ์ (Outcome)
1) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีองค์ความรู้
ทุกงานเพื่อนำไปพัฒ นาการปฏิบั ติงานให้ มีป ระสิ ทธิภ าพ
สูงขึ้น
2) ผู้ บ ริ ห ารการศึ ก ษา ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ครู
ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดทุกคน
สามารถวางแผนการขับเคลื่อนกระบวนการ (Knowledge
Management) มี ก ารสร้ างชุ ม ชนการเรี ย นรู้ ท างวิ ช าชี พ
(Professional Learning Community : PLC) ระดับกลุ่ม
ระดังองค์การ และระหว่างระดับองค์การ ไปสู่การปฏิบัติใน
สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาและสถานศึ ก ษาได้ อ ย่ างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ข้าราชการครูแลบุคลากรทางการศึกษาแสวงหาความรู้และเทคนิควิธีการใหม่ ๆ เป็นประจำ รับฟังความคิดเห็น
ใจกว้างและยอมรับการเปลี่ยนแปลง
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1. ชื่อโครงการ ส่งเสริมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความก้าวหน้าตามมาตรฐานตำแหน่ง
และวิทยฐานะ
2. แผนงาน

พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

3. ความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
3.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้
3.3 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน(พ.ศ.2564- 2565) ของ สพฐ. กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการศึกษา
3.4 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ สพป.เชียงราย เขต 4 กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการศึกษา
4. ลักษณะโครงการ

( ) โครงการใหม่

5. ผู้รับผิดชอบ

นางฉันทนา กองมงคล

(✓) โครงการต่อเนื่อง

6. ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
7. สถานที่ดำเนินงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
8. งบประมาณดำเนินงานได้จาก (✓) สพฐ. ( ) สพป.เชียงราย เขต 4 ( ) อื่น ๆ (ระบุ)............................
9. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 80 ได้บัญญัติ
ให้ มี ก ารพั ฒ นาข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาก่ อ นแต่ งตั้ งให้ ด ำรงตำแหน่ งบางตำแหน่ งและ
บางวิทยฐานะ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม
ในอั น ที่ จ ะทำให้ ก ารปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ร าชการเกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพ ประสิ ท ธิผ ลและความก้ าวหน้ าแก่ ราชการ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด
ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีหรือเลื่อน
วิทยฐานะสูงขึ้น โดยมอบให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้ดำเนินการ
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินในแต่ละด้าน
กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 4 มีหน้าที่ส่งเสริม ให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาได้รับการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะที่สูงขึ้น อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได้
จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น
10. วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะสูงขึ้น และเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ
เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสมให้แก่ผู้เข้ารับการประเมินทำให้คุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น อันจะส่งผลต่อเด็กนักเรียนให้ได้รับความรู้และประสบการณ์จากนวัตกรรมที่ผู้สอน ได้คิดค้นขึ้น

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

317

11. เป้าหมาย
11.1 เชิงผลผลิต (Output)
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ยื่นคำขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นทุกตำแหน่ง
11.2 เชิงผลลัพธ์ (Outcome)
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ยื่นคำขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นทุกตำแหน่ง
ได้เลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
12. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน (SPDCA)
กิจกรรมหลัก/
ที่
ระยะเวลา
ขั้นตอนการดำเนินงาน
1 กิจกรรมที่ 1 การเลื่อนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีวิทยฐานะที่สูงขึ้น
1. ขั้นวิเคราะห์ (Situation : S)
ตุลาคม 2564
ตรวจสอบข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้มีคุณสมบัติในการขอเลื่อนวิทยฐานะ
2. ขั้นวางแผน (Plan : P)
2.1 วิเคราะห์ข้อมูลความน่าจะเป็นในการยื่นคำขอเลื่อน
ตุลาคม 2564
วิทยฐานะ
ภายใน วันที่ 5 ธันวาคม 2564
2.2 เสนอของบประมาณจาก สพฐ. ครั้งที่ 1
ภายในวันที่ 5 เมษายน 2565
2.3 เสนอของบประมาณจาก สพฐ. ครั้งที่ 2
ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2565
2.4 เสนอของบประมาณจาก สพฐ. ครั้งที่ 3
3. ขั้นดำเนินการ (Do : D)
เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
1. รั บ รองข้อ มู ล และเสนอ ผอ.สพป.เชี ย งราย เขต 4 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
ลงนามรั บ รองการตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ ในแบบ ก.ค.ศ. 1
(และแบบ ก.ค.ศ. 2, ก.ค.ศ. 3 กรณีผู้เสนอขอดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา)
2. จัดทำรายละเอียดการส่งผลงานเสนอ สำนักงาน
ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
3. แจ้ ง โรงเรี ย นประเมิ น ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากร
ภายใน 3 วันทำการ
ทางการศึกษาตามประกาศแต่งตั้งกรรมการประเมินจาก ศธจ.
หลังได้รับประกาศ
เชียงราย และส่งผลการประเมินกลับ สพป.เชียงราย เขต 4
4. จัดทำรายละเอียดผลการประเมิน ส่ง ศธจ.เชียงราย
ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน
เพือ่ ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ต่อ กศจ.เชียงราย
5. จัดทำรายละเอียดการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผล
ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน
งานทางวิชาการ ชุดที่ 2 ประเมินด้านที่ 3 ส่ง ศธจ.เชียงราย
6. ประสานคณะกรรมการประเมินเพื่อส่งผลงาน และ
หลังได้รับจัดสรรงบประมาณ
กำหนดวัน เวลา สถานที่ประชุม
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ที่

กิจกรรมหลัก/
ขั้นตอนการดำเนินงาน
7. ทำหนังสือเชิญคณะกรรมการประชุม
8. ประสานสถานที่ประชุม
9. จัดทำเอกสารประกอบการประชุม
10. ดำเนินการประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานทาง
วิชาการ
11. จัดทำรายละเอียดผลการประเมินด้านที่ 3 เพื่อขอ
อนุมัติผลการประเมินต่อ กศจ.
12. จั ด ทำรายละเอี ย ดแนบท้ า ยคำสั่ ง เสนอ ศธจ.
เชียงราย แต่งตั้งให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (กรณีผ่าน
เกณฑ์การประเมิน) และแจ้งข้อสังเกตผลงานทางวิ ชาการให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(กรณีปรับปรุง/ไม่ผ่านเกณฑ์)
13. แจ้งคำสั่งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ

ระยะเวลา
หลังได้รับจัดสรรงบประมาณ
หลังได้รับจัดสรรงบประมาณ
หลังได้รับจัดสรรงบประมาณ
หลังได้รับจัดสรรงบประมาณ
ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน
ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน

ภายใน 3 วันทำการ
หลังได้รับคำสั่งแต่งตั้ง

เลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
1. รั บ รองข้ อ มู ล และเสนอ ผอ.สพป.เชี ย งราย เขต 4 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
ลงนามรับ รอง การตรวจสอบคุณ สมบั ติในแบบ ก.ค.ศ. 1
(และแบบ ก.ค.ศ. 2, ก.ค.ศ. 3 กรณีผู้เสนอขอดำรงตำแหน่ ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา)
2. จั ด ทำรายละเอีย ดการส่ งผลงาน ส่ ง ศธจ.เชี ยงราย
ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน
เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่ น กรองผลงาน และกรรมการ
ประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2
3. ประสานและส่งเอกสารให้กรรมการกลั่นกรองผลงาน
ภายใน 3 วันทำการ
4. รับผลงานคืนจากกรรมการกลั่นกรองข้อมูล และแจ้งผู้
หลังประชุม กศจ.
ส่งผลงานทราบพร้อมข้อสังเกตจากกรรมการกลั่นกรอง
ประมาณ 1 เดือน
5. แจ้ ง กรรมการประเมิ น ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากร
หลังจากมอบให้กรรมการ
ทางการศึ ก ษาตามประกาศแต่ ง ตั้ งกรรมการประเมิ น จาก
ภายใน 3 วันทำการ
ศธจ.เชียงราย ประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2
หลังได้รับประกาศ
6. จัดทำรายละเอียดผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่
ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน
2 ส่ ง ศธจ.เชี ย งราย ขออนุ มั ติ ผ ลการประเมิ น ต่ อ กศจ.
เชียงราย
7. จั ดส่ งผลงานทางวิช าการและเอกสารที่ เกี่ยวข้องให้
ภายใน 3 วันทำการ
สพฐ.
หลังได้รับมติอนุมัติผลการประเมิน
8. รับผลการประเมินด้านที่ 3 จาก ก.ค.ศ. จัดทำรายละเอียด
ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน
ผลการประเมินด้านที่ 3 เพื่อขออนุมัติผลการประเมินต่อ กศจ.
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ที่

กิจกรรมหลัก/
ขั้นตอนการดำเนินงาน
9. จั ด ทำรายละเอี ย ดแนบท้ ายคำสั่ งส่ ง ศธจ.เชีย งราย
แต่งตั้งให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (กรณีผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน) และแจ้งข้อสังเกตผลงานทางวิชาการให้ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา (กรณีปรับปรุง/ไม่ผ่านเกณฑ์)
10. แจ้งคำสั่งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ

ระยะเวลา
ภายใน 3 วันทำการ
หลังประชุม กศจ.
ภายใน 3 วันทำการ
หลังได้รับคำสั่งแต่งตั้ง

4. ขั้นตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน (Check : C)
4.1 ตรวจสอบคำขอมีวิทยฐานะและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
4.2 ตรวจสอบผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2
4.3 ตรวจสอบผลการประเมินด้านที่ 3
5. ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน และรายงานผลการดำเนินงาน
(Act : A)
สรุปและรายงานผลการดำเนินการ
13. กิจกรรมใช้งบประมาณ
งบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
กิ จ กรรมที่ 1 การเลื่ อ นข้ า ราชการครู แ ละ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะที่สูงขึ้น
ดำเนินการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3
1.1 ค่ าพาหนะกรรมการประเมิ น ด้ านที่ 1
15,000
และด้านที่ 2
1.2 ค่าเบี้ ยเลี้ยงกรรมการประเมิน ด้านที่ 1
3,600
และด้านที่ 2 และฝ่ายเลขานุการ
1.3 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการประเมินด้านที่ 3
4,875
1.4 ค่าเบี้ ยเลี้ยงกรรมการประเมิน ด้านที่ 3
2,160
และฝ่ายเลขานุการ
1.5 ค่าพาหนะกรรมการประเมินด้านที่ 3
8,088
1.6 ค่ า อาหารว่ า งและเครื่ อ งดื่ ม กรรมการ
1,440
ประเมินด้านที่ 3 และฝ่ายเลขานุการ
1.7 ค่าอ่านผลงานทางวิชาการ 3,000 บาท/ราย
30,000
1.8 ค่าห้องประชุม
3,000
รวม กิจกรรมที่ 1
68,163
งบประมาณรวมทั้งสิ้น(ถัวจ่ายทุกรายการ)
68,163
-
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14. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล

ผลผลิต(Output)
ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษามี ผ ลการ ผ ล ก า ร ป ร ะ เมิ น โ ด ย แบบประเมินวิทยฐานะ
ประเมิน ผ่านเกณฑ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
คณะกรรมการประเมิ น
ผลงานทางวิชาการ
ผลลัพธ์ (Outcome)
ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการแต่งตั้ง ผ ล ก า ร ป ร ะ เมิ น โ ด ย แบบประเมินวิทยฐานะ
ให้เลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น
คณะกรรมการประเมิ น
ผลงานทางวิชาการ
15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
ได้รับการแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น
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1. ชื่อโครงการ พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
2. แผนงาน

พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

3. ความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
3.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
3.3 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน(พ.ศ.2564- 2565) ของ สพฐ. กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการศึกษา
3.4 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ สพป.เชียงราย เขต 4 กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการศึกษา
4. ลักษณะโครงการ

( ) โครงการใหม่

5. ผู้รับผิดชอบ

นางจิราภรณ์ การดี

(✓) โครงการต่อเนื่อง

6. ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
7. สถานที่ดำเนินงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
8. งบประมาณดำเนินงานได้จาก ( ) สพฐ. (✓) สพป.เชียงราย เขต 4 ( ) อื่น ๆ (ระบุ)............................
9. หลักการและเหตุผล
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เป็นเครื่องหมายแสดงเกียรติยศ และบำเหน็จความชอบที่พระมหากษัตริย์สร้างขึ้น
สำหรับพระราชทานเป็นความชอบในราชการ สำหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ ซึ่งถือว่า
เป็นการมอบสิ่งอันมีเกียรติเป็นเครื่องหมายตอบแทนคุณงามความดีที่มีความชอบในราชการแผ่นดิน และ
เป็นสิริมงคลแก่ผู้ได้รับพระราชทาน รวมถึงวงศ์ตระกูล สำหรับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2565 ได้ดำเนินการเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ฯ พ.ศ. 2536 พระราชบัญญัติเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา
พ.ศ. 2584
10. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่กระทำความดีความชอบเป็นประโยชน์แก่ราชการสมควร
ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เพื่อให้มีคุณค่าเชิดชูเกียรติอย่างสูง เป็นเกียรติประวัติและความภาคภูมิใจ
11. เป้าหมาย
11.1 เชิงผลผลิต (Output)
11.1.1 ผู้บริหารการศึกษา
จำนวน 4 ราย
11.1.2 ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ที่ ม ี ร ายชื ่ อ ในประกาศราชกิ จ นุ เ บกษา
ประจำปี 2563
จำนวน 450 ราย
11.1.3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
และเหรียญจักรพรรดิมาลาประจำปี 2564
จำนวน 73 ราย
11.1.4 บุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ จำนวน 45 ราย
รวมทั้งหมด จำนวน 572 ราย
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11.๒ เชิงผลลัพธ์ (Outcome)
11.2.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น
ในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง เป็นพลเมืองดีของชาติ
11.2.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
มีความมุ่งมั่นในการทำความดี มีความภาคภูมิใจ และเป็นเกียรติประวัติต่อวงศ์ตระกูล
12. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน (SPDCA)
กิจกรรมหลัก/
ที่
ระยะเวลา
ขั้นตอนการดำเนินงาน
1 1. ขั้นวิเคราะห์ (Situation : S)
ตุลาคม 2564 - กุมภาพันธ์ 2565
1.1 วิเคราะห์จากแบบสอบถามความพึงพอใจในการเข้าร่วม
พิธีมอบเครื่องราชอิส ริย าภรณ์จากปี 2560 มีความพึงพอใจ
ระดับดีเยี่ยม
1.2 ตรวจสอบและจัดทำข้อมูล ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่ได้รับการประกาศ ราชกิจจานุเบกษาปี 2561 - 2564
2. ขั้นวางแผน (Plan : P)
มีนาคม - มิถุนายน 2565
2.1 กำหนดขั้นตอนพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญ
จักรพรรดิมาลา
2.2 จั ด เตรี ย มคำสั ่ ง คณะกรรมการพิ จ ารณาจั ด สรร
เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา
2.3 จัดเตรียมคำสั่งคณะทำงาน พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์
และเหรียญจักรพรรดิมาลา
2.4 ออกแบบสำรวจความพึ ง พอใจในการจั ด พิ ธ ี ม อบ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา
3. ขั้นดำเนินการ (Do : D)
3.1 เสนอเจ้าหน้าที่เดินทางไปตรวจรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
มีนาคม - มิถุนายน 2565
และเหรียญจักรพรรดิมาลา ที่ สพฐ. กำหนด
3.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์
และเหรียญจักรพรรดิมาลา
3.3 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเครื่องราชอิสริยาภรณ์และ
เหรียญจักรพรรดิมาลา
3.4 ประชุมคณะทำงานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรีย ญ
จักรพรรดิมาลา
3.5 สำรวจผู้เข้าร่วมพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญ
เมษายน - มิถุนายน 2565
จักรพรรดิมาลา
3.6 จัดเตรียมสถานที่สำหรับ จั กพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์
และเหรียญจักรพรรดิมาลา
3.7 ดำเนินการจัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรี ยญ
จักรพรรดิมาลา
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ที่

กิจกรรมหลัก/
ขั้นตอนการดำเนินงาน
4. ขั้นตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน (Check : C)
4.1 สรุปการได้รับจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญ
จักรพรรดิมาลาตามประกาศราชกิจจานุเบกษา
4.2 สรุปรายชื่อข้าราชการที่เข้าร่วมพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์
และเหรียญจักรพรรดิมาลา
5. ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมินและรายงานผลการดำเนินงาน
(Act : A)
5.1 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมพิธีมอบ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา
5.2 รายงานผลการดำเนินงานจัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์
และเหรียญจักรพรรดิมาลา

ระยะเวลา
กรกฎาคม - สิงหาคม 2565

กรกฎาคม - สิงหาคม 2565

13. กิจกรรมใช้งบประมาณ
จำนวน 35,000 บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
กิจกรรม พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำ
กว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา
(ไตรมาสที่ 3)
1) ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรร
เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา
ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (7 คน x 30 บาท)
210
2) ประช ุ ม คณ ะ ทำ งา นจั ด พิ ธ ี ม อ บ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา
ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (25 x 1 x 30)
750
3) จั ด เตรี ย มสถานที ่ ส ำหรั บ จั ด พิ ธ ี ม อบ
เครื ่ อ งราชอิส ริ ย าภรณ์ และเหรี ย ญจัก รพรรดิ
มาลา ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา
ค่าตกแต่งสถานที่
6,000
- ดอกไม้(12 มัด มัดละ 500 ดอกไม้พลาสติก)
5,000
- ดอกไม้สด
3,000
- พระบรมฉายาลักษณ์(ขนาด 80 x 120)
2,880
- ป้ายพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์
(โฟมบอร์ด)
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กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
4) ดำเนินการพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และ
เหรียญจักรพรรดิมาลา ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ผู้ร่วมงานพิธี
17,160
มอบเครื่องราช ฯ (572 คน x 30 บาท)
งบประมาณรวมทั้งสิ้น(ถัวจ่ายทุกรายการ)
960
34,040

รวม
(บาท)
17,160
35,000

14. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

ผลผลิต(Output)
ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ได้ รั บ -การสังเกต
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิ -การสอบถาม
มาลา เพื่อนำไปใช้ประดับในพิธีวันเฉลิมพระชนม์พรรษา -แบบสอบถาม
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ผลลัพธ์ (Outcome)
ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ได้ รั บ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิ
มาลา มีขวัญและกำลังใจ มีเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ราชการ เกิดผลการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ ส่งผลต่อ
การปฏิบัติงานที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล
แบบสำรวจความพึง
พอใจ

15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา เกิดความภูมิใจ มีขวัญและกำลังใจ
ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลดีทั้งต่อตนเอง ต่อองค์กร และต่อประเทศชาติยิ่งขึ้นไป

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
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1. ชื่อโครงการ พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Digital Technology)
2. แผนงาน

พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

3. ความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
3.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
3.3 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน(พ.ศ.2564- 2565) ของ สพฐ. กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการศึกษา
3.4 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ สพป.เชียงราย เขต 4 กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการศึกษา
4. ลักษณะโครงการ

( ) โครงการใหม่

(✓) โครงการต่อเนื่อง

5. ผู้รับผิดชอบ

นายสุรพงษ์ สุวรรณ์ ,นายณัฏฐ์วัฒน์ วงศ์สว่าง

6. ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565
7. สถานที่ดำเนินงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
8. งบประมาณดำเนินงานได้จาก ( ) สพฐ. ( ✓ ) สพป.เชียงราย เขต 4 ( ) อื่น ๆ (ระบุ)............................
9. หลักการและเหตุผล
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร (Digital Technology) มี บ ทบาทสำคั ญ ในโลกยุ ค ปั จ จุ บั น
ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว ทั้งรูปแบบการสื่อสารอย่างไร้พรหมแดนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
ความเร็ว สู ง รวมถึงการศึก ษาและการทำงานต้องปรับ เปลี่ ยนให้ เป็น ไปตามความก้าวหน้ าของเทคโนโลยี
ดังนั้น การส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
เพื่ อ การบริ ห ารและการจั ด การศึ ก ษา การดำเนิ น งานสารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารและการจั ด การศึ ก ษา
การสนับ สนุ น งานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีความสำคัญในการจัดการศึกษาอย่างยิ่ง การปรับเปลี่ยนให้เข้าสู่ยุคดิจิทัล 4.0 โดยใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล Digital Technology ขับเคลื่อนในด้านการศึกษา ต้องดำเนินการตั้งแต่การให้ความรู้พื้ นฐานเกี่ยวกับ
การใช้งานเทคโนโลยีที่เหมาะสมและมีความปลอดภัย มีแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ และมีการสนับสนุนในด้านของ
การเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ผ่านระบบการศึกษาทางไกล และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ผ่านสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสู่โรงเรียนในสังกัดอย่างมีคุณภาพ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 เป็นหน่วยงานหลักที่มีภารกิจในการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานในพื้นที่ 5 อำเภอ คือ อำเภอเทิง อำเภอพญาเม็งราย อำเภอเวียงแก่น อำเภอขุนตาลและอำเภอเชียงของ
มี ค วามจำเป็ น ในการจั ด ทำโครงการพั ฒ นาระบบเครื อ ข่ า ยเทคโนโลยี ส ารสนเทศ และการสื่ อ สาร
(Digital Technology) ขึ้น เพื่อสนับสนุนให้การจัดการศึกษาได้ใช้ทรัพยากรการเรียนรู้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
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10. วัตถุประสงค์
10.1 เพื่ อ พั ฒ นาบุ ค ลากรด้ า นข้ อ มู ล สารสนเทศและการสื่ อ สารของสำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
10.2 เพื่อพัฒ นาระบบฐานข้อมูล กลาง ระบบสนับสนุนการใช้งานของบุคลากร และโครงข่ายระบบ
อินเทอร์เน็ตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
10.3 พัฒ นาและจัดระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา สำหรับประชาชน และผู้ มีส่วนได้ส่วนเสี ย
ได้มีการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก
10.4 เพื่อส่งเสริม การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
11. เป้าหมาย
11.1 เชิงผลผลิต (Output)
11.1.1 บุคลากรด้านข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 4 และโรงเรียนในสังกัด จำนวน 140 คน
11.1.2 สำนั กงานเขตพื้ น ที่ การศึก ษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 มีระบบฐานข้ อมูล กลาง
ระบบสนับสนุนการใช้งานของบุคลากร และโครงข่ายระบบอินเทอร์เน็ตที่ทันสมัย
11.1.3 สำนั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษาประถมศึ ก ษาเชีย งราย เขต 4 มี ระบบจั ด ระบบข้ อ มู ล
สารสนเทศทางการศึกษา สำหรับประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้มีการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก
11.1.4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 มีการส่งเสริม การนำเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
11.2 เชิงผลลัพธ์ (Outcome)
11.2.1 บุคลากรด้านข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 4 และโรงเรียนในสังกัด มีความรู้ด้านการจัดทำข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
11.2.2 ผู้ บ ริ ห าร ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 มีระบบฐานข้อมูลกลาง ระบบสนับสนุนการใช้งานของบุคลากร และโครงข่าย
ระบบอินเทอร์เน็ตที่ทันสมัยไว้ใช้งาน
11.2.3 บุคลากรนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
12. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน (SPDCA)
กิจกรรมหลัก/
ที่
ขั้นตอนการดำเนินงาน
1 กิจกรรมที่ 1 การอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านข้อมูลสารสนเทศ
และการสื่อสาร
1. ขั้นวิเคราะห์ (Situation : S)
วิเคราะห์ ก ารจั ดอบรมและการพั ฒ นาบุ ค ลากรด้ านข้อ มู ล
สารสนเทศและการสื่อสาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2. ขั้นวางแผน (Plan : P)
2.1 วางแผนกำหนดขั้นตอนและรายละเอียดของโครงการ
2.2 แต่งตั้งคณะทำงาน
2.3 ประชุมคณะทำงาน

ระยะเวลา
ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
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กิจกรรมหลัก/
ขั้นตอนการดำเนินงาน
3. ขั้นดำเนินการ (Do : D)
3.1 การอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านข้อมูลสารสนเทศและ
การสื่อสาร
3.2 จั ดทำรู ป เล่ ม ข้อ มูล สารสนเทศ ประจำปี งบประมาณ
พ.ศ. 2564
4. ขั้นตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน (Check : C)
สรุปผลการดำเนินงาน
5. ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน และรายงานผลการดำเนินงาน
(Act : A)
5.1 วิเคราะห์ผลสำเร็จของกิจกรรม
5.2 นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร
2 กิจกรรมที่ 2 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศกลางเพื่อการ
บริหารและการศึกษา (Big Data)
1. ขั้นวิเคราะห์ (Situation : S)
วิเคราะห์ปัญหาการจัดทำระบบระบบข้อมูลสารสนเทศกลาง
เพื่ อ การบริ ห ารและการศึ ก ษา (Big Data) ปี ง บประมาณ
พ .ศ . 2 5 6 4 แ ละ ปี งบ ป ระม าณ พ .ศ . 2 5 6 3 แล ะ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2. ขั้นวางแผน (Plan : P)
2.1 วางแผนกำหนดขั้นตอนและรายละเอียดของโครงการ
2.2 แต่งตั้งคณะทำงาน
2.3 ประชุมคณะทำงาน
3. ขั้นดำเนินการ (Do : D)
พั ฒ นาระบบข้ อ มู ล สารสนเทศกลางเพื่ อ การบริ ห ารและ
การศึกษา (Big Data)
4. ขั้นตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน (Check : C)
สรุปผลการดำเนินงาน
5. ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน และรายงานผลการดำเนินงาน
(Act : A)
5.1 วิเคราะห์ผลสำเร็จของกิจกรรม
5.2 นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร
3 กิจกรรมที่ 3 พัฒนาระบบข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
1. ขั้นวิเคราะห์ (Situation : S)
วิเคราะห์ปัญหาระบบข่าวประชาสัมพันธ์เดิม ของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
ที่

ระยะเวลา

ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565

ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565
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กิจกรรมหลัก/
ขั้นตอนการดำเนินงาน
2. ขั้นวางแผน (Plan : P)
2.1 วางแผนกำหนดขั้นตอนและรายละเอียดของโครงการ
2.2 แต่งตัง้ คณะทำงาน
2.3 ประชุมคณะทำงาน
3. ขั้นดำเนินการ (Do : D)
พัฒนาระบบข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
4. ขั้นตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน (Check : C)
สรุปผลการดำเนินงาน
5. ขัน้ ปรับปรุงตามผลการประเมิน และรายงานผลการดำเนินงาน
(Act : A)
5.1 วิเคราะห์ผลสำเร็จของกิจกรรม
5.2 นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร
4 กิจกรรมที่ 4 ปรับปรุงเว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
1. ขั้นวิเคราะห์ (Situation : S)
วิ เ คราะห์ ปั ญ หาการจั ด ทำเว็ บ ไซต์ ส ำนั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2. ขั้นวางแผน (Plan : P)
2.1 วางแผนกำหนดขัน้ ตอนและรายละเอียดของโครงการ
2.2 แต่งตั้งคณะทำงาน
2.3 ประชุมคณะทำงาน
3. ขั้นดำเนินการ (Do : D)
พัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
4. ขั้นตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน (Check : C)
สรุปผลการดำเนินงาน
5. ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน และรายงานผลการดำเนินงาน
(Act : A)
5.1 วิเคราะห์ผลสำเร็จของกิจกรรม
5.2 นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร
ที่

ระยะเวลา

ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565
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กิจกรรมหลัก/
ขั้นตอนการดำเนินงาน
5 กิจกรรมที่ 5 พัฒ นาความมั่น คงปลอดภัยทางไซเบอร์ และ
โครงข่า ยอิน เทอร์ เน็ต ภายในสำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
1. ขั้นวิเคราะห์ (Situation : S)
วิเคราะห์ปัญหาโครงข่ายอินเทอร์เน็ตภายใน สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2. ขั้นวางแผน (Plan : P)
2.1 วางแผนกำหนดขั้นตอนและรายละเอียดของโครงการ
2.2 แต่งตั้งคณะทำงาน
2.3 ประชุมคณะทำงาน
3. ขั้นดำเนินการ (Do : D)
พั ฒ นาโครงข่ า ยอิ น เทอร์ เน็ ต ภายใน สำนั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
4. ขั้นตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน (Check : C)
สรุปผลการดำเนินงาน
5. ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน และรายงานผลการดำเนินงาน
(Act : A)
5.1 วิเคราะห์ผลสำเร็จของกิจกรรม
5.2 นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร
6 กิจกรรมที่ 6 พัฒนาระบบสอบถามความพึงพอใจออนไลน์
1. ขั้นวิเคราะห์ (Situation : S)
วิเคราะห์ปัญหา
2. ขั้นวางแผน (Plan : P)
2.1 วางแผนกำหนดขั้นตอนและรายละเอียดของโครงการ
2.2 แต่งตั้งคณะทำงาน
2.3 ประชุมคณะทำงาน
3. ขั้นดำเนินการ (Do : D)
พั ฒ นาระบบข่ า วประชาสั ม พั น ธ์ สำนั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
4. ขัน้ ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน (Check : C)
สรุปผลการดำเนินงาน
5. ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน และรายงานผลการดำเนินงาน
(Act : A)
5.1 วิเคราะห์ผลสำเร็จของกิจกรรม
5.2 นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร
ที่

ระยะเวลา
ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565

ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565
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กิจกรรมหลัก/
ขั้นตอนการดำเนินงาน
7 กิจกรรมที่ 7 พัฒนาระบบศูนย์กลางเรียนออนไลน์ (E-Learning)
1. ขั้นวิเคราะห์ (Situation : S)
วิเคราะห์ปัญหา
2. ขั้นวางแผน (Plan : P)
2.1 วางแผนกำหนดขั้นตอนและรายละเอียดของโครงการ
2.2 แต่งตั้งคณะทำงาน
2.3 ประชุมคณะทำงาน
3. ขั้นดำเนินการ (Do : D)
พัฒนาระบบข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
4. ขั้นตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน (Check : C)
สรุปผลการดำเนินงาน
5. ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน และรายงานผลการดำเนินงาน
(Act : A)
5.1 วิเคราะห์ผลสำเร็จของกิจกรรม
5.2 นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร
ที่

ระยะเวลา
ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565

13. กิจกรรมใช้งบประมาณ
จำนวน 20,480บาท (สองหมื่นสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 1 การอบรมและพัฒ นาบุค ลากรด้า น
ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร (ไตรมาสที่ 1)
1.1 ประชุมคณะทำงาน จำนวน 20 คน 2 วัน
- ค่าอาหาร อาหารว่างและเครือ่ งดื่ม
5,600
(20 คน x 140 บาท x 2 วัน)
1.2 ประชุมบุคลากรด้านข้อมูลสารสนเทศและ
การสื่อสารผ่านระบบออนไลน์ จำนวน 140 คน 1 วัน
รวม กิจกรรมที่ 1
5,600
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศกลาง
เพื่อการบริหารและการศึกษา(Big Data) (ไตรมาสที่ 3)
2.1 ประชุมคณะทำงาน จำนวน 15 คน 2 วัน
- ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
2,100
(15 คน x 140 บาท x 1 วัน)
2.2 พัฒนาปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศ
รวม กิจกรรมที่ 2
2,100
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5,600
5,600

2,100
2,100
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กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
กิ จ กรรมที่ 3 พั ฒ นาระบบข่ า วประชาสั ม พั น ธ์
สำนั ก งาน เขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
เชียงราย เขต 4 (ไตรมาสที่ 1)
3.1 ประชุมคณะทำงาน (ธุรการกลุ่มทุกกลุ่ม)
- ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
4,200
(15 คน x 140 บาท x 2 วัน)
3.2 พัฒนาระบบข่าวประชาสัมพันธ์
รวม กิจกรรมที่ 3
4,200
กิจกรรมที่ 4 ปรับปรุงเว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 (ไตรมาสที่ 3)
- พัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
รวม กิจกรรมที่ 4
กิ จ กรรมที่ 5 พั ฒ นาความมั่ น คงปลอดภั ย ทาง
ไซเบ อร์ แ ละโค รงข่ ายอิ น เท อร์ เ น็ ตภ ายใน
สำนั ก งาน เขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
เชียงราย เขต 4 (ไตรมาสที่ 2)
พั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง ระบบอิ น เทอร์ เ น็ ต ของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 4 ให้เป็นไปตามความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
รวม กิจกรรมที่ 5
กิจกรรมที่ 6 พัฒนาระบบสอบถามความพึงพอใจ
ออนไลน์ (ไตรมาสที่ 3)
6.1 ประชุมคณะทำงาน
- ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
4,200
(15 คน x 140 บาท x 2 วัน)
6.2 พัฒนาระบบสอบถามความพึงพอใจออนไลน์
รวม กิจกรรมที่ 6
4,200
กิจกรรมที่ 7 พัฒนาระบบศูนย์กลางเรียนออนไลน์
(E-Learning) (ไตรมาสที่ 2)
7.1 ประชุมคณะทำงาน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
4,200
(15 คน x 140 บาท x 2 วัน)
7.2 พัฒนาระบบศูนย์กลางเรียนออนไลน์(E-Learning)
180
รวม กิจกรรมที่ 7
4,200
180
งบประมาณรวมทั้งสิ้น(ถัวจ่ายทุกรายการ)
- 20,300
180

รวม
(บาท)

4,200
4,200
-

-

4,200
4,200

4,200
180
4,380
20,480
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14. การประเมินผล
วิธีการวัดและ
ประเมินผล
ผลผลิต(Output)
- การประเมินผล
1) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย - การสังเกต
เขต 4 มี บุ ค ลากรด้ า นการจั ด ทำข้ อ มู ล สารสนเทศและ - การทดสอบ
การสื่อสาร
- วิเคราะห์เอกสาร
2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 4 มีระบบฐานข้อมูลกลาง ระบบสนับสนุนการใช้งาน
ของบุคลากร และโครงข่ายระบบอินเทอร์เน็ตที่ทันสมัย
3) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 4 มี ร ะบบจั ด ระบบข้ อ มูล สารสนเทศทางการศึ กษา
สำหรับ ประชาชน และผู้มีส่ วนได้ส่ วนเสีย ได้ มีการเข้าถึง
ข้อมูลได้อย่างสะดวก
4) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 4 มีการส่งเสริม การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการ
บริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
ผลลัพธ์ (Outcome)
- การประเมินผล
1) บุ ค ลากรด้ า นข้ อ มู ล สารสนเทศและการสื่ อ สาร - การทดสอบ
มีความรู้เรื่องการจั ดทำข้อมูล สารสนเทศและการสื่ อสาร - วิเคราะห์เอกสาร
และดำเนิ นการจัดทำข้ อมูลสารสนเทศและการสื่อสารได้
อย่างถูกต้อง
2) ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
มีนำระบบฐานข้อมูลกลาง ระบบสนับสนุนการใช้งานของ
บุ คลากร และโครงข่ายระบบอิน เทอร์เ น็ตที่ ทันสมัยไปใช้
งานและใช้ข้อมูลสำหรับการบริหารงานด้านต่าง ๆ
3) บุ ค ลากรนำเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล มาใช้ ในการบริห าร
จัดการให้มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ

เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล
- การประเมินผล
- การสังเกต
- การทดสอบ
- วิเคราะห์เอกสาร

- การประเมินผล
- การทดสอบ
- วิเคราะห์เอกสาร

15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
15.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชีย งราย เขต 4 มีบุคลากรจัดทำข้อมูลสารสนเทศและ
การสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
15.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 มีการพัฒ นาระบบฐานข้อมูลกลาง
ระบบสนับสนุนการใช้งานของบุคลากร และโครงข่ายระบบอินเทอร์เน็ตที่ทันสมัย สำหรับให้บริการแก่บุคลากร
15.3 บุ คลากรสำนั กงานเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 นำเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้
ในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
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๑. ชื่อโครงการ พัฒนาและเสริมสร้างทักษะความรู้กฎหมาย วินัย และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
๒. แผนงาน

พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

๓. ความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
3.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3.3 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน(พ.ศ.2564- 2565) ของ สพฐ. กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการศึกษา
3.4 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ สพป.เชียงราย เขต 4 กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการศึกษา
( ✓ ) โครงการต่อเนื่อง

๔. ลักษณะโครงการ

( ) โครงการใหม่

๕. ผู้รับผิดชอบ

นายวิทยา ไชยปันดิ , นายปริญญา วงศ์ขัติย์

๖. ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2564 – กันยายน ๒๕๖๕
๗. สถานที่ดำเนินงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔
๘. งบประมาณดำเนินงานได้จาก ( ) สพฐ. ( ) สพป.เชียงราย เขต ๔ (✓) อื่น ๆ (ระบุ) ไม่ใช้งบประมาณ
๙. หลักการและเหตุผล
โดยที่พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๒ กำหนดให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้องรักษาวินัยที่บัญญัติเป็น
ข้อห้ามและข้อปฏิบัติอยู่เสมอ รวมทั้งต้องยึดถือปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผน
ของทางราชการและหน่วยงานการศึกษา มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล โดยถือประโยชน์สูงสุด
ของผู้เรียน และไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ นอกจากนี้แล้วข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ยังต้องหมั่นศึกษา พัฒนาตนเองให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และรักษาจรรยาบรรณ
แห่ งวิชาชีพ รักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ส่งเสริมสนับสนุน และพัฒ นาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ
ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมและยึดถือแนวทางปฏิบัติตามประมวล
จริ ย ธรรมข้ าราชการครู และบุ ค ลากรทางการศึก ษา ซึ่ งออกตามความใน มาตรา ๕ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ
มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒
ดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และเสริมสร้างทักษะแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ด้านกฎหมาย ระเบียบวินัย และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ให้พึงประพฤติและ
ปฏิ บั ติ ต นภายใต้ ก รอบของกฎหมาย วินั ย ระเบี ย บแบบแผนทางราชการ และจรรยาบรรณแห่ งวิช าชี พ
รักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และการปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย โดยไม่กระทำ
การใด ๆ อัน เป็ น การประพฤติ ชั่ว กระทำโดยมิช อบหรือทุ จริต ต่อหน้ าที่ราชการ ซึ่งย่อมก่อให้ เกิด ผลหรือ
ความเสี ย หายแก่ ชื่ อเสี ย งของข้ าราชการผู้ นั้น หรือความเชื่อมั่น ต่อ หน่ว ยงาน องค์กรวิช าชีพ และเพื่ อเป็ น
การเสริ ม สร้ างและพั ฒ นาผู้ อ ยู่ ใต้ บั งคั บ บั ญ ชาให้ มี วินั ย ควบคุ ม กำกั บ ดู แ ล เสริม สร้างและพั ฒ นาเจตคติ
จิตสำนึกและพฤติกรรมของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปในทางที่ มีวินัย ตามมาตรา ๙๕ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึ กษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๒
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และเป็ น การป้องปรามการกระทำผิดวินัย และการกระทำใด ๆ อันฝ่ าฝื นต่อข้อห้ ามหรือการไม่ปฏิบัติตาม
ระเบียบกฎหมายหรือการทุจริตและประพฤติมิชอบ ลดภาระงานการดำเนินการทางวินัย อุทธรณ์และร้องทุกข์ หรือ
การดำเนิน การเกี่ยวกับ ความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ รวมทั้ง การฟ้องร้องคดีห รือการบังคับคดี จึงเห็ น
เป็ น การสมควรพั ฒ นาและเสริ ม สร้ างทั กษะด้ านกฎหมาย วิ นั ย และจรรยาบรรณของผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ
ทางการศึ กษา รวมถึงระเบี ย บของทางราชการในการปฏิ บั ติห น้ าที่ราชการแก่ ข้าราชการครูและบุ คลากร
ทางการศึกษา โดยให้พึงตระหนึกถึงการรักษาวินัยและปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นไปตามระเบียบกฎหมายของ
ทางราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลแก่ราชการอย่างสูงสุด ทั้งนี้ แนวทางการขับเคลื่อน
กิจกรรมโครงการได้พิจารณานำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์
และสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ด้วยตนเองในรูปแบบดิจิทัลเพื่อให้สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลในการปรับเปลี่ยน
เป็นรัฐบาลดิจิทัล และเพือ่ ความประหยัดงบประมาณของทางราชการ
๑๐. วัตถุประสงค์
๑๐.๑ เพื่ อ เสริ ม สร้ างให้ ข้ าราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ผู้ ป ระกอบวิช าชี พ ทางการศึ ก ษา
ผู้ใต้บังคับบัญชา มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่การปฏิบัติตนตามขอบเขตมาตรฐานวินัย การกำกับ
ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายการบริหารงานบุคคล การดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์
และการร้องทุกข์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ ,พระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ , พระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็นต้น
๑๐.๒ เพื่อเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ราชการแก่ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ให้ประพฤติปฏิบัติตนภายใต้กรอบวินัย จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ รักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่
ของรัฐตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นไป
ตามกฎหมายระเบียบแบบแผนทางราชการ
๑๐.๓ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นไปโดยถูกต้อง
ตามระเบียบแบบแผนทางราชการ มีความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล ไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่ราชการ ลดปัญหาข้อพิพาทการกระทำผิดวินัย การดำเนินการทางวินัยของผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่
และการกระทำใด ๆ อันฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย
๑๐.๔ เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
และสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ในรูปแบบผ่านสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้สอดรับกับการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาล
ดิจิทัล และประหยัดงบประมาณของทางราชการ
๑๑. เป้าหมาย
๑๑.๑ เชิงผลผลิต (Output)
กลุ่ ม เป้ าหมาย ได้ แ ก่ ข้ าราชการครูแ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา รวมถึ งบุ ค ลากรผู้ ป ฏิ บั ติ งาน
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔ ได้รับการพัฒนา
ทักษะและเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ในการประพฤติปฏิบัติตน ภายใต้การกำกับ ติดตาม
ตรวจสอบเกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์
ระเบียบวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ เป็นต้น และสามารถปฏิบัติหน้าที่
ราชการให้เป็นไปโดยถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย และได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างทักษะผ่านสื่อเทคโนโลยี
ดิจิทัล บุคลากรเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมและยึดถือแนวทางปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
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๑๑.๒ เชิงผลลัพธ์ (Outcome)
๑๑.๒.๑ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานในสั ง กัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔ ได้รับการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมายการบริหาร
งานบุ คคล การดำเนิ น การทางวินั ย การอุท ธรณ์ และการร้องทุ กข์ ระเบี ยบวิธีป ฏิบั ติราชการทางปกครอง
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ กฎหมายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และกฎหมายอื่นที่เกีย่ วข้อง
๑๑.๒.๒ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต ๔ สามารถประพฤติปฏิบัติตนภายใต้กรอบวินัย จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ รักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่
ของรัฐตามมาตรฐานทางจริยธรรม และการปฏิบัติราชการเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนทางราชการ
๑๑.๒.๓ ไม่มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ถูกกล่าวหาดำเนินการ
ทางวินัย การสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ หรือดำเนินการทางคดีในความผิดอันเนื่องจาก
การปฏิบัติหน้าที่ราชการ
๑๑.๒.๔ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานในสั งกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔ ได้รับการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้และเสริมสร้างทักษะด้านดิจิทัล
12. วิธีดำเนินการ/ขัน้ ตอนการดำเนินงาน (SPDCA)
กิจกรรมหลัก/
ที่
ขั้นตอนการดำเนินงาน
1 กิจกรรมที่ ๑ อบรมพัฒนาและเสริมสร้างทักษะความรู้กฎหมาย
วินัย และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
๑.ขั้นวิเคราะห์ (Situation : S)
กลุ่มกฎหมายและคดีวิเคราะห์ข้อมูลจากสถิติการรับเรื่องร้องเรียน
การดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ การร้องทุกข์ การดำเนินการตาม
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง การดำเนินการสอบข้อเท็จจริง ความรับ
ผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่การดำเนินคดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครอง
คดีล้มละลายโดยเสนอความเห็นต่อผู้บังคับบัญชาพิจารณาดำเนินการ
พัฒนาและเสริมสร้างทักษะความรู้ด้านกฎหมายวินัย และจรรยาบรรณ
ของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
๒. ขั้นวางแผน (Plan : P)
๒.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
๒.๒ ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานมอบหมายผู้รับผิดชอบ
ดำเนินการปฏิบัติ และกำหนดหัวข้อการอบรม
๓. ขั้นดำเนินการ (Do : D)
๓.๑ ผู้รับผิดชอบจัดทำกำหนดการอบรมและประชาสัมพันธ์
โครงการ ฯ
๓.๔ ดำเนินการฝึกอบรมโดยวิธีการทางเทคโนโลยีออนไลน์
หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยจัดให้มีแบบทดสอบความรู้และ
มอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ผ่านการทดสอบความรู้
๔. ขั้นตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน (Check : C)
สรุปผลการจัดกิจกรรมและประเมินผลการจัดโครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา
ตุลาคม - ธันวาคม 2564

มกราคม – มีนาคม 2565

มีนาคม - กันยายน 2565

กันยายน 2565
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กิจกรรมหลัก/
ขั้นตอนการดำเนินงาน
๕. ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน และรายงานผลการดำเนินงาน
(Act : A)
๕.๑ ประชุ ม คณะกรรมการเพื่ อ ประเมิ น และสรุป ผลการ
ดำเนินกิจกรรม
๕.๒ รายงานผลการดำเนินการ
๕.๓ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่การดำเนินการต่อสาธารณะ
๕.๔ นำผลการดำเนินงานและผลการประเมินโครงการมา
พิจารณาปรับปรุง และวางแผนการดำเนินงานในครั้งต่อไป
2 กิจกรรมที่ ๒ นิตินิเทศ
๑. ขั้นวิเคราะห์(Situation : S)
กลุ่ มกฎหมายและคดีวิเคราะห์ ร ายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปี ง บประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และเสนอความเห็ น ต่ อ
ผู้บังคับบัญชา ดังนี้
๑) จัดบริการให้คำปรึกษากฎหมายและคดี
๒) เผยแพร่ความรู้ ระเบียบปฏิบัติด้านวินัย และวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครองผ่านเว็บไซต์ สื่อออนไลน์ ของ สพป.เชียงราย เขต ๔
๒. ขั้นวางแผน (Plan : P)
๒.๑ กำหนดจุดการให้บริการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและ
คดีและมอบหมายผู้รับผิดชอบ
๒.๒ ประสานและจัดทำข้อมูล
๓. ขั้นดำเนินการ (Do : D)
๓.๑ ดำเนินการให้บริการคำปรึกษาด้านกฎหมายและคดี ให้
คำแนะนำ ตอบข้ อ หารื อ เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ร าชการของ
หน่วยงานการศึกษา และผู้รับบริการ
๓.๒ เผยแพร่ความรู้ ระเบียบปฏิบัติด้านวินัย และวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง ผ่ า นเว็ บ ไซต์ สื่ อ ออนไลน์ ของ สพป.
เชียงราย เขต ๔ และช่องทางออนไลน์ของกลุ่มกฎหมายและคดี
๔. ขั้นตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน (Check : C)
สรุปผลการจัดกิจกรรม และประเมินผลการจัดโครงการ/กิจกรรม
๕. ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน และรายงานผลการดำเนินงาน
(Act : A)
๕.๑ ประเมินและสรุปผลการดำเนินกิจกรรม
๕.๒ รายงานผลการดำเนินการ
๕.๓ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่การดำเนินการต่อสาธารณะ
๕.๔ นำผลการดำเนิ น งานและผลการประเมินโครงการมา
พิจารณาปรับปรุง และวางแผนการดำเนินงานในครั้งต่อไป
ที่

ระยะเวลา
กันยายน 2565

ตุลาคม - ธันวาคม 2564

ตุลาคม - ธันวาคม 2564

ตุลาคม 2564- กันยายน 2565

กันยายน 2565
กันยายน 2565
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13. กิจกรรมใช้งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
กิจกรรรมและรายละเอียด
งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ในใช้งบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
กิ จ กรรมที่ 1 อบรมพั ฒ นาและเสริ ม สร้ า งทั ก ษะ
ความรู้ ก ฎหมาย วิ นั ย และเสริ ม สร้ า งคุ ณ ธรรม
จริยธรรมผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
โดยจั ดทำคู่มือ กฎหมายสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายระเบียบปฏิบัติราชการ
และ/หรือ เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวในระบบดิจิทัล โดย
ให้ ข้ า ราช ก ารค รู แ ล ะบุ ค ลาก รท างก ารศึ ก ษ า
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ลงทะเบียนและศึกษา
เรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเองผ่ า นสื่ อ ความรู้ และจั ด ให้ มี
แบบทดสอบและมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ ผ่านการ
พัฒนาเสริมสร้างทักษะความรู้ฯ ตามเกณฑ์ที่กำหนด
หมายเหตุ : การอบรมพัฒ นานี้ไม่ใช้งบประมาณทาง
ราชการ โดยใช้วิธีการอบรมผ่านสื่อเทคโนโลยีออนไลน์
โดยถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด -19 (Covid19) และเพื่อความประหยัดงบประมาณราชการและ
การใช้งบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่า
รวม กิจกรรมที่ ๑
กิจกรรมที่ ๒ : นิตินิเทศ
๑) ให้ บ ริ ก ารคำปรึ ก ษาด้ านกฎหมายและคดี
ให้คำแนะนำ ตอบข้อหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
ของหน่วยงานการศึกษา และผู้รับบริการ
๒) เผยแพร่ความรู้ระเบียบกฎหมาย การรักษา วินัย
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และการดำเนินทางคดี
ผ่านเว็บไซต์ หรือสื่อออนไลน์ของ สพป.เชียงราย เขต ๔
และช่องทางออนไลน์ของกลุ่มกฎหมายและคดี
รวม กิจกรรมที่ ๒
งบประมาณรวมทั้งสิ้น(ถัวจ่ายทุกรายการ)

รวม
-

-

-

-

-

-

-

-

-
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๑๔. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ผลผลิต (Output)
๑) ข้าราชการครู และบุ คลากรทางการศึกษา
ใน สพป.เชีย งราย เขต ๔ ได้รับ การพัฒ นาเพิ่มพู น
ความรู้ ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ วิ นั ย กฎหมาย และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ ป้องกันการกระทำผิดวินัย โดย
บุคลากรในสังกัดไม่มีการกระทำผิดวินัย ไม่ถูกดำเนินคดี
หรื อ ถู ก ชี้ มู ล ความผิ ด โดยหน่ ว ยงานที่ มี ห น้ า ที่
ตรวจสอบตามกฎหมาย
๒) ข้าราชการครู และบุ คลากรทางการศึกษา
ในสั งกั ด สพป.เชี ยงราย เขต ๔ สามารถปฏิ บั ติ งาน
เกี่ยวกับการบริหารงานบุ คคล วิธีปฏิบั ติราชการทาง
ปกครอง ความรั บ ผิ ด ทางละเมิ ด ของเจ้ า หน้ า ที่
การดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์
สามารถปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ
ขั้นตอนวิธีการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๓) ข้ าราชการครู และบุ คลากรทางการศึ กษา
ในสังกัด สพป.เชียงราย เขต ๔ ได้รับการส่งเสริมให้มี
การพัฒนาเรียนรู้ด้วยตนเอง และเสริมสร้างการเรียนรู้
ในรูปแบบดิจิทัล
๔) ผู้ รั บ ผิ ดชอบได้ ให้ คำปรึ กษาด้ านกฎหมาย
และคดีให้คำแนะนำ ตอบข้อหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการของหน่ ว ยงานการศึ ก ษาและผู้ รั บ บริ ก าร
ได้ แ ล้ ว เสร็ จ อย่ า งมี คุ ณ ภาพ ตามขั้ น ตอนและ
ระยะเวลาที่กำหนด
ผลลัพธ์ (Outcome)
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
สพป.เชียงราย เขต ๔ ได้รับการพัฒนาและเสริมสร้าง
ความรู้ด้านกฎหมาย วินั ย คุณ ธรรมจริ ยธรรมของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ และจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา และผ่านการทดสอบความรู้ตามเกณฑ์
ที่กำหนด

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้วัด
และประเมินผล

- พิ จ ารณาจากปริ ม าณ - บัญชีสารบบการดำเนินการ
หรื อ จำนวนข้ า ราชการ ทางวินัย ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ครูและบุคลากรทางการ การดำเนินคดีประจำปี
ศึ ก ษาที่ ถู ก ดำเนิ น การ
ทางวินัย และการดำเนินคดี
- พิ จ ารณาจากปริ ม าณ - พิ จ ารณารายงานการ
หรือจำนวนการดำเนินการ ดำเนินการทางวินัยของ
ทางวินัย และการดำเนินคดี อ ง ค์ ก ร ผู้ มี ห น้ า ที่
พิ จ ารณ ารายงานการ
ด ำ เนิ น ก าร ท างวิ นั ย
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
- พิ จ ารณาจากจำนวน - พิ จารณ าจาก บั ญ ชี
ผู้เข้ารับการพัฒนา
สารบบจำนวนผู้ เข้ า รั บ
การอบรมพัฒนา
- พิจารณาจากสถิติการให้ - พิ จารณ าจาก บั ญ ชี
คำปรึกษา จำนวนผู้มาใช้ สารบบการให้บริการของ
บริการ และการให้บริการ กลุม่ กฎหมายและคดี
ด้านกฎหมายและคดีแก่ผู้
ขอรับบริการ
- ผู้ เข้ า รั บ การอบรมได้
สอบผ่ า นแบบทดสอบ
(ได้ ค ะแนนไม่ น้ อ ยกว่ า
ร้อยละ ๘๐)

- ประกาศนียบัตรที่มอบ
ให้ แ ก่ ผู้ ท ำแบบทดสอบ
และมี ค ะแนนไม่ ต่ ำกว่ า
เกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนด
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๑๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑๕.๑ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจการปฏิบัติตนตามกฎหมาย ระเบียบ วินัย
คุณธรรมจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑๕.๒ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถนำความรู้และประสบการณ์จากการอบรม หรือ
การให้คำปรึกษา นำไปชี้แนะหรือการแนะนำ ถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ด้านกฎหมาย
ให้ผู้ใต้บังคับบัญชา บุคลากร เพื่อนร่วมงานผู้ร่วมวิชาชีพ ได้พึงยึดถือรักษาวินัยและจรรยาบรรณ และปฏิบัติราชการ
ได้อย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ
๑๕.๓ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างทักษะด้านดิจิทัล และ
ได้สร้างบรรยากาศการทำงานในรูปแบบดิจิทัล โดยสอดรับกับการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล
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1. ชื่อโครงการ อบรม “เสริมสร้างสมรรถนะหัวหน้าหน่วยงานรัฐ (ผู้บริหารสถานศึกษา) และผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการบริหารเบิกจ่ายงบประมาณ การเงิน การบัญชีและการพัสดุ ”
2. แผนงาน

พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

3. ความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
3.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
3.3 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน(พ.ศ.2564- 2565) ของ สพฐ. กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการศึกษา
3.4 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ สพป.เชียงราย เขต 4 กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการศึกษา
4. ลักษณะโครงการ

(✓) โครงการใหม่

5. ผู้รับผิดชอบ

นางผุสดี เมฆอากาศ

( ) โครงการต่อเนื่อง

6. ระยะเวลาดำเนินการ เมษายน – สิงหาคม 2565
7. สถานที่ดำเนินงาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

8. งบประมาณดำเนินงานได้จาก ( ) สพฐ. (✓) สพป.เชียงราย เขต 4 ( ) อื่น ๆ (ระบุ)............................
9. หลักการและเหตุผล
ในฐานะหน่วยเบิกจ่ายของกรมบัญชีกลาง สำนักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
มีห น้ าที่ดำเนิ น การเบิ กจ่ายเงิน งบประมาณของโรงเรีย นในสั งกัด (หน่วยงานย่อย) 128 โรงเรีย น 1 สาขา
4 ห้องเรียน รวม 133 โรงเรียน แยกเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก 73 โรงเรียน กลาง 53 โรงเรียน ใหญ่ 2 โรงเรียน
ในโรงเรียนขนาดเล็กนั้น มีครูและบุคคลากรค่อนข้างจำกัด มีการโยกย้ายสับเปลี่ยนหน้าที่กันเป็นประจำ อีกทั้ง
ไม่ใช่เจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี และพัสดุโดยตรง ผู้ปฏิบัติงานการเงิน การบัญชี การพัสดุ ระดับโรงเรียน จึงขาด
ความต่อเนื่อง ไม่ชัดเจนในระเบียบ ฯ และแนวปฏิบัติ ในการเบิกจ่ายงบประมาณนั้น ผู้ปฏิบัติอันประกอบด้วย
ผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่การเงิน ผู้ ปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน
รวมถึงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการต่าง ๆ อาทิ คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ควบคุมงาน ฯลฯ ต้องมีความรู้ ในกฎ ระเบียบ ฯ
แนวปฏิบัติ ที่ภาครัฐกำหนดใช้ในการบริหารงบประมาณ
ผู้บริหารโรงเรียน(หัวหน้ าหน่วยงานรัฐ) มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเป็ นหลักในการกำกับให้บุคลากร
ในโรงเรียน ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการบริหารเบิกจ่ายงบประมาณของโรงเรียนให้เป็นไปโดยถูกต้อง
มีวินัย คุ้มค่า โปร่งใส ตรวจสอบได้
สำนักงานเขต ฯ (หน่วยเบิกจ่าย) จำเป็นที่จะต้องให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ ถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องและ
เชื่อมโยง รวมถึงวิธีปฏิบัติ ด้านการเงิน การคลัง การบัญชี การตรวจสอบภายใน การพัสดุภาครัฐ ตลอดจน
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่และการดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิ
ประโยชน์ของบุคลากรภาครัฐ เพื่อเป็นกลไกในการบริหารเบิกจ่ายงบประมาณของโรงเรียนให้บรรลุผลสำเร็จ
ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว ทันตามกำหนดเวลา มิให้เกิดการปฏิบัติงานที่ผิดพลาด
จากระเบียบกำหนด จนเกิดผลเสียหายแก่ทางราชการ
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10. วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ระเบี ยบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องและเชื่อมโยง รวมถึง วิธีปฏิบัติ ด้านการเงิน
การคลัง การบัญชี การตรวจสอบภายใน การพัสดุภาครัฐ และสวัสดิการ สิทธิประโยชน์ของบุคลากรภาครัฐ
และความรู้เกี่ยวกับ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ เพื่อมิให้เกิดการปฏิบัติ งานที่ผิดพลาด จนเกิดผล
เสียหายแก่ทางราชการ และเป็นกลไกในการบริหารการเบิกจ่ายงบประมาณของโรงเรียนให้บรรลุผลสำเร็จ
ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว และทันตามกำหนดเวลา
11. เป้าหมาย
11.1 เชิงผลผลิต (Output)
ผลสัมฤทธิ์การเบิกจ่าย ภาพรวมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
สามารถเร่งรัดการเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายนโยบายมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายภาครัฐปี 2565
11.2 เชิงผลลัพธ์ (Outcome)
โรงเรียนในสังกัด จำนวน 128 โรงเรียน 1 สาขา 4 ห้องเรียน สามารถเบิกจ่ายงบประมาณถูกต้อง
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า โปร่งใสตรวจสอบได้
12. วิธีดำเนินการ/ขัน้ ตอนการดำเนินงาน (SPDCA)
กิจกรรมหลัก/
ที่
ระยะเวลา
ขั้นตอนการดำเนินงาน
1 กิจกรรมที่ 1 จัดทำหลักสูตร และคู่มือการอบรมรูปแบบไฟล์
ตุลาคม 2564
ให้โรงเรียนดาวน์โหลด
1. ขั้นวิเคราะห์ (Situation : S)
1.1 วิเคราะห์ ผ ลการเบิ กจ่ ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
2564 รายไตรมาสเทียบกับเป้าหมายการเบิกจ่ายที่ ครม. กำหนด
1.2 กำหนดมาตรการเร่งรัดผลการเบิกจ่ายรายไตรมาส
2. ขั้นวางแผน (Plan : P)
พฤศจิกายน 2564
วางแผนกำหนดหลักสูตร เนื้อหา องค์ความรู้
3. ขั้นดำเนินการ (Do : D)
เมษายน 2564 – สิงหาคม 2565
3.1 จัดทำคู่มือ การอบรม
3.2 แจ้งโครงการอบรม
3.3 ดำเนินการอบรม
4. ขั้นตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน (Check : C)
ประเมินผลการเบิกจ่ายรายไตรมาส
30 กันยายน 2565
5. ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน และรายงานผลการดำเนินงาน
(Act : A)
พิจารณาปรับปรุง และวางแผนการดำเนินงานในครั้งต่อไป
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13. กิจกรรมใช้งบประมาณ
จำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 1 จัดทำหลักสูตร และคู่มือการอบรม
รูปแบบไฟล์ ให้โรงเรียนดาวน์โหลด
(ไตรมาสที่ 1 )
รวม กิจกรรมที่ 1
กิจกรรมที่ 2 เตรียมการและจัดการอบรม
(ไตรมาสที่ 2 )
2.1 แจ้งโรงเรียนให้เข้ารับการอบรม
2.2 จัดการอบรม
- ค่าตอบแทนวิทยากร 10 คน คนละ
6,000
600 บาท
- ค่ า อาหาร อาหารว่ า งและเครื่ อ งดื่ ม
3,500
สำหรับวิทยากร และคณะทำงาน จำนวน 25 คน
คนละ 140 บาท
- ค่าใช้จ่ายเดินทางสำหรับวิทยากร
500
รวม กิจกรรมที่ 2
6,000
4,000
งบประมาณรวมทั้งสิ้น(ถัวจ่ายทุกรายการ)
6,000
4,000
-

รวม
(บาท)
-

6,000
3,500
500
10,000
10,000

14. การประเมินผล
ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จ
ผลผลิต(Output)
ผลสั ม ฤท ธิ์ ก ารเบิ ก จ่ า ย ภ าพ รวมขอ ง
สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
เชีย งราย เขต 4 สามารถเร่ งรัดการเบิ กจ่ายได้
ต า ม เป้ า ห ม า ย น โ ย บ า ย ม า ต ร ก า ร เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายภาครัฐปี 2565
ผลลัพธ์ (Outcome)
โรงเรี ย นในสั ง กั ด จำนวน 128 โรงเรี ย น
1 สาขา 4 ห้องเรียน สามารถเบิกจ่ายงบประมาณ
ถูกต้ อ งรวดเร็ ว มี ป ระสิ ท ธิภ าพ คุ้ ม ค่า โปร่งใส
ตรวจสอบได้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครื่องมือทีใ่ ช้วัดและ
ประเมินผล

วางแผน ติ ดตามเร่งรัดการ
เบิ กจ่ า ยเงิ น ที่ จั ด สรรให้
โรงเรียนให้เป็นไปตามแผนที่
กำหนด

รายงาน ผ ลการใช้ จ่ า ย
งบ ป ร ะ ม า ณ ร า ย จ่ า ย
ป ระ จ ำปี พ .ศ .2 5 6 5
รายไตรมาส

1 ) ก ารเบิ กจ่ า ยเงิ น โด ย ระยะเวลาที่ เ จ้ า หนี้ ห รื อ
วิธีการจ่ายตรงให้กับเจ้าหนี้ ผู้มีสิทธิ์ได้รับเงิน
หรือผู้มีสิทธิ์รับเงิน อย่างช้า
ไม่เกิน 5 วันทำการ นับแต่
วั น ที่ ไ ด้ ต รวจรั บ ทรั พ ย์ สิ น
หรือตรวจรับงานถูกต้องแล้ว
หรื อ นั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ รั บ แจ้ ง
จากโรงเรียน
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ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จ

วิธีการวัดและ
ประเมินผล
2 ) ก ารเบิ กจ่ า ยเงิ น โด ย
วิธีการจ่ายผ่านส่ วนราชการ
ให้ จ่ายให้ แก่ผู้มี สิ ทธิ์ขอเบิก
อย่างช้าไม่เกิน 5 วันทำการ
นับแต่วันที่เงินโอนเข้าบั ญชี
ส่วนราชการ

เครื่องมือทีใ่ ช้วัดและ
ประเมินผล

15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้บริหารโรงเรียนหรือเจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียน สามารถบริหารเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปโดยถูกต้อง มีวินัย
คุ้มค่า โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามเป้าหมายนโยบายมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายภาครัฐปี 2565
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1. ชื่อโครงการ ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา
2. แผนงาน

พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

3. ความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
3.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
3.3 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน(พ.ศ.2564- 2565) ของ สพฐ. กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการศึกษา
3.4 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ สพป.เชียงราย เขต 4 กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการศึกษา
4. ลักษณะโครงการ

( ) โครงการใหม่

(✓) โครงการต่อเนื่อง

5. ผู้รับผิดชอบ

นางสุมาริกา จิรกาลนุกุล ,นางวิรมณ อนุเคราะห์ ,นางสาวนฤมล คำเทพ

6. ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
7. สถานที่ดำเนินงาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

8. งบประมาณดำเนินงานได้จาก ( ) สพฐ. (✓) สพป.เชียงราย เขต 4 ( ) อื่น ๆ (ระบุ)............................
9. หลักการและเหตุผล
ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา
ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 นับเป็นหัวใจสำคัญในการนำนโยบายสำคัญ ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งบุคลากรเหล่านี้จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องนโยบายและ
แนวทางในการดำเนินกิจกรรมทางการศึกษา ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อนตลอดเวลา เพื่อจะได้นำไป
ขยายผลในโรงเรียนและกลุ่มงาน จึงเป็นเรื่องสำคัญจะต้องมีการประชุม พบปะ ชี้แจงถึงนโยบาย ประเด็นปัญหา
รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแลกเปลี่ยนทัศนะซึ่งกันและกัน เพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ให้ไปสู่เป้าหมาย
ที่วางไว้โดยรวมและความร่วมมือกันของทุก ๆ ฝ่าย จึงเป็นการสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องจัดโครงการประชุม
ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา ขึ้น
10. วัตถุประสงค์
10.1 เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรใน สพท. ได้ทราบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานใน
การบริ ห ารและการจั ด การศึ ก ษา ของสำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งราย เขต 4 และ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
10.2 เพื่ อให้ ผู้ บริหารสถานศึกษาและบุ ค ลากรใน สพท .บริหารงานได้ตรงตามนโยบายของสำนั ก งาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 และ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
10.3 เพื่ อ ให้ ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ กษาในสั งกั ด และบุ ค ลากรใน สพท.บริ ห ารจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
ได้รวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
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11. เป้าหมาย
11.1 เชิงผลผลิต (Output)
11.1.1 ผู้บริหารการศึกษา
จำนวน 4 คน
11.1.2 ผู้บริหารสถานศึกษา
จำนวน 129 คน
11.1.3 ศึกษานิเทศก์
จำนวน 13 คน
11.1.4 รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
จำนวน 15 คน
11.1.5 บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค. (2) จำนวน 46 คน
11.1.6 ลูกจ้างประจำ
จำนวน 49 คน
11.1.7 ลูกจ้างชั่วคราว
จำนวน 23 คน
11.2 เชิงผลลัพธ์ (Outcome)
11.2.1 ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 มีความเข้าใจในนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
11.2.2 ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนัก งานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 บริหารงานได้ตรงตามนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 4 และ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
12. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน (SPDCA)
กิจกรรมหลัก/
ที่
ขั้นตอนการดำเนินงาน
1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
1. ขั้นวิเคราะห์ (Situation : S)
ทบทวน แนวทางการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาและมีการพัฒนา
รูปแบบการดำเนินงาน ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานที่/พื้นที่
2. ขั้นวางแผน (Plan : P)
จัดประชุมเพื่อวางแผนกำหนดรูปแบบการดำเนินงาน
3. ขั้นดำเนินการ (Do : D)
3.1 จัดทำโครงการและเสนออนุมัติโครงการ
3.2 แต่งตั้งคณะทำงาน
3.3 ดำเนินการประชุม (ตามปฏิทิน)
4. ขั้นตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน (Check : C)
4.1 จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจ เพื่อนำผลการประเมิน
มาวิเคราะห์และปรับปรุงแก้ไข
4.2 มีการประชุมฝ่ายบริหารประจำทุกเดือนเพื่อให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับผู้บริหาร และระหว่างกลุ่มงาน
4.3 มี ก ารประชุ ม กลุ่ ม (PLC) ทุ ก สั ป ดาห์ เพื่ อ ให้ ส มาชิ ก
ภายในกลุ่มได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ช่วยกันวิเคราะห์การทำงานต่าง ๆ
และร่วมกันหาทางแก้ไขหรือดำเนินงานต่อไป

ระยะเวลา

ตุลาคม 2564
ตุลาคม 2564
ตุลาคม 2564
ตุลาคม 2564
ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565
ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565
ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565
ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

346

กิจกรรมหลัก/
ขั้นตอนการดำเนินงาน
5. ขั้ น ปรั บ ปรุ งตามผลการประเมิ น และรายงานผลการ
ดำเนินงาน(Act : A)
5.1 สรุปรายงานการประชุม
5.2 สรุปแบบประเมินความพึงพอใจ
5.3 นำผลการประเมินที่ได้รับมาวิเคราะห์ สภาพปัญหาที่เกิด
กรณี ที่ ไม่ เป็ น ไปตามเป้ าหมายที่ ต้ อ งการ หาแนวทางวิ ธี ก าร
ในการปรับปรุงในการดำเนินงานครั้งต่อไป
2 กิจกรรมที่ 2 ประชุมฝ่ายบริหาร
1. ขั้นวิเคราะห์ (Situation : S)
ทบทวน แนวทางการดำเนิ นงานในปี ที่ ผ่ านมาและมี การพั ฒนา
รูปแบบการดำเนินงาน ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานที่/พื้นที่
2. ขั้นวางแผน (Plan : P)
จัดประชุมเพื่อวางแผนกำหนดรูปแบบการดำเนินงาน
3. ขั้นดำเนินการ (Do : D)
3.1จัดทำโครงการและเสนออนุมัติโครงการ
3.2 แต่งตั้งคณะทำงาน
3.3 ดำเนินการประชุม (ตามปฏิทิน)
4. ขั้นตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน (Check : C)
4.1 จั ด ทำแบบประเมิ น ความพึ ง พอใจ เพื่ อ นำผลการ
ประเมินมาวิเคราะห์และปรับปรุงแก้ไข
4.2 มีการประชุมฝ่ายบริหารทุกสัปดาห์หลังรายการพุธเช้า
ข่าว สพฐ. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับผู้บริหาร และ
ระหว่างกลุ่มงาน
4.3 มีการประชุมกลุ่ม (PLC) ทุกสัปดาห์ เพื่อให้สมาชิกภายใน
กลุ่มได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ช่วยกันวิเคราะห์การทำงานต่าง ๆ และ
ร่วมกันหาทางแก้ไขหรือดำเนินงานต่อไป
5. ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน และรายงานผลการดำเนินงาน
(Act : A)
5.1 สรุปรายงานการประชุม
5.2 สรุปแบบประเมินความพึงพอใจ
5.3 นำผลการประเมินที่ได้รับมาวิเคราะห์สภาพปัญหาที่เกิด
กรณี ที่ ไม่ เป็ น ไปตามเป้ า หมายที่ ต้ อ งการ หาแนวทางวิ ธี ก าร
ในการปรับปรุงในการดำเนินงานครั้งต่อไป
ที่

ระยะเวลา

ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565
ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565
ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565

ตุลาคม 2564
ตุลาคม 2564
ตุลาคม 2564
ตุลาคม 2564
ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565
ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565
ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565
ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565

ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565
ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565
ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565
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กิจกรรมหลัก/
ขั้นตอนการดำเนินงาน
3 กิจกรรมที่ 3 ประชุมบุคลากร สพป.ชร.4
1. ขั้นวิเคราะห์ (Situation : S)
ทบทวน แนวทางการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาและมีการพัฒนา
รูปแบบการดำเนินงาน ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานที่/พื้นที่
ที่

2. ขั้นวางแผน (Plan : P)
จัดประชุมเพื่อวางแผนกำหนดรูปแบบการดำเนินงาน
3. ขั้นดำเนินการ (Do : D)
3.1จัดทำโครงการและเสนออนุมัติโครงการ
3.2 แต่งตั้งคณะทำงาน
3.3 ดำเนินการประชุม

ระยะเวลา

ตุลาคม 2564

ตุลาคม 2564
ตุลาคม 2564
ตุลาคม 2564
ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565

4. ขั้นตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน (Check : C)
4.1 จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจ เพื่อนำผลการประเมิน ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565
มาวิเคราะห์และปรับปรุงแก้ไข
4.2 มีการประชุมฝ่ายบริหารทุกสัปดาห์หลังรายการพุธเช้า ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565
ข่าว สพฐ. เพื่อให้ เกิดการแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ระดับ ผู้บ ริห าร และ
ระหว่างกลุ่มงาน
4.3 มีการประชุมกลุ่ม (PLC) ทุกสัปดาห์ เพื่อให้สมาชิกภายใน ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565
กลุ่มได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ช่วยกันวิเคราะห์การทำงานต่าง ๆ และ
ร่วมกันหาทางแก้ไขหรือดำเนินงานต่อไป
5. ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน และรายงานผลการดำเนินงาน
(Act : A)
5.1 สรุปรายงานการประชุม
ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565
5.2 สรุปแบบประเมินความพึงพอใจ
ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565
5.3 นำผลการประเมินที่ได้ รับมาวิเคราะห์สภาพปัญหาที่เกิด ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565
กรณีที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ต้องการ หาแนวทางวิธีการในการ
ปรับปรุงในการดำเนินงานครั้งต่อไป
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13. กิจกรรมใช้งบประมาณ
จำนวน 157,100 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
(ไตรมาสที่ 1-4)
1. แบบ On-Site
1) อำเภอเทิง
1.1) ค่าอาหารผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน
11,680
73 คน จำนวน 1 มื้อ มื้อละ 80 บาท (2 ครั้ง)
1 .2 ) ค่ า อาห ารว่ า งและเครื่ อ งดื่ ม
8,760
ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 73 คน จำนวน 2 มื้อ
มื้อละ 30 บาท (2 ครั้ง)
2) อำเภอเวียงแก่น
2.1) ค่าอาหารผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน
8,320
52 คน จำนวน 1 มื้อ มื้อละ 80 บาท (2 ครั้ง)
2 .2 ) ค่ า อาห ารว่ า งและเครื่ อ งดื่ ม
6,240
ผู้ เข้าร่ ว มประชุ ม จำนวน 52 คน จำนวน 2
มื้อ มื้อละ 30 บาท (2 ครั้ง)
2.3) ค่าสถานที่ (1,000 บาท X 2 ครั้ง)
2,000
2.4) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
6,000
(ค่าเบี้ยเลี้ยง 1,200 ค่าที่พัก 1,800 บาท x 2 ครั้ง)
3) อำเภอเชียงของ
3.1) ค่าอาหารผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน
10,080
63 คน จำนวน 1 มื้อ มื้อละ 80 บาท (2 ครั้ง)
3 .2 ) ค่ า อาห ารว่ า งและเครื่ อ งดื่ ม
7,560
ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 63 คน จำนวน 2 มื้อ
มื้อละ 30 บาท (2 ครั้ง)
3.3) ค่าสถานที่ (1,000 บาท X 2 ครั้ง)
2,000
3.4) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
6,000
(ค่าเบี้ยเลี้ยง 1,200 ค่าที่พัก 1,800 บาท X 2 ครั้ง)
4. อำเภอขุนตาล และอำเภอพญาเม็งราย
3.1) ค่าอาหารผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน
10,240
64 คน จำนวน 1 มื้อ มื้อละ 80 บาท (2 ครั้ง)
3 .2 ) ค่ า อาห ารว่ า งและเครื่ อ งดื่ ม
7,680
ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 64 คน จำนวน 2 มื้อ
มื้อละ 30 บาท (2 ครั้ง)
3.3) ค่าสถานที่ (1,000 บาท X 2 ครั้ง)
2,000
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11,680
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8,320
6,240
2,000
6,000
10,080
7,560
2,000
6,000
10,240
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กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
2. แบบ On-Line
1) ค่าอาหารผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 20 คน
6,400
จำนวน 1 มื้อ มื้อละ 80 บาท (4 ครั้ง)
2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ผู้ เข้าร่ว ม
4,800
ประชุม จำนวน 20 คน จำนวน 2 มื้อ มื้อละ
30 บาท (4 ครั้ง)

รวม
(บาท)

รวม กิจกรรมที่ 1
กิจกรรมที่ 2 ประชุมฝ่ายบริหาร (พุธเช้าข่าว สพฐ.)
(ไตรมาสที่ 1-4)
2.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ผู้เข้าร่วม
ประชุมฝ่ายบริหาร จำนวน 15 คน จำนวน 24 มื้อ
มื้อละ 30 บาท (6 ครั้ง)
2.3 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ผู้เข้าร่วม
ประชุ ม พุ ธ เช้ า ข่ า ว สพฐ. จำนวน 27 คน
จำนวน 46 มื้อ มื้อละ 30 บาท (46 ครั้ง)

-

99,760

-

99,760

-

2,700

-

2,700

-

37,260

-

37,260

รวม กิจกรรมที่ 2
กิจกรรมที่ 3 ประชุมบุคลากร สพท.
(ไตรมาสที่ 1-4)
3.1 ค่าอาหารผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 79 คน
จำนวน 1 มื้อ มื้อละ 80 บาท 2 ครั้ง
3.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ผู้เข้าร่วม
ประชุม จำนวน 79 คน จำนวน 1 มื้อ มื้อละ
30 บาท (2 ครั้ง)

-

39,960

-

39,960

-

12,640

-

12,640

-

4,740

-

4,740

รวม กิจกรรมที่ 3
งบประมาณรวมทั้งสิ้น(ถัวจ่ายทุกรายการ)

-

17,380
157,100

6,400
4,800

- 17,380
- 157,100
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14. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ผลผลิต(Output)
1) สามารถจัดประชุมได้ร้อยละ 70
2) ผู้ บ ริ ห ารสถาน และบุ ค ลากรในสั ง กั ด เขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 มีความพึงพอใจต่อ
การจัดประชุมร้อยละ 70
ผลลัพธ์ (Outcome)
1) ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาใน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 4 มี ค วามเข้ า ใจในนโยบายและแนวทางการ
ดำเนิ น งานของสำนั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษา
เชียงราย เขต 4
2) ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาใน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 4 ได้นำนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาไป
ปรั บ ใช้ ใ นการบริ ห ารงานเพื่ อ สนองต่ อ นโยบายของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล

- บัญชีลงเวลา
- รายงานการประชุม
- แบบประเมิ น ความ
พึงพอใจ

- บัญชีลงเวลา
- รายงานการประชุม
- แบบประเมินความ
พึงพอใจ

15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
15.1 ผู้เข้าร่วมประชุมมีความเข้าใจในนโยบายและทางการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
15.2 ผู้ เข้าร่วมประชุมได้รับ ทราบผลการดำเนิ นงานของสำนักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 4
15.3 ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แลกเปลี่ยนและหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน
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1. ชื่อโครงการ อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ของชาติและแสดงถึงความจงรักภักดี
ต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
2. แผนงาน

พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

3. ความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
3.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
3.3 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน(พ.ศ.2564- 2565) ของ สพฐ. กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการศึกษา
3.4 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ สพป.เชียงราย เขต 4 กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการศึกษา
4. ลักษณะโครงการ

( ) โครงการใหม่

() โครงการต่อเนื่อง

5. ผู้รับผิดชอบ

นางสุมาริกา จิรกาลนุกุล,นางสาวธนภรณ์ วงศ์ชัย และเจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการ

6. ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565
7. สถานที่ดำเนินงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
8. งบประมาณดำเนินงานได้จาก ( ) สพฐ. (✓) สพป.เชียงราย เขต 4 ( ) อื่น ๆ (ระบุ)............................
9. หลักการและเหตุผล
เนื่ องด้วยศิลปะ วั ฒ นธรรม และประเพณี ที่ดีงามและมีคุณ ค่าของท้องถิ่น และของชาติมาแต่ช้านาน
เห็ น สมควรให้ บุ ค ลากรในสั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งราย เขต 4 มี ค วามรั ก
ความหวงแหน ความเข้าใจในศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและของชาติ ที่ควรอนุรักษ์ไว้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จึงได้จัดทำโครงการขึ้นเพื่อส่งเสริมบุคลากร
ในสังกัดได้มีโอกาสแสดงถึงความรัก ความหวงแหนในศิลปะ วั ฒ นธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
ของชาติ และจะได้แสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ต่อไป
10. วัตถุประสงค์
10.1 เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น และของชาติ
10.2 เพื่ออนุรักษ์ไว้ซึ่งศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น และของชาติ
10.3 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
11. เป้าหมาย
11.1 เชิงผลผลิต (Output)
บุ คลากรในสั งกัดสำนั กงานเขตพื้ นที่ การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 มีความตระหนั ก
ถึงความสำคัญ ความรัก ความหวงแหนในศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ของชาติ และ
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
11.2 เชิงผลลัพธ์ (Outcome)
ข้าราชการครูและบุ คลากรในสั งกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
จำนวน 222 คน (บุคลากรสำนักงาน 79 คน,ผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 128 คน,รอง ผอ.ร.ร. 15 คน)
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12. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน (SPDCA)
กิจกรรมหลัก/
ที่
ระยะเวลา
ขั้นตอนการดำเนินงาน
1 กิจกรรมที่ 1 งานวันสำคัญ
ตุลาคม – ธันวาคม 2564
1. ขั้นวิเคราะห์ (Situation : S)
1.1 ทบทวน แนวทางการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา
1.2 การพัฒนารูปแบบการดำเนินให้สอดคล้องกับบริบทของ
สถานที่/พื้นที่
2. ขั้นวางแผน (Plan : P)
ตุลาคม – ธันวาคม 2564
ประชุมวางแผน กำหนดปฏิทินรูปแบบการดำเนินงาน
3. ขั้นดำเนินการ (Do : D)
ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565
3.1 จัดทำโครงการและกิจกรรม
3.2 เสนอขออนุมัติโครงการและแต่งตั้งคณะทำงาน
3.3 ดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิทินและรูปแบบการดำเนินการ
ของประเพณีนั้น ๆ
4. ขั้นตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน (Check : C)
กรกฏาคม 2564 – กันยายน
การสรุปรายงานผลการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม เพื่อให้เกิด
2565
การพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
5. ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน และรายงานผลการดำเนินงาน กรกฏาคม 2564 – กันยายน 2565
(Act : A)
สรุปรายงานการดำเนินกิจกรรม
13. กิจกรรมใช้งบประมาณ
จำนวน 46,500 บาท (สี่หมื่นหกห้าร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 1 งานวันสำคัญ
(ไตรมาสที่ 1 )
1 .1 จั ด กิ จ กรรมวั น คล้ า ยวั น สวรรค ต
1,000
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร(พวงมาลา)
1.2 จัดกิจกรรมวันสมเด็จย่า
1,500
1.3 จัดกิจกรรมวันปิยมหาราช (พวงมาลา)
1,000
1.4 จั ด กิ จ กรรมวั น คล้ า ยวั น พระบรมราช
1,000
สมภพพระบาทสมเด็ จ พะบรมชนกาธิ เบศร
บรมนาถบพิตร วันชาติ และวัสดุอื่น
1.5 วันรัฐธรรมนูญ
1,000
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กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
(ไตรมาสที่ 2 )
1.6 จัดกิจกรรมวันมาฆบูชา และวัสดุอื่น
5,000
(ไตรมาสที่ 3 )
1.7 วันจักรี(พวงมาลาดอกไม้สด)
1,000
1.8 วันฉัตรมงคล
1,000
1.9 จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา
1,000
1.10 จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
5,000
สมเด็จพระนางเจ้าสุธิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์
พระบรมและวัสดุอื่น
(ไตรมาสที่ 4 )
1.11 จัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา
1,000
1.12 จัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา และวัสดุอื่น
20,000
1.13 จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
5,000
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทร
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และ
วัสดุอื่น
1.14 วันรพี (พวงมาลา)
1,000
1.15 จั ด กิ จ กรรมเนื่ อ งในวั น เฉลิ ม พระ
1,000
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ และวัสดุ
รวม กิจกรรมที่ 1
46,500
งบประมาณรวมทั้งสิ้น(ถัวจ่ายทุกรายการ)
46,500

รวม
(บาท)
5,000
1,000
1,000
1,000
5,000

1,000
20,000
5,000

1,000
1,000
46,500
46,500

14. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ผลผลิต(Output)
ข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัด สพป.เชียงราย เขต 4
ได้แสดงถึงความรัก ความหวงแหนในศิลปะ วัฒนธรรมและ
ประเพณี อันดีงามของท้องถิ่น ของชาติและแสดงถึงความ
จงรักภักดีตอ่ สถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ สืบไป
ผลลัพธ์ (Outcome)
1) ข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัดสพป.เชียงราย เขต 4
มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี แสดงออก
ถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
ร้อยละ 99
2) ข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัด สพป.เชียงราย
เขต 4 เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้วัด
และประเมินผล

1. ภาพถ่ายกิจกรรม
2. จำนวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

1. บัญชีลงเวลา
2. แบบสังเกต

1. ภาพถ่ายกิจกรรม
2. จำนวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

1. บัญชีลงเวลา
2. แบบสังเกต
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15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
15.1 ข้าราชการครูแ ละบุ คลากรทางการศึกษาในสั งกั ดสำนั กงานเขตพื้ น ที่ก ารศึ กษาประถมศึก ษา
เชียงราย เขต 4 มีความจงรักษ์ภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีส่วนร่วมในกิจกรรม มีความรัก
ความหวงแหนในศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี วัฒนธรรม ประเพณีไทย
15.2 ข้าราชการครูแ ละบุ ค ลากรทางการศึก ษาในสั งกั ดสำนั กงานเขตพื้ น ที่ก ารศึ กษาประถมศึก ษา
เชียงราย เขต 4 มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ร่วมกันอนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณีและวัฒนธรรมอันดีให้คงอยู่
กับชาติไทยสืบต่อไป
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1. ชื่อโครงการ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
2. แผนงาน

พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

3. ความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
3.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
3.3 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน(พ.ศ.2564- 2565) ของ สพฐ. กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการศึกษา
3.4 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ สพป.เชียงราย เขต 4 กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการศึกษา
4. ลักษณะโครงการ

( ) โครงการใหม่

(✓) โครงการต่อเนื่อง

5. ผู้รับผิดชอบ

นายกฤษฏิ์ การะเกตุ , นายอัตถศาสตร์ ผาบไชย , นางฉัตรชฎา อำนา

6. ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
7. สถานที่ดำเนินงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
8. งบประมาณดำเนินงานได้จาก ( ) สพฐ. (✓) สพป.เชียงราย เขต 4 ( ) อื่น ๆ (ระบุ)............................
9. หลักการและเหตุผล
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560
ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของกลุ่มนโยบายและแผน ประกอบด้วย
(ก) จัดทำนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษาแผนการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น
(ข) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและแจ้งการจัดสรรงบประมาณ
(ค) ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผน
(ง) ดำเนินการวิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(จ) ปฏิบัตงิ านร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของกลุ่มนโยบายและแผน เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนด จึงได้นำหลักการบริหารเชิงกลยุทธ์
มาใช้ในการบริหารจัดการ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งรายเขต 4 และนโยบายของสำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
ประกอบด้วยการจัดวางกลยุทธ์โดยการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ
พ. ศ. 2565 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด การนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ได้แก่
การส่งเสริมให้กลุ่ม หน่วย ตลอดจนสถานศึกษาในสังกัด ได้ดำเนินงานตามทิศทางของแผนพัฒนาการศึกษา
และแผนปฏิบัติการประจำปี และการตรวจสอบกลยุทธ์ ได้แก่ การจัดให้มกี ารติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินการตาม
แผนปฏิบัติการและการจัดทำรายงานประจำปี เพื่อเป็นข้อมูลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ดังนั้น กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 จึงได้จัดทำโครงการ
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2565 ขึ้น
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10. วัตถุประสงค์
10.1 เพื่อจัดทำแผนปฏิ บัติ การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานเขตพื้ นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
10.2 เพื่อติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
11. เป้าหมาย
11.1 เชิงผลผลิต (Output)
11.1.1 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จำนวน 20 เล่ม
11.1.2 รายงานผลการดำเนิน งานตามแผนปฏิบั ติตามแผนปฏิบั ติการ ประจำปี งบประมาณ
พ.ศ. 2564 จำนวน 10 เล่ม
11.2 เชิงผลลัพธ์ (Outcome)
11.2.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 แผนปฏิบัติการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) และนโยบายสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษาตามบริบท และความต้องการของ
พื้นที่ และขับเคลื่อนนโยบายของหน่วยเหนือสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
11.2.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 มีรายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำหรับการบริหารจัดการและวางแผน
ในปีงบประมาณ ต่อไป
12. วิธีดำเนินการ/ขัน้ ตอนการดำเนินงาน (SPDCA)
กิจกรรมหลัก/
ที่
ขั้นตอนการดำเนินงาน
1 กิจกรรมที่ 1 จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
1. ขั้นวิเคราะห์ (Situation : S)
ศึกษา วิเคราะห์แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีสาระสำคัญ
ของแผนปฏิบัติราชการ 4 เรื่อง ดังนี้
- เรื่ องที่ 1 ส่ งเสริ มการจัดการศึกษาให้ ผู้เรียนมีความปลอดภั ย
จากภัยทุกรูปแบบ
- เรื่องที่ 2 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้
ประชากรวัยเรียนทุกคน
- เรื่ อ งที่ 3 ยกระดั บ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาให้ ส อดคล้ อ งกั บ การ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
- เรื่องที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

ระยะเวลา

ตุลาคม 2564
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กิจกรรมหลัก/
ระยะเวลา
ขั้นตอนการดำเนินงาน
2. ขั้นวางแผน (Plan : P)
แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผน ปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ
ตุลาคม 2564
พ.ศ. 2565 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
3. ขั้นดำเนินการ (Do : D)
3.1 จัดประชุมเชิงปฏิบั ติการเพื่อ จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี
ตุลาคม 2564
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 4
3.2 จัดทำรูปเล่มแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
พฤศจิกายน 2564
3.3 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน
ธันวาคม 2564
ทราบ
4. ขั้นตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน (Check : C)
4.1 แจ้งผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการรายงานผลการดำเนินงานตาม กรกฎาคม - กันยายน 2565
แบบที่กำหนด
4.2 สรุปผลความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค การใช้จ่ายงบประมาณ
5. ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน และรายงานผลการดำเนินงาน
(Act : A)
5.1 นำผลการดำเนินงานและผลการประเมินโครงการ มาพิจารณา
กันยายน 2565
ปรับปรุง และวางแผนการดำเนินงานในครั้งต่อไป
5.2 รายงานผู้บริหาร , สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2 กิ จ กรรมที่ 2 รายงานผลการดำเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ก าร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1. ขัน้ วิเคราะห์ (Situation : S)
ศึกษาวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคของการรายงาน
ตุลาคม 2564
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
พบว่า การดำเนิ น งานโครงการ/กิจกรรม ไม่ได้ดำเนินการตามแผน
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19)
จึงทำให้การดำเนินการรวบรวมรายงานผลการดำเนินงานมีความล่าช้า
2. ขั้นวางแผน (Plan : P)
ตุลาคม 2564
วางแผนการรายงานโครงการ และการดำเนินงานรายงานโครงการ
3. ขั้นดำเนินการ (Do : D)
3.1 แจ้ งการรายงานผลการดำเนิ น งานโครงการ/กิ จ กรรมไป
ผู้รับผิดชอบ (รายไตรมาส)
3.2 ผู้ รั บ ผิ ดชอบโครงการ/กิ จกรรม ดำเนิ นการรายงานผลการ ตุลาคม - ธันวาคม 2564
ดำเนินงานเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
3.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

358

ที่

กิจกรรมหลัก/
ขั้นตอนการดำเนินงาน
4. ขัน้ ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน (Check : C)
สรุปผลการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติ
การ ประจำปี พ.ศ.2564
5. ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน และรายงานผลการดำเนินงาน
(Act : A)
รวบรวม สรุปผลการดำเนินงาน โครงการและนำผลการดำเนินงาน
มาพิจารณาปรับปรุงเพื่อวางแผนการดำเนินงานครั้งต่อไป

ระยะเวลา
พฤศจิกายน 2564

ธันวาคม 2564

13. กิจกรรมใช้งบประมาณ
จำนวน 13,250 บาท ( หนึ่งหมืน่ สามพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน ) รายละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 1 จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
(ไตรมาสที่ 1-2)
1) ค่ า อาหาร อาหารว่ า งและเครื่ อ งดื่ ม
8,400
สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมทบทวนแผนฯ จำนวน
20 คน คนละ 140 บาท 3 วัน
2) ค่าจัดทำเอกสารแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 8 เล่ ม
1,600
เล่มละ 200 บาท
รวม กิจกรรมที่ 1
8,400
1,600
กิจกรรมที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานตาม
แผนปฏิ บั ติ ต ามแผนปฏิ บั ติ ก าร ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564
(ไตรมาสที่ 1)
ประชุมเชิงปฏิบัติการ ติดตามและรายงาน
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564
1) ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับ
2,800
ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 20 คน คนละ 140 บาท 1 วัน
2) ค่าจัดทำเอกสารรายงานผลการดำเนินงาน ฯ
จำนวน 3 เล่ม เล่มละ 200 บาท
450
รวม กิจกรรมที่ 2
2,800
450
งบประมาณรวมทั้งสิ้น(ถัวจ่ายทุกรายการ)
11,200
2,050
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รวม
(บาท)

8,400

1,600
10,000

2,800
450
3,250
13,250
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14. การประเมินผล
ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จ
ผลผลิต(Output)
1) แผนปฏิบตั กิ ารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2) รายงานผลการดำเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ก าร
ประจำปีประมาณ พ.ศ. 2564
ผลลัพธ์ (Outcome)
1) วิสัยทัศ พันธกิจ กลยุทธ์ และจุดเน้น ที่ครอบคลุมภารกิจ
การจัดการศึกษาทีต่ อบสนองต่อนโยบายของหน่วยเหนือ
2) ร้อยละของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ของสำนักงานเขตพืน้ ที่

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล

- ติ ด ตามประเมิ น ผล - แบบประเมิน
การดำเนินงาน
- แบบรายงานผลการ
- การรายงาน
ดำเนินงาน
- การตรวจสอบ

- แบบตรวจสอบ

- การตรวจสอบ

- แบบตรวจสอบ

15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
15.1 การจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดมีคณ
ุ ภาพสูงขึ้น และสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
15.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต ๔ และสถานศึกษาในสังกัดขับเคลื่อนนโยบาย
บริหารจัดการศึกษาและพัฒนาการศึกษาโดยการใช้แผนเป็นเครื่องมือ และมีผลการดำเนินงานที่บรรลุเป้าหมาย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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1. ชื่อโครงการ พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
2. แผนงาน

พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

3. ความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
3.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
3.3 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน(พ.ศ.2564- 2565) ของ สพฐ. กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการศึกษา
3.4 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ สพป.เชียงราย เขต 4 กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการศึกษา
4. ลักษณะโครงการ

( ) โครงการใหม่

5. ผู้รับผิดชอบ

นางฉัตรชฎา อำนา

(✓) โครงการต่อเนื่อง

6. ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
7. สถานที่ดำเนินงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
8. งบประมาณดำเนินงานได้จาก ( ) สพฐ. (✓) สพป.เชียงราย เขต 4 ( ) อื่น ๆ (ระบุ)............................
9. หลักการและเหตุผล
การติดตามและประเมินผลเป็นกระบวนการที่สำคัญในการบริหารงาน เพื่อกำกับ ติดตาม ตรวจสอบการ
ดำเนิ น งานการจั ดการศึกษาของสำนั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษา ทำให้ ท ราบว่า โครงการที่ ด ำเนิ น การบรรลุ
วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ต้องการมากน้ อยเพียงใด มีประสิทธิภาพหรือไม่ ผลจากการติด ตามและประเมินผล
จะให้ข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึง ความสำเร็จ จุดแข็ง จุดอ่อน และแนวทางในการปรับปรุงแก้ไ ขการดำเนินงาน
ช่วยให้การบริหารแผนงานและโครงการมีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึน้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ตระหนักถึงความสำคัญของการติดตามและ
ประเมิน ผล จึ งได้ จั ดทำโครงการพั ฒ นาระบบติด ตามและประเมิ นผลการดำเนิ นงาน สำนั กงานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ขึ้น เพื่อรองรับการดำเนินงานรายงานผลการดำเนินงานในระบบติดตาม
และประเมิ น ผลแห่ งชาติ (eMENSCR) และระบบติ ด ตามและประเมิ น ผลอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-MES) ให้ เกิ ด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อไป
10. วัตถุประสงค์
10.1 เพื่ อ กำกั บ ติ ด ตาม และรายงานผลการดำเนิ น งานในระบบติ ดตามและประเมิ น ผลแห่ ง ชาติ
(eMENSCR)
10.2 เพื่อกำกับ ติดตาม และรายงานผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายการตรวจราชการ
และติ ด ตามประเมิ น ผลการจั ด การศึ ก ษาของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร และจุ ด เน้ น ของนโยบายสำนั ก งาน
คณะกรรมการการศึ กษาขั้น พื้ น ฐาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ในระบบติ ดตามและประเมิ นผล
อิเล็กทรอนิกส์ (e-MES)
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11. เป้าหมาย
11.1 เชิงผลผลิต (Output)
11.1.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึกษาเชีย งราย เขต 4 รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ครบทุกโครงการ คิดเป็นร้อยละ 100
11.1.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รายงานผลการบริหารและ
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ และจุดเน้นของนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี งบประมาณ
พ.ศ. 2564 ในระบบติดตามและประเมินผลอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) ครบทุกตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100
11.2 เชิงผลลัพธ์ (Outcome)
11.2.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/
กิจกรรม ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ครบถ้วนสมบูรณ์ ทันตามระยะเวลาที่กำหนด
11.2.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รายงานผลการบริหารและการ
จั ดการศึ กษาขั้ น พื้ น ฐานของสำนั กงานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ตามตั ว ชี้วัด แผนปฏิ บั ติ ราชการของสำนั กงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระบบติดตามและประเมินผลอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) ครบถ้วนสมบูรณ์
ทันตามระยะเวลาที่กำหนด
12. วิธีดำเนินการ/ขัน้ ตอนการดำเนินงาน (SPDCA)
ที่
1

กิจกรรมหลัก/
ขั้นตอนการดำเนินงาน
กิจกรรมที่ 1 การรายงานผลการดำเนินงานในระบบติดตามและ
ประเมินผลแห่งชาติ(eMENSCR)
1. ขั้นวิเคราะห์ (Situation : S)
ศึกษาวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคของการรายงาน
ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมในระบบติดตามและประเมินผล
แห่งชาติ (eMENSCR) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พบว่า
1.1 สพป.เชี ยงราย เขต 4 มี การรายงานผลการดำเนิ นงาน
โครงการ/กิ จ กรรมในระบบติ ด ตามและประเมิ น ผลแห่ ง ชาติ
(eMENSCR) จำนวน 57 รายการ ต้องดำเนินการปรับแก้การรายงาน
โครงการจำนวน 57 รายการ จึงจะรายงานข้อมูลได้สมบูรณ์ครบถ้วน
1.2 ความต้องการในการเพิ่มความรู้และทักษะในการรายงาน
ผลการดำเนิ น งานโครงการ/กิ จ กรรมในระบบติ ด ตามและ
ประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ของผู้ที่เกี่ยวข้อง
2. ขั้นวางแผน (Plan : P)
2.1 ศึกษาแนวทางการดำเนินการรายงานผลการดำเนินงาน
โครงการ/กิ จ กรรมในระบบติ ด ตามและประเมิ น ผลแห่ ง ชาติ
(eMENSCR) ของ สพฐ.
2.2 วางแผนจัดทำโครงการ และแผนการดำเนินงานโครงการ

ระยะเวลา

ตุลาคม 2564

ตุลาคม 2564
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ที่

2

กิจกรรมหลัก/
ระยะเวลา
ขั้นตอนการดำเนินงาน
3. ขั้นดำเนินการ (Do : D)
3.1 ประชุ มชี้ แจงการรายงานข้ อ มู ล ในระบบติ ด ตามและ
ประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
3.2 ผู้ รั บ ผิ ด ชอบการรายงาน ข้ อมู ล ดำเนิ น การรายงาน
โครงการ/กิ จ กรรมในระบบติ ด ตามและประเมิ น ผลแห่ งชาติ
(eMENSCR)
3.3 ผู้ รับ ผิ ดชอบโครงการดำเนิน การตรวจสอบและจัดส่ ง พฤศจิกายน 2564 – สิงหาคม 2565
ข้อมูลเข้าสู่ระบบฯ เพื่อรอรับการอนุมัติโครงการจาก สพฐ.
3.4 ผู้ รั บผิ ดชอบการรายงานข้ อมู ล ดำเนิ น การรายงานผล
การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมในระบบติดตามและประเมินผล
แห่งชาติ (eMENSCR) เป็นรายไตรมาส
3.5 ผู้ รับ ผิ ดชอบโครงการดำเนิน การตรวจสอบและจัดส่ ง
ข้อมูล เข้าสู่ระบบฯ เพื่อรอรับการอนุมัตโิ ครงการจาก สพฐ.
4. ขั้นตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน (Check : C)
สรุ ป ผลการรายงานข้อ มู ล ในระบบติด ตามและประเมิ นผล
กันยายน 2565
แห่งชาติ (eMENSCR)
5. ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน และรายงานผลการดำเนินงาน
(Act : A)
รวบรวม สรุปผลการดำเนินงาน โครงการและนำผลการดำเนินงาน
กันยายน 2565
มาพิจารณาปรับปรุงเพื่อวางแผนการดำเนินงานครั้งต่อไป
กิจกรรมที่ 2 การรายงานผลการบริหารและการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในระบบติดตาม
และประเมินผลอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES)
1. ขั้นวิเคราะห์ (Situation : S)
1.1 ศึกษาวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค
ตุลาคม 2564
ของการรายงานผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ
ของสำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ในระบบติ ด ตามและประเมิ น ผล
อิเล็กทรอนิกส์ (e-MES)
1.2 ศึกษาวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค
ของการรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการ
และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของ กระทรวงศึกษาธิการ
ประจำปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 ในระบบติ ด ตามและ
ประเมินผลอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES)
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ที่

กิจกรรมหลัก/
ขั้นตอนการดำเนินงาน
1.3 ศึกษาวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค
ของการรายงานผลการดำเนิ น งานตามจุ ด เน้ น ของนโยบาย
สำนั ก งานคณะกรรมการการศึ กษาขั้น พื้ น ฐาน ปี งบประมาณ
พ.ศ. 2564 ในระบบติดตามและประเมินผลอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES)
1.4 ศึกษาวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค
ของการรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการจัดการศึกษา
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง)
ในระบบติดตามและประเมินผลอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES)
2. ขั้นวางแผน (Plan : P)
2.1 ศึกษาแนวทางการดำเนิน การรายงานผลการบริหารและ
การจั ดการศึกษาขั้น พื้น ฐานของสำนักงานเขตพื้ นที่ การศึกษา
ในระบบติดตามและประเมินผลอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES)
2.2 วางแผนจัดทำโครงการ และแผนการดำเนินงานโครงการ
3. ขั้นดำเนินการ (Do : D)
3.1 ประชุ ม ชี้ แจงการรายงาน ผลการบริ ห ารและการจั ด
การศึ กษาขั้ นพื้ นฐานของสำนั กงาน เขตพื้ นที่ การศึ กษาในระบบ
ติดตามและ ประเมินผลอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES)
3.2 แจ้ งรายละเอีย ดแบบรายงานตามตั ว ชี้ วั ด แผนปฏิ บั ติ
ราชการของ สพฐ. ฯ ,นโยบายการตรวจราชการและติ ด ตาม
ประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และจุดเน้น
ของนโยบายสำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
ประจำปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564ให้ แ ก่ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบในการ
รายงานข้อมูล เพื่อจัดทำข้อมูลและเอกสารประกอบการรายงาน
3.3 ประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรองข้อมูลที่ใช้รายงานในระบบ
ติดตามและประเมินผลอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES)
3.4 ผู้รับผิดชอบโครงการรวบรวมข้อมูล พร้อมทั้งรายงาน
ในระบบติดตามและประเมิ น ผลอิเล็ กทรอนิกส์ (e-MES) ตาม
ระยะเวลาที่ สพฐ. กำหนด
4. ขั้นตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน (Check : C)
สรุปผลการรายงานข้อมูลตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของ
สพฐ.ฯ , นโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการ
จัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และจุดเน้นของนโยบาย
สำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ในระบบติ ด ตามและประเมิ น ผล
อิเล็กทรอนิกส์ (e-MES)

ระยะเวลา

ตุลาคม 2564

พฤษภาคม – กันยายน 2565

กันยายน 2565
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ที่

กิจกรรมหลัก/
ขั้นตอนการดำเนินงาน
5. ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน และรายงานผลการดำเนินงาน
(Act : A)
รวบรวม สรุปผลการดำเนินงานโครงการและนำผลการดำเนินงาน
มาพิจารณาปรับปรุงเพื่อวางแผนการดำเนินงานครั้งต่อไป

ระยะเวลา

กันยายน 2565

13. กิจกรรมใช้งบประมาณ
จำนวน 6,300 บาท ( หกพันสามร้อยบาทถ้วน ) รายละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 1 การรายงานผลการดำเนินงานในระบบ
ติดตามและประเมินผลแห่งชาติ(eMENSCR)
(ไตรมาสที่ 2)
ประชุ ม ชี้ แ จงการรายงานข้ อ มู ล ในระบบ
ติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
- ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน
15 คน คนละ 140 บาท จำนวน 1 วัน
2,100
รวม กิจกรรมที่ 1
2,100
กิจ กรรมที่ 2 การรายงานผลการบริห ารและ
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขต
พืน้ ที่การศึกษาในระบบติดตามและประเมินผล
อิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) (ไตรมาสที่ 2)
2.1 ประชุมชี้แจงการรายงานผลการบริห าร
และการจัดการศึก ษาขั้น พื้นฐานของสำนักงาน
เขตพื้ น ที่ การศึ กษ าใน ระบ บ ติ ดต าม แ ล ะ
ประเมินผลอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES)
- ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน
2,100
15 คน คนละ 140 บาท จำนวน 1 วัน
(ไตรมาสที่ 3,4)
2.2 ประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรองข้อมูลที่ใช้
รายงานใน ระบ บ ติ ดตาม แ ละป ระเมิ น ผ ล
อิเล็กทรอนิกส์ (e-MES)
- ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน
2,100
15 คน คนละ 140 บาท จำนวน 1 วัน
รวม กิจกรรมที่ 2
4,200
งบประมาณรวมทั้งสิ้น(ถัวจ่ายทุกรายการ)
6,300
-
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14. การประเมินผล
ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จ

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครื่องมือทีใ่ ช้วัดและ
ประเมินผล

ผลผลิต(Output)
1) ร้ อยละ 100 ของการรายงานผลการดำเนิ นงาน -ตรวจสอบการรายงาน -แบบรายงานในระบบ
โครงการ/กิ จ กรรม ในระบบติ ด ตามและประเมิ น ผล ข้อมูลฯ ในระบบติดตาม ติดตามและประเมินผล
แห่งชาติ (eMENSCR)
และประเมินผลแห่งชาติ แห่งชาติ (eMENSCR)
(eMENSCR)
2) ร้ อยละ 100 ของการรายงานผลการบริหารและ -ตรวจสอบการรายงาน -แบ บ ราย งาน ต าม
การจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานของสำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ข้อมูลฯ ในระบบติดตาม ตัวชี้วัดในระบบติดตาม
การศึกษา ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของสำนักงาน และประเมินผล
แ ล ะ ป ร ะ เมิ น ผ ล
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระบบติดตามและ อิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) อิเล็กทรอนิกส์ (e-MES)
ประเมินผลอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES)
ผลลัพธ์ (Outcome)
1) ผลการรายงานการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ใน - ตรวจสอบการรายงาน -แบบรายงานระบบ
ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
ข้อมูลฯ ในระบบติดตาม ติ ด ต า ม แ ล ะ
และประเมินผลแห่งชาติ ประเมิ น ผลแห่ งชาติ
(eMENSCR)
(eMENSCR)
2) ผลการรายงานผลการบริหารและการจัดการศึกษา -ตรวจสอบการรายงาน -แบ บ ราย งาน ต าม
ขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามตัวชี้วัด ข้อมูลฯ ในระบบติ ดตาม ตัวชี้วัดในระบบติดตาม
แผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการในระบบ และประเมิ น ผลอิ เล็ ก - แ ล ะ ป ร ะ เมิ น ผ ล
ติดตามและประเมินผลอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES)
ทรอนิกส์ (e-MES)
อิเล็กทรอนิกส์ (e-MES)
15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
15.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 มีโครงการ/กิจกรรม มีการดำเนินการ
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พร้อมทั้งสามารถนำข้อมูลรายงานในระบบติดตาม
และประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์
15.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 มีผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นไปตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมทั้งสามารถนำข้อมูลรายงานในระบบติดตามและประเมินผลอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES)
ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์
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1. ชื่อโครงการ พัฒนามาตรฐานและประสิทธิผลการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. แผนงาน

พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

3. เชื่อมโยง ความสอดคล้อง
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
3.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
3.3 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน(พ.ศ.2564- 2565) ของ สพฐ. กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการศึกษา
3.4 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ สพป.เชียงราย เขต 4 กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการศึกษา
4. ลักษณะโครงการ

( ) โครงการใหม่

(✓) โครงการต่อเนื่อง

5. ผู้รับผิดชอบ

นางสาวนฤมล คำเทพ , นางวิรมณ อนุเคราะห์

6. ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565
7. สถานที่ดำเนินงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
8. งบประมาณดำเนินงานได้จาก ( ) สพฐ. (✓) สพป.เชียงราย เขต 4 ( ) อื่น ๆ (ระบุ)............................
9. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาระบบราชการ เป็นภารกิจหลักส่วนหนึ่งของหน่วยงานภาครัฐที่มุ่งเน้นสร้างคุณภาพมาตรฐาน
การปฏิบัติงานของส่วนราชการ และหน่วยงานภาครั ฐในการให้บริการประชาชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ประเทศในการแข่งขัน ซึ่งตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจกรรมบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546 ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารราชการเพื่อให้เกิดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เกิดประโยชน์สุข
ของประชาชนและเกิดผลสั มฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ และกำหนดให้ ส่วนราชการต้องจัดให้มีการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจคุณภาพการให้บริการความพึงพอใจของ
ประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด
สำนั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จึงกำหนดโครงการพัฒ นามาตรฐานและ
ประสิทธิผลการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้การเตรียมความพร้อมการประเมิน
สัมฤทธิผ ลการปฏิบั ติงานในหน้าที่เป็น ไปด้วยความเรียบร้อย มีข้อมูลและเอกสารหลักฐานการดำเนินงาน
ที่เกี่ยวข้องครบถ้วน ถูกต้อง ส่งผลให้มีผลการประเมินที่มีคุณภาพในระดับดีขึ้นไป
10. วัตถุประสงค์
10.1 เพื่ อสร้ างความรู้ความเข้าใจ การดำเนิ นงานตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้ นที่ การศึกษา พ.ศ. 2560
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้บุคลากรในหน่วยงานและสถานศึกษาตระหนักในภารกิจ ที่จะต้องดำเนินการ
ให้ประสบความสำเร็จ
10.2 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ การดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ และการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีให้บุคลากรในหน่วยงานและสถานศึกษาตระหนักในภารกิจที่จะต้องดำเนินการ
ให้ประสบความสำเร็จ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stake holders) รับทราบเพื่อให้การสนับสนุน
ให้ความร่วมมือเพื่อการระดมทรัพยากร ฯลฯ
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11. เป้าหมาย
11.1 เชิงผลผลิต (Output)
คณะทำงานจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารายงานผล
ตามคำรั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการ คณะทำงานมาตรฐานสำนั ก งานเขตพื้ น ที่ และคณะทำงาน การประเมิ น
ส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
จำนวน 45 คน
11.2 เชิงผลลัพธ์ (Outcome)
11.2.1 คณะทำงานจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
คณะทำงานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภ าพในการปฏิบัติราชการ (KRS) และ
การดำเนินงานการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA4.0) มีความเข้าใจ
ในนโยบายและแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามเกณฑ์การประเมินที่กำหนด
11.2.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 มีรายงานผลการประเมินตาม
มาตรฐานสำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ,การประเมิ น ส่ ว นราชการตามมาตรการปรับ ปรุงประสิ ท ธิภ าพ
ในการปฏิบั ติราชการ (KRS) และการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ครบ 100 %
12. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน ( SPDCA )
กิจกรรมหลัก/
ที่
ระยะเวลา
ขั้นตอนการดำเนินงาน
1 กิจกรรมที่ 1 งานมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่
1. ขั้นวิเคราะห์ (Situation : S)
พฤศจิกายน – ธันวาคม 2564
ทบทวน แนวทางการดำเนินงานในปีที่ ผ่านมาและมีการพัฒนา
รู ป แบบ การดำเนิ น งานให้ ส อดคล้ อ งกั บ ตั ว ชี้ วั ด ประเด็ น การ
พิจาณาและตัวบุคลากร
2. ขั้นวางแผน (Plan : P)
ประชุมเพื่อวางแผน กำหนดรูปแบบการดำเนินงานและสร้าง พฤศจิกายน – ธันวาคม 2564
ความเข้าใจในระบบรายงานผลการประเมิน มาตรฐานสำนักงาน
เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ใ ห้ กั บ ค ณ ะ ท ำ ง า น
(http://evaok.obec.expert/note/)
3. ขั้นดำเนินการ (Do : D)
3.1.จัดทำโครงการและเสนออนุมัติโครงการ
พฤศจิกายน – ธันวาคม 2564
3.2 แต่งตั้งคณะทำงานผู้รับผิดชอบตามตัวชี้วัดและรายงาน
มกราคม 2565
ตามระยะเวลาที่กำหนดในปฏิทิน
3.3 คณะทำงานผู้ รั บ ผิ ด ชอบตามตั ว ชี้ วั ด รายงานผลการ ครั้งที่ 1 มีนาคม - พฤษภาคม 2565
ดำเนินงาน
ครั้งที่ 2 มิถุนายน - สิงหาคม 2565
4. ขั้นตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน (Check : C)
4.1 ประชุ ม ฝ่ า ยบริ ห ารสพป.เชี ย งราย เขต 4 พิ จ ารณา
ครัง้ ที่ 1 มิถุนายน 2565
ตรวจสอบการรายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรฐาน
ครัง้ ที่ 2 กันยายน 2565
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
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กิจกรรมหลัก/
ระยะเวลา
ขั้นตอนการดำเนินงาน
4.2 ติดตามและตรวจสอบการรายงานผลการประเมินส่ว น
ราช ก าร ต าม ม าต รฐ าน ส ำนั ก งาน เข ต พื้ น ที่ ก ารศึ ก ษ า
(http://evaok.obec.expert/note/)
4.2 สรุปผลการดำเนินงานการรายงานมาตรฐานสำนักงานเขต
5. ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน และรายงานผลการดำเนินงาน
(Act : A)
นำผลการประเมินที่ ได้รับมาวิเคราะห์ สภาพปัญหาที่เกิดกรณี ที่ไม่
กันยายน 2565
เป็นไปตามเป้าหมายที่ต้องการและปรับปรุงวิธีการหรือแนวปฏิบัติอีกครั้ง
2 กิจกรรมที่ 2 การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS)
1. ขั้นวิเคราะห์ (Situation : S)
พฤศจิกายน – ธันวาคม 2564
ทบทวน แนวทางการดำเนิ นงานในปีที่ ผ่ านมาและมีการพั ฒนา
รูปแบบการดำเนินงานให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดประเด็นการพิจารณา
และตัวบุคลากร
2. ขั้นวางแผน (Plan : P)
ประชุมเพื่อวางแผน กำหนดรู ปแบบการดำเนินงานและสร้าง พฤศจิกายน – ธันวาคม 2564
ความเข้าใจในระบบรายงานผลการประเมินฯ ให้กับคณะทำงาน
http://krs.psdg-obec.go.th
3. ขั้นดำเนินการ (Do : D)
3.1.จัดทำโครงการและเสนออนุมัติโครงการ
พฤศจิกายน – ธันวาคม 2564
3.2 แต่งตั้งคณะทำงานผู้รับ ผิดชอบตามตัวชี้วัดและรายงาน
มกราคม 2565
ตามระยะเวลาทีก่ ำหนดในปฏิทิน
ครั้งที่ 1 มีนาคม - พฤษภาคม 2565
3.3 คณะทำงานผู้รับผิดชอบตามตัวชีว้ ัดรายงานผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 2 มิถุนายน - สิงหาคม 2565
4. ขั้นตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน (Check : C)
4.1 ประชุ ม ฝ่ า ยบริ ห ารสพป.เชี ย งราย เขต 4 พิ จ ารณา
ครัง้ ที่ 1 มิถุนายน 2565
ตรวจสอบการรายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการ
ครัง้ ที่ 2 กันยายน 2565
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS)
4.2 ติดตามและตรวจสอบการรายงานผลการประเมินส่ว น
ราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
(KRS) http://krs.psdg-obec.go.th
4.3 สรุปผลการดำเนินงานการรายงานมาตรฐานสำนักงานเขต
5. ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน และรายงานผลการดำเนินงาน
(Act : A)
นำผลการประเมินที่ได้รับมาวิเคราะห์สภาพปัญหาที่เกิดกรณีที่
กันยายน 2565
ไม่เป็ นไปตามเป้าหมายที่ต้องการและปรับปรุงวิธีการหรือแนว
ปฏิบัติอีกครั้ง
ที่

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

369

กิจกรรมหลัก/
ระยะเวลา
ขั้นตอนการดำเนินงาน
3 กิจ กรรมที่ 3 การประเมิ น สถานะของหน่ ว ยงานในการเป็ น
ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)
พฤศจิกายน – ธันวาคม 2564
1. ขั้นวิเคราะห์ (Situation : S)
ทบทวน แนวทางการดำเนินงานในปีที่ ผ่านมาและมีการพัฒนา
รู ป แบบการดำเนิ น งานให้ ส อดคล้ อ งกั บ ตั ว ชี้ วั ด ประเด็ น การ
พิจารณาและตัวบุคลากร
2. ขั้นวางแผน (Plan : P)
ประชุมเพื่อวางแผน กำหนดรูปแบบการดำเนินงานและสร้าง พฤศจิกายน – ธันวาคม 2564
ความเข้าใจในระบบรายงานผลการประเมินสถานะของหน่วยงาน
ในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ให้ กับคณะทำงาน
http://pmqa.psdg-obec.go.th
3. ขั้นดำเนินการ (Do : D)
3.1.จัดทำโครงการและเสนออนุมัติโครงการ
พฤศจิกายน – ธันวาคม 2564
3.2 แต่งตั้งคณะทำงานผู้รับผิดชอบตามตัวชี้วัดและรายงาน
มกราคม 2565
ตามระยะเวลาที่กำหนดในปฏิทิน
3.3 คณะทำงานผู้ รั บ ผิ ด ชอบตามตั ว ชี้ วั ด รายงานผลการ ครั้งที่ 1 มีนาคม - พฤษภาคม 2565
ดำเนินงาน
ครั้งที่ 2 มิถุนายน - สิงหาคม 2565
4. ขั้นตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน (Check : C)
4.1 ประชุ ม ฝ่ า ยบริ ห ารสพป.เชี ย งราย เขต 4 พิ จ ารณา
ครัง้ ที่ 1 มิถุนายน 2565
ตรวจสอบ
การรายงานผลการประเมิ น สถานะของ
ครัง้ ที่ 2 กันยายน 2565
หน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA4.0)
4.2 ติดตามและตรวจสอบการรายงานผลการประเมินสถานะ
ของหน่ ว ยงานในการเป็ น ระบบราชการ 4.0 (PMQA4.0)
http://pmqa.psdg-obec.go.th
4.2 สรุปผลการดำเนินงาน
5. ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน และรายงานผลการดำเนินงาน
(Act : A)
นำผลการประเมินที่ได้รับมาวิเคราะห์สภาพปัญหาที่เกิดกรณีที่
กันยายน 2565
ไม่เป็ นไปตามเป้าหมายที่ต้องการและปรับปรุ งวิธีการหรือแนว
ปฏิบัติอีกครั้ง
ที่
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13. กิจกรรมใช้งบประมาณ
จำนวน 27,600 บาท (สองหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 1 งานมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่
(ไตรมาสที่ 1 - 4) เนื่องจาก 1 ปีงบประมาณ
ต้องรายงาน 2 ครั้ง
1.1 ประชุม คณะทำงานรายงานมาตรฐาน
12,600
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1-2
(45 x 140 x 2)
1.2 จั ด ทำคู่ มื อ การรายงานมาตรฐาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รวม กิจกรรมที่ 1
12,600
กิ จ กรรมที่ 2 การประเมิ น ส่ ว นราชการตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ (KRS) เนื่องจาก 1 ปีงบประมาณ ต้อง
รายงาน 2 ครั้ง (ไตรมาสที่ 2 - 4)
1.1 ประชุม คณะทำงานรายงานมาตรฐาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1 - 2
- ค่ าอาหาร อาหารว่ า งและเครื่อ งดื่ ม
5,000
คณะทำงาน 18 คน คนละ 140 บาท 2 ครั้ง
1.2 จั ด ทำคู่ มื อ การรายงานมาตรฐาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รวม กิจกรรมที่ 2
5,000
กิจกรรมที่ 3 การประเมินสถานะของหน่วยงาน
ในการเป็ น ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)
(ไตรมาสที่ 2 - 4)
2.1 ประชุ ม คณะทำงานรายงานผลการ
ประเมิ น ส่ ว นราชการตามมาตรการปรั บ ปรุ ง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 1 - 2
- ค่ าอาหาร อาหารว่ า งและเครื่อ งดื่ ม
8,400
คณะทำงาน 20 คน คนละ 140 บาท 3 ครั้ง
2.2 ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม
1,600
2.2 จั ด ทำคู่ มื อ การผลการประเมิ น ส่ ว น
ราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิ ทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการ
รวม กิจกรรมที่ 3
10,000
งบประมาณรวมทั้งสิ้น(ถัวจ่ายทุกรายการ)
27,600
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

รวม
(บาท)

12,600

12,600

5,000
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14. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล

ผลผลิต(Output)
ผู้รับผิดชอบตามตัวชี้วัดมีการรายงานผลผ่าน 1. ผลการประเมิ นมาตรฐาน
ระบบ ติ ด ตามและประเมิ น ผลอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ,
(E-MES) ,(KRS) และ PMQA ได้ ถู ก ต้ อ งครบถ้ ว น มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ตามระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 100
ในการปฏิบัติราชการจาก สพฐ.
2. ผลการประเมินประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการจาก สพฐ.
3. ผลการประเมินสถานะของ
หน่ ว ยงานในการเป็ น ระบบ
ราช ก าร 4 .0 (PMQA4.0)
จาก สพฐ.
ผลลัพธ์ (Outcome)
ร้ อ ยละ 90 บุ ค ลากรมี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจ 1. ผลการประเมินมาตรฐาน
การดำเนิ น งานตามมาตรฐานสำนั กงานเขตพื้นที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ,
การศึกษา มาตรการปรับปรุงประสิ ทธิภาพในการ มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ปฏิบัติราชการ และประเมินสถานะของหน่วยงาน ในการปฏิบัติราชการจาก สพฐ.
ในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA4.0) ส่งผล 2. ผลการประเมินประสิทธิภาพ
ให้ บุ ค ลากรในหน่ ว ยงานตระหนั ก ในภารกิ จ ที่ ในการปฏิบัติราชการจาก สพฐ.
จะต้องดำเนินการให้ประสบความสำเร็จ
3. ผลการประเมินสถานะของ
หน่ ว ยงานในการเป็ น ระบบ
ราช ก าร 4 .0 (PMQA4.0)
จาก สพฐ.
15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
15.1 บุ ค ลากรมี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจ การดำเนิ น งานตามมาตรฐานสำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ,
การประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ
4.0 (PMQA4.0) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส่งผลให้บุคลากรในหน่วยงานตระหนักในภารกิจที่จะต้อง
ดำเนินการให้ประสบความสำเร็จ อย่างเป็นระบบ
15.2 บุคลากรมีความตระหนักรู้ในการดำเนินงานตามแนวทางการบริหารการจัดการศึกษาให้สอดคล้อง
กับนโยบายและแนวทางการประเมินตัวชี้วัดที่มีคุณภาพ
15.3 สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งราย เขต 4 มี ผ ลการประเมิ น ตามมาตรฐาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา, การประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และการประเมินสถานะของหน่วยงาน
ในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA4.0) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่มีคุณภาพในระดับดีขึ้นไป
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1. ชื่อโครงการ พัฒนาประสิทธิภาพการบริการจัดการความเสี่ยง และกระบวนการควบคุมภายใน
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
2. แผนงาน

พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

3. เชื่อมโยง ความสอดคล้อง
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
3.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3.3 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน(พ.ศ.2564- 2565) ของ สพฐ. กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการศึกษา
3.4 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ สพป.เชียงราย เขต 4 กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการศึกษา
4. ลักษณะโครงการ

( ) โครงการใหม่

(✓) โครงการต่อเนื่อง

5. ผู้รับผิดชอบ

นางวิรมณ อนุเคราะห์

6. ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
7. สถานที่ดำเนินงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
8. งบประมาณดำเนินงานได้จาก

( ) สพฐ. (✓) สพป.เชียงราย เขต 4 ( ) อื่น ๆ...........................

9. หลักการและเหตุผล
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ. 2561 และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2562 กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐต้องจัดให้มีการบริการจัดการ
ความเสี่ ย งและการควบคุ ม ภายในเพื่ อ ให้ เกิ ด ความเชื่ อ มั่ น อย่ า งสมเหตุ ส มผลว่ า จะบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์
ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงานและด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับ โดยให้ใช้มาตรฐาน
การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐเป็นกรอบแนวทางในการจัดทำระบบการควบคุมภายในให้เหมาะสม
กับลักษณะขนาดและความซับซ้อนของงานในความรับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐมีการติดตามประเมินผล
และปรั บ ปรุ งการควบคุ มภายในให้ เพี ย งพอและเหมาะสม รวมทั้ งมี การปฏิ บั ติ อ ย่างต่ อ เนื่ อ ง ซึ่ งจะส่ งผล
ต่อการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สูงขึ้นต่อไป
ทั้งนี้ ในปี ที่ผ่านมา สำนั กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 และโรงเรียนในสั งกัด
สามารถจัดให้ มีระบบการบริห ารจั ดการความเสี่ ยงและการควบคุ มคุณ ภาพภายในได้เหมาะสมระดับหนึ่ ง
แต่จากการติดตามรายงานผลการควบคุมภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พบว่าผู้บริหารยังไม่ให้ความสำคัญ
ต่อระบบการควบคุมภายในเท่าที่ควร และประกอบกับมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นจำนวนมาก
ทำให้การดำเนินงานที่มีอยู่ไม่เหมาะสม ไม่เพียงพอและไม่เป็นปัจจุบัน ตลอดจนผู้รับผิดชอบขาดทักษะการบริหาร
ความเสี่ยง ทำให้ขาดความเชื่อมั่น ว่าการดำเนินการของหน่วยงานจะบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์ กรได้
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงกำหนดให้ดำเนินงานตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง
ของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน
และการบริห ารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ การปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 เพื่อให้การจัดทำ
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
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รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
จึงจำเป็นต้องมีการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถปรับปรุงระบบการควบคุม
ภายในให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง และเล็งเห็นถึง
ความสำคัญของระบบการควบคุมภายในแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง และสามารถปฏิบัติตามแนวทางการจัดทำรายงาน
ที่ถูกต้อง จึงได้จัดทำโครงการ "ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการควบคุมภายในของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 " ขึ้น
10. วัตถุประสงค์
10.1 เพื่ อ ให้ ส ำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งราย เขต 4 และทุ ก โรงเรีย นในสั งกั ด
สามารถบริหารความเสี่ยงได้ครอบคลุม ถูกต้อง เพื่อป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล
การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยงาน มีความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติ ตาม
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ได้ถูกต้อง
10.2 เพื่ อ ให้ ส ำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งราย เขต 4 และทุ ก โรงเรีย นในสั งกั ด
สามารถจั ด ทำรายงานการควบคุ ม ภายใน ตามพระราชบั ญ ญั ติ วินั ย การเงิน การคลั งของรัฐ พ.ศ. 2561
ได้ถูกต้อง ทันตามระยะเวลาที่กำหนด
10.3 เพื่อพัฒนาระบบการควบคุมภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
และทุกโรงเรียนในสั งกัด ให้ ได้มาตรฐานการบริห ารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 4 มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
11. เป้าหมาย
11.1 เชิงผลผลิต (Output) จำนวน 280 คน ดังนี้
บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ประกอบด้วย
- ผู้อำนวยการกลุ่มและเจ้าหน้าหน้าที่
จำนวน 25 คน
- ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด
จำนวน 128 คน
- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 128 คน
11.2 เชิงผลลัพธ์ (Outcome)
11.2.1 บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาในสั งกั ด สพป.เชี ย งราย เขต 4 ดำเนิ น งานควบคุ ม ภายใน
ได้อย่างประสิทธิภ าพและประสิทธิผล ดูแล รักษาทรัพย์สิน ป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย
การรั่วไหล หรือการทุจริต
11.2.2 โรงเรียนในสังกัดสามารถจัดทำรายงานการควบคุมภายในได้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติ
วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
12. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน ( SPDCA )
กิจกรรมหลัก/
ที่
ขั้นตอนการดำเนินงาน
1 กิจกรรมที่ 1 การบริหารจัดการความเสี่ยง
1. ขัน้ วิเคราะห์ (Situation : S)
ทบทวน แนวทางการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาและมีการพัฒนา
รูปแบบการดำเนินงานให้สอดคล้องกับบริบทของสถานที่/พื้นที่
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กิจกรรมหลัก/
ขั้นตอนการดำเนินงาน
2. ขั้นวางแผน (Plan : P)
ประชุมเพื่อวางแผน กำหนดรูปแบบการดำเนินงานและสร้าง
ความเข้าใจในการวิเคราะห์ความเสี่ยงให้กับคณะทำงาน
3. ขั้นดำเนินการ (Do : D)
3.1.จัดทำโครงการและเสนออนุมัติโครงการ
3.2 แต่งตั้งคณะทำงาน
3.3 การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การบริห ารจัดการความเสี่ยงให้แก่เจ้าหน้าที่ ใน สพป.เชี ยงราย
เขต 4 เพื่อชี้แจงแนวทาง นโยบายการดำเนินงานตาม พรบ.วินัย
การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
4. ขั้นตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน (Check : C)
4.1 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาฯ เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยง
ของ แต่ละกลุ่ม/หน่วย เพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ของ สพป.เชียงราย เขต 4
4.2 สรุป ผลการวิเคราะห์ ความเสี่ยง และจัดทำแผนบริห าร
จัดการความเสี่ยง ของ สพป.เชียงราย เขต 4
5. ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน และรายงานผลการดำเนินงาน
(Act : A)
นำผลการดำเนิ น งานที่ ได้ รับ มาวิเคราะห์ ส ภาพปั ญ หาที่ เกิ ด
กรณีที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ต้องการและปรับปรุงวิธีการหรือ
แนวปฏิบัติอีกครั้ง
2 กิจ กรรมที่ 2 การประเมิ น สถานะของหน่ ว ยงานในการเป็ น
ระบบราชการ 4.0 (PMQA4.0)
1. ขั้นวิเคราะห์ (Situation : S)
ทบทวน แนวทางการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาและมีการพัฒนา
รูปแบบการดำเนินงานให้สอดคล้องกับบริบทของสถานที่/พื้นที่
2. ขั้นวางแผน (Plan : P)
ประชุมเพื่อวางแผน กำหนดรูปแบบการดำเนินงาน
3. ขั้นดำเนินการ (Do : D)
3.1 จัดทำโครงการและกิจกรรม
3.2 เสนอขออนุมัติโครงการและแต่งตั้งคณะทำงาน
3.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระบบการควบคุมภายใน
- ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด
- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรีย น
ในสังกัด
ที่

ระยะเวลา
พฤศจิกายน – ธันวาคม 2564
พฤศจิกายน – ธันวาคม 2564
มกราคม 2565

สิงหาคม - กันยายน 2565

พฤศจิกายน – ธันวาคม 2564

ตุลาคม – พฤศจิกายน 2564

พฤศจิกายน – ธันวาคม 2564
พฤศจิกายน – ธันวาคม 2564

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

375

ที่

กิจกรรมหลัก/
ขั้นตอนการดำเนินงาน
- เจ้าหน้าที่ใน สพป.เชียงราย เขต 4 เพื่อชี้แจงแนวทาง
นโยบายการดำเนินงานตามพรบ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.
2561 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่าง สพป. และถานศึกษา
4. ขั้นตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน (Check : C)
4 .1 ป ระ เมิ น อ งค์ ป ระ ก อ บ ข อ งก ารค ว บ คุ ม ภ าย ใน
(๕ องค์ประกอบ) ในระดับหน่วยงาน
4.2 สรุ ป ผลการดำเนิ น งานและรายงานผลการดำเนิ น งาน
ไปยัง สพฐ.
5. ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน และรายงานผลการดำเนินงาน
(Act : A)
นำผลการประเมินที่ได้รับมาวิเคราะห์สภาพปัญหาที่เกิดกรณีที่
ไม่เป็ นไปตามเป้าหมายที่ต้องการและปรับปรุงวิธีการหรือแนว
ปฏิบัติอีกครั้ง

ระยะเวลา

พฤศจิกายน – ธันวาคม 2564

มกราคม – มีนาคม 2565

13. กิจกรรมใช้งบประมาณ
จำนวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 1 การบริหารจัดการความเสี่ยง
(ไตรมาสที่ 1 - 4)
1.1 ประชุมปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ 15 คน
2,100
(15 คน x 1 ครั้ง x 140 บาท)
1.2 เอกสารการประชุม
400
รวม กิจกรรมที่ 1
2,500
กิจกรรมที่ 1 งานควบคุมภายใน
(ไตรมาสที่ 1 - 4)
1.1 ประชุมปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ 15 คน
2,100
(15 คน x 1 ครั้ง x 140 บาท)
1.2 เอกสารการประชุม
400
รวม กิจกรรมที่ 2
2,500
งบประมาณรวมทั้งสิ้น (ถัวจ่ายทุกรายการ)
5,000
-

รวม
(บาท)
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400
2,500
2,100
400
2,500
5,000
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14. การประเมินผล
ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จ
ผลผลิต(Output)
1) ร้ อยละ 100 ของบุ คลากรทางการศึ กษาในสั งกั ด
สพป.เชียงราย เขต 4 มีความรู้ความเข้าใจ สามารถนำไป
ปฏิ บั ติ และจั ด ส่ ง ผลการวิ เคราะห์ ค วามเสี่ ย ง และแบบ
รายงาน ติ ด ตาม ประเมิ น ผลการควบคุ ม ภายใน ภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด
2) ร้อยละ 90 ของบุคลากรทางการศึกษา ที่เข้ารับการ
อบรมมีความพึงพอใจต่อการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ฯ
ผลลัพธ์(Outcome)
1) บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.เชียงราย เขต 4
ดำเนิ น งานได้ อ ย่ า งประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล ดู แ ล
รักษาทรัพย์สิน ป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย
การรั่วไหล หรือการทุจริต ทุกงาน
2) บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.เชียงราย เขต 4
จัดทำรายงานการควบคุมภายในได้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติ
วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล

- แบบ ปค. 1
- แบบ ปค. 4
- แบบ ปค. 5
- แบบติดตาม ปค. 5
1. แบบประเมินความ
พึงพอใจ
2. บัญชีลงเวลา

- แบบ ปค. 1
- แบบ ปค. 4
- แบบ ปค. 5
- แบบติดตาม ปค. 5
1. แบบประเมินความ
พึงพอใจ
2. บัญชีลงเวลา

15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
15.1 สำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึ กษาเชี ยงราย เขต 4 และทุกโรงเรียนในสังกัดสามารถ
บริ ห ารความเสี่ ย งได้ ค รอบคลุ ม ถู ก ต้ อ ง เพื่ อ ป้ อ งกั น หรื อ ลดความผิ ด พลาด ความเสี ย หาย การรั่ ว ไหล
การสิ้ น เปลื อง หรือการทุ จ ริตในหน่ ว ยงาน มี ความเชื่อ ถือได้ของรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิ บัติ
ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ได้ถูกต้อง
15.2 สำนั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 และทุกโรงเรียนในสั งกัด มีความรู้
ความเข้าใจ สามารถนำไปปฏิบั ติ จัดส่งแบบรายงาน ติดตาม และประเมินผลการควบคุมภายในได้ ถูกต้อง
ทันตามระยะเวลาที่กำหนด
15.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 และทุกโรงเรียนในสังกัดมีการพัฒนา
ระบบการควบคุมภายในได้ ตามมาตรฐานการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 4 มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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1. ชื่อโครงการ สำนักงานแห่งความสุข สะอาด ปลอดภัย น่ายล (Happy Office)
2. แผนงาน

พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

3. ความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
3.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
3.3 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน(พ.ศ.2564- 2565) ของ สพฐ. กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการศึกษา
3.4 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ สพป.เชียงราย เขต 4 กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการศึกษา
4. ลักษณะโครงการ

( ) โครงการใหม่

(✓) โครงการต่อเนื่อง

5. ผู้รับผิดชอบ

นางสุมาริกา จิรกาลนุกุล , นายไพฑูรย์ ยอดคำวัง

6. ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
7. สถานที่ดำเนินงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
8. งบประมาณดำเนินงานได้จาก ( ) สพฐ.

(✓) สพป.เชียงราย เขต4 ( ) อื่น ๆ (ระบุ).....................

9. หลักการและเหตุผล
ด้วย ยุทธศาสตร์ชาติที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ภายใต้ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม ตลอดจนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 1
ด้านความปลอดภัย พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับนักเรียน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาและสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี
สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติซ้ำได้, แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 -2565) ของ สพฐ. เรื่องที่ 3 ยกระดับ
คุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 ของ สพป.เชียงราย เขต 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จึงได้จัดทำโครงการสำนักงานแห่งความสุข
สะอาด ปลอดภัย น่ายล (Happy Office) เพื่อให้สถานที่ทำงานเป็น สำนักงานแห่งความสุข สำหรับผู้บริหาร
การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนผู้รับบริการทั่วไป
10. วัตถุประสงค์
10.1 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 มีความ สะอาด ปลอดภัย
10.2 เพือ่ ให้ผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานมีความสุขในการปฏิบัติงาน
10.3 ผู้รับบริการมีความประทับใจ/พึงพอใจ ต่อการให้บริการด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
บรรยากาศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
11. เป้าหมาย
11.1 เชิงผลผลิต (Output)
11.1.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 เป็นสำนักงานที่มีความสะอาด ปลอดภัย
11.1.2 ผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 4 จำนวน 79 คน มีความสุขในการทำงาน
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11.2 เชิงผลลัพธ์ (Outcome)
11.2.1 เป็นสำนักงานต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อมทางภายภาพของสถานศึกษาในสังกัด
11.2.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 เป็นสำนักงานแห่งความสุข
สะอาด ปลอดภัย สำหรับผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา และประชาชนผู้รับบริการทั่วไป
11.2.3 ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และผู้รับบริการมีความประทับใจ/พึงพอใจต่อ
การให้บริการทั้งสภาพแวดล้อมทางกายภาพและบรรยากาศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
12. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน (SPDCA)
กิจกรรมหลัก/
ที่
ขั้นตอนการดำเนินงาน
1 กิจกรรมที่ 1 สำนักงานแห่งความสุข ฯ
ด้านสถานที่

1. กิจกรรม 5 ส.
2. กิจกรรม Big Cleaning day
3. กิจกรรมการลดและคัดแยกขยะมูล ฝอยในหน่วยงานภายใต้
โครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม”
4. กิ จ กรรมมอบหมายพื ้ น ที ่ ร ั บ ผิ ด ชอบการดู แ ลความสะอาด
ภายใน-นอกอาคาร
5. กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ ดังนี้
5.1 ปรับภูมิทัศน์สวนหย่อม
5.2 ปรับภูมิทัศน์ป้ายต่าง ๆ
5.3 ปรับปรุงห้องน้ำอาคารอำนวยการ
5.4 ปรับปรุงห้องน้ำหอประชุมจอมจ้อ
5.5 ก่อสร้างอาคารสำนักงาน (รูปตัวแอล) 2 ชั้น ขนาดความ
กว้าง 8 เมตร ความยาว 52 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยรวมกันไม่
น้อยกว่า 832 ตรม.(พื้นที่ใช้สอยชั้นละ 416 ตรม.)
5 .6 จัดหาครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัย
6. มาตรการความปลอดภัยรอบด้าน
6.1 มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ
ไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)
6.2 กิจกรรมการสร้างวินัยการจราจร เพื่อความปลอดภัยทาง
ถนน พ.ศ. 2565
6.3 การรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ

ระยะเวลา
ตุลาคม 2564- กันยายน 2565

ด้านบุคคล

1. กิจกรรมสร้างเสริมบุคลิกภาพ
1.1 พัฒนาผู้บริหารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่
มืออาชีพ
1.2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานภายในสำนักงานเขตพื้นที่
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ที่

กิจกรรมหลัก/
ระยะเวลา
ขั้นตอนการดำเนินงาน
2. กิจกรรมที่ส่งเสริมให้บุคลากรมีความเต็มใจในการบริการ
ตุลาคม 2564- กันยายน 2565
2.1 การปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาสถานที่
2.2 การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม
2.3 การครองตน ครองคน ครองงาน เพื่อให้ชีวิตประสบ
ผลสำเร็จ
2.4 การประหยัดพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ
3. กิจกรรมที่ส่งเสริมให้บุคลากรมีจรรยา มารยาท
3.1 การแต่งกายตามวัฒนธรรมขององค์กร
3.2 การอยู่ร่วมกันแบบพี่น้องกัลยาณมิตร
4. กิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากร
4.1 ยกย่ อ งเชิ ด ชู เ กี ย รติ และการมอบประกาศเกี ย รติ คุณ
ข้าราชการ
ที่อายุครบ 60 ปี
4..2 การ์ดอวยพรวันเกิด
4.3 บริการกาแฟพอเพียง
4.4 สวัสดิการเงินกู้ สพป. ชร. เขต 4
4.5 สวัสดิการสร้างขวัญและกำลังใจกรณีโอกาสพิเศษ (ตาม
ระเบียบฯ)
4.5 สวัสดิการเยี่ยมไข้กรณีป่วย, คลอดบุตร
4.6 สวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์กรณีบุคคลในครอบครัว
เสียชีวิต
4.7 สุนทรียภาพแห่งดนตรีเพื่อชีวีเป็นสุข
ขั้นตอนการดำเนินงาน (SPDCA)
1. ขั้นวิเคราะห์ (Situation : S)
1.1 วิเคราะห์ การดำเนินงานในปีงบประมาณที่ผ่านมา
1.2 วิเคราะห์ปัญหาและข้อเสนอแนะที่เกิดขึ้น
2. ขั้นวางแผน (Plan : P)
พฤศจิกายน - ธันวาคม 2564
2.1 ศึ ก ษานโยบาย และวิ ธ ี ก ารจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล บุ ค ลากรใน
สำนักงาน
2.2 วางแผนโครงสร้างทีมงาน
2.3 กำหนดนิยาม วัตถุประสงค์และรูปแบบขอบเขตของงาน
3. ขั้นดำเนินการ (Do : D)
ธันวาคม 2564 - สิงหาคม
3.1 จัดทำโครงการตามแผนที่วางไว้
2565
3.2 แต่ ง ตั ้ ง คณะทำงาน ประชุ ม ปฏิ บ ั ต ิ ก ารมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบดำเนินการแต่ละกิจกรรมให้ชัดเจน
3.3 ดำเนินการตามขอบเขตของงาน
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กิจกรรมหลัก/
ระยะเวลา
ขั้นตอนการดำเนินงาน
4. ขั้นตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน (Check : C)
กันยายน 2565
4.1 การติ ด ตามและตรวจสอบ การลงมื อ ปฏิ บ ั ต ิ จ ริ ง กั บ
เป้าหมาย
4.2 สำรวจความพึงพอใจ และรายงานผลการดำเนินงาน
5. ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน และรายงานผลการ
กันยายน 2565
ดำเนินงาน (Act : A)
ประมวลผลการปฏิบ ัติงาน วางแผนแนวทางปรับปรุง และ
รายงานผลการดำเนินงาน
2 กิจกรรมที่ 2 แผนการลดใช้พลังงานและการรายงานผล
การประเมินส่วนราชการตามมาตรการใช้พลังงานในภาครัฐ
1. ขั้นวิเคราะห์ (Situation : S )
ตุลาคม - พฤศจิกายน 2564
ทบทวน แนวทางการดำเนิ น งานในปี ท ี ่ ผ ่ า นมาและพั ฒ นา
รูปแบบการดำเนินงานให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด
2. ขั้นวางแผน (Plan : P)
ตุลาคม - พฤศจิกายน 2564
ประชุมเพื่อวางแผน กำหนดรูปแบบการดำเนินงานและสร้าง
ความเข้ า ใจในระบบรายงานผลการประเมิ น ส่ ว นราชการตาม
ม า ต ร ก า ร ก า ร ใ ช ้ พ ล ั ง ง า น ใ น ภ า ค ร ั ฐ ( http://www.ereport.energy.go.th/) ให้กับคณะทำงาน
3. ขั้นดำเนินการ (Do : D)
ตุลาคม 2564- สิงหาคม 2565
3.1 จัดทำแผนและเสนออนุมัติแผน
3.2 แต่งตั้งคณะทำงานรับผิดชอบตามตัวชี้วัดและรายงานตาม
ระยะเวลาที่กำหนดในปฏิทิน
4. ขั้นตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน (Check : C)
ตุลาคม 2564- สิงหาคม 2565
4.1 ติดตามและตรวจสอบการรายงานผลการใช้พลังงานใน
ภาครัฐ (http://www.e-report.energy.go.th/)
4.2 สรุปผลการดำเนินงานการรายงานการใช้พลังงานในภาครัฐ
5. ขั ้ น ปรั บ ปรุ ง ตามผลการประเมิ น และรายงานผลการ
กันยายน 2565
ดำเนินงาน (Act : A)
นำผลการประเมินที่ได้รับมาวิเคราะห์สภาพปัญหาที่เกิดกรณีที่
ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ต้องการและปรับปรุงวิธีการหรือ แนว
ปฏิบัติอีกครั้ง
ที่
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13. กิจกรรมใช้งบประมาณ
จำนวน 9,000 บาท (เก้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้
งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใช้งบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 1 สำนักงานแห่งความสุข ฯ
(ไตรมาสที่ 2)
- กิจกรรม 5 ส.
1,000
- กิจกรรม Big Cleaning day
1,000
- กิจกรรมการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยใน
1,000
หน่วยงานภายใต้โครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ
ลดภัยสิ่งแวดล้อม”
- กิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจในโอกาสพิเศษ
5,000
แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
(กรณีต้อนรับหรือแสดงความยินดีในโอกาสพิเศษ)
(ไตรมาสที่ 2)
- กิจกรรมการสร้างวินัยการจราจร เพื่อความ
1,000
ปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2565
(ไตรมาสที่ 1 – 4)
- ปรับภูมิทัศน์สวนหย่อม
- ปรับภูมิทัศน์ป้ายต่าง ๆ
- ปรับปรุงห้องน้ำอาคารอำนวยการ
- ปรับปรุงห้องน้ำหอประชุมจอมจ้อ
- ก่อสร้างอาคารสำนักงาน (รูปตัวแอล) 2 ชั้น
ขนาดความกว้าง 8 เมตร ความยาว 52 เมตร
หรือมีพื้นที่ใช้สอยรวมกันไม่น้อยกว่า 832 ตรม.
(พื้นที่ใช้สอยชั้นละ 416 ตรม.)
- จัดหาครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัย
รวม กิจกรรมที่ 1
9,000
กิจกรรมที่ 2 แผนการลดใช้พลังงานและการ
รายงานผลการประเมิ น ส่ ว นราชการตาม
มาตรการใช้พลังงานในภาครัฐ
(ไตรมาสที่ 1)
รวม กิจกรรมที่ 2
งบประมาณรวมทั้งสิ้น (ถัวจ่ายทุกรายการ)
9,000
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14. การประเมินผล
วิธีการวัดและ
ประเมินผล
ผลผลิต (Output)
1. การปฏิบัติจริง
1) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 2. การรายงานผล
เชี ย งราย เขต 4 มี ส ภาพแวดล้ อ มที ่ ส ะอาด 3. สำรวจความพึงพอใจ
ปลอดภัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2) ผู้บ ริห ารการศึกษาและบุคลากรทางการ
ศึกษา และผู้ใช้บ ริการ มีความสุขในการทำงาน
และมีความพึงพอใจต่อการบริการของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
ของ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ผลลัพธ์ (Outcome)
1. การปฏิบัติจริง
1) สพป.เชียงราย เขต 4 เป็นสำนักงานต้นแบบ 2. การรายงานผล
ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
3. สำรวจความพึงพอใจ
2) สพป.เชียงราย เขต 4 เป็นสำนักงานแห่ง
ความสุขสำหรับผู้บริหารการศึกษา และบุคลากร
ทางการศึกษา และประชาชนผู้รับบริการทั่วไป
3) ทางการศึกษา และผู้รับบริการมีความประทับใจ/
พึ งพอใจต่ อการให้ บริ การทั ้ ง สภาพแวดล้ อมทาง
กายภาพและบรรยากาศของสำนั กงานเขตพื ้ นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
ตัวชี้วัดความสำเร็จ

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล
1. แบบรายงาน
2. แบบสำรวจความพึงพอใจ

1. แบบรายงาน
2. แบบสำรวจความพึงพอใจ

15.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
15.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 เป็นสำนักงานแห่งความสุข สะอาด
ปลอดภัย น่ายล (Happy Office) มีสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกได้มาตรฐาน ถูกสุขลักษณะ
15.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 เป็นแบบอย่างสำนักงานต้นแบบ
ด้านสิ่งแวดล้อมแก่สถานศึกษาในสังกัด
15.3 ผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาทำงานอย่างมีความสุข มีความสามัคคี ทำงานเป็นทีม
ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกัน และเอื้ออาทรกับสังคมรอบข้าง
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1. ชื่อโครงการ พัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร นโยบาย และการดำเนินงานของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
2. แผนงาน

พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

3. ความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
3.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
3.3 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน(พ.ศ.2564- 2565) ของ สพฐ. กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการศึกษา
3.4 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ สพป.เชียงราย เขต 4 กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการศึกษา
4. ลักษณะโครงการ

( ) โครงการใหม่

5. ผู้รับผิดชอบ

นายชูชาติ มีแหวน

(✓) โครงการต่อเนื่อง

6. ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
7. สถานที่ดำเนินงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
8. งบประมาณดำเนินงานได้จาก ( ) สพฐ. (✓) สพป.เชียงราย เขต 4 ( ) อื่น ๆ (ระบุ)............................
9. หลักการและเหตุผล
พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวิชาราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้น ฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่ นคง
มีคุณธรรม มีงานทำ มีอาชีพ เป็นพลเมืองที่ดี ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม
กำหนดให้สำนั กงานเขตพื้ นที่ การศึกษามีหน้าที่ ส่ งเสริมสนั บสนุ นการจั ดการศึกษาในเขตพื้ นที่ การศึกษา และ
ตามกลยุทธ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น ฐาน กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัด
การศึกษา ตามแนวทางกระจายอำนาจทางการศึกษา หลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และ
จัดการศึกษาร่วมกันของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และองค์กรอื่น ๆ โดยเพิ่มบทบาทและกรอบภารกิจ
ที่ตอบสนองต่อนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระทรวงศึกษาธิการมากขึ้น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 กำหนดทิศทางการทำงานให้ เขตพื้นที่เป็น
Smart Area ยึ ด ผู้ เรี ย นเป็ น สำคัั ญ สร้ างเขตพื้ น ที่ คุณ ภาพ ครูคุ ณ ภาพ ผู้ เรียนคุ ณ ภาพ นั ก เรียนคุ ณ ภาพ
โรงเรียนคุณภาพ มีพันธกิจในการจัดการศึกษาขั้นพื้ นฐานเพื่อความมั่นคงของประเทศชาติ พัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานของการศึกษาชาติ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ
จัดบริการการศึกษา เพื่อเสริมสร้างโอกาส ลดความเหลี่ยมล้ำทางการศึกษา พัฒ นาผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพ จึงต้องประชาสัมพั นธ์
บทบาท ภารกิจ อีกทั้งต้องรายงานผลการปฏิบัติงานให้สาธารณชน หรือผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียในการจัดการศึกษา
ได้รับรู้ผลการปฏิบัติงานดังกล่าว
การประชาสั มพัน ธ์ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ภายไต้ ส ถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัส 2019 เกี่ยวกับ
กิจกรรมของสำนักงานเขต ให้บุคคล หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่วนราชการอื่น รวมทั้งประชาชนในเขตพื้นที่การศึกษา
ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสร้างความเข้าใจ และความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรภายใน
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ภายนอก ตลอดจนองค์คณะบุคคลที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถทำงานเชิงบูรณาการ และเกิดความเชื่อมโยงระหว่างกัน
เพื่อจะขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด เพื่อสร้าง
เครือข่ายประชาสัมพันธ์กับหน่วยงานในสังกัด และหน่วยงานอื่น ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร จึงจำเป็นต้องจัดทำ
โครงการประชาสัมพันธ์ สร้างคุณภาพสู่สังคมที่ยังยืน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ กิจกรรมที่ 1 ป้ายประชาสัมพันธ์วันสำคัญ , กิจกรรม 2 ปรับปรุงจัดทำวีดีทัศน์ 2 ครั้ง ,
กิจกรรมที่ 3 จัดทำวารสารประชาสัมพันธ์ , กิจกรรมที่ 4 พัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์
10. วัตถุประสงค์
10.1 เพื่อสร้างความเข้าใจ และความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรภายใน ภายนอก ตลอดจนองค์คณะบุคคล
ที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถทำงานเชิงบูรณาการ และเกิดความเชื่อมโยงระหว่างกัน เพื่อจะขับเคลื่อนนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
10.2 เพื่อผลิตสื่ อประชาสั มพัน ธ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการสนับสนุนการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนในสังกัดเพื่อสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์กับหน่วยงานในสังกัด และหน่วยงานอื่น ได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสารและเกิดความร่วมมือ ระหว่างกัน
10.3 เพื่อประชาสั มพันธ์ในการทำงานของ สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
ที่มุ่งหวังการแก้ปัญหา
10.4 เพื่อให้กลุ่มเครือข่ายมีส่วนร่วมในกิจกรรมและร่วมแก้ปัญหาร่วมกัน
10.5 เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ และสร้างความเชื่อมั่นในการทำงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
11. เป้าหมาย
11.1 เชิงผลผลิต (Output)
11.1.1 ร้อยละ 90 ของบุคคล หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่วนราชการอื่น รวมทั้งประชาชนในเขตพื้นที่
การศึ ก ษา ได้ รั บ ทราบข้อ มูล ข่าวสารและกิ จกรรมต่ าง ๆ ของสำนั กงานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 4
10.1.2 ร้อยละ 80 ของผู้ รับบริการมีค วามพึ งพอใจในการประชาสั มพั นธ์ข้อมูล ข่าวสารของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
11.2 เชิงผลลัพธ์ (Outcome)
11.2.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 เป็นศูนย์กลางประสานงานด้าน
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด
11.2.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 มีข้อมูล Based Practice
สื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
11.2.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 มีเครือข่ายประชาสัมพันธ์กับ
หน่วยงานในสังกัด และหน่วยงานอื่น
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12. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน (SPDCA)
กิจกรรมหลัก/
ที่
ขั้นตอนการดำเนินงาน
1 กิจกรรม 1 ป้ายประชาสัมพันธ์วันสำคัญ
1. ขั้นวิเคราะห์ (Situation : S)
วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงาน
ในปีงบประมาณที่ผ่านมา
2. ขั้นวางแผน (Plan : P)
วางแผน กำหนดรูปแบบการดำเนินงานกิจกรรม
3. ขั้นดำเนินการ (Do : D)
3.1 ออกแบบแผ่นป้ายไวนิลขนาด 2x3 เมตร
3.2 จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ติดป้ายหน้าเขตพื้นที่
4. ขั้นตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน (Check : C)
ตรวจสอบผลการดำเนิ น การและนำผลการประเมิ นมา
วิเคราะห์
5. ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน และรายงานผลการดำเนินงาน
(Act : A)
รายงานผล และสรุปผลการดำเนินงานเพื่อนำผล ฯ ใช้ปรับปรุง
การดำเนินงานครั้งต่อไป
2 กิจกรรมที่ 2 ปรับปรุงจัดทำวีดีทัศน์
1. ขั้นวิเคราะห์ (Situation : S)
วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงาน
ในปีงบประมาณที่ผ่านมา
2. ขั้นวางแผน (Plan : P)
วางแผน กำหนดรูปแบบการดำเนินงานกิจกรรม
3. ขั้นดำเนินการ (Do : D)
จัดทำและปรับปรุงวีดีทัศน์ สพป.เชียงราย เขต 4
4. ขั้นตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน (Check : C)
ตรวจสอบผลการดำเนิ น การและนำผลการประเมิ นมา
วิเคราะห์
5. ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน และรายงานผลการดำเนินงาน
(Act : A)
รายงานผลและสรุปผลการดำเนินงานเพื่อนำผล ฯ ใช้ปรับปรุง
การดำเนินงานครั้งต่อไป

ระยะเวลา
ตุลาคม 2564

ตุลาคม 2564
พฤศจิกายน 2564 – กันยายน
2565
กันยายน 2565
กันยายน 2565

ตุลาคม 2564
ตุลาคม 2564
มกราคม – พฤษภาคม 2565
กันยายน 2565

กันยายน 2565
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กิจกรรมหลัก/
ขั้นตอนการดำเนินงาน
3 กิจกรรมที่ 3 พัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์
1. ขั้นวิเคราะห์ (Situation : S)
วิเคราะห์แนวทางการดำเนินงานกิจกรรม
2. ขั้นวางแผน (Plan : P)
วางแผน กำหนดรูปแบบการดำเนินงานกิจกรรม
3. ขั้นดำเนินการ (Do : D)
จัดการอบรมเทคนิคการจัดทำข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์
4. ขั้นตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน (Check : C)
ตรวจสอบผลการดำเนิ น การและนำผลการประเมิ นมา
วิเคราะห์
5. ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน และรายงานผลการดำเนินงาน
(Act : A)
รายงานผล และสรุปผลการดำเนินงานเพื่อนำผล ฯ ใช้ปรับปรุง
การดำเนินงานครั้งต่อไป
ที่

ระยะเวลา

ตุลาคม 2564
ตุลาคม 2564
พฤษภาคม 2565
กันยายน 2565
กันยายน 2565

13. กิจกรรมใช้งบประมาณ
จำนวน 45,200 บาท ( สี่หมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน ) รายละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 1 ป้ายประชาสัมพันธ์วันสำคัญ
(ไตรมาสที่ 1-4)
จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 10 ครั้ง
9,000
ครั้งละ 900 บาท
รวม กิจกรรมที่ 1
กิจกรรม 2 ปรับปรุงจัดทำวีดีทัศน์
(ไตรมาสที่ 1 และ 3)
จัดทำและปรับปรุงวีดีทัศน์ สพป.เชียงราย
เขต 4
- ค่าเบี้ ย เลี้ ย งคณะทำงานภายนอก 5 คน
คนละ 120 บาท 5 วัน (2 ครั้ง)
- ค่าเดินทางคณะทำงาน 5 คน คนละ 200 บาท
5 วัน (2 ครั้ง)
- ค่าเช่าอุปกรณ์ (2 ครั้ง)
รวม กิจกรรมที่ 2

รวม
(บาท)
9,000

-

-

9,000

9,000

-

6,000

-

6,000

-

10,000

-

10,000

-

4,000

-

4,000

-

20,000

-

20,000
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กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
กิจ กรรม 3 พั ฒ นาเครือข่า ยประชาสัมพั น ธ์
ออนไลน์ (ไตรมาสที่ 3)
จั ด การอบรมเทคนิ ค การจั ด ทำข้ อ มู ล เพื่ อ
การประชาสัมพันธ์ออนไลน์
- ค่ าตอบแทนวิ ท ยากร จำนวน 6 ชั่ ว โมง
7,200
ชั่วโมงละ 1,200 บาท
- ค่าเดินทางวิทยากร จำนวน 3 คน ไป-กลับ
6,000
คนละ 2,000 บาท
- ค่าเช่าอุปกรณ์ถ่ายทอดสด
3,000
รวม กิจกรรมที่ 3
7,200
9,000
งบประมาณรวมทั้งสิ้น(ถัวจ่ายทุกรายการ)
7,200
29,000
9,000

รวม
(บาท)

7,200
6,000
3,000
16,200
45,200

14. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ผลผลิต (Output)
1) สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
เชียงราย เขต 4 ป้ายประชาสัมพันธ์วันสำคัญ จำนวน 10 ป้าย
2) สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
เชี ย งราย เขต 4 มี ข่ าวสารประชาสั ม พั น ธ์ ทางสื่ อ ที่
หลากหลาย อย่างน้อย 600 ข่าว
3) สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
เชียงราย เขต 4 มีวารสารประชาสัมพันธ์ จำนวน 500 ฉบับ
ผลลัพธ์ (Outcome)
1) สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
เชียงราย เขต 4 มีเอกสาร และสื่อการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ
ให้บุคคล หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประชาชน
ในเขตพื้นที่การศึกษา ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร
2) สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
เชียงราย เขต 4 มีการเผยแพร่ข่าวสารการสนับสนับสนุน
ให้เกิดคุณภาพผู้เรียน ในสื่อที่หลากหลาย

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล

- การตอบแบบสอบถาม - แบบสอบถามความ
ความพึงพอใจ
พึงพอใจ
- จำนวนผู้ใช้บริการ
- แบบบันทึกข้อมูล
ผู้ใช้บริการ

- จำนวนสื่อที่ผลิต
- จำนวนสมาชิก/สื่อ

- ผลงานสื่อที่ผลิต
- โปรแกรมเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์
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15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
15.1 เกิดความเข้าใจ และความสัมพันธ์ที่ ดีระหว่างบุคลากรภายใน ภายนอก ตลอดจนองค์คณะบุคคล
ที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถทำงานเชิงบูรณาการ และเกิดความเชื่อมโยงระหว่างกัน เพื่อจะขับเคลื่อนนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
15.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 มีสื่อที่การสนับสนุนการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนในสังกัด
15.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 มีเครือข่ายประชาสัมพันธ์กั บหน่วยงาน
ในสังกัดรับทราบข้อมูลข่าวสารและเกิดความร่วมมือระหว่างกัน
15.4 กลุ่มเป้าหมายรับทราบและเข้าใจ และเกิดความเชื่อมั่นในการทำงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
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1. ชื่อโครงการ ตรวจสอบภายใน
2. แผนงาน

พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

3. ความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
3.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3.3 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน(พ.ศ.2564- 2565) ของ สพฐ. กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการศึกษา
3.4 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ สพป.เชียงราย เขต 4 กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการศึกษา
4. ลักษณะโครงการ

( ) โครงการใหม่

5. ผู้รับผิดชอบ

นางสาวสิริณัฐ ไชยชนะ

(✓) โครงการต่อเนื่อง

6. ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
7. สถานที่ดำเนินงาน สถานศึกษาในสังกัด
๘. งบประมาณดำเนินงานได้จาก ( ) สพฐ. ( ) สพป.เชียงราย เขต ๔ (✓) อื่น ๆ (ระบุ) ไม่ใช้งบประมาณ
9. หลักการและเหตุผล
หน่วยตรวจสอบภายใน สำนั กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 เป็นหน่วยงานที่มี
ภารกิจ หนึ่ งที่ส ำคัญ คือ การกำกับ ดูแ ล การดำเนิ นงานของสถานศึกษาในสั งกัด ให้ การปฏิ บัติงานบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กำหนด และเป็นเครื่องมือของผู้บริหารในการส่งสัญญาณเตือนความเสี่ยงที่ทำให้
หน่วยงานปฏิบัติงานไม่บรรลุเป้าหมาย และมีหน้าที่ในการสอบทานการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา
รวมทั้งเป็นผู้ให้คำแนะนำ ปรึกษา ให้การทำงานของสถานศึกษาเป็นไปด้วยความถูกต้อง มีประสิทธิภาพ อีกทั้ง
การตรวจสอบภายในยั งเป็ นเครื่องมือของผู้บริหารในการให้ ข้อมูล เพื่อช่วยในการตัดสินใจให้ การวางแผน
การจัดการศึกษาเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ดังนั้น เพื่อเป็นการจัดระบบการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาในสังกัดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
และรองรับการกระจายอำนาจการบริหารงานให้ สถานศึกษาเป็นหน่วยงานที่ มีฐานะเป็นนิติบุคคล สำนักงาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานได้ มอบอำนาจในการบริ หารงานด้ านการเงิ น การบั ญ ชี และการพั สดุ
ให้ สถานศึกษาเกิดความคล่ องตั วและประสิ ท ธิภ าพสู งสุ ด ในการจัดการศึกษา สำนั กงานเขตพื้น ที่ก ารศึ กษา
ประถมศึ กษาเชีย งราย เขต 4 ได้ต ระหนั กถึงความสำคัญ ดั งกล่ าว และเพื่ อให้ รองรับ การกระจายอำนาจ
ด้านการบริ ห ารงบประมาณลงสู่ สถานศึ กษา ให้ สถานศึ กษาสามารถปฏิ บั ติ งานตามระเบี ยบ กฎหมาย มติ
คณะรัฐมนตรีและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง หากมีข้อผิดพลาดสามารถปรับปรุงแก้ไขให้ถู กต้อง และเพื่อให้งานที่ปฏิบัติ
บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
10. วัตถุประสงค์
10.1 เพื่อตรวจสอบการบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
10.2 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ของสถานศึกษาในสังกัด ให้เป็นไปตาม
ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กำหนด
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10.3 เพื่อเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ของสถานศึกษาใน
สังกัดให้มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ
11. เป้าหมาย
11.1 เชิงผลผลิต (Output)
สถานศึกษาจำนวน 43 แห่ง ได้รับการเข้าตรวจสอบภายใน และได้รับรายงานผลการตรวจสอบ
ภายในหลังเข้ารับการตรวจสอบ
11.2 เชิงผลลัพธ์ (Outcome)
11.2.1 การปฏิ บั ติ งานด้ านการเงิน บั ญ ชี พั ส ดุ และการควบคุ ม ทรัพ ย์ สิ น ของสถานศึ ก ษา
มีการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
11.2.2 เจ้ าหน้ าที่ การเงิน และพั ส ดุของสถานศึกษาที่ เป็ นหน่ ว ยรับตรวจ สามารถปฏิ บั ติงาน
ตามอำนาจหน้าทีท่ ี่เกี่ยวข้องได้ครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ และจัดทำบัญชีเป็นปัจจุบัน
12. วิธีดำเนินการ/ขัน้ ตอนการดำเนินงาน (SPDCA)
กิจกรรมหลัก/
ที่
ระยะเวลา
ขั้นตอนการดำเนินงาน
1 กิจกรรมที่ 1 การตรวจสอบภายในสถานศึกษา จำนวน 43 แห่ง
1. ขั้นวิเคราะห์ (Situation : S)
1.1 วิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ
ตุลาคม 2564
สำหรับปีงบประมาณในปีที่ผ่านมาขอบสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง
1.2 สรุปความเสี่ยงของสถานศึกษาของปีที่ผ่านมา
2. ขั้นวางแผน (Plan : P)
จัดทำแผนปฏิบัติการตรวจสอบภายในประจำปี งบประมาณ
ตุลาคม 2564
พ.ศ. 2565
3. ขั้นดำเนินการ (Do : D)
3.1 จั ดทำปฏิ ทิ น การตรวจสอบภายใน และแจ้ งปฏิ ทิ นการ ตุลาคม 2564 – สิงหาคม 2565
ตรวจสอบไปยังโรงเรียน เพื่อจัดเตรียมเอกสารประกอบการตรวจสอบ
3.2 จัดทำเครื่องมือการตรวจสอบ เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากการตรวจสอบ
3.3 ดำเนินการตรวจสอบภายในสถานศึกษา
3.4 จัดทำรายงานผลการตรวจสอบภายใน
4. ขั้นตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน (Check : C)
กันยายน 2565
สอบทานผลการตรวจสอบภายในของโรงเรียน
5. ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน และรายงานผลการดำเนินงาน
(Act : A)

5.1 สรุปผลการตรวจสอบภายใน
5.2 เสนอผลการดำเนินงานต่อหัวหน้าส่วนราชการเพื่อสอบทาน
รายงานผลการตรวจสอบภายใน
5.3 รายงานผลการดำเนินงาน

กันยายน 2565
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กิจกรรมหลัก/
ระยะเวลา
ขั้นตอนการดำเนินงาน
2 กิ จ กรรมที่ 2 การพั ฒ นาความรู้ ข องผู้ ป ฏิ บั ติ ง านด้ า นการ ภายในปี งบประมาณ 2565 ตาม
ตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ
ห้ ว งระยะเวลาที่ ก รมบั ญ ชี ก ลาง
ตามที่กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง กำหนด
ว่าด้ ว ยมาตรฐานและหลั ก เกณฑ์ ป ฏิ บั ติ ก ารตรวจสอบภายใน
สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ในส่วนของมาตรฐานการ
ตรวจสอบภายในสำหรั บ หน่ ว ยงานของรั ฐ รหั ส 1210
กำหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในควรเข้ารับการฝึกอบรมและแสวงหา
ความรู้จากองค์กรในทางวิช าชีพ เพื่อให้ได้รับวุฒิบัตรที่เกี่ยวข้อง
กั บ การปฏิ บั ติ ง านตรวจสอบภายในที่ แ สดงให้ เห็ น ถึ ง ความ
เชี่ยวชาญ และรหัส 1230 ผู้ตรวจสอบภายในต้องหมั่นศึกษาหา
ความรู้ ทั กษะ และความสามารถอื่น ๆ เพิ่ มเติมอยู่ ตลอดเวลา
เพื่ อ ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาวิ ช าชี พ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง การพั ฒ นา
ประสิ ท ธิ ภ าพการตรวจสอบภายในของผู้ ต รวจสอบภายใน
จากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่ อ ให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ งานด้ านตรวจสอบภายในมี ค วามรู้ ทั ก ษะ
และความสามารถอื่น ๆ ที่ จ ำเป็ น ต่ อ การปฏิ บั ติ งานด้ านการ
ตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมงต่อปี ทั้งนี้
กรมบั ญ ชี ก ลางได้ ก ำหนดแนวปฏิ บั ติ ก ารพั ฒ นาความรู้ ข อง
ผู้ ป ฏิ บั ติงานด้ านตรวจสอบภายในสำหรับ หน่ ว ยงานของรัฐ ใน
รูป แบบอบรมแบบปกติ (In – Person Training) การฝึ กอบรม
แบบออนไลน์ (Online Training) หรื อ การฝึ ก อบรมผ่ า นสื่ อ
อิ เล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ (e – Learning) แ ล ะ รู ป แ บ บ ก า ร ส อ บ
ประกอบด้วย การสอบปกติ (In – Person Examination) หรือ
การสอบผ่านระบบออนไลน์ (Online Examination)
ที่

13. กิจกรรมใช้งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 1 การตรวจสอบภายในสถานศึกษา
จำนวน 43 แห่ง

รวม กิจกรรมที่ 1

-

-

-
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กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาความรู้ของ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ
(ตามห้วงระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางกำหนด)
- ค่ าใช้ จ่ ายในการประชุม สั ม มนาเครือ ข่า ย
ผู้ตรวจสอบภายใน
- ค่ าใช้ จ่ ายในการพั ฒ นาเพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพ
การตรวจสอบภายในของผู้ตรวจสอบภายในและ
การพัฒ นางานตรวจสอบภายในจากหน่ วยงาน
ต่าง ๆ ที่เกีย่ วข้อง
รวม กิจกรรมที่ 2
งบประมาณรวมทั้งสิ้น(ถัวจ่ายทุกรายการ)
-

รวม
(บาท)

-

-

14. การประเมินผล
ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จ
ผลผลิต (Output)
หน่ ว ยรั บ ตรวจได้ รั บ การเข้ าตรวจสอบภายใน
ตามที่ ก ำหนดตามแผนตรวจสอบภายใน และ
ได้ รั บ รายงานผลการตรวจสอบภายในหลั งเข้ ารั บ
การตรวจสอบ
ผลลัพธ์ (Outcome)
1) การปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พั สดุ และ
การควบคุมทรัพย์สิน ของสถานศึกษา มีการเบิกจ่าย
เป็ น ไป ต าม แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก ารป ระ จ ำปี แ ล ะ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2) เจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุของสถานศึกษาที่
เป็ น หน่ วยรับตรวจ สามารถปฏิบั ติงานตามอำนาจ
หน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบของ
ทางราชการ และจัดทำบัญชีเป็นปัจจุบัน

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล

ห น่ ว ย รั บ ต ร ว จ ได้ รั บ รายงานผลการตรวจสอบ
รายงานผลการตรวจสอบ ภายในของ สถานศึกษา
ทุ ก ค รั้ ง ที่ ไ ด้ รั บ ก า ร
ตรวจสอบ
ตรวจสอบระดั บ คะแนน แบบสรุ ปผลการประเมิ น
ของสถานศึ กษาตามแบบ การปฏิบตั ิงานด้านการเงิน
สรุ ป ผลการประเมิ น การ การบัญชีของสถานศึกษา
ปฏิ บั ติ ง านด้ า นการเงิ น
การบัญชีของสถานศึกษา
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ส่วนที่ 6
การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ
การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามทิศทางการพัฒนาศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามแผนพัฒนาการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีแนวทางการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้
1. กำหนดให้ หน่ วยงานและโรงเรียนในสั งกัดของสำนักงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 4 กำหนดทิศทางการจัดการศึกษาของหน่วยงานและโรงเรียน โดยมีเป้าหมายการจัดการศึกษาร่วมกัน
ตามทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ตามแผนงาน
โครงการ กิ จกรรม เพื่ อพั ฒ นาคุ ณภาพการจั ดการศึ กษาที่ สอดคล้ องตามกรอบยุ ทธศาสตร์ ชาติ ระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2561 -2580) และนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
2. กำหนดให้บุคลากรและโรงเรียนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาและขับเคลื่อนการจัดการศึกษา
3. จั ดให้ มี การชี้แจง ประชาสั มพั นธ์สร้างความรู้ความเข้ าใจสาระสำคั ญของแผนปฏิ บั ติการ
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้ บุ คลากรผู้ เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างชัดเจนเพื่อการมีส่ วนร่วมและสนั บสนุ น
ให้ การดำเนิ นงานตามนโยบาย ประเด็ นยุ ทธศาสตร์ ตั วชี้ วั ด ที่ สำนั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน
เป็นแนวทางในการดำเนินงาน
4. กำหนดให้ มีกระบวนการดำเนิ นงานตามแผนปฏิ บัติการ 5 ขั้นตอน(SPDCA) เพื่อยกระดั บ
คุณภาพการศึกษา ได้แก่ (1) การศึกษาสถานการณ์และบริบทที่เกี่ยวข้อง (Situation : S) (2) การวางแผน(Plan : P)
(3) การดำเนินการ (Do : D) (4) การตรวจสอบติดตาม (Check : C) (5) การปรับปรุงพัฒนา (Act : A)
5. กำหนดให้ มี การติ ดตามประเมิ นผลการดำเนิ นงานของหน่ วยงานและสถานศึ กษาในสั งกั ด
สำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 นำผลการติดตามประเมินผลไปปรับปรุงพัฒ นา
การดำเนินงานตามพัฒนาการศึกษาและภาระงานของเขตพื้นที่การศึกษา
แนวทางการประสานระดมทรัพยากรและการมีส่วนร่วมทางการศึกษา
1. แหล่งงบประมาณ ในการดำเนินงานตามแผนปฏิ บัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
1) งบบริ ห ารจั ด การสำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งราย เขต 4
จำนวนงบประมาณ 2,469,600 บาท
2) งบโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จำนวนงบประมาณ 1,530,400 บาท
2. แนวทางการประสานระดมทรัพยากรและการมีส่วนร่วมทางการศึกษา ประกอบด้วย
1) จั ด ทำข้ อ มู ล ตามนโยบาย ประเด็ น กลยุ ท ธ์ และตั ว ชี้ วั ด สำนั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
2) ประสานความร่วมมือ หรือจัดทำข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) กับหน่วยงานที่มีภารกิจ
เกี่ยวข้องหรือทุกภาคส่วนที่มีแนวทางให้ความร่วมมือในการบริหารจัดการศึกษา
3) ติดตามประเมินผล และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานทางการศึกษา
ที่ได้รับการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อรายงานต่อผู้ให้การสนับสนุน และสาธารณชนได้รับทราบ
4) ประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ และผู้ให้การสนับสนุนต่อการจัดการศึกษา
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กระบวนการนำแผนสู่การปฏิบัติ
1. สื่ อสารทิศทางองค์กรทั้ง คำขวัญ อัตลั กษณ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และเป้าหมาย
การพัฒนาการให้บริการหน่วยงาน ให้บุคลากรทุกระดับรับรู้และเข้าใจตรงกันอย่างทั่วถึง
2. จัดโครงสร้าง กระบวนการทำงานและมอบหมายผู้รับผิดชอบปฏิบัติงาน พร้อมกำหนด
บทบาทความรับผิดชอบอย่างชัดเจน
3. วิเคราะห์ เปรี ย บเที ย บสภาพปั จ จุบั น และเป้ าหมายตามนโยบาย เพื่ อ กำหนดกลยุท ธ์
และจัดทำแผนปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายวัตถุประสงค์
4. ดำเนินงาน โครงการและกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการที่กำหนด
5. ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพื่อให้การนำแผนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
6. สร้างกลไกการขับเคลื่อนและตรวจสอบสาธารณะ โดยรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
สู่สาธารณะชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การติดตามประเมินผลตามแผน
การติดตามประเมินผล การนำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ไปสู่การปฏิบัติมีแนวทางและกระบวนการสำคัญ ดังนี้
1. ให้ ค วามสำคั ญ กั บ การติ ด ตามความก้ าวหน้ า การประเมิ น ผลสำเร็ จ และผลกระทบ
ของการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและผลการพัฒนาการศึกษาในภาพรวม
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ทำหน้าที่กำหนดแนวทางการติดตาม
ความก้าวหน้าบริหารจัดการนำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สู่การปฏิบัติ พัฒนาตัวชี้วัด
ความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ของแผน โดยนำวิธีการติดตามประเมินผลที่เหมาะสม มาใช้และประสานการติดตาม
ประเมิน ผลกับ หน่ ว ยงานทางการศึกษาและภาคส่ ว นอื่น ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งดำเนินการติดตามประเมิน ผล
การพัฒนาการศึกษาในภาพรวม
3. พัฒ นาระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว
เพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการทบทวน ปรับปรุงการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทันเหตุการณ์
4. สร้างการเชื่อมโยงโครงข่ายข้อมูลระหว่างหน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานด้านสังคม
ในสำนั กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ให้เป็นระบบที่เข้าใจได้ง่ายและใช้ประโยชน์
ได้ สะดวก เพื่ อให้ ทุ กฝ่ายมีข้ อมู ลที่ ถูกต้ องแม่ นยำเป็ นประโยชน์ ต่ อการวางแผนและติ ดตามประเมิ นผลในระดั บ
เขตพื้นที่การศึกษา ให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องและเป็นเอกภาพในการปฏิบัติมากขึ้น
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15. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
15.1 เจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุของสถานศึกษา จำนวน 43 แห่ ง สามารถปฏิ บัติงานได้ถูกต้องตาม
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
15.2 ผลการดำเนินงานของสถานศึกษาในภาพรวมเป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปีและมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
15.3 ผู้ตรวจสอบภายในมีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้
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ภาคผนวก
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คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔
ที่ 355/๒๕64
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔
ตาม พระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วย
มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ มาตรา 5 (วรรคสาม) การกำหนด
นโยบายการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีก่อนที่จะเข้าบริหารราชการแผ่นดิน การจัดทำแผนพัฒนา
เศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติและแผนอื่นใด รวมตลอด
ทั้งการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และคณะรัฐมนตรี ได้มีมติ
เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบกับในคราวประชุมสภานิติบัญญัติ แห่งชาติ
เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ที่ประชุมได้ลงมติ ให้ความเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติแล้ว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ
ให้ใช้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2561
อาศั ย อำนาจตามความในมาตรา ๒๔ (๔) แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ระเบี ยบข้ าราชการครูและ
บุ คลากรทางการศึ ก ษา พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ฉบั บ ที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๑ และฉบั บ ที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓
เรื่อง การจัดทำแผนและส่งเสริมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาในเขตพื้นที่
การศึ กษาและอำนาจตามความในมาตรา ๓๗ วรรคสอง แห่ง พระราชบัญ ญัต ิร ะเบีย บบริห ารราชการ
กระทรวงศึก ษาธิการพ.ศ. ๒๕๔๖ เรื่อง การบัง คับบัญ ชาข้าราชการและรับ ผิด ชอบในการปฏิบัติร าชการ
ของสำนักงานให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนปฏิบัติ ราชการของกระทรวงศึกษาธิการ
เพื่ อ ให้ ก ารดำเนิ น งานขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานเป็ น ไปตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) และนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔ จึง ได้แต่ง ตั้ง คณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติ การ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 ประกอบด้วย
๑. คณะกรรมการอำนวยการ
1.1 นายวิทย์ ศรีวะรมย์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประธานกรรมการ
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
๑.2 นายสมดุลย์ เจริญสุข
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองประธานกรรมการ
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
๑.3 นายสมพงษ์ บุตรวัน
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองประธานกรรมการ
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
๑.4 จ่าเอกวิเศษศักดิ์ สายโท รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองประธานกรรมการ
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
๑.5 นายกฤษฏิ์ การะเกตุ
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ อำนวยความสะดวก สนับสนุน ให้คำปรึกษาคณะกรรมการทุกฝ่าย เพื่อให้การดำเนินงาน
บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ
/2. คณะทำงาน...
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2. คณะทำงาน
2.๑ นายวิทย์ ศรีวะรมย์

ผูอ้ ำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประธานคณะทำงาน
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
2.2 นายสมดุลย์ เจริญสุข
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองประธานคณะทำงาน
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
2.3 นายสมพงษ์ บุตรวัน
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองประธานคณะทำงาน
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
2.4 จ่าเอกวิเศษศักดิ์ สายโท รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองประธานคณะทำงาน
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
2.5 นางพรนาถ เดชโภชน์
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
คณะทำงาน
2.6 นางสาวยุพิน บุญประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
คณะทำงาน
การจัดการศึกษา
2.7 นางผุสดี เมฆอากาศ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะทำงาน
2.8 นางสาวสุรีวรรณ ฟองอินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คณะทำงาน
2.9 นางสุมาริกา จิรกาลนุกุล ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
คณะทำงาน
2.10 นายพงศธร ช่างปัด
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
คณะทำงาน
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2.11 นายวิทยา ไชยปันดิ
นิติกรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
คณะทำงาน
ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี
2.12 นางณัฐธิณี แสนถา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่
คณะทำงาน
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.13 นางสาวสิริณัฐ ไชยชนะ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ คณะทำงาน
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
2.14 นางนงคราญ ชัยพงษ์
ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
คณะทำงาน
2.15 นางไพรฑูลย์ สายโท
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
คณะทำงาน
2.16 นายพงศ์พันธุ์ ไชยบุญเรือง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
คณะทำงาน
2.17 นายสังคม ณ น่าน
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
คณะทำงาน
2.18 นางสาวสุพรรณ ปัญญาเหมือง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
คณะทำงาน
2.19 นางสาวพรรณิภา ประยูรคำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
คณะทำงาน
2.20 นางสาวลักษมณ มุงเมือง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
คณะทำงาน
2.21 นายภานุมาศ ยาไทยสงค์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
คณะทำงาน
2.22 นายโย ใจวงค์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
คณะทำงาน
2.23 นางสาวประภัสสร ฟังช้า ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
คณะทำงาน
2.24 นางจันทรา บุญเที่ยง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
คณะทำงาน
2.25 นางสุทธินันท์ คันธวิวรณ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
คณะทำงาน
2.26 นางฉันทนา กองมงคล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
คณะทำงาน
2.27 นางศจีพร ช่างปัด
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
คณะทำงาน
/2.28 นางจิราภรณ์…
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2.28 นางจิราภรณ์ การดี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
คณะทำงาน
2.29 นางเบญจพร จิตมโนวรรณ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
คณะทำงาน
2.30 นายอาทิตย์ วงค์สว่าง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
คณะทำงาน
2.31 นายศุภชัย กันทะเนตร นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
คณะทำงาน
2.32 นายปริญญา วงศ์ขัติย์
นิติกรชำนาญการ
คณะทำงาน
2.33 นายชูชาติ มีแหวน
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
คณะทำงาน
2.34 นางสาววราลี ประวัง
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
คณะทำงาน
2.35 นางสาวรวิสุดา สาริวงค์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
คณะทำงาน
2.36 นางสาวนฤมล คำเทพ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
คณะทำงาน
2.37 นายอิสระ หลวงจินา
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
คณะทำงาน
2.38 นางอารีวรรณ พ่วงภิญโญ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
คณะทำงาน
2.39 นางดาวเรือง ตาคำนิล
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
คณะทำงาน
2.40 นางวิรมณ อนุเคราะห์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
คณะทำงาน
2.41 นางสาวเกษฎาภรณ์ วงค์สว่าง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
คณะทำงาน
2.42 นางสาวแสงเดือน ใจกล้า เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
คณะทำงาน
2.43 นางอภิญญา พิศไพร่
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
คณะทำงาน
2.44 นายดนัย ปงกาศ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
คณะทำงาน
2.45 นางสาวทิพากร อาจนาเสียว เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
คณะทำงาน
2.46 นางสาวธมกร ภัครลัภย์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
คณะทำงาน
2.47 นายสุรพงษ์ สุวรรณ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
คณะทำงาน
2.48 นายมนูญเชษฐ์ ตันติจิรากรณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัตกิ าร
คณะทำงาน
2.49 นายนิพบ วงค์สุวรรณ
ลูกจ้างชั่วคราว
คณะทำงาน
2.50 นางสาวธนภรณ์ วงศ์ชัย ลูกจ้างชั่วคราว
คณะทำงาน
2.51 นายกฤษฏิ์ การะเกตุ
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะทำงานและเลขานุการ
2.52 นางเรณู นามประกอบ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
2.53 นางฉัตรชฎา อำนา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
2.54 นายอัตถศาสตร์ ผาบไชย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
2.55 นางสาววรณัน สายวังจิต นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔ ให้เป็นไปตามบริบทของเขตพื้นที่และสอดคล้องนโยบายการจัดการศึกษาทุกระดับ
ให้บรรลุจุดมุง่ หมาย
3. คณะกรรมการจัดทำเอกสาร
3.๑ นายกฤษฏิ์ การะเกตุ
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
ประธานกรรมการ
3.2 นางเรณู นามประกอบ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
3.3 นางฉัตรชฎา อำนา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
กรรมการ
3.4 นายชูชาติ มีแหวน
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
กรรมการ
3.5 นางสาววรณัน สายวังจิต นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
กรรมการ
3.6 นายอัตถศาสตร์ ผาบไชย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการและเลขานุการ
3.7 นายพชร รู้ธรรม
ลูกจ้างชั่วคราว
ผู้ช่วยเลขานุการ
/มีหน้าที่...
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แบบรายงานผลการดำเนินงาน
โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564)
 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2565)

 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2565)
 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2565)

สถานะของโครงการ
 ดำเนินการแล้วเสร็จ
 อยู่ระหว่างดำเนินการ
 ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก...........................................................................................................................................
 ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก..................................................................................................................................................
ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้น
1. ชื่อโครงการ
.......................................................................................................................................................…….......
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ
.............................................................................................................................................…….
ส่วนที่ 2 ผลสำเร็จของการดำเนินงานโครงการ
1. วัตถุประสงค์ของโครงการ
 ครบ/ตรงตามวัตถุประสงค์
 ไม่ครบ/ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์
2. เป้าหมาย
เป้าหมายเชิงปริมาณที่กำหนดไว้

ผลการดำเนินงาน

 บรรลุตามเป้าหมาย
 สูงกว่าเป้าหมาย
 ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เนื่องจาก....................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
เป้าหมายเชิงคุณภาพที่กำหนดไว้

ผลการดำเนินงาน

 บรรลุตามเป้าหมาย
 สูงกว่าเป้าหมาย
 ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เนื่องจาก....................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
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3. กิจกรรม
กิจกรรมที่กำหนดไว้

ผลการดำเนินงานที่ปฏิบัติได้จริง

หมายเหตุ กรณีโครงการดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่สิ้นสุดโครงการ ให้รายงานความก้าวหน้ากิจกรรม ณ ปัจจุบัน
4. ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ
........................................................................................................................
5. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ
เงินงบประมาณได้รับการอนุมัติ
จำนวน............................ บาท
- งบประมาณจาก สพป.เชียงราย เขต 4 จำนวน............................ บาท
- งบประมาณจาก สพฐ.
จำนวน............................ บาท
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

เบิก
จ่ายจริง

เป็นไป
ตามแผน

ไม่เป็น
สาเหตุที่ไม่สามารถเบิกจ่าย
ไปตามแผน งบประมาณได้ตามแผนการ

ไตรมาสที่ 1 จำนวน................ บาท
ไตรมาสที่ 2 จำนวน................ บาท
ไตรมาสที่ 3 จำนวน................. บาท
ไตรมาสที่ 4 จำนวน................. บาท
รวมเบิกจ่าย

จำนวน.................... บาท

คงเหลือ

จำนวน.................... บาท
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ส่วนที่ 3 สภาพปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
ปัญหา อุปสรรค
สภาพปัญหา อุปสรรค
1. ด้านบุคลากร

แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ

2. ด้านงบประมาณ / ค่าใช้จ่าย

3. ด้านขั้นตอน/กระบวนการ
ดำเนินงาน

4. ด้านกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง

5. อื่น ๆ
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ส่วนที่ 4 การประเมินผลงานของโครงการ (ประเมินเมื่อดำเนินโครงการสิ้นสุดแล้ว)
เกณฑ์การให้คะแนน
1 คะแนน หมายถึง
2 คะแนน หมายถึง
3 คะแนน หมายถึง
4 คะแนน หมายถึง

ประเมินแล้ว
ประเมินแล้ว
ประเมินแล้ว
ประเมินแล้ว

อยู่ในระดับ
อยู่ในระดับ
อยู่ในระดับ
อยู่ในระดับ

ต่ำกว่า 60 %
60 – 69 %
70 – 79 %
80 % ขึ้นไป

กรุณาใส่เครื่องหมาย ✓ ตามรายงานที่เห็นว่าเป็นจริงหรือเหมาะสม
รายการประเมิน

1

คะแนน
2 3

1. ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการเป็นไปตามแผนที่กำหนดเพียงใด
2. งบประมาณ/ค่าใช้จ่ายที่ได้รับในการดำเนินโครงการมีความเหมาะสมเพียงใด
3. ผลการดำเนินงานโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์เพียงใด
4. ผลสำเร็จของการดำเนินโครงการนี้บรรลุเป้าหมายเพียงใด
5. ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานโครงการในภาพรวมอยู่ในระดับใด
รวม
ผลรวม 1 – 5
ค่าเฉลี่ย (ผลรวมหารด้วย 5)
คะแนนเฉลี่ย ตั้งแต่ 3.5 ขึ้นไป แสดงว่า การดำเนินงานโครงการอยู่ใน ระดับดีมาก
คะแนนเฉลี่ย ตั้งแต่ 2.5 – 3.4 ขึ้นไป แสดงว่า การดำเนินงานโครงการอยู่ใน ระดับดี
คะแนนเฉลี่ย ตั้งแต่ 1.5 – 2.4 ขึ้นไป แสดงว่า การดำเนินงานโครงการอยู่ใน ระดับพอใช้
คะแนนเฉลี่ย ตั้งแต่ 1.5 ขึ้นไป แสดงว่า การดำเนินงานโครงการอยู่ใน ระดับปรับปรุง
สรุปผลการประเมินภาพรวมของการดำเนินโครงการ
 ดีมาก  ดี  พอใช้  ปรับปรุง
ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินโครงการในปีงบประมาณต่อไป
 ควรดำเนินโครงการต่อ
 ควรดำเนินโครงการต่อแต่ต้องปรับปรุง
 ยกเลิกการดำเนินโครงการในปีต่อไป

ลงชื่อ ........................................................... ผู้รายงานและประเมินผล
(............................................................)
ตำแหน่ง .............................................................
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ภาพกิจกรรม
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