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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลสภาพทั่วไป 

      

1. บทน า 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ มีอ ำนำจตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร

กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2) ให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ                     
มีอ ำนำจหน้ำที่ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร              
อ ำนำจหน้ำที่ ในกำรจัดท ำนโยบำย แผนพัฒนำ และมำตรฐำนกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำให้
สอดคล้องกับนโยบำยมำตรฐำนกำรศึกษำ แผนกำรศึกษำ แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและควำม
ต้องกำรของท้องถิ่น วิเครำะห์กำรจัดตั้งงบประมำณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถำนศึกษำและหน่วยงำนในเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำ และแจ้งจัดสรรงบประมำณที่ได้รับให้หน่วยงำนข้ำงต้นรับทรำบ และก ำกับ ตรวจสอบ
ติดตำม กำรใช้จ่ำยงบประมำณของหน่วยงำนดังกล่ำว ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำหลักสูตร
ร่วมกับสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ก ำกับ ดูแล ติดตำม และประเมินผลสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนในเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำ รวมทั้งหน่วยงำนที่จัดกำรศึกษำนอกระบบ กำรศึกษำตำมอัธยำศัยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประสำนกำรระดม
ทรัพยำกรด้ำนต่ำง ๆ รวมทั้งทรัพยำกรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดและกำรพัฒนำกำรศึกษำในเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำ จัดระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำและประเมินผลสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง
บุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร และสถำบันอ่ืนที่จัดรูปแบบที่
หลำกหลำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ด ำเนินกำรและประสำน ส่งเสริม สนับสนุนกำรวิจัย และกำรพัฒนำ
กำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประสำนส่งเสริมกำรด ำเนินงำนของคณะอนุกรรมกำร คณะกรรมกำร และ
คณะท ำงำนด้ำนกำรศึกษำ ประสำนกำรปฏิบัติรำชกำรทั่วไปกับองค์กร หน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชนและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจกำรภำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ที่มิได้ระบุให้
เป็นหน้ำที่ของผู้ใดโดยเฉพำะหรือปฏิบัติงำนอื่นท่ีได้รับมอบหมำย 

ตำมอ ำนำจหน้ำที่ด ำเนินกำรตำมภำรกิจกำรจัดท ำนโยบำย แผนพัฒนำ และมำตรฐำนกำรศึกษำ
ของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำให้สอดคล้องกับนโยบำยมำตรฐำนกำรศึกษำ แผนกำรศึกษำ แผนพัฒนำกำรศึกษำ            
ขั้นพ้ืนฐำนและควำมต้องกำรของท้องถิ่น  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 3     
จึงได้ด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2566 เพ่ือน ำไปใช้เป็นกรอบและแนวทำง   
ในกำรด ำเนินขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ร่ำงแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 
พ.ศ.2566-2580 (ฉบับปรับปรุง) แผนกำรปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 13 
(พ.ศ.2566-2570) แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2560-2579 นโยบำยของรัฐบำล นโยบำยและจุดเน้น
กระทรวงศึกษำธิกำร นโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัด
นครรำชสีมำ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดนครรำชสีมำ และจำกกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ 



 

2 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  

(SWOT Analysis)  ของสถำนศึกษำ  และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 3 
ซึ่งเป็นหน่วยงำนที่มีควำมส ำคัญยิ่ง ในกำรก ำกับดูแล สนับสนุน ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ทั้งใน
เชิงปริมำณและคุณภำพ โดยเป้ำหมำยหลักอยู่ที่กำรให้บริกำรทำงกำรศึกษำประชำกรวัยเรียน ในระดับ
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน อย่ำงทั่วถึงต่อไป 

2. ข้อมูลสภาพทั่วไปของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 3 ที่ตั้งถนนสุขำภิบำล 14 ต ำบลแชะ 

อ ำเภอครบุรี   จังหวัดนครรำชสีมำ รหัสไปรษณีย์ 30250 กำรติดต่อสื่อสำร หมำยเลขโทรศัพท์                      
044-445161, 044-449021  โทรสำร 044-445161 ต่อ 801 Website http://www.Korat3.go.th                 
มีพ้ืนที่บริกำร 4 อ ำเภอ ประกอบด้วย อ ำเภอครบุรี อ ำเภอเสิงสำง อ ำเภอปักธงชัย และอ ำเภอวังน้ ำเขียว ดังนี้ 

อ าเภอครบุรี (Amphoe KhonBuri) ค าขวัญอ าเภอ น้ าตกวังเต่า เขาจอมทอง สองเขื่อนงามล้ า 
ถ้ าวัวแดง  ศิลาแลงปรางค์ครบุรี บารมีหลวงปู่นิล มีเขตกำรปกครอง 12 ต ำบล 152 หมู่บ้ำน แยกเป็น             
5 เทศบำล 10 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เดิมอยู่ในเขตปกครองของอ ำเภอกระโทก (อ ำเภอโชคชัย           
ในปัจจุบัน) ได้รับกำรยกฐำนะเป็นกิ่งอ ำเภอในปี พ.ศ. 2450  ซึ่งขณะนั้นมีเขตกำรปกครองรวม 3 ต ำบล 
ได้แก่ ต ำบลแชะ ต ำบลจระเข้หิน และต ำบลสระตะเคียน ปี พ.ศ. 2482 ได้รับกำรยกฐำนะขึ้นเป็นอ ำเภอ 
และได้ชื่อว่ำ "อ ำเภอครบุรี" โดยใช้ชื่อต ำบลหนึ่งมำเป็นชื่ออ ำเภอ คือ ต ำบลครบุรี ซึ่งเดิมเป็นต ำบลหนึ่งของ
อ ำเภอปักธงชัย ต่อมำได้รวมเข้ำกับกิ่งอ ำเภอแชะ และตั้งเป็น  "อ ำเภอครบุรี" เพ่ือสะดวกในกำรติดต่อ
รำชกำรของประชำชน เพรำะมีระยะทำงใกล้กว่ำโดยมีที่ว่ำกำรอ ำเภอครบุรี  ตั้งอยู่ที่ กิ่งอ ำเภอแชะเดิม 
และในปี พ.ศ. 2521 อ ำเภอครบุรี ได้มีกำรแยกออกไปเป็นอีก 1 อ ำเภอ คือ อ ำเภอเสิงสำง  ในปัจจุบันค ำว่ำ 
"ครบุรี" แปลว่ำเมืองต้นน้ ำ หรือเมืองสำยน้ ำเพรำะมีแควน้ ำหลำยสำยจึงเรียกว่ำ "เมืองสำครบุรี" ต่อมำค ำว่ำ                  
"สำครบุรี" กร่อนหำยไป จึงเหลือค ำว่ำ "ครบุรี" มำตรำบจนทุกวันนี้อ ำเภอครบุรี ตั้งหมู่ที่ 4 ต ำบลแชะอยู่ทำง
ทิศใต้ของจังหวัดนครรำชสีมำ ห่ำงจำกตัวจังหวัด 58 กิโลเมตรมีเนื้อที่คิดเป็นพ้ืนที่ 1,748 ตำรำงกิโลเมตร  
หรื อ 1,150,000 ไร่  เป็น พ้ืนที่ ป่ ำสงวนแห่ งชำติและเตรี ยมกำรสงวน 1,453.68 ตำรำงกิ โลเมตร                    
หรื อ  908,612.50 ไร่  และ พ้ืนที่ นอก เขตป่ ำ ไม้  330.32 ตำ ร ำ งกิ โ ล เ มต ร  ห รื อ  206,387.50 ไ ร่  
ทรัพยากรธรรมชาติ อ ำเภอครบุรี มีแหล่งน้ ำธรรมชำติ ได้แก่ ล ำมูลบน ล ำแชะ และล ำห้วยต่ำง  ๆ 
นอกจำกนี้ยังมีแหล่งน้ ำที่สร้ำงข้ึนเอง ได้แก่ เขื่อนล ำมูลบน เขื่อนล ำแชะ เพ่ือใช้ในกำรอุปโภคและประโยชน์ 
จำกด้ำนเกษตร มีพ้ืนที่ป่ำไม้ส ำคัญได้แก่ อุทยำนแห่งชำติทับลำน ป่ำสงวนแห่งชำติ ป่ำครบุรี ป่ำดงอีจำนใหญ่ 

อ าเภอเสิงสาง (Amphoe Soeng Sang) ค าขวัญอ าเภอ เขื่อนล าปลายมาศ เที่ยวหาดชมตะวัน              
ถิ่นมันหม่อนไหม ผลไม้พืชผัก ตะเคียนยักษ์ทับลาน นมัสการหลวงปู่สอน ค ำว่ำเสิงสำง หมำยควำมว่ำ 
"ใกล้รุ่ง" หรือ รุ่งอรุณ ประวัติควำมเป็นมำของเสิงสำงเป็นต ำนำนพื้นบ้ำนของชำวอีสำน ควำมว่ำ ท้ำวประจิต 
เจ้ำเมืองกัมพูชำได้ออกติดตำมหำนำงอรพิมพ์ที่เมืองพิมำย เมื่อได้พบกันแล้วจึงพำกันเดินกลับ แต่มีเหตุต้อง
พลัดหลงกัน และได้มำพบกันอีกครั้งที่หมู่บ้ำนแห่งหนึ่งตอนพระอำทิตย์ก ำลังจะขึ้น จึงเรียกหมู่บ้ำนนั้นว่ำ 
"บ้ำนเสิงสำง" ซึ่งต่อมำได้น ำมำตั้งเป็นอ ำเภอ เดิมอ ำเภอเสิงสำงเป็นต ำบลหนึ่งของอ ำเภอครบุรี มีเขต                 
กำรปกครอง 6 ต ำบล 84 หมู่บ้ำน แยกเป็น 2 เทศบำล 6 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ต่อมำเมื่อวันที่                     

http://www.korat3.go.th/
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7 พฤษภำคม 2519 กระทรวงมหำดไทยได้ยกฐำนะท้องที่ต ำบลสระตะเคียน ขึ้นเป็นกิ่งอ ำเภอเรียกว่ำ                 
"กิ่งอ ำเภอเสิงสำง" และได้ยกฐำนะเป็นอ ำเภอเมื่อวันที่ 25 มีนำคม 2522 ตั้งอยู่ทำงทิศตะวันออกเฉียงใต้
ของจังหวัดนครรำชสีมำ อยู่ห่ำงจำกจังหวัดนครรำชสีมำประมำณ 90 กิโลเมตร มี พ้ืนที่ทั้ งหมด                  
1,197 ตำรำงกิโลเมตร หรือ 748,125 ไร่ อาณาเขตติดต่อทิศเหนือติดต่อกับอ ำเภอหนองบุญมำก              
จังหวัดนครรำชสีมำ และอ ำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ทิศใต้ติดต่อกับอ ำเภอวัฒนำนคร จังหวัดสระแก้ว 
ทิศตะวันออกติดต่อกับอ ำเภอปะค ำ อ ำเภอโนนดินแดง อ ำเภอโนนสุวรรณและอ ำเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์ 
ทิศตะวันตกติดต่อกับอ ำเภอครบุรี จังหวัดนครรำชสีมำ ลักษณะภูมิประเทศสภำพพ้ืนที่ของอ ำเภอเสิงสำง
เป็นที่รำบสูง มีภูเขำเตี้ย ๆ ควำมสูงอยู่ระหว่ำง 15 - 300 เมตร จำกระดับน้ ำทะเลปำนกลำง มีล ำน้ ำ
ธรรมชำติไหลผ่ำนที่ส ำคัญ 1 สำยคือล ำปลำยมำศ ซึ่งมีต้นน้ ำเกิดจำกเทือกเขำพนมดงเล็กไหลผ่ำนท้องที่
ต ำบลโนนสมบูรณ์ ต ำบลสระตะเคียน ต ำบลกุดโบสถ์ ผ่ำนไปเขตท้องที่จังหวัดบุรีรัมย์และไหลไปบรรจบ                
ล ำน้ ำมูลที่อ ำเภอชุมพวง จังหวัดนครรำชสีมำ  

อ าเภอปักธงชัย (Amphoe Pak Thong Chai) ค าขวัญอ าเภอ ล าพระเพลิงน้ าใส ผ้าไหมเนื้องาม           
ข้าวหลามนกออก ถั่วงอกวังหมี หม่ีตะคุ  มีเขตกำรปกครอง 16 ต ำบล 215 หมู่บ้ำน แยกเป็น 6 เทศบำล             
12 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เดิมปักธงชัยเป็นเมืองโบรำณตั้งแต่ขอมเรืองอ ำนำจ ทั้งนี้สันนิษฐำนได้จำก
เขตอ ำเภอปักธงชัย มีซำกปรักหักพังของปรำงค์ หรือ เทวำลัยหลำยแห่งที่เป็นศิลปกรรม และสถำปัตยกรรม
ที่ขอมนิยมสร้ำงตำมเมืองต่ำง ๆ ที่ตนปกครองอยู่ใหญ่บ้ำง เล็กบ้ำง ตำมควำมส ำคัญของแต่ละเมืองในสมัย
กรุงศรีอยุธยำ จำกหลักฐำนที่ปรำกฏตำมแผนที่ยุทธศำสตร์สมัยกรุงศรีอยุธยำได้ปรำกฏชื่อเมืองปัก ตั้งอยู่
ใกล้เมืองนครรำชสีมำ ควำมส ำคัญก็คือ เป็นเมืองหน้ำด่ำนทำงทิศใต้ของเมืองนครรำชสีมำ เพ่ือเป็น                 
กองระวังหน้ำ คอยสอดแนมข้ำศึก และคอยปะทะขัดขวำงหน่วงเหนี่ยวไม่ให้ข้ำศึกยกทัพประชิด                      
เมืองนครรำชสีมำเร็วเกินไป เมืองปักในสมัยนั้นจึงถูกตั้งและเรียกว่ำ“ด่ำนจะโปะ” เช่นเดียวกับ ด่ำนเกวียน 
ด่ำนจอหอ ด่ำนขุนทด เป็นต้น พ.ศ. 2451 พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ทรงปรับปรุงระเบียบ
รำชกำรปกครองเป็นแบบเทศำภิบำล เมืองปักจึงถูกยุบลงเป็นอ ำเภอปักธงชัย ขึ้นกับมณฑลนครรำชสีมำ 
ที่ตั้งและอำณำเขตอ ำเภอปักธงชัย ตั้งอยู่ทำงทิศใต้ของจังหวัด อยู่ห่ำงจำกนครรำชสีมำ 32 กิโลเมตร           
ไปตำมทำงหลวงหมำยเลข 304 (โครำช- ปักธงชัย-กบินทร์บุรี) มีอำณำเขตติดต่อกับเขตกำรปกครอง
ข้ำงเคียงดังต่อไปนี้ ทิศเหนือติดต่อกับอ ำเภอสูงเนิน และอ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ ทิศตะวันออกติดต่อกับ
อ ำเภอโชคชัย และอ ำเภอครบุรี ทิศใต้ติดต่อกับอ ำเภอวังน้ ำเขียว ทิศตะวันตกติดต่อกับอ ำเภอวังน้ ำเขียว และ
อ ำเภอสูงเนิน พ้ืนที่ : 1,374.3 ตำรำงกิโลเมตร  

อ าเภอวังน้ าเขียว (Amphoe Wang Nam Khiao) ค าขวัญอ าเภอ วังน้ าเขียวเมืองหนาว             
ภูเขามากมาย  น้ าตกหลากหลาย ผลไม้นานาพันธุ์ แดนสวรรค์เมืองในหมอก มีเขตกำรปกครอง 5 ต ำบล 
83 หมู่บ้ำน แยกเป็น 1 เทศบำล 5 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล สภำพธรรมชำติที่ยังอุดมสมบูรณ์ เหมำะ
ส ำหรับกำรท่องเที่ยว สูดอำกำศบริสุทธิ์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วยป่ำเขำ ขุนเขำ สำยหมอกท่ีสวยงำม 
น้ ำตก ถ้ ำ ให้ท่ำนได้มำท่องเที่ยวได้หลำกหลำยลักษณะด้วยกัน ไม่ว่ำจะเป็นกำรศึกษำธรรมชำติ ภูมิทัศน์ 
แคมป์ปิ้ง ตกปลำ ร่วมปลูกป่ำ ศึกษำชีวิตชนบทวังน้ ำเขียว เป็นอ ำเภอหนึ่งที่อยู่ตอนใต้ของจังหวัด
นครรำชสีมำ ที่มำของชื่อ“วังน้ ำเขียว” นั้นได้มำจำกสภำพภูมิประเทศของที่นี่ เพรำะพ้ืนที่ในแถบนี้มีวังน้ ำ     
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ที่ใสงดงำมเป็นธรรมชำติ น้ ำนั้นใสจนมองเห็นเงำสะท้อนสีเขียวของต้นไม้จึงเรียกพ้ืนที่นี้ ว่ำ “วังน้ ำเขียว”    
วังน้ ำเขียวมีถนนเส้นหลักที่พำดผ่ำนอ ำเภอกบินทร์บุรี จำกด้ำนจังหวัดปรำจีนบุรี มีกำรปกครอง แยกเป็น            
5 ต ำบล ต ำบลต่ำง ๆ ประกอบด้วย ต ำบลวังน้ ำเขียว ต ำบลไทยสำมัคคี ต ำบลอุดมทรัพย์ ต ำบลวังหมี และ
ต ำบลระเริง และมี พ้ืนที่ติดต่อกับ อ ำเภอนำดี อ ำเภอปักธงชัย อ ำเภอปำกช่อง อ ำเภอเสิงสำง                           
และอ ำเภอครบุรี พื้นที่ : 1,129.996 ตำรำงกิโลเมตร   

ที่ตั้งและอาณาเขตส านักงานเขตที่พื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3  ประกอบด้วย  อ ำเภอปักธงชัย 
อ ำเภอวังน้ ำเขียว  อ ำเภอครบุรี  อ ำเภอเสิงสำง 

 

ทิศเหนือ ติดต่อกับอ ำเภอสูงเนิน อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ อ ำเภอโชคชัย 
ทิศใต้  ติดต่อกับจังหวัดปรำจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดบุรีรัมย์ 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ ำเภอปำกช่อง 

3. โครงสร้างการบริหาร 

   โครงสร้ำงของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 3 แบ่งเป็น 9 กลุ่ม 
และ 1 หน่วย  ดังนี ้

1. กลุ่มอ ำนวยกำร 
2. กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
3. กลุ่มนโยบำยและแผน 
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4. กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
5. กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
6. กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ 
7. กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
8. กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
9. กลุ่มกฎหมำยและคดี 
10. หน่วยตรวจสอบภำยใน 

1) กลุ่มอ านวยการ  ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  เป็นงำนที่เก่ียวข้องกับกำรจัดระบบบริหำร
องค์กำร กำรประสำนงำนและให้บริกำร สนับสนุน ส่งเสริม ให้กลุ่มภำรกิจและงำนต่ำง ๆ ในส ำนักงำน                
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สำมำรถบริหำรจัดกำรและด ำเนินงำนตำมบทบำท ภำรกิจ อ ำนำจหน้ำที่ได้อย่ำง
เรียบร้อยมีประสิทธิภำพ  และประสิทธิผลบนพ้ืนฐำนของควำมถูกต้องและโปร่งใส ตลอดจนสนับสนุนและ
ให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำร สื่ออุปกรณ์ ทำงกำรศึกษำและทรัพยำกรที่ใช้ในกำรจัดกำรศึกษำแก่สถำนศึกษำ 
เพ่ือให้สถำนศึกษำบริหำรจัดกำร ได้อย่ำงสะดวก คล่องตัวมีคุณภำพ ประสิทธิภำพและประสิทธิผล                    
โดยมีอ ำนำจหน้ำที่  ดังนี้ 

(ก) ปฏิบัติงำนสำรบรรณของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
(ข) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนช่วยอ ำนวยกำร 
(ค) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับอำคำรสถำนที่ สิ่งแวดล้อม และยำนพำหนะ 
(ง) จัดระบบบริหำรงำน กำรควบคุมภำยใน และพัฒนำองค์กรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
(จ) ประชำสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกำร ผลงำนของส ำนักงำนเขตและส่วนรำชกำรในสังกัด 
(ฉ) เผยแพร่และให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำร 
(ช) ประสำนกำรด ำเนินงำนระหว่ำงหน่วยงำนภำยในและภำยนอกเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
(ซ) ประสำนงำนที่เกี่ยวกับกำรสรรหำกรรมกำรและอนุกรรมกำรในระดับต่ำง ๆ 
(ณ) ปฏิบัติหน้ำที่ อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับกิจกำรภำยในของส ำนักงำนเขตที่มิใช่งำนของ                

ส่วนรำชกำรใดโดยเฉพำะ 
(ญ) ส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรและสวัสดิภำพในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำ 

และหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ 

2) กลุ่มบริหารงานบุคคล  เป็นกำรบริหำรงำนบุคคลในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เน้นมำตรกำรจูงใจ             
ให้ข้ำรำชกำรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำปฏิบัติงำนเพ่ือตอบสนองภำรกิจของหน่วยงำนโดยยึดหลักกำร
กระจำยอ ำนำจ ระบบคุณธรรมและหลักธรรมำภิบำล เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรมีควำมคล่องตัว                           
เกิดควำมอิสระในกำรปฏิบัติงำนภำยใต้กฎหมำย ระเบียบปฏิบั ติ ผู้ปฏิบัติได้รับกำรพัฒนำ มีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ มีขวัญก ำลังใจ น ำไปสู่กำรบริกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำมหลักกำรบริหำร                      
แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภำพของผู้เรียน โดยมีอ ำนำจหน้ำที่  ดังนี้ 

(ก) วำงแผนอัตรำก ำลัง ก ำหนดต ำแหน่งและวิทยฐำนะ 
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(ข) สรรหำ บรรจุ แต่งตั้ง ย้ำย โอน และกำรออกจำกรำชกำรของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ 

(ค) ด ำเนินงำนบ ำเหน็จควำมชอบและทะเบียนประวัติ 
(ง) พัฒนำบุคลำกร ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ และพัฒนำมำตรฐำนวิชำชีพและ

จรรยำบรรณ 
(จ) ด ำเนินงำนวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และกำรด ำเนินคดีของรัฐ 
(ฉ) ปฏิบัติงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคลของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
(ช) จัดท ำมำตรฐำน คุณภำพงำน ก ำหนดภำระงำนขั้นต่ ำและเกณฑ์กำรประเมิน ผลงำน

ส ำหรับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
(ซ) ประเมินคุณภำพกำรบริหำรงำนบุคคลและจัดท ำรำยงำนประจ ำปี ที่เกี่ยวกับ                  

กำรบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในหน่วยงำน
กำรศึกษำเพ่ือเสนอคณะอนุกรรมกำรบริหำรงำนบุคคลเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ                      
และคณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

3) กลุ่มนโยบายและแผน เป็นหน่วยงำนที่ส่งเสริมสนับสนุนและประสำนงำนในเชิงนโยบำย                   
ให้สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำเป็นไปตำมนโยบำยและมำตรฐำนกำรศึกษำชำติมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงำน              
ตำมยุทธศำสตร์เป็นส ำคัญ (Strategic Result Based Management : SRBM)  ใช้ระบบงบประมำณ              
แบบมุ่งเน้นผลงำนตำมยุทธศำสตร์ (SPBB)  โดยเน้นควำมโปร่งใส ทันสมัย ควำมรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ 
เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผล ยึดหลักกำรมีส่วนร่วม (Participation) กำรบริหำรที่สนับสนุนที่ใช้
โรงเรียนเป็นฐำน  (School – Based Management)  โดยมีกระบวนกำรวำงแผน กำรด ำเนินกำร                
ตำมแผนกำรก ำกับติดตำมผลอย่ำงเป็นระบบ โดยมีอ ำนำจหน้ำที่ ดังนี้ 

(ก) จัดท ำนโยบำยและแผนพัฒนำกำรศึกษำให้สอดคล้องกับนโยบำย มำตรฐำนกำรศึกษำ
แผนกำรศึกษำ แผนพัฒนำกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน และควำมต้องกำรของท้องถิ่น 

(ข) วิเครำะห์กำรจัดตั้งงบประมำณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถำนศึกษำ และแจ้งกำรจัดสรร
งบประมำณ 

(ค) ตรวจสอบ ติดตำม ประเมิน และรำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณและผลกำรปฏิบัติ
ตำมนโยบำยและแผน 

(ง) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำน 
(จ) ปฏิบัติงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

4) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  เป็นงำนที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถำนศึกษำในสังกัด                  
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สำมำรถจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยเน้นกำ รบูรณำกำร                  
กำรจัดกำรศึกษำ ทั้งกำรศึกษำในระบบ นอกระบบและตำมอัธยำศัยไปสู่กำรศึกษำตลอดชีพ น ำแหล่งเรียนรู้ 
และภูมิปัญญำท้องถิ่นไปใช้ประกอบกำรเรียนกำรสอน ส่งเสริมสุขภำพกำย สุขภำพจิตให้สมบูรณ์                         
จัดสวัสดิกำร สวัสดิภำพ และกองทุนเพ่ือกำรศึกษำ ที่จะเป็นกำรช่วยเหลือผู้เรียนปกติ ด้อยโอกำส พิกำร              
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และมีควำมสำมำรถพิเศษ อีกทั้งส่งเสริมให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน สถำบันทำงศำสนำ สถำนประกอบกำร  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเอกชน ร่วมจัดกำรศึกษำที่ส่ งผลต่อคุณภำพชีวิตของผู้ เรียน                             
โดยมีอ ำนำจหน้ำที่  ดังนี้ 

(ก) ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ในรูปแบบกำรศึกษำในระบบ กำรศึกษำ                     
นอกระบบ และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 

(ข) ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน 
องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำรและสถำบันสังคมอ่ืน 

(ค) ประสำนและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สำมำรถจัดกำรศึกษำสอดคล้อง   
กับนโยบำยและมำตรฐำนกำรศึกษำ 

(ง) ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับผู้พิกำร ผู้ด้อยโอกำสและผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ 
(จ) ส่งเสริมงำนกำรแนะแนว สุขภำพอนำมัย กีฬำและนันทนำกำร ลูกเสือ ยุวกำชำด  

เนตรนำรี ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษำวิชำทหำร ประชำธิปไตย วินัยนักเรียน                   
กำรพิทักษ์สิทธิเด็กและเยำวชน และงำนกิจกำรนักเรียนอ่ืน 

(ฉ) ส่งเสริมสนับสนุนกำรระดมทรัพยำกรเพ่ือกำรศึกษำ 
(ช) ส่งเสริมงำนกิจกรรมพิเศษและงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 
(ซ) ประสำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรใช้สำรเสพติด และส่งเสริมป้องกันแก้ไข                

และคุ้มครองควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำ รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
(ณ) ด ำเนินงำนวิเทศสัมพันธ์ 
(ญ) ประสำน ส่งเสริมกำรศึกษำกับศำสนำและกำรวัฒนธรรม 
(ฎ) ส่งเสริมแหล่งกำรเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทำงกำรศึกษำและภูมิปัญญำท้องถิ่น 
(ฏ) ประสำนและส่งเสริมสถำนศึกษำให้มีบทบำทในกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 

5) กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  เป็นกลุ่มงำนด ำเนินกำรเกี่ยวกับ                   
กำรนิเทศกำรศึกษำวิเครำะห์ วิจัย ติดตำมตรวจสอบและประเมินผลกำรพัฒนำระบบกำรบริหำร                     
และกำรจัดกำรศึกษำ เพ่ือให้สถำนศึกษำ  มีควำมเข้มแข็งในกำรบริหำรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนได้
อย่ำงมีคุณภำพ ได้มำตรฐำนเท่ำเทียมกัน โดยยึดโรงเรียนเป็นฐำน ส่งผลให้ผู้เรียน ทั้งในระบบ นอกระบบ 
และตำมอัธยำศัยเกิดกำรเรียนรู้ตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของกำรศึกษำ โดยมีอ ำนำจหน้ำที่ ดังนี้ 

(ก) ประสำน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน หลักสูตร
กำรศึกษำ ระดับก่อนประถมศกึษำ และหลักสูตรกำรศึกษำพิเศษ 

(ข) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนำหลักสูตร กำรสอนและกระบวนกำรเรียนรู้ของผู้เรียน 
(ค) วิจัย พัฒนำ ส่งเสริม ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับกำรวัดและกำรประเมินผล

กำรศึกษำ 
(ง) วิจัย พัฒนำ ส่งเสริม มำตรฐำนกำรศึกษำและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำรวมทั้ง

ประเมิน ติดตำม และตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ 
(จ) นิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
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(ฉ) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย พัฒนำ ส่งเสริมและพัฒนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ  
(ช) ปฏิบัติงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ

ของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

6) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  โดยมีอ ำนำจหน้ำที่ ดังนี้ 
(ก) ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนบริหำรกำรเงิน 
(ข) ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนบริหำรงำนบัญชี 
(ค) ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนบริหำรงำนพัสดุ 
(ง) ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนบริหำรงำนสินทรัพย์ 
(จ) ให้ค ำปรึกษำสถำนศึกษำเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนบริหำรกำรเงิน งำนบัญชี งำนพัสดุ                        

และงำนบริหำรสินทรัพย์ 

7) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีอ ำนำจหน้ำที่ ดังนี้ 
(ก) ศึกษำ วิเครำะห์ ด ำเนินกำร และส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล 
(ข) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
(ค) ด ำเนินงำนสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
(ง) ด ำเนินกำรวิเครำะห์ และปฏิบัติงำนระบบคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสำรสนเทศและ

กำรสื่อสำร 
(จ) ส่งเสริม สนับสนุน และด ำเนินงำนบริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
(ฉ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือ ที่ได้รับ

มอบหมำย 

8) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  โดยมีอ ำนำจหน้ำที่ ดังนี้ 
(ก) ด ำเนินงำนฝึกอบรมกำรพัฒนำก่อนแต่งตั้ง 
(ข) ด ำเนินงำนฝึกอบรมพัฒนำเพ่ือเพ่ิมศักยภำพกำรปฏิบัติงำน 
(ค) ด ำเนินงำนพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้เป็นไปตำมมำตรฐำน 

วิชำชีพและจรรยำบรรณ 
(ง) ปฏิบัติงำนส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร

ทำงกำรศึกษำ 
(จ) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรลำศึกษำต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติกำรวิจัยภำยในประเทศหรือ

ต่ำงประเทศ 
(ฉ) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และเสริมสร้ำงระบบเครือข่ำยกำรพัฒนำครูและบุคลำกร       

ทำงกำรศึกษำ 
(ช) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่

ได้รับมอบหมำย 
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9)  กลุ่มกฎหมายและคดี  เป็นหน่วยงำนที่ปฏิบัติงำนขึ้นตรงกับผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ  โดยมีอ ำนำจหน้ำที่ ดังนี้ 

(ก) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนำกำรมีวินัยและรักษำวินัย 
(ข) ด ำเนินกำรสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
(ค) ด ำเนินกำรสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและกำรตรวจพิจำรณำวินัย 
(ง) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรอุทธรณ์และกำรพิจำรณำอุทธรณ์ 
(จ) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรร้องทุกข์และกำรพิจำรณำร้องทุกข์ 
(ฉ) ด ำเนินกำรเก่ียวกับควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ 
(ช) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอำญำ และคดีอ่ืน ๆ ของรัฐ 
(ซ) กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(ฌ) ด ำเนินกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย จัดท ำข้อมูลและติดตำมประเมินผลเพ่ือพัฒนำงำน

กฎหมำยและงำนคดีของรัฐ 
(ญ) กำรปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่

ได้รับมอบหมำย 

10) หน่วยตรวจสอบภายใน  ขึ้นตรงกับผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เป็นหน่วยงำน
ควบคุมภำยในของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนบรรลุวัตถุประสงค์ตำมเป้ำหมำย     
ที่ก ำหนดไว้ เป็นเครื่องมือของผู้บริหำรในกำรส่งสัญญำณเตือนควำมเสี่ยงที่ท ำให้หน่วยงำนปฏิบัติไม่บรรลุ
เป้ำหมำย  กำรตรวจสอบภำยในที่เพียงพอ  มีกำรสอบทำนที่ดี สำมำรถที่จะท ำให้กำรใช้ทรัพย์สินของ        
ทำงรำชกำรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพประสิทธิผล ประหยัดและโปร่งใส โดยมีอ ำนำจหน้ำที่  ดังนี้ 

(ก) ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนตรวจสอบกำรเงิน กำรบัญชี และตรวจสอบระบบกำรดูแล
ทรัพย์สิน 

(ข) ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนตรวจสอบกำรด ำเนินงำนหรือกระบวนกำรปฏิบัติงำน
เปรียบเทียบกับผลผลิตหรือเป้ำหมำยที่ก ำหนด    

(ค) ด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรประเมินกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
(ง) ด ำเนินกำรอ่ืนเกี่ยวกับกำรตรวจสอบภำยในตำมที่กฎหมำยก ำหนด 
(จ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือ 
     ที่ได้รับมอบหมำย 
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ภาพที่ 1 แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงาน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต 3 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมกำรตดิตำมตรวจสอบ ประเมินผล 

และนิเทศกำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.) 

โครงสร้างการบริหารงาน 

 สพป.นครราชสีมา เขต 3 

หน่วยตรวจสอบภำยใน 

 กลุ่มกฎหมำยและคด ี 

 สถำนศึกษำ 

กลุ่มนโยบำย     

และแผน 

กลุ่มบริหำรงำน

บุคคล 

คณะกรรมกำร
สถำนศึกษำ 

กลุ่มบริหำรงำนกำรเงิน

และสินทรัพย ์

กลุ่มส่งเสริมกำร

จัดกำรศึกษำ 

กลุ่มพัฒนำครูและ

บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยี

สำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

กลุ่มนิเทศ ติดตำม และ

ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

กลุ่ม

อ ำนวยกำร 
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4. ข้อมูลเชิงปริมาณ 
(4.1) จ านวนบุคลากรในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 

บุคลากร 

เพศ ระดับการศึกษา 

ชาย หญิง รวม 
ต่ ากว่า
ปริญญา

ตรี 

ปริญญา
ตรี 

ปริญญา
โท 

ปริญญา
เอก 

รวม 

ข้าราชการครู                 
ผอ.สพท. 1  1   1  1 
รอง ผอ.สพท. 3  3   3  3 
บุคลกรทางการศึกษา         
กลุ่มอ ำนวยกำร 2 3 5  2 3  5 
กลุ่มนโยบำยและแผน 1 4 5  3 2  5 
กลุ่มบรหิำรงำนบุคคล  6 6  2 4  6 
กลุ่มส่งเสรมิกำรจดั
กำรศึกษำ 

1 4 5   5  5 

กลุ่มบรหิำรงำนกำรเงินฯ  7 7  3 4  7 
กลุ่มนิเทศ ตดิตำมและ
ประเมินผลฯ 

1 12 13 1 1 10 1 13 

กลุ่มส่งเสรมิกำรศึกษำ
ทำงไกลฯ 

 1 1   1  1 

กลุ่มพัฒนำครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำฯ 

 1 1   1  1 

กลุ่มกฎหมำยและคด ี 1  1   1  1 
หน่วยตรวจสอบภำยใน  2 2  1 1  2 
ลูกจ้าง         
 - พนักงำนพิมพ์ดีด  1 1  1   1 
 - ช่ำงครุภณัฑ์ไม ้ 2  2 2    2 
 - พนักงำนบริกำร 2 1 3 2 1   3 
 - พนักงำนธุรกำร  1 1  1   1 
 - ลูกจ้ำงช่ัวครำว 1 4 5 1 4   5 

รวมท้ังสิ้น 15 47 62 6 19 36 1 62 

 
 
 
 

 

ที่มำ :  กลุ่มบริหำรงำนบุคคล ( 7 พ.ย. 65)  



 

12 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  

 (4.2) จ านวนสถานศึกษาในสังกัด  จ าแนกตามขนาด 
 

ประเภท จ านวนนักเรียน จ านวนสถานศึกษา 

  ขนำดเล็ก 120 คน ลงมำ 93 

  ขนำดกลำง 121-600 คน 84 

  ขนำดใหญ่ 600-1,500 คน 5 

  ขนำดใหญ่พิเศษ 1,501 คน ขึ้นไป - 

รวมทั้งสิ้น 182 
 

  
 

(4.3) จ านวนนักเรียน และจ านวนห้องเรียนในสถานศึกษาของรัฐ  
 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน จ านวน

ห้องเรียน ชาย หญิง รวม 
อนุบำล 1 339 324 663 73 
อนุบำล 2 1,310 1,226 2,536 191 
อนุบำล 3 1,287 1,295 2,582 189 

รวมระดับก่อนประถมศึกษา 2,936 2,845 5,781 453 
ประถมศึกษำ 1 1,518 1,328 2,846 201 
ประถมศึกษำ 2 1,503 1,452 2,955 201 
ประถมศึกษำ 3 1,582 1,488 3,070 202 
ประถมศึกษำ 4 1,637 1,554 3,191 202 
ประถมศึกษำ 5 1,743 1,616 3,359 205 
ประถมศึกษำ 6 1,627 1,396 3,023 199 

รวมระดับประถม 9,610 8,834 18,444 1,210 
มัธยมศึกษำปีที่ 1 864 613 1,477 73 
มัธยมศึกษำปีที่ 2 782 634 1,416 74 
มัธยมศึกษำปีที่ 3 764 588 1,352 73 

รวมระดับมัธยมต้น 2,410 1,835 4,245 220 
มัธยมศึกษำปีที่ 4 49 42 91 5 
มัธยมศึกษำปีที่ 5 39 48 87 6 
มัธยมศึกษำปีที่ 6 31 43 74 6 

รวมระดับมัธยมปลาย 119 133 252 17 
รวมทั้งสิ้น 15,075 13,647 28,722 1,900 

ที่มำ :  รำยงำนขอ้มูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ (10 มิ.ย. 65) 

ที่มำ :  รำยงำนขอ้มูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ (10 มิ.ย. 65) 
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(4.4) รายช่ือโรงเรียนในฝัน  
 

ที ่ ชื่อโรงเรียน ต าบล อ าเภอ ระดับ ผู้บริหาร 

1 บ้ำนบุไผ่ ไทยสำมัคคี วังน้ ำเขียว ขยำยโอกำส นำยจักรกฤษณ์  อินทสงค์ 
2 บ้ำนโนนสมบูรณ์ โนนสมบูรณ์ เสิงสำง ประถมศึกษำ นำยศิวเสก  อุดมจิรโชติ 
3 บ้ำนระเริง ระเริง วังน้ ำเขียว ขยำยโอกำส นำยสมมิตร  เครื่องกลำง 
4 บ้ำนกุดโบสถ์ กุดโบสถ์ เสิงสำง ขยำยโอกำส นำยสุนันท์ จงใจกลำง 
5 ปักธงชัยชุณหะวัณวิทยำคำร เมืองปัก ปักธงชัย ขยำยโอกำส นำยนิยม  สมบัติ 
6 วัดพรหมรำช ตูม ปักธงชัย ขยำยโอกำส นำยประทีป  ลักษณะพรมรำช 
7 บ้ำนเฉลียง (คุรุรำษฎร์บ ำรุง) เฉลียง ครบุรี ประถมศึกษำ นำยชิตพร  ค ำวัน 
8 บ้ำนแชะ แชะ ครบุรี ขยำยโอกำส นำยไมตรี  จันทองเดช 

  
(4.5) รายช่ือโรงเรียนประชารัฐรุ่นที่ 1  
 

ที ่ ชื่อโรงเรียน ต าบล อ าเภอ เปิดสอน ชื่อผู้บริหาร 

1 ชุมชนบ้ำนเสิงสำง เสิงสำง เสิงสำง อ.1 - ม.3 นำงสอำด  บุญเอิบ 
2 บ้ำนรำษฎร์พัฒนำ บ้ำนรำษฎร์ เสิงสำง อ.2 - ม.3 นำยจำรุพันธ์  สุกอง 
3 บ้ำนหนองตะเข้-หนองตูม สุขไพบูลย์ เสิงสำง อ.2 - ม.3 นำยอุทัย  เท่ียงดี 
4 บ้ำนสันติสุข สระตะเคียน เสิงสำง อ.2 - ม.3 นำงสำวปรียำภรณ์  ณรังศรี 
5 ชุมชนบ้ำนนำรำกอรพิมพ์ อรพิมพ์ ครบุรี อ.1 - ม.3 นำยปองพล  จิตรเขต 
6 บ้ำนหนองตะแบก ตะแบกบำน ครบุรี อ.1 - ม.3 -ว่ำง- 
7 ชุมชนจระเข้หิน(สังฆ์คุรุประชำฯ) จระเข้หิน ครบุรี อ.2 - ป.6 นำยรำชันย์  นครำวนำกุล 
8 บ้ำนโคกกระชำยโนนกุ่ม โคกกระชำย ครบุรี อ.1 - ม.3 นำยวิเชียร  หน่ำงเกษม 
9 บ้ำนซับก้ำนเหลือง ครบุรีใต้ ครบุรี อ.1 - ม.3 นำยบุญลือ  เพ็ชรดอน 
10 บ้ำนล ำเพียก ล ำเพียก ครบุรี อ.2 - ม.3 นำยคีตวัฒน์  ขันธะหัตถ์ 
11 บ้ำนบุตำโฮ-โนนกลำง บ้ำนใหม่ ครบุรี อ.2 - ป.6 -ว่ำง- 
12 บ้ำนหนองหินโคน สระว่ำนพระยำ ครบุรี อ.1 - ป.6 ว่ำท่ี ร.ต. ภูมิ  เพชรศักดำศิริ 
13 บ้ำนไชยวำล ครบุรี ครบุรี อ.1 - ป.6 นำยกัณภพ  สุทธิประภำ 
14 บ้ำนบุมะค่ำ (ชำวไร่สำมัคคี) มำบตะโกเอน ครบุรี อ.2 - ป.6 นำยธนพล  นวลมะณีย์ 
15 สะแกรำชวิทยำคม สะแกรำช ปักธงชัย อ.1 - ม.3 นำงอุทุมพร  เครือบคนโท 
16 บ้ำนปลำยดำบ สุขเกษม ปักธงชัย อ.1 - ม.3 นำยคมสัณห์  ค ำพิทักษ์ 
17 ชุมชนบ้ำนตะขบ ตะขบ ปักธงชัย อ.1 - ม.3 นำยไพศำล  จิตพิทักษ์กุล 
18 บ้ำนล ำนำงแก้ว ล ำนำงแก้ว ปักธงชัย อ.2 - ม.3 นำงสำวธรชญำ  ไพพำ 
19 ธงชัยเหนือวิทยำ (โคกศิลำ) ธงชัยเหนือ ปักธงชัย อ.2 - ม.3 นำยเมธี  ณนภัทรเมธี 
20 ม่วงแก้ววิทยำคำร งิ้ว ปักธงชัย อ.2 - ม.3 นำยธนกร  ระวีเดชสกุล 
21 หนองนกเขียนสำมัคคี ภูหลวง ปักธงชัย อ.2 - ม.3 นำงสำวมะลิวัลย์  จรกิ่ง 
22 วัดใหม่ส ำโรง ส ำโรง ปักธงชัย อ.2 - ม.3 นำยเทวินทร์  วันธงไชย 
23 บ้ำนโคกเกษม (สหรัฐ-รำษฎร์สำมัคคี) โคกไทย ปักธงชัย อ.2 - ม.3 นำยเดชดวง  ลึกอะหร่ ำ 
24 จตุคำมวิทยำคม ดอน ปักธงชัย อ.2 - ป.6 รก. นำงพยุงวงศ์  ไชยวรพรหม 
25 อำจวิทยำคำร ตะคุ ปักธงชัย อ.1 - ป.6 นำยถิระยุ ปิตำละเพ 
26 วัดหลุมข้ำว เกษมทรัพย์ ปักธงชัย อ.2 - ม.3 นำงสำววรรณดี  จันทร์สนิทศรี 
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ที ่ ชื่อโรงเรียน ต าบล อ าเภอ เปิดสอน ชื่อผู้บริหาร 

27 รักเมืองไทย1 (มูลนิธิเตชะไพบูลย์) บ่อปลำทอง ปักธงชัย อ.2 - ป.6 นำงประไพรัตน์  ลีสีค ำ 
28 บ้ำนโนนเหลื่อม อุดมทรัพย์ วังน้ ำเขียว อ.2 - ม.3 นำยสำมำรถ  กลำงบุญเรือง 
29 บ้ำนศำลเจ้ำพ่อ วังน้ ำเขียว วังน้ ำเขียว อ.1 - ม.3 นำงพัชนี  ค ำพิทักษ์ 
30 เจียรวนนท์อุทิศ 2 วังคีรี วังน้ ำเขียว อ.2 - ม.6 นำยสุรชัย  แพงเพ็ง 

 
 (4.6) รายช่ือโรงเรียนประชารัฐรุ่นที่ 2 
 

ที ่ ชื่อโรงเรียน ต าบล อ าเภอ เปิดสอน ชื่อผู้บริหาร 

1 บ้ำนเฉลียง (คุรุรำษฎร์บ ำรุง) เฉลียง ครบุรี อ.2 – ป.6 นำยชิตพร  ค ำวัน 
2 บ้ำนโนนสมบูรณ์ โนนสมบูรณ์ เสิงสำง อ.2 – ป.6 นำยศิวเสก  อุดมจิรโชติ 
3 บ้ำนบุหว้ำสำมัคคี สระว่ำนพระยำ ครบุรี อ.1 – ม.3 นำยภรำดร  ด ำกฤษฎำ 
4 สกัดนำควิทยำ สุขไพบูลย์ เสิงสำง อ.1 – ป.6 นำยธีรเจต  เพ็ญเดิมพันธ์ 
5 บ้ำนสุขัง (รำษฎร์สำมัคคี) ตะคุ ปักธงชัย อ.1 – ม.3 นำยนภัสดล   ลิมปิเจริญ 
6 บ้ำนคลองสำริกำ ตะขบ ปักธงชัย อ.2 – ป.6 นำงศิรประภำจิรภัทร  พรำหมณ์ตะขบ 

7 บ้ำนหนองแคทรำย ล ำเพียก ครบุรี อ.2 – ม.3 นำยขวัญชัย  เรืองกระโทก 
8 บ้ำนยำงกระทุง ตะขบ ปักธงชัย อ.1 – ป.6 รก. นำงพิชญำภัค เวเชนเฟลเดอร์ 
9 วัดพรหมรำช ตูม ปักธงชัย อ.1 – ม.3 นำยประทีป  ลักษณะพรมรำช 
10 บ้ำนเก่ำปอแดง สะแกรำช ปักธงชัย อ.2 – ป.6 นำยสุทธิชัย  เครือบคนโท 
11 วัดโพนทรำย ส ำโรง สะแกรำช อ.2 – ป.6 รก. นำยชุมพล  ชัยวงษ์ 
12 บ้ำนบุตะโก วังน้ ำเขียว วังน้ ำเขียว อ.2 – ม.3 นำยอนุลักษณ์  เผยกลำง 
13 ด่ำนอุดมวิทยำ อุดมทรัพย์ วังน้ ำเขียว อ.2 – ม.3 นำยปริญญำ  อิ่มกระโทก 
14 บ้ำนบะใหญ่ อุดมทรัพย์ วังน้ ำเขียว อ.2 – ม.3 นำงสำยฝน  สุวรรณรินทร์ 

 
(4.7) รายช่ือโรงเรียนประชารัฐรุ่นที่ 3 
 

ที ่ ชื่อโรงเรียน ต าบล อ าเภอ เปิดสอน ชื่อผู้บริหาร 

1 บ้ำนพันธ์สงวน ธงชัยเหนือ ปักธงชัย อ.2 – ป.6 -ว่ำง- 
2 วัดหงษ์ นกออก ปักธงชัย อ.1 – ม.3 -ว่ำง- 
3 บ้ำนคลองเตย สะแกรำช ปักธงชัย อ.2 – ป.6 -ว่ำง- 

 
(4.8) รายช่ือโรงเรียนดีใกล้บ้าน (รร.แม่เหล็ก)  
 

ที ่ ชื่อโรงเรียน ต าบล อ าเภอ รุ่นที่ ชื่อผู้บริหาร 

1 หนองนกเขียนสำมัคคี ภูหลวง ปักธงชัย 1 นำงสำวมะลิวัลย์  จรกิ่ง 
2 จตุคำมวิทยำคม บ้ำนดอน ปักธงชัย 1 รก. นำงพยุงวงศ์  ไชยวรพรหม 
3 บ้ำนหนองแคทรำย ล ำเพียก ครบุรี 2 นำยขวัญชัย  เรืองกระโทก 
4 วัดใหม่ส ำโรง ส ำโรง ปักธงชัย 2 นำยเทวินทร์  วันธงไชย 
5 วัดพรหมรำช ตูม ปักธงชัย 2 นำยประทีป  ลักษณะพรมรำช 
6 บ้ำนซับก้ำนเหลือง ครบุรีใต้ ครบุรี 2 นำยบุญลือ เพ็ชรดอน 
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(4.9) โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล (1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) 
 

ที ่ ชื่อโรงเรียน ต าบล อ าเภอ เปิดสอน ชื่อผู้บริหาร 

1 บ้ำนบุหว้ำสำมัคคี สระว่ำนพระยำ ครบุรี อ.1 - ม.3 นำยภรำดร  ด ำกฤษฎำ 
2 บ้ำนมำบตะโกเอน มำบตะโกเอน ครบุรี อ.1 - ป.6 นำยเอกอรรถ ถูกหมำย 
3 บ้ำนหนองแคทรำย ล ำเพียก ครบุรี อ.2 - ม.3 นำยขวัญชัย  เรืองกระโทก 
4 บ้ำนหนองตะแบก ตะแบกบำน ครบุรี อ.1 - ม.3 -ว่ำง- 
5 บ้ำนมำบกรำด โคกกระชำย ครบุรี อ.2 - ม.3 นำงประทำนพร  มูลศรี 
6 บ้ำนทุ่งแขวน เฉลียง ครบุรี อ.2 - ป.6 นำงโสภิต  ขันติโชติ 
7 ครบุรีวิทยำ บ้ำนใหม่ ครบุรี อ.2 - ป.6 นำยนุศิษย์  พรชีวโชติ 
8 บ้ำนพนำหนองหิน แชะ ครบุรี อ.2 - ม.3 นำยสมัคร  ฉัตรรัตนวำรี 
9 ชุมชนบ้ำนนำรำกอรพิมพ์ อรพิมพ์ ครบุรี อ.1 - ม.3 นำยปองพล  จิตรเขต 
10 บ้ำนไชยวำล ครบุรี ครบุรี อ.1 - ป.6 นำยกัณภพ  สุทธิประภำ 
11 บ้ำนคลองยำง(มูลบนอุปถัมภ์) จระเข้หิน ครบุรี อ.1 - ม.3 นำยถนัด  บรรลือ 
12 บ้ำนครบุรีนครธรรมโฆสิตวิทยำคำร ครบุรีใต้ ครบุรี อ.1 - ม.3 นำยธนัชชัย  เสยกระโทก 
13 วัดหงษ์ นกออก ปักธงชัย อ.2 - ม.3 -ว่ำง- 
14 สะแกรำชวิทยำคม สะแกรำช ปักธงชัย อ.1 - ม.3 นำงอุทุมพร  เครือบคนโท 
15 วัดใหม่ส ำโรง ส ำโรง ปักธงชัย อ.2 - ม.3 นำยเทวินทร์  วันธงไชย 
16 บ้ำนนำงเหริญ เกษมทรัพย์ ปักธงชัย อ.1 - ป.6 นำยบรรทม  พิมพ์ทองครบุรี 
17 หนองไผ่ผดุงกิจวิทยำ งิ้ว ปักธงชัย อ.2 - ป.6 นำยองอำจ  เลิศประไพสกุล 
18 วัดพรหมรำช ตูม ปักธงชัย อ.1 - ม.3 นำยประทีป  ลักษณะพรมรำช 
19 อำจวิทยำคำร ตะคุ ปักธงชัย อ.1 - ป.6 นำยถิรำยุ  ปิตำละเพ 
20 ธงชัยเหนือวิทยำ(โคกศิลำ) ธงชัยเหนือ ปักธงชัย อ.2 - ม.3 นำยเมธี  ณนภัทรเมธี 
21 บ้ำนปลำยดำบ สุขเกษม ปักธงชัย อ.1 - ม.3 นำยคมสัณห์  ค ำพิทักษ์ 
22 บ้ำนโคกเกษม(สหรัฐ-รำษฎร์สำมัคคี) โคกไทย ปักธงชัย อ.2 - ม.3 นำยเดชดวง  ลึกอะหร่ ำ 
23 บ้ำนเมืองปักสำมัคคี เมืองปัก ปักธงชัย อ.1 - ม.3 จ.ส.อ.ณรงค์  รัตนกุล 
24 วัดไม้เสี่ยว ดอน ปักธงชัย อ.1 - ป.6 นำยเจตวัฒน์  ปรึกกระโทก 
25 ชุมชนบ้ำนตะขบ ตะขบ ปักธงชัย อ.1 - ม.3 นำยไพศำล จิตพิทักษ์กุล 
26 บ้ำนล ำนำงแก้ว ล ำนำงแก้ว ปักธงชัย อ.2 - ม.3 นำงสำวธรชญำ ไพพำ 
27 รักเมืองไทย 1(มูลนิธิเตชะไพบูลย์) บ่อปลำทอง ปักธงชัย อ.2 - ป.6 นำงประไพรัตน์  ลีสีค ำ 
28 ท้ำวสุรนำรี (2521) เสิงสำง เสิงสำง อ.2 - ป.6 นำยเสงี่ยม  พระไตรยะ 
29 บ้ำนหนองตะเข้-หนองตูม สุขไพบูลย์ เสิงสำง อ.2 - ม.3 นำยอุทัย  เท่ียงดี 
30 บ้ำนกุดโบสถ์ กุดโบสถ์ เสิงสำง อ.1 - ม.3 นำยสุนันท์  จงใจกลำง 
31 บ้ำนโนนสมบูรณ์ โนนสมบูรณ์ เสิงสำง อ.2 - ป.6 นำยศิวเสก  อุดมจิรโชติ 
32 บ้ำนสระตะเคียน สระตะเคียน เสิงสำง อ.2 - ม.3 นำยสมชำย  เชิญกลำง 
33 บ้ำนรำษฎร์พัฒนำ บ้ำนรำษฎร์ เสิงสำง อ.2 - ม.3 นำยจำรุพันธ์  สุกอง 
34 บ้ำนไทยสำมัคคี ไทยสำมัคคี วังน้ ำเขียว อ.2 - ม.6 นำงสำวพรทิพย์  พุจำรย์ 
35 บ้ำนบะใหญ่ อุดมทรัพย์ วังน้ ำเขียว อ.2 - ม.3 นำงสำยฝน  สุวรรณรินทร์ 
36 บ้ำนบุตะโก วังน้ ำเขียว วังน้ ำเขียว อ.2 - ม.3 นำยอนุลักษณ์  เผยกลำง 
37 บ้ำนระเริง ระเริง วังน้ ำเขียว อ.2 - ม.6 นำยสมมิตร  เครื่องกลำง 
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ที ่ ชื่อโรงเรียน ต าบล อ าเภอ เปิดสอน ชื่อผู้บริหาร 

38 
บ้ำนบุเจ้ำคุณ (หลวงพ่อกัณหำ          
สุขกำโม อุปถัมภ์) 

วังหมี วังน้ ำเขียว อ.2 - ม.3 นำยนิยม  เรืองคง 

39 หนองนกเขียนสำมัคคี ภูหลวง ปักธงชัย อ.2 - ม.3 นำงสำวมะลิวัลย์  จรกิ่ง 
40 บ้ำนซับเต่ำ   อุดมทรัพย์ วังน้ ำเขียว อ.1 – ป.6 รก. นำยนพพร  ฐำนวิเศษ 

 
(4.10) จ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจ าแนกตามต าแหน่ง และวุฒิการศึกษา 
 

สายงาน/อายุ/ ระดับต าแหน่ง/จ านวน รวม 

วุฒิการศึกษา ครูผู้ช่วย คศ.1 คศ.2-3 คศ.4 (คน) 

1. ครูผู้สอน 155 1,181 892 - 2,228 

2. ผู้บริหำรสถำนศึกษำ - 1 142 1 144 

3. ผู้บริหำรกำรศึกษำ - - 4 - 4 

รวม 155 1,182 1,038 1 2,376 

วุฒิการศึกษา    

1. ต่ ำกว่ำ ป.ตร ี 20 - 20 

2. ป.ตร ี 480 763 1,243 

3. ป.โท 523 580 1,103 

4. ป.เอก - 10 10 

รวม 1,023 1,353 2,376 
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แผนภูมิแสดงวุฒิการศึกษาของครูสายปฎิบัติการสอน

ที่มำ :  กลุ่มบริหำรงำนบุคคล (7 พ.ย. 65)  
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(4.11) จ านวนลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และลูกจ้างช่ัวคราว 

ลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 

สายงาน จ านวน % หมายเหตุ 

1. ลูกจ้ำงประจ ำ     

    1.1 บุคลำกรปฏิบตัิงำนนักกำรภำรโรง 47 8.68   

    1.2 ครูธุรกำร 154 28.47   

2. พนักงำนรำชกำร+พ่ีเลี้ยง 124 22.92   

3. ลูกจ้ำงช่ัวครำว     

    3.1 นักกำรภำรโรง 74 13.68   

    3.2 สถำนศึกษำขำดแคลนครูขัน้วิกฤต  18 3.33   

    3.3 บุคลำกรปฏิบตัิงำนในเขตพื้นที่ 4 0.74   

    3.4 ครูวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร ์ 10 1.85   

    3.5 ครูพี่เลี้ยงเด็กพิกำร 110 20.33   

    3.6 อัตรำจ้ำงครสูำขำขำดแคลน - -   

รวม 541 100   

 
 
5. ข้อมูลเชิงคุณภาพ  
 

  (5.1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562-2564 
 

คะแนนเฉลี่ย ป.6 ม.3 ม.6 

วิชา 2562 2563 2564 2562 2563 2564 2562 2563 2564 

ภำษำไทย 48.64 56.64 51.99 51.51 50.43 45.96 32.15 36.92 33.71 

คณิตศำสตร ์ 31.32 29.41 38.05 21.56 21.37 20.52 17.50 19.38 16.25 

วิทยำศำสตร ์ 34.25 38.00 34.48 28.69 27.32 29.16 24.19 28.26 29.71 

สังคมศึกษำ       32.00 33.54 35.64 

ภำษำอังกฤษ 29.69 37.89 36.79 27.95 28.37 25.63 20.84 22.20 17.61 

 
 
 

 

ที่มำ :  กลุ่มบริหำรงำนบุคคล ( 7 พ.ย. 65)  
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(5.2)  ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET)  ระดับชั้น ป.6 
 

กลุ่มสาระ 
ระดับเขตพ้ืนที่ ป.6 

เทียบป ี เทียบป ี เทียบป ี
การเรียนรู้ กศ.2561-2562 กศ.2562-2563 กศ.2563-2564 

  2561 2562 2563 2564 เพ่ิม ลด เพ่ิม ลด เพ่ิม ลด 
ภำษำไทย 54.48 48.64 56.64 51.99  -5.84 8.00   -4.65 
คณิตศำสตร ์ 36.53 31.32 29.41 38.05  -5.21  -1.91 8.64  
วิทยำศำสตร ์ 38.54 34.25 38.00 34.48  -4.29 3.75   -3.52 
สังคมศึกษำ           
ภำษำอังกฤษ 34.96 29.69 37.89 36.79  -5.27 8.20   -1.10 

ค่าเฉลี่ย 41.13 35.98 40.49 40.33  -5.15 4.51   -0.16 

 

 
 

 (5.3) ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ระดับชั้น ม.3 
 

กลุ่มสาระ 
ระดับเขตพ้ืนที่ ม.3 

เทียบป ี เทียบป ี เทียบป ี
การเรียนรู้ กศ.2561-2562 กศ.2562-2563 กศ.2563-2564 

  2561 2562 2563 2564 เพ่ิม ลด เพ่ิม ลด เพ่ิม ลด 
ภำษำไทย 49.42 51.51 50.43 45.96 2.09   -1.08  -4.47 
คณิตศำสตร ์ 25.52 21.56 21.37 20.52  -3.96  -0.19  -0.85 
วิทยำศำสตร ์ 33.13 28.69 27.32 29.16  -4.44  -1.37 1.84  
สังคมศึกษำ           
ภำษำอังกฤษ 25.45 27.95 28.37 25.63 2.50  0.42   -2.74 

ค่าเฉลี่ย 33.38 32.43 31.87 30.32  -0.95  -0.56  -1.56 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สงัคมศกึษา ภาษาองักฤษ ค่าเฉลีย่

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
(O-NET) ระดับชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2561 - 2564

2561 2562 2563 2564
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(5.4) ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ระดับชั้น ม.6 
 

กลุ่มสาระ 
ระดับเขตพ้ืนที่ ม.6 

เทียบป ี เทียบป ี เทียบป ี
การเรียนรู้ กศ.2561-2562 กศ.2562-2563 กศ.2563-2564 

  2561 2562 2563 2564 เพ่ิม ลด เพ่ิม ลด เพ่ิม ลด 
ภำษำไทย 37.98 32.15 36.92 33.71  -5.83 4.77   -3.21 
คณิตศำสตร ์ 20.12 17.50 19.38 16.25  -2.62 1.88   -3.13 
วิทยำศำสตร ์ 26.17 24.19 28.26 29.71  -1.98 4.07  1.45  
สังคมศึกษำ 31.89 32.00 33.54 35.64 0.11  1.54  2.10  
ภำษำอังกฤษ 20.69 20.84 22.20 17.61 0.15  1.36   -4.59 

ค่าเฉลี่ย 27.37 25.34 28.06 26.58  -2.03 2.72   -1.48 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สงัคมศกึษา ภาษาองักฤษ ค่าเฉลีย่

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
(O-NET) ระดับชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2561 - 2564

2561 2562 2563 2564
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แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
(O-NET) ระดับชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2561 - 2564
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(5.5) ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ( National Test : NT)  ชั้น ป.3 
 

ผลการทดสอบ ผลการทดสอบ 3  ปีย้อนหลัง 
เทียบป ี เทียบป ี เทียบป ี

กศ.2561-2562 กศ.2562-2563 กศ.2563-2564 

  2561 2562 2563 2564 เพ่ิม ลด เพ่ิม ลด เพ่ิม ลด 

ด้ำนภำษำ 51.17 44.17 46.68 50.23  -7.00 2.51  3.55  

ด้ำนกำรคดิ
ค ำนวณ 

48.61 45.29 42.21 44.96  -3.32  -3.08 2.75  

ด้ำนเหตผุล 46.76            

รวม 3 ด้าน 48.85 44.73 44.45 47.59  -5.16  -0.29 3.14  
 
 

6.  ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 ปัญหาและอุปสรรค 
 จำกกำรด ำเนินงำนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่

กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 3 ถึงแม้จะประสบควำมส ำเร็จจำกกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ           

ท ำให้เกิดคุณภำพทำงกำรศึกษำ นักเรียนได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำ อย่ำงมีคุณภำพและทั่วถึง แต่ใน

กำรปฏิบัติงำนยังมีปัญหำและอุปสรรคในกำรด ำเนินงำนอยู่ในระดับหนึ่ง ซึ่งปัญหำและอุปสรรคใน

กำรด ำเนินงำนอำจเกิดสำเหตุ จำกปัจจัยภำยในหรือปัจจัยภำยนอกที่ไม่สำมำรถควบคุมได้ สรุปได้ดังนี้ 
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แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ
(National Test : NT) ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2561 - 2564

ด้านภาษา ด้านการคิดค านวณ ด้านเหตผุล รวม 3 ด้าน
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1. นโยบำยที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำกำรศึกษำมีกำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลง กำรเขียนโครงกำร/
แผนงำนให้สอดคล้องตำมหลักควำมเชื่อมโยงควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล และบุคลำกรยังไม่มีควำมรู้
ควำมเข้ำใจ ท ำให้เกิดปัญหำในกำรจัดท ำโครงกำร และไม่เป็นตำมแผนกำรด ำเนินงำนของกิจกรรมโครงกำร 
จึงท ำให้เกิดควำมไม่สมบูรณ์ของกำรด ำเนินโครงกำร และไม่เกิดประโยชน์สูงสุดในกำรพัฒนำศึกษำ 

2. สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคไวรัสโคโรนำ (COVID-19) ท ำให้เกิดปัญหำในกำรจัด

กิจกรรม โครงกำรและไม่เป็นตำมแผนกำรด ำเนินงำนของกิจกรรมโครงกำร และกิจกรรมบำง

กิจกรรม มีควำมจ ำเป็นต้องปรับเปลี่ยนในกำรด ำเนินกำร จึงท ำให้เกิดควำมไม่สมบูรณ์ของกำรด ำเนิน

โครงกำร และไม่เกิดประโยชน์สูงสุดในกำรพัฒนำศึกษำ 

3. กำรจัดกิจกรรมเพ่ิมศักยภำพบุคลำกรทำงกำรศึกษำในกลุ่มสำระต่ำง ๆ ควรจัดในวัน เวลำ 
รำชกำร เนื่องจำกวันหยุดรำชกำรหรือวันหยุดวันส ำคัญต่ำง ๆ มีควำมจ ำเป็นต้องจัดเตรียมและวำงแผน             
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน จึงท ำให้เกิดควำมไม่สมบูรณ์ของจัดกำรเรียนกำรสอนแก่นักเรียน 

4. กำรน ำเข้ำข้อมูลในระบบสำรสนเทศกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนจำกผู้รับผิดชอบโครงกำร ตำมที่
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนก ำหนดมีระบบกำรรำยงำนเป็นจ ำนวนมำก ท ำให้ผู้น ำเข้ำข้อมูล
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนเกิดควำมสับสน จึงท ำให้เกิดควำมไม่สมบูรณ์ของกำรน ำเข้ำข้อมูลรำยงำน 

5. กำรเชื่อมต่อสัญญำณอินเตอร์ไม่เสถียรภำพ กำรจัดกำรศึกษำระบบออนไลน์ เช่น กำรสอบแข่งขัน
ในระดับต่ำง ๆ และกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จึงท ำให้เกิดควำมไม่ต่อเนื่องและเสียโอกำส
ทำงด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ  

6. กำรบริหำรจัดกำรภำยในโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ 
เขต 3 ประกอบด้วย ด้ำนวิชำกำร ด้ำนงบประมำณ ด้ำนบุคลำกร และด้ำนกำรบริหำรทั่วไป จะมีกำรเปลี่ยนแปลง
ผู้รับผิดชอบงำนแต่ละด้ำนอยู่บ่อย ๆ จึงท ำให้เกิดขำดควำมไม่ต่อเนื่องในกำรด ำเนินกำรบริหำรจัดกำร
สถำนศึกษำ 

7. โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 3 มีควำมแตกต่ำงกัน 
ทั้งขนำด จ ำนวนนักเรียน สภำพพื้นที่และควำมต้องกำรในกำรพัฒนำย่อมแตกต่ำงกันไปด้วยท ำให้
กำรพัฒนำให้เท่ำเทียม และตรงกับควำมต้องกำรของโรงเรียนเป็นไปได้ยำก 

ข้อเสนอแนะ 
 จำกกำรวิเครำะห์สภำพปัญหำและอุปสรรคในกำรด ำเนินงำนอำจเกิดสำเหตุจำกปัจจัยภำยในหรือ         
ปัจจัยภำยนอกที่ไม่สำมำรถควบคุมได้ จึงมุ่งเน้นกำรแก้ปัญหำที่เกิดจำกปัจจัยภำยในองค์กรให้หมดไปหรือ        
ลดน้อยลง สร้ำงวัฒนธรรมที่ดีในองค์กร จะช่วยให้ประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนดีขึ้น ซึ่งในปีงบประมำณ            
พ.ศ. 2565 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 3 ได้ตระหนักถึงภำระงำน                            
ที่ได้รับมอบหมำยตำมระเบียบ กฎหมำยและจำกหน่วยงำนบังคับบัญชำ โดยจะพัฒนำระบบกำรด ำเนินงำน                       
ให้มีประสิทธิภำพและควำมเข้มแข็งเพ่ิมขึ้น ดังนี้ 
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1. กำรติดตำมข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับนโยบำยด้ำนกำรพัฒนำศึกษำของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมี
กำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เพ่ือให้สำมำรถน ำนโยบำยมำปรับปรุงสู่กำรปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับ
สถำนกำรณ์ปัจจุบันอย่ำงรวดเร็ว และมีประสิทธิภำพ 

2. ส่งเสริมพัฒนำกำรจัดท ำระบบข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำและปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย
อยู่เสมอ เพ่ือให้สำมำรถน ำข้อมูลมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

3. สนับสนุนกำรระดมทรัพยำกรเพ่ือกำรศึกษำ เน้นกำรสร้ำงเครือข่ำยและกำรมีส่วนร่วม          
จำกผู้เกี่ยวข้อง 

4. กำรจัดระบบกำรติดตำม ก ำกับดูแล และประเมินผลกำรด ำเนินงำนให้เกิดประสิทธิภำพ และ
ประสิทธิผล โดยค ำนึงถึงผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

5. พัฒนำระบบสัญญำณอินเตอร์เน็ตให้มีควำมเสถียรภำพ เพ่ือเพ่ิมโอกำสทำงกำรศึกษำ ระบบ
ออนไลน์ ประกอบด้วยกำรสอบแข่งขันในระดับต่ำง ๆ และกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรทำงกำรศึกษำ      
ให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุดในกำรจัดกำรศึกษำ  

6. กำรบริหำรจัดกำรด้ำนวิชำกำร ด้ำนงบประมำณ ด้ำนบุคลำกร และด้ำนกำรบริหำรทั่วไป จะต้อง
ด ำเนินงำน โดยยึดหลักธรรมำภิบำล ปฏิบัติตำมกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดควำมเป็นธรรม 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

7. โรงเรียนในสังกัดมีควำมแตกต่ำงกัน ทั้งขนำด จ ำนวนนักเรียน สภำพพ้ืนที่  และควำมต้องกำร 
ในกำรพัฒนำย่อมแตกต่ำงกันไป จึงต้องมีกำรเปิดโอกำสให้โรงเรียนในสังกัดมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำ                
โดยด ำเนินกำรแต่งตั้งตัวแทนจำกโรงเรียนในสังกัด เช่น ประธำนกลุ่มพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนทำง
กำรศึกษำจำกทุกอ ำเภอ ตัวแทนผู้บริหำรโรงเรียนขนำดเล็ก ขนำดกลำง และขนำดใหญ่ เป็นต้น เพ่ือร่วมเป็น
คณะท ำงำนจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
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ส่วนที่ 2 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

      
กฎหมาย นโยบายและยุทธศาสตร์ ที่เกี่ยวข้อง  

การบริหารจัดการศึกษาเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ให้มีคุณภาพนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องวิเคราะห์นโยบาย เป้าหมาย
ภารกิจ เพ่ือน าไปก าหนดทิศทาง การพัฒนาการศึกษา ให้เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน และสนอง                   
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประโยชน์ในการจัดการศึกษา และค านึงถึงบริบทที่ส าคัญที่ส่งผลกระทบ
ต่อการจัดการศึกษา โดยมีกรอบแนวคิดในการพัฒนาตามกฎหมาย นโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
ประกอบด้วย 

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  
2. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
3. ร่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2566 - 2580) (ฉบับปรับปรุง) 
4. แผนการปฏิรูปประเทศ 
5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) 
6. นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2566 - 2570) 
7. นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) 
8. แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579) 
9. แผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2564 - 2570 
10.  เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 
11.  แผนที่น าทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4 Roadmap)  
     ของจังหวัดนครราชสีมา 
12.  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
13.  แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2566 - 2570) ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา   
     ขั้นพ้ืนฐาน  
14.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 
15.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัดนครราชสีมา 
16.  ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา   
     นครราชสีมา เขต 3 

กรอบแนวคิดในการพัฒนา 
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  

มาตรา 54 รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียน   
จนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
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รัฐต้องด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง                     
เพ่ือพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุน                   
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการด้วย 
 รัฐต้องด าเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มี
การเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน             
ในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ด าเนินการ ก ากับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าว
มีคุณภาพ และได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติซึ่งอย่างน้อย ต้องมีบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ และการด าเนินการและตรวจสอบการด าเนินการให้เป็นไป             
ตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วย 
 การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้            
ตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติในการด าเนินการ
ให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาตามวรรคสอง หรือให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามวรรคสาม รัฐต้อง
ด าเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตามความถนัดของตน 
 ให้จัดตั้งกองทุนเพ่ือใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าในการศึกษา
และเพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยให้รัฐจัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุน             
หรือใช้มาตรการ หรือกลไกทางภาษี รวมทั้งการให้ผู้บริจาคทรัพย์สินเข้ากองทุน ได้รับประโยชน์                         
ในการลดหย่อนภาษีด้วย ทั้งนี้  ตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องก าหนด                  
ให้การบริหารจัดการกองทุน เป็นอิสระและก าหนดให้มีการใช้จ่ายเงินกองทุนเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว 

2. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ก าหนดให้รัฐมียุทธศาสตร์ชาติ                 

เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ 
ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน ต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560            
ซึ่งก าหนดให้หน่วยงานรัฐทุกหน่วยมีหน้าที่ด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 
พ.ศ.2561-2580 มีวิสัยทัศน์ คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว           
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 
พ.ศ.2561-2580 ประกอบด้วยความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย ขีดความสามารถในแข่งขัน            
การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ความเท่าเทียมและ
ความเสมอภาคของสังคม ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของ
ทรัพยากรธรรมชาติ และประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ การพัฒนา
ประเทศในช่วงเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ “ประชารัฐ” ซึ่งยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศ 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
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1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคงประชาชน
มีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราชอธิปไตย 
และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ 
เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้             
ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่                    
ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ ทั้งกับส่วนราชการ 
ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศ เพ่ือนบ้าน และมิตรประเทศทั่วโลก                   
บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล เพ่ือเอ้ืออ านวยประโยชน์ต่อการด าเนินการ ของยุทธศาสตร์ชาติด้านอ่ืน ๆ 
ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทางและเป้าหมายที่ก าหนด 

1.1 เป้าหมาย 
1.1.1 ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข 
1.1.2 บ้านเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ 
1.1.3 กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนมีความพร้อม        

ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง 
1.1.4 ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับโดย

ประชาคมระหว่างประเทศ 
1.1.5 การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลส าเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 

1.2 ตัวชี้วัด 
1.2.1 ความสุขของประชากรไทย 
1.2.2 ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ 
1.2.3 ความพร้อมของกองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง และการมีส่วนร่วมของภาครัฐ 

ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง 
1.2.4 บทบาทและการยอมรับในด้านความมั่นคงของไทยในประชาคมระหว่างประเทศ 
1.2.5 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 

2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้น               
การยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่ 
(1) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต                 
และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศ                 
ในด้านอ่ืน ๆ น ามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจ
และสังคมโลกสมัยใหม่  (2) “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน                    
ของประเทศในมิติต่าง ๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี             
และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคตและ 

(3) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับ
รูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต   



 

26 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  

บนพ้ืนฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐให้                
ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก 
ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนชั้นกลาง และลดความเหลื่อมล้ า              
ของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน 

2.1 เป้าหมาย 
2.1.1 ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
2.1.2 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 

2.2 ตัวชี้วัด 
2.2.1 รายได้ประชาชาติ การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ และ                  

การกระจายรายได้ 
2.2.2 ผลิตภาพการผลิตของประเทศ ทั้งในปัจจัยการผลิตและแรงงาน 
2.2.3 การลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา 
2.2.4 ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนา      
ที่ส าคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อม   
ทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบ               
ต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิด
ที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม และอนุรักษ์ภาษา
ท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง 
เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 

3.1 เป้าหมาย 
3.1.1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
3.1.2 สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 

3.2. ตัวชี้วัด 
3.2.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย 
3.2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3.2.3 การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย 

4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมายการพัฒนาที่ให้ความส าคัญ
กับการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน โดยการ
สนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมท าเพ่ือส่วนรวม การกระจายอ านาจและ             
ความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนใน
การจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และ
สภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเองและท าประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และ
สังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 



 

27 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  

4.1 เป้าหมาย 
4.1.1 สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ 
4.1.2 กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ิมโอกาสให้ทุกภาคส่วน  

เข้ามาเป็นก าลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ 
4.1.3 เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการจัดการ

ตนเอง เพ่ือสร้างสังคมคุณภาพ 
4.2 ตัวชี้วัด 

4.2.1 ความแตกต่างของรายได้และการเข้าถึงบริการภาครัฐระหว่างกลุ่มประชากร 
4.2.2 ความก้าวหน้าของการพัฒนาคน 
4.2.3 ความก้าวหน้าในการพัฒนาจังหวัดในการเป็นศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ 

สังคม และเทคโนโลยี 
4.2.4 คุณภาพชีวิตของประชากรสูงอายุ 

5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีเป้าหมาย
การพัฒนาที่ส าคัญ เพ่ือน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศ
อย่างบูรณาการ ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในการก าหนดกลยุทธ์และแผนงานและการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามา
มีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ โดยเป็นการด าเนินการบนพ้ืนฐานการเติบโตร่วมกัน 
ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง 3 ด้าน 
อันจะน าไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 

5.1. เป้าหมาย 
5.1.1 อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไป 

ได้ใช้อย่างยั่งยืน มีสมดุล 
5.1.2 ฟ้ืนฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือลดผลกระทบ                 

ทางลบจากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ 
5.1.3 ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                   

ให้สมดุลภายใน ขีดความสามารถของระบบนิเวศ 
5.1.4 ยกระดับกระบวนทัศน์ เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติ 

สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล 
5.2 ตัวชี้วัด 

5.1.1 พื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5.1.2 สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมได้รับการฟ้ืนฟู 
5.1.3 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5.1.4 ปริมาณก๊าซเรือนกระจก มูลค่าเศรษฐกิจฐานชีวภาพ 
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6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเป้าหมาย            
การพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชน และประโยชน์
ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท หน่วยงานของรั ฐ                   
ที่ท าหน้าที่ในการก ากับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน มีสมรรถนะสูง ยึดหลัก             
ธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวมมีความทันสมัย                      
และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน านวัตกรรม 
เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการท างานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและปฏิบัติงานเทียบ
ได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามา                   
มีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วน 
ในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตส านึกในการปฏิเสธ              
ไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่
จ าเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การลดความเหลื่อมล้ าและเอ้ือต่อ             
การพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ และการอ านวย
ความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 

6.1 เป้าหมาย 
6.1.1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง

ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
6.1.2 ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
6.1.3 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
6.1.4 กระบวนการยุติธรรม เป็นไปเพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ 

6.2. ตัวชี้วัด 
6.2.1 ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของภาครัฐ 
6.2.2 ประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ 
6.2.3 ระดับความโปร่งใส การทุจริต ประพฤติมิชอบ 
6.2.4 ความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม 

3. ร่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี(พ.ศ. 2566 - 2580) (ฉบับปรับปรุง) 
    ตามพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 10 บัญญัติว่า เมื่อมีพระบรม

ราชโองการประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติแล้ว ให้คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้านจัดท าแผนแม่บท 
เพ่ือบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ เสนอคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบและเสนอ
ต่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบและประกาศในราชกิจจานุเบกษา   

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2566 - 2580) (ฉบับปรับปรุง) ประเด็น (01) ความมั่นคง    
จึงเป็นกลไกที่ส าคัญเพ่ือน าไปสู่จุดหมายปลายทางในภาพรวมที่เป็นรูปธรรมชัดเจนตามที่ยุทธศาสตร์ชาติ    
ด้านความมั่นคงก าหนด โดยใช้แนวคิด “ความมั่นคงแบบองค์รวม” ซึ่งได้ขยายขอบเขตความม่ันคงของชาติ 
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ให้ครอบคลุมเกี่ยวข้องกับมิติต่าง ๆ ในทุกองคาพยพ โดยจะเน้นการด าเนินการให้ “ปัญหาเก่า หมดไป ปัญหา
ใหม่ไม่เกิด” เอ้ือต่อการบริหารประเทศมากยิ่งขึ้น รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของหน่วยงานด้าน ความมั่นคง 
บูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ และพัฒนาปรับปรุงกลไกการบริหาร จัดการและ
ขับเคลื่อนงานด้านความม่ันคงของประเทศ ให้เอ้ืออ านวยต่อการด าเนินการของยุทธศาสตร์ชาติ ด้านอื่น ๆ    
ในการที่จะขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทางและเป้าหมายที่ก าหนด 1-2 การด าเนินการตามเป้าหมายแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2566 - 2580) (ฉบับปรับปรุง) ประเด็น (01) ความมั่นคง มีความสอดคล้องและ
สามารถสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ด้านต่าง ๆ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนแม่บทเพ่ือบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ใน
ยุทธศาสตร์ชาติ มีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น รวมทั้งการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทด้วย โดยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประกอบด้วย 6 ด้าน 23 ประเด็น ดังนี้ 
 1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง  
  1. แผนแม่บทประเด็นความมั่นคง 

2. แผนแม่บทประเด็นการต่างประเทศ 
 2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

3. แผนแม่บทประเด็นการพัฒนาการเกษตร 
4. แผนแม่บทประเด็นอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
5. แผนแม่บทประเด็นการท่องเที่ยว 
6. แผนแม่บทประเด็นการพัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 
7. แผนแม่บทประเด็นโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 

   8. แผนแม่บทประเด็นการพัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่และวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม 
     9. แผนแม่บทประเด็นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

23. แผนแม่บทประเด็นวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

  10. แผนแม่บทประเด็นการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
  11. แผนแม่บทประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
  12. แผนแม่บทประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 

 13. แผนแม่บทประเด็นการเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี   
14. แผนแม่บทประเด็นการพัฒนาศักยภาพการกีฬา 

4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม    
15. แผนแม่บทประเด็นการเสริมสร้างพลังทางสังคม 

    16. แผนแม่บทประเด็นการพัฒนาความเสมอภาค และส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 
       17. แผนแม่บทประเด็นการสร้างหลักประกันทางสังคม 
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5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
  18. แผนแม่บทประเด็นการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 
  19. แผนแม่บทประเด็นการบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ 
    6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  20. แผนแม่บทประเด็นการพัฒนาการบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ 
          21. แผนแม่บทประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   22. แผนแม่บทประเด็นการพัฒนากฎหมายและการพัฒนากระบวนการยุติธรรม 
  23. แผนแม่บทประเด็นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

 ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้รับมอบหมายให้เป็นองค์กรเจ้าภาพหลัก ในประเด็นที่ 12 การพัฒนา 
การเรียนรู้และเป็นองค์เจ้าภาพรวม ในประเด็นที่ 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (12) ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ มีเป้าหมายระดับประเด็น           
2 เป้าหมาย คือ 1) คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ าเป็นของโลก
ศตวรรษท่ี 21 สามารถในการแก้ปัญหาปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น 
มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และ 2) คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพตามความถนัดและ
ความสามารถของพหุปัญญาดีขึ้น มีแผนย่อย 2 แผน ดังนี้ 
 1. แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมี
แนวทางการพัฒนา โดย 1) ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษท่ี 21  2) เปลี่ยนโฉมบทบาท “คร”ู
ให้เป็นครูยุคใหม่  3) เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 4) พัฒนาระบบ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต และ 5) สร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ และมีเป้าหมาย
ให้คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และมีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 
สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
 2. แผนย่อยการตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหมาย ซึ่งมีแนวทางการพัฒนา คือ               
1) พัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญา 2) สร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการท างาน และระบบสนับสนุน             
ที่เหมาะสมส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษ และมีเป้าหมายของแผนย่อย คือ ประเทศไทยมีระบบข้อมูล             
เพ่ือการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนา
ให้เต็มตามศักยภาพเพ่ิมข้ึน 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (11) ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มีเป้าหมาย
ระดับประเด็น คือ คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกายสติปัญญา
และคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
และมีแผนย่อยที่เก่ียวข้องกับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2 แผนย่อย ได้แก่  

1. แผนย่อยการพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย แนวทางการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คือ จัดให้มีการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่ดี  ที่สมวัย
ทุกด้าน โดยการพัฒนาหลักสูตรการสอนและปรับปรุ งสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ให้มีคุณภาพ                  
ตามมาตรฐาน ที่เน้นการพัฒนาทักษะส าคัญด้านต่าง ๆ อาทิ ทักษะทางสมอง ทักษะด้านความคิดความจ า 
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ทักษะการควบคุมอารมณ์ ทักษะการวางแผนและการจัดระบบ ทักษะการรู้จักประเมินตนเองควบคู่                   
กับการยกระดับบุคลากรในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมทั้งทักษะ ความรู้  จริยธรรม                        
และความเป็นมืออาชีพ เป้าหมายของแผนย่อย คือ เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพมีการพัฒนาการสมวัย                 
สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมากขึ้น 
 2. แผนย่อยการพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น แนวทางพัฒนา ได้แก่ 1) จัดให้มีการพัฒนาทักษะที่   
สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถ          
ในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์การท างานร่วมกับผู้อ่ืน 2) จัดให้มีการพัฒนาทักษะด้านภาษา 
ศิลปะ และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ          
3) จดัให้มีการพัฒนาทักษะในการวางแผนชีวิตและวางแผนการเงิน ตลอดจนทักษะที่เชื่อมต่อกับโลกการท างาน  
4) จัดให้มีการพัฒนาทักษะอาชีพ ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ การบ่มเพาะการเป็นนักคิด 
นักนวัตกร และการเป็นผู้ประกอบการใหม่ รวมทั้งทักษะชีวิตที่สามารถอยู่ร่วมกันและท างานภายใต้สังคม  
ที่เป็นพหุวัฒนธรรม 5) ส่งเสริมและสนับสนุนระบบบริการสุขภาพและอนามัยที่เชื่อมต่อกันระหว่างระบบ
สาธารณสุขกับโรงเรียนหรือสถานศึกษา เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพด้านความฉลาดทางเชาวน์ปัญญา                    
และความฉลาดทางอารมณ์ตลอดจนภูมิคุ้มกันด้านต่าง ๆ ในการด าเนินชีวิตของกลุ่มวัยเรียน/วัยรุ่น 
เป้าหมายของแผนย่อย คือ วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ 
รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว 
สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 

4. แผนการปฏิรูปประเทศ  

 แผนการปฏิรูปประเทศ ได้มีการประกาศเมื่อวันที่ 6 เมษายน 2561 เพ่ือก าหนดกลไก วิธีการ            
และขั้นตอนการปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ โดยการปฏิรูปประเทศต้องด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ประกอบด้วย ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดอง            
มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุลระหว่างการพัฒนา          
ด้านวัตถุกับการพัฒนาด้านจิตใจ สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพ่ือขจัด              
ความเหลื่อมล้ า ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและ            
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ซึ่งมีการปฏิรูป 13 ด้าน ได้แก่ 
1) ด้านการเมือง 2) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 3) ด้านกฎหมาย 4) ด้านกระบวนการยุติธรรม              
5) ด้านเศรษฐกิจ 6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7) ด้านสาธารณสุข 8) ด้านสื่อสารมวลชน 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 9) ด้านสังคม 10) ด้านพลังงาน 11) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 12) ด้านการศึกษา 13) ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ทั้งนี้ การปฏิรูปประเทศต้องสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตร์ชาติ ที่มีผลบังคับใช้            
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562 จึงได้มีการประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ในราชกิจจานุเบกษา 
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งก าหนดแผนงานในแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา  (ฉบับปรับปรุง)              
5 เรื่อง ได้แก่ 1) การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย 2) การพัฒนา  
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การจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21                 
3) การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพมาตรฐาน                     
4) การจัดการอาชีวะศึกษาระบบอ่ืน ๆ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ น าไปสู่การจ้างงานและ           
การสร้างงาน 5) การปฏิรูปบทบาทการวิจัยและระบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือสนับสนุน
การพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลางอยางยั่งยืน และก าหนดกิจกรรมที่ส่งผลให้เกิด           
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) เพ่ือเร่งรัดให้เกิดผลการด าเนินการที่ส าคัญ
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

          5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) เป็นแผนระดับสอง      

ซึ่งเป็นการพัฒนาประเทศที่จัดท าโดยค านึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายของรัฐบาล และ
สภาพการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและโลก รวมถึงมีความส าคัญต่อการบรรลุเป้าหมาย    
การพัฒนาประเทศในระยะยาวที่จะช่วยสนับสนุนให้การพัฒนาประเทศได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน 
บนเป้าหมายร่วมที่ชัดเจน และยังเอ้ือประโยชน์ต่อการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลความส าเร็จ    
ของแผน เพ่ือน ามาปรับปรุงกระบวนการและวิธีการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามที่มุ่งหวังได้ดียิ่งขึ้น  
ซึ่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) ประกอบด้วย 13 หมุดหมาย 
ได้แก่ หมุดหมายที่ 1 ไทยเป็นประเทศชั้นน าด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง หมุดหมายที่ 2 
ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน หมุดหมายที่ 3 ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์
ไฟฟ้าที่ส าคัญของโลก หมุดหมายที่ 4 ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง หมุดหมายที่ 5 
ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของภูมิภาค หมุดหมายที่ 6 ไทยเป็นฐาน
การผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะที่ส าคัญของโลก หมุดหมายที่ 7 ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถแข่งขันได้ หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพ้ืนที่และเมืองอัจฉริยะ      
ที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน หมุดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคน 
มีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม หมุดหมายที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคม
คาร์บอนต่ า หมุดหมายที่ 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ หมุดหมายที่ 12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา
แห่งอนาคต และหมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน โดยหมุดหมาย
ที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมากท่ีสุด นั่นคือ หมุดหมายที่ 12 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
หมุดหมายที่ 12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต 

หมุดหมายที่ 12 มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติใน  3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน ในประเด็นเป้าหมาย ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่ งขันสูงขึ้น       
2) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ในประเด็นเป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง   
มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 และสังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อ   
การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต และ 3) ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ในประเด็นเป้าหมาย 
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สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ และกระจายศูนย์กลางความเจริญทาง

เศรษฐกิจและสังคมเพ่ิมโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นก าลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ 

หมุดหมายที่ 12 มุ่งตอบสนองเป้าหมายหลักของแผน 2 เป้าหมาย ได้แก่ 1) การพัฒนาคนส าหรับ
ยุคใหม่ โดยการพัฒนาคนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ การพัฒนาก าลังคนสมรรถนะสูงสอดคล้องกับ
ความต้องการของภาคการผลิต เป้าหมาย สามารถสร้างงานอนาคต และสร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะที่มี
ความสามารถในการสร้างและใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 2) การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม 
ด้วยการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งการพัฒนาระบบนิเวศเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต และพัฒนาทางเลือก
ในการเข้าถึงการเรียนรู้ส าหรับผู้ที่ไม่สามารถเรียนในระบบการศึกษาปกติ โดยมีเป้าหมายระดับหมุดหมาย 
และตัวชี้วัด ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 
 เป้าหมายที่ 1 คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวัย มีสมรรถนะที่จ าเป็น 
ส าหรับโลกยุคใหม่ มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และมีภูมิคุ้มกัน 
ต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกโฉมฉับพลันของโลก สามารถด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข 
  ตัวชี้วัดที่ 1.1 ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัยเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 88 ณ สิ้นสุดแผนฯ 
  ตัวชี้วัดที่ 1.2 ร้อยละของนักเรียนที่มีสมรรถนะไม่ถึงระดับพ้ืนฐานของทั้ง 3 วิชาในแต่ละ
กลุ่มโรงเรียนลดลงร้อยละ 8 เมื่อสิ้นสุดแผนฯ 
  ตัวชี้วัดที่ 1.3 ทุนชีวิตเด็กและเยาวชนไทยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3 เมื่อสิ้นสุดแผนฯ 
 เป้าหมายที่ 2 ก าลังคนมีสมรรถนะสูง สอดคล้องกับความต้องการของภาคการผลิตเป้าหมาย  
และสามารถสร้างงานอนาคต 
  ตัวชี้วัดที่ 2.1 ดัชนีความสามารถในการแข่งขันของสภาเศรษฐกิจโลก (World Economic 
Form: WEF) 6 ด้านทักษะ คะแนนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 20 เมื่อสิ้นสุดแผนฯ 
 เป้าหมายที ่3 ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  ตัวชี้วัดที่ 3.2 กลุ่มประชากรอายุ 15 – 24 ปี ที่ไม่ได้เรียน ไม่ได้ท างาน หรือไม่ได้ฝึกอบรม 
ไม่เกินร้อยละ 5 เมื่อสิ้นแผนฯ 
กลยุทธ์การพัฒนา (เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) 
 กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคนไทยทุกช่วงวัยในทุกมิติ 

กลยุทธ์ย่อยที่ 1.1 พัฒนาเด็กช่วงตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัยให้มีพัฒนาการรอบด้าน มีอุปนิสัยที่ดี 
โดยการเตรียมความพร้อมพ่อแม่ผู้ปกครองและสร้างกลไกประสานความร่วมมือ เพ่ือดูแลหญิงตั้งครรภ์ให้ได้รับ
บริการที่มีคุณภาพ และดูแลเด็กให้มีพัฒนาการสมวัย ตั้งแต่อยู่ในครรภ์ – 6 ปี การพัฒนาครูและผู้ดูแลเด็ก
ปฐมวัยให้มีความรู้และทักษะการดูแลที่เพียงพอ มีจิตวิทยาการพัฒนาการของเด็กปฐมวัย สามารถทางาน
ร่วมกับพ่อแม่ผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการด้านการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการสมวัยตาม
หลักการพัฒนาสมองและกระบวนการเรียนรู้แก่เด็ก ควบคู่กับการพัฒนาการด้านร่างกาย สาธารณสุข และ
โภชนาการ เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีอย่างรอบด้านก่อนเข้าสู่วัยเรียน การยกระดับสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยให้ได้มาตรฐาน และจัดสรรทรัพยากรที่เพียงพอสาหรับการด าเนินงาน เพ่ือให้เป็นกลไกการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยรายพ้ืนที่ที่มีคุณภาพ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และการดูแลปกป้องเด็กปฐมวัย ให้ม ี
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พัฒนาการที่ดีรอบด้าน สติปัญญาสมวัย โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน รวมถึงพัฒนาระบบสารสนเทศเด็กรายบุคคลเพ่ือการส่งต่อไปยังสถานศึกษา
และการพัฒนาที่ต่อเนื่อง 

กลยุทธ์ย่อยที่ 1.2 พัฒนาผู้เรียนระดับพ้ืนฐานให้มีความตระหนักรู้ในตนเอง มีสมรรรถนะ
ที่จ าเป็นต่อการเรียนรู้ การด ารงชีวิตและการท างาน โดยการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและขับเคลื่อนสู่ 
การปฏิบัติ การยกระดับการผลิตและพัฒนาครูทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ การปรับปรุงระบบวัดและ
ประเมินผู้เรียนให้มีความหลากหลายตามสภาพจริง ตลอดจนมีการประเมินการเรียนรู้เพ่ือปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ เหมาะสมกับผู้เรียนเป็นรายบุคคล การพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู้โดย         
1) การแก้ไขภาวะการถดถอยของความรู ้ในวัยเรียน  โดยสถานศึกษาพัฒนาแนวปฏิบัติและระบบ
สนับสนุนที่เหมาะสม รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน และการเรียนรู้ที่บ้านในสถานการณ์
ฉุกเฉิน 2) การพัฒนาระบบแนะแนวให้มีประสิทธิภาพ โดยพัฒนาครูและผู้ประกอบอาชีพแนะแนวให้สามารถ
ร่วมวางแผนเส้นทางการเรียนรู้ การประกอบอาชีพ และการดาเนินชีวิตของผู้เรียนได้ตามความสนใจ 
ความถนัด 3) พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นพ้ืนที่ปลอดภัยของผู้เรียนทุกคน โดยพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทาง
กายภาพที่เหมาะสมกับการเรียนรู้  สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน 
ถึงแนวทางการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุขบนหลักของการเคารพ ความหลากหลายทั้งทางความคิด 
มุมมองของคนระหว่างรุ่น และอัตลักษณ์ส่วนบุคคลเพื่อการวางอนาคต ในการพัฒนาประเทศร่วมกัน 
การส่งเสริมการเรียนรู้วิชาชีวิตในโรงเรียน และมีแนวปฏิบัติในการคุ้มครอง สวัสดิภาพของผู้เรียน โดยเฉพาะ
จากการถูกกระท าโดยวิธีรุนแรงทั้งกายวาจา และการกลั่นแกล้ง 4) การปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาณ
และทรัพยากรทางการศึกษา ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ และอยู่บนหลักความเสมอภาคและ
เป็นธรรม รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีและดิจิทัลให้มีความครอบคลุมในทุกพื้นที่  
5) การกระจายอ านาจไปสู่สถานศึกษาและเพ่ิมบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการจัด
การศึกษา โดยปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ที่เอ้ือให้สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารด้านการจัด
การศึกษา ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ และด้านบุคลากร รวมทั้งขับเคลื่อนการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา
ตามบริบทของโรงเรียนและพ้ืนที่ ตลอดจนส่งเสริมบทบาทของภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ภาคประชาสังคมในการจัดการเรียนรู้ และการร่วมลงทุนเพ่ือการศึกษา 6) การส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ 
โดยพัฒนาระบบเสาะหาและกลไกการการบริหารจัดการและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษตามแนวคิด
พหุปัญญาอย่างเป็นระบบ อาทิ การสนับสนุนทุนการศึกษาต่อ ฝึกประสบการณ์ท างานวิจัยในองค์กรชั้นน า 
ตลอดจนส่งเสริมการทางานที่ใช้ความสามารถพิเศษอย่างเต็มศักยภาพ 7) ผู้มีความต้องการพิเศษได้รับโอกาส
และเข้าถึงการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยสถานศึกษาจัดการศึกษาที่หลากหลายและเหมาะสม
เฉพาะกลุ่ม ให้เป็นทางเลือกแก่ผู้เรียนเพ่ือยุติการออกกลางคัน และพัฒนากลไกสนับสนุนรวมถึงการปรับ
กฎระเบียบให้เอื้อต่อภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และองค์กรที่ไม่แสวงหาก าไรในการดูแลกลุ่มผู้มี
ความต้องการพิเศษ อาทิ การวางแนวทางให้เอกชนสามารถจัดตั้งสถานฝึกอบรมหรือมีส่วนร่วมรับผิดชอบ
ในการพัฒนาผู้ต้องค าพิพากษา 
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กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาก าลังคนสมรรถนะสูง 
  กลยุทธ์ย่อยที่ 2.1 พัฒนาก าลังคนสมรรถนะสูง สอดคล้องกับความต้องการของภาคการผลิต
เป้าหมาย และสามารถสร้างงานอนาคต โดยส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนบูรณาการและเชื่อมโยงความร่วมมือด้าน
การศึกษา ฝึกอบรม และร่วมจัดการเรียนรู้ตามโลกสมัยใหม่ที่ครอบคลุมทั้งความสามารถในงาน ทักษะในการใช้
ชีวิต สมรรถนะดิจิทัลเพื่อการประกอบอาชีพ การด าเนินชีวิตประจ าวัน และการใช้สิทธิในการเข้าถึงบริการ
พ้ืนฐานภาครัฐและสินค้าบริการได้อย่างเท่าทัน การแก้ปัญหา การมีแนวคิดของผู้ประกอบการ รวมถึง
ความสามารถในการบริหารตัวเอง และการบริหารคนเพ่ือน าทักษะของสมาชิกทีมที่หลากหลายมาประสานพลัง
ร่วมกัน ในการปฏิบัติงานได้อย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งก าหนดมาตรการจูงใจ และกลไกการสนับสนุนการฝึกอบรม
และร่วมจัดการเรียนรู้ พัฒนาระบบข้อมูลเพ่ือการวางแผนและพัฒนาก าลังคน ทั้งข้อมูลอุปสงค์ อุปทานของ
แรงงาน และการเชื่อมโยงกับสมรรถนะตลอดห่วงโซ่การผลิตและห่วงโซ่คุณค่าตามรายอุตสาหกรรมของ   
การผลิตและบริการเป้าหมาย รวมถึงการเชื่อมโยงระบบสมรรถนะกับค่าจ้าง ก าหนดมาตรการในการผลิต
ก าลังคนแบบเร่งด่วน โดยจัดการศึกษารูปแบบจ าลองในสาขาที่จ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ  อาทิ 
ด้านปัญญาประดิษฐ์ และด้านการวิเคราะห์ข้อมูล 

กลยุทธ์ที่ 3 การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
กลยุทธ์ย่อยที่ 3.1 พัฒนาระบบนิเวศเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยส่งเสริมให้ภาคส่วนต่าง ๆ 

สร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยก าหนดมาตรการจูงใจที่เหมาะสมเพ่ือให้สถาบันการศึกษา 
หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคเอกชนโดยเฉพาะผู้ประกอบการ 
startup สร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย มีสาระที่ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน  
ทุกกลุ่ม ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ เข้าถึงได้ง่ายทั้งพ้ืนที่กายภาพ และพ้ืนที่เสมือนจริง สร้างสื่อการเรียนรู้ที่ไม่ทิ้งใคร
ไว้ข้างหลัง โดยการสร้างสื่อที่ใช้ภาษาถิ่นเพ่ือให้ประชาชนที่ไม่ได้ใช้ภาษาไทยกลางเป็นภาษาหลักเข้าถึงได้  
สื่อทางเลือกส าหรับผู้พิการทางสายตาและผู้พิการทางการได้ยิน รวมถึงสนับสนุนกลุ่มประชากรที่มีข้อจ ากัด
ทางเศรษฐกิจให้เข้าถึงสื่อในราคาที่เข้าถึงได้ การพัฒนาระบบธนาคารหน่วยกิต ของประเทศให้เกิดขึ้นอย่างเป็น
รูปธรรม ที่สามารถเชื่อมโยงการเรียนรู้ในทุกระดับและประเภททั้งในระบบสายสามัญ สายอาชีพ การศึกษา
นอกระบบและตามอัธยาศัย ตั้งแต่มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา และนอกระบบ เพื่อสร้าง
ความคล่องตัว และเปิดทางเลือกในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนทุกระดับ ก าหนดมาตรการจูงใจให้ประชาชน
พัฒนาตนเองด้วยการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยจัดให้มีแหล่งเงินทุนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต อาทิ 
การพัฒนาเครดิตการฝึกอบรมส าหรับคนทุกกลุ่ม การจัดสรรสิทธิพิเศษในการเข้ารับบริการฝึกอบรม 
การเข้าชมแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ส่งเสริมให้เอกชนที่ผลิตนวัตกรรมทางการศึกษา จัดท ากิจกรรมความรับผิดชอบ
ต่อสังคมขององค์กร โดยก าหนดเงื่อนไขการให้ใช้ผลิตภัณฑ์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 

กลยุทธ์ย่อยที่ 3.2 พัฒนาทางเลือกในการเข้าถึงการเรียนรู้ส าหรับผู้ที่ไม่สามารถเรียนในระบบ
การศึกษาปกติ โดยจัดท าข้อมูลและส่งเสริมการจัดท าแผนการเรียนรู้ที่มีความยืดหยุ่นและหลากหลาย ของ
กลุ่มเป้าหมายเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถวางเส้นทางการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อ
จุดมุ่งหมายในอนาคตของตนเอง และสามารถเทียบโอนประสบการณ์ได้ ทั้งนี้ ให้มีการพัฒนาบุคลากร 
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ที่เกี่ยวข้องในทุกระดับให้มีความเข้าใจและมีสมรรถนะในการพัฒนาผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายพิเศษที่มี
ความต้องการที่ซับซ้อน 

6. นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ พ.ศ. 2566 - 2570  
     เป็นแผนระดับที่ 2 อีกแผนหนึ่ง รองรับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง จัดท าเพ่ือเป็นกรอบ

ทิศทางในการป้องกัน แจ้งเตือน แก้ไข ระงับยับยั้งภัยคุกคาม เพ่ือธ ารงไว้ซึ่งความมั่นคงแห่งชาติและรักษา

ผลประโยชน์แห่งชาติ ซึ่งมิได้จ ากัดเฉพาะความมั่นคงของรัฐ แต่รวมถึงความมั่นคงของมนุษย์และการเสริมสร้าง

ความร่วมมือ ระหว่างประเทศทั้งทวิภาคีและพหุภาคี  ซึ่ง (ร่าง) นโยบายและแผนแห่งชาติว่าด้วยความมั่นคง

แห่งชาติ เสนอร่างโดยส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ และได้ก าหนดให้มีหมวดประเด็น 2 หมวดประเด็น 

คือ หมวดประเด็นความมั่นคง ซึ่งประกอบด้วย 13 นโยบายและแผนความมั่นคง ได้แก่ 1) การเสริมสร้าง

ความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 2) การปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติและการพัฒนา

ศักยภาพการป้องกันประเทศ 3) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติพ้ืนที่ชายแดน 4) การรักษา

ความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 5) การป้องกันและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  

6) การบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง 7) การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 8) การป้องกัน 

ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด 9) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 10) การป้องกันและแก้ไข

ปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ 11) การป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย 12) การสร้างดุลยภาพ

ระหว่างประเทศ 13) การบริหารจัดการความเสี่ยงโรคติดต่ออุบัติใหม่ และหมวดประเด็นศักยภาพความ

มั่นคง ประกอบด้วย 4 นโยบายและแผนความมั่นคง ได้แก่ 14) การพัฒนาศักยภาพการเตรียมพร้อม

แห่งชาติ และบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ 15) การพัฒนาระบบข่าวกรองแห่งชาติ 16) การบูรณาการ

ข้อมูลด้านความม่ันคง 17) การเสริมสร้างความม่ันคงเชิงพื้นที่ 

7. นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)  
     นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบาย ของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่                          
25 กรกฎาคม 2562 รวม 12 นโยบายหลัก และ 12 นโยบายเร่งด่วน ซึ่งภารกิจ มีส่วนเกี่ยวข้อง                         
รวม 11 นโยบายหลัก 5 นโยบายเร่งด่วน ดังนี้  

 นโยบายหลัก 
นโยบายหลักที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์  
นโยบายหลักที่ 2 การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ  
นโยบายหลักที่ 3 การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม (3.2 ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดี 

ทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม กตัญญู ความซื่อสัตย์ การมีวินัย เคารพกฎหมาย มีจิตสาธารณะและการมีส่วนร่วม
ท าประโยชน์ให้ประเทศ และการเป็นพลเมืองดี)  

นโยบายหลักที่ 4 การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก (4.2 สร้างความเป็นปึกแผ่นของอาเซียน)  
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นโยบายหลักที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย (5.3 พัฒนาภาคเกษตร 
5.4 พัฒนาภาคการท่องเที่ยว)  

นโยบายหลักที่ 6 การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค (6.1 ส่งเสริมพ้ืนที่
เศรษฐกิจพิเศษเพ่ือเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของเอเชีย 6.2 ส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ
น่าอยู่ท่ัวประเทศ)  

นโยบายหลักที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย  
(8.1 ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย 8.2 พัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่ 8.5 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์
การพัฒนาประเทศ 8.6 ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย 8.7 จัดท าระบบปริญญาชุมชน          
และการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น)  

นโยบายหลักที่ 9 การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม (9.4 สร้างหลักประกัน
ทางสังคม)  

นโยบายหลักที่ 10 การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโต
อย่างยั่งยืน  

นโยบายหลักที่ 11 การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ  
นโยบายหลักที่ 12 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม  

8. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
เป็นแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาระยะยาว โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึง

โอกาส และความเสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดท าแผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 เพ่ือใช้เป็นแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
ของประเทศ ได้น าไปใช้เป็นกรอบและแนวทางการพัฒนาการศึกษา และเรียนรู้ส าหรับพลเมืองทุ กช่วงวัย
ตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิตโดยจุดมุ่งหมายที่ส าคัญของแผน คือ การมุ่งเน้นการประกันโอกาสและความ
เสมอภาคทางการศึกษาและการศึกษาเพ่ือการมีงานท าและสร้างงานได้ ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ และของโลกท่ีขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งความเป็นพลวัต เพ่ือให้
ประเทศไทยสามารถ ก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง ไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งภายใต้กรอบ
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ได้ก าหนดสาระส าคัญส าหรับบรรลุเป้าหมายของการพัฒนา
การศึกษาใน 5 ประการ ได้แก่ การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา (Access) ความเท่าเทียมทางการศึกษา 
(Equity) คุณภาพการศึกษา (Quality) ประสิทธิภาพ (Efficiency) และตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง 
(Relevancy) ในระยะ 15 ปีข้างหน้า ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ : คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิต             
อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
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2. เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะ และสมรรถนะที่สอดคล้องกับ 
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 

3. เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม รู้รักสามัคคี                  
และร่วมมือผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4. เพ่ือน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ า
ภายในประเทศลดลง 

ยุทธศาสตร์ 
1. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
2. การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

ของประเทศ 
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
5. การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

ปัจจัยและเงื่อนไขความส าเร็จ 
การด าเนินการตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายของแต่ละยุทธศาสตร์ตามที่ก าหนดไว้ในแผน  

การศึกษาแห่งชาติ จะประสบผลส าเร็จตามที่ระบุไว้ในแต่ละยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาหน่วยงาน
ทั้งระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค จังหวัด เขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษาต้องยึดถือเป็นแนวทางในการด าเนินงาน และมีการทบทวน ปรับปรุงมาตรการ เป้าหมาย
ความส าเร็จให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแต่ละพ้ืนที่เพ่ือการพัฒนาศักยภาพผู้ เรียนในทุกช่วงวัย 
ต้องด าเนินการ ดังนี้ 

1. การสร้างการรับรู้ ความเข้าใจและการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาสังคม           
ในการสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาในลักษณะต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง มุ่งเน้นที่การจัดระบบ
การศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนในทุกระดับ 

2. การสร้างความเข้าใจในเป้าหมายและยุทธศาสตร์การด าเนินงานของแผนฯ ของผู้ปฏิบัติ          
ทุกหน่วยงาน ทุกระดับ เพ่ือให้การขับเคลื่อนแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติ มีการบริหารจัดการและการเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของการจัดการศึกษามีคณะกรรมการ
ก ากับดูแลแต่ละยุทธศาสตร์ให้เกิดการน าไปปฏิบัติ โดยมีระบบงบประมาณเป็นกลไกสนับสนุนให้บรรลุผล
อย่างเป็นรูปธรรม 

3. การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของการจัดการศึกษา จากการเป็นผู้จัดการศึกษาโดยรัฐมาเป็น                
การจัดการศึกษาโดยทุกภาคส่วนของสังคม ที่มุ่งการจัดการศึกษาเพ่ือความเท่าเทียมและทั่วถึง ( Inclusive 
Education) ตลอดจนการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับทุกคน ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) 
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4. การจัดให้แผนการศึกษาแห่งชาติเป็นเสมือนแผนงบประมาณด้านการจัดการศึกษาของรัฐ 
ระบบการจัดสรรงบประมาณประจ าปีให้ยึดแผนงาน โครงการและเป้าหมายการพัฒนาที่ก าหนดไว้                     
ในยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของแผนฯ เป็นหลักในการพิจารณา เพ่ือให้การด าเนินงานพัฒนา
การศึกษาเป็นไปในทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียนแต่ละช่วงวัย และการพัฒนาก าลังคนตามความต้องการ
ของตลาดแรงงานและประเทศ เพ่ือการจัดการศึกษาบรรลุผลตามยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดในช่วงเวลาที่ก าหนด 

5. การปรับระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดประสิทธิภาพ โดยปรับโครงสร้างการบริหารงาน
ให้มีความชัดเจนในด้านบทบาท หน้าที่และการกระจายอ านาจและการตัดสินใจจากส่วนกลางสู่ระดับ
ภูมิภาคและสถานศึกษา รวมทั้งการปรับระบบการบริหารจัดการ และการบริหารงานบุคคลในแต่ละระดับ
ให้ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาในสถานศึกษาให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ ผู้เรียนได้รับบริการการศึกษา         
ที่มีมาตรฐานอย่างเสมอภาค และเท่าเทียม 

6. การสร้างระบบข้อมูลและสารสนเทศที่บูรณาการและเชื่อมโยงกับระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน และการประเมินคุณภาพภายนอกผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการรายงานต่อสาธารณชน
จะเป็นกลไกในการสร้างการรับรู้ของผู้จัดการศึกษาและผู้เรียน เพ่ือการปรับประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
และความรับผิดชอบต่อผู้เรียน ผ่านระบบการก ากับ ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล 

7. การปฏิรูประบบทรัพยากรและการเงินเพ่ือการศึกษา เพ่ือให้รัฐสามารถใช้เครื่องมือ            
ทางการเงินในการก ากับการด าเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติ และนโยบายรัฐบาล 

9. แผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2564 - 2570  
   เป็นการก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยของประเทศ เพ่ือให้เด็กปฐมวัย

ทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้านเต็มตามศักยภาพ เป็นพื้นฐานของความเป็นพลเมือง คุณภาพ ภายใต้
ปรัชญา “เด็กปฐมวัยทุกคนต้องได้รับการดูแล พัฒนา และเรียนรู้อย่างรอบด้าน ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ วินัย 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย อย่างมีคุณภาพ และเท่าเทียม ตามศักยภาพ ตามวัย และต่อเนื่อง 
บนพ้ืนฐานของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีที่สุดสอดคล้องกับหลักการพัฒนาศักยภาพและความต้องการ
จ าเป็นพิเศษของแต่ละบุคคล โดยค านึงถึงความสุข ความเป็นอยู่ที่ดี การคุ้มครองสิทธิ และความต้องการ
พ้ืนฐานของเด็กปฐมวัย รวมทั้งการปฏิบัติต่อเด็กทุกคน โดยยึดหลักศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ การมีส่วนร่วม 
การเป็นที่ยอมรับของผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก และการกระท าทั้งปวงเพ่ือประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นส าคัญ” 
โดยมุ่งเน้นนโยบาย ด้านเด็กปฐมวัย 3 ข้อ คือ 1) เด็กปฐมวัยทุกคนต้องได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้าน อย่างมี
คุณภาพ ตามศักยภาพ ตามวัยและต่อเนื่อง 2) การพัฒนาเด็ก ต้องจัดอย่างเป็นระบบที่มีความสัมพันธ์
ระหว่างกัน โดยบูรณาการระหว่างทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ระหว่างวิชาชีพที่สัมพันธ์กับ
การพัฒนาเด็กปฐมวัยทั้ง ในระดับชาติ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น 3) รัฐและทุกภาคส่วนจะต้อง
ร่วมกันระดมทรัพยากร ให้เพียงพอต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย ซึ่งจะด าเนินการภายใต้วิสัยทัศน์ “เด็กปฐมวัย
ทุกคนได้รับการพัฒนา อย่างรอบด้านเต็มตามศักยภาพ เป็นพ้ืนฐานของความเป็นพลเมืองคุณภาพ” เพ่ือให้
เด็กปฐมวัยทุกคนที่อยู่ในประเทศไทย รวมถึงเด็กที่เป็นลูกแรงงานต่างชาติและเด็กที่ไม่ได้มาจากครอบครัวไทย 
ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ต้องได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้าน  อย่างมีคุณภาพ ตามศักยภาพ ตามวัย  และ 
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ต่อเนื่อง และสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพ การศึกษา และสวัสดิการสังคมได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยก าหนด  
ให้มียุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาเด็กปฐมวัย 7 ยุทธศาสตร์ คือ 1) การจัดและการให้บริการแก่เด็กปฐมวัย   
2) การพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัวในการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย 3) การพัฒนา 
คุณภาพและมาตรฐานการให้บริการพัฒนาเด็กปฐมวัย 4) การพัฒนาระบบและกลไกการบูรณาการ 
สารสนเทศเด็กปฐมวัย และการน าไปใช้ประโยชน์ 5) การจัดท าและปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบที่ เกี่ยวกับ
เด็กปฐมวัยและการด าเนินการตามกฎหมาย 6) การวิจัยพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ 7) การบริหาร
จัดการ การสร้างกลไก การประสานงาน ด าเนินงาน และติดตามประเมินผล  

10. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 
      เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันให้การศึกษามีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและครอบคลุม และ
ส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับทุกคน ประเทศไทยได้ร่วมรับรองเป้าหมายการพัฒนา                 
ที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ในการประชุมสุดยอดสหประชาชาติสมัยสามัญ                            
(UN General Assembly) ครั้งที่ 70  ณ กรุงนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558     
ซึ่งประกอบด้วย 17 เป้าหมาย (Goals) 169 เป้าประสงค์ (Targets) มีระยะเวลาด าเนินการตั้งแต่ปี           
พ.ศ. 2558 - 2573 (ค.ศ. 2015 - ค.ศ. 2030) และประเทศไทยได้มีการด าเนินการก าหนดและจัดท า               
กรอบแนวทางตามกลไกติดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เพ่ือให้เกิดกลไกการติดตามผลการด าเนินงาน 
ที่เป็นรูปธรรม โดยแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.)  โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน           
และคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) 3 คณะ 
   เป้าหมายที่ 4 เป็นเป้าหมายด้านการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้รับผิดชอบหลักเพียง
กระทรวงเดียวและมีหน่วยงานอ่ืนมีบทบาทเป็นหน่วยงานสนับสนุน กระทรวงศึกษาธิการได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการอ านวยการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาเพ่ือรับผิดชอบ  (1) ก าหนด
นโยบายและอ านวยการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา  (2) ก าหนดเป้าหมายและ
ตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืนในเป้าหมายที่ 4  และเป้าหมายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านการศึกษา ที่สอดคล้อง
กับบริบทการศึกษาและแนวทางการจัดการศึกษาของประเทศ  (3) จัดท า Roadmap การขับเคลื่อน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในเป้าหมายที่ 4  (4) ให้ค าปรึกษาและก าหนดกรอบการติดตามประเมิน และ
การรายงานผลการด าเนินงานการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในเป้าหมายที่ 4 และเป้าหมายอ่ืน
ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา และ (5) ท าหน้าที่ก ากับ ติดตามการด าเนินการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนา                   
ที่ยั่งยืนด้านการศึกษาของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตาม Roadmap 
 ตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันให้การศึกษา     
มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและครอบคลุม และส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับทุกคน 
ประกอบด้วย เป้าประสงค์ 10 ข้อ (ข้อมูล : เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการจัดท าตัวชี้วัดเป้าหมาย        
การพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาในส่วนของประเทศไทย SDG 4 National Indicators วันที่ 7 - 8 สิงหาคม 
2562 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร) และจ าแนกเป็น 2 ส่วนคือ (1) ส่วนที่เป็นตัวชี้วัดระดับโลก
ที่ทุกประเทศจะต้องรายงาน และ  (2) ส่วนที่ก าหนดตัวชี้วัดทดแทนและตัวชี้วัดเพ่ิมเติม  เพ่ือให้สอดคล้อง 
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กับความเป็นไปได้ในการเก็บข้อมูลในประเทศและการจัดท าฐานข้อมูลของประเทศที่มีอยู่แล้ว รวมทั้ง
มอบหมายผู้รับผิดชอบในการด าเนินการในแต่ละประเด็นด้วย  
     ภารกิจของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด มีส่วนเกี่ยวข้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันให้การศึกษามีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและครอบคลุม และส่งเสริมโอกาส
ในการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับทุกคน (SDG4) ใน 6 เป้าประสงค์ ดังนี้ 
 เป้าประสงค์ที่ 4.1 (SDG 4.1) : สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนส าเร็จการศึกษา
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพ เท่าเทียม และไม่มีค่าใช้จ่าย น าไปสู่ผลลัพธ์ทางการเรียน           
ที่มีประสิทธิผล ภายในปี พ.ศ.2573 ประกอบด้วยตัวชี้วัด ดังนี้ 
  4.1.1 ร้อยละของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 3 (ป.3) ที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ
ความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ระดับ ป. 3 ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด :  
ตัวชี้วัดทดแทน : ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 50 ภายในปี พ.ศ. 2565 (สพฐ . : หน่วยจัดเก็บข้อมูลหลัก /                   
สช. : หน่วยร่วมสนับสนุน) 
     4.1.4 อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับประถมศึกษา ตัวชี้วัดเพ่ิมเติม : ค่าเป้าหมายไว้ที่              
ร้อยละ 100 ภายในปี พ.ศ. 2564 (สกศ. : หน่วยจัดเก็บข้อมูลหลัก / ศทก. : หน่วยสนับสนุน) 
    4.1.5 อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษา ตัวชี้วัดเพ่ิมเติม : ค่าเป้าหมายระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ  100 มัธยมศึกษาตอนปลายร้อยละ  80 ภายในปี พ.ศ.2564 (สกศ.                                 
: หน่วยจัดเก็บข้อมูลหลัก / ศทก. : หน่วยสนับสนุน) 
  4.1.6 อัตราการส าเร็จการศึกษาของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตัวชี้วัดเพ่ิมเติม 
: ค่าเป้าหมายระดับประถมศึกษา ร้อยละ 100 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 100 ส่วนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ ร้อยละ 90 สายอาชีวศึกษา ร้อยละ 80 ภายในปี พ.ศ.2564 (สกศ.              
: หน่วยจัดเก็บข้อมูลหลัก / ศทก. : หน่วยสนับสนุน) 
 เป้าประสงค์ที่ 4.2 (SDG 4.2) : สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนเข้าถึงการพัฒนา 
การดูแล และการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ส าหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ ภายในปี  2573 
เพ่ือให้เด็กเหล่านั้นมีความพร้อมส าหรับการศึกษาระดับประถมศึกษา ประกอบด้วยตัวชี้วัด ดังนี้ 
  4.2.1 ร้อยละของเด็กอายุต่ ากว่า 5 ปี ที่มีพัฒนาการทางด้านสุขภาพ การเรียนรู้                    
และพัฒนาการทางบุคลิกภาพตามวัย ตัวชี้วัดหลัก : ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 92 ภายในปี พ.ศ.2564                
(สกศ. : หน่วยจัดเก็บข้อมูลหลัก สสช. และ UNICEF  สธ. / สป. : หน่วยสนับสนุน) 
  4.2.2 อัตราการเข้าเรียนปฐมวัย (อย่างน้อย 1 ปี ก่อนถึงเกณฑ์อายุเข้าเรียนประถมศึกษา) 
ตัวชี้วัดหลัก : ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 90 ภายในปี พ.ศ.2564 (สกศ., สสช. : หน่วยจัดเก็บข้อมูลหลัก / สป.              
: หน่วยร่วมสนับสนุน) 
 เป้าประสงค์ที่ 4.3 (SDG 4.3) : สร้างหลักประกันให้ชายและหญิงทุกคนเข้าถึงการศึกษาระดับ
อาชีวศึกษา อุดมศึกษา รวมถึงมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพในราคาที่สามารถจ่ายได้และมีคุณภาพ ภายในปี 2573 
ประกอบด้วยตัวชี้วัด ดังนี้ 
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  4.3.1 อัตราการเข้าเรียนของเยาวชนและผู้ใหญ่ ทั้งในระบบนอกระบบการศึกษา ตัวชี้วัดหลัก 
ประกอบด้วยตัวชี้วัดย่อยต่อไปนี้ 
  4.3.1.1 อัตราการเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทอาชีวศึกษา ตัวชี้วัดย่อย             
เทียบตัวชี้วัดทดแทน : ค่าเป้าหมาย สัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีวศึกษา : สายสามัญศึกษา 
45 : 55 ภายในปี พ.ศ. 2564 (สกศ., ศทก. : หน่วยจัดเก็บข้อมูลหลัก / สป. : หน่วยร่วมสนับสนุน) 
  4.3.1.2 อัตราการเข้าเรียนระดับอุดมศึกษา ตัวชี้วัดย่อยเทียบตัวชี้วัดทดแทน : ค่าเป้าหมาย 
ระดับอนุปริญญา ประเภทอาชีวศึกษา 60 ระดับอุดมศึกษา 50 ภายในปี พ.ศ.2564 (สกศ., ศทก.                           
: หน่วยจัดเก็บข้อมูลหลัก) 
    4.3.1.3 จ านวนผู้เรียนการศึกษานอกระบบระดับ ปวช. ตัวชี้วัดทดแทน : ค่าเป้าหมาย
ระหว่างก าหนด (ศทก. : หน่วยจัดเก็บข้อมูลหลัก / กศน. : หน่วยสนับสนุน) 
     4.3.1.4 จ านวนนักศึกษา/ผู้รับบริการหลักสูตรการอบรม ตัวชี้วัดย่อยภายใต้ตัวชี้วัดหลัก : 
ค่าเป้าหมายระหว่างก าหนด (สศก., ศทก. : หน่วยจัดเก็บข้อมูลหลัก / สป. : หน่วยร่วมสนับสนุน) 
     เป้าประสงค์ที่ 4.7 (SDG 4.7) : สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะที่จ าเป็น  
ส าหรับส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมไปถึงการศึกษาส าหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการมีวิถีชีวิต            
ที่ยั่งยืน สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคระหว่างเพศ การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความสงบสุข และไม่ใช้           
ความรุนแรง การเป็นพลเมืองของโลก และความนิยมในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการมีส่วนร่วม
ของวัฒนธรรมต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายในปี 2573 ประกอบด้วยตัวชี้วัด ดังนี้ 
    4.7.1 มีการด าเนินการเกี่ยวกับ (i) การศึกษาเพ่ือความเป็นพลเมืองโลก และ (ii) การจัด การศึกษา 
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงความเสมอภาคทางเพศและสิทธิมนุษยชน ซึ่งถูกให้ความส าคัญทุกระดับ            
ใน (a) นโยบายการศึกษาของประเทศ (b) หลักสูตร (c) ระดับการศึกษาของครูและ (d) การประเมินผล
นักเรียน ตัวชี้วัดหลัก (สป. : หน่วยจัดเก็บข้อมูลหลัก) 
 เป้าประสงค์ที่ 4.A  (SDG 4.A) : สร้างและยกระดับอุปกรณ์และเครื่องมือทางการศึกษา                  
ที่อ่อนไหวต่อเด็ก ผู้พิการ และเพศภาวะ และให้มีสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ปลอดภัย ปราศจาก             
ความรุนแรง ครอบคลุมและมีประสิทธิผลส าหรับทุกคน ประกอบด้วยตัวชี้วัด ดังนี้ 
  4.A.1 สัดส่วนของโรงเรียนที่มีการเข้าถึง (a) ไฟฟ้า (b) อินเทอร์เน็ตที่ใช้ในการเรียนการสอน 
(c) เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเรียนการสอน (d) โครงสร้างพ้ืนฐานและวัสดุอุปกรณ์ที่ได้รับการปรับ             
ให้เหมาะสมกับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ตัวชี้วัดหลัก (ศทก.สป. : หน่วยจัดเก็บข้อมูลหลัก / 
สป. : หน่วยร่วมสนับสนุน) 
   เป้าประสงค์ที่ 4.C  (SDG 4.C) : เพ่ิมจ านวนครูที่มีคุณวุฒิ รวมถึงการด าเนินการผ่านทางความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในการฝึกอบรมครูในประเทศก าลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด 
และรัฐก าลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก ภายในปี 2573 ตัวชี้วัดที่ก าหนด ประกอบด้วย 
      4.C.1 สัดส่วนของครูในระดับ (a) ก่อนประถมศึกษา (b) ประถมศึกษา (c) มัธยมศึกษาตอนต้น 
และ (d) มัธยมศึกษาตอนปลาย (ประเภทสามัญศึกษาและประเภทอาชีวศึกษา) ที่อย่างน้อยได้รับการอบรมคร ู
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(เช่น การฝึกอบรมการสอน) ทั้งก่อนประจ าการ (Pre-Service) หรือระหว่างประจ าการ ( In-Service)       
ในระดับ/เกณฑ์มาตรฐานของประเทศ ตัวชี้วัดหลัก : ค่าเป้าหมาย 100 (สกศ., สป. : หน่วยจัดเก็บข้อมูลหลัก) 

 11. แผนที่น าทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4 
Roadmap) ของจังหวัดนครราชสีมา 
                    สาระส าคัญของแผนที่น าทางฯ จังหวัดนครราชสีมา เห็นสมควรน าองค์ประกอบของแผนที่                 
น าทางฯ ที่ สศช. ก าหนดให้มาก าหนดเป็นเนื้อหาสาระของแผนที่น าทางฯ SDG4 Roadmap ดังนี้    

1. การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืน                      
ด้านการศึกษา (เป้าหมายหลักท่ี 4) 

2. การด าเนินงานเพ่ือบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน การก าหนดแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม เพ่ือขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (เป้าหมายหลักท่ี 4) 

ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
1. ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) เป้าหมายหลักการพัฒนาที่ย่ังยืนด้านการศึกษา (SDG4) 

ตามที่ สศช. ก าหนดให้การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ที่จะท าให้บรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นองค์ประกอบส าคัญของแผนที่น าทางฯ ที่หน่วยงานรับผิดชอบและ
ประสานงานหลักต้องด าเนินการ ซึ่งในการด าเนินงานจัดท าแผนที่น าทางฯ SDG4 Roadmap กระทรวง 
ศึกษาธิการได้น าผลการวิเคราะห์จากข้อมูลความเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายย่อยภายใต้เป้าหมายหลักที่ 4 
กับเป้าหมายการพัฒนาของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 2 การต่างประเทศ ประเด็นที่ 10 
ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต และประเด็นที่ 12 
การเรียนรู้ (จากส่วนที่ 3) ดังภาพด้านล่าง รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลความเชื่อมโยงจากห่วงโซ่คุณค่าของ
ประเทศไทย (Value Chain Thailand) ในเป้าหมายแผนแม่บทย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ในประเด็นที่เก่ียวข้องดังกล่าว 

                        ดังนั้น ในการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าของการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายหลักที่ 4 
จังหวัดนครราชสีมา จึงได้น าข้อมูลความสอดคล้องเชื่อมโยงข้างต้นมาใช้เป็นข้อมูลหลักในการวิเคราะห์เพ่ือหา
องค์ประกอบ หรือกิจกรรม และกระบวนการ และภายใต้องค์ประกอบ มีปัจจัยใดที่เกี่ยวข้องและท าให้           
การด าเนินงานสามารถบรรลุเป้าหมายหลักที่ 4 ได้ โดยในการวิเคราะห์ ต้องวิเคราะห์หาความสอดคล้อง
เชื่อมโยงและสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของกระบวนการการด าเนินงาน (ต้นทาง) ไปจนกระทั่ง
สิ้นสุดกระบวนการการด าเนินงาน (ปลายทาง) ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้ ซึ่งแนวทาง              
การด าเนินงาน คือ น าองค์ประกอบ กระบวนการและปัจจัยจากห่วงโซ่คุณค่าของแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ทั้ง 4 ประเด็นที่เกี่ยวข้อง ที่ สศช. ได้จัดท าไว้แล้ว และการวิเคราะห์ข้อมูลบริบทและสภาวะ
แวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของประเทศไทย เช่น แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา                   
กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล              
ที่เก่ียวข้องกับการศึกษา และนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ศึกษาธิการที่เก่ียวข้องเชื่อมโยงกับเป้าหมาย 
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การพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายหลักที่ 4 มาวิเคราะห์ สังเคราะห์หาองค์ประกอบและปัจจัยส าคัญที่ส่งผลให้
การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายหลักท่ี 4 ได้ซึ่งผลการสังเคราะห์ข้อมูล 

2. การวิเคราะห์และจัดท าแผนงาน/โครงการ/การด า เนินงาน/การพัฒนา                         
เพื่อขับเคลื่อน SDG4 Roadmap สู่การปฏิบัติ  

ตามแนวทางการด าเนินงานของแผนการขับเคลื่อนฯ Thailand’s SDGs Roadmap 
ก าหนดให้มีการจัดท าโครงการ/การด าเนินงาน/การพัฒนาเพ่ือบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ดังนั้น 
เพ่ือให้การด าเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 4 ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ หน่วยงานรับผิดชอบและประสานงานหลัก และหน่วยงานสนับสนุน จึงได้
ร่วมกันก าหนดแนวทางการด าเนินงาน เพ่ือจัดท าโครงการ/กิจกรรมการด าเนินงาน ดังมีรายละเอียดดังนี้ 

เป้าหมายย่อย (Target) 4.1 สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิง ทุกคนส าเร็จการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพ เท่าเทียม และไม่มีค่าใช้จ่าย น าไปสู่ผลลัพธ์ทางการเรียนที่มี
ประสิทธิผล ภายในปี พ.ศ. 2573 
ตัวช้ีวัด (Global Indicator) 4.1.1 สัดส่วนของเด็ก/เยาวชนใน (ก) ระดับชั้น ป.2 หรือ ป.3 (ข) ป.6 และ 
(ค) ม.3 ที่มีความสามารถตามเกณฑ์ขั้นต่ าเป็นอย่างน้อย ใน (1) ด้านการอ่าน และ (2) ด้านคณิตศาสตร์     
หรือการคิดค านวณ จ าแนกตามเพศ 

             4.1.2 อัตราการส าเร็จการศึกษา (ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น 
และมัธยมศึกษาตอนปลาย) 
เป้าหมายย่อย (Target)  4.2 สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนเข้าถึงการพัฒนา การดูแล 
และการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ส าหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ เพ่ือให้เด็ก เหล่านั้นมี                
ความพร้อมส าหรับการศึกษาระดับประถมศึกษา ภายในปี พ.ศ. 2573 

ตัวชี้วัด (Global Indicator)  4.2.1 ร้อยละของเด็กอายุต่ ากว่า 5 ปี ที่มีพัฒนาการทางด้านสุขภาพ             
การเรียนรู้ และพัฒนาการทางบุคลิกภาพตามวัย จ าแนกตามเพศ 
                                        4.2.2 อัตราการเข้าเรียนปฐมวัย (อย่างน้อย 1 ปี ก่อนถึงเกณฑ์อายุ              
เข้าเรียนประถมศึกษา) จ าแนกตามเพศ 
เป้าหมายย่อย (Target)  4.3 สร้างหลักประกันให้ชายและหญิงทุกคนเข้าถึงการศึกษา อาชีวศึกษา 
อุดมศึกษา รวมถึงมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ ในราคาที่สามารถจ่ายได้ ภายในปี พ.ศ. 2573 
ตัวช้ีวัด (Global Indicator)  4.3.1 อัตราการเข้าเรียนของเยาวชนและผู้ใหญ่ ทั้งในระบบ นอกระบบ
การศึกษา รวมทั้งการฝึกอบรมในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา จ าแนกตามเพศ 
เป้าหมายย่อย (Target)  4.4 เพ่ิมจ านวนเยาวชนและผู้ใหญ่ที่มีทักษะที่เกี่ยวข้องจ าเป็น รวมถึงทักษะ
ทางด้านเทคนิคและอาชีพส าหรับการจ้างงาน การมีงานที่มีคุณค่า และการเป็นผู้ประกอบการภายในปี พ.ศ. 2573 
ตัวช้ีวัด (Global Indicator)  4.4.1 สัดส่วนของเยาวชน/ผู้ใหญ่ที่มีทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร จ าแนกตามประเภททักษะ 
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เป้าหมายย่อย (Target)  4.5 ขจัดความเหลี่อมล้ าทางเพศด้านการศึกษา และสร้างหลักประกันว่ากลุ่มที่
เปราะบาง ซึ่งรวมถึงผู้พิการ ชนพื้นเมือง และเด็ก เข้าถึงการศึกษาและการฝึกอาชีพทุกระดับอย่างเท่าเทียม 
ภายในปี พ.ศ. 2573 
ตัวชี้วัด (Global Indicator)  4.5.1 ดัชนีความเท่าเทียมกัน (ผู้หญิง-ผู้ชาย/ในเขต-นอกเขตเมือง/ความมั่งคั่ง
สูง-ต่ า และอ่ืน ๆ เช่น สถานะความพิการ คนพ้ืนเมือง และคนที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งหากมีข้อมูล) 
ส าหรับทุกตัวชี้วัดที่ในรายการนี้ที่สามารถแยกได้ 
เป้าหมายย่อย (Target)  4.6 สร้างหลักประกันว่าเยาวชนทุกคนและผู้ใหญ่ ทั้งชายและหญิงในสัดส่วนสูง 
สามารถอ่านออกเขียนได้และค านวณได้ ภายในปี พ.ศ. 2573 

ตัวชี้วัด (Global Indicator) 4.6.1 สัดส่วนของประชากรในกลุ่มอายุที่ก าหนดมีความรู้ความสามารถ
ส าหรับการท างานในด้าน ก) การอ่านออกเขียนได้ ข) ทักษะในการค านวณจ าแนกตามเพศ 
เป้าหมายย่อย (Target)  4.7 สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะที่จ าเป็นส าหรับ
ส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมไปถึง การศึกษาส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนและการมีวิถีชีวิต ที่ยั่งยืน            
สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคระหว่างเพศ การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความสงบสุขและการไม่ใช้ความรุนแรง 
การเป็นพลเมืองของโลก และความชื่นชมในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการที่วัฒนธรรมมีส่วนช่วยให้
เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายในปี พ.ศ. 2573 
ตัวชี้ วัด (Global Indicator) 4.7.1 ระดับการด าเนินการเพ่ือบรรจุ ( i) การศึกษาเพ่ือความเป็น                 
พลเมืองโลก และ (ii) การจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นเรื่องหลักใน (ก) นโยบายการศึกษาของ
ประเทศ (ข) หลักสูตร (ค) การศึกษาของครู และ (ง) การประเมินผลนักเรียน 
เป้าหมายย่อย (Target)  4.a สร้างและยกระดับสถานศึกษา ตลอดจนเครื่องมือและอุปกรณ์การศึกษาที่อ่อนไหว
ต่อเด็ก ผู้พิการ และเพศภาวะ และจัดให้มีสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ปลอดภัยปราศจากความรุนแรง 
ครอบคลุมและมีประสิทธิผลส าหรับทุกคน 

ตัวชี้วัด (Global Indicator)  4.a.1 สัดส่วนของโรงเรียนที่มีการเข้าถึงบริการขั้นพ้ืนฐาน จ าแนก            
ตามประเภทบริการ (สัดส่วนของโรงเรียนที่มีการเข้าถึง (a) ไฟฟ้า (b) อินเทอร์เน็ตที่ใช้ในการเรียนการสอน 
(c) เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเรียนการสอน (d) โครงสร้างพ้ืนฐาน และวัสดุอุปกรณ์ที่ได้รับการปรับให้
เหมาะสมกับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย (e) น้ าดื่มพ้ืนฐาน (f) สิ่งอ านวยความสะดวกพ้ืนฐาน
ด้านสุขอนามัยที่แบ่งแยกตามเพศ และ (g) สิ่งอ านวยความสะดวกพ้ืนฐานในการท าความสะอาดมือ          
(ตามนิยามตัวชี้วัดของ WASH ในเรื่อง น้ า สุขอนามัย และสุขลักษณะส าหรับทุกคน) 
เป้าหมายย่อย (Target) 4.b เพ่ิมจ านวนทุนการศึกษาทั่วโลกที่ให้แก่ประเทศก าลังพัฒนา โดยเฉพาะ
ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด รัฐก าลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก และประเทศในทวีปแอฟริกาเพ่ือเข้าศึกษาต่อ
ในระดับ อุดมศึกษา รวมถึงการฝึกอาชีพ และโปรแกรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านเทคนิค 
วิศวกรรม และวิทยาศาสตร์ ในประเทศพัฒนาแล้วและประเทศก าลังพัฒนาอ่ืน ๆ ภายในปี พ.ศ. 2573 

ตัวชี้วัด (Global Indicator)  4.b.1 ปริมาณความช่วยเหลือเพ่ือการพัฒนาอย่างเป็นทางการ (ODA)             
ที่เป็นทุนการศึกษา จ าแนกตามสาขาและประเภทการศึกษา 
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เป้าหมายย่อย (Target)  4.c เพ่ิมจ านวนครูที่มีคุณวุฒิ รวมถึงการด าเนินการผ่านความร่วมมือระหว่างประเทศ
ในการฝึกอบรมครูในประเทศก าลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด และรัฐก าลังพัฒนา          
ที่เป็นเกาะขนาดเล็ก ภายในปี พ.ศ. 2573 
ตัวชี้วัด (Global Indicator)  4.c.1 สัดส่วนของครูที่มีคุณวุฒิเหมาะสมในการจัดการศึกษาพ้ืนฐาน 
จ าแนกตามระดับการศึกษา สัดส่วนของครูในระดับ (a) ก่อนประถมศึกษา (b) ประถมศึกษา                            
(c) มัธยมศึกษาตอนต้น และ (d) มัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้ซึ่งอย่างน้อยได้รับการฝึกอบรม (เช่น การฝึกอบรม
การสอน) ซึ่งต้องด าเนินการก่อนหรือระหว่าง ช่วงที่ท าการสอนในระดับที่เก่ียวข้องของแต่ละประเทศ 

12. นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
     1. การจัดการศึกษาเพ่ือความปลอดภัย  

1.1 เร่งสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาเพ่ือเพ่ิมความเชื่อมั่นของสังคม และป้องกัน จากภัย
คุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ และภัยอ่ืนๆ โดยมีการด าเนินการตามแผนและมาตรการด้านความปลอดภัย ให้แก่
ผู้เรียน ครู และบุคลากรในรูปแบบต่างๆ อย่างเข้มข้น รวมทั้งด าเนินการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม 
ประเมินผลการด าเนินการและแสวงหาสถานศึกษาที่ด าเนินการได้ดีเยี่ยม (Best Practice) เพ่ือปรับปรุง 
พัฒนาและขยายผลต่อไป  

1.2 เร่งปลูกฝังทัศนคติ พฤติกรรม และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง โดยบูรณาการอยู่ในกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ เพ่ือสร้างโอกาสในการเรียนรู้และสร้างภูมิคุ้มกันควบคู่กับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในเชิงบวกและ
สร้างสรรค์ พร้อมทั้งหาแนวทางวิธีการปกป้องคุ้มครองต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น กับผู้เรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  

   1.3 เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและ พฤติกรรม  
ที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคต  

   1.4 เร่งพัฒนาบทบาทและภารกิจของหน่วยงานด้านความปลอดภัยที่มีอยู่ ในทุกหน่วยงาน 
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้ด าเนินการอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ  

2. การยกระดับคุณภาพการศึกษา  
    2.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาน าหลักสูตรฐานสมรรถนะไปสู่การปฏิบัติอย่างเต็ม

รูปแบบเพ่ือสร้างสมรรถนะที่ส าคัญจ าเป็นส าหรับศตวรรษที่ 21 ให้กับผู้เรียน  
   2.2 จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ค้นพบพรสวรรค์ ความสนใจ ความถนัดในอาชีพ ของตนเอง 

ด้วยการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) ทั้งในห้องเรียน สถานประกอบการ รวมทั้งการ
เรียนรู้ ผ่านแพลตฟอร์มและห้องดิจิทัลให้ค าปรึกษาแนะน า  

   2.3 พัฒนาและบูรณาการกระบวนการจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผลฐานสมรรถนะ     
สู่การปฏิบัติในชั้นเรียน เพ่ือสร้างความฉลาดรู้ด้านการอ่าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างตรรกะความคิด
แบบเป็นเหตุเป็นผลให้นักเรียนไทยสามารถแข่งขันได้กับนานาชาติ 
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   2.4 พัฒนาทักษะดิจิทัลและภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) ส าหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย เพ่ือรองรับ
การเปลี่ยนแปลงสู่สังคมดิจิทัลในโลกยุคใหม่  

   2.5 พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม ให้มี
ความทันสมัย น่าสนใจ เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น และการ
เสริมสร้างวิถีชีวิตของความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง  

   2.6 จัดการเรียนรู้ตามความสนใจรายบุคคลของผู้เรียนผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม ที่หลากหลาย
และแพลตฟอร์มการเรียนรู้อัจฉริยะที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ สื่อการสอนคุณภาพสูง
รวมทั้งมีการประเมินและพัฒนาผู้เรียน  

   2.7 ส่งเสริมการให้ความรู้และทักษะด้านการเงินและการออม (Financial Literacy) ให้กับ
ผู้เรียน โดยบูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง กองทุนการออมแห่งชาติ 
(กอช.) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารออมสิน สหกรณ์ ฯลฯ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ โครงการ และกิจกรรม
ต่าง ๆ และการเผยแพร่สื่อแอนิเมชันรอบรู้เรื่องเงิน รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการลงทุน เชิงพาณิชย์เพ่ือให้เกิด
ผลตอบแทนที่สูงขึ้น 

   2.8 ปรับโฉมศูนย์วิทยาศาสตร์และศูนย์การเรียนรู้ ให้มีรูปลักษณ์ที่ทันสมัย สวยงาม ร่มรื่น  
จูงใจ ให้เข้าไปใช้บริการ โดยมีมุมค้นหาความรู้ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย มุมจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ 
คิดวิเคราะห์ของผู้เรียน หรือกลุ่มผู้เรียน และการร่วมกิจกรรมกับครอบครัว หรือจัดเป็นฐานการเรียนรู้  ด้านต่าง ๆ 
ที่ผู้เรียนและประชาชนสามารถมาลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม และได้รับเอกสารรับรอง การเข้าร่วมกิจกรรม 
เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้องหรือสะสมหน่วยการเรียนรู้ (Credit Bank) ได้รวมทั้งมีบริเวณพักผ่อน
ที่มีบริการลักษณะบ้านสวนกาแฟเพ่ือการเรียนรู้ เป็นต้น  

   2.9 ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาให้มีการน าผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ไปใช้ใน
การวางแผนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  

   2.10 พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพสถานศึกษาที่เน้นสมรรถนะและผลลัพธ์ที่ตัวผู้เรียน  
3. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย  
   3.1 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูล ในการ

ส่งต่อไปยังสถานศึกษาในระดับที่สูงขึ้น โดยเฉพาะระดับการศึกษาภาคบังคับ เพ่ือป้องกันเด็กตกหล่น และ
เด็กออกกลางคัน  

   3.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไปทุกคน เข้าสู่ระบบ การศึกษา
เพ่ือรับการพัฒนาอย่างรอบด้าน มีคุณภาพ ตามศักยภาพ ตามวัยและต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ โดยบูรณาการ
ร่วมงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

   3.3 พัฒนาข้อมูลและทางเลือกที่หลากหลายให้กับผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายพิเศษ และกลุ่ม
เปราะบาง รวมทั้งกลุ่ม NEETs ในการเข้าถึงการศึกษา การเรียนรู้ และการฝึกอาชีพ อย่างเท่าเทียม  

   3.4 พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว (Home School) 
และการเรียนรู้ที่บ้านเป็นหลัก (Home–based Learning)  
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4. การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน  
  4.1 พัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น แบบโมดูล (Modular 

System) มีการบูรณาการวิชาสามัญและวิชาชีพในชุดวิชาชีพเดียวกัน เชื่อมโยงการจัดการอาชีวศึกษา
ทั้งในระบบ นอกระบบและระบบทวิภาคี รวมทั้งการจัดการเรียนรู้แบบต่อเนื่อง (Block Course) เพ่ือสะสม 
หน่วยการเรียนรู้ (Credit Bank) ร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการอาชีวศึกษาอย่างเข้มข้น
เพ่ือการมีงานท า  

  4.2 ขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนาก าลังคนตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ และยกระดับ 
สมรรถนะก าลังคนตามกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน และมาตรฐานสากล รวมทั้งขับเคลื่อนความเป็นเลิศ 
ทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) โดยความร่วมมือกับภาคเอกชนและสถานประกอบการ ในการผลิต
ก าลังคนที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ  

  4.3 พัฒนาสมรรถนะอาชีพที่สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจ โดยการ Re-skill Up-skill 
และ New skill เพ่ือให้ทุกกลุ่มเป้าหมายมีการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น พร้อมทั้งสร้างช่องทางอาชีพ ในรูปแบบ
หลากหลายให้ครอบคลุมผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งผู้สูงอายุ โดยมีการบูรณาการ ความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

  4.4 ส่งเสริมการพัฒนาแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  
ตามสมรรถนะที่จ าเป็นในการเข้าสู่อาชีพ และการน าผลการทดสอบไปใช้คัดเลือกเข้าท างาน ศึกษาต่อ 
ขอรับประกาศนียบัตรมาตรฐานสมรรถนะการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) การขอรับวุฒิบัตรสมรรถนะ 
ภาษาอังกฤษ (English Competency)  

  4.5 จัดตั้งศูนย์ให้ค าปรึกษาการจัดตั้งธุรกิจ  (ศูนย์ Start up)  ภายใต้ศูนย์พัฒนาอาชีพ  
และการเป็นผู้ประกอบการ และพัฒนาศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา เพ่ือการส่งเสริม และพัฒนา 
ผู้ประกอบการด้านอาชีพทั้งผู้เรียนอาชีวศึกษาและประชาชนทั่วไป โดยเชื่อมโยงกับ กศน. และสถาน 
ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนที่สอดคล้องกับการประกอบอาชีพในวิถีชีวิตรูปแบบใหม่  

  4.6 เพ่ิมบทบาทการอาชีวศึกษาในการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการและก าลัง แรงงาน
ในภาคเกษตร โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรอัจฉริยะ (Smart Farmer) และกลุ่มยุวเกษตรกรอัจฉริยะ (Young 
Smart Farmer) ที่สามารถรองรับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้  

  4.7 ส่งเสริม และสนับสนุนการผลิตและพัฒนาก าลังคนทุกช่วงวัยเพ่ือการมีงานท า       
โดยบูรณาการความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกับหน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และสถาบันสังคมอ่ืน  

  4.8 พัฒนาหลักสูตรอาชีพส าหรับกลุ่มเป้าหมายผู้อยู่นอกระบบโรงเรียนและประชาชน    
ที่สอดคล้องมาตรฐานอาชีพ เพ่ือการเข้าสู่การรับรองสมรรถนะและได้รับคุณวุฒิวิชาชีพตามกรอบคุณวุฒิ 
แห่งชาติ รวมทั้งสามารถน าผลการเรียนรู้และมวลประสบการณ์เทียบโอนเข้าสู่การสะสมหน่วยการเรียนรู้ 
(Credit Bank) ได้  

5.  การส่ ง เสริมสนับสนุนวิ ชาชีพครู  บุคลากรทางการศึกษาแ ละบุคลากรสั งกัด 
กระทรวงศึกษาธิการ     
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5.1 ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินการตามหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะแนวใหม่  
Performance Appraisal (PA) โดยใช้ระบบการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา ระบบ Digital Performance Appraisal (DPA)  

  5.2 ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินการพัฒนาสมรรถนะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ตามกรอบ
ระดับสมรรถนะดิจิทัล (Digital Competency)  ส าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับการศึกษา   
ขั้นพ้ืนฐานและระดับอาชีวศึกษา  

  5.3 พัฒนาครูให้มีความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการจัดการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ รวมทั้งให้เป็นผู้วางแผนเส้นทางการเรียนรู้ การประกอบอาชีพ และ
การด าเนินชีวิตของผู้เรียนได้ตามความสนใจและความถนัดของแต่ละบุคคล  

  5.4 พัฒนาขีดความสามารถของข้าราชการพลเรือนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้มี
สมรรถนะที่สอดคล้องและเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและการเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคต  

  5.5 เร่งรัดการด าเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ควบคู่กับ
การให้ความรู้ด้านการวางแผนและการสร้างวินัยด้านการเงินและการออม  

6. การพัฒนาระบบราชการและการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล  
 6.1 ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการ 4.0 ด้วยนวัตกรรม และการน าเทคโนโลยี ดิจิทัล    

มาเป็นกลไกหลัก ในการด าเนินงาน (Digitalize Process) การเชื่อมโยงและแบ่งปันข้อมูล (Sharing Data)  
การส่งเสริมความร่วมมือบูรณาการกับภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก  

  6.2 ปรับปรุงประสิทธิภาพของเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถใช้งาน เครือข่าย
สื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือรองรับระบบราชการ 4.0 สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ในทุกเวลา ทุกสถานที่ ทุกอุปกรณ์และทุกช่องทาง  

  6.3 ปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา โดยยึดหลัก  
ความจ าเป็นและใช้พื้นที่เป็นฐาน ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ  

  6.4 น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ ในระบบการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทาง        
การศึกษาในต าแหน่งและสายงานต่าง ๆ  

  6.5 ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานของส่วนราชการให้เป็นไปตามกลไกการประเมิน 
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

7. การขับเคลื่อนกฎหมายการศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติ เร่งรัดการด าเนินการ จัดท า
กฎหมายล าดับรองและแผนการศึกษาแห่งชาติเพ่ือรองรับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติควบคู่กับ    
การสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง  

แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ  
1. ให้ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ น านโยบายและจุดเน้นของ 

กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ข้างต้น เป็นกรอบแนวทางในการจัดการศึกษา
โดยด าเนินการจัดท าแผนและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
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2. ให้มีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษา 
ของกระทรวงศึกษาธิการ สู่การปฏิบัติระดับพ้ืนที่ ท าหน้าที่ตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผล ในระดับนโยบาย 
และจัดท ารายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ทราบตามล าดับ  

3. กรณีมีปัญหาในเชิงพ้ืนที่หรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ให้ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลและ 
ด าเนินการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ก่อน โดยใช้ภาคีเครือข่ายในการแก้ไขข้อขัดข้อง พร้อมทั้งรายงานต่อ 
คณะกรรมการติดตามฯ ตามข้อ 2 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
ตามล าดับ  

4. ส าหรับภารกิจของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่ปฏิบัติในลักษณะงานในเชิงหน้าที่ 
(Function) งานในเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิงพ้ืนที่ (Area) ซึ่งได้ด าเนินการอยู่ก่อนแล้ว หากมี
ความสอดคล้องกับหลักการนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ข้างต้น ให้ถือเป็นหน้าที่ของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งรัด ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ  
ให้การด าเนินการเกิดผลส าเร็จ และมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม  

13. แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2566 – 2570) ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  

    การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นการศึกษาเพ่ือเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศ โดยมี

เป้าหมายผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะที่จ าเป็น สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว 

สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีวินัย มีนิสัยใฝ่การเรียนรู้ และเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิ

และหน้าที่ มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ ในระยะเวลา 

5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ดังนี้ 

วิสัยทัศน์  

 “เด็กและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความสุข และมีเป้าหมาย ได้รับการพัฒนาตนเอง           

เต็มศักยภาพ อย่างมีคุณภาพ” 

พันธกิจ  

 1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศของผู้ เรียนให้มีสมรรถนะตามศักยภาพ  
และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตร และทักษะที่
จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
 2. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความเชี่ยวชาญในการจัดการศึกษา  
ที่ตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศ  
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 3. พัฒนาสถานศึกษาและระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับให้มีความปลอดภัย  
และจัดการศึกษาเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals : 
SDGs) เสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์ และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 4 .  เ พิ ่ม โอกาส ความ เสมอภาค ลดความเหลื ่อมล้ า  ให ้ผู ้เ ร ียนท ุกคนได ้ร ับบร ิการ  
ทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
 5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการของหน่วยงานในสังกัดให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
เหมาะสมกับบริบท 

เป้าประสงค์ 

 1. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และ
ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและ
หน้าที่อย่างมีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภูมิใจในความเป็นไทย 
   2. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่เสมอภาค  
มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน สอดคล้องกับศักยภาพ ให้เป็นผู้มีสมรรถนะและทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษ
ที่ 21 
 3. เด็กกลุ่มเสี ่ยงที่จะออกจากระบบการศึกษา เด็กตกหล่น และเด็กออกกลางคัน ได้รับ 
การช่วยเหลือให้ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

4. ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ได้รับการดูแลความปลอดภัยจาก    
ภัยคุกคาม 9 รูปแบบ ได้แก่ ภัยยาเสพติด ภัยความรุนแรง ภัยพิบัติต่างๆ อุบัติเหตุ โรคอุบัติใหม่ 
ฝุ ่น PM 2.5 การค้ามนุษย์ การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงอาชญากรรมไซเบอร์ สามารถ
ปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ า และรองรับวิถีชีวิตใหม่ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การมีสุขภาวะที่ดี 
 5. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
ของเทคโนโลยี มีสมรรถนะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ รวมทั้ง  
จิตวิญญาณความเป็นครู 
 6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ( Sustainable 
Development Goals : SDGs) ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 7.  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา      
มีการน าระบบข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ        
มีระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท  
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กลยุทธ์ 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
 เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
 1. ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการดูแลความปลอดภัยจากภัยคุกคาม 9 รูปแบบ ได้แก่ 
ภัยยาเสพติด ภัยความรุนแรง ภัยพิบัติต่าง ๆ อุบัติเหตุ โรคอุบัติใหม่ ฝุ่น PM 2.5 การค้ามนุษย์ การคุกคาม
ในชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงอาชญากรรมไซเบอร์ 
 2. ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการดูแลความปลอดภัยและสามารถปรับตัวต่อ
โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ า 
 3. สถานศึกษา ได้รับการพัฒนาให้มีความปลอดภัย และจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4. สถานศึกษา ได้รับการส่งเสรมิให้มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพ่ือความปลอดภัย
ของผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ 2  เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 

 เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
 1. ประชากรวัยเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาคจนจบ
การศึกษาภาคบังคับ 
 2. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับการส่งเสริมให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาค
จนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 3. เด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส ได้รับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  
 4. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเต็มตามศักยภาพ    
 5. เด็กกลุ่มเสี่ยงที่จะออกจากระบบการศึกษา เด็กตกหล่น และเด็กออกกลางคัน ได้รับการช่วยเหลือ
ให้ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
กลยุทธ์ที่ 3  ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

 เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
 1. เด็กปฐมวัยในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีพัฒนาการสมวัย 
   2. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่น 
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่  
อย่างมีความรับผิดชอบ  
   3. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน 
สอดคล้องกับศักยภาพ ให้เป็นผู้มีสมรรถนะและทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21   
 4. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี มีสมรรถนะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ รวมทั้งจิตวิญญาณความเป็นครู 
 5. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals : 
SDGs) ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
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 6. สถานศึกษา สามารถจัดการเรียนรู้ เชิงรุก (Active Learning) และมีระบบการวัดและ
ประเมินผลเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for Learning) ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
ยืดหยุ่นตอบสนองต่อความถนัดและความสนใจของผู้ เรียน เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ เป็นรายบุคคล 
(Personalized Learning)  

กลยุทธ์ที่ 4  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

 เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
 1. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา 
มีการน าระบบข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ  
 2. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา  
มีระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐาน 
 3. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา 
มีระบบการจัดสรรทรัพยากร โดยเฉพาะการบริหารงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท 
 4. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา 
มีการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท 
 5. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา 
มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม ที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท 
 6. สถานศึกษาในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพ ที่เหมาะสมกับบริบท 
 7. สถานศึกษาที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพ ที่เหมาะสมกับบริบท 

ก.  นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
1. ด้านความปลอดภัย  

1.1 พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นพ้ืนที่ปลอดภัย ของผู้เรียนทุกคน พร้อมเสริมสร้างระบบและ
กลไกในการดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มข้น ให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา จากโรคภัยต่าง ๆ              
ภัยพิบัติ และภัยคุกคามทุกรูปแบบ 

1.2 ส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
1.3 สร้างภูมิคุ้มกัน การรู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยีในการด าเนินชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) 

และชีวิตวิถีปกติต่อไป (Next Normal) 
2. ด้านโอกาสและการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

2.1 ส่งเสริม สนับสนุน ให้เด ็กปฐมวัยที ่ม ีอายุ 3-6 ปี ทุกคน เข้าสู ่ระบบการศึกษา       

สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการดูแลปกป้อง เพื่อให้มีพัฒนาการครบทุกด้าน โดยการมี

ส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2.2 จัดการศึกษาให้ผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้เข้าถึงโอกาส ความเสมอภาค                  

และได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะส าหรับศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพในอนาคตให้สอดคล้องกับ  

ความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ  
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2.3 จัดการศึกษาให้ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้รับโอกาสในการพัฒนาเด็กตามศักยภาพ 

2.4 ส่งเสริมเด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและจัดหาทางเลือก                        

ในการเข้าถึงการเรียนรู้ การฝึกอาชีพ เพ่ือให้มีทักษะในการด าเนินชีวิต สามารถพ่ึงตนเองได้ 

2.5 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นรายบุคคล   

เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลในการบริหารจัดการศึกษา โดยเฉพาะการดูแลและป้องกันไม่ให้นักเรียนหลุดออกจาก

ระบบการศึกษา และช่วยเหลือเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบ 

3. ด้านคุณภาพ 

3.1 ส่งเสริม สนับสนุน สถานศึกษาที่มีความพร้อม ให้น าหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานที่เน้นสมรรถนะไปใช้ตามศักยภาพของสถานศึกษา ให้สามารถออกแบบหลักสูตรที่เหมาะสมกับ

ความต้องการและบริบท 

3.2 พัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่เหมาะสมตามช่วงวัย สามารถจัดการตนเอง มีการคิด

ขั้นสูง มีความสามารถในการสื่อสาร สามารถจัดระบบและกระบวนการท างานของตนเองและร่วมกับผู้อ่ืน 

โดยใช้การรวมพลังท างานเป็นทีม เป็นพลเมืองที่ดี มีศีลธรรม และอยู่ร่วมกับธรรมชาติ และวิทยาการอย่าง

ยั่งยืน รวมทั้งมีความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

3.3 จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 น าไปสู่การมีอาชีพ มีงานท า และ

ส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

3.4 ส่งเสริม และพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลคุณภาพผู้เรียน ให้ควบคู่การเรียนรู้

น าไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้และสมรรถนะของผู้เรียนเป็นรายบุคคล รวมทั้งส่งเสริมการน าระบบธนาคาร

หน่วยกิตมาใช้ในการเทียบโอนผลการเรียนรู้และประสบการณ์ต่างๆ ของผู้เรียนในสถานศึกษา 

3.5 พัฒนา ส่งเสริม ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา                    

รวมทั้งบุคลากรสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานต าแหน่ง

และมาตรฐานวิชาชีพ 

4. ด้านประสิทธิภาพ 

4.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยการกระจายอ านาจและใช้พ้ืนที่เป็นฐาน  

ที่มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นส าคัญ ตามหลักธรรมาภิบาล 

4.2 น าเทคโนโลยีดิจิทัลและการจัดการฐานข้อมูล มาใช้เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหาร                       

จัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน และการเรียนรู้ของผู้เรียน 

4.3 ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพใช้ พ้ืนที่เป็นฐาน ใช้นวัตกรรมใน          
การขับเคลื่อนบริหารจัดการโดยใช้ทรัพยากรร่วมกัน และแสวงหาการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทุกระดบั เพ่ือให้ประสบผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 
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4.4 ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ
โรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ และโรงเรียนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 

4.5 เพ่ิมประสิทธิภาพการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และปรับกระบวนการนิเทศ 
ติดตาม และประเมินผลการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้สอดรับกับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) และชีวิตวิถีปกติ
ต่อไป (Next Normal) 

ข. จุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
1. เร่งแก้ปัญหากลุ่มผู้เรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 

โดยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา ฟ้ืนฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss Recovery) ให้กับ
ผู้เรียนทุกระดับ รวมทั้งลดความเครียดและสุขภาพจิตของผู้เรียน 

2. เสริมสร้างระบบการกลไกในการดูแลความปลอดภัยนักเรียน ด้วย ระบบมาตรฐาน                  
ความปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Platform) 

3. ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุ 3 – 6 ปี และผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เข้าถึงโอกาส
ทางการศึกษา และป้องกันการหลุดออกจากระบบ รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคันและ    
เด็กพิการที่ค้นพบจากการปักหมุดบ้านเด็กพิการให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา 

4. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นสมรรถนะและการจัดท ากรอบหลักสูตร รวมทั้งจัดกระบวนการ
เรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม ให้เหมาะสมตามวัยของผู้เรียน 

5. จัดการอบรมครูโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ควบคู่กับการให้ความรู้ด้านการวางแผนและการสร้างวินัย
ด้านการเงินและการออม เพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินครู 

6. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและ               
มีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบ (Active Learning) มีการวัด       
และประเมินผลในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้และสมรรถนะของผู้เรียน (Assessment for Learning)      
ทุกระดับ 

7. ยกระดับคุณภาพของนักเรียนประจ าพักนอน ส าหรับโรงเรียนที่อยู่ในพ้ืนที่สูง ห่างไกล และ    
ถิ่นทุรกันดาร 

8. มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ทุกระดับ 
9. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยการกระจายอ านาจและใช้พ้ืนที่เป็นฐาน      

เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง โดยการจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณ (Block Grant) ตามหลักธรรมาภิบาลให้กับ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 

ค. นโยบายเร่งด่วน (Quick Policy) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1. พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 ใน 4 ด้าน ตัวชี้วัด ระดับความส าเร็จ

ของการจัดการศึกษาตามแนวพระบรมราโชบายรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ  
2. ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง คุณธรรม จริยธรรม ตัวชี้วัด ความส าเร็จของการส่งเสริมการเรียนรู้

ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง คุณธรรมจริยธรรม  
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3. การศึกษากับการพัฒนาประชาธิปไตย ผ่านสภานักเรียน ตัวชี้วัด ระดับความส าเร็จของ     
การส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน โดยใช้กระบวนการสภานักเรียน  

4. การจัดการศึกษาปฐมวัย ตัวชี้วัด ระดับความส าเร็จของการจัดการศึกษาปฐมวัยอย่างมี
คุณภาพ  

5. Active Learning ตัวชี้วัด ระดับความส าเร็จของการพัฒนาผู้ เรียนตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  

6. พาน้องกลับมาเรียน ตัวชี้วัด ระดับความส าเร็จของการด าเนินการ "พาน้องกลับมาเรียน“  
7. โรงเรียนคุณภาพ ตัวชี้วัด ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก (โรงเรียน 

คุณภาพ) และการใช้ทรัพยากรร่วมกันได้ส าเร็จตามเป้าหมาย  
8. Learning loss ตัวชี้วัด ระดับความส าเร็จของการแก้ไขภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning 

Loss) ของผู้เรียน  
9. RT NT O-Net และเรื่องการอ่านออกเขียนได้ ตัวชี้วัด ระดับความส าเร็จของการน าผล RT 

หรือ NT หรือ O-NET หรือผลการประเมิน คุณภาพผู้เรียนอื่น ๆ ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
10. ความปลอดภัย ตัวชี้วัด ระดับความส าเร็จของการจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย และ

การบริหารสถานการณ์ที่เกิดขึ้น  
ตัวชี้วัดเพ่ิมเติม ระดับความส าเร็จของการค้นพบต้นแบบ นักเรียน ครู ผู้บริหาร ชุมชน ที่เป็นเลิศ 

ด้านการศึกษาและการสนับสนุนการศึกษา 

14. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 
      ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 
      1. ส่งเสริม พัฒนา และยกระดับด้านการเกษตร และเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง 
      2. ส่งเสริม พัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน 

อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
      3. เสริมสร้างและพัฒนาคน ชุมชน เมือง และการยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือ

สังคมคุณภาพสูง 
      4. ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุลและยั่งยืน 
      5. ยกระดับด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

     “ศูนย์กลางโครงข่ายคมนาคมและการท่องเที่ยวของภูมิภาค นวัตกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรม
สังคมคุณภาพสูง” 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาของจังหวัดนครราชสีมา 
1) มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Product: GPP) เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 5 

   2) ประชาชนมีรายได้ต่อหัวต่อปี (GPP Per capita) เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 

   3) รายได้จากการท่องเที่ยวในจังหวัดเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 5 
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   4) ร้อยละของประชากร ที่อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลง (%) 

   5) ค่าดัชนีความสุขของประชากรในจังหวัดเพ่ิมข้ึน 

   6) ร้อยละความพึงพอใจของประชากรต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 
1) สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และ

เพ่ิมขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ 

   2) ยกระดับการท่องเที่ยว ที่หลากหลายเชื่อมต่อภาคและภูมิภาค 

3) พัฒนานวัตกรรมการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
4) เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
   5) ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุลและยั่งยืน 

6) ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง 
(SMART City/MICE City/ Safe City) 

 15. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัดนครราชสีมา 
 ในการด าเนินการจัดท าและทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัด

นครราชสีมา (ฉบับทบทวน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของ                
ทุกภาคส่วน เพ่ือสร้างความเข้าใจ ความรับรู้ การยอมรับและการเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท าแผนฯ 
เพ่ือให้สามารถขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ศึกษาสภาวการณ์และบริบท
แวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดนครราชสีมา เชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี (พ.ศ.  2561 – 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) 
และแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 – 2579 และทิศทางการพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ทั้งในมิติด้านความมั่นคง มิติด้านสังคม มิติด้านเศรษฐกิจ และมิติด้านการบริหารจัดการภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมาได้วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 
(SWOT) ตามบริบทข้างต้นแล้ว จึงสามารถก าหนดเป็นสาระส าคัญของแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2562 – 2565) 
จังหวัดนครราชสีมา (ฉบับทบทวน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ดังนี ้

วิสัยทัศน์  
“คนโคราชได้รับโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ มีสัมมาชีพ ด ารงชีวิต

อย่างเป็นสุข ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21” 

พันธกิจ  
1. จัดการศึกษาเพ่ือสร้างคุณภาพพลเมืองด้วยพหุปัญญา ตามแนวทางสันติวิธี 
2. จัดการศึกษามุ่งสู่การเป็นผู้ประกอบการและการประกอบอาชีพ พัฒนาการเรียนรู้ทักษะ              

ในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
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3. จัดให้มีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาและอาชีพ พัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน                     
และสร้างโอกาสทางการศึกษาตลอดชีวิต อย่างทั่วถึงตามศักยภาพของผู้เรียน 

4. จัดให้มีเครือข่ายการเข้าถึงการเรียนรู้แก่ผู้เรียนทุกระดับ 
5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยค านึงถึง สุขภาพอนามัยความ

ปลอดภัยและการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความเป็นโคราช
เมืองน่าอยู่ 

6. พัฒนาระบบและกระบวนการในการบริหารจัดการศึกษาท่ีเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ในการด าเนินงาน 6 ยุทธศาสตร์  ได้แก่ 

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครราชสีมา 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1   การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างความม่ันคงของสังคมโคราชและประเทศ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2   การผลิตและพัฒนาก าลังคนสมรรถนะสูงที่สอดคล้องกับความต้องการของพ้ืนที่  
                                และความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3   การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย ให้มีคุณภาพตามคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21                  
                                และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4   การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
                                และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5   การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู่สิ่งแวดล้อม และอัตลักษณ์ 
                                ของโคราช 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6   การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์ 
เพ่ือให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากลบนพ้ืนฐานของความเป็นไทย 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา จึงก าหนดเป้าประสงค์  ดังนี้ 
1. คนโคราชทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพ่ือสร้างความม่ันคงของสังคม 
2. พัฒนาและผลิตก าลังคนให้เกิดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิม

ศักยภาพการแข่งขันระดับจังหวัด ประเทศ และอาเซียนสู่สากล 
3. คนโคราชทุกช่วงวัยได้รับการศึกษาให้มีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย อย่างมีคุณภาพ                  

โดยไม่จ ากัด เวลา และสถานที่ มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ พร้อมเป็นผู้ประกอบการ ตรงตาม                 
ความต้องการของการพัฒนาประเทศ 

4. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาทุกระดับอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ 
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5. คนโคราชทุกช่วงวัยมีจิตส านึกรักโคราช รักษ์สิ่งแวดล้อม ประวัติศาสตร์ ประเพณี วัฒนธรรม 
ภาษาโคราช มีคุณธรรม จริยธรรม ต่อต้านการทุจริตและคอรัปชั่น และน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 

6. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาแบบบูรณาการ สร้างเครือข่ายในการบริหารจัดการ                 
แบบมีส่วนร่วมยึดหลักธรรมาภิบาลเพ่ือให้การจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

16. ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 3 

     จากกฎหมาย ยุทธศาสตร์ แผน แนวโน้มสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาขั้นพื้นฐาน    
ที่เปลี่ยนไป หน่วยงานที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกหน่วยงาน จึงจ าเป็นต้องพัฒนาตนเองให้อย่างน้อยที่สุด
ตอบสนองต่อแนวโน้มสถานการณ์ดังกล่าว เพ่ือหล่อหลอมเด็กและเยาวชน ได้รับโอกาสทางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ มีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นเพียงพอที่จะเติบโตเป็นทรัพยากรมนุษย์
ที่จะต้องสามารถสร้างผลิตภาพสูงต่อเศรษฐกิจไทยในอนาคต และเพ่ือให้การพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
มีเป้าหมายที่เป็นเอกภาพ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ได้มีการวิเคราะห์
สถานการณ์ (SWOT Analysis) สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นโอกาส  เป็นปัจจัยเอ้ือ แต่สภาพแวดล้อม

ภายในเป็นจุดอ่อน  ส่งผลให้มีข้อจ ากัดในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพเรียก  สภาพปัญหา 

โอกาส (Opportunities : O) 
1. การได้รับงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนส่งผลต่อการพัฒนาการศึกษา  
2. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
3. การกระจายอ านาจในการบริหารจัดการท าให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการศึกษา 
4. องค์กรในชุมชนให้ความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งผลให้การจัดการศึกษา         

มีคุณภาพ 
5. เทคโนโลยีในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ สื่อสารนโยบายได้อย่างรวดเร็ว 
6. ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม ส่งผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษา 
7. ความต้องการยกระดับคุณภาพการศึกษาจากภายนอกกระตุ้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

อุปสรรค (Threats : T) 
1. การเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมืองและการก าหนดนโยบายทางการศึกษา ขาดความต่อเนื่อง 

ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2. วิถีการด ารงชีวิตของชุมชนส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา และเกิดความเสี่ยงในการออกกลางคัน 
3. ภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจส่งผลต่อการจัดการศึกษา 
4. การควบคุม ก ากับ การใช้เทคโนโลยีขาดประสิทธิภาพส่งผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษา 
5. ค่านิยมของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในสถานศึกษาที่มีชื่อเสียง ส่งผลกระทบต่อ

การจัดการศึกษา 
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จุดแข็ง (Strengths : S) 
1. การสนับสนุนงบประมาณในการจัดการศึกษาเพ่ิมข้ึน ส่งผลต่อการบริหารจัดการศึกษา 
2. โครงการ การบริหาร เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วม ส่งผลให้การจัดการศึกษามีความหลากหลาย 
3. นโยบายมีความชัดเจนส่งผลให้การปฏิบัติงานเป็นเอกภาพ 
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความก้าวหน้าในวิชาชีพท าให้มีขวัญและก าลังใจในการท างาน 
5. มีการก าหนดมาตรการ พัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม 

และค่านิยมที่พึงประสงค ์
6. มีการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการศึกษา โดยการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
7. มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารมาใช้ในการบริหาร และจัดการศึกษา 
8. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
9. มีการประสานความร่วมมือเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วม ในการบริหารจัดการศึกษาจากผู้มี               

ส่วนได้ส่วนเสีย 
10. มีการก ากับ ติดตามการใช้งบประมาณอย่างต่อเนื่อง โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ 
11. ระบบบริหารงานของเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มีความยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยนได้ตาม            

ความเหมาะสม 
12. ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีการสร้างเครือข่ายในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

จุดอ่อน (Weaknesses : W) 
1. นโยบายการจัดการศึกษาเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง ส่งผลให้การปฏิบัติงานขาดความต่อเนื่อง 
2. การประสานงานระหว่างกลุ่มงานภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา ขาดความเชื่อมโยง ส่งผลให้        

การท างานมีความซ้ าซ้อน 
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าระดับชาติ 
4. ครู และบุคลากรทางการศึกษาบางส่วน ยังไม่ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน 
5. ระบบประกันคุณภาพภายในยังไม่เข้มแข็ง ส่งผลให้สถานศึกษาบางแห่ง ไม่ได้รับการรับรองคุณภาพ 
6. การจัดสรรงบประมาณบางรายการมีข้อจ ากัด ในเรื่องของเวลา ส่งผลให้เกิดการเบิกจ่าย          

ไม่ทันก าหนด 
7. ขาดครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะด้าน 
8. ข้อจ ากัดด้านพ้ืนที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และอาคารไม่สะดวกต่อการให้บริการ 
9. การจัดสรรงบประมาณไม่ตรงตามข้อมูล และความเป็นจริงส่งผลให้เกิดความซ้ าซ้อน และไม่ทั่วถึง 
10. วัสดุ ครุภัณฑ์ ด้านเทคโนโลยีส าหรับผู้รับบริการ มีจ านวนไม่เพียงพอ 
11. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารขาดประสิทธิภาพ 
12. สถานศึกษาขาดบุคลากร ที่มีความรู้ ความสามารถด้านการเงินและสินทรัพย์ 
13. การให้บริการด้านการเงินและสินทรัพย์ ไม่เอ้ือต่อผู้รับบริการ 
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14. นักเรียนมีทักษะการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษต่ าว่ามาตรฐานหลักสูตร 
15. การโยกย้าย ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน 
16. ขาดการควบคุม ก ากับ ติดตาม การบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง 
17. ความแตกต่างด้านการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ระหว่างชุมชนเมือง และชนบท 
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ส่วนที่ 3 
สาระส าคัญของแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

      

ทิศทางการพัฒนาการศึกษาส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 

การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นการศึกษาเพ่ือเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศ โดยมีเป้าหมาย

ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะที่จ าเป็น สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และ

ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีวินัย มีนิสัยใฝ่การเรียนรู้ และเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่                    

มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์  

ในระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 

“ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เป็นองค์กรคุณภาพ พัฒนาการศึกษา
วิถีใหม่ บนพ้ืนฐานความเป็นไทย” 

พันธกิจ   
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยการเรียนรู้ตลอดชีวิต   

อย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย  
2. พัฒนาผู้เรียนเต็มศักยภาพ ให้มีสมรรถนะตามหลักสูตร และมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  
3. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และ

ลดความเหลื่อมล้ า 
4. ส่งเสริม สนับสนุน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้จัดการศึกษาที่มีคุณภาพของโลก

ศตวรรษที่ 21 
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ภายใต้ระบบบริหารจัดการภาครัฐ โดยยึด

หลักธรรมาภิบาล  

เป้าประสงค์ 
1. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง  

มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคม ที่เหมาะสมกับการประกอบอาชีพสุจริตในอนาคต 
2. นักเรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีความเป็นเลิศตามความถนัด และความสนใจ และมีทักษะ             

ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
3. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค 
4. ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ พัฒนา                    

การเรยีนรู้เต็มศักยภาพ มีทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ยึดจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ 
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5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา มีประสิทธิภาพ และเป็นกลไกขับเคลื่อน
การศึกษา 

กลยุทธ์ 
กลยุทธ์ที่  1  ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ   
กลยุทธ์ที่  2  สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
กลยุทธ์ที่  3  ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
กลยุทธ์ที่  4  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

จุดเน้น ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  ปีการศึกษา 2565 
 

“จัดการศึกษาวิถีใหม่ สถานศึกษาปลอดภัย ใส่ใจคิด อ่าน เขียน เรียนรู้ฐานสมรรถนะ” 

 

 

 
จุดเน้นที่ 1 จัดการศึกษาวิถีใหม่ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  

1) ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนโดยการใช้สื่อเทคโนโลยี นวัตกรรม 

และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

จุดเน้นที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ  

1) ร้อยละ 85 ของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ รู้จักดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากภัยคุกคาม  

ภัยยาเสพติด ภัยพิบัติ และโรคอุบัติใหม่  

2) ร้อยละ 80 ของครูที่ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ รู้จักวิธีป้องกันและแก้ไข

เกี่ยวกับภัยคุกคาม ภัยยาเสพติด ภัยพิบัติ และโรคอุบัติใหม่  

3) ร้อยละ 80 ของสถานศึกษามีแนวทางป้องกัน ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้มีความพร้อม สามารถ

รับมือการเปลี่ยนแปลง ภัยพิบัติ และภัยคุกคามทุกรูปแบบ 

4) ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาที่มีการจัดสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศการเรียนรู้ที่ปลอดภัย 
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จุดเน้นที่ 3 ใส่ใจ คิด อ่าน เขียน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  

1) ร้อยละ 70 ของผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาด้าน การอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ 
2) ร้อยละ 70 ของผู้เรียนที่ได้รับผลการคัดกรองการอ่านการเขียนในระดับพอใช้       
3) ร้อยละ 70 ของสถานศึกษาที่มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดค านวณ 

 

จุดเน้นที่ 4 เรียนรู้ฐานสมรรถนะ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1) ร้อยละ 80 ของสถานศึกษามีความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ 

     ค่านิยมองค์กร   “คุณภาพต้องน า คุณธรรมต้องเยี่ยม เปี่ยมด้วยความสขุ” 

 
 

กลยุทธ์การพัฒนาตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 

1. เป้าหมาย 
 1) ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการดูแลความปลอดภัย และสามารถปรับตัว
ต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ า  
 2) สถานศึกษา ได้รับการพัฒนาให้มีความปลอดภัย และจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3) สถานศึกษา ได้รับการส่งเสริมให้มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง   
เพ่ือความปลอดภัยของผู้เรียน 
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2. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
  

ที ่ ตัวชี้วัด หน่วยนับ ผู้รับผิดชอบ 
1 ร้อยละของผูเ้รียนทีม่ีความรู้ความเข้าใจ ในภัยคุกคามรูปแบบใหม ่

ทุกรูปแบบ รู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยีในการด าเนินชีวิตวิถีใหม่และชีวิต
วิถีถัดไป 

ร้อยละ  80 สพท./รร. 

2 ร้อยละของผูเ้รียนไดร้ับการศึกษาในสถานศึกษาที่มีความปลอดภัย ร้อยละ  80 สพท./รร. 
3 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีแผน/มาตรการในการจัดการภยัพิบัติและ 

ภัยคุกคามทุกรูปแบบ โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัตซิ้ า รองรับวิถีชีวิตใหม่
(New Normal) 

ร้อยละ  80 สพท./รร. 

4 ร้อยละของครู บุคลากรทางกรศึกษา ด าเนินการตามแนวทาง 
ในการจัดการภัยพิบัติ และภยัคุกคามทุกรูปแบบใหส้ามารถปรับตัว 
ต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า รองรับวิถีชีวิติใหม่(New Normal) 

ร้อยละ  80 สพท./รร. 

 

3. แนวทางการพัฒนา 

 1) สนับสนุน พัฒนา และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับภัยรูปแบบต่าง ๆ ที่มีผลกระทบ

ต่อความปลอดภัยในการด าเนินชีวิต เพ่ือสามารถด าเนินชีวิตในวิถีใหม่และชีวิตวิถีถัดไปได้อย่างถูกต้อง 

 2) พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

และสถานศึกษา ให้ได้รับความปลอดภัยจากภัยทั้ง 9 รูปแบบ และพร้อมปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง โดยเปิดให้มี

ช่องทางการร้องเรียนหรือแจ้งเหตุให้กับผู้เรียน ผู้ปกครอง ครู เพ่ือสื่อสารกับ สพฐ. โดยตรง รวมถึงการใช้ 

Big Data และแอปพลิเคชันในการเฝ้าระวังเชิงรุก เพ่ือสามารถคาดการณ์ภัยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต      

การซักซ้อมในการรับมือกับภัยพิภัยและภัยคุกคามรูปแบบต่าง ๆ ที่ผู้เรียนอาจต้องเผชิญ และส่งเสริม    

การเชื่อมโยงฐานข้อมูล ทั้งหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานภายนอก ให้สามารถแก้ไขปัญหาด้าน       

ความปลอดภัยได้อย่างทันท่วงที 

 3) พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นพ้ืนที่ปลอดภัยส าหรับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

โดยการสนับสนุนหรือประสานการสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือให้อาคารเรียน อาคารประกอบของสถานศึกษา

ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ และความปลอดภัยของผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงส่งเสริม และ

ประสานการสนับสนุนบุคลากรด้านจิตวิทยา และบุคลากรด้านความปลอดภัย เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยกับ

ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

 4) ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษา ให้มีความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 

เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม ยาเสพติด 

เป็นต้น เพ่ือเสริมสร้างความปลอดภัยของผู้เรียนให้มีทักษะในการป้องกันและปรับตัว 
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 5) ส่งเสริมให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย และจัดท าแผนบริหารจัดการ 

ด้านความปลอดภัย ของหน่วยงานในสังกัด รวมถึงแผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องส าหรับการบริหาร

ความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (BCP) และจัดระบบความปลอดภัยในภาพรวมให้เหมาะสมตามบริบทของ

พ้ืนที ่  

 6) ผลักดันให้เกิดการออก/ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมาตรการระดับ 

ประเทศ เพ่ือสนับสนุนความปลอดภัยให้ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 

กลยุทธ์ที่ 2  เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 

1. เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
 1) ประชากรวัยเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาค
จนจบการศึกษาภาคบังคับ  
 2) ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับการส่งเสริมให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่าง
เสมอภาคจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 3) เด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส ได้รับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  
 4) ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเต็มตามศักยภาพ    
 5) เด็กกลุ่มเสี่ยงที่จะออกจากระบบการศึกษา เด็กตกหล่น และเด็กออกกลางคัน ได้รับ
การช่วยเหลือให้ได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

2. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
 

ที ่ ตัวชี้วัด หน่วยนับ ผู้รับผิดชอบ 
1 อัตราการเข้าเรยีนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัด ส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ร้อยละ  70 สพท./รร. 

2 อัตราการเข้าเรยีนสุทธิของผู้เรียนปฐมวัย ร้อยละ  70 สพท./รร. 
3 ร้อยละของเด็กออกกลางคัน เด็กตกหล่น กลับเข้าสูร่ะบบการศึกษา  

หรือไดร้ับการศึกษาด้วยรูปแบบทีเ่หมาะสม 
ร้อยละ  96 สพท./รร. 

4 ร้อยละของผูเ้รียนทีไ่ดร้ับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียน
ยากจน 

ร้อยละ  20 สพท./รร. 

 

3. แนวทางการพัฒนา  
   การสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน 
  1) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนระดับปฐมวัย และการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เป็นรายบุคคล เป็นฐานข้อมูลในการบริหารจัดการศึกษา รวมทั้งบูรณาการและเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับ
หน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือดูแลและป้องกันไม่ให้ผู้เรียนออกจากระบบการศึกษา  
 



 

 

67 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  

  2) ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของสังคมอย่างต่อเนื่อง ประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง และระดมทรัพยากรเพ่ือแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
  3) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีเทคโนโลยีด ิจิท ัล หรือนวัตกรรม ในการสร้างโอกาสทาง
การศึกษา ให้ผู้เรียนทุกคน ทุกพ้ืนที่เข้าถึงการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 
  4) พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยบุคคล ครอบครัว (Home School) 
องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ และสถานประกอบการในศูนย์การเรียน  ตามมาตรา 12  
แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
  5) พัฒนาระบบแพลตฟอร์มในการส่งต่อ ติดตาม และค้นหานักเ รียน เพื่อช่วยเหลือ   
เด็กตกหล่น เด็กออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา หรือได้รับการศึกษาด้วยรูปแบบที่เหมาะสม  
  6) ก าหนดแนวทาง และกระบวนการในการส่งต่อนักเรียนให้ได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 
หรือมีทักษะอาชีพในการด ารงชีวิต 
  7) พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ เทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อบริการ
และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา รวมทั้งกระบวนการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับการพัฒนา
ศักยภาพของเด็กพิการ 
  ดูแล ส่งเสริมการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาของผู้เรียน   
  8) จัดการศึกษาให้ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
  9) สร้างการศึกษาทางเลือกและการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong learning) ที่หลากหลาย
ให้กับผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายพิเศษ และกลุ่มเปราะบาง ในการเข้าถึงการศึกษา การเรียนรู้ และมีพ้ืนฐาน 
การประกอบอาชีพหรือทักษะอาชีพ อย่างเท่าเทียม 
  10) ส่งเสริมเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส มีโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ มีทักษะชีวิต 
ทักษะวิชาการ และทักษะวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นสามารถพ่ึงตนเองได้ตามศักยภาพของ
แต่ละบุคคล 
   11) ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมให้มีคุณภาพ และเกิดการบูรณาการ 
อย่างยั่งยืน 
  12) จัดสรรงบประมาณเป็นการเฉพาะส าหรับผู้เรียน เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษา 

เพิ่มโอกาสการเข้าถึงสถานศึกษาที่มีคุณภาพทุกพื้นที่ 

13) จัดสรรเงินอุดหนุนและทรัพยากรที่จ าเป็น รวมถึงประสานการสนับสนุนทรัพยากร
แก่สถานศึกษาในพื้นที่ลักษณะพิเศษ พื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร และพื้นที่เกาะ เพื่อความเสมอภาคทาง
การศึกษา 
 14) พัฒนาโรงเรียนคุณภาพ โรงเรียนที่สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) 
ให้สามารถเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้กับประชากรวัยเรียนและผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพ 
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กลยุทธ์ที่ 3  ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
1. เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

  1) ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และ
ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและ
หน้าที่อย่างมีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภูมิใจในความเป็นไทย 
  2) ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ตามมาตรฐาน 
สอดคล้องกับศักยภาพ ให้เป็นผู้มีสมรรถนะและทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
  3) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีมีสมรรถนะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ รวมทั้งจิตวิญญาณ
ความเป็นครู 
  4) สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals 
: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
  5) สถานศึกษา มีระบบการวัดและประเมินผล เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้ เรี ยน 
(Assessment for Learning) ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้เป็นรายบุคคล (Personalized 
Learning) 
  6) สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา สามารถจัดการเรียนการสอน
ที่ยืดหยุ่นตอบสนองต่อความถนัดและความสนใจของผู้เรียน 

 2. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
 

ที ่ ตัวชี้วัด หน่วยนับ ผู้รับผิดชอบ 

1 ร้อยละของนักเรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 
สังคม และสติปญัญา 

ร้อยละ  80 สพท./รร. 

2 ร้อยละของผูเ้รียนมีคณุลักษณะอนัพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ  90 สพท./รร. 
3 ร้อยละของผูเ้รียนไดร้ับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ และทักษะที่จ าเป็น 

ในศตวรรษที่ 21 
ร้อยละ  80 สพท./รร. 

4 ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นไดร้ับ 
การเตรียมความพร้อม(ดา้นการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์)  
ในการประเมินระดับนานาชาตติามโครงการ PISA 

ร้อยละ  70 สพท./รร. 

5 ร้อยละของสถานศึกษาที่สามารถจัดการเรียนการสอนตามพหุปัญญา ร้อยละ  30 สพท./รร. 
6 ร้อยละของนักเรียนท่ีได้รับการคัดกรองเพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล ร้อยละ  30 สพท./รร. 
7 ร้อยละของนักรเยนท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ร้อยละ 50 ข้ึนไป เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 
ร้อยละ  30 สพท./รร. 

8 ร้อยละของครสูอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา ได้รับการพัฒนาและยกระดับความรูภ้าษาอังกฤษโดยใช้
ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

ร้อยละ  50 สพท./รร. 

9 จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีสามารถจัดการเรียนรู้เชิงรุก ร้อยละ  80 สพท./รร. 
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3. แนวทางการพัฒนา 
   คุณภาพผู้เรียน 
 1) จัดการศึกษาระดับปฐมวัยให้มีพัฒนาการสมวัย ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม 
และสติปัญญา 
 2) ส่งเสริมให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้     

มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักใน

สถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ

น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สู่การปฏิบัติ 

 3) พัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนให้ได้รับการพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล โดยมีเครื่องมือคัดกรอง 
/ส ารวจแวว/วัดความสามารถ ความถนัด สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายตอบสนองความแตกต่างทาง
พหุปัญญาของผู้เรียน โดยครูออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสอดคล้องตามบริบทและวัฒนธรรม 
ค านึงถึงความแตกต่างของแต่ละบุคคลตามความถนัด ความสนใจ ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตาม
ศักยภาพ 
 4) จัดการศึกษาตามขีดความสามารถของผู้ เรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ความถนัดและ
ศักยภาพของแต่ละบุคคล วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ ให้สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่ ความต้องการของ
ตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ 
  5) พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง นวัตกรรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน เชื่อมโยง
สู่อาชีพและการมีงานท า มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
 6) ส่งเสริม พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน ที่น าไปสู่ Digital Life & 
Learning 
 7) ส่งเสริมให้นักเรียนน าความรู ้ด้านเทคโนโลยีมาใช้ในชีวิตประจ าวันและหารายได้
ระหว่างเรียน 
 8) ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

คุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา   

 9) ส่งเสริมให้ครูสามารถจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และเป็นผู้สร้างสรรค์
นวัตกรรม (Co-creation) ให้กับผู้เรียนในทุกระดับชั้น 
 10) ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง  มีจรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู 
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 11) พัฒนาศักยภาพครูในด้านการวัดและประเมินผลเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
(Assessment For Learning)  ด้ วยวิธีการที่หลากหลาย เ พ่ือส่ ง เสริมการเรี ยนรู้ เป็นรายบุ คคล 
(Personalized Learning) เช่น การอบรมเชิงปฏิบัติการแบบ Intensive Training การอบรมแบบออนไลน์ 
(Online Training) การอบรมแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง (e-learning) เป็นต้น 

หลักสูตรและอ่ืน ๆ 
 12) พัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
หลักสูตรสถานศึกษาบนฐานมโนทัศน์ที่หลากหลาย เช่น Career Education , Competency Building , 
Creative Education   
 13) พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
 14) พัฒนาระบบคลังข้อสอบมาตรฐานในการประเมินคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เพ่ือให้บริการ
แก่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาในรูปแบบออนไลน์ 
 15) พัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
ศึกษาของผู้เรียน และสมรรถนะของผู้เรียน 
 16) พัฒนาและส่งเสริมให้มีแพลตฟอร์มการจัดการเรียนรู้อัจฉริยะ ที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ สื่อการสอนที่มีคุณภาพ และการประเมินและพัฒนาผู้เรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
เป็นรายบุคคล (Personalized learning) ส าหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย 
 17) บูรณาการการศึกษาเพ่ือการศึกษาต่อด้านอาชีพและการประกอบอาชีพ หรือการมีงานท า
ตามความต้องการและความถนัดของผู้เรียน 
 18) สนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตรและการพัฒนาครูสายสามัญ ปฐมวัย การศึกษาพิเศษ 
การศึกษาตามอัธยาศัย ให้สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่ สนับสนุนการพัฒนาระบบ และกระบวนการบริหาร
จัดการกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และระบบการนิเทศการศึกษา และการสอนงานของครู
พ่ีเลี้ยงในสถานศึกษา 
 19) ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ (HCEC) เป็นศูนย์กลาง 
ในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน 
 20) พัฒนาศึกษานิเทศก์ รูปแบบ วิธีการนิเทศที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning) เพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
 21) พัฒนาศึกษานิเทศก์และผู้บริหารสถานศึกษาให้มีสมรรถนะในการนิเทศการศึกษาและ
การพัฒนางานวิชาการ ที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก และสอดคล้องกับลักษณะงานและวิธีการพัฒนางาน
ตามมาตรฐานต าแหน่ง 
 

กลยุทธ์ที่ 4  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
1. เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

 1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มีการน าระบบข้อมูลสารสนเทศ และ
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
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 2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มีระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐาน 
 3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มีระบบบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ 
เหมาะสมกับบริบท 
 4) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มีการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ 
เหมาะสมกับบริบท 
  5) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการมี
ส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท 
 6) โรงเรียนคุณภาพได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับบริบท 

2. ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
 

ที ่ ตัวชี้วัด หน่วยนับ ผู้รับผิดชอบ 
1 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา มีระบบบริหารจดัการ 

ที่เป็นดิจิทัล 
ร้อยละ  80 สพท./รร. 

2 ร้อยละโรงเรียนคณุภาพ ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพการจดัการศึกษา
ตามบริบทพ้ืนท่ี 

ร้อย่ละ  80 สพท./รร. 

3 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด ท่ีผ่านเกณฑ ์
การประเมิน ITA Online 

ร้อยละ  80 สพท./รร. 

4 ร้อยละของสถานศึกษาและหน่วยงานใช้ระบบเช่ือมโยงข้อมูล 
ในระบบแบบ Real Time 

ร้อยละ  80 สพท./รร. 

5 ร้อยละของโครงการของหน่วยงานในสังกัด สพฐ. ที่บรรลุผลสมัฤทธ์ิ 
ตามค่าเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาต ิ

ร้อยละ  10 สพท./รร. 

 

3. แนวทางการพัฒนา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษามีการน าระบบข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยี

ดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
 1) พัฒนาระบบสารสนเทศในหน่วยงานทุกระดับให้มีระบบข้อมูลจัดการและรายงาน (ปพ. Online 
/ระบบรายงานผลต่อพระราชบัญญัติอ านวยความสะดวก/พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล/ระบบ
สารสนเทศ เพ่ือการบริหารจัดการของสถานศึกษา/สพท. (นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา 
(อาคาร ครุภัณฑ/์ด้านบุคลากร) และการให้บริหารอ่ืน ๆ 
 2) พัฒนาระบบพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีให้ครอบคลุมทั้ง (การให้ความช่วยเหลือด้าน
เทคโนโลยีพ้ืนฐาน พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยี การใช้โครงข่ายอินเทอร์เน็ต การใช้
อุปกรณ์ด้าน ICT และการพัฒนา Software) อย่างคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 3) สร้าง พัฒนาและส่งเสริมการใช้ระบบบริหารด้านการจัดการศึกษาพ้ืนฐานที่ดีส าหรับ
สถานศึกษาให้เป็นระบบเดียวเพ่ือลดภาระงานครู ลดความซ้ าซ้อนของระบบงาน และการจัดเก็บข้อมูล 
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 4) ได้รับการจัดหาอุปกรณ์ เทคโนโลยีที่เหมาะสมในทุกระดับและเพียงพอต่อความต้องการ
ของการด าเนินงาน สนับสนุนงบประมาณด้านเทคโนโลยี/ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษา
ให้ครบถ้วน โดยวิธีการสนับสนุนจากส่วนราชการและภาคีเครือข่าย เพ่ือรองรับการท างาน และการจัดการเรียน
การสอน 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สถานศึกษา มีระบบการบริหารจัดการที่ได้
มาตรฐาน 
 5) ส่งเสริมให้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา ในสังกัด ให้มีการบริหาร
จัดการที่ได้มาตรฐานของแต่ละหน่วยงาน เช่น PMQA มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มาตรฐาน
การประกันคุณภาพของสถานศึกษา หรือมาตรฐานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา มีการบริหารงบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพ 
เหมาะสมกับบริบท 
 6) ได้รับการจัดสรรงบประมาณที่สอดคล้องกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลทางการศึกษา
ที่เกิดขึ้น โดยจัดสรรงบประมาณในรูปแบบวงเงินรวม (Block Grant) 
 7) ได้รับเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวผู้เรียนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษามีการบริหารงานบุคคล ที่มีประสิทธิภาพ 
เหมาะสมกับบริบท 
 8) ได้รับการปรับโครงการสร้างองค์กรให้ยืดหยุ่น ทันสมัย รองรับการเปลี่ยนแปลง 
 9) ได้รับการจัดกรอบอัตราก าลังที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในสถานการณ์ปัจจุบัน 
ทั้งข้าราชการพลเรือสามัญ/ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และสายสนับสนุน เช่น พนักงานราชการ 
ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างรายปี (ครูอัตราจ้าง นักการภารโรง ธุรการโรงเรียน พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ) และอ่ืน ๆ 
 10) เสริมสร้างขวัญก าลังใจในความก้าวหน้าทางวิชาชีพ และการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากร 
 11) พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยี   
ที่สอดคล้องกับ Digital Literacy และสมรรถนะครูในทุกด้าน 
 12) พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรม และ
การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 13) ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาทั้งในและนอกสังกัด เพ่ือบูรณาการการใช้
ทรัพยากรของสถานศึกษาสังกัด โดยใช้พ้ืนที่เป็นฐานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สามารถจัดการเรียนรู้ได้
อย่างมีคุณภาพโดยน าเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุน 
 14) ส่งเสริมทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา สนับสนุนทรัพยากร (มาตรการ
ทางภาษี บุคลากร สิ่งอ านวยความสะดวก) 
 15) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ การบริหารจัดการศึกษาจาก
ภาคส่วนต่าง ๆ 

สถานศึกษาอ่ืน ๆ 

 16) พัฒนาสถานศึกษาในสังกัดให้มีคุณภาพ ยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่โดยเฉพาะ 
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ส่วนที่ 4 
โครงการ/งบประมาณ 

      
ตามที่ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566  ส าหรับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 จ านวน 
3,000,000.- บาท (สามล้านบาทถ้วน)  เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้ด าเนินงาน ตามนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ และเป้าหมายของกระทรวงศึกษาธิการ และสนองกลยุทธ์ จุดเน้น ตัวชี้วัด  ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และความจ าเป็นของเขตพ้ืนที่การศึกษา ในการขับเคลื่อนนโยบาย            
สู่การปฏิบัติ อย่างเป็นรูปธรรมโดยให้พิจารณาใช้จ่ายงบประมาณ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารส านักงาน 
ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัด ตามภาระงาน และการติดตามพัฒนา
คุณภาพการศึกษา โดยก าหนดเป้าหมายการพัฒนาการศึกษา  ให้เป็นไปตามนโยบาย ยุทธศาสตร์                     
และเป้าหมายของกระทรวงศึกษาธิการ และสนอง กลยุทธ์ จุดเน้น ตัวชี้วัด ตามแนวทางการด าเนินงานที่
หน่วยเหนือก าหนด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  การพัฒนายกระดับ
คุณภาพการศึกษาตามบริบทของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยค านึงถึงศักยภาพของแต่ละพ้ืนที่                 
และขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และให้บูรณาการ
การใช้ทรัพยากรร่วมกัน 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  ได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566  โดยค านึงถึงความคุ้มค่า คุ้มทุน ประหยัด และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน              
เป็นอันดับแรก สอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ จุดเน้น ของกระทรวงศึ กษาธิการ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยได้ขับเคลื่อนนโยบายลงสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม โดยก าหนดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ และผู้รับผิดชอบในการด าเนินการ เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อการพัฒนาการศึกษา โดยใช้วงเงินรวมทั้งสิ้น 5,000,000.- บาท  ดังนี ้

1. งบประจ า ค่าใช้จ่ายในการบริหาร สพป. จ านวน  3,000,000.-  บาท 
มีรายการค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค และค่าจ้าง  รวม  16 รายการ 

2. งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน  2,000,000.-  บาท    
มีโครงการกิจกรรม เพ่ือพัฒนาการศึกษา จ านวน  27  โครงการ 
 

 
 
 
 
 



 

 

74 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  

แผนการบริหารงบประมาณ งบประจ า ปงีบประมาณ 2566 
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

ผลผลิตผูจ้บการศึกษาภาคบังคับ 
งบด าเนินงาน 

 

ท่ี แผนการใช้จ่าย 
งบประมาณปี 

2566 
ท่ี แผนการใช้จ่าย 

งบประมาณปี 
2566 

ก.  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  (1,581,000.-)   ข. ค่าสาธารณูปโภค (855,000.-)   

1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการ  ก.ต.ป.น. 
 

80,000 12 ค่าไฟฟา้ 
            

650,000  

2 ค่าเบ้ียเลี้ยงที่พกัและพาหนะ 
            

200,000  13 ค่าน้ าประปา 
                  

115,000  

3 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 
             

50,000  14 ค่าโทรศัพท ์
                  

40,000  

4 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ ์
                 

100,000  15 ค่าไปรษณีย์โทรเลข 
                   

50,000  

5 ค่าซ่อมแซมสิ่งกอ่สร้าง 
              

100,000    
  

 

6 ค่าวัสดุส านักงาน 
               

250,000  ค.  ค่าจ้างลูกจ้างรายเดือน 5 คน 

7 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
                  

100,000   16 ค่าจ้างลูกจ้างรายเดอืน  564,000 

8 ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ 
                  

70,000    
 

 

9 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 
                  

40,000    
 

 

10 ค่าใช้จ่ายในการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล 
               

130,000    
 

 

11 ค่าใช้จ่ายตามภารกิจ 
 

461,000  
  
 

  
 

       รวม                                                      ข+ค=1,419,000.- 

 รวม ก + ข + ค  = 3,000,000.- 
 
 
 
 
 
 



 

 

75 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  

สรุป โครงการ/กิจกรรม “งบพฒันาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน”            
ประจ าปงีบประมาณ 2566   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผดิชอบ 
สนอง 

งบประมาณ 
กลยุทธ์ 

1 ศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผล 3 330,000 
2 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย กลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผล 3 50,000 
3 ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายใน กลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผล 3 56,200 
4 โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. กลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผล 3 25,000 
5 พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนและส่งเสริมความเข้มแข็ง 

การจัดการศึกษาปฐมวัย 
กลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผล 3 57,000 

6 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะด้านกระบวนการ 
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

กลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผล 3 50,040 

7 พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลในช้ันเรียนและการบันทึกผลการเรียน 
ตามโปรแกรมระบบบริหารจัดการผลการเรียน (School MIS) 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผล 3 30,000 

8 ประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1  
และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2565 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผล 3 100,100 

9 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้บูรณาการโดยแหล่งเรียนรู้ กลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผล 4 25,000 
10 พัฒนาความสามารถด้านค านวณ (Numeracy) กลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผล 3 40,000 
11 เสริมสร้างศักยภาพครผูู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียน 
กลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผล 3 45,000 

12 พัฒนาเครือข่ายวิชาการผสาน PLC เพื่อการเรียนรู้สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผล 3 39,500 
13 ขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงด้านการศึกษา ประจ าปี 2566 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 2 12,000 

 
14 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 1 83,450 
15 พัฒนาพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา  

สร้างเครือข่ายระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 2 45,000 

16 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามมาตรฐาน สพป. : การเพิ่มประสิทธิภาพ          
การบริหารจัดการ 

กลุ่มอ านวยการ 4 121,050 

17 พัฒนาการบริหารบุคคลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 3 92,000 
18 พัฒนาและเสริมสร้างสมรรถนะครู บุคลากรทางการศึกษา กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ 3 299,400 
19 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามมาตรฐานของ สพป. : เพิ่มประสิทธิภาพ

การตรวจสอบภายใน 
หน่วยตรวจสอบภายใน 4 35,000 

20 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานทางการศึกษา และเสริมสร้างศักยภาพ            
ด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 3 46,950 

21 พัฒนาศักยภาพด้านกฎหมายและคดีส าหรับข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา 

กลุ่มกฎหมายและคด ี 4 41,200 

22 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการนโยบายและแผน   กลุ่มนโยบายและแผน 4 130,000 
23 ขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษากรณีมีความจ าเป็นเร่งด่วน สพป. นครราชสีมา เขต 3 1,2,3,4 246,110 
24 อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ ประจ าปี 2566 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 2 - 
25 สร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษา 

สู่การปฏิบัต ิ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 2 - 

26 สนุกการเรียนรู้กับสารานุกรมไทย กลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผล 3 - 
27 หลักสตูรท้องถ่ินโคราชบ้านเอ๋ง กลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผล 3 - 

รวมงบประมาณทั้งส้ิน 2,000,000 

 



 

76 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  

 

 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการ 
แผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต 3 

   
 

 



 

77 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  

 

โครงการ  ศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ยุทธศาสตร์ชาติ   ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทฯ   (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

(12) การพัฒนาการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ สพฐ. 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 

ในศตวรรษท่ี 21 
กลยุทธ์ สพท. 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 

ในศตวรรษท่ี 21 
หน่วยงาน/กลุ่มผู้รับผิดชอบ สพป. นครราชสีมา เขต 3 /กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ  
ผู้ประสานงานหลัก  นางพัชราภรณ์  พินิจพงศ์ และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.นม.3 
โทรศัพท์/โทรสาร    092 092 9729   E-mail : pachpang@gmail.com       

ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   : M1       

(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 (1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
 (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

          3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

(หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ที่ (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
 (1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล 
ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา และคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 

(3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน 

รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้  มีส านึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถใน

การแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น              

(รอง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ที่ (12) การพัฒนาการเรียนรู้ 
 (1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น    

มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้

อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษท่ี 21 

(3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะ                
การเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
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ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  

ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ              : M2 - M3      

1. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี  ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 
และเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของประชาชนทั่วไปมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้การด าเนินชีวิตของทุก ๆ คน มีการพัฒนา 
และปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น การจัดการศึกษา จึงจ าเป็นต้อง
สร้างเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ความสามารถที่เปลี่ยนแปลงตามสภาวการณ์ในปัจจุบัน การจัดกิจกรรม
ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นคนเก่ง คนดี มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ 
วิชาชีพ และมีสุนทรียภาพด้านดนตรี กีฬา ศิลปะการแสดง รวมถึงการประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ    
ในการเตรียมพร้อมให้เด็กและเยาวชน เป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนประเทศในอนาคต โรงเรียนในฐานะ
เป็นหน่วยงานหลักในการจัดการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนให้เป็นผู้ที่มีด้วยคุณลักษณะอันพึงประสงค์   
จึงสร้างโอกาสให้แก่เด็กและเยาวชนได้แสดงออกซ่ึงศักยภาพและสุนทรียภาพ กิจกรรมสร้างสรรค์ ตลอดจน 
สนับสนุนส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ใช้ความรู้ ความสามารถ ในการพัฒนาการเรียน     
การสอนอย่างเต็มตามความสามารถ โดยส่งเสริมความรู้ความสามารถและทักษะทางวิชาการ เพ่ือน าทักษะ
ต่าง ๆ ไปใช้ในชีวิตประจ าวันและเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนทั้งใน
ระดับกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับภาค และระดับประเทศ  
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  ได้ตระหนักถึงความส าคัญ         
จึงได้จัดท าโครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียนขึ้น เพ่ือให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันขับเคลื่อน          
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความสามารถทางวิชาการ  

 2.2 เพ่ือเป็นการจัดเวทีให้นักเรียนแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ในด้านศิลปะ ดนตรี การแสดง  

และสิ่งประดิษฐ์ 

3. เป้าหมาย 
3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

3.1.1 นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน จ านวน 3,884 คน ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาทักษะ
กระบวนการ ความรู้ ความสามารถ ด้านศิลปหัตถกรรมนักเรียน ตามความสามารถ ความถนัด และความ
สนใจ 

3.1.2 ครูที่เข้ากิจกรรม จ านวน 2,543 คน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะกระบวนการความรู้  
ความสามารถด้านศิลปหัตถกรรม 

3.1.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด มีเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 
  



 

79 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  

3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
3.2.1 นักเรียน ได้รับการส่งเสริมศักยภาพด้านวิชาการ ศิลปหัตถกรรม  และเทคโนโลยี  

3.2.2 ครู ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทักษะกระบวนการ ความรู้ความสามารถ และได้รับการ
ส่งเสริมสนับสนุน ด้านงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

3.2.3 สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 

4. วิธีด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับกลุ่มพัฒนาคุณภาพ 
และมาตรฐาน ประจ าปี 2565 

พฤศจิกายน 
2565-

มกราคม 
2566 

นางพัชราภรณ์   
พินิจพงศ์ และคณะ 

2 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประจ าปี 2565 

พฤศจิกายน 
2565-

มกราคม 
2566 

นางพัชราภรณ์   
พินิจพงศ์ และคณะ 

3 กิจกรรมที่ 3 ร่วมกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70   

ธันวาคม 
2565-

กุมภาพันธ์ 
2566 

นางพัชราภรณ์   
พินิจพงศ์ และคณะ 

 

5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
ระยะเวลาด าเนินการ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2565 - กุมภาพันธ์ 2566  
สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 

เขต 3 สถานที่ราชการ  
 

ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้งบประมาณ           : M4 – M5      

6. งบประมาณ  
จากแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  

จ านวน 330,000 บาท  (สามแสนสามหมื่นบาทถ้วน) (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 

 

 

 

 

 



 

80 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  

ที ่
  

กิจกรรม 
เงินงบประมาณ รวม ไตรมาส

ที่ใช้งบ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการแข่งขัน

ทักษะทางวิชาการ  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน 
ประจ าปี 2565 ค่าใช้จ่ายดังนี้ 
1.1 ประชุมประธานกลุ่มพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
1.2 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการ

แข่งขันระดับกลุ่มพัฒนาคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษา จ านวน 12 กลุ่ม 

ค่าใช้จ่าย 

        ไตรมาส   
1-2 

    - ค่าอาหารกลางวัน 12 กลุ่มๆ ละ 

64 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 100 บาท  

(12x64x1×100) 

 76,800 

 

 76,800 

 

 

    - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม         
12 กลุ่มๆ ละ 60 คนๆ ละ 2 มื้อๆ 
ละ 30 บาท (12x60×2×30) 

 43,200  43,200  

  รวม    120,000   120,000   
2 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการแข่งขัน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ

เขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปี 2565  

ค่าใช้จ่าย 

2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม
การจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับเขตพ้ืนที่ ปีการศึกษา 
2565 จ านวน 15 คน เป็นเวลา  
1 วัน 

     

    - ค่าอาหารกลางวัน 15 คนๆ ละ 
1 มื้อๆ ละ 100 บาท (15x1x100) 

- 1,500 - 1,500  

      



 

81 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  

ที ่
  

กิจกรรม 
เงินงบประมาณ รวม ไตรมาส

ที่ใช้งบ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
    -  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม     

15 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท 

(15x2x35) 

- 1,050 - 1,050  

 2.2 ประชุมคณะกรรมการ

ด าเนินงาน/ คณะกรรมการตัดสิน

การแข่งขันทักษะวิชาการ งาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

นครราชสีมา เขต 3 จ านวน 50 คน 

เป็นเวลา 1 วัน 

     

    - ค่าอาหารกลางวัน 50 คนๆ ละ 

1 มื้อๆ ละ 100 บาท (50x1x100) 

- 5,000 - 5,000  

    -  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม     
50 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท 
(50x2x35) 

- 3,500 - 3,500  

2.3 ประชุมคณะกรรมการตัดสิน 
การแข่งขันทักษะวิชาการ งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ออนไลน์) 

     

2.4 ด าเนินงานแข่งขันทักษะวิชาการ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  
ปีการศึกษา 2565 

     

   - ค่าสถานทีก่ารแข่งขัน - 25,000 - 25,000  
   - ค่าพาหนะคณะกรรมการ

ด าเนินงาน  
ระยะทางตามจริงปรากฏตาม Google Map 

- 18,150 - 18,150  

   - ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน

ภายนอก จ านวน 50 คน คนๆ ละ  

500 บาท (50×500) 

25,000 - - 25,000  

 



 

82 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  

 

ที ่ กิจกรรม 
เงินงบประมาณ รวม ไตรมาส

ที่ใช้งบ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
    - ค่าอาหารกลางวัน 500 คนๆ ละ 

1 มื้อๆ ละ 100 บาท (500x1x100) 
- 50,000 - 50,000  

     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม    
500 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท 
(500x2x35) 

- 35,000 - 35,000  

 รวม 25,000 139,200 - 164,200  
3 กิจกรรมที่ 3 ร่วมกิจกรรม 

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม

นักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70   

ปีการศึกษา 2565 

    ไตรมาส   
1-2 

 ค่าใช้จ่าย      

     - ค่าพาหนะ 
ระยะทางตามจริงปรากฏตาม Google Map 

- 15,400 - 15,400  

    - ค่าเบี้ยเลี้ยง 20 คนๆ ละ  
3 วันๆ ละ 240 บาท (20x3x240) 

- 14,400 - 14,400  

    - ค่าท่ีพัก 20 คนๆ ละ 2 คืนๆ ละ  
400 บาท (20x2x400) 

- 16,000 - 16,000  

 รวม - 45,800 - 45,800  
 รวมทั้งสิ้น 25,000 305,000 - 330,000  

 

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
ปัจจัยความเสี่ยง 

1. ปัจจัยด้านบุคคลากร  เครือข่ายวิชาการยังขาดความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการวิจัย 
2. ปัจจัยด้านงบประมาณสนับสนุนทุนส าหรับนักวิจัย 
3. ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ  โรงเรียนในสังกัดยังขาดความตระหนักเรื่องการท าวิจัยและนวัตกรรม 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานหรือกิจกรรมเพ่ือแก้ปัญหา พัฒนาคุณภาพผู้ เรียน                     

และการบริหารจัดการงานโดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน รวมทั้งสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการท าวิจัย
และนวัตกรรมให้มากยิ่งขึ้น 

 
 
 



 

83 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  

8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
        1. นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน จ านวน 3,884 คน ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
ทักษะกระบวนการ ความรู้ ความสามารถ ด้านศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
        2. ครูที่เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 2,543 คน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะกระบวนการ
ความรู้ ความสามารถด้านศิลปหัตถกรรม 

 
ร้อยละ 100 

 
ร้อยละ 80 

เชิงคุณภาพ  

        1. นักเรียน สามารถพัฒนาทักษะกระบวนการ ความรู้ความสามารถ และได้รับการ
ส่งเสริม ด้านงานศิลปหัตถกรรม   
        2. ครู ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทักษะกระบวนการ ความรู้ความสามารถ และได้รับ
การส่งเสริมสนับสนุน ด้านงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

 
ร้อยละ 100 

 
ร้อยละ 80 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1 นักเรียน สามารถพัฒนาทักษะกระบวนการ ความรู้  ความสามารถ และได้รับการส่งเสริม  

ด้านงานศิลปหัตถกรรม 
9.2 ครู ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทักษะกระบวนการ ความรู้  ความสามารถ และได้รับการส่งเสริม

สนับสนุน ด้านงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

10. กลุ่มเป้าหมาย 
นักเรียน ครู ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 
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โครงการ พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย 
ยุทธศาสตร์ชาติ   ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทฯ   (12) การพัฒนาการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ สพฐ. 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 

ในศตวรรษท่ี 21 
กลยุทธ์ สพท. 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 

ในศตวรรษท่ี 21 
หน่วยงาน/กลุ่มผู้รับผิดชอบ สพป. นครราชสีมา เขต 3 /กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ  
ผู้ประสานงานหลัก  นางสาวพรทวีคุณ ศิริคุณ 
โทรศัพท์/โทรสาร    081 760 2460  E-mail : yaphag1@hotmail.com   

ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   : M1       

(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 (1) เป้าหมาย 1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
         2. สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
 (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

(หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
 (1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) ข้อ 12.1 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
เพ่ิมข้ึน มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ข้อ 1 แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อ                   
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

 (3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)  คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะ                

การเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ              : M2 - M3      

1. หลักการและเหตุผล 
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน “เด็กไทยวิถีใหม่ 

อ่านออกเขียนได้ทุกคน” โดยตั้งเป้าหมายความส าเร็จไว้ที่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ทุกคน อ่านออก
เขียนได้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ทุกคน อ่านคล่องเขียนคล่อง และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 
ทุกคน มีสมรรถนะการอ่านชั้นสูง โดยปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนที่เห็นผลสัมฤทธิ์ชัดเจน ซึ่งส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดเป็นกลยุทธ์ในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้านการอ่าน การเขียน 
เพ่ือการสื่อสาร (อ่านเข้าใจ) เพ่ือแก้ปัญหานักเรียนที่มีปัญหาการอ่าน การเขียนเป็นรายบุคคล และส่งเสริม
นักเรียนให้เป็นคนเก่ง คนดี มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
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เพ่ือให้สอดรับกับนโยบายดังกล่าว ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 
จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา
จัดการเรียนรู้ภาษาไทยที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และนักเรียนในสังกัดได้รับการพัฒนา
ทักษะภาษาไทย สามารถอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง มีสมรรถนะการอ่านขั้นสูง และสอดคล้องกับ
การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21  

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนภาษาไทยของ

โรงเรียนในสังกัด ให้มีทักษะในการแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านการอ่านการเขียนภาษาไทย รวมทั้งจัด
กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น 

2.2 เพ่ือส่งเสริมพัฒนา และเผยแพร่สื่อ/นวัตกรรมการเรียนรู้ในการพัฒนาด้านการอ่านการเขียนของ
นักเรียน และการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่ประสบความส าเร็จ 

2.3 เพ่ือสร้างความตระหนักให้ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และบุคลากรทางการศึกษา
ให้ความส าคัญ และรับผิดชอบในการเร่งรัดพัฒนาเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  

2.4 เพ่ือให้นักเรียนในสังกัดได้รับการพัฒนาทักษะทางภาษาไทยตามนโยบาย “เด็กไทยวิถีใหม่ 
อ่านออกเขียนได้ทุกคน”  

3. เป้าหมาย 
3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

3.1.1 ครูผู้สอนกลุ่มสาระภาษาไทย จ านวน 100 คน ได้รับการพัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนรู้ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยในศตวรรษที่ 21 

3.1.2 ครูผู้สอนกลุ่มสาระภาษาไทย ร้อยละ 80 ได้รับการส่งเสริมพัฒนา และเผยแพร่สื่อ/
นวัตกรรมการเรียนรู้ในการพัฒนาด้านการอ่านการเขียนของนักเรียน และการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย      
ที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

3.1.3 นักเรียนในสังกัด ร้อยละ 80 ได้รับการพัฒนาทักษะทางภาษาไทย สามารถอ่านออก
เขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง มีสมรรถนะการอ่านขั้นสูง และใช้ภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสม                
ตามระดับชั้น และสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

3.1.4 สถานศึกษาในสังกัด ร้อยละ 100 ได้รับการนิเทศ ติดตาม สนับสนุนให้จัดกิจกรรม
ส่งเสริมรักการอ่าน  

3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
3.2.1 ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ได้รับการพัฒนา

กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยในศตวรรษที่ 21 
3.2.2 นักเรียนมีทักษะทางภาษาไทย สามารถอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขี ยนคล่อง           

มีสมรรถนะการอ่านขั้นสูง และใช้ภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมตามระดับชั้น และสอดคล้อง
กับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
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4. วิธีด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมที่ 1 Best Practices ถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่
นวัตกรรมสร้างสรรค์ภาษาไทย“โคราช 3 อ่านออกเขียนได้ หัวใจ
รักการอ่าน” 

กรกฎาคม 
2566 

นางสาวพรทวีคุณ  
ศิริคุณ และคณะ 

2 กิจกรรมที่ 2 การแข่งขันทักษะภาษาไทยตามโครงการวันรักษ์
ภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2566   

มิถุนายน -
กันยายน 
2566 

นางสาวพรทวีคุณ  
ศิริคุณ และคณะ 

3 กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ติดตามการด าเนินงานการคัดกรองแก้ปัญหา
พัฒนาอ่านเขียน และการด าเนินงานส่งเสริมรักการอ่าน ผ่าน
หนังสือพระราชนิพนธ์ฯ และสารานุกรมไทยฉบับเยาวชน 

มิถุนายน -
กันยายน 
2566 

นางสาวพรทวีคุณ  
ศิริคุณ และคณะ 

 

5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
ระยะเวลาด าเนินการ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน –กันยายน 2566   
สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด  สพป.นครราชสีมา เขต 3 

ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้งบประมาณ           : M4 – M5      

6. งบประมาณ  
จากแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ จ านวน 50,000 บาท

(ห้าหมื่นบาทถ้วน) (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 

ที ่
  

กิจกรรม 
เงินงบประมาณ รวม ไตรมาสที่

ใช้งบ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 
  

กิจกรรมที่ 1 Best Practices  
ถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
สู่นวัตกรรมสร้างสรรค์ภาษาไทย
“โคราช 3 อ่านออกเขียนได้ หัวใจรัก
การอ่าน” 

        ไตรมาส  
4 

 ค่าใช้จ่าย 
1.1 ประชุมคณะกรรมการฯ 

     

    - ค่าอาหารกลางวัน 20 คน ๆ ละ  
1 มื้อ ๆ ละ 100 บาท (20x1x100) 

- 2,000 - 2,000  
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ที ่
  

กิจกรรม 
เงินงบประมาณ รวม ไตรมาสที่

ใช้งบ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
    - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  

20 คน ๆ ละ 1 มื้อๆละ 35 บาท 
(20x1x35) 

- 700 - 700  

 1.2 การด าเนินกิจกรรมถอดบทเรียนฯ      
     - ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าร่วม

กิจกรรม 100 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 
100 บาท  (100×1×100) 

- 10,000 - 10,000  

      - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
100 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท 
(100×2×35) 

- 7,000 - 7,000  

       - ค่าพาหนะคณะกรรมการ 
ระยะทางตามจริงปรากฏตาม Google Map 

- 850 - 850  

  รวม - 20,550 - 20,550  
2 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการแข่งขัน        

ตามโครงการวันรักษ์ภาษาไทย           
เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ  
ปี 2566 

        ไตรมาส  
3-4 

  ค่าใช้จ่าย           
  2.1 ประชุมคณะกรรมการจัด               

การแข่งขัน 
         

       - ค่าอาหารกลางวัน 30 คนๆ ละ 
1 มื้อๆ ละ 100 บาท  (30×1×100) 

- 3,000 - 3,000  

       - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
คณะกรรมการตัดสิน 30 คนๆ ละ            
2 มื้อๆ ละ 35 บาท (30x2x35) 

- 2,100 - 2,100  

  2.2 จัดกิจกรรมการแข่งขัน          
  
  

     - ค่าอาหารกลางวัน 55 คนๆ ละ 
1 มื้อๆ ละ 100 บาท  (55×1×100) 

- 5,500 - 5,500  

     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม           
55 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท 
(55×2×35) 

- 3,850 - 3,850  
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ที ่
  

กิจกรรม 
เงินงบประมาณ รวม ไตรมาสที่

ใช้งบ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
      - ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ตัดสิน 30 คนๆ ละ 500 บาท 
(30x500) 

15,000 - - 15,000  

  รวม 15,000 14,450 - 29,450  
  รวมทั้งสิ้น 15,000 35,000 - 50,000  

 

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
ปัจจัยความเสี่ยง 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 
เขต 3  ส่วนใหญ่ไม่จบเอกภาษาไทย จึงขาดความรู้ความช านาญการในการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียน
ได้เต็มตามศักยภาพ 

2. ความรู้ ความเข้าใจ ที่ได้รับจากการพัฒนาทักษะทางภาษาไทยของครูอาจท าได้ไม่เต็ม               
ตามศักยภาพ 

3. ขาดความร่วมมือในการช่วยเหลือสนับสนุนหลังการอบรมปฏิบัติการโดยวิธีสร้างระบบพ่ีเลี้ยง  
และการนิเทศ ก ากับติดตาม (Coaching and Mentoring) ยังไม่ต่อเนื่องเพียงพอ หรือไม่ทั่วถึง 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
1. ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สอนภาษาไทย โดยเฉพาะที่ไม่ได้จบเอกภาษาไทยได้รับ               

การช่วยเหลือสนับสนุนโดยวิธีสร้างระบบพี่เลี้ยงและการนิเทศ ก ากับติดตาม (Coaching and Mentoring) 

8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
        1. ครูผู้สอนกลุ่มสาระภาษาไทย จ านวน 182 คน ได้รับการพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยในศตวรรษท่ี 21 
        2. ครูผู้สอนกลุ่มสาระภาษาไทย จ านวน 100 คน ได้รับการส่งเสริมพัฒนา และ
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรมการเรียนรู้ในการพัฒนาด้านการอ่านการเขียนของนักเรียน และ
การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
        3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ได้รับการพัฒนาทักษะความเป็นเลิศทาง
ภาษาไทย 

 
ร้อยละ 80 

 
ร้อยละ 80 

 
 

ร้อยละ 90 
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ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงคุณภาพ 
        1. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้รับการพัฒนากระบวนการ                     
จัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยในศตวรรษท่ี 21 
        2. นักเรียนมีทักษะทางภาษาไทย สามารถอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง 
มีสมรรถนะการอ่านขั้นสูง และใช้ภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมตาม
ระดับชั้น และสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

 
ร้อยละ 80 

 
ร้อยละ 80 

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1 ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของโรงเรียนในสังกัดได้รับการส่งเสริมการพัฒนาทักษะ

การจัดการเรียนรู้เพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาการอ่านการเขียนภาษาไทยที่มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับ               
การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  

9.2 สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3                          
มี Best Practice ด้านการแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยอย่างน้อย
โรงเรียนละ 1 เรื่อง 

9.3 โรงเรียนในสังกัดได้รับการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนเพ่ือแก้ปัญหา
และพัฒนาด้านการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริม
รักการอ่านอย่างเป็นระบบ 

9.4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 มีข้อมูลสารสนเทศด้าน
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

9.5 นักเรียนมีทักษะทางภาษาไทย สามารถอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง มีสมรรถนะ
การอ่านขั้นสูง และใช้ภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมตามระดับชั้น และสอดคล้องกับ                         
การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

10. กลุ่มเป้าหมาย 
นักเรียน ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และผู้บริหารของโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน 
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โครงการ  ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายใน 
ยุทธศาสตร์ชาติ   ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทฯ   (12) การพัฒนาการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ สพฐ. 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ สพท. 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
หน่วยงาน/กลุ่มผู้รับผิดชอบ สพป. นครราชสีมา เขต 3 /กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ  
ผู้ประสานงานหลัก  นางฐิตารีย์   จุฑางกูร และนางปาริชาติ  สมบูรณ์ 
โทรศัพท์/โทรสาร    094 392 4245  E-mail : thitaree.ju@gmail.com    

ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   : M1       

(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 (1) เป้าหมาย  คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
 (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

(หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ที่ (12) การพัฒนาการเรียนรู้ 
 (1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) ข้อ 12.1 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
เพ่ิมข้ึน มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ข้อ 1 แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อ            
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

 (3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะ          

การเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ              : M2 - M3      

1. หลักการและเหตุผล 
 การประกันคุณภาพการศึกษา เป็นการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา โดยมีกลไกในการควบคุมตรวจสอบระบบ 
การบริหารคุณภาพการศึกษาเพ่ือให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและ
สาธารณชนว่า สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและตาม
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ที่ก าหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบ  
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งมีกระบวนการดังนี้ คือ การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาที่กฎกระทรวงก าหนดในแต่ละระดับและประเภทการศึกษา 
การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งสู่คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาการด าเนินการ
ตามแผนที่ก าหนดไว้ การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  และการจัดท า
รายงานผลการประเมินตนเอง(Self-Assessment Report : SAR) เมื่อได้รับรายงานผลการประเมินตนเอง
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ของสถานศึกษาแล้ว หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาท าการรวบรวม ตรวจสอบ
และสังเคราะห์ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา พร้อมกับพิจารณาประเด็นต่าง ๆ ที่ต้องการให้มีการ
ประเมินผลและการติดตามตรวจสอบเพ่ิมเติม โดยการรวบรวมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียกับสถานศึกษาแต่ละแห่งและสรุปผลจัดท ารายงานการสังเคราะห์ผลการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา เพ่ือใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศและแนวทางในการประเมินคุณภาพภายนอกและใช้ผลของการ
สังเคราะห์เป็นแนวทางในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 

ดังนั้น ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 จึงเห็นความส าคัญ  
กับการส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดยแยกการประกันคุณภาพการศึกษาออกจาก              
การประเมินคุณภาพและการรับรองคุณภาพและการก ากับดูแลคุณภาพการศึกษา และปฏิรูปการสอบ             
ที่น าไปสู่การวัดผลในเชิงทักษะจ าเป็นส าหรับศตวรรษที่ 21 มากกว่าการวัด ระดับความรู้ ส าหรับ
สถานศึกษาในกลุ่มเป้าหมายที่พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก ให้เข้มแข็งบนพ้ืนฐานของข้อมูล   
ความเป็นจริง และเป็นการเตรียมความพร้อมเพ่ือรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจ าปีงบประมาณ 2566 
ซึ่ ง เน้นการประเมินผลลัพธ์และประเมิน เชิ ง พ้ืนที่  จึ งได้จัดท าโครงการส่ง เสริมระบบประกัน                   
คุณภาพภายในขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาในสังกัดให้เข้มแข็ง และมี               

ความพร้อมเพ่ือรับการประเมนิคุณภาพภายนอก  
2.2 เพ่ือให้สถานศึกษาในสังกัดน าไปใช้ประโยชน์ในการปรับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาหรือ            

แผนปฏิบัติการประจ าปี และการรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
2.3 เพ่ือด าเนินการสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) และวิเคราะห์

ประสิทธิภาพและโอกาสของสถานศึกษา ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน     

3. เป้าหมาย 
3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

3.1.1 สถานศึกษาในสังกัด จ านวน 182 โรงเรียน มีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง 
มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

3.1.2 สถานศึกษาในสังกัด จ านวน 182 โรงเรียน มีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาหรือ
แผนปฏิบัติการประจ าปี และการรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของสถานศึกษา เพ่ือใช้เป็นข้อมูลใน
การรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป 

3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
3.2.1 สถานศึกษาสามารถด าเนินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพ

ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
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3.2.2 สถานศึกษาในสังกัด สามารถน าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาหรือแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี และการรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของสถานศึกษา ไปใช้เป็นข้อมูลเพ่ือรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกต่อไป 

3.2.3 สถานศึกษาในสังกัด สามารถน าผลการสังเคราะห์มาพัฒนาและยกระดับคุณภาพ 
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้ได้ตามท่ีก าหนด 

4. วิธีด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา (SAR)  

มกราคม – 
มิถุนายน 
2566 

นางฐิตารีย์   
จุฑางกูร และคณะ 
 

2 กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์รายงานการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา (SAR) 

มกราคม-
กันยายน 
2566 

นางปาริชาติ  
สมบูรณ์ และคณะ 
 

 

5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
ระยะเวลาด าเนินการ ตั้งแต่เดือนมกราคม – กันยายน 2566   
สถานที่ด าเนินการ  ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาอ่างหิน สพป.นครราชสีมา เขต 3  
 

ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้งบประมาณ           : M4 – M5      

6. งบประมาณ  
จากแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ จ านวน 56,200 บาท   

 (ห้าหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน) (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

ที ่
 

กิจกรรม 
เงินงบประมาณ รวม ไตรมาส

ที่ใช้งบ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ 

การเขียนรายงานการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา(SAR) จัดกิจกรรม
ประชุม 2 รุ่น 

        ไตรมาส  
2-3  

  ค่าใช้จ่าย          
 รุ่นที่ 1 ครูปฐมวัย      
       - ค่าอาหารกลางวัน 105 คนๆ ละ 

1 มื้อๆ ละ 100 บาท  (105×1×100) 
- 10,500 - 10,500  
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ที ่
 

กิจกรรม 
เงินงบประมาณ รวม ไตรมาส

ที่ใช้งบ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
       - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม          

105 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท  
(105×2×35) 

- 7,350 - 7,350  

       - ค่าตอบแทนวิทยากร          
5 ชั่วโมงๆ ละ 1,200 บาท  (5x1,200)    

6,000 - - 6,000  

 รุ่นที่ 2 ครูระดับขั้นพ้ืนฐาน 
     - ค่าอาหารกลางวัน 105 คนๆ ละ 
1 มื้อๆ ละ 100 บาท  (105×1×100) 

 
- 

 
10,500 

 
- 

 
10,500 

 

      - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม          
105 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท  
(105×2×35) 
     - ค่าตอบแทนวิทยากร          
5 ชั่วโมงๆ ละ 1,200 บาท  (5x1,200)    

- 
 
 

6,000 

7,350 
 
 
- 

- 
 
 
- 

7,350 
 
 

6,000 

 

 รวม 12,000 35,700 - 47,700  
2 กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ

สังเคราะหร์ายงานการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา (SAR) 
ค่าใช้จ่าย 

    ไตรมาส  
2-4  

     - ค่าอาหารกลางวัน 25 คนๆ ละ 
2 มื้อๆ ละ 100 บาท  (25×2×100) 

- 5,000 - 5,000  

     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม          
25 คนๆ ละ 4 มื้อๆ ละ 35 บาท  
(25×4×35) 

- 3,500 - 3,500  

  รวม - 8,500 - 8,500  
  รวมทั้งสิ้น 12,000 44,200 - 56,200  
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7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
ปัจจัยความเสี่ยง 

สถานศึกษาไม่ได้ด าเนินการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

นิเทศ ติดตามเป็นระยะ 

8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
        สถานศึกษาในสังกัด จ านวน 182 โรงเรียน มีระบบประกันคุณภาพภายในที่
เข้มแข็ง  มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการปรับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาหรือ
แผนปฏิบัติการประจ าปี และการรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของสถานศึกษา 
ในสังกัด และใช้เป็นข้อมูล เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป 

 
ร้อยละ 80 

เชิงคุณภาพ 
         สถานศึกษาสามารถด าเนินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ในการปรับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาหรือแผนปฏิบัติการประจ าปี 
และการรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของสถานศึกษาในสังกัด และใช้เป็นข้อมูล 
เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป 

 
ร้อยละ 80 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1 สถานศึกษาจัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา (SAR)  ได้อย่างถูกต้องและสอดคล้องกับ

แผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา มีข้อมูลสารสนเทศที่เป็นจริง และสามารถน าไปวางแผนแก้ปัญหาได้
สอดคล้องกับสภาพจริงที่เกิดขึ้น ส่งผลต่อการน าข้อมูลผลการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ในภาพรวมไปใช้ได้ ในการรายงานผลต่อหน่วยงานต้นสังกัด เตรียมความพร้อมเพ่ือรับการประเมินภายนอก 

9.2 สถานศึกษาได้ทราบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาที่เป็น
ประโยชน์ต่อการแก้ปัญหาและปรับปรุงพัฒนาการบริหารและการจัดศึกษาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 

9.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาในภาพรวมระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อการวางแผน  ช่วยเหลือ สนับสนุนและ
พัฒนาการจัดการศึกษาให้แก่สถานศึกษาอย่างสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการจ าเป็น 

10. กลุ่มเป้าหมาย 
ครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายใน 
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โครงการ  โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
ยุทธศาสตร์ชาติ   ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทฯ   (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

(12) การพัฒนาการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ สพฐ. 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง          

ในศตวรรษท่ี 21 
กลยุทธ์ สพท. 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง          

ในศตวรรษท่ี 21 
หน่วยงาน/กลุ่มผู้รับผิดชอบ สพป. นครราชสีมา เขต 3 /กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ  
ผู้ประสานงานหลัก  นางชนิกานต์  โสภาพิศ/นายเฉลิมรัฐ วงษ์วัฒนะ 
โทรศัพท์/โทรสาร    087 258 4615 / 091 017 8953 E-mail : valogio@hotmail.com  

ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   : M1       

(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 (1) เป้าหมาย  คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
 (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
                                            3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

(หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ที่ (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
 (1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล 
ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา และคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 

(3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน 

รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้  มีส านึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถใน

การแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น              

(รอง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ที่ (12) การพัฒนาการเรียนรู้ 
 (1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น    

มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้

อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21 

(3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะ                
การเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

mailto:valogio@hotmail.com


 

96 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  

ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ              : M2 - M3      

1. หลักการและเหตุผล 
เพ่ือเป็นการสืบสานศาสตร์พระราชา และสนองพระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดชฯ และพระบรมราโชวาทด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 

บดินทรเทพยวรางกูร ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงจัดท าโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ขึ้น 

เพ่ือมุ่งปลูกฝังให้ผู้บริหาร ครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการปลูกฝังคุณธรรม 5 ประการ ได้แก่ 

1) พอเพียง 2) กตัญญู 3) ซื่อสัตย์สุจริต 4) ความรับผิดชอบ และ 5) อุดมการณ์คุณธรรม 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  ได้ตระหนักถึงความส าคัญว่า
โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เป็นโครงการที่ดี ต้องท าทันที ต้องท าพร้อมกัน ต้องท าทั้งหมด  
โดยมอบหมายให้กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ เป็นผู้รับผิดชอบในการขับเคลื่อนนโยบาย และได้ด าเนินการตาม 
แนวทางการด าเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. มาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือพัฒนาผู้บริหาร ครู และผู้เรียนให้เป็น
คนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ผ่านกระบวนการเรียนรู้แผนงาน โครงการ กิจกรรมส่งเสริมความดีในรูปแบบ
ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ผู้ปกครอง บุคลากรในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา 
นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงผ่านกิจกรรมรูปแบบต่างๆ เช่น โครงงานคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรม มีการส่งเสริม
พัฒนาให้ทุกโรงเรียนเป็นโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 1 ดาว และ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว 
ครบทุกโรงเรียน พร้อมทั้ง ส่งเสริมและยกระดับคุณภาพโรงเรียนให้ได้เป็นโรงเรียนคุณธรรม สพฐ ระดับ 
3-5  ดาว และส่งเสริมผู้บริหารสถานศึกษาและครูให้ได้รับรางวัล คุรุชนคนคุณธรรม และรางวัลนวัตกรรม
สร้างสรรค์คนดี พร้อมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนเพ่ือลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในโรงเรียนให้น้อยลง  
ซึ่งจะเห็นได้ว่าโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ  เป็นโครงการที่มุ่งเน้นพัฒนาให้คนไทยมีทัศนคติและ
พฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม  จึงจ าเป็นต้องด าเนินการพัฒนาและขับเคลื่อนโครงการโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. ให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรให้มีคุณธรรมจริยธรรม ตามแนวทางคุรุชน

คนคุณธรรม 
2.2 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ด าเนินกิจกรรมคืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน

ให้เกิดผลส าเร็จ 
2.3 เพ่ือส่งเสริมให้โรงเรียนคุณธรรม สพฐ เข้ารับการประเมินเพ่ือยกระดับคุณภาพ ระดับ 2-4 ดาว 

3. เป้าหมาย 
3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
      3.1.1 .โรงเรียนในสังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 3 จ านวน 182 โรงเรียน มีการยกระดับ

คุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
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        3.1.2 ครูและผู้บริหารสถานศึกษา ร้อยละ 10 สมัครใจเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดคุรุชน
คนคุณธรรมและนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี 

3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
3.2.1 ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกคนมีความตระหนักรู้เข้าใจ และ

คิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ สร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจ
ในการท าความดี และร่วมกันสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม ด้วยการขอความร่วมมือจาก
หน่วยงาน และองค์กรที่ท างานด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน ต่อเนื่อง และยั่งยืน  

4. วิธีด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมที่ 1 ประกวด คัดเลือก คุรุชนคนคุณธรรม และนวัตกรรม

สร้างสรรค์คนดี 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

แต่งตั้งคณะกรรมการระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาคัดเลือก
ผู้บริหาร และ ครู ที่เข้าสมัครคัดเลือก คุรุชนคนคุณธรรมและ
นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ตามเกณฑ์ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

ตุลาคม  
2565 

นางชนิกานต์  
โสภาพิศ และ 
นายเฉลิมรัฐ  
วงษ์วัฒนะ 

2 กิจกรรมที่ 2 นิเทศ ติดตาม ประเมิน ยกระดับคุณภาพโรงเรียน

คุณธรรม สพฐ. 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

แต่งตั้งคณะกรรมการระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือ นิเทศ 
ติดตาม ประเมินโรงเรียนที่สมัครเพ่ือยกระดับคุณภาพโรงเรียน
คุณธรรมสพฐ. ตามเกณฑ์ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

มิถุนายน -
สิงหาคม 
2566 

นางชนิกานต์  
โสภาพิศ และ 
นายเฉลิมรัฐ  
วงษ์วัฒนะ 

3 กิจกรรมที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนายกระดับคุณภาพ

โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

แต่งตั้งคณะกรรมการระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
เพ่ือด าเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ.  

พฤษภาคม 
-มิถุนายน

2566 

นางชนิกานต์  
โสภาพิศ และ 
นายเฉลิมรัฐ  
วงษ์วัฒนะ 

 

5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
ระยะเวลาด าเนินการ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 – สิงหาคม 2566 
สถานที่ด าเนินการ สพป.นครราชสีมา เขต 3 /โรงเรียนในสังกัด/สถานที่ราชการ 
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ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้งบประมาณ           : M4 – M5      

6. งบประมาณ  
จากแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ จ านวน 25,000 บาท   

 (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)  

ที ่
  

กิจกรรม 
เงินงบประมาณ รวม ไตรมาส

ที่ใช้งบ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 กิจกรรมที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ

เพ่ือพัฒนายกระดับโรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ. 

        ไตรมาส  
2-3 

 
  ค่าใช้จ่าย          
       - ค่าอาหารกลางวัน 120 คนๆละ 

1 มื้อๆละ 100 บาท (120x1x100) 
- 
 

12,000 
 

- 
 

12,000 
 

 

      - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
จ านวน 120 คนๆ  ละ 2 มื้อ ๆ ละ          
35 บาท (120×2×35) 

- 8,400 - 8,400  

      - ค่าตอบแทนวิทยากร  
5 ชั่วโมงๆละ 600 บาท (5 x 600) 

3,000 - - 3,000  

      - ค่าพาหนะกรรมการ 
ระยะทางตามจริงปรากฏตาม Google Map 

- 1,600 - 1,600  

  รวม 3,000 22,000 - 25,000  

  รวมทั้งสิ้น 3,000 22,000 - 25,000  

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
ปัจจัยความเสี่ยง 

1. การจัดกิจกรรมในช่วงโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19  
2. บางโรงเรียนอาจไม่ส่งครูเข้ารับการอบรม 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
1. ให้มีการตอบรับการอบรม 
2. มีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนอย่างต่อเนื่อง 
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8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 

        1.โรงเรียนในสังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 3 จ านวน 182 โรงเรียน มีการยกระดับ
คุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
        2.ครูและผู้บริหารสถานศึกษาสมัครใจเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดคุรุชน 
คนคุณธรรมและนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี 
 

 

ร้อยละ 50 
 

ร้อยละ 10 
 

เชิงคุณภาพ 
         ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกคนมีความตระหนักรู้  
เข้าใจ และคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ  
สร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการท าความดี และร่วมกันสร้างเครือข่ายชุมชน
องค์กรแห่งคุณธรรม ด้วยการขอความร่วมมือจากหน่วยงาน และองค์กรที่ท างาน 
ด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน ต่อเนื่อง และยั่งยืน  

 
ร้อยละ 50 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1 ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมและขับเคลื่อน

โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
9.2 ครูและผู้บริหารได้รับการยกย่องและเชิดชูเกียรติเป็นคุรุชนคนคุณธรรม 
9.3 โรงเรียนมีนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี 
9.4 โรงเรียนได้รับการยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

10. กลุ่มเป้าหมาย 
10.1 โรงเรียนในสังกัด สพป.นม.3 ได้รับการยกระดับเป็นโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ในระดับที่สูงขึ้น 
10.2 ครูและผู้บริหารได้รับการยกย่องและเชิดชูเกียรติเป็นคุรุชนคนคุณธรรม 
10.3 นักเรียนได้รับการส่งเสริมให้มีคุณลักษณะตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน สพฐ. 
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โครงการ  พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนและส่งเสริม 
                                          ความเข้มแข็งการจัดการศึกษาปฐมวัย 
ยุทธศาสตร์ชาติ   ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทฯ   (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
กลยุทธ์ สพฐ. 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 

ในศตวรรษท่ี 21 
กลยุทธ์ สพท. 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 

ในศตวรรษท่ี 21 
หน่วยงาน/กลุ่มผู้รับผิดชอบ สพป. นครราชสีมา เขต 3 /กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ  
ผู้ประสานงานหลัก  นางปาริชาติ  สมบูรณ์  และนางพิมพ์ณภา  พงษ์ธนณัชศุภดา 
โทรศัพท์/โทรสาร    081 2668675  E-mail : parichat1519med@gmail.com   

ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   : M1       

(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 (1) เป้าหมาย 1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
 (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.2 การพัฒนาศักยภาพตลอดช่วงชีวิต 

(หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
 (1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) ข้อ 1 คนไทยทุกช่วงวัย มีคุณภาพเพ่ิมขึ้น ได้รับการพัฒนา              
อย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 
รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต   

(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ข้อ 2 การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย 
(3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการ

ที่มีคุณภาพมากข้ึน 

ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ              : M2 - M3      

1. หลักการและเหตุผล 
การพัฒนาทักษะความสามารถที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่21 โดยเฉพาะด้านการคิด

วิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์ การท างานร่วมกับ
ผู้อ่ืน จัดให้มีการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการ สมรรถนะและคุณลักษณะที่ดี สมวัยทุกด้าน ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาการจัด
การศึกษาในระดับปฐมวัย โดยให้ความส าคัญกับการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมองของ
เด็กปฐมวัย เพ่ือเตรียมความพร้อมให้เด็กได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม               
และสติปัญญาอย่างเต็มศักยภาพ เจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์และมีความพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ โดยพัฒนา
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรม เพ่ือเตรียมความพร้อมเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพเป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
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การศึกษาปฐมวัย ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 น าสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาได้อย่าง
สมบูรณ์ ส่งเสริมให้สถานศึกษาที่จัดการศึกษาปฐมวัยมีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย โดยมี
กิจกรรมในการพัฒนาตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย ปีงบประมาณ 2566  ดังนี้      
1) การด าเนินงานตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย เพ่ือปลูกฝังเจตคติ  และนิสัย                    
รักการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้กับเด็กปฐมวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ นับว่าเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ระดับพ้ืนฐานเป็นอย่างดี ซึ่งมีความสอดคล้องกับหลักการ แนวคิดของหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2560  2) การพัฒนาครูปฐมวัยให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดประสบการณ์และ
กระบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัยให้สอดคล้องตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยอย่างมีประสิทธิภาพ   
3) การพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการส าหรับครูปฐมวัย โดยเฉพาะครูปฐมวัยที่ไม่ได้จบวิชาเอก                   
ด้านการศึกษาปฐมวัยให้มีองค์ความรู้ สามารถน าความรู้ไปใช้การจัดประสบการณ์และกระบวนการเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ  4) การพัฒนาห้องเรียนระดับปฐมวัย 
สู่มาตรฐานคุณภาพอย่างเท่าเทียมกันให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่   5) การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย                
เป็นไปตามเกณฑ์ และมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  6) การนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลโรงเรียนที่
จัดการศึกษาปฐมวัยเพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพในระดับปฐมวัย 

ดังนั้น เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในทางปฏิบัติตามกิจกรรมดังกล่าว ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนและ
ส่งเสริมความเข้มแข็งการจัดการศึกษาปฐมวัยขึ้น  เพ่ือให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันขับเคลื่อน       
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัยอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ได้รับการส่งเสริมพัฒนาการครบทั้ง 4 ด้าน  ตามหลักสูตร               

การศึกษาปฐมวัย 
2.2 เพ่ือส่งเสริมครูผู้สอนปฐมวัยให้มีความรู้ ความเข้าใจหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสามารถ     

จัดการศึกษาปฐมวัยสอดคล้องตามหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดคุณภาพ 
2.3 เพ่ือพัฒนาครูปฐมวัยให้สามารถจัดกิจกรรมตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย

ได้บรรลุวัตถุประสงค์โครงการ ผ่านเกณฑ์การประเมินรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยต่อไป 
2.4 เพ่ือพัฒนาและยกระดับการจัดการศึกษาปฐมวัยสู่มาตรฐานคุณภาพและสอดคล้องตาม

แนวทางปฏิรูปการศึกษา 
2.5 เพ่ือประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560             

ปีการศึกษา 2565 
2.6 นิเทศ ติดตาม เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ระดับปฐมวัยให้ทันสมัยและ

สอดคล้องตามหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ 
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3. เป้าหมาย 
3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

3.1.1 ประชุมสัมมนาสร้างความเข้าใจครูผู้สอนปฐมวัยโรงเรียนในโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย รุ่นที่ 1-9 รวม 182 โรงเรียน ให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะ                     
ตามมาตรฐานโครงการฯ สามารถจัดกิจกรรมตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3.1.2 โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 รวมจ านวน 
182 โรงเรียน มีความเข้มแข็งในการจัดกิจกรรมตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 

3.1.3 ครูปฐมวัย ในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาปฐมวัย 182 โรงเรียน รวมผู้เกี่ยวข้อง                   
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

3.1.4 พัฒนาห้องเรียนระดับปฐมวัย 182 โรงเรียน สู่มาตรฐานคุณภาพการศึกษาปฐมวัย 
3.1.5 ประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตร การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560        

ปีการศึกษา 2565 
3.1.6 โรงเรียนในสังกัด 182 โรงเรียน ได้รับการนิเทศ ติดตาม 

3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
3.2.1 สถานศึกษาที่จัดการศึกษาปฐมวัย ได้รับการพัฒนาการจัดกิจกรรมตามหลักสูตร 
3.2.2 ครูผู้สอนปฐมวัยในสังกัดได้รับการอบรม พัฒนา และได้รับนิเทศการจัดการเรียนรู้ 
3.2.3 เด็กปฐมวัยมีความพร้อมเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และมีพัฒนาการตามช่วงวัย 

4. วิธีด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมที่ 1 การประชุมสัมมนาครูปฐมวัยสร้างความเข้าใจใน 
การพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งการจัดการศึกษาปฐมวัย และ
การประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตร การศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2565 (จ านวน 182 โรงเรียน )  

กุมภาพันธ์-
มิถุนายน 
2566 

นางปาริชาติ
สมบูรณ์/ 
นางพิมพ์ณภา  
พงษ์ธนณัชศุภดา 

2 กิจกรรมที่ 2 การประชุมสัมมนาครูปฐมวัยสร้างความเข้าใจ              
การจัดกิจกรรมตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
และการตรวจกลั่นกรองโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  
ประเทศไทย การเตรียมการขอประเมินรับตราพระราชทานฯ   

กุมภาพันธ์ – 
เมษายน 
2566 

 

นางปาริชาติ
สมบูรณ์/ 
นางพิมพ์ณภา  
พงษ์ธนณัชศุภดา 

3 กิจกรรมที่ 3 การอบรมสัมมนาศึกษานิเทศก์ เครือข่ายท้องถิ่น LN 
และครูปฐมวัย LT ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
จัดโดยส่วนกลาง สพฐ. 

  มีนาคม 
2566  

นางปาริชาติ
สมบูรณ์          
และ LT 2 คน 
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ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

4 กิจกรรมที่ 4 การอบรมปฏิบัติการครูปฐมวัย ทดแทนครูย้าย 
เกษียณ บรรจุใหม่ โรงเรียนในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย   

พฤษภาคม-
มิถุนายน 
2566 

นางปาริชาติ
สมบูรณ์  
และคณะ 

5 กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมการอบรมการจัดการสอนแบบไฮสโคป 
(High Scope Learning)  ส าหรับเด็กปฐมวัย 

มิถุนายน -
สิงหาคม 
2566 

นางปาริชาติ
สมบูรณ์  
และคณะ 

6 กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทางส าหรับ
ครูผู้สอน มอนเตสเซอรี่ ส าหรับเด็กปฐมวัย 

มิถุนายน -
สิงหาคม 
2566 

นางปาริชาติ
สมบูรณ์  
และคณะ 

7 กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย  ประเทศไทย ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 3 (สพฐ.ส่งตราพระราชทานฯ เพ่ือด าเนินการ  
ส่งมอบให้โรงเรียน) 

พฤษภาคม - 
สิงหาคม 
2566 

 

นางปาริชาติ
สมบูรณ์  
และคณะ 

8 กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมการนิเทศติดตามพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน                      
การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 

มกราคม – 
กันยายน 
2566  

นางปาริชาติ
สมบูรณ์ และ
คณะ 

 

5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
ระยะเวลาด าเนินการ ตั้งแต่เดือนมกราคม – กันยายน 2566   
สถานที่ด าเนินการ  สพป.นครราชสีมา เขต 3 โรงเรียนในสังกัด และสถานที่เอกชน 
 

ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้งบประมาณ           : M4 – M5      

6. งบประมาณ  
จากแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  จ านวน           

57,000  บาท (ห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)  
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ที ่
  

กิจกรรม 
เงินงบประมาณ รวม ไตรมาสที่

ใช้งบ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 กิจกรรมที่ 2 การประชุมสัมมนา 

ครูปฐมวัยสร้างความเข้าใจการจัด
กิจกรรมตามโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย
และการตรวจกลั่นกรองโครงงาน
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย การเตรียมการขอ
ประเมินรับตราพระราชทานฯ 
จ านวน 2 รุ่นๆ ละ 1 วัน 
ค่าใช้จ่าย 
     - ค่าอาหารกลางวัน  
200 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ  
100 บาท (200×1×100) 
     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
200 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท
(200×2×35) 
     - ค่าตอบแทนวิทยากร  
5 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท (5x600) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

3,000 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20,000 
 
 

14,000 
 
 
- 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20,000 
 
 

14,000 
 
 

3,000 

ไตรมาส  
2-3 

 รวม 3,000 34,000 - 37,000  

2 กิจกรรมที่ 5 การอบรมการจัดการ
สอนแบบไฮสโคป (High Scope 
Learning) ส าหรับเด็กปฐมวัย  
และ การอบรมเฉพาะทางส าหรับ
ครูผู้สอนมอนเตสซอริ  ส าหรับ 
เด็กปฐมวัย 

    ไตรมาส  
3-4 

      -  ค่าอาหารกลางวัน  
100  คนๆละ 1 มื้อๆละ 100 บาท 
(100×1×100 ) 

- 10,000 - 10,000  

       -  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
100 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท  
(100×2×35) 

- 7,000 - 7,000  
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ที ่
  

กิจกรรม 
เงินงบประมาณ รวม ไตรมาสที่

ใช้งบ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
       -  ค่าตอบแทนวิทยากร               

5 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท (5x600) 
3,000 - - 3,000  

 รวม 3,000 17,000 - 20,000  
  รวมทั้งสิ้น 6,000 51,000 - 57,000  

 

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
ปัจจัยความเสี่ยง 

1. การนิเทศติดตามดูแลงานการศึกษาปฐมวัยจากส านักงานเขตไม่สามารถด าเนินการครอบคลุม
ทั่วถึง เพราะศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบมีเพียงคนเดียวต่อ โรงเรียน 182 แห่งที่จัดการศึกษาปฐมวัยกว่า  
300 ห้อง 

2. ครผูู้สอนจบการศึกษาไม่ตรงวิชาเอกส่วนหนึ่งไม่มีประสบการณ์ 
3. ผู้บริหารขาดความเข้าใจที่ชัดเจนในการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัยตามหลักสูตร 
4. โรงเรียนตามใจผู้ปกครองต้องการให้เด็กอ่านออกเขียนได้มากกว่าจะเตรียมความพร้อม                  

จึงท าให้การจัดประสบการณ์ผิดไปจากหลักการพัฒนาการและหลักสูตร 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศโดยใช้เครือข่ายครูแกนน าต้นแบบ 
2. จัดประชุมสะท้อนผลการปฏิบัติทั้งระดับโรงเรียนและระดับกลุ่มคุณภาพ 
3. ควรมีการจัดเวทีวิชาการปฐมวัยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และมอบรางวัลความส าเร็จ 

8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
      1. โรงเรียนในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย จ านวน  93 โรงเรียน  
มีความเข้มแข็งในการจัดกิจกรรมตามโครงการฯ  ผ่านการประเมินรับตรา 
พระราชทาน ตามเกณฑ์มูลนิธิ 
      2. ครูปฐมวัย ในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาปฐมวัย 182  โรงเรียน รวมผู้เกี่ยวข้อง  
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัยตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย 

 
ร้อยละ 90 

 
 

ร้อยละ 90 
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ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงคุณภาพ 
      1. ครูปฐมวัยสามารถน าความรู้ที่ได้จากการอบรมสัมมนาจัดกิจกรรมลงสู่เด็กปฐมวัย 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  นักเรียนมีพัฒนาการสมบูรณ์ทั้ง 4 ด้าน 
      2. โรงเรียนที่ได้รับการนิเทศ ติดตาม จัดการศึกษาปฐมวัยมีคุณภาพ นักเรียน              
มีพัฒนาการสมบูรณ์ทั้ง 4 ด้าน มีความพร้อมในการเรียนระดับต่อไป 

 
ร้อยละ90 

 
ร้อยละ 90 

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
โรงเรียน ครูผู้สอนปฐมวัย ในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย สามารถจัดกิจกรรม

บรรลุผลตามโครงการและผ่านหลักสูตรและสามารถบูรณาการจัดกิจกรรมที่ถูกต้องตามหลักการศึกษา
ปฐมวัยและเด็กปฐมวัยในสังกัดมีพัฒนาการสมบูรณ์ทั้ง 4 ด้าน มีความพร้อมในการเรียนรู้ต่อไป 

10. กลุ่มเป้าหมาย 
โรงเรียน ครูผู้สอนปฐมวัย ในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 
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โครงการ พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมทักษะ                   
ด้านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ยุทธศาสตร์ชาติ   ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทฯ   (12) การพัฒนาการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ สพฐ. 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 

ในศตวรรษท่ี 21 
กลยุทธ์ สพท. 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 

ในศตวรรษท่ี 21 
หน่วยงาน/กลุ่มผู้รับผิดชอบ สพป. นครราชสีมา เขต 3 /กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ  
ผู้ประสานงานหลัก  นางสาวณัฐฐินันท์  โอกระโทก 
โทรศัพท์/โทรสาร    089 285 3820   E-mail : khaek2012@hotmail.co.th   

ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   : M1       

(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 (1) เป้าหมาย ข้อ 3.1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
 (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21         
 

(หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
 (1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น    

มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้

อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษท่ี 21 

(3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะ                
การเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ              : M2 - M3      

1. หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 22 ระบุว่า การจัดการ 

ศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนา ตนเองได้ และถือว่าผู้เรียน มีความส าคัญ
ที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 
และในมาตรา23 (2) เน้นการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยให้ความส าคัญของ
การบูรณาการความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ตามความเหมาะสมของ ระดับการศึกษาโดยเฉพาะ
ความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี รวมทั้งความรู้ความเข้าใจ และประสบการณ์เรื่อง  

mailto:khaek2012@hotmail.co.th.go.th
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การจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน 
สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ที่ผู้เรียนจ าเป็นต้องมีทักษะหลักๆ 3 ด้าน ได้แก่ ทักษะการใช้ชีวิตและอาชีพ 
ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อต่าง ๆ และเทคโนโลยี เพ่ือเตรียมผู้เรียนให้พร้อม
ที่จะด ารงชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างประสบความส าเร็จได้ในอนาคต  ส าหรับการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะเหล่านี้สามารถท าได้โดยผสมผสานบูรณาการควบคู่ไปกับการเรียนรู้ด้าน
เนื้อหาและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยสถานศึกษาจ าเป็นต้องเน้นกระบวนการจัดการเรยีนรู้
ที่เน้นการพัฒนาความคิด แก้ปัญหา และเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้
ของตนเองตั้งแต่ เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนมีการวัดและประเมินผล โดยเน้นการประเมินผล
ตามสภาพจริงและนักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินตนเอง  

ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการที่จะพัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และ เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 จึงได้ด าเนินโครงการพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมทักษะด้านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขึ้น 
เพ่ือการยกระดับคุณภาพการศึกษาต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้ครูสามารถจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทักษะ

พ้ืนฐานในศตวรรษที่ 21 ได้ 
2.2 เพ่ือให้ครูสามารถใช้หรือพัฒนาสื่อการเรียนรู้ เทคโนโลยี มัลติมีเดียในการจัดการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ 
2.3 เพ่ือให้ครูสามารถประเมินผลการใช้สื่อการเรียนรู้และเผยแพร่สู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพได้ 
2.4 เพ่ือนิเทศ ติดตามผลการน าความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน  

3. เป้าหมาย 
3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

3.1.1 ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 170 คน สามารถ
จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทักษะพื้นฐานในศตวรรษท่ี 21 

3.1.2 ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 170 คน สามารถ
ใช้หรือพัฒนาสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยี มัลติมีเดียในการจัดการเรียนเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

3.1.3 ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 170 คน สามารถ
ประเมินผลการใช้สื่อการเรียนรู้และเผยแพร่สู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ 

3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
3.2.1 ครูผู ้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสามารถจัดการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทักษะพ้ืนฐานในศตวรรษที่ 21  
3.2.2 ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสามารถใช้หรือพัฒนาสื่อ  

การเรียนรู้เทคโนโลยี มัลติมีเดียในการจัดการเรียนเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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3.2.3 ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสามารถประเมินผลการใช้  
สื่อการเรียนรู้และเผยแพร่สู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ 

4. วิธีด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการ/จัดท าคู่มือการด าเนินการ กุมภาพันธ์ 
2566 

นางสาวณัฐฐินันท์  
โอกระโทก 

2 กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการ “ทักษะด้านกระบวนการทาง 
วิทยาศาสตร์” ระดับประถมศึกษา ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี   

มีนาคม 
2566 

นางสาวณัฐฐินันท์  
โอกระโทก             
และคณะ 

3 กิ จกรรมที่  3  นิ เทศ  ติ ดตาม  ประ เมินผล  กิ จกรรมบ้ าน
นักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย” ระดับประถมศึกษา เพ่ือขอรับ
ตราพระราชทานบ้านวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย  ระดับ
ประถมศึกษา 

สิงหาคม – 
กันยายน 
2566 

นางสาวณัฐฐินันท์  
โอกระโทก               
และคณะ 

4 กิจกรรมที่ 4  สรุปรายงานโครงการ กันยายน 
2566 

นางสาวณัฐฐินันท์  
โอกระโทก            
และคณะ 

 

5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
ระยะเวลาด าเนินการ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์  – กันยายน 2566   
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนในสังกัด  สพป. นครราชสีมา เขต 3 

ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้งบประมาณ           : M4 – M5      

6. งบประมาณ  
จากแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  จ านวน 50,040 บาท

(ห้าหมื่นสี่สิบบาทถ้วน) (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 

ที ่
  

กิจกรรม 
เงินงบประมาณ รวม ไตรมาส

ที่ใช้งบ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการ 

“ทักษะด้านกระบวนการ 
ทางวิทยาศาสตร์” ระดับ
ประถมศึกษา ครูผู้สอนวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

        ไตรมาส  
2 
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ที ่
  

กิจกรรม 
เงินงบประมาณ รวม ไตรมาส

ที่ใช้งบ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
  ค่าใช้จ่าย          
  1.1 ประชุมคณะท างาน          
       -ค่าอาหารกลางวัน

คณะกรรมการ 12 คนๆ ละ 1 มื้อๆ 
ละ 100 บาท (12×1×100) 

- 1,200 - 1,200  

       - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
คณะกรรมการ 12 คนๆ ละ 2 มื้อๆ 
ละ 35 บาท (12×2×35) 

- 840 - 840  

 1.2 อบรมเชิงปฏิบัติการ “ทักษะ
ด้านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์”
ระดับประถมศึกษา ครูผู้สอนวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

     

       - ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าร่วม
ประชุม 170 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ         
100 บาท (170×1×100) 

- 17,000 - 17,000  

       - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม       
170 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท 
(170×2×35) 

- 11,900 - 11,900  

       - ค่าตอบแทนวิทยากร        
5 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท (5x600) 

3,000 - - 3,000  

      - ค่าคณะกรรมการฝึกปฏิบัติ 
4 คนๆ ละ 4 ชั่วโมงๆ ละ  
500 บาท (4x4x500) 

8,000 - - 8,000  

  รวม 11,000 30,940 - 41,940  
2 กิจกรรมที่ 3 ประชุมปฏิบัติการ

ตรวจสอบ กลั่นกรอง การ
ด าเนินการบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อยประเทศไทย ระดบั
ประถมศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน  20  โรงเรียน 
 

        ไตรมาส  
4 
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ที ่
  

กิจกรรม 
เงินงบประมาณ รวม ไตรมาส

ที่ใช้งบ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
  ค่าใช้จ่าย          
      - ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าร่วม

ประชุม 30 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ         
100 บาท (30×1×100) 

- 3,000 - 3,000  

      - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม       
30 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท 
(30×2×35) 

- 2,100 - 2,100  

       - ค่าตอบแทนวิทยากรหลัก  
5 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท (5x600) 

3,000 - - 3,000  

  รวม 3,000 5,100 - 8,100  
  รวมทั้งสิ้น 14,000 36,040 - 50,040  

 

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
ปัจจัยความเสี่ยง 

1.การนิเทศติดตามดูแลงานการศึกษาจากส านักงานเขตไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมทั่วถึง  
2. ครูผู้สอนจบการศึกษาไม่ตรงวิชาเอก  ส่วนหนึ่งไม่มีประสบการณ์ 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศโดยใช้เครือข่ายครูแกนน าต้นแบบ 
2. จัดประชุมสะท้อนผลการปฏิบัติทั้งระดับโรงเรียนและระดับกลุ่มคุณภาพ 
3. ควรมีการจัดเวทีวิชาการเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และมอบรางวัลความส าเร็จ 

8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
1. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 170 คน     

ที่ได้เข้ารับการอบรมจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา
ทักษะพ้ืนฐานในศตวรรษที่ 21 

2. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 170 คน    
ที่ได้เข้ารับการอบรมใช้หรือพัฒนาสื่อการเรียนรู้ เทคโนโลยี มัลติมีเดียในการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

 
ร้อยละ 80 

 
 

ร้อยละ 80 
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ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

         3. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้เข้ารับการอบรม    
จ านวน 170 คน สามารถประเมินผลการใช้สื่อการเรียนรู้และเผยแพร่สู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้
เชิงวิชาชีพ 

ร้อยละ 80 
 

เชิงคุณภาพ 
1. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสามารถจัดการเรียนรู้ 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทักษะพ้ืนฐานในศตวรรษที่ 21  
2. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสามารถใช้หรือพัฒนา

สื่อการ เรียนรู้ เทคโนโลยี มัลติมีเดียในการจัดการเรียนเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
3. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสามารถประเมินผล

การใช้สื่อ การเรียนรู้และเผยแพร่สู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ        

 
ร้อยละ 80 

 
ร้อยละ 80 

 
 

ร้อยละ 80 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1 พัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้  ความเข้าใจ  เทคนิคการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในการจัดการ

เรียนรู้และส่งเสริมประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
9.2 เปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีความพร้อมและมีประสบการณ์ในการเรียนรู้ด้วยการลงมือท าด้วย

ตนเอง  มีทกัษะการสังเกต รู้จักตั้งค าถาม และหาค าตอบด้วยตนเอง มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

9.3 ครูสามารถจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทักษะพ้ืนฐาน
ใน ศตวรรษท่ี 21 ได ้ 

9.4 ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสามารถใช้หรือพัฒนาสื่อการเรียนรู้ 
เทคโนโลยี มัลติมีเดียในการจัดการเรียนเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

9.5 ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสามารถประเมินผลการใช้สื่อการเรียนรู้
และเผยแพร่สู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพได้ 

10. กลุ่มเป้าหมาย 
โรงเรียนในสังกัดที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ 
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โครงการ พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนและการบันทึกผล      
การเรียนตามโปรแกรมระบบบริหารจัดการผลการเรียน (School MIS) 

ยุทธศาสตร์ชาติ   ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทฯ   (12) การพัฒนาการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ สพฐ. 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
กลยุทธ์ สพท. 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
หน่วยงาน/กลุ่มผู้รับผิดชอบ สพป. นครราชสีมา เขต 3 /กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ  
ผู้ประสานงานหลัก  นางสาวณัฐฐินันท์  โอกระโทก 
โทรศัพท์/โทรสาร    089 285 3820   E-mail : khaek2012@hotmail.co.th   

ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   : M1       

(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 (1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
 (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21         

(หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
 (1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น    

มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้

อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษท่ี 21 

(3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะ                
การเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ              : M2 - M3      

1. หลักการและเหตุผล 
ระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนของสถานศึกษาเป็นกรอบภาระงานและแนวปฏิบัติ 

ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ซึ่งต้องเชื่อมโยงกับการเรียนรู้เป็นกระบวนการเดียวกัน สาระของ
ระเบียบดังกล่าวก าหนดพ้ืนฐานของนโยบายด้านการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้
ตามหลักสูตรสถานศึกษา หลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักวิชา หลักเกณฑ์การวัดและ
ประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
และแนวปฏิบัติที่สถานศึกษาก าหนดเพ่ิมเติม อันจะสะท้อนคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติง านของ
สถานศึกษาท่ีจะช่วยสร้างความมั่นใจ ในกระบวนการด าเนินงานและสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคม ซึ่งจะส่งผล
ต่อการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเป้าหมายการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และเพ่ือสนองนโยบาย
สพฐ. ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา ก าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งและ
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หน่วยงานในสังกัดมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิชาการ ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา 
หน่วยงานในสังกัด และสถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้ในการวางแผนการจัด
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ การด าเนินงานวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่ไม่มีระบบ จะส่งผลกระทบ
ต่อความเชื่อมั่นในคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา นอกจากนี้ การด าเนินงานวัดและประเมินผล
การเรียนรู้เป็นงานที่ต้องอยู่บนพ้ืนฐานหลักวิชาการตามแนวทางการวัดผลตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ก าหนดให้สถานศึกษาประเมินผู้เรียนโดย
พิจารณาจากพัฒนาการความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรมและการทดสอบ
ควบคู่ไปในกระบวนการเรียนการสอนอย่างเหมาะสมกับระดับและรูปแบบการศึกษา อันเป็นหนทางที่จะ
พัฒนาส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้สูงสุด เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข สอดคล้องกับการประเมินผล
การเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ก าหนดให้มีการวัดประเมินผล 
การเรียนในระดับห้องเรียนและโรงเรียน โดยก าหนดเกณฑ์ในการจบหลักสูตรระดับประถมศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษา ทั้งนี้ได้ก าหนดให้มีการจัดท าเอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด และ   
ที่สถานศึกษาก าหนดขึ้นใช้เอง ซึ่งต้องจัดท าให้ถูกต้อง เที่ยงตรง เป็นระบบ  

เพ่ือให้งานวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด าเนินการอย่างเป็นระบบ เพ่ือเป็นการพัฒนาบุคลากร  
งานทะเบียนการวัดและประเมินผลทางการศึกษาให้กับนายทะเบียน/วัดผลและครูวิชาการ และซักซ้อม
ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการเวลาเรียนของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การจัดระบบงานวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 การออก
เอกสารหลักฐานการศึกษาที่ถูกต้อง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 จึงได้ 
จัดท าโครงการนี้ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบงานวัดและประเมินผลทางการศึกษาของสถานศึกษา

ในสังกัดทุกแห่ง 
2.2 เพ่ือให้ครูผู้รับผิดชอบงานทะเบียนและวัดผล สามารถบันทึกผลทางการศึกษาในโปรแกรม

ระบบบริหารจัดการผลการเรียน (School MIS) และออกเอกสารหลักฐานทางการศึกษาได้ถูกต้อง 
2.3 เพ่ือใหคณะครูสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดประเมินผลอย่างครอบคลุมสอดคลอง เหมาะสมกับ 

เป้าหมายในการจัดการเรียนรู 
 2.4 ครูผู้สอนสามารถน าผลการวัดประเมินผลมาพัฒนาปรับปรุงแกไขในการจัดการเรียนรู้และ
ประเมินผลในชั้นเรียน 

3. เป้าหมาย 
3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
      3.1.1 ครูผู้รับผิดชอบด้านงานวัดและประเมินผลทางการศึกษา จ านวน 182 คน มีความรู้ 

ความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนและขยายผลการน าผลการประเมินไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
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3.1.2 ครูผู้รับผิดชอบด้านงานวัดและประเมินผลทางการศึกษา จ านวน 182 คน สามารถ
บันทึกผลการเรียนและออกเอกสารหลักฐานการศึกษาให้ถูกต้องครบถ้วนและยืนยันข้อมูลการบันทึกผล
การเรียนตามระยะเวลาที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 

3.1.3 นักเรียนทุกคน ระดับ ชั้น ป.1-ม.6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามที่หลักสูตร
สถานศกึษาก าหนดตามเกณฑมาตรฐานของการศึกษาแหงชาติ 

3.1.4 ครูผู้สอน ร้อยละ 80 สามารถสร้างเครื่องมือและมีวิธีการวัดประเมินผลที่เหมาะสมกับ
เป้าหมายในการจัดการเรียนร ู และน าผลการวัดผลประเมินผลมาพัฒนาปรับปรุงแกไขในการจัดการเรียนรู 

3.1.5 สถานศึกษา ร้อยละ 80 มีการน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
3.2.1 ครูผู้รับผิดชอบด้านงานวัดและประเมินผลทางการศึกษา สามารถด าเนินงาน            

ในด้านงานวัดและประเมินผลทางการศึกษาทุกระดับชั้นได้ถูกต้อง  
3.2.2 ครูผู้รับผิดชอบด้านงานวัดและประเมินผลทางการศึกษา สามารถบันทึกผลการเรียน

และออกเอกสารหลักฐานการศึกษาให้ถูกต้องครบถ้วนและยืนยันข้อมูลการบันทึกผลการเรียนตาม
ระยะเวลาที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 

3.2.3 นักเรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามที่หลักสูตรสถานศึกษาก าหนดตามเกณฑ
มาตรฐานของการศึกษาแหงชาติ 

3.2.4 ครูผู้สอนสามารถสร้างเครื่องมือและมีวิธีการวัดประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมาย          
ในการจัดการเรียนร ู และน าผลการวัดผลประเมินผลมาพัฒนาปรับปรุงแกไขในการจัดการเรียนรู 
                   3.2.5 สถานศึกษามีการน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการวัด
และประเมินผลในชั้นเรียน  เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. วิธีด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะวิทยากรและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง กุมภาพันธ์ – 
มีนาคม 
2566  

น.ส.ณัฐฐินันท์  
โอกระโทก       

2 กิจกรรมที่  2 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการวัดและ
ประเมินผลในชั้นเรียนและการบันทึกผลการเรียนตามโปรแกรม
ระบบบริหารจัดการผลการเรียน (School MIS) 

มีนาคม 
2566 

 

น.ส.ณัฐฐินันท์  
โอกระโทก       

5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ ตั้งแต่เดือนกมุภาพันธ์ – มีนาคม 2566   
สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 

เขต 3 
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ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้งบประมาณ           : M4 – M5      

6. งบประมาณ  
จากแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ จ านวน 30,000 บาท  

(สามหมื่นบาทถว้น) (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 

ที ่
  

กิจกรรม 
เงินงบประมาณ รวม ไตรมาส

ที่ใช้งบ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 กิจกรรมที่ 1 ประชุม 

คณะวิทยากรและคณะกรรมการ
ที่เก่ียวข้อง จ านวน 10  คน 

        ไตรมาส  
 2 

  ค่าใช้จ่าย          
      -  ค่าอาหารกลางวัน  

10 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ  
100 บาท (10×1×100) 

- 1,000 - 1,000  

      - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
10 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท  
(10×2×35) 

- 700 - 700  

  รวม - 1,700 - 1,700  
2 
  

กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาระบบการวัดและ
ประเมินผลในชั้นเรียนและ 
การบันทึกผลการเรียนตาม
โปรแกรมระบบบริหารจัดการ 
ผลการเรียน (School MIS) 

  
  

  
  

  
  

  
  

ไตรมาส 
2 

 ค่าใช้จ่าย      

  
  

    - ค่าอาหารกลางวัน  
140 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ  
100 บาท (140×1×100) 
     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
140 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ  
35 บาท (140×2×35) 

- 
 
 
- 

14,000 
 
 

9,800 

- 
 
 
- 

14,000 
 
 

9,800 
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ที ่
  

กิจกรรม 
เงินงบประมาณ รวม ไตรมาส

ที่ใช้งบ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
     -  ค่าตอบแทนวิทยากร  

3 คนๆ ละ 3 ชั่วโมงๆ ละ  
500 บาท (3×3x500) 

4,500 - - 4,500  

  รวม 4,500 23,800 - 28,300  
  รวมทั้งสิ้น 4,500 25,500 - 30,000  

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
ปัจจัยความเสี่ยง 

การยกระดับการวัดและประเมินผลผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ผลการด าเนินงามตามนโยบาย 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
1. ก ากับและควบคุมต้นทุนของโครงการให้อยู่ภายในวงเงินงบประมาณ   
2. โครงการได้รับการจัดสรรทรัพยากรและต้องบริหารให้ด าเนินโครงการได้   
3. บริหารโครงการให้ครอบคลุมตามขอบเขตของโครงการ   
4. ท าผลประโยชน์ของโครงการให้ครบถ้วนตามผลลัพธ์ที่ต้องการ 
5. บริหารงบประมาณที่มีอย่างจ ากัดให้เกิดประสิทธิสูงสุด 
6. ก าหนดมาตรการควบคุม นิเทศ ติดตามด าเนินกิจกรรมตามโครงการ  
  

8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
1. ผู ้ร ับผิดชอบด้านงานวัดและประเมินผลทางการศึกษา จ านวน 182 คน 

สามารถด าเนินงานด้านงานวัดและประเมินผลทางการศึกษาทุกระดับชั้นได้ถูกต้อง  
2. ครูผู ้รับผิดชอบด้านงานวัดและประเมินผลทางการศึกษา จ านวน 182 คน 

สามารถบันทึกผลการเรียนและออกเอกสารหลักฐานการศึกษาให้ถูกต้องครบถ้วนและ
ยืนยันข้อมูลการบันทึกผลการเรียนตามระยะเวลาที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานก าหนด 

3. นักเรียนทุกคนตั ้งแตชั ้น ป.1-ม.6 ทกุคน มีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนตามที่
หลักสูตรสถานศึกษาก าหนดตามเกณฑมาตรฐานของการศึกษาแหงชาติ 
         4. สถานศึกษา จ านวน 182 โรงเรียน มีการน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน  เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
ร้อยละ 80 
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ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงคุณภาพ 

1. ครูผู้รับผิดชอบด้านงานวัดและประเมินผลทางการศึกษา สามารถด าเนินงาน 
ในด้านงานวัดและประเมินผลทางการศึกษาทุกระดับชั้นได้ถูกต้อง  

2. ครูผู้รับผิดชอบด้านงานวัดและประเมินผลทางการศึกษา สามารถบันทึกผล    
การเรียนและออกเอกสารหลักฐานการศึกษาให้ถูกต้องครบถ้วนและยืนยันข้อมูลการ
บันทึกผลการเรียนตามระยะเวลาที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐาน
ก าหนด 

3. นักเรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามที่หลักสูตรสถานศึกษาก าหนด    
ตามเกณฑมาตรฐานของการศึกษาแหงชาติ 

4. ครูผู้สอนสามารถสร้างเครื่องมือและมีวิธีการวัดประเมินผลที่เหมาะสมกับ  
เป้าหมายในการจัดการเรียนร ู และน าผลการวัดผลประเมินผลมาพัฒนาปรับปรุงแกไข      
ในการจัดการเรียนรู้ 
         5. สถานศึกษามีการน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู ้ของผู ้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
ร้อยละ 80 

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1 ครูผู้รับผิดชอบงานวัดและประเมินผลที่เข้ารับการอบรม  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ     

การขับเคลื่อนการน าผลการประเมินไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการวัดผลและ
ประเมินผลในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนสามารถวางแผนพัฒนาครูผู้สอนในสถานศึกษา  
และสามารถขยายผลการขับเคลื่อนการน าการน าผลไปใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษา และการวัดและ
ประเมินผลในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ระดับสถานศึกษาต่อไป และสถานศึกษาที่มีการน า
ผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนา   
การเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

9.2 นักเรียนทุกคนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนตามที่หลักสูตรสถานศึกษาก าหนดตามเกณฑมาตรฐานของการศึกษาแหงชาติ 

9.3 ครูผู ้สอนสามารถสร้างเครื่องมือและมีวิธีการ วัดประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมาย   
ในการจัดการเรียนรู และน าผลการวัดผลประเมินผลมาพัฒนาปรับปรุงแกไขในการจัดการเรียนรู้ 

9.4 สถานศึกษามีการน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการวัดและ
ประเมินผลในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

9.5 ก ากับ ติดตามการด าเนินงานของสถานศึกษาในด้านการขับเคลื่อนการน าผลไปใช้พัฒนา
คุณภาพการศึกษา และการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
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10. กลุ่มเป้าหมาย 
ครูผู้รับผิดชอบงานวัดและประเมินผล และครูผู้สอนนักเรียนในระดับประถมศึกษาและ

มัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  
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โครงการ   ประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
และการประเมินคุณภาพผู้เรียน(NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
 ปีการศึกษา 2565  

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทฯ   (12) การพัฒนาการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ สพฐ. 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 

ในศตวรรษท่ี 21 
กลยุทธ์ สพท. 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 

ในศตวรรษท่ี 21 
หน่วยงาน/กลุ่มผู้รับผิดชอบ สพป. นครราชสีมา เขต 3 /กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ  
ผู้ประสานงานหลัก  นางสาวสรารัตน์  ฉลองกลาง 
โทรศัพท์/โทรสาร    084 437 0867      E-mail : sararatcha2519@esdc.go.th  

ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   : M1       

(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 (1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
 (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ปฏิรูปการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21         
(หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
 (1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น            
มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 
ในศตวรรษท่ี 21 

(3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ 
และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิตดีขึ้น 

 

ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ              : M2 - M3      

1. หลักการและเหตุผล 
จากวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และแผนการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ 2560 – 2579 คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิต
อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 
ตลอดจนทิศทางการพัฒนาการศึกษา จังหวัดนครราชสีมา ที่ก าหนดวิสัยทัศน์ คนโคราชทุกคนได้รับ
การศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ มีสัมมาชีพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 และแผนพัฒนาการศึกษากระทรวง 

mailto:sararatcha2519@esdc.go.th
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ศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 พร้อมนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม สร้างคุณภาพทุนมนุษย์สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน และจาก
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 หมวด 4  
แนวการจัดการศึกษาได้ก าหนดไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ 
และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการเรียนรู้ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนวิทยาศาสตร์ เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีลักษณะ
ธรรมชาติวิทยาและกระบวนการเรียนการสอนที่มีความจ าเป็นต้องใช้ความรู้ ทักษะกระบวนการอย่าง
ต่อเนื่อง เพราะเป็นกลุ่มสาระที่ว่าด้วยเหตุผล หลักการและทฤษฎี จึงเป็นการยากที่จะพัฒนาองค์ความรู้         
ให้เกิดความยั่งยืนและถาวร ซึ่งความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ถือเป็นความสามารถพ้ืนฐานที่ส าคัญ
ส าหรับผู้เรียนส าหรับการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนต่าง ๆ ของหลักสูตร และการด าเนินชีวิตประจ าวัน
ของผู้เรียน 

ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการและส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงให้ความส าคัญ  
กับความสามารถด้านการอ่าน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งระดับช่วงชั้นที่ 1 ของระดับประถมศึกษา  (ป.1 – ป.3) 
โดยได้ก าหนดเป็นนโยบายเร่งด่วนในปีการศึกษา 2558  เด็กที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ต้องอ่านออก  
เขียนได้ ปัจจุบันท่านเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ดร.อัมพร พินะสา) ได้มอบนโยบาย
ส าคัญให้แก่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามุ่งเน้นพัฒนาให้ผู้ เรียนสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน “อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น” ดังนั้น ส านักทดสอบทางการศึกษา 
เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินคุณภาพทั้งในระดับชั้นเรี ยนและระดับชาติ จึงได้จัดท า
โครงการการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทราบถึงความสามารถในการอ่านออกเสียงและอ่านรู้เรื่องของ
ตนเอง รวมทั้งครูผู้สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีข้อมูลจุดแข็งและจุดที่ต้องพัฒนาเกี่ยวกับ
ความสามารถในการอ่านออกเสียงและอ่านรู้เรื่องของผู้เรียนแต่ละคน ใช้ในการวางแผนเสริมจุดเด่นและ
พัฒนาจุดด้อยของผู้เรียนแต่ละคนต่อไป หลังจากการพัฒนาผู้เรียนได้มีนโยบายประเมินคุณภาพผู้เรียน
ตลอดจนทางส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ได้มีการด าเนินการโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนด้านกานอ่านและการประเมินผู้เรียนขั้นพื้นฐานมาอย่างต่อเนื่อง  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 จึงจัดให้มีโครงการการประเมิน
ความสามารถด้านการอ่าน (RT)  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 และการประเมินคุณภาพผู้ เรียน(NT)  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจ าปีการศึกษา 2565 เพ่ือส่งเสริมการวัดและประเมินผลในการน าผล 
การประเมินมาพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้สถานศึกษามีเครื่องมือที่มีคุณภาพได้มาตรฐานในการประเมินความสามารถด้านการอ่าน

ของผู้เรียน ทั้งในเรื่องการอ่านออกเสียง และการอ่านรู้เรื่อง 
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2.2 เพ่ือให้ครูผู้สอนมีข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนเป็นรายบุคคล
น าไปสู่การปรับปรุงพัฒนาความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 

2.3 เพ่ือตรวจสอบและประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรแกนกลาง 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

3. เป้าหมาย 
3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

3.1.1 โรงเรียนในสังกัด 182 โรงเรียน มีเครื่องมือที่มีคุณภาพได้มาตรฐานในการประเมิน
ความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ทั้งในเรื่องการอ่านออกเสียง และการอ่านรู้เรื่อง 

3.1.2 โรงเรียนในสังกัด 182 โรงเรียน มีข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับความสามารถด้าน
การอ่านของผู้เรียนเป็นรายบุคคล น าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน
ให้เต็มตามศักยภาพ 

3.1.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 มีข้อมูลผลการประเมินผล
ระดับชาติ ด้านการอ่าน และผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนในสังกัด จ านวน 182 โรงเรียน น าไปสู่
การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ 

3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
3.2.1 ครใูนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  สามารถน าผล

การประเมินความสามารถด้านการอ่านและความรู้พ้ืนฐานใช้ในการวางแผนพัฒนาผู้เรียน 

3.2.2 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 มีส่วนร่วม

ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

3.2.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 มีข้อมูลของโรงเรียน 
ในสังกัด ด้านคุณภาพผู้เรียน 

4. วิธีด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมที่ 1 การประชุมชี้แจงการด าเนินการประเมิน
ความสามารถด้านการอ่าน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

กุมภาพันธ์ 
2566 

นางสาวสรารัตน์  
ฉลองกลาง  
และคณะ 

2 กิจกรรมที่ 2 การประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT)  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

กุมภาพันธ์ 
2566 

นางสาวสรารัตน์  
ฉลองกลาง  
และคณะ 

3 กิจกรรมที่ 3 การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

มีนาคม 
2566 

นางสาวสรารัตน์  
ฉลองกลาง  
และคณะ 
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5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ ตั้งแต่เดือนกมุภาพันธ์ – มีนาคม 2566   
สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 

เขต 3 

ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้งบประมาณ           : M4 – M5      

6. งบประมาณ  
จากแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  จ านวน 100,100 บาท 

(หนึ่งแสนหนึ่งร้อยบาทถ้วน) (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 
 

ที ่
  

กิจกรรม 
เงินงบประมาณ รวม ไตรมาส

ที่ใช้งบ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 กิจกรรมที่ 1 การประชุมชี้แจงการ

ด าเนินการประเมินความสามารถ
ด้านการอ่าน (RT) ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1และการประเมินคุณภาพ
ผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

        ไตรมาส 
2 

  ค่าใช้จ่าย          
       - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

300 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ            
35 บาท (300×1×35) 

- 10,500 - 10,500  

  รวม - 10,500 - 10,500  
2 กิจกรรมที่ 2 การประเมิน

ความสามารถด้านการอ่าน (RT)  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
2.1 การประเมินความสามารถด้าน
การอ่าน (RT)  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

       ไตรมาส   
2-4 

 ค่าใช้จ่าย      
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ที ่
  

กิจกรรม 
เงินงบประมาณ รวม ไตรมาส

ที่ใช้งบ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
      - ค่าอาหารกลางวัน

คณะกรรมการตรวจสอบคะแนน
และสรุปผลของเขตพ้ืนที่  
15 คนๆละ 1 มื้อๆ ละ 100 บาท 
(15x1x100) 

- 1,500 - 1,500  

      - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
คณะกรรมการตรวจสอบคะแนน
และสรุปผลของเขตพ้ืนที่   
15 คนๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท 
(15×2×35) 

- 1,050 - 1,050  

      - ค่าอาหารกลางวัน
คณะกรรมการระดับสนามสอบ  
200 คนๆละ 1 มื้อๆ ละ 100 บาท 
(200x1x100) 

- 20,000 - 20,000  

      - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
คณะกรรมการระดับสนามสอบ 
200 คนๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท 
(200×2×35) 

- 14,000 - 14,000  

 2.2 การประเมินคุณภาพผู้เรียน 
(NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
ค่าใช้จ่าย 

     

 1) ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

     

       - ค่าอาหารกลางวัน 
คณะกรรมการกรอกคะแนนและ
สรุปผลของเขตพ้ืนที่ 15 คนๆ ละ 
1 มื้อๆละ 100 บาท  (15x1x100) 

- 1,500 - 1,500  

        - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
คณะกรรมการคะแนนและสรุปผล          
ของเขตพ้ืนที่ 15 คนๆ ละ 2 มื้อๆ
ละ 35 บาท (15x2x35) 

- 1,050 - 1,050  
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ที ่
  

กิจกรรม 
เงินงบประมาณ รวม ไตรมาส

ที่ใช้งบ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
 2) ประชุมกรรมการสนามสอบ       
        - ค่าอาหารกลางวัน 

คณะกรรมการสนามสอบ         
189 คนๆละ 1 มื้อๆ ละ 100 บาท  
(189x1x100) 

- 18,900 - 18,900  

        - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
คณะกรรมการสนามสอบ  
189 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท 
(189x2x35) 

- 13,230 - 13,230  

 3) การด าเนินการสอบ NT      
      - ค่าอาหารกลางวัน 

คณะกรรมการตรวจข้อสอบปรนัย 
และข้อสอบเขียนตอบ        
100 คน ๆ ละ 1 มื้อๆ ละ  
100 บาท (100x1x100) 

- 10,000 - 10,000  

      - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
คณะกรรมการตรวจข้อสอบปรนัย 
และข้อสอบเขียนตอบ        
100 คน ๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท 
(100x2x35) 

- 7,000 - 7,000  

      - ค่าพาหนะคณะกรรมการ
ตรวจเยี่ยมสนามสอบ  
ระยะทางตามจริงปรากฏตาม Google Map 

- 1,370 - 1,370  

  รวม - 89,600 - 89,600  
  รวมทั้งสิ้น - 100,100 - 100,100  

 

 

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
ปัจจัยความเสี่ยง 

1. ปัจจัยด้านบุคคลากร  บุคลากรครูในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาไม่ต่อเนื่องมีผลต่อ
คุณภาพของผู้เรียนและส่งผลกับผลการประเมิน 

2. ปัจจัยด้านงบประมาณ งบประมาณสนับสนุนในการจัดสอบมีให้ไม่เพียงพอ 
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แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
ส่งเสริมด้านบุคลากรและสนับสนุนงบประมาณในการนิเทศ ตรวจเยี่ยมให้ก าลังใจ สนับสนุน

งบประมาณในการจัดสอบเพ่ิมมากขึ้น 

8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
        1. โรงเรียนในสังกัด จ านวน 182 โรงเรียน มีระบบสารสนเทศด้านการจัดการศึกษา 
        2. โรงเรียนในสังกัด จ านวน 182 โรงเรียน มีข้อมูลสารสนเทศใช้ในการพัฒนา 
การเรียนการสอนสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 

 
ร้อยละ 80 

 
 

เชิงคุณภาพ 
        1. การได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการการจัดการเรียนการสอน พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 
        2. มีเครือข่ายส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ได้รับ
การเสริมสร้างความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
ร้อยละ 100 

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 มีสารสนเทศผลการจัดการเรียน

การสอนของสถานศึกษาในสังกัด 
9.2 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในสังกัดของส านักงานเขตพ้ืนที่ ที่มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 

10. กลุ่มเป้าหมาย 
ครแูละนักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 
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โครงการ  ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้บูรณาการโดยแหล่งเรียนรู้ 
ยุทธศาสตร์ชาติ   ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทฯ   (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

(12) การพัฒนาการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ สพฐ. 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 

ในศตวรรษท่ี 21 
กลยุทธ์ สพท. 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 

ในศตวรรษท่ี 21 
หน่วยงาน/กลุ่มผู้รับผิดชอบ สพป. นครราชสีมา เขต 3 /กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ  
ผู้ประสานงานหลัก  นายเฉลิมรัฐ  วงษ์วัฒนะ และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต 3 
โทรศัพท์/โทรสาร    091 017 0053      E-mail : valogio@hotmail.com   

ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   : M1       

(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 (1) เป้าหมาย  คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
 (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

(หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ที่ (12) การพัฒนาการเรียนรู้ 
 (1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น            
มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง                     
ในศตวรรษท่ี 21 

 (3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ 
และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิตดีขึ้น 

ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ              : M2 - M3      

1. หลักการและเหตุผล 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 
ให้เป็นหลักสูตรแกนกลางของประเทศ โดยก าหนดจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายและ
กรอบทิศทางในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีขีดความสามารถ 
พร้อมกันนี้ได้ปรับกระบวนการพัฒนาหลักสูตร มุ่งเน้นการกระจายอ านาจทางการศึกษาให้ท้องถิ่นและ
สถานศึกษาได้มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการ
ของท้องถิ่น (ส านักนายกรัฐมนตรี, 2542)  

mailto:valogio@hotmail.com
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 สอดคล้องกับจุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ                    
พ.ศ. 2566 และมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษา                    
ที่มีประสิทธิภาพ ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารงานด้านวิชาการ ให้มีส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรให้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และสร้างเครือข่ายเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งเสริม สนับสนุน
ให้สถานศึกษามีการผลิต จัดหา และพัฒนาสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ที่หลากหลาย ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
สอดคล้องกับการจัดกระบวนการเรียนรู้และความแตกต่างของผู้เรียน ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา
จัดการเรียนรู้ โดยใช้แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเครือข่ายวิชาการอย่างต่อเนื่อง ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้บูรณาการ
โดยแหล่งเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมพัฒนาครูผู้สอนในสังกัดจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้แหล่งเรียนรู้ในพ้ืนที่ 
พัฒนาทักษะสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสมตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และสอดคล้องกับการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้แหล่งเรียนรู้ 

2.2 เพ่ือพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้แหล่งเรียนรู้   

3. เป้าหมาย 
3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

3.1.1 ครูผู้สอนในสังกัด จ านวน 182 คน ได้รับการส่งเสริม พัฒนากระบวนการจัดการ

เรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้แหล่งเรียนรู้   

3.1.2 นักเรียนในสังกัด ร้อยละ 80 ได้ความรู้ ทักษะ สมรรถนะจากกระบวนการเรียนรู้

แบบบูรณาการโดยใช้แหล่งเรียนรู้   

3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
3.2.1 ครูผู้สอนในสังกัดสามารถจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ โดยใช้แหล่งเรียนรู้ได้ 

3.2.2 นักเรียนมีทักษะ สมรรถนะเหมาะสมตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และสอดคล้องกับ 

การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
 

4. วิธีด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมที่ 1 ส ารวจแหล่งเรียนรู้จากโรงเรียนในสังกัด  
สังเคราะห์ จัดหมวดหมู่ 

ธันวาคม 

2565 

นายเฉลิมรัฐ  วงษ์วัฒนะ       

และคณะ 

2 กิจกรรมที่ 2 สร้างนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ   

โดยใช้แหล่งเรียนรู้ 

ธันวาคม 
2565 -

นายเฉลิมรัฐ  วงษ์วัฒนะ       
และคณะ 
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ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

        - จัดท าคู่มือจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ

โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในพื้นที่ 

        - จัดท าคลิปวิดีโอ แนวทางการจัดการเรียนรู้แบบ 
บูรณาการโดยใช้แหล่งเรียนรู้ในพื้นที่ จ านวน 4 ครั้ง 

เมษายน 
2566 

3 กิจกรรมที่ 3 อบรมการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้
แหล่งเรียนรู้ 

เมษายน -
พฤษภาคม 

2566 

นายเฉลิมรัฐ  วงษ์วัฒนะ       
และคณะ 

4 กิจกรรมที่ 4 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ มิถุนายน -
กันยายน 
2566 

นายเฉลิมรัฐ  วงษ์วัฒนะ       
และคณะ 

5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
ระยะเวลาด าเนินการ ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2565 – กันยายน 2566   
สถานที่ด าเนินการ  ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาอ่างหิน สพป.นครราชสีมา เขต 3  

และสถานที่เอกชน 

ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้งบประมาณ           : M4 – M5      

6. งบประมาณ  
จากแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  จ านวน  25,000 บาท

(สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 

ที ่
  

กิจกรรม 
เงินงบประมาณ รวม ไตรมาส

ที่ใช้งบ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 กิจกรรมที่ 2 สร้างนวัตกรรม 

ในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ

โดยใช้แหล่งเรียนรู้ 

2.1 จัดท าคู่มือครูการจัดการเรียนรู้

แบบบูรณาการโดยใช้แหล่งเรียนรู้ 

ในพ้ืนที่  

        ไตรมาส  
1-3 

 1) ประชุมเชิงปฏิบัติการ

คณะกรรมการด าเนินงาน 
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ที ่
  

กิจกรรม 
เงินงบประมาณ รวม ไตรมาส

ที่ใช้งบ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
 ค่าใช้จ่าย      
       - ค่าอาหารกลางวัน  

15 คนๆ ละ 3 มื้อๆ ละ 100 บาท
(15×3×100) 

- 4,500 - 4,500  

       - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
15 คนๆ ละ 6 มื้อๆ ละ 35บาท  
(15×6×35) 

- 3,150 - 3,150  

 2.2 จัดท าคลิปวิดีโอ แนวทางการจัด  

การเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้   

แหล่งเรียนรู้ในพ้ืนที ่จ านวน 4 ครั้ง 

     

 1) ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน      

      - ค่าอาหารกลางวัน   
15 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 100 บาท
(15×1×100) 

- 1,500 - 1,500  

      - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
15 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 35บาท  
(15×2×35) 

- 1,050 - 1,050  

  2) ลงพ้ืนที่เพ่ือวางแผนจัดท าคลิป

และออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้  

บูรณาการ จ านวน 4 ครั้ง 

     

       - ค่าเบี้ยเลี้ยง 10 คนๆ ละ  

4 วันๆ ละ 120 บาท (10x4x120) 

- 4,800 - 4,800  

          - ค่าพาหนะ 
ระยะทางตามจริงปรากฏตาม Google Map 

- 2,600 - 2,600  

 3) ลงพ้ืนที่ถ่ายท าวิดโีอ จ านวน 4 ครั้ง      

           - ค่าเบี้ยเลี้ยง 10 คนๆ ละ  
4 วันๆ ละ 120 บาท (10x4x120) 

- 
 

4,800 
 

- 
 

4,800 
 

 

          - ค่าพาหนะ 
ระยะทางตามจริงปรากฏตาม Google Map 

- 2,600 - 2,600  

  รวม - 25,000 - 25,000  
  รวมทั้งสิ้น - 25,000 - 25,000  
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7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
ปัจจัยความเสี่ยง 

การนิเทศ ติดตาม ที่ไม่ทั่วถึง ทันเวลา และไม่ต่อเนื่อง 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
น าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการนิเทศ ติดตาม 

8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
1. ครูผู้สอนในสังกัด จ านวน 182 คน ได้รับได้รับการส่งเสริม พัฒนากระบวนการ

จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้แหล่งเรียนรู้   

2. มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้แหล่งเรียนรู้  

 
ร้อยละ 80 

 
 

เชิงคุณภาพ 
1. ครูผู้สอนในสังกัดสามารถจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้แหล่งเรียนรู้   

           2 ครูในสังกัด ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้แหล่ง
เรียนรู้   

 
ร้อยละ 80 

 
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1 ครูผู้สอนในสังกัด สามารถจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้แหล่งเรียนรู้ 
9.2 ครูในสังกัด ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้แหล่งเรียนรู้ 
9.3 นักเรียนมีทักษะ สมรรถนะ เหมาะสมตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และสอดคล้องกับการจัดการ

เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

10. กลุ่มเป้าหมาย 

ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 
เขต 3 
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โครงการ  พัฒนาความสามารถด้านค านวณ (Numeracy) 
ยุทธศาสตร์ชาติ   ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทฯ   (12) การพัฒนาการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ สพฐ. 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 

ในศตวรรษท่ี 21 
กลยุทธ์ สพท. 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 

ในศตวรรษท่ี 21 
หน่วยงาน/กลุ่มผู้รับผิดชอบ สพป. นครราชสีมา เขต 3 /กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ  
ผู้ประสานงานหลัก  นางสาวสุปรีดา  สถิตธรรมรัตน์ และนางสาวสรารัตน์ ฉลองกลาง 
โทรศัพท์/โทรสาร    081 069 2430  E-mail : supreeda@esdc.go.th 
   081 437 0867 E-mail : sararatcha2519@esdc.go.th   

ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   : M1       

(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(1) เป้าหมาย 1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

             2. สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
 (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

(หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ที่ (12) การพัฒนาการเรียนรู้ 
 (1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) ข้อ 12.2 คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตามความถนัด 
และความสามารถของพหุปัญญาดีขึ้น 

(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย           
 (3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพ่ือการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ

ตามพหุปัญญา เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพ่ิมข้ึน 

ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ              : M2 - M3      

1. หลักการและเหตุผล 
จากวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  และแผนการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ 2560 – 2579 คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิต
อย่างเป็นสุข  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ การเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 
21 ตลอดจนทิศทางการพัฒนาการศึกษา จังหวัดนครราชสีมา ที่ก าหนดวิสัยทัศน์ คนโคราชทุกคนได้รับ
การศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ มีสัมมาชีพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่  21  และแผนพัฒ นาการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 พร้อมนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม สร้างคุณภาพทุนมนุษย์สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน 

mailto:supreeda@esdc.go.th
mailto:sararatcha2519@esdc.go.th
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และจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ.2545 หมวด 4 
แนวการจัดการศึกษา ได้ก าหนดไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ 
และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการเรียนรู้ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีลักษณะธรรมชาติวิทยาและกระบวนการเรียนการ
สอนที่มีความจ าเป็นต้องใช้ความรู้ ทักษะกระบวนการอย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นกลุ่มสาระที่ว่าด้วยเหตุผล 
หลักการและทฤษฎี จึงเป็นการยากที่จะพัฒนาองค์ความรู้ให้เกิดความยั่งยืนและถาวร และผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 3 มีคะแนนเฉลี่ยร้ อยละ
40.62 โดยค่าเฉลี่ยระดับประเทศร้อยละ 43.47 ซึ่งผลการประเมินระดับเขตพ้ืนที่ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ยัง        
ไม่น่าพอใจ  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ได้ตระหนักและเห็นความ
จ าเป็นต้องพัฒนาทั้งครูและนักเรียนอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดท าโครงการ พัฒนาความสามารถด้านค านวณ 
(Numeracy) เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญา สร้างสภาพแวดล้อมสนับสนุนที่เหมาะสมส าหรับผู้มี
ความสามารถพิเศษ กระตุ้นให้โรงเรียน ครู ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถในการใช้ทักษะการคิดค านวณ 
ความคิดรวบยอด และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในสถานกา รณ์ต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจ าวัน และส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มีคุณภาพสูงขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือส่งเสริมให้โรงเรียน ครู พัฒนาความสามารถด้านค านวณ (Numeracy) ให้แก่นักเรียน 
2.2 เพ่ือจัดกิจกรรมกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ใช้ความสามารถด้านค านวณพัฒนาผลสัมฤทธิ์ด้านค านวณ 

(Numeracy) สูงขึ้น 

3. เป้าหมาย 
3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

3.1.1 สถานศึกษาในสังกัด จ านวน 182 โรงเรียน ได้รับโอกาส สนับสนุนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน
ทักษะการคิดค านวณ 

3.1.2 นักเรียนระดับประถมศึกษาในสังกัด อย่างน้อย 1,500 คน เข้าร่วมแข่งขันทักษะการคิด
ค านวณ  

3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
3.2.1 โรงเรียน ผู้บริหาร และครูผู้สอน เป็นองค์กรและบุคคลที่ส่งเสริมพัฒนาความสามารถ

ด้านค านวณของผู้เรียนอย่างเต็มก าลัง 

3.2.2 นักเรียนเกิดการพัฒนาความสามารถด้านค านวณ (Numeracy) ครบทั้ง 3 ทักษะ คือ

ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ทักษะการคิดค านวณ และทักษะความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ 
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4. วิธีด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมที่ 1 รับสมัครสอบ ออกข้อสอบ และจัดท าข้อสอบ  
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. ประกาศสมัครสอบแข่งขันความสามารถด้านค านวณ 
2. ประชุมคณะกรรมการและออกข้อสอบ 
3. คัดเลือกจัดท าข้อสอบต้นฉบับ 

พฤศจิกายน 
2565 – 

กุมภาพันธ์ 
2566 

นางสาวสุปรีดา  
สถิตธรรมรัตน์,  
นางสาวสรารัตน์  
ฉลองกลาง 
และคณะ 

2 กิจกรรมที่ 2 การทดสอบความสามารถด้านค านวณ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 
2. จัดท าส าเนาข้อสอบตามจ านวนผู้สมัคร 
3. ด าเนินการสอบ/ตรวจค าตอบ 4 สนาม 
4. ประกาศผลสอบ 

กุมภาพันธ์ - 
มีนาคม  
2566 

 
 

 

นางสาวสุปรีดา  
สถิตธรรมรัตน์, 
นางสาวสรารัตน์  
ฉลองกลาง 
และคณะ 

3 กิจกรรมที่ 3 มอบรางวัลเพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. ประชุมคณะกรรมการจัดเตรียมเอกสารและเกียรติบัตร 
2. จัดท าเหรียญรางวัล 
3. จัดพิธีมอบเหรียญรางวัลและเกียรติบัตร 

กุมภาพันธ์ - 
มีนาคม  
2566 

 

นางสาวสุปรีดา  
สถิตธรรมรัตน์, 
นางสาวสรารัตน์  
ฉลองกลาง 
และคณะ 

4 กิจกรรมที่ 4 สรุปรายงานโครงการ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
- ประชุมคณะกรรมการสรุปผลและจัดท ารายงาน
ประชาสัมพันธ์ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ 

เมษายน  
2566 

 

นางสาวสุปรีดา  
สถิตธรรมรัตน์, 
นางสาวสรารัตน์  
ฉลองกลาง 
และคณะ 

 

5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
ระยะเวลาด าเนินการ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2565 – เมษายน  2566 
สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด  สพป.นครราชสีมา เขต 3 

ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้งบประมาณ           : M4 – M5      

6. งบประมาณ  
จากแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ จ านวน 40,000 บาท  

(สี่หมื่นบาทถ้วน) (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
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ที ่
  

กิจกรรม 
เงินงบประมาณ รวม ไตรมาส

ที่ใช้งบ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 
  

กิจกรรมที่ 1 รับสมัครสอบ  
ออกข้อสอบ และจัดท าข้อสอบ 
ค่าใช้จ่าย 
1.1 ประชุมคณะกรรมการและ 
ออกข้อสอบ/คัดเลือกจัดท าข้อสอบ
ต้นฉบับ 
    - ค่าอาหารกลางวัน 14 คน ๆ ละ  
3 มื้อ ๆ ละ 100 บาท (14x3x100) 
    - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
14 คน ๆ ละ 6 มื้อๆละ 35 บาท 
(14x6x35) 

 
 
 
 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
 
 
 

4,200 
 

2,940 

 
 
 
 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
 
 
 

4,200 
 

2,940 

ไตรมาส  
1-2 

 รวม - 7,140 - 7,140  
2 กิจกรรมที่ 2 การทดสอบ

ความสามารถด้านค านวณ 
    ไตรมาส 

2 
 ค่าใช้จ่าย      
      -  จัดท าส าเนาข้อสอบ - - 2,580 2,580  
       -  ค่าอาหารกลางวัน

คณะกรรมการ 4 อ าเภอ  100คนๆ 
ละ 1 มื้อๆ ละ 100 บาท 
(100×1×100) 

 10,000 - 10,000  

     -  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
คณะกรรมการ 4 อ าเภอ 100 คนๆ 
ละ 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท 
(100×2×35) 

- 7,000 - 7,000  

     - ค่าพาหนะกรรมการส่งข้อสอบ 
ระยะทางตามจริงปรากฏตาม Google Map 

- 2,500 - 2,500  

  รวม - 19,500 2,580 22,080  
3 กิจกรรมที่ 3 มอบรางวัลเพื่อสร้าง

ขวัญและก าลังใจ 
        ไตรมาส 

2 
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ที ่
  

กิจกรรม 
เงินงบประมาณ รวม ไตรมาส

ที่ใช้งบ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
  ค่าใช้จ่าย           
  3.1 ประชุมคณะกรรมการจัดเตรียม

เอกสารและเกียรติบัตร 
         

       - ค่าอาหารกลางวัน 14 คนๆ ละ 
1 มื้อๆ ละ 100 บาท  (14×1×100) 

- 1,400 - 1,400  

        - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   
14 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท  
(14×2×35) 

- 980 - 980  

  3.2 จัดพิธีมอบเหรียญรางวัลและ
เกียรติบัตร 

     

      - ค่าอาหารกลางวัน 14 คน ๆ ละ      
1 มื้อ ๆ ละ 100  บาท (14×1×100) 

- 
 

1,400 
 

- 
 

1,400 
 

 

      -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม    
200 คน ๆละ   1 มื้อ ๆ ละ 35 บาท 
(200×1x35) 

- 7,000 - 7,000  

 รวม - 10,780 - 10,780  

 รวมทั้งสิ้น - 37,420 2,580 40,000  

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
ปัจจัยความเสี่ยง 

มาตรฐานและความเป็นกลางของข้อสอบ 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

ศึกษานิเทศก์เป็นคนกลางในการออกข้อสอบหรือเครือข่ายบุคลากรที่มีความสามารถนอกสังกัด 

8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
     1. สถานศึกษาในสังกัด จ านวน 182 โรงเรียน ได้รับโอกาส สนับสนุนนักเรียนเข้าร่วม
สอบวัดความสามารถด้านค านวณ 
     2. นักเรียนระดับประถมศึกษาในสังกัด อย่างน้อย 1,500 คน เข้าร่วมแข่งขันทักษะ
การคิดค านวณ 
 

 
ร้อยละ 70 

 
ร้อยละ 90 
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ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงคุณภาพ 
     1. โรงเรียน ผู้บริหาร และครูผู้สอน เป็นองค์กรและบุคคลที่ส่งเสริมพัฒนา
ความสามารถด้านค านวณของผู้เรียนอย่างเต็มก าลัง 
     2. นักเรียนเกิดการพัฒนาความสามารถด้านค านวณ (Numeracy) ครบทั้ง 3 ทักษะ 
คือ  ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์  ทักษะการคิดค านวณ  และทักษะความคิด 
รวบยอดทางคณิตศาสตร์ 

 
ผลการสอบผ่าน
ระดับ 60 % 

ร้อยละ 30 ของ
ผู้เข้าร่วมสอบ 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1 โรงเรียน ผู้บริหาร ครูผู้สอน ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มก าลังความสามารถ ทั้งการจัด

กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาโดยการท่องสูตรคูณ การฝึกทักษะการคิดเลขในใจ คิดเลขเร็ว การส่งเสริมนักเรียน
เข้าร่วมแข่งขันในเวทีต่าง ๆ 

9.2 นักเรียนได้เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์น าคณิตศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน
และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์สูงขึ้น 

9.3 ผลการทดสอบระดับชาติมีคะแนนสูงขึ้น 

10. กลุ่มเป้าหมาย 
นักเรียน ครูผู้สอน และผู้บริหาร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 

เขต 3 
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โครงการ   เสริมสร้างศักยภาพครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
   เพ่ือส่งเสริมทักษะชีวิตและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียน 
ยุทธศาสตร์ชาติ   ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทฯ   (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

(12) การพัฒนาการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ สพฐ. 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง          

ในศตวรรษท่ี 21 
กลยุทธ์ สพท. 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง          

ในศตวรรษท่ี 21 
หน่วยงาน/กลุ่มผู้รับผิดชอบ สพป. นครราชสีมา เขต 3 /กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ  
ผู้ประสานงานหลัก  นางสาวพชร  ยังให้ผล 
โทรศัพท์/โทรสาร    087 454 2693  E-mail : sarahdukdik.@gmail.com 

ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   : M1       

(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 (หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 (1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
 (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
                                            3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

(หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ที่ (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
 (1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล 
ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา และคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 

(3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน 

รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้  มีส านึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถใน

การแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น              

(รอง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ที่ (12) การพัฒนาการเรียนรู้ 
 (1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น    

มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้

อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษท่ี 21 

mailto:sarahdukdik.@gmail.com
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(3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะ                
การเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ              : M2 - M3      

1. หลักการและเหตุผล 
จากนโยบายของรัฐบาลที่จะส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพดี ภายใต้ยุทธศาสตร์แห่งชาติ "รวมพลัง

สร้างสุขภาพเพ่ือคนไทย เพ่ือให้คนไทยแข็งแรง เมืองไทยแข็งแรง" โดยบูรณาการทุกภาคส่วนสร้างกระบวนการ
เรียนรู้ และเน้นการมีส่วนร่วมสร้างความสามัคคีและความแข็งแรงทางจิตใจ ทั้งนี ้การออกก าลังกายมีหลาย
รูปแบบ ซึ่งต้องเลือกตามความเหมาะสมของตนเองเพราะการออกก าลังกายนั้นเป็นการเชื่อมต่อของ
ร่างกายและจิตใจ 

คีตะมวยไทย คือ กิจกรรมการออกก าลังกายอย่างหนึ่งที่ใช้ท่าแม่ไม้มวยไทยมาประกอบกับ
เสียงดนตรีพ้ืนบ้านของไทย เพ่ือเป็นการอนุรักษ์ศิลปะมวยไทยและดนตรี พ้ืนบ้านไทย รวมทั้งเป็ น 
การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ ท าให้คนมีการเคลื่อนไหวร่างกายตามท่วงท่าของแม่ไม้มวยไทย ใช้ร่างกายเป็น
อาวุธ หมัด เท้า เข่า ศอก แต่แสดงออกด้วยการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่ประกอบเสียงเพลงท าให้  
เกิดการเกร็งของกล้ามเนื้อ การใช้พลัง การทรงตัว การเคลื่อนที่ตามจังหวะ  ส่งผลให้ ร่างกายมีสมรรถภาพ
ทางกายดีขึ้น ร่างกายแข็งแรงและเกิดความคล่องแคล่วในการท ากิจวัตรประจ าวัน ส่งผลต่ออารมณ์ สังคม 
และสติปัญญา เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความรู้ความสามารถให้กับผู้มีส่วนในการฝึกสอนคีตะมวยไทยและ   
เป็นการเตรียมความพร้อมในการส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจ าทุกปี  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ได้ตระหนักและเห็นความส าคัญ     
ในการขับเคลื่อนงานด้านกีฬาเข้าสู่ระบบการศึกษา มีการส่งเสริมการเล่นกีฬาในสถานศึกษา การอบรม       
ผู้ฝึกสอนกีฬาและการจัดการแข่งขัน และเพ่ือเป็นการอนุรักษ์ศิลปะการต่อสู้ประจ าชาติ จึงได้จัดท าโครงการ
เสริมสร้างศักยภาพครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เพ่ือส่งเสริมทักษะชีวิตและการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผู้เรียน  

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาในการฝึก

ทักษะเบื้องต้นของกีฬาคีตะมวยไทย 
2.2 เพ่ือพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาให้เข้าใจหลักการ/วิธีการที่ถูกต้อง

ในการถ่ายทอดไปยังผู้เรียนที่ต้องการฝึกมวยไทยเพ่ือการแข่งขันและการออกก าลังกาย 
2.3 เพ่ือเผยแพร่และอนุรักษ์กีฬาคีตะมวยไทย 

3. เป้าหมาย 
3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

3.1.1 ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จ านวน 80 คน ให้มีทักษะ
เบื้องต้นของกีฬาคีตะมวยไทย 
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3.1.2 ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จ านวน 80 คน ได้รับแนวทาง/
วิธีการในการจัดการเรียนการสอนกีฬาคีตะมวยไทย 

3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
3.2.1 ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา มีความรู้ ความสามารถและ

มีทักษะในการถ่ายทอดกีฬาประเภทคีตะมวยไทย 

3.2.2 ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ที่กระตุ้นให้ผู้เรียนมีทศันคติที่ดีต่อการเรียนรู้ 

4. วิธีด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
อบรมเชิงปฏิบัติการ “กีฬาคีตะมวยไทยเพ่ือสุขภาพและ 
การสร้างทีมสู่ความส าเร็จ” 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานอบรมเชิงปฏิบัติการ  
“กีฬาคีตะมวยไทยเพ่ือสุขภาพและการสร้างทีมสู่ความส าเร็จ” 

1.2 เสนอโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  

“กีฬาคีตะมวยไทยเพ่ือสุขภาพและการสร้างทีมสู่ความส าเร็จ” 

1.3 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

1.4 ออกแบบการจัดกิจกรรม 
1.5 ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมอบรมฯ 
1.6 ด าเนินกิจกรรมตามแผนการด าเนินงาน 

ธันวาคม 
2565 -
มกราคม 
2566 

นางสาวพชร   
ยังให้ผล 

2 กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการ 
 “กีฬาคีตะมวยไทยเพ่ือสุขภาพและการสร้างทีมสู่ความส าเร็จ 

กุมภาพันธ์-
พฤษภาคม 

2566 

นางสาวพชร   
ยังให้ผล 

 

5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
ระยะเวลาด าเนินการ ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2565 – พฤษภาคม 2566   
สถานที่ด าเนินการ  สพป.นครราชสีมา เขต 3  โรงเรียนในสังกัด  สถานที่ราชการ 

ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้งบประมาณ           : M4 – M5      

6. งบประมาณ  
จากแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  จ านวน 45,000 บาท 

(สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
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ที ่
  

กิจกรรม 
เงินงบประมาณ รวม ไตรมาส

ที่ใช้งบ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการ

ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สุขศึกษาและพลศึกษา  
“กีฬาคีตะมวยไทยเพ่ือสุขภาพ 
และการสร้างทีมสู่ความส าเร็จ” 

        ไตรมาส  
2-3 

 ค่าใช้จ่าย      
      - ค่าอาหารกลางวัน  

80 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 100 บาท 
(80×2×100) 

- 16,000 - 16,000  

       - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม             
80 คนๆ ละ 4 มื้อๆ ละ 35 บาท  
(80×4×35) 

- 11,200 - 11,200  

      - ค่าตอบแทนวิทยากร        
2 วันๆ ละ 5 ชั่วโมงๆ ละ  
600 บาท (2x6x600) 

6,000 - - 6,000  

      - ค่าตอบแทนวิทยากร
แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ 3 คนๆ ละ  
2 วันๆ ละ 3 ชั่วโมงๆ ละ  
600 บาท (3x2x3x600) 

10,800 - - 10,800  

      - ค่าวัสดุ - - 1,000 1,000  
  รวม 16,800 27,200 1,000 45,000  
  รวมทั้งสิ้น 16,800 27,200 1,000 45,000  

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
ปัจจัยความเสี่ยง 

1. งบประมาณไม่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรม 
2. ครูเข้าร่วมโครงการจ านวนน้อย 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
1. ใช้งบประมาณอย่างประหยัดและคุ้มค่า 
2. จัดท าหนังสือตอบรับการเข้าร่วมอบรมตามโครงการ 
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8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
        ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จ านวน 80 คน 

 
ร้อยละ 80 

เชิงคุณภาพ 
      1. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา มีความรู้ ความสามารถและ
มีทักษะในการถ่ายทอดกีฬาประเภทคีตะมวยไทย 
      2. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เข้าใจหลักการ/วิธีการ 
ที่ถูกต้องเพ่ือถ่ายทอดไปยังผู้เรียนที่ต้องการฝึกคีตะมวยไทยเพ่ือการแข่งขันและ 
การออกก าลังกาย 

 
ร้อยละ 80 

 
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1 ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา มีความรู้ ความสามารถในการฝึกทักษะ

เบื้องต้นของกีฬาคีตะมวยไทย 
9.2 ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เข้าใจหลักการ/วิธีการที่ถูกต้อง

เพ่ือถ่ายทอดไปยังผู้เรียนที่ต้องการฝึกมวยไทยเพ่ือการแข่งขันและการออกก าลังกาย  

10. กลุ่มเป้าหมาย 
  ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาในสังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 3 
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โครงการ   พัฒนาเครือข่ายวิชาการผสาน PLC เพ่ือการเรียนรู้ 

สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

ยุทธศาสตร์ชาติ   ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทฯ   (12) การพัฒนาการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ สพฐ. 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง          

ในศตวรรษท่ี 21 
กลยุทธ์ สพท. 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง          

ในศตวรรษท่ี 21 
หน่วยงาน/กลุ่มผู้รับผิดชอบ สพป. นครราชสีมา เขต 3 /กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ  
ผู้ประสานงานหลัก  นางสาวพรทวีคุณ ศิริคุณ 
โทรศัพท์/โทรสาร    094 392 4245  E-mail : yaphag1@hotmail.com 

ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   : M1       

(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 (1) เป้าหมาย  1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
                            2. สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
 (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

 (หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ที่ (12) การพัฒนาการเรียนรู้ 
 (1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) ข้อ 12.1 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น 
มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ข้อ 1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง

ในศตวรรษท่ี 21 

(3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะ                
การเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ              : M2 - M3      

1. หลักการและเหตุผล 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้มีนโยบายและจุดเน้นด้านการยกระดับคุณภาพ

การศึกษา โดยส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม และมีปฏิสัมพันธ์กับ

กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบ จัดการเรียนรู้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น  

แก้ปัญหาเป็น รวมทั้งสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองได้ (Active Learning) การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
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ตามแนวทางพหุปัญญาเพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน การจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการ

แหล่งเรียนรู ้ในห้องเรียน ตลอดจนการจัดการเรียนการสอนที ่เสริมสร้างความตระหนักเกี ่ยวกับ

ประวัติศาสตร์ชาติไทย เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกความรักชาติ โดยมีเป้าหมายให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง 

มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 ทั้งนี้ ให้มีการส่งเสริมการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน 

เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้และสมรรถนะของผู้เรียน (Assessment for Learning) ทุกระดับ 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึง

ความส าคัญดังกล่าวจึงได้ก าหนดโครงการพัฒนาเครือข่ายวิชาการผสาน PLC เพ่ือการเรียนรู้สู่การพัฒนา

คุณภาพผู้เรียน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาตามศักยภาพ เหมาะสมกับบริบท และความต้องการ

จ าเป็น 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ให้มีส่วนร่วม

ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ สื่อนวัตกรรม และวิจัยทางการศึกษาเพื่อพัฒนา

สมรรถนะผู้เรียนให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อย่างเป็นรูปธรรม 

2.2 เพ่ือส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การน าหลักสูตรไปใช้ผ่านการจัด 

การเรียนการสอนบูรณาการหลักสูตรท้องถิ่น 

 2.3 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม และเสริมสร้างเครือข่ายวิชาการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ 

3. เป้าหมาย 
3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

3.1.1 เครือข่ายวิชาการครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกลุ่ม
เครือข่ายปฐมวัย   

3.1.2 นวัตกรรมทางการศึกษา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกลุ่มเครือข่ายปฐมวัย 
3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
      3.2.1 เครือข่ายครูพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกลุ่มเครือข่าย

ปฐมวัย เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันและสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา และน านวัตกรรมทาง
การศึกษาไปใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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4. วิธีด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมปฏิบัติการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกลุ่มปฐมวัย 

มกราคม - 
กุมภาพันธ์ 

2566 

นางสาวพรทวีคุณ   
ศิริคุณ  และคณะ 

2 กิจกรรมที่ 2 “Workshop บูรณาการสร้างสรรค์ แบ่งปัน

ประสบการณ์” 

มีนาคม – 
กันยายน 
2566 

นางสาวพรทวีคุณ   
ศิริคุณ  และคณะ 

3 กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ติดตาม ประสานสัมพันธ์ PLC กันยายน 
2566 

นางสาวพรทวีคุณ   
ศิริคุณ  และคณะ 

5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
ระยะเวลาด าเนินการ ตั้งแต่เดือนมกราคม – กันยายน  2566 
สถานที่ด าเนินการ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3        

และสถานที่เอกชน 

ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้งบประมาณ           : M4 – M5      

6. งบประมาณ  
จากแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ จ านวน 39,500 บาท   

(สามหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 

ที ่
  

กิจกรรม 
เงินงบประมาณ รวม ไตรมาส

ที่ใช้งบ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
 กิจกรรมที่ 1 ประชุมปฏิบัติการ

จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกลุ่ม
เครือข่ายปฐมวัย 
ค่าใช้จ่าย 

    ไตรมาส 
2 

     - ค่าอาหารกลางวัน 40 คน ๆ ละ  
1 มื้อ ๆ ละ 100 บาท (40x1x100) 

- 4,000 - 4,000  

     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
40 คน ๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท 
(40x2x35) 

- 2,800 - 2,800  
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ที ่
  

กิจกรรม 
เงินงบประมาณ รวม ไตรมาส

ที่ใช้งบ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
     - ค่าตอบแทนวิทยากร  

5 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท (5x600) 
3,000 - - 3,000  

  รวม 3,000 6,800 - 9,800  
2 กิจกรรมที่ 2  “Workshop  

บูรณาการสร้างสรรค์ แบ่งปัน
ประสบการณ์จัดสรรงบประมาณ 
ให้เครือข่ายพัฒนา 8 กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ และ กลุ่มเครือข่าย
ปฐมวัย เพ่ือพัฒนานวัตกรรม 

    ไตรมาส  
2-4 

     - ค่าอาหารกลางวัน 75 คน ๆ ละ  
2 มื้อ ๆ ละ 100 บาท (75x2x100) 

- 15,000 - 15,000  

     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
75 คน ๆ ละ 4 มื้อๆละ 35 บาท 
(75x4x35) 

- 10,500 - 10,500  

      - ค่าตอบแทนวิทยากร  
5 ชั่วโมงๆละ 300 บาท (5x300) 

1,500 - - 1,500  

 รวม 1,500 25,500 - 27,000  
3 กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ติดตาม 

การจัดการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ 

สู่ชั้นเรียน (นิเทศในชั้นเรียน) 

    ไตรมาส 
4 

      - ค่าพาหนะการนิเทศ ติดตาม 
ระยะทางตามจริงปรากฏตาม Google Map 

- 2,700 - 2,700  

 รวม - 2,700 - 2,700  

  รวมทั้งสิ้น 4,500 35,000 - 39,500  

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
ปัจจัยความเสี่ยง 

 บุคลากรบางส่วนไม่ตรงวิชาเอก หรือมีความสามารถเฉพาะด้าน ควรได้รับการพัฒนา 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

 สร้างนวัตกรรมที่ตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
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8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
    1. เครือข่ายครวูิชาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกลุ่มเครือข่ายปฐมวัย 
    2. นวัตกรรมทางการศึกษา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกลุ่มเครือข่ายปฐมวัย 
    3. สถานศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนบูรณาการแหล่งเรียนรู้สู่ชั้นเรียน 

 
ร้อยละ 80 

 

เชิงคุณภาพ 
    1. เครือข่ายครูวิชาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกลุ่มเครือข่ายปฐมวัย  

มีความตระหนัก เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันและสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา 

    2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 มีการทบทวน
แผนงานเพื่อพัฒนากรอบหลักสูตรท้องถิ่น 

 
ร้อยละ 80 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1 เครือข่ายครูวิชาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกลุ่มเครือข่ายปฐมวัย เกิดการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ระหว่างกัน และสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาตามแนวทางชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 

9.2 นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้บูรณาการแหล่งเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกลุ่มปฐมวัย  

9.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 มีแนวทางส่งเสริมและพัฒนา
เครือข่ายวิชาการ นวัตกรรมเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกลุ่มปฐมวัย 

9.4 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 มีการทบทวนเพื่อพัฒนา

กรอบหลักสูตรท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามบริบทและตามศักยภาพ 

10. กลุ่มเป้าหมาย 
นักเรียน ครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 
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โครงการ   ขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา 
                                          ของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ประจ าปี 2566 
ยุทธศาสตร์ชาติ   ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทฯ   (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
กลยุทธ์ สพฐ. 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
กลยุทธ์ สพท. 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
หน่วยงาน/กลุ่มผู้รับผิดชอบ สพป. นครราชสีมา เขต 3 /กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  
ผู้ประสานงานหลัก  นางสาวกาญจนา มีสุข 
โทรศัพท์/โทรสาร    0 4444 9021 ต่อ 853 E-mail : kanjana_meesuk2520@hotmail.com  

ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   : M1       

(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 (1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
 (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

(หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
 (1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล             
ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้ และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้             
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 

(3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน 
รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้  มีส านึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถ                
ในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 

ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ              : M2 - M3      

1. หลักการและเหตุผล 
ด้วยรัฐบาลมียุทธศาสตร์พัฒนาประเทศว่าด้วยการเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา ตามแนวทางศาสตร์

พระราชา อีกทั้ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานชื่อโครงการแก่
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานว่าอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชด าริ
เศรษฐกิจพอเพียง ด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ าใจและความหวัง” และส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดให้โครงการการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา                
เพ่ือการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDGs) เป็นพันธกิจส าคัญ และเป็นนโยบาย
ด้านคุณภาพ การส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นของโลก
ในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง โดย สพฐ 
ได้ก าหนดแนวทางให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกเขต มีศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการศึกษาอย่างน้อย เขตละ 1 แห่ง ซึ่ง  สพป.นครราชสีมา เขต 3 ยังไม่มีสถานศึกษา
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ผ่านการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ฯ จึงเห็นควรส่งเสริมสนับสนุน ก ากับ ติดตาม ขยายผลการขับเคลื่อน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้สถานศึกษาผ่านการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้   

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 
ตระหนักและเห็นความส าคัญของการขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา จึงได้ด าเนินการโครงการขับเคลื่อนงานด้านสถานศึกษาพอเพียง
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ประจ าปี 2566 ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้สถานศึกษาที่ขอรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงด้านการศึกษาผ่านการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้  
2.2 เพ่ือบรรลุเป้าหมายแนวทางการด าเนินงานขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง          

สู่สถานศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน                

3. เป้าหมาย 
3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

3.1.1 โรงเรียนที่ขอรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ฯ 1 โรงเรียน ผ่านเป็นศูนย์การเรียนรู้ 
และคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสถานศึกษาพอเพียง 3 อ าเภอ 3 โรงเรียน รวม 4 โรงเรียน 

3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
3.2.1 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ และทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 

4. วิธีด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมที่ 1  ออกนิเทศ ติดตามการด าเนินงานโครงการขับเคลื่อน
สถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 เสนอขออนุมัติโครงการ 
1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
1.3 แจ้งสถานศึกษา ก าหนดวัน เวลา สถานที่ออกติดตาม 
1.4 ออกนิเทศ ติดตามฯ 
1.5 สรุป รายงานผล 

มกราคม -
กันยายน 
2566 

นางสาวกาญจนา  
มีสุข 

2 กิจกรรมที่ 2 ออกประเมินโรงเรียนเพ่ือคัดเลือกต้นแบบ
สถานศึกษาพอเพียง ประจ าปีอ าเภอ 3 อ าเภอ ได้แก่  อ าเภอครบุรี 
เสิงสาง  วังน้ าเขียว 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน 
2.2 แจ้งสถานศึกษา ก าหนดวัน เวลา สถานที่ 
2.3 ออกนิเทศ ติดตาม ประเมินฯ 

มกราคม -
กันยายน 
2566 

นางสาวกาญจนา   
มีสุข 
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ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

2.4 สรุป รายงานผล 
3 กิจกรรมที่ 5 สรุป รายงานผล กันยายน 

2566 
นางสาวกาญจนา   
มีสุข 

5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
ระยะเวลาด าเนินการ ตั้งแต่เดือนมกราคม – กันยายน 2566  
สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี อ าเภอปักธงชัย และโรงเรียนที่ประสงค์ 

จะประเมินต้นแบบสถานศึกษาพอเพียง จ านวน 3 โรงเรียน  

ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้งบประมาณ           : M4 – M5      

6. งบประมาณ  
จากแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ จ านวน 12,000 บาท 

(หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

ที ่
  

กิจกรรม 
เงินงบประมาณ รวม ไตรมาส

ที่ใช้งบ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 กิจกรรมที่ 1  ออกนิเทศ ติดตาม

การด าเนินงานโครงการขับเคลื่อน
สถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์   
การเรียนรู้ 
ค่าใช้จ่าย 

    ไตรมาส 
2 

 - ค่าพาหนะคณะกรรมการ
ประเมิน 4 คนๆละ 3 วันๆ ละ  
500 บาท (4x3x500) 

- 6,000 - 6,000  

  รวม - 6,000 - 6,000  

2 กิจกรรมที่ 2 ออกประเมินโรงเรียน
เพ่ือคัดเลือกต้นแบบสถานศึกษา
พอเพียง ประจ าปี 2566  จ านวน 
3 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอครบุรี  
เสิงสาง  วังน้ าเขียว 

    ไตรมาส 
2 
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ที ่
  

กิจกรรม 
เงินงบประมาณ รวม ไตรมาส

ที่ใช้งบ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
 ค่าใช้จ่าย      
  - ค่าพาหนะคณะกรรมการ

ประเมิน 4 คนๆละ 3 วันๆ ละ  
500 บาท (4x3x500) 

- 6,000 - 6,000  

  รวม - 6,000 - 6,000  
  รวมทั้งสิ้น - 12,000 - 12,000  

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
ปัจจัยความเสี่ยง 

อาจเกิดการคลาดเคลื่อนในปฏิทินก าหนดเวลาในการออกนิเทศ ติดตาม 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

ออกนิเทศ ติดตามการด าเนินงาน โดยมีก าหนดปฏิทินที่ชัดเจน และศึกษาปัญหาและร่วมกับ
สถานศึกษาหาทางแก้ไข 

8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
        โรงเรียนในสังกัด จ านวน 1 โรงเรียน ผ่านการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้                     
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ภายในปี 2566  และโรงเรียน
ผ่านการประเมินเป็นต้นแบบสถานศึกษาพอเพียง 3 อ าเภอ 3 โรงเรียน รวม 4 โรงเรียน 

 
ร้อยละ 100 

เชิงคุณภาพ 
         ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ และทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 

 
ร้อยละ 80 

9.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1 เพ่ือให้สถานศึกษา จ านวน 1 โรงเรียน ที่ขอรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาผ่านการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ฯ และโรงเรียนผ่านการประเมิน
เป็นต้นแบบสถานศึกษาพอเพียง 3 อ าเภอ 3 โรงเรียน 

9.2 เพ่ือบรรลุเป้าหมายแนวทางการด าเนินงานขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง              
สู่สถานศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

10.   กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี และโรงเรียน 3 โรงเรียน

ใน 3 อ าเภอ รวม 4 โรงเรียน 
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โครงการ   ยกระดับคุณภาพมาตรฐานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ยุทธศาสตร์ชาติ   ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทฯ   (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
กลยุทธ์ สพฐ. 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
กลยุทธ์ สพท. 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
หน่วยงาน/กลุ่มผู้รับผิดชอบ สพป. นครราชสีมา เขต 3 /กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  
ผู้ประสานงานหลัก  นายอานนท์ เกสันเทียะ 
โทรศัพท์/โทรสาร    094 394 6667  E-mail : arnonkespsy@gmail.com  

ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   : M1       

(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 (1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
 (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

(หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
 (1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล             
ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้ และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้             
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 

(3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน 
รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถ
ในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 

ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ              : M2 - M3      

1. หลักการและเหตุผล 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นฐาน มีนโยบายให้สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด ด าเนินงาน

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและมีนโยบายด้านความปลอดภัยของผู้ เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ                  
เพ่ือให้นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือจากครูประจ าชั้น ครูที่ปรึกษา  รู้จักและเข้าใจตนเอง                
สามารถดูแลตนเองได้ทั้งด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต  โดยมีผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานและ                   
องค์กรที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน เป็นกระบวนการด าเนินงานดูแลและช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีขั้นตอนพร้อมด้วยวิธีการและ
เครื่องมือการท างานที่ชัดเจน  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ตระหนักและให้ความส าคัญ             
ในเครือข่ายดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างรอบด้าน และมีนโยบายในการพัฒนาเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่อง 
ด้วยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และกิจกรรมจิตศึกษา โดยเน้นกระบวนการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน 
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เป็นผู้มีความพร้อมในด้านคุณธรรม จริยธรรมตามหลักประชาธิปไตย มีความพอเพียง ไม่ข้องเกี่ยวกับ
อบายมุข และห่างไกลจากความไม่ปลอดภัย และส่งเสริม สนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคมจึงได้จัดท าโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนขึ้น  

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาให้การด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างมีระบบ              

มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน 
2.2 เพื่อพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมสภานักเรียน ,กิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา YC กิจกรรม

เครือข่าย เฝ้าระวังสถานการณ์ และคุ้มครองช่วยเหลือเด็กนักเรียนครอบคลุมทุกพ้ืนที่ของส านักงานเขต
พื้นที ่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 อย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์อย่างเป็นรูปธรรมใน
กระบวนการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ  

2.3 เพื่อพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการจิตศึกษาให้เกิดขึ ้นในสถานศึกษาภายใต้
กระบวนการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เป็นรูปธรรมยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ  

3. เป้าหมาย 
3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

3.1.1 เครือข่ายเฝ้าระวังสถานการณ์ และคุ้มครองช่วยเหลือเด็กนักเรียน ระดับกลุ่ม
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จ านวน 12 กลุ่ม 

3.1.2 โรงเรียนต้นแบบกระบวนการจิตศึกษา เกิดขึ้นในสถานศึกษาภายใต้กระบวนการ
ด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เป็นรูปธรรมยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ จ านวน 4 โรงเรียน 

3.1.3 มีข้อมูลสารสนเทศจากการรายงานของศูนย์ความปลอดภัยตามกลุ ่มพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จ านวน 12 กลุ่ม ที่สามารถน าไปเป็นแนวทางการพัฒนา และให้
ความช่วยเหลือในกระบวนการของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป        

3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
3.2.1 น ักเร ียนในสถานศึกษา ส ังก ัดส าน ักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษา

นครราชสีมา เขต 3  ได้รับการคุ้มครองดูแลช่วยเหลืออย่างรอบด้าน 

3.2.2 สถานศึกษาในสังกัดมีต้นแบบกระบวนการจิตศึกษาที่เข้มแข็ง ในระดับเขตพื้นที่

การศึกษาและด าเนินการพัฒนาขยายผลอย่างต่อเนื่องให้มีความปลอดภัยทั้งสุขภาพกายและจิตใจ             

โดยบูรณาการร่วมกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

3.2.3 โรงเรียนมีกลไกการท างานที่เข้มแข็ง สามารถป้องกัน ปลูกฝัง ปราบปราม     

ภัยคุกคามทุกรูปแบบภายในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยกระบวนการของระบบการดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน 
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4. วิธีด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมที่ 1 ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบจิตศึกษาโรงเรียน 

ล าปลายมาศพัฒนา 

1.1 ประชุมแต่งตั้งคณะศึกษาดูงานและก าหนดหัวข้อศึกษาดูงาน 

1.2 ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบจิตศึกษา 

ณ โรงเรียนล าปลายมาศพัฒนา จังหวัดบุรีรัมย์ 

1.3 สรุปวิเคราะห์ผลการศึกษาดูงานเพ่ือน ามาขยายผล 

ในโครงการฯ 

มกราคม – 

กุมภาพันธ์ 

2566 

นายอานนท์ 

เกสันเทียะ 

และคณะ 

2 กิจกรรมที่  2 ขยายผลพัฒนายกระดับครูผู้ปฏิบัติหน้าที่

นักจิตวิทยาประจ าโรงเรียน ให้มีความเข้มแข็ง 

2.1 ส ารวจอัตราครูที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นครูนักจิตวิทยา

ประจ าโรงเรียน 182 โรงเรียน 

2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนายกระดับส่งเสริมความ

ปลอดภัยสุ ขภาพกายและสุขภาพจิต เด็ กวั ย เรี ยนด้ วย

กระบวนการจิตศึกษาโดยบูรณาการร่วมกับระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน จัดท าแผน (จิตศึกษาโคราช 3 โมเดล)  ร่วมกับ

เจ้าหน้าทีแ่ละครูนักจิตวิทยาประจ าโรงเรียน จ านวน 197 คน  

2.3 จัดท าข้อตกลง (MOU) ในการให้บริการด้านสุขภาพจิต             
เด็กวัยเรียน ระหว่าง สพป.นครราชสีมา เขต 3 กับโรงพยาบาล           
ในเขตพ้ืนที่บริการ 

มกราคม – 
กุมภาพันธ์ 

2566 

นายอานนท์   
เกสันเทียะ 
และคณะ 

3 กิจกรรมที่ 3 ด าเนินการตามแผน (จิตศึกษาโคราช 3 โมเดล)            

3.1 ก าหนดคุณสมบัติและกติกาส าหรับโรงเรียนที่จะเข้าร่วม

ด าเนินการตามแผน (จิตศึกษาโคราช 3 โมเดล)  

3.2 ประชาสัมพันธ์และรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมด าเนินการ

ตามแผน (จิตศึกษาโคราช 3 โมเดล) 

3.3 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและจัดการประเมินโรงเรียน

จิตศึกษา โคราช 3 โมเดล เพื่อเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียน 3 

ระดับ คือ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง ในสังกัด 

3.4 สรุปผลการด าเนินงานตามแผน (จิตศึกษาโคราช 3 โมเดล) 

มกราคม - 

กันยายน 

2566 

นายอานนท์ 

เกสันเทียะ 

และคณะ 
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ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

4 กิจกรรมที่ 4 คลินิกจิตวิทยาโคราช 3 สัญจร (ด้วยมาตรการ 3 

ป.ภายใต้ศูนย์ความปลอดภัย สพป.นครราชสีมา เขต 3) บูรณา

การร่วมกับกิจกรรมที่ 3.3 จัดการประเมินโรงเรียนจิตศึกษา 

โคราช 3 โมเดล 

4.1 (ป.1 ป้องกัน) แต่งตั้งเครือข่ายครูนักจิตวิทยาประจ า

โรงเรียนในการเฝ้าระวังภัยคุกคามทั้งด้านสุขภาพกายและ

สุขภาพจิต 

เด็กวัยเรียน 182 คน 

4.2 (ป.1 ป้องกัน) จัดกิจกรรมซักซ้อมการเผชิญเหตุการณ์ต่าง 

ๆ ภายในห้องเรียนหรือภายสถานศึกษา 182 โรงเรียน 

4.3 (ป.2 ปลูกฝัง) ให้บริการความรู้ด้านสุขภาพกาย และ

สุขภาพจิตเด็กวัยเรียนไปยังโรงเรียนในสังกัด ร่วมกับหน่วยงาน

สาธารณสุขในพ้ืนที่ 

4.4 (ป.3 ปราบปราม) แต่งตั้งเจ้าหน้าที่พนักงานส่งเสริม 
ความประพฤตินักเรียนนักศึกษา ออกตรวจ ปราบปราบ
นักเรียนที ่กระท าความผิด และช่วยเหลือนักเรียนที ่ได้รับ
ผลกระทบจากการกระท าความผิดในช่วงเทศกาลต่างๆ 

มกราคม 

2566- 

กันยายน 

2566 

นายอานนท์ 

เกสันเทียะ 

และคณะ 

5 กิจกรรมที่ 5 สภานักเรียนตามหลักธรรมาภิบาล 

5.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าธรรมนูญสภานักเรียน 

เป้าหมายครูท าหน้าที่แนะแนว จ านวน 182 คน เจ้าหน้าที่     

6 คน วิทยากร 2 คน รวม 190 คน 

5.2 คัดเลือกสภานักเรียนต้นแบบ 

พฤศจิกายน

2565 - 

กันยายน 

2566 

นางสาวกาญจนา 

มีสุข 

6 กิจกรรมที่ 6 สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

-ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพบุคลากรหลักเกณฑ์

ตัวชี้วัด คู่มือการด าเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยา

เสพติดและอบายมุข เป้าหมายครูจากกลุ่มพัฒนาคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษา 12 กลุ่ม ๆ ละ  3  คน เจ้าหน้าที่ 6 คน 

วิทยากรครู ก  7 คน  รวม 49 คน 

พฤศจิกายน

2565- 

กันยายน 

2566 

นางสาวพรพิมล 

เปล่งคงคม 
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5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
ระยะเวลาด าเนินการ ตั้งแต่เดือนมกราคม – กันยายน 2566  
สถานที่ด าเนินการ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต 3                

และโรงเรียนในสังกัด   

ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้งบประมาณ           : M4 – M5      

6. งบประมาณ  
จากแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ จ านวน 83,450 บาท  

(แปดหมื่นสามพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 

ที ่
  

กิจกรรม 
เงินงบประมาณ รวม ไตรมาส

ที่ใช้งบ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 กิจกรรมที่ 1 ศึกษาดูงานโรงเรียน

ต้นแบบจิตศึกษาโรงเรียน 

ล าปลายมาศพัฒนา 

    ไตรมาส 
2 

 1.2 ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ     

จิตศึกษา ณ โรงเรียนล าปลายมาศ

พัฒนา จังหวัดบุรีรัมย์ 

     

 ค่าใช้จ่าย      
 - ค่าพาหนะ  

ระยะทางตามจริงปรากฏตาม Google Map 

- 3,780 - 3,780  

 1.3 สรุปวิเคราะห์ผลการศึกษาดูงาน
เพ่ือน ามาขยายผลในโครงการฯ 

     

 ค่าใช้จ่าย      
 -  ค่าอาหารกลางวัน  

15 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 100 บาท 

(15×1×100) 

- 1,500 - 1,500  

 -  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
15 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท  
(15×2×35) 

 

- 1,050 - 1,050  

  รวม - 6,330 - 6,330  
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ที ่
  

กิจกรรม 
เงินงบประมาณ รวม ไตรมาส

ที่ใช้งบ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
2 กิจกรรมที่ 2 ขยายผลพัฒนายกระดับ

ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่นักจิตวิทยาประจ า

โรงเรียน ให้มีความเข้มแข็ง 

       ไตรมาส   
2 

 - ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนายกระดับ

ส่งเสริมความปลอดภัยสุขภาพกาย

และสุขภาพจิ ตเด็ กวั ยเรี ยนด้ วย

กระบวนการจิตศึกษาโดยบูรณาการ

ร่วมกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

จัดท าแผน (จิตศึกษาโคราช 3 โมเดล) 

ร่วมกับเจ้าหน้าที่และครูนักจิตวิทยา

ประจ าโรงเรียน  จ านวน 197 คน 

     

  ค่าใช้จ่าย          
 - ค่าอาหารกลางวัน 197 คนๆ ละ            

1 มื้อๆ ละ 100 บาท (197x1x100) 
- 19,700 - 19,700  

 -  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม            
197 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท 
(197x2x25) 

- 13,790 - 13,790  

 - ค่าตอบแทนวิทยากร  
5 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท (5x600) 

3,000 - - 3,000  

  รวม 3,000 33,490 - 36,490  
3 กิจกรรมที่ 5 สภานักเรียนตามหลัก

ธรรมาภิบาล 

    ไตรมาส   
1-4 

 -ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าธรรมนูญ

สภานักเรียน  

     

 ค่าใช้จ่าย      
      - ค่าอาหารกลางวัน  

190 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ  
100 บาท (190x1x100) 

- 19,000 - 19,000  
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ที ่
  

กิจกรรม 
เงินงบประมาณ รวม ไตรมาส

ที่ใช้งบ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
      -  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม            

190 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท 
(190x2x35) 

- 13,300 - 13,300  

 รวม - 32,300 - 32,300  
4 กิจกรรมที่ 6 สถานศึกษาสีขาว   

ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

    ไตรมาส   
1-4 

 -ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพ

บุคลากรหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดคู่มือ 

การด าเนินงานโครงการสถานศึกษา 

สีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

เป้าหมายครูจากกลุ่มพัฒนาคุณภาพ

และมาตรฐานการศึกษา  

12 กลุ่ม ๆ ละ  3  คน เจ้าหน้าที่  

6 คน วิทยากรครู ก 7 คน   

รวม 49 คน 

     

 ค่าใช้จ่าย      
      - ค่าอาหารกลางวัน 49 คนๆ ละ 

1 มื้อๆ ละ 100 บาท (49x1x100) 
- 4,900 - 4,900  

      -  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม         
49 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท 
(49x2x35) 

- 3,430 - 3,430  

  รวม - 8,330 - 8,330  
  รวมทั้งสิ้น 3,000 80,450 - 83,450  

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
ปัจจัยความเสี่ยง 

เกิดจากการที่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบไม่ให้ความส าคัญและไม่น าไปปฏิบัติ                    
อย่างต่อเนื่อง 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
นิเทศ ติดตามในระดับสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระยะก่อนด าเนินการ ระหว่าง

ด าเนินการจนสิ้นสุดโครงการ 
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8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
        1. มีเครือข่ายในการดูแลช่วยเหลือผ่านกิจกรรมคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 
อย่างรอบด้าน 
        2. นักเรียนทุกคนในโรงเรียนสังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 3 
        3 โรงเรียนในสังกัด จ านวน 182 แห่ง ได้รับการดูแลช่วยเหลือผ่านกิจกรรม
คุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน อย่างรอบด้านและเป็นระบบ 
        4. มีจ านวนเครือข่ายร่วมกันทุกภาคส่วนแก้ไขปัญหา คุ้มครองนักเรียนในสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 อย่างบูรณาการ
ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ 
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 

 
ร้อยละ 80 

 
 
 

เชิงคุณภาพ 
         1. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
มีโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับอ าเภอๆ ละ 2 โรงเรียน 
       2. ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาขั้นฐานทุกคน มีภูมิคุ้มกัน 
ไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ที่จะเชื่อมโยงต่อกันมา 
       3. นักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง ได้รับการคุ้มครองดูแลช่วยเหลือ 
       4. โรงเรียนมีกลไกการท างานที่เข้มแข็ง สามารถป้องกันและแก้ไข พิชิตปัญหา            
อย่างบูรณาการภายในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
       5. มีการวางระบบการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
       6. มีการด าเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
       7. มีการจัดกิจกรรมแนะแนวและการให้บริการแนะแนวในโรงเรียน 

 
ร้อยละ 80 

 
 
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1 นักเรียนในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3                

ที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมหรือถูกล่วงละเมิดทางร่ายกายหรือทางจิตใจ หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม                      
ทางการศึกษาได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างรอบด้าน ทันเหตุการณ์  

9.2 มีเครือข่ายในการคุ้มครองดูแลและช่วยเหลือนักเรียนอย่างรอบด้าน 
9.3 สถานศึกษาพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ให้เป็นแบบอย่างท่ีดีของสังคม โดยผ่านกิจกรรม

สภานักเรียน มีความเป็นผู้น า ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล เป็นผู้มีคุณธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ
มีค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 

10. กลุ่มเป้าหมาย 
นักเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด จ านวน 182 โรงเรียน 
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โครงการ พัฒนาพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา  
สร้างเครือข่ายระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ยุทธศาสตร์ชาติ   ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทฯ   (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
กลยุทธ์ สพฐ. 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
กลยุทธ์ สพท. 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
หน่วยงาน/กลุ่มผู้รับผิดชอบ สพป. นครราชสีมา เขต 3 /กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  
ผู้ประสานงานหลัก  นายสรายุธ  เกษมอมร 
โทรศัพท์/โทรสาร    0 4444 9021 ต่อ 854  E-mail : goldenboyyut.2518@gmail.com 

ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   : M1       

(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 (1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
 (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

(หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
 (1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล             
ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้ และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้             
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 

(3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน 
รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถ
ในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 

ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ              : M2 - M3      

1. หลักการและเหตุผล 
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นการส่งเสริมพัฒนาการป้องกันและการแก้ไขปัญหาให้แก่นักเรียน

เพ่ือให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีทักษะในการด ารงชีวิต

และรอดพ้นจากสภาวะวิกฤติต่าง ๆ ได้อย่างปลอดภัย ระบบการดูแลช่วยเหลือนั กเรียน มีกระบวนการ

ด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ ก าหนดขั้นตอนโดยมีครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน จากการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ได้แก่ 

คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชนผู้บริหาร และครูทุกคนมีวิธีกา รและเครื่องมือที่ชัดเจน 

เป็นมาตรฐานคุณภาพและมีหลักฐานการด าเนินงานที่ตรวจสอบได้ พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ 



 

161 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  

นักเรียนและนักศึกษา (พสน.) มีบทบาทหน้าที่ส าคัญในการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนในทุก ๆ ด้าน 

โดยเฉพาะเรื่องเด็กนักเรียนถูกล่วงละเมิด ถูกกระท าความรุนแรง ไม่ได้รับความเป็นธรรมทางการศึกษา 

ซึ่งผ่านการอบรมเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษาแล้ว  

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 

ตระหนักและเห็นความส าคัญของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน จึงได้ด าเนินการโครงการพัฒนาพนักงาน

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา สร้างเครือข่ายระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้การด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพ ผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องเกิดความตระหนัก ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการปกป้องคุ้มครองและทักษะในการเข้าถึง
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาในด้านต่าง ๆ ด้วยรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย 

2.2 เพื่อแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ปฏิบัติหน้าที่
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 มีอ านาจด าเนินการเพ่ือส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษาที่ฝ่าฝืนระเบียบหรือกฎกระทรวงก าหนดความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 

3. เป้าหมาย 
3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

3.1.1 ครูหรือบุคลากรทางศึกษาในสังกัด จ านวน 80 คน ที่ยังไม่ได้รับการแต่งตั้งเป็น
พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  

3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
3.2.1 ครหูรือบุคลากรทางศึกษาที่ได้รับการอบรม ได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่

ส่งเสริมความประพฤตนิักเรียนและนักศึกษา 

3.2.2 โรงเรียนในสังกัด มีกระบวนการด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบและ

เข้มแข็ง สามารถป้องกัน ปลูกฝัง ปราบปราม ภัยคุกคามทุกรูปแบบภายในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. วธิีด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมที่ 1 จัดอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริม 

ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประจ าปี 2566 

 

เมษายน-

พฤษภาคม 

2566 

นายสรายุธ  

เกษมอมร 

2 กิจกรรมที่ 2 สรุป รายงานผล มิถุนายน 
2566 

นายสรายุธ  

เกษมอมร 
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5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
ระยะเวลาด าเนินการ ตั้งแต่เดือนเมษายน – มิถุนายน 2566 – 
สถานที่ด าเนินการ  ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาอ่างหิน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษานครราชสีมา  เขต 3   

ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้งบประมาณ           : M4 – M5      

6. งบประมาณ  
จากแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ จ านวน 45,000 บาท  

(สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

ที ่
  

กิจกรรม 
เงินงบประมาณ รวม ไตรมาส

ที่ใช้งบ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 กิจกรรมที่ 1 จัดอบรมหลักสูตร

พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริม 

ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 

ประจ าปี 2566 

    ไตรมาส 
3 

 ค่าใช้จ่าย      
 - ค่าอาหารกลางวัน  

80 คนๆ ละ 3 มื้อๆ ละ 100 บาท 

(80×3×100) 

- 24,000 - 24,000  

 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   
80 คนๆ ละ 6 มื้อๆ ละ 35 บาท  
(80×6×35) 

- 16,800 - 16,800  

 - ค่าตอบแทนวิทยากร  
7 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท (7x600) 

4,200 - - 4,200  

  รวม 4,200 40,800 - 45,000  
 รวมทั้งสิ้น 4,200 40,800 - 45,000  

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
ปัจจัยความเสี่ยง 
 ปฏิทินกิจกรรมของกลุ่ม/ของโรงเรียนหรือโครงการอ่ืน มีความซ้ าซ้อนกับโครงการ อาจท าให้ครู

ผู้เข้าร่วมโครงการไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ครบ 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

ประสานงาน/หารือกันภายในกลุ่ม และกลุ่มอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดสรรทรัพยากรทั้งด้านเวลา
และด้านบุคลากรไม่ให้ซ้ าซ้อนกัน โดยมีการท าปฏิทินกิจกรรมร่วมกัน 
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8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
      ครหูรือบุคลากรทางศึกษา จ านวน 80 คน ได้รับการอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่

ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา และได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่

ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 

 
ร้อยละ 100 

 
 

เชิงคุณภาพ 
      ครหูรือบุคลากรทางศึกษา ผ่านการอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริม 
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 

 
ร้อยละ 100 

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1 ครหูรือบุคลากรทางศึกษาได้รับการอบรมพัฒนา และได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่

ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา   
9.2 ครูหรือบุคลากรทางศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถด าเนินงานดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนไดอ้ย่างเป็นระบบ 

10. กลุ่มเป้าหมาย 
ครหูรือบุคลากรทางศึกษาในสังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 3 
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โครงการ   พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามมาตรฐาน       
   สพป. : การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
ยุทธศาสตร์ชาติ   ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทฯ   (12) การพัฒนาการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ สพฐ. 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ สพท. 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
หน่วยงาน/กลุ่มผู้รับผิดชอบ สพป. นครราชสีมา เขต 3/กลุ่มอ านวยการ  
ผู้ประสานงานหลัก  นายธานินทร์  ศิริก าเนิด 
โทรศัพท์/โทรสาร    0 4444 9021 ต่อ 895   E-mail : Arocha2521@hotmail.com 

ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   : M1       

(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 (1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
 (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

(หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
 (1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น  
มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษท่ี 21 

(3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)  คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะ                

การเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

(รอง) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(1) เป้าหมาย ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ร่วมกัน ตอบสนองความ

ต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
      (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่งยึดหลักคุณธรรม มีจิตส านึก  

มีความสามารถสูง มุ่งม่ันและเป็นมืออาชีพ 

(รอง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

(1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) บริการของภาครัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ
ของผู้ใช้บริการ 

(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพ่ือประชาชน ยึดหลัก

คุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก มีความสามรถสูง มุ่งม่ันและเป็นมืออาชีพ 
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ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ              : M2 - M3      

1. หลักการและเหตุผล 
การศึกษาเป็นเครื่องมือส าคัญในการสร้างคน สร้างสังคม และสร้างชาติ และการศึกษาเป็นสิทธิ      

ขั้นพ้ืนฐานของคนไทยทุกคน ที่รัฐต้องจัดให้เพ่ือพัฒนาคนไทยทุกช่วงวัยให้มีความเจริญงอกงามทุกด้าน     
เพ่ือเป็นต้นทุนทางปัญญาที่ส าคัญในการพัฒนาทักษะ คุณลักษณะและสมรรถนะในการประกอบสัมมาชีพ  
และการด ารงชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างเป็นสุข ในการด าเนินการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ ได้ให้
ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพ่ือสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ การยอมรับและเข้ามา มีส่วนร่วม
ในกระบวนการจัดท าแผนการด าเนินงานเพ่ือสามารถขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ    
ซึ่งคนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 และแผนการศึกษาแห่งชาติได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาการศึกษาภายใต้ 6 ยุทธศาสตร์หลักท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อให้
แผนการศึกษาแห่งชาติบรรลุเป้าหมายตามจุดมุ่งหมาย วิสัยทัศน์ และแนวคิดการจัดการศึกษา ดังนั้น 
การศึกษาจึงจ าเป็นต้องมีการวางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศอย่างเป็นระบบ โดย
จ าเป็นต้องมุ่งเน้นการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ สร้างความอยู่ดี  
มีสุขของครอบครัวไทย ซึ่งเป็นหน่วยที่ย่อยที่สุดเพ่ือให้สามารถเป็นพลังในการขับเคลื่อนช่วยเหลือสังคม 
พัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เก่ง และมีคุณภาพพร้อม
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปข้างหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งคนไทยในอนาคตจะต้องมีความพร้อมทั้ง กาย 
ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคม      
มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนักพัฒนา
เทคโนโลยีระดับสูง และเป็นผู้ประกอบการเป็นเกษตรกรยุคใหม่และอ่ืนๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของ
ตนเอง   

ดังนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ สามารถพัฒนาบุคลากร
พร้อมกับการยกระดับระบบการปฏิบัติงานไปสู่มาตรฐานและคุณภาพ เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงในด้าน   
การบริหารงานที่ดี จึงจ าเป็นจะต้องจัดท าโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามมาตรฐาน สพป.    
การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ เพ่ือพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือส่งเสริมให้เกิดกระบวนการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมของหน่วยงานที่ เหมาะสม  

พร้อมทั้งสามารถลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้โดยใช้ระบบการควบคุมภายใน 
2.2 เพ่ือให้บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สามารถตอบประเด็นตัวชี้วัด                  

และรายงานผลตามระบบ KRS และวิธีการที่ก าหนดได้อย่างครบถ้วนตรงประเด็นตามเกณฑ์การประเมิน 
2.3 เพ่ือส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ และสร้างความตระหนักในการพัฒนางานร่วมกัน 
2.4 เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจให้บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

นครราชสีมา เขต 3 ในการด าเนินงานให้เป็นองค์กรคุณธรรม ร่วมกันคิดปรับปรุงองค์กรให้ดีขึ้น และเกิดผล
ส าเร็จอย่างแท้จริง 



 

166 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  

3. เป้าหมาย 
3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

3.1.1 บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  
ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามมาตรฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามท่ีได้รับ
มอบหมาย 

3.1.2 โรงเรียนในสังกัดได้รับการตรวจสอบการด าเนินการรายงานการควบคุมภายใน                 
ได้อย่างถูกต้อง ไม่น้อยกว่า 60 โรงเรียน  

3.1 3 ผู้บริหารสถานศึกษา /บุคลากรในสังกัด ได้ด าเนินกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะ
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร ครู บุคลากร ลูกจ้างประจ าและลูกจ้าง  

3.1.4. บุคลากรในส านักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  
ได้รับการพัฒนาเพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรม จ านวน 60 คน 

3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
3.2.1 บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 

สามารถประเมินตนเองตามแบบประเมินผลและติดตามการบริหารจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตามเกณฑ์การประเมินมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้ 

3.2.2 บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 
สามารถตอบประเด็นตัวชี้วัด และรายงานผลตามระบบและวิธีการที่ก าหนดได้อย่างครบถ้วนตรงประเด็น
ตามเกณฑ์การประเมินได ้

3.2.3 โรงเรียนในสังกัดที่ได้รับการตรวจสอบ ได้ทราบถึงแนวทางการด าเนินการรายงาน   
ระบบการควบคุมภายใน ได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง 

3.2.4 ผู้บริหาร และบุคลากรในสังกัดตระหนักถึงความสะอาด ความสามัคคีในการท างาน
ร่วมกันเพื่อมุ่งเน้นไปสู่จุดมุ่งหมายขององค์กร 

3.2.5 บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 มีความรู้ 
ความเข้าใจในกระบวนการส่งเสริมพัฒนาหลักคุณธรรมหลักการน าสู่การปฏิบัติ และมีจิตส านึกน าคุณธรรมหลัก
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

4. วิธีด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามมาตรฐาน
ของ สพป.นครราชสีมา เขต 3 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือศึกษา วิเคราะห์แนวทางการบริหาร
จัดการมาตรฐานส านักงาน 
2. ประชุมเตรียมความพร้อมเพ่ือรับการประเมิน 

กุมภาพันธ์ - 
กันยายน 
2566 

นายธานินท์          
ศิริก าเนิด และ  
นางสาววายุพร          
อุดมตะคุ 



 

167 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

3. ประชุมคณะกรรมการสรุปผลการประเมิน 
4. จัดท าเอกสารสรุปและรายงานผลการด าเนินการ 

2 กิจกรรมที่ 2 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามค ารับรอง 
การปฏิบัติราชการ (KRS) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  เพ่ือศึกษาวิเคราะห์แนวทาง 
และมอบหมายผู้รับผิดชอบในแต่ละตัวชี้วัด 
2. ประชุมคณะกรรมการถึงวิธีการด าเนินงาน 
3. จัดท าเอกสารสรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 

กุมภาพันธ์ - 
กันยายน 
2566 

นางสาวอโรชา  
สุวรรณดี 

3 กิจกรรมที่ 3 การปฏิบัติงานตรวจติดตามงานควบคุมภายใน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. จัดท าแผนการตรวจสอบประจ าปี 
2. วางแผนการตรวจสอบ 
3. การปฏิบัติการตรวจสอบและติดตามการด าเนินงานการควบคุม
ภายใน ของสถานศึกษาในสังกัด 

กุมภาพันธ์ - 
กันยายน 
2566 

นายธานินทร์       
ศิริก าเนิด และ 
นางสาวอโรชา  
สุวรรณดี 

4 กิจกรรมที่ 4 การด าเนินการประเมินสถานะของหน่วยงานระบบ
ราชการ 4.0 ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 3 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ เพื่อด าเนินการประเมิน
สถานะของหน่วยงานระบบราชการ 4.0 ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 

กุมภาพันธ์ - 
กันยายน 
2566 

นายธานินท์          
ศิริก าเนิด และ 
นางสาววายุพร          
อุดมตะคุ 

5 กิจกรรมที่ 5 องค์กรคุณธรรม 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
5.1 กิจกรรม ประกาศคุณธรรมหลัก แจ้งนโยบาย  
และแนวปฏิบัติตามหลักคุณธรรม 
1. ประกาศคุณธรรมหลัก แจ้งนโยบายหรือแนวปฏิบัติตามหลัก
คุณธรรม 
2. ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมความดีตามที่ก าหนด 
3. สรุปรายงานการท าความดีของแต่ละคนตามโครงงานคุณธรรม 
กิจกรรมส่งเสริมความดีประเมินผลตามท่ีตั้งไว้ 
5.2 กิจกรรม การแลกเปลี่ยนข้อมูลกิจกรรม 

ตุลาคม 
2565 – 
กันยายน 
2566 

 
 
 
 
 

นางสาววายุพร          
อุดมตะคุ 



 

168 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรมส่งเสริมความดี 
2. นิเทศกระตุ้นการมีส่วนร่วม และความก้าวหน้าของกิจกรรม 
3. สรุปรายงานการท าความดีของแต่ละคนตามโครงงานคุณธรรม 
(รอบ 6 เดือน) 

มกราคม – 
กันยายน 
2566 

 

6 กิจกรรมที่ 6 การจัดประชุมรายการพุธเช้าข่าว “สพฐ” และ
ประชุมบอร์ดผู้บริหารของ สพป.นครราชสีมา เขต 3 
 

ตุลาคม 
2565 - 
กันยายน 
2566 

นางดวงใจ       
เลิศภูมิจิต 

7 กิจกรรมที่ 7 การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 

 

ตุลาคม 
2565 - 
กันยายน 
2566 

นางสาวเพ็ญพิชชา 
เยาว์สูงเนิน 

5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
ระยะเวลาด าเนินการ ตั้งแต่เดือนตุลาคม  2565 -  กันยายน 2566   
สถานที่ด าเนินการ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3    

โรงเรียนในสังกัด จ านวน 60 โรงเรียน และศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาอ่างหิน อ าเภอปักธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมา 

ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้งบประมาณ           : M4 – M5      

6. งบประมาณ  
จากแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์               

จ านวน 121,050 บาท  (หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันห้าสิบบาทถ้วน)  (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

ที ่
  

กิจกรรม 
เงินงบประมาณ รวม ไตรมาส

ที่ใช้งบ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 กิจกรรมที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพ 

การบริหารจัดการตามมาตรฐาน  
ของ สพป.นครราชสีมา เขต 3 

    ไตรมาส   
2-4 

 ค่าใช้จ่าย      
 1.1 ประชุมคณะกรรมการ     

เพ่ือการศึกษาวิเคราะห์แนวทาง   
     



 

169 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  

ที ่
  

กิจกรรม 
เงินงบประมาณ รวม ไตรมาส

ที่ใช้งบ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
 การบริหารจัดการมาตรฐาน

ส านักงาน  จ านวน 40 คน 
     

      - ค่าอาหารกลางวัน 40 คนๆ ละ 
1 มื้อๆ ละ 100 บาท (40x1x100) 

- 4,000 - 4,000  

      - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม        
40 คนๆละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท 
(40x2x35) 

- 2,800 - 2,800  

      - ค่าถ่ายเอกสาร - - 1,000 1,000  
 รวม - 6,800 1,000 7,800  
2 กิจกรรมที่ 2 พัฒนาประสิทธิภาพ  

การบริหารจัดการตามค ารับรอง    
การปฏิบัติราชการ (KRS) 

    ไตรมาส   
2-4 

 2.1 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือ
การศึกษาวิเคราะห์แนวทาง       
การบริหารจัดการมาตรฐานส านักงาน 
จ านวน 40 คน 

     

 ค่าใช้จ่าย      
      - ค่าอาหารกลางวัน 40 คนๆ ละ 

1 มื้อๆ ละ 100 บาท (40x1x100) 
- 4,000 - 4,000  

      - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม    
40 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท 
(40x2x35) 

 
- 

 
2,800 

 
- 

 
2,800 

 

      - ค่าถ่ายเอกสาร - - 1,000 1,000  
 รวม - 6,800 1,000 7,800  
3 กิจกรรมที่ 3 การปฏิบัติงานตรวจ

ติดตามงานควบคุมภายใน 
    ไตรมาส   

2-4 
  ค่าใช้จ่าย          
  3.1 การปฏิบัติการตรวจติดตาม    

การควบคุมภายในให้แก่โรงเรียนใน
สังกัด 60 โรงเรียน 
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ที ่
  

กิจกรรม 
เงินงบประมาณ รวม ไตรมาส

ที่ใช้งบ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
      -  ค่าพาหนะ 60 โรงเรียนๆ ละ 

300 บาท (60x300) 
- 18,000 - 18,000  

      -  ค่าเบี้ยเลี้ยง 6 คนๆ ละ      
20 วันๆ ละ 120 บาท (6x20x120) 

- 14,400 - 14,400  

  รวม - 32,400 - 32,400  
4 กิจกรรมที่ 4 การด าเนินการประเมิน

สถานะของหน่วยงานเป็นระบบ
ราชการ 4.0 ระดับส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 3  

    ไตรมาส   
2-4 

  ค่าใช้จ่าย          
  4.1 ประชุมเตรียมการวิเคราะห์งาน

และแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ 
จ านวน 40 คน ระยะเวลา 1 วัน 

         

 ค่าใช้จ่าย      
       -  ค่าอาหารกลางวัน            

40 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 100 บาท 
(40×1×100) 

- 4,000 - 4,000  

       -  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม         
40 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท  
(40×2×35) 

- 2,800 - 2,800  

      -  ค่าถ่ายเอกสาร - - 1,000 1,000  
  รวม - 6,800 1,000 7,800  
5 กิจกรรมที่ 5 องค์กรคุณธรรม 

จ านวน  60 คน 
    ไตรมาส  

1-4   
  ค่าใช้จ่าย          
  5.1 ประกาศคุณธรรมหลัก          

แจ้งนโยบาย และแนวปฏิบัติ      
ตามหลักคุณธรรม 

         

      - ค่าอาหารกลางวัน 60 คนๆ ละ 
1 มื้อๆ ละ 100 บาท (60x1x100)  

- 6,000 - 
 

6,000  
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ที ่
  

กิจกรรม 
เงินงบประมาณ รวม ไตรมาส

ที่ใช้งบ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
      - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม          

60 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท  
(60x2x35)   

- 
 

4,200 
 

- 
 

4,200 
 

 

  รวม - 10,200 - 10,200  
6 กิจกรรมที่ 6 การจัดประชุมรายการ

พุธเช้า ข่าว สพฐ. และประชุมบอร์ด           
ผู้บริหารของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 
เขต 3 จ านวน 38 ครั้ง (ทุกวันพุธ
ของสัปดาห์) จ านวน 15 คน 

    ไตรมาส  
1-4 

  ค่าใช้จ่าย          
      - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม    

15 คนๆ ละ 38 มื้อๆ ละ 35 บาท  
(15x38x35)     

- 19,950 - 19,950  

  รวม - 19,950 - 19,950  
7 กิจกรรม 7 การจัดประชุมผู้บริหาร

สถานศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 
เขต 3 จ านวน 2 วัน 

    ไตรมาส 
1  

 7.1 จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา   
อ.ปักธงชัย และ อ.วังน้ าเขียว 

     

 ค่าใช้จ่าย      
      - ค่าอาหารกลางวัน  

123 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 80 บาท 
(1(123x1x80) 

- 9,840 - 9,840  

      - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม    
123 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท  
(123x2x35)     

- 8,610 - 8,610  

 7.2 จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา   
อ.ครบุรี และ อ.เสิงสาง 

     

 ค่าใช้จ่าย      
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ที ่
  

กิจกรรม 
เงินงบประมาณ รวม ไตรมาส

ที่ใช้งบ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
      - ค่าอาหารกลางวัน         

111 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 80 บาท 
(1(111x1x80) 

- 8,880 - 8,880  

      - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม    
111 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท  
(111x2x35)     

- 7,770 - 7,770  

 รวม - 35,100 - 35,100  
  รวมทั้งสิ้น - 118,050 3,000 121,050  

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
ปัจจัยความเสี่ยง 

ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ของสถานศึกษา ส่วนใหญ่ไม่เข้าใจ
ในเรื่องเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการพัสดุ           
ที่ถูกต้อง และสถานศึกษาขนาดเล็ก มีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรที่รับผิดชอบบ่อย และบางกิจกรรม 
มีการด าเนินกิจกรรมไม่ต่อเนื่อง 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
การตรวจสอบภายใน ส่งผลท าให้ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ  

ของสถานศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การเงิน การบัญชี และการพัสดุ ได้อย่างถูกต้อง และลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจนท าให้การด าเนินงาน            
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ จะต้องมีการก ากับติดตาม และประเมินผลโครงการอย่างต่อเนื่อง  

8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
        1. สพป.นครราชสีมา เขต 3 และสถานศึกษาในสังกัด ได้รับการตรวจสอบ 
        2. บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ได้รับ
การพัฒนาเพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรม จ านวน 60 คน 

 
ร้อยละ 100 

 
 

เชิงคุณภาพ 
         1. สพป.นครราชสีมา เขต 3 และสถานศึกษา ที่ได้รับการตรวจสอบ ได้ทราบถึง
จุดอ่อน จุดแข็งของการบริหารงาน ระบบการควบคุมภายใน ความถูกต้อง และเชื่อถือ
ได้ของข้อมูลทางการเงินการบัญชี การควบคุม ดูแล และการใช้ทรัพยากร  การปฏิบัติ
ตามระเบียบ กฎหมาย การประเมินประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และความประหยัดใน

 
ร้อยละ 100 
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ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
การบริหารจัดการ และการบริหารงานของผู้บริหารในหน่วยงานและพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการตามมาตรฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ด้านการตรวจสอบภายใน
อย่างเป็นระบบ 
        2. บุคลากรในส านักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3       
มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการส่งเสริมพัฒนาหลักคุณธรรมหลักน าสู ่การปฏิบัติ  
และมีจิตส านึกน าคุณธรรมหลักปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 และสถานศึกษา มีกระบวนการ

ก ากับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมของหน่วยงาน ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และ
ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนจนท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

9.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 และสถานศึกษา มีการบันทึก
บัญชี และการรายงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ท าให้หน่วยงานได้ข้อมูล หรือรายงานตามหน้ าที่
ที่รับผิดชอบ และเป็นพื้นฐานของหลักความโปร่งใส และความสามารถตรวจสอบได้ 

9.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 และสถานศึกษา มีการควบคุม 
ดูแล และการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานเป็นไปอย่างเหมาะสม ตามล าดับความส าคัญ เกิดประโยชน์ต่อ  
การจัดการเรียนการสอนได้มากที่สุด เพ่ือให้ได้ผลงานที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงาน 

9.4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 มีคุณภาพการบริหารจัดการ          
ตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มาตรฐานที่ 2 การบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ            
ตัวบ่งชี้ที่ 2 การบริหารงานด้านงบประมาณ ประเด็นการตรวจสอบภายในอย่างเป็นระบบอยู่ในระดับดีมาก
ขึ้นไป 

9.5 บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจกระบวนการพัฒนาเขตคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม)  
9.6 บุคลากรปฏิบัติตามกระบวนการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
9.7 บุคลากรเห็นความส าคัญตระหนักในคุณค่า น าสู่การปฏิบัติตามคุณธรรมหลักในชีวิตประจ าวัน

อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
9.8 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เป็นองค์กรที่มีความรู้ 

การสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมที่เผยแพร่ได้ 

10. กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้บริหารสถานศึกษา/บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 
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โครงการ   พัฒนาการบริหารบุคคลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ชาติ   ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทฯ   (12) การพัฒนาการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ สพฐ. 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 

ในศตวรรษท่ี 21 
กลยุทธ์ สพท. 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 

ในศตวรรษท่ี 21 
หน่วยงาน/กลุ่มผู้รับผิดชอบ สพป. นครราชสีมา เขต 3/กลุ่มบริหารงานบุคคล  
ผู้ประสานงานหลัก  นางรัตดา  คูณมา 
โทรศัพท์/โทรสาร    082 945 7689  E-mail: rattada2009da@hotmail.com 

ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   : M1       

(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 (1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
 (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

(หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
 (1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น        
มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษท่ี 21 

 (3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะ                

การเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ              : M2 - M3      

1. หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

มาตรา 57-58 ก าหนดให้การสรรหาบรรจุแต่งตั้ง ต้องด าเนินการให้เป็นตามหลักการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี โดยยืดถือระบบคุณธรรม ความเสมอภาค ระหว่างบุคคลและหลักการได้รับการปฏิบัติและ    
การคุ้มครองสิทธิอย่างเสมอภาคเท่าเทียม ซึ่งการบริหารงานบุคคล เป็นมาตรการจูงใจ   ให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองภารกิจของหน่วยงาน โดยยึดหลักการกระจายอ านาจ
ระบบคุณธรรมและหลักธรรมาภิบาล เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับการพัฒนา มีความรู้ความสามารถมีขวัญก าลังใจ 
น าไปสู่การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน 
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ตามมาตรา 19 (4) ก าหนดให้ ก.ค.ศ.ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการและเงื่อนไขการบริหารงาน
บุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก.ค.ศ.จึงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตราก าลัง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยการตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามนัยหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด 
ที่ ศธ 0206.4/ว 19 ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากร                        
ทางการศึกษา โดยการตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนจากโรงเรียนที่มีอัตราก าลังครูเกิ นเกณฑ์                     
ทั้งต าแหน่งว่างและต าแหน่งที่มีคนครอง ไปก าหนดในโรงเรียนที่มีอัตราก าลังครูต่ ากว่าเกณฑ์ ก.ค.ศ.                  
เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน แก่โรงเรียนที่มีอัตราก าลังครูไม่ครบชั้นเรียนและมีอัตราก าลังครูต่ ากว่าเกณฑ์ 
ก.ค.ศ.ก าหนด ให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด และตามมาตรา 72 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ก าหนดให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  โดยยึดหลักการปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา และปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลมีผลงาน                
เป็นที่ประจักษ์ ถือว่าผู้นั้นมีความชอบสมควรได้รับบ าเหน็จความชอบ ซึ่งอาจเป็นบันทึกค าชมเชย               
รางวัล เครื่องเชิดชูเกียรติ หรือการเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือการบริหารงานบุคคลในเรื่องอ่ืน มาตรา 73             
การเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งคณะกรรมการ
ขึ้นพิจารณา โดยการพิจารณาให้ยึดหลักคุณธรรม มีความเที่ยงธรรม เปิดเผย โปร่งใสและพิจารณาผล                
จากการปฏิบัติงานเป็นหลัก และมีความประพฤติตน การรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้บัญญัติให้กระทรวงศึกษาธิการจัดให้มี                
การเสริมสร้างขวัญและก าลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 จึงด าเนินการพัฒนาการบริหาร
บุคคลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยยึดหลักธรรมาภิบาลเกิดผลส าเร็จตามหลักการบริหาร
แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ตระหนักและเห็นความส าคัญของการสร้างขวัญและก าลังใจ ส่งเสริมให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาได้ เลื่ อน เงิน เดื อนได้ รั บบ า เหน็จความชอบ เครื่ อง เชิ ดชู เกียรติ          
เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ความส าคัญในการบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งอัตราจ้างทุกต าแหน่งเพ่ือให้โรงเรียนที่ขาดแคลนได้บรรเทาความเดือดร้อน 
เพ่ือประโยชน์และเพ่ือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือด าเนินการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ครบตามที่กรอบ

อัตราก าลังก าหนด 
2.2 เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจ สร้างความศรัทธาและความมั่นคงในการประกอบวิชาชีพ 

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2.3 เพ่ือบริหารอัตราก าลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
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3. เป้าหมาย 
3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

3.1.1 สพป.นครราชสีมา เขต 3 สามารถด าเนินการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารการศึกษา ผู้อ านวยการสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาอื่น 
ตามมาตรา 38 ค.(2) พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และอ่ืนๆ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล ครบตามที่กรอบ
อัตราก าลังก าหนด 

3.1.2 โรงเรียนที่มีอัตราว่าง ได้รับการจัดสรรครบทุกอัตรา 
3.1.3 โรงเรียนมีครูผู้สอนตรงตามวิชาเอกที่ขาดแคลน 
3.1.4 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการที่มี

คุณสมบัติ ได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนปีละ 2 ครั้ง 
3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 

3.2.1 สพป.นครราชสีมา เขต 3 ด าเนินการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามหลักธรรมาภิบาล เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ 

3.2.2 โรงเรียนสามารถวางแผนการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
3.2.3 โรงเรียนที่มีอัตราก าลังครูต่ ากว่าเกณฑ์ในสังกัดได้รับการพิจารณาจัดสรรอัตราก าลัง

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือลูกจ้างชั่วคราวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน 
3.2.4 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม มีขวัญและ

ก าลังใจและมีความม่ันคงในการประกอบอาชีพ 
3.2.5 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ ได้รับ

การเลื่อนเงินเดือน ค่าจ้างและค่าตอบแทนที่เหมาะสม ผู้บังคับบัญชาพิจารณาตามผลการปฏิบัติงานโดย             
ยึดหลักคุณธรรม โปร่งใส ท าให้เกิดขวัญและก าลังใจและมีความม่ันคงในการประกอบอาชีพ  

4. วิธีด าเนินการ 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมที่ 1 การพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากร                      
ทางการศึกษา ต าแหน่งครู 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
     - จัดท าบัญชีข้อมูลต าแหน่งว่าง 
     - ส ารวจความต้องการวิชาเอกของโรงเรียน 
     - ประชุมวางแผนการด าเนินการ 
     - จัดท าข้อมูลเพื่อเสนอ คณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณา 
     - จัดท าข้อมูลเพื่อเสนอ กศจ. พิจารณา 
     - จัดท าค าสั่งย้าย   

ตุลาคม 
2565 - 
กันยายน 
2566 

 

นางรัตดา คูณมา, 
น.ส.พรพรรณ  
สีถาน และ 
น.ส.ภัทริญา  
สุขพร้อม 
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ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

2 กิจกรรมที่ 2 การพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากร                        
ทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
     - จัดท าบัญชีข้อมูลต าแหน่งว่าง 
     - ประชุมวางแผนการด าเนินการ 
     - จัดท าข้อมูลเพื่อเสนอ คณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณา 
     - จัดท าข้อมูลเพื่อเสนอ กศจ. พิจารณา 
     - จัดท าค าสั่งย้าย 

ตุลาคม 
2565 – 
กันยายน 
2566 

นางรัตดา คูณมา, 
น.ส.พรพรรณ 
สีถาน และ 
น.ส.ภัทริญา  
สุขพร้อม 

3 กิจกรรมที่ 3 การสรรหาครูอัตราจ้าง ครูขาดแคลนขั้นวิกฤต                 
ลูกจ้างชั่วคราวอื่น ๆ และพนักงานราชการ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
     - จัดท าบัญชีข้อมูลต าแหน่งว่าง 
     - ส ารวจความต้องการของโรงเรียน/สพป. 
     - ประชุมวางแผนการด าเนินการ 
     - ด าเนินการสรรหา 
     - สรุปผลการด าเนินการ 

ตุลาคม 
2565 - 
กันยายน 
2566 

นางรัตดา คูณมา, 
น.ส.พรพรรณ      
สีถาน และ 
น.ส.ภัทริญา      
สุขพร้อม 

4 กิจกรรมที่ 4 การประชุมปฐมนิเทศและจัดท าทะเบียนประวัติ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
     - ก าหนดปฏิทินการด าเนินการ 
     - แต่งตั้งคณะกรรมการ 
     - ด าเนินการประชุมปฐมนิเทศและจัดท าทะเบียนประวัติ 
     - สรุปผลการด าเนินการ 

ตุลาคม 
2565 - 
กันยายน 
2566 

นางรัตดา คูณมา, 
น.ส.พรพรรณ      
สีถาน และ 
น.ส.ภัทริญา      
สุขพร้อม 

5 กิจกรรมที่ 5 การประชุมบริหารอัตรา การปฐมนิเทศ การจัดท า
สัญญาจ้างพนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราวทุกอัตรา 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
     - ก าหนดปฏิทินการด าเนินการ 
     - แต่งตั้งคณะกรรมการ 
     - ด าเนินการประชุมปฐมนิเทศและจัดท าสัญญาจ้าง 
     - สรุปผลการด าเนินการ 

ตุลาคม 
2565 - 
กันยายน 
2566 

นางรัตดา คูณมา, 
น.ส.ภัทริญา      
สุขพร้อม และ   
น.ส.พรพรรณ      
สีถาน 
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ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

6 กิจกรรมที่ 6 การสรรหา การย้าย โอน ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  
ตามมาตรา 38 ค.(2)/ ศึกษานิเทศก์ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
     - ขออนุมัติใช้ต าแหน่งเสนอ กศจ. 
     - ก าหนดปฏิทินการด าเนินการ 
     - ประชุมวางแผนการด าเนินการ 
     - ด าเนินการสรรหา 
     - จัดท าค าสั่งเพ่ือเสนอศึกษาธิการจังหวัด 
     - สรุปผลการด าเนินการ 

ตุลาคม 
2565 -
กันยายน 
2566 

นางรัตดา คูณมา, 
น.ส.ภัทริญา      
สุขพร้อม และ 
น.ส.พรพรรณ      
สีถาน 
   

7 กิจกรรมที่ 7 การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
     - ก าหนดปฏิทินการด าเนินการ   
     - ก าหนดวันประชุมแต่ละคณะ 
     - น าผลการประชุมมาจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอ             
ขออนุมัติเลื่อนเงินเดือนต่อ อกศจ. และ กศจ. 

1 มีนาคม - 
30 

กันยายน
2566 

 

นางรัตดา คูณมา,         
นางดารุณ ีสาธร          
นางสมศรี เสร็จกิจ 
และคณะ 

8 กิจกรรมที่ 8 การบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษากรณีเกลี่ยอัตราก าลังครูจากโรงเรียนเกณฑ์เกิน    
ไปก าหนดในโรงเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ (ประมาณ 2 ครั้ง ต่อ           
1 ปีงบประมาณ) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
   - ตรวจสอบข้อมูล 10 มิถุนายน ว่ามีโรงเรียนใดมีอัตราก าลังครู
เกินเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด  
   - แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และก าหนดการประชุม 
   - ประชุมพิจารณาบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
   - แจ้งผลการพิจารณาการบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ และแจ้งกลุ่มงาน    
สรรหาและบรรจุแต่งตั้งด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

1 มีนาคม - 
30 

เมษายน 
2566 
และ 

1 สิงหาคม 
- 

30 
กันยายน 
2566 

น.ส.ศิวาพร สาคร 
และ น.ส.บังอร  
โหงกระโทก 



 

179 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

9 กิจกรรมที่ 9 การบริหารอัตราก าลังพนักงานราชการ ลูกจ้าง
ชั่วคราวที่จ้างด้วยเงินงบประมาณ สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
    - ภายในสิ้นปีงบประมาณของทุกปี สพฐ. ให้ สพท. ตรวจสอบ
ความขาดแคลนของอัตราก าลังครูในสถานศึกษาว่าโรงเรียนใด    
มีอัตราก าลังครูเกินเกณฑ์และมีต าแหน่งพนักงานราชการและครู
รายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤตจ านวนเท่าใด
โดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน ของปีการศึกษานั้น ด าเนินการ  
  - แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารอัตราก าลังพนักงานราชการและ
ลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างด้วยเงินงบประมาณและก าหนดวันประชุม 
   - ประชุมพิจารณาเกลี่ยอัตราก าลังพนักงานราชการและลูกจ้าง
ชั่วคราวที่จ้างด้วยเงินงบประมาณ 
   - แจ้งผลการพิจารณาเกลี่ยอัตราก าลังให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ และ
แจ้งกลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้งด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป 

 
 
 
 

ตามท่ี 
สพฐ.

ก าหนด 
 
 
 
 

1-30 
มีนาคม 
2566 

น.ส.ศิวาพร สาคร 
และ น.ส.บังอร   
โหงกระโทก 

10 กิจกรรมที่ 10 การวางแผนบรรจุนักศึกษาทุนผู้ได้รับการคัดเลือก
เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2566 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
    - สพฐ. แจ้งให้ สพท. วางแผนบรรจุนักศึกษาทุนผู้ได้รับ         
การคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น              
ปีการศึกษา 2566 
   - แต่งตั้งคณะกรรมการวางแผนบรรจุนักศึกษาทุนผู้ได้รับ 
การคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และ
ก าหนดการประชุม 
   - ประชุมพิจารณาวางแผนบรรจุนักศึกษาทุนผู้ได้รับการคัดเลือก
เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
   - แจ้งผลการพิจารณาจัดสรรอัตรานักศึกษาทุนผู้ได้รับ 
การคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น  
ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและแจ้งกลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

1 มิถุนายน 
- 

30 
กรกฎาคม

2566 

น.ส.ศิวาพร สาคร 
และ น.ส.บังอร  
โหงกระโทก 



 

180 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

11 กิจกรรมที่ 11 การจัดสรรอัตราพี่เลี้ยงเด็กพิการให้โรงเรียน 
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
    - สพฐ. แจ้งจัดสรรงบประมาณและอัตราพ่ีเลี้ยงเด็กพิการให้กับ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    - ด าเนินการขอข้อมูลจากระบบโปรแกรม SET ข้อมูล ณ วันที่ 
10 มิถุนายน ของทุกปี จากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
    - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสรรอัตราพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ และ
ก าหนดวันประชุม 
    - ประชุมพิจารณาจัดสรรอัตราพี่เลี้ยงเด็กพิการให้กับโรงเรียน
ในสังกัด 
   - แจ้งผลการพิจารณาจัดสรรอัตราพ่ีเลี้ยงเด็กพิการให้
ผู้เกี่ยวข้องทราบ และแจ้งกลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

1-30 
กันยายน 
2566 

น.ส.ศิวาพร สาคร 
และ น.ส.บังอร  
โหงกระโทก 

12 กิจกรรมที่ 12 การจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทาง 
การศึกษาท่ีเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
   - สพฐ. แจ้งให้ สพท. ด าเนินการจัดสรรอัตราคืนเกษียณอายุ
ราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
   - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสรรอัตราคืนเกษียณอายุราชการของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อสิ้นปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566 และก าหนดการประชุม 
   - ประชุมพิจารณาจัดสรรอัตราคืนเกษียณ 
   - แจ้งผลการพิจารณาจัดสรรอัตราคืนเกษียณให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
และแจ้งกลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้งด าเนินการในส่วน
เกี่ยวข้องต่อไป 

1-30 
กันยายน 
2566 

น.ส.ศิวาพร สาคร 
และ น.ส.บังอร  
โหงกระโทก 

13 กิจกรรมที่ 13 การจัดสรรอัตราครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
   - สพฐ. แจ้งให้ สพท. ด าเนนิการจัดสรรอัตราครูผู้ทรงคุณค่า
แห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

1-30 
กันยายน 
2566 

น.ส.ศิวาพร สาคร
และ น.ส.บังอร  
โหงกระโทก 



 

181 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

   - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสรรอัตราครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
และก าหนดการประชุม 
   - ประชุมพิจารณาจัดสรรอัตราครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 
   - แจ้งผลการพิจารณาจัดสรรอัตราครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินให้
ผู้เกี่ยวข้องทราบ และแจ้งกลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
ระยะเวลาด าเนินการ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566   
สถานที่ด าเนินการ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 

ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้งบประมาณ           : M4 – M5      

6. งบประมาณ  
จากแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  

จ านวน 92,000 บาท (เก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 

ที ่
  

กิจกรรม 
เงินงบประมาณ รวม ไตรมาสที่

ใช้งบ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 กิจกรรมที่ 1 การพิจารณาย้าย 

ข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา ต าแหน่งครู  

         

  ค่าใช้จ่าย (รอบที่ 1)         ไตรมาส    
  1. ประชุมคณะกรรมการตรวจ

คุณสมบัติ 
        1-2 

       - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม            
8 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท 
(8x2x35) 

- 560 - 560  

  2. ประชุมคณะกรรมการจัดท าข้อมูล
ตามองค์ประกอบรายละเอียดตัวชี้วัด 

         

       - ค่าอาหารกลางวัน 12 คนๆ ละ 
1 มื้อๆ ละ 100 บาท (12x1x100) 

- 1,200 - 1,200  

       



 

182 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  

ที ่
  

กิจกรรม 
เงินงบประมาณ รวม ไตรมาสที่

ใช้งบ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
       - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม       

12 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท 
(12x2x35) 

- 840 - 840  

  3. ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง
ข้อมูลตามองค์ประกอบรายละเอียด
ตัวชี้วัด 

         

       -  ค่าอาหารกลางวัน 8 คนๆ ละ  
1 มื้อๆ ละ 100 บาท (8x1x100) 

- 800 - 800  

       - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม         
8 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 35 บาท 
(8x1x35) 

- 280 - 280  

  4. ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
ข้อมูลตามองค์ประกอบรายละเอียด
ตัวชี้วัด 

         

      - ค่าอาหารกลางวัน 8 คนๆ ละ  
1 มื้อๆ ละ 100 บาท (8x1x100) 

- 800 - 800  

       - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม          
8 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 35 บาท 
(8x1x35) 

- 280 - 280  

      -  ค่าถ่ายเอกสาร - - 1,120 1,120  

  ค่าใช้จ่าย (รอบที่ 2)         ไตรมาส    
 1. ประชุมคณะกรรมการตรวจ

คุณสมบัติ 
    3-4 

      - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม         
8 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท 
(8x2x35) 

- 560 - 560  

  2. ประชุมคณะกรรมการจัดท าข้อมูล
ตามองค์ประกอบรายละเอียดตัวชี้วัด 

         

       - ค่าอาหารกลางวัน 12 คน ๆ  
ละ 1 มื้อ ๆ ละ 100 บาท 
(12x1x100) 

- 1,200 - 1,200  



 

183 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  

ที ่
  

กิจกรรม 
เงินงบประมาณ รวม ไตรมาสที่

ใช้งบ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
       - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม        

12 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท
(12x2x35) 

- 840 - 840  

  3. ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง
ข้อมูลตามองค์ประกอบรายละเอียด
ตัวชี้วัด 

         

      - ค่าอาหารกลางวัน 8 คนๆ ละ  
1 มื้อๆ ละ 100 บาท (8x1x100) 

- 800 - 800  

       - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม            
8 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 35 บาท 
(8x1x35) 

- 280 - 280  

 4. ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
ข้อมูลตามองค์ประกอบรายละเอียด
ตัวชี้วัด 

     

      - ค่าอาหารกลางวัน 8 คนๆ ละ  
1 มื้อๆ ละ 100 บาท (8x1x100) 

- 800 - 800  

      - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม          
8 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 35 บาท 
(8x1x35) 

- 280 - 280  

      - ค่าถ่ายเอกสาร - - 1,120 1,120  
  รวม - 9,520 2,240 11,760  
2 กิจกรรมที่ 2 การพิจารณาย้าย

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 

         

  ค่าใช้จ่าย (รอบที่ 1)         ไตรมาส 
  1. ประชุมคณะกรรมการพิจารณา 

แนวทางการประเมินตัวชี้วัดตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหาร
สถานศึกษา  ที ่ก.ค.ศ. ก าหนด 

           1-2 

       - ค่าอาหารกลางวัน  
8 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 100 บาท 
(8x1x100) 

- 800 - 800  



 

184 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  

ที ่
  

กิจกรรม 
เงินงบประมาณ รวม ไตรมาสที่

ใช้งบ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
       - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม           

8 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท 
(8x2x35) 

- 560 - 560  

  2. ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
คุณสมบัติ 

         

       - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
8 คน ๆ  ละ 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท 
(8x2x35) 

- 560 - 560  

  3. ประชุมคณะกรรมการประเมิน
ศักยภาพและจัดท าข้อมูลตาม
องค์ประกอบรายละเอียดตัวชี้วัด 

         

       - ค่าอาหารกลางวัน  
12 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 100 บาท 
(12x1x100) 

- 1,200 - 1,200  

       - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม           
12 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท 
(12x2x35) 

- 840 - 840  

 4. ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง
ประเมินศักยภาพตามรายละเอียด
ตัวชี้วัด และคะแนนในการประเมิน
ตามองค์ประกอบการประเมิน
ศักยภาพผู้ประสงค์ขอย้าย 

     

       - ค่าอาหารกลางวัน 8 คน ๆ ละ 
1 มื้อ ๆ ละ 100 บาท (8x1x100) 

- 800 - 800  

       - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม         
8 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 35 บาท 
(8x1x35) 

- 280 - 280  

  5. ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
ประเมินศักยภาพตามรายละเอียด
ตัวชี้วัด และคะแนนในการประเมิน
ตามองค์ประกอบการประเมิน
ศักยภาพ ผู้ประสงค์ขอย้าย             

         



 

185 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  

ที ่
  

กิจกรรม 
เงินงบประมาณ รวม ไตรมาสที่

ใช้งบ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
       - ค่าอาหารกลางวัน 8 คน ๆ ละ 

1 มื้อ ๆ ละ 100 บาท (8x1x100) 
- 800 - 800  

       - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม           
8 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 35 บาท 
(8x1x35) 

- 280 - 280  

      - ค่าถ่ายเอกสาร - - 1,000 1,000     

 ค่าใช้จ่าย (รอบที่ 2)     ไตรมาส 
 1. ประชุมคณะกรรมการพิจารณา

แนวทางการประเมินตัวชี้วัดตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหาร
สถานศึกษา  ที ่ก.ค.ศ. ก าหนด 

    3-4 

       - ค่าอาหารกลางวัน 8 คน ๆ ละ 
1 มื้อ ๆ ละ 100 บาท (8x1x100) 

- 800 - 800  

       - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม           
8 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท 
(8x2x35) 

- 560 - 560  

  2. ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
คุณสมบัติ 

         

       - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม          
8 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท 
(8x2x35) 

- 560 - 560  

  3. ประชุมคณะกรรมการประเมิน
ศักยภาพและจัดท าข้อมูลตาม
องค์ประกอบรายละเอียดตัวชี้วัด 

         

       - ค่าอาหารกลางวัน 12 คน ๆ 
ละ 1 มื้อ ๆ ละ 100 บาท 
(12x1x100) 

- 1,200 - 1,200  

       - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม          
12 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท 
(12x2x35) 

- 840 - 840  

       



 

186 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  

ที ่
  

กิจกรรม 
เงินงบประมาณ รวม ไตรมาสที่

ใช้งบ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
  4. ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง

ประเมินศักยภาพตามรายละเอียด
ตัวชี้วัด และคะแนนในการประเมิน
ตามองค์ประกอบการประเมิน
ศักยภาพผู้ประสงค์ขอย้าย 

         

       - ค่าอาหารกลางวัน 8 คน ๆ ละ 
1 มื้อ ๆ ละ 100 บาท (8x1x100) 

- 800 - 800  

       - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม           
8 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 35 บาท 
(8x1x35) 

- 280 - 280  

 5. ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
ประเมินศักยภาพตามรายละเอียด
ตัวชี้วัด และคะแนนในการประเมิน
ตามองค์ประกอบการประเมิน
ศักยภาพผู้ประสงค์ขอย้าย 

     

       - ค่าอาหารกลางวัน 8 คน ๆ ละ 
1 มื้อ ๆ ละ 100 บาท (8x1x100) 

- 800 - 800  

       - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม     
8 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 35 บาท
(8x1x35) 

- 280 - 280  

      - ค่าถ่ายเอกสาร - - 1,000 1,000  
  รวม - 12,240 2,000 14,240  
3 กิจกรรมที่ 3 การสรรหาครูอัตราจ้าง 

ครูขาดแคลนขั้นวิกฤต ลูกจ้าง
ชั่วคราวอื่น ๆ และพนักงานราชการ 

       ไตรมาส   
1-4 

  ค่าใช้จ่าย          
       - ค่าตอบแทนกรรมการ  

10 คน ๆ ละ 400 บาท (10x400) 
4,000 - - 4,000  

       - ค่าอาหารกลางวัน 10 คนๆ ละ 
1 มื้อๆ ละ 100 บาท (10×1×100) 

- 1,000 - 1,000  

       



 

187 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  

ที ่
  

กิจกรรม 
เงินงบประมาณ รวม ไตรมาสที่

ใช้งบ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
       - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   

10 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท 
(10×2×35) 

- 700 - 700  

       - ค่าวัสดุ - - 1,300 1,300  
      - ค่าถ่ายเอกสาร - - 450 450  

  รวม 4,000 1,700 1,750 7,450  
4 กิจกรรมที่ 4 การประชุมปฐมนิเทศ

และจัดท าทะเบียนประวัติข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครูผู้ช่วย 

       ไตรมาส   
1-4 

  ค่าใช้จ่าย          
      - ค่าอาหารกลางวัน 60 คนๆ ละ 

1 มื้อๆ ละ 100 บาท (60x1x100) 
- 6,000 - 6,000  

      - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม       
60 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท 
(60x2x35) 

- 4,200 - 4,200  

      - ค่าถ่ายเอกสาร - - 400 400  

      - ค่าตอบแทนวิทยากร  
4 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท (4x600) 

2,400 - - 2,400  

      - ค่าสถานที่ - 1,000 - 1,000  

  รวม 2,400 11,200 400 14,000  
5 กิจกรรมที่ 5 การประชุมบริหาร

อัตรา การปฐมนิเทศ การจัดท า
สัญญาจ้างพนักงานราชการ/ลูกจ้าง
ชั่วคราวทุกอัตรา 

       ไตรมาส   
1-4 

  ค่าใช้จ่าย          
      - ค่าอาหารกลางวัน 10 คนๆ ละ 

1 มื้อๆ ละ 100 บาท (10x1x100) 
- 1,000 - 1,000  

      - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม       
10 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท 
(10x2x35) 

- 700 - 700  



 

188 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  

ที ่
  

กิจกรรม 
เงินงบประมาณ รวม ไตรมาสที่

ใช้งบ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
      - ค่าถ่ายเอกสาร - - 300 300  

  รวม - 1,700 300 2,000  
6 กิจกรรมที่ 6 การสรรหา การย้าย           

โอน ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2)/ 
ศึกษานิเทศก์ 

    ไตรมาส   
1-4 

  ค่าใช้จ่าย          
       - ค่าตอบแทนกรรมการ  

23 คนๆ ละ 200 บาท (23x200) 
4,600 - - 4,600  

       - ค่าอาหารกลางวัน 23 คนๆ ละ 
1 มื้อๆ ละ 100 บาท (23×1×100) 

- 2,300 - 2,300  

       - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   
23 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท 
(23×2×35) 

- 1,610 - 1,610  

       - ค่าวัสดุ - - 1,040 1,040  
      - ค่าถ่ายเอกสาร - - 1,000 1,000  

  รวม 4,600 3,910 2,040 10,550  
7 กิจกรรมที่ 7 การพิจารณาเลื่อน

เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  

        ไตรมาส   
1-4 

  ค่าใช้จ่าย           
  1. ประชุมคณะกรรมการบริหาร

วงเงิน  
         

       - ค่าอาหารกลางวัน 20 คนๆ ละ 
1 มื้อ ๆ ละ 100 บาท (20x1x100) 

- 2,000 - 2,000  

       - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม         
20 คนๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 35 บาท 
(20x1x35) 

- 700 - 700  

  2. ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
เลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจ า 

         



 

189 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  

ที ่
  

กิจกรรม 
เงินงบประมาณ รวม ไตรมาสที่

ใช้งบ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
       - ค่าอาหารกลางวัน 25 คนๆ ละ 

1 มื้อ ๆ ละ 100 บาท (25x1x100) 
- 2,500 - 2,500  

       - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม          
25 คนๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 35 บาท 
(25x1x35) 

- 875 - 875  

  3. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผล
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ต าแหน่งผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษา รองผู้บริหารสถานศึกษา 
รักษาการ และศึกษานิเทศก์ 

         

       - ค่าอาหารกลางวัน 18 คนๆ ละ 
1 มื้อๆ ละ 100 บาท (18x1x100) 

- 1,800 - 1,800  

       - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม       
18 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 35 บาท 
(18x1x35) 

- 630 - 630  

  4. ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองฯ 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

         

       - ค่าอาหารกลางวัน 14 คนๆ ละ 
1 มื้อๆ ละ 100 บาท (14x1x100) 

- 1,400 - 1,400  

       - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม            
14 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 35 บาท 
(14x1x35) 

- 490 - 490  

  5. ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
เลื่อนเงินเดือนระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

         

       - ค่าอาหารกลางวัน 17 คนๆ ละ 
1 มื้อๆ ละ 100 บาท (17x1x100) 

- 1,700 - 1,700  

       - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม        
17 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 35 บาท 
(17x1x35) 

- 595 - 595  

 



 

190 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  

ที ่
  

กิจกรรม 
เงินงบประมาณ รวม ไตรมาสที่

ใช้งบ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
 6. ประชุมคณะกรรมการพิจารณา

เลื่อนเงินเดือนพนักงานราชการ 
     

      - ค่าอาหารกลางวัน 12 คนๆ ละ 
1 มื้อๆ ละ 100 บาท (12x1x100) 

- 1,200 - 1,200  

      - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม        
12 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 35 บาท 
(12x1x35) 

- 420 - 420  

      -  ค่าถ่ายเอกสาร - - 1,690 1,690  

  รวม - 14,310 1,690 16,000  
8 กิจกรรมที่ 8 การบริหารอัตราก าลัง

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษากรณีเกลี่ยอัตราก าลังครูจาก
โรงเรียนเกณฑ์เกินไปก าหนดใน
โรงเรียน ต่ ากว่าเกณฑ์ (ประมาณ  
2 ครั้ง ต่อ 1 ปีงบประมาณ) 

         

  - ประชุมการบริหารอัตราก าลัง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

         

 ค่าใช้จ่าย      
  ครั้งที่ 1 (1 มีนาคม - 30 เมษายน 

2566) 
        ไตรมาส   

2-3 
       - ค่าอาหารกลางวัน 14 คนๆ ละ 

1 มื้อๆ ละ 100 บาท (14x1x100) 
- 1,400 - 1,400  

       - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม         
14 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 35 บาท 
(14x1x35) 

- 490 - 490  

 ครั้งที่ 2 (1 สิงหาคม -30 กันยายน 
2566) 

    ไตรมาส 4 

      - ค่าอาหารกลางวัน 14 คนๆ ละ 
1 มื้อๆ ละ 100 บาท (14x1x100) 

- 1,400 - 1,400  



 

191 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  

ที ่
  

กิจกรรม 
เงินงบประมาณ รวม ไตรมาสที่

ใช้งบ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
      - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม         

14 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 35 บาท 
(14x1x35) 

- 490 - 490  

      - ค่าถ่ายเอกสาร            670 670  
 รวม - 3,780 670 4,450  

 9 กิจกรรมที่ 9 การบริหารอัตราก าลัง
พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว 
ที่จ้างด้วยเงินงบประมาณ สังกัด 
สพฐ. 
-ประชุมเกลี่ยอัตราก าลังพนักงาน
ราชการและลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างด้วย
เงินงบประมาณ 

        ไตรมาส 2 

 ค่าใช้จ่าย      
       - ค่าอาหารกลางวัน 14 คนๆ ละ 

1 มื้อๆ ละ 100 บาท (14x1x100) 
- 1,400 - 1,400  

       - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   
14 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 35 บาท 
(14x1x35) 

- 490 - 490  

      - ค่าถ่ายเอกสาร   500 500  
 รวม - 1,890 500 2,390  

10 กิจกรรมที่ 10 การวางแผนบรรจุ
นักศึกษาทุนผู้ได้รับการคัดเลือกเข้า
ร่วมโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนา
ท้องถิ่น ปีการศึกษา 2566 

    ไตรมาส  
3-4 

 - ประชุมวางแผนบรรจุนักศึกษาทุน   
ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ
ผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 

     

 ค่าใช้จ่าย      
       - ค่าอาหารกลางวัน 14 คนๆ ละ 

1 มื้อๆ ละ 100 บาท (14x1x100) 
- 1,400 - 1,400  



 

192 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  

ที ่
  

กิจกรรม 
เงินงบประมาณ รวม ไตรมาสที่

ใช้งบ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
       -  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม           

14 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 35 บาท 
(14x1x35) 

- 490 - 490  

      -  ค่าถ่ายเอกสาร              500 500  
 รวม - 1,890 500 2,390  

 11 กิจกรรมที่ 11 การจัดสรรอัตรา 
พ่ีเลี้ยงเด็กพิการให้โรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
- ประชุมจัดสรรอัตราพ่ีเลี้ยงเด็ก
พิการ 

        ไตรมาส 4 

 ค่าใช้จ่าย      
       - ค่าอาหารกลางวัน 14 คนๆ ละ 

1 มื้อๆ ละ 100 บาท (14x1x100) 
- 1,400 - 1,400  

       - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
จ านวน 14 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ          
35 บาท (14x1x35) 

- 490 - 490  

       - ค่าถ่ายเอกสาร      500 500   
 รวม  1,890 500 2,390  

12 กิจกรรมที่ 12 การจัดสรรอัตรา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่เกษียณอายุราชการเมื่อสิ้น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
- จัดสรรอัตราข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุ
ราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

    ไตรมาส 4 

 ค่าใช้จ่าย      
       -  ค่าอาหารกลางวัน 14 คนๆ 

ละ 1 มื้อๆ ละ 100 บาท 
(14x1x100) 

- 1,400 - 1,400  

       



 

193 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  

ที ่
  

กิจกรรม 
เงินงบประมาณ รวม ไตรมาสที่

ใช้งบ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
       -  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม         

14 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 35 บาท 
(14x1x35) 

- 490 - 490  

      -  ค่าถ่ายเอกสาร          - - 300 300  

 รวม - 1,890 300 2,190  
13 กิจกรรมที่ 13 การจัดสรรอัตราครู    

ผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
- จัดสรรอัตราครูผู้ทรงคุณค่าแห่ง
แผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

       ไตรมาส 4 

  ค่าใช้จ่าย          
       - ค่าอาหารกลางวัน 14 คนๆ ละ 

1 มื้อๆ ละ 100 บาท (14x1x100) 
- 1,400 - 1,400  

       - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม         
14 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 35 บาท
(14x1x35) 

- 490 - 490  

       - ค่าถ่ายเอกสาร          - - 300 300  
  รวม - 1,890 300 2,190  
  รวมทั้งสิ้น 11,000 67,810 13,190 92,000  

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
ปัจจัยความเสี่ยง 

1. กระบวนการสรรหานักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ สพฐ.
ก าหนดมีการสรรหาที่ล่าช้า และมีผู้ผ่านการคัดเลือกไม่ครบตามจ านวนต าแหน่งว่าง  

2. สพฐ. ก าหนดปฏิทินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีละ 2 ครั้ง ท าให้เมื่อมี
ต าแหน่งว่าง สพป.นครราชสีมา เขต 3 ไม่สามารถสรรหาได้ในทันท ี

3. บัญชีผู้ผ่านการสอบแข่งขันบรรจุแต่งตั้ง ต าแหน่งครูผู้ช่วย ไม่เพียงพอกับอัตราว่าง  ต้องใช้
เวลาในการรอในขั้นตอนการสรรหานานมาก 

4. ข้าราชการครูในโรงเรียนที่มีอัตราก าลังครูเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ไม่ประสงค์ขอย้ายไป
โรงเรียนที่มีอัตราก าลังครูต่ ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ท าให้ สพป.นครราชสีมา เขต 3 ไม่สามารถบริหาร
อัตราก าลังไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
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แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ด าเนินการผลิต/สรรหา บรรจุ

แต่งตั้ง การเกลี่ยอัตราก าลัง การพิจารณาบ าเหน็จความชอบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
ลูกจ้างชั่วคราว ให้เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องให้มีความรอบคอบ รัดกุม โดยยึดหลัก            
ธรรมาภิบาล 

 

8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
1. ครูส่งค าร้องขอย้าย จ านวน 200 ราย 
2. ผู้บริหารสถานศึกษาส่งค าร้องขอย้าย จ านวน 50 ราย 
3. ต าแหน่งว่างพนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว ได้รับการสรรหาจ านวน  

478 อัตรา 
4. ครูผู้ช่วยเข้ารับการปฐมนิเทศและจัดท าทะเบียนประวัติ จ านวน 200 อัตรา 
5. พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราวเข้ารับการปฐมนิเทศ จ านวน 478 อัตรา 
6. รับย้าย/โอน/เลื่อนระดับ ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 

และต าแหน่งศึกษานิเทศก์ จ านวน 20 อัตรา 
7. จัดสรรอัตราพ่ีเลี้ยงเด็กพิการให้กับโรงเรียนตามหลักเกณฑ์ที่ สพฐ.ก าหนด 

จ านวน 110 อัตรา 
8. จัดสรรอัตราคืนเกษียณให้กับโรงเรียน จ านวน 96 อัตรา 
9. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการที่มี

คุณสมบัติได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ปีละ 2 รอบๆ ละประมาณ 1,900 คน 

 
ร้อยละ 100 

 
 
 
 
 
 
 
 

เชิงคุณภาพ 
1. ผู้บริหารสถานศึกษามีประสิทธิภาพในการบริหารงาน 
2. โรงเรียนมีข้าราชการครูตรงตามความต้องการวิชาเอกท่ีขาดแคลน 
3. มีข้อมูลประกอบการพิจารณาย้าย 
4. โรงเรียนสามารถบริหารจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5. บรรจุพนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราวได้ครบตามจ านวนต าแหน่งว่าง 
6. ครูผู้ช่วยได้รับการปฐมนิเทศ ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดทุกราย 
7. รับย้าย/โอน/เลื่อนระดับ ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 

และต าแหน่งศึกษานิเทศก์ได้ครบตามจ านวนต าแหน่งว่าง 
8. โรงเรียนที่มีอัตราก าลังครูต่ ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนดได้รับจัดสรรอัตรา

พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวไปช่วยในการจัดการเรียนการสอนกรณีไม่ได้รับอัตรา
คืนเกษียณ เนื่องจากมีนักเรียนต่ ากว่า 120 คน 

 
ร้อยละ 100 
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ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

9. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการได้รับ
ค่าตอบแทนที่เหมาะสม มีขวัญและก าลังใจมีความมั่นคงและมุ่งมั่นตั้งใจในการประกอบ
อาชีพ 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ได้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงาน และบริหารงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ เต็มความสามารถ 
9.2 โรงเรียนได้รับการสรรหาครูตรงตามความต้องการวิชาเอกท่ีขาดแคลน ครบทุกอัตรา สามารถ

จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
9.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 บริหารอัตราก าลังได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
9.4 สามารถแก้ปัญหาสถานศึกษาที่มีจ านวนนักเรียนต่ ากว่า 120 คน ที่ไม่ได้รับการจัดสรรอัตรา

การคืนเกษียณเนื่องจากไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์  สพป.นครราชสีมา เขต 3 ได้จัดสรรอัตราพนักงานราชการ 
และลูกจ้างชั่วคราว เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน 

9.5 สถานศึกษาเข้าใจหลักเกณฑ์การบริหารอัตราก าลัง 
9.5 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ มีขวัญและ

ก าลังใจและความมั่นคงในการประกอบอาชีพ 

10. กลุ่มเป้าหมาย 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวในสังกัด 
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โครงการ   พัฒนาและเสริมสร้างสมรรถนะครู บุคลากรทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ชาติ   ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทฯ   (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
กลยุทธ์ สพฐ. 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 

ในศตวรรษท่ี 21 
กลยุทธ์ สพท. 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 

ในศตวรรษท่ี 21 
หน่วยงาน/กลุ่มผู้รับผิดชอบ สพป. นครราชสีมา เขต 3/กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ผู้ประสานงานหลัก  นางเกดสุชา  ทองน้อย 
โทรศัพท์/โทรสาร    062 915 5162   E-mail : cat3033@hotmail.com 

ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   : M1       

(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 (1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
 (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

(หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ที่ (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
 (1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล 
ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา และคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 

(3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน 

รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้  มีส านึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถใน

การแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น              

ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ              : M2 - M3      

1. หลักการและเหตุผล 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศไว้ว่า 

“ประเทศไทยมีความมั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้านการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” และได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศตามวิสัยทัศน์ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้   
1) ด้านความมั่งคง 2) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 4) ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 5) ด้านการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 6) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 
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ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ตระหนักถึงความส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติ 
เพราะเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน และเป็นแผนแม่บทภายใต้แผนการปฎิรูปประเทศ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตลอดจนนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่งคมแห่งชาติ 
เป็นต้น ฉะนั้น หัวใจส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงองค์กร บุคลากรจึงจ าเป็นที่จะต้องได้รับการพัฒนาตลอดเวลา 
เพ่ือให้มีความคิดสร้างสรรค์และสรรค์สร้างสิ่งใหม่ ๆ การพัฒนาบุคลากร จึงเป็นการน าศักยภาพของแต่ละ
บุคคลมาใช้ ไม่ว่าจะเป็นการน าเอาความรู้ ความสามารถที่มีอยู่ รวมทั้งกฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่จ าเป็น
ในการปฏิบัติราชการและสมรรถนะ  เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกิดประโยชน์สูงสุด และสร้างให้แต่ละบุคคล 
เกิดทัศนคติที่ดีต่อองค์กร  ตลอดจนเกิดความตระหนักในคุณค่าของตนเอง เพ่ือนร่วมงาน และพัฒนา
ประสิทธิภาพในการท างานรวมถึงความรู้ในด้านต่าง ๆ เป็นเรื่องที่จะต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนอกจาก
เป็นการเสริมสร้างความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานได้อย่างดีแล้ว ยังเป็นการสร้างขวัญ ก าลังใจใน 
การท างาน ที่นับว่าเป็นสวัสดิการอันดีให้กับบุคลากรในองค์กร ซึ่งจะท าให้บุคลากรได้รับความรู้ เพ่ือน าไปใช้
ในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ดังนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญ 
ในเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดให้มีโครงการพัฒนาและเสริมสร้างสมรรถนะข้าราชการในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกต าแหน่งได้รับการพัฒนาตามมาตรฐาน

ต าแหน่ง 
2.2 เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และให้เห็นถึง

ศักยภาพและสามารถดึงศักยภาพของตนเองมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.3 เพ่ือให้บุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในการท างานร่วมกัน การท างานเป็นทีม 

และเสริมสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อกันและมีการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
2.4 เพ่ือพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย ที่ใช้ใน

การปฏิบัติงาน 
2.5 เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 

  2.6 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
และมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ มีความประพฤติดี และปฏิบัติตนตามมาตรฐาน จรรยาบรรณของวิชาชีพ 
ตลอดจนท าคุณประโยชน์ให้กับการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

3. เป้าหมาย 
3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

3.1.1 บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 3 ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐาน
ต าแหน่ง 

3.1.2 ผู้บริหารสถานศึกษา ได้รับการพัฒนาวินัย คุณธรรม และจริยธรรมผู้บริหารสถานศึกษา 
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3.1.3 บุคลากรที่มีผลงานดีเด่น ได้รับการคัดเลือกและยกย่องเชิดชูเกียรติ 

3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
3.2.1 ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความ

กระตือรือร้น มีความตั้งใจในการปฏิบัติงาน มีความรู้ประสบการณ์ และมีการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง สามารถขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนมีขวัญและก าลังใจ
ในการปฏิบัติหน้าที่ และได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 

4. วิธีด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานการเงินการบัญชี 
ในสถานศึกษา 
กิจกรรมที่ 1.1 อบรมเชิงปฏิบัติการ  จ านวน 3 รุ่นๆ ละ 1 วัน 
     1. การบรรยาย หัวข้อที่ 1  ขอบเขตการตรวจสอบการเงิน 
การบัญชี และผลการตรวจสอบภายในสถานศึกษา และ
ข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบ   
หัวข้อที่ 2  การเงินการบัญชี ระบบการควบคุมการเงิน 
ของหน่วยงานย่อย พ.ศ. 2544 
     2. แบ่งกลุ่ม (การสะท้อนสภาพปัจจุบัน และปัญหาในการ
ปฏิบัติงานการเงินการบัญชี ในสถานศึกษา โดยใช้กระบวนการ 
PLC) 
     3. น าเสนอองค์ความรู้ 
กิจกรรมที่ 1.2  ติดตาม ประเมินผล  

ธันวาคม 
2565 

นางเกดสุชา               
ทองน้อย 
 

2 กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาองค์กร   
“(ORGANIZATION DEVELOPMENT : OD)”  
กิจกรรมที่ 2.1 อบรมพัฒนา จ านวน 1 วัน  
     1. การบรรยาย “เคล็ดลับที่ท าให้องค์กรประสบความส าเร็จ” 
     2. แบ่งกลุ่มปฏิบัติตามฐานการเรียนรู้  
กิจกรรมที่ 2.2  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จ านวน 2 วัน 1 คืน 
     1. แลกเปลี่ยนเรียนรู ้
     2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้/สรปุองค์ความรู้ 

มีนาคม – 
เมษายน 
2566 

นางเกดสุชา               
ทองน้อย 
 

3 กิจกรรมที่ 3 การยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

กิจกรรมที่ 3.1 คัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ธันวาคม 

2565 – 

นางเกดสุชา               

ทองน้อย 
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ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 3.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จ านวน 1 วัน 

กันยายน 

2566 

 

5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
ระยะเวลาด าเนินการ ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2565 – กันยายน 2566  
สถานที่ด าเนินการ  สพป.นครราชสีมา เขต 3 /โรงเรียนในสังกัด/สถานที่เอกชน 

ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้งบประมาณ           : M4 – M5      

6. งบประมาณ  
จากแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  จ านวน 299,400 บาท  

(สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 

ที ่
  

กิจกรรม 
เงินงบประมาณ รวม ไตรมาส

ที่ใช้งบ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาศักยภาพ

ผู้ปฏิบัติงานการเงินการบัญชีใน
สถานศึกษา 

       ไตรมาส 
1 

  กิจกรรมที่ 1.1 อบรมเชิงปฏิบัติการ  
จ านวน 3 รุ่นๆ ละ 1 วัน 

        

 ค่าใช้จ่าย      

 รุ่นที่ 1 อ าเภอครบุรี จ านวน 55 
คน 

     

       - ค่าอาหารกลางวัน 55 คนๆ 
ละ 1 มื้อๆ ละ 100 บาท 
(55×1×100) 

- 5,500 - 5,500  

       - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม            
55 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท 
(55×2×35)  

- 3,850 - 3,850  

      - ค่าตอบแทนวิทยากร             
5 ชั่วโมงๆ ละ 300 บาท (5x300) 

1,500 
 

- 
 

- 
 

1,500 
 

 

     - ค่าพาหนะคณะท างาน 

ระยะทางตามจริงปรากฏตาม Google Map 

- 1,500 - 1,500  
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ที ่
  

กิจกรรม 
เงินงบประมาณ รวม ไตรมาส

ที่ใช้งบ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
 รุ่นที่ 2 อ าเภอเสิงสาง  

และวังน้ าเขียว จ านวน 65 คน 
     

      - ค่าอาหารกลางวัน 65 คนๆ 
ละ 1 มื้อๆ ละ 100 บาท 
(65×1×100) 

- 6,500 - 6,500  

      - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม            
65 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท 
(65×2×35) 

- 4,550 - 4,550  

      - ค่าตอบแทนวิทยากร             
5 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท (5x300) 

1,500 
 

- 
 

- 
 

1,500 
 

 

     - ค่าพาหนะคณะท างาน 
ระยะทางตามความจริง ดังปรากฏ
ตาม Google Map 

- 1,500 - 1,500  

 รุ่นที่ 3 อ าเภอปักธงชัย  
จ านวน 74 คน 

     

      - ค่าอาหารกลางวัน 74 คนๆ 
ละ 1 มื้อๆ ละ 100 บาท 
(74×1×100) 

- 7,400 - 7,400  

      - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม            
74 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท 
(74×2×35) 

- 5,180 - 5,180  

      - ค่าตอบแทนวิทยากร             
5 ชั่วโมงๆ ละ 300 บาท (5x300) 

1,500 
 

- 
 

- 
 

1,500 
 

 

     - ค่าพาหนะคณะท างาน 

ระยะทางตามความจริง ดังปรากฏตาม 
Google Map 

- 1,500 - 1,500  

 รวม 4,500 37,480 - 41,980  

2 กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาองค์กร   
“(ORGANIZATION DEVELOPMENT : OD)”  

กิจกรรม 2.1 อบรมพัฒนา  
จ านวน 1 วัน  

        ไตรมาส 
2-3 



 

201 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  

ที ่
  

กิจกรรม 
เงินงบประมาณ รวม ไตรมาส

ที่ใช้งบ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
 ค่าใช้จ่าย          
      - ค่าอาหารกลางวัน 60 คนๆ 

ละ 1 มื้อๆ ละ 100 บาท 
(60×1×100) 

- 6,000 - 6,000  

      - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
60 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท 
(60×1×35) 

- 4,200 - 4,200  

 กิจกรรม 2.2  แลกเปลี่ยนเรียนรู้      
 จ านวน 2 วัน 1 คืน      
 ค่าใช้จ่าย      
      - ค่าอาหารกลางวัน 60 คนๆ 

ละ 1 มื้อๆ ละ 250 บาท 
(60×1×250) 

- 15,000 - 15,000  

      - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม    
60 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 50 บาท 
(60×2×50) 

- 6,000 - 6,000  

      - ค่าอาหารเย็น 60 คนๆ ละ      
1 มื้อๆ ละ 350 บาท (60×1×350) 

- 21,000 - 21,000  

      - ค่าท่ีพัก 60 คน 1 คืนๆ ละ  
600 บาท (60x1x600) 

- 36,000 - 36,000  

      - ค่าอาหารกลางวัน 60 คนๆ 
ละ 1 มื้อๆ ละ 100 บาท 
(60×1×100) 

- 6,000 - 6,000  

      - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม    
60 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท 
(60×2×35) 

- 4,200 - 4,200  

      - ค่าจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ  
2 คันๆ ละ 27,450 บาท 
(2x27,450) 
 

- 54,900 - 54,900  
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ที ่
  

กิจกรรม 
เงินงบประมาณ รวม ไตรมาส

ที่ใช้งบ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
       - ค่าตอบแทนวิทยากร  

4 ชั่วโมงๆ ละ 1,200 บาท 
(4x1,200) 

4,800 - - 4,800  

 รวม 4,800 153,300 - 158,100  

3 กิจกรรมที่ 3 การยกย่องเชิดชูเกียรติ
ข้าราชการครูและบุคลากรทาง 
การศึกษา 

       ไตรมาส   
3-4 

 ค่าใช้จ่าย          
 กิจกรรม 3.1 คัดเลือกข้าราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
     

       - ค่าอาหารกลางวัน
คณะกรรมการคัดเลือก 5 ชุดๆ ละ  
10 คนๆ ละ 100 บาท 
(5x10x100) 

- 5,000 - 5,000  

       - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
คณะกรรมการประเมินคัดเลือก 
จ านวน 5 ชุดๆ ละ 10 คนๆ ละ  
2 มื้อๆ ละ 35 บาท (5x10x2x35) 

- 3,500 - 3,500  

      - ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
คัดเลือก 5 ชุดๆ ละ 10 คนๆ ละ    
500 บาท (5x10x500) 

25,000 - - 25,000  

      - ค่าพาหนะคณะกรรมการ
ประเมินคัดเลือก 
ระยะทางตามความจริง ดังปรากฏตาม 
Google Map 

- 10,000 - 10,000  

 กิจกรรม 3.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติ
ข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา จ านวน 1 วัน 

     

      -  ค่าอาหารกลางวัน  
200 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ  
100 บาท (200×1×100) 

- 20,000 - 20,000  



 

203 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  

ที ่
  

กิจกรรม 
เงินงบประมาณ รวม ไตรมาส

ที่ใช้งบ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
      -  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  

200 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท 
(200×2×35) 

- 14,000 - 14,000  

       - ค่าวัสดุและอุปกรณ์ 
จัดกิจกรรม 

-  11,820 11,820  

        - ค่าพาหนะคณะท างาน        
20 คนๆ ละ 500 บาท (20x500) 

- 10,000 - 10,000  

 รวม 25,000 62,500 11,820 99,320  
  รวมทั้งสิ้น 34,300 253,280 11,820 299,400  

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
ปัจจัยความเสี่ยง 

บุคลากรในสังกัด อาจจะไม่มีความกระตือรือร้น ขาดความตั้งใจในการปฏิบัติงาน มีความรู้
ประสบการณ์ และมีการพัฒนาตนเองอย่างไม่เป็นระบบและต่อเนื่อง และไม่สามารถขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการและอบรมพัฒนาให้ความรู้แก่บุคลากรทางการศึกษาทุกต าแหน่ง 

เพ่ือให้ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานต าแหน่ง พัฒนาศักยภาพเชิงวิชาการและวิชาชีพ ตลอดจนเสริมสร้าง
องค์ความรู้ของบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นผู้มีสมรรถนะสูงในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมืออา ชีพ                   
และยกย่องเชิดชูเกียรติ ส่งเสริมผลงานยอดเยี่ยม รวมทั้งเสริมสร้างขวัญก าลังใจให้กับบุคลากรในฐานะ
ผู้ปฏิบัติงาน 

8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
        1. บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 3 ได้รับการพัฒนา 
        2. ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 3 ได้รับการพัฒนา 
        3.  บุคลากรที่มีผลงานดี เด่น  ได้รับการคัดเลือกและยกย่องเชิดชู เกี ยรติ                        
และข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2566 ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 

 
ร้อยละ 100 
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ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงคุณภาพ 
         ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู  และบุคลาก รทางการศึกษา                     
มีความกระตือรือร้น มีความตั้งใจในการปฏิบัติงาน มีความรู้ประสบการณ์ และมี                   
การพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องและสามารถขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ และได้รับ              
การยกย่องเชิดชูเกียรติ 

 
ร้อยละ 80 

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
บุคลากรในสังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 3 อาจไม่มีความกระตือรือร้น ขาดความตั้งใจใน

การปฏิบัติงาน มีความรู้ ประสบการณ์ และมีการพัฒนาตนเองอย่างไม่เป็นระบบและต่อเนื่อง ท าให้
ไม่สามารถขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

10. กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด  
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โครงการ   พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามมาตรฐานของ สพป. :  
เพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน 

ยุทธศาสตร์ชาติ   ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทฯ   (12) การพัฒนาการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ สพฐ. 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ สพท. 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
หน่วยงาน/กลุ่มผู้รับผิดชอบ สพป. นครราชสีมา เขต 3 /หน่วยตรวจสอบภายใน  
ผู้ประสานงานหลัก  นางขวัญเรือน  รุ้งตาล  
โทรศัพท์/โทรสาร    0 4444 5161 E-mail : b1kw@hotmail.com  

ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   : M1       

(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 (1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
 (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
 (หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
 (1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น    

มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้

อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษท่ี 21 

(3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะ                
การเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ              : M2 - M3      

1. หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545    

มาตรา 62 ก าหนดให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล การใช้จ่าย
งบประมาณ การจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับหลักการศึกษา แนวการจัดการศึกษาและคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษา โดยหน่วยงานภายใน และหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ตรวจสอบภายนอก 

การตรวจสอบภายใน เป็นการให้ความเชื่อมั่นและการให้ค าปรึกษา ซึ่งงานตรวจสอบภายใน             
เป็นเครื่องมือที่ส าคัญของฝ่ายบริหารในการตรวจสอบ ติดตามประเมินผล การด าเนินงานภายใน                    
ส่วนราชการ เพ่ือให้ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด บทบาทที่ส าคัญของงานตรวจสอบ
ภายใน คือ การสนับสนุนส่งเสริมให้การปฏิบัติงานในทุกระดับของหน่วยงานในส่วนราชการบรรลุ                    
ตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ภายใต้การบริหาร   
ความเสี่ยง การควบคุม และการก ากับดูแลที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล 

mailto:b1kw@hotmail.com
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 จึงจัดให้มีการตรวจสอบภายใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 และสถานศึกษา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ          
การตรวจสอบภายใน และพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามมาตรฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ซึ่งผลจากการตรวจสอบ ผู้บริหารสามารถน าไปใช้ในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการบันทึกบัญชี และการรายงาน ท าให้หน่วยงานได้ข้อมูล หรือรายงาน

ตามหน้าที่ความรับผิดชอบ และเป็นพ้ืนฐานของหลักความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 
2.2 เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการควบคุม ดูแล และการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานเป็นไปอย่าง

เหมาะสมตามล าดับความส าคัญ เกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนได้มากที่สุด และเพ่ือให้ได้ผลงาน
ที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงาน 

2.3 เพ่ือพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                
มาตรฐานที่ 2 การบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ : การบริหารงานด้านงบประมาณ ประเด็น                   
การตรวจสอบภายในอย่างเป็นระบบ อยู่ในระดับดีมากขึ้นไป   

3. เป้าหมาย 
3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 และสถานศึกษาในสังกัด 
จ านวนไม่น้อยกว่า 40 โรงเรียน ได้รับการตรวจสอบ 

3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 และสถานศึกษาในสังกัด        

ที่ได้รับการตรวจสอบ ได้ทราบถึงจุดอ่อนจุดแข็งของการบริหารงาน ระบบการควบคุมภายใน ความถูกต้อง 
และเชื่อถือได้ ของข้อมูลทางการเงินการบัญชี การควบคุม ดูแล และการใช้ทรัพยากร การปฏิบัติงาน         
ตามระเบียบ กฎหมาย การประเมินประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และความประหยัด ในการบริหารจัดการ 
และการบริหารงานของผู้บริหารในหน่วยงาน และพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามมาตรฐานของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ด้านการตรวจสอบภายในอย่างเป็นระบบ 

4. วิธีด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมที่ 1 การวางแผนการตรวจสอบ/ 
การจัดท าแผนปฏิบัติการตรวจสอบภายในประจ าปี 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 การวางแผนการตรวจสอบ   
1.2 การจัดท าแผนปฏิบัติการตรวจสอบภายในประจ าปี 
 

ตุลาคม  - 
พฤศจิกายน 

2565 

นางขวัญเรือน     
รุ้งตาล  
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ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

2 กิจกรรมที่ 2 การก าหนดประเด็นการตรวจสอบ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2.1 การก าหนดประเด็นการตรวจสอบ 
2.2 การจัดท าคู่มือ/เครื่องมือการตรวจสอบ  
และกระดาษท าการตรวจสอบ 

ตุลาคม – 
พฤศจิกายน 

2565  
 

นางขวัญเรือน     
รุ้งตาล และ 
นางสาวรุ้งรัตตา 
วรรณเสถียร 

3 กิจกรรมที่ 3 การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน สพป.นม.3 
และสถานศึกษา 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
3.1 การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน สพป.นม.3 และสถานศึกษา 
 

ธันวาคม 
2565 -  
สิงหาคม 
2566 

นางขวัญเรือน     
รุ้งตาล และ 
นางสาวรุ้งรัตตา 
วรรณเสถียร 

4 กิจกรรมที่ 4 การจัดท ารายงานผลการตรวจสอบ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
4.1 การจัดท ารายงานผลการตรวจสอบ และรายงานผล 
การตรวจสอบ 

เมษายน 
2566  
และ 

กันยายน 
2566 

นางขวัญเรือน     
รุ้งตาล และ 
นางสาวรุ้งรัตตา 
วรรณเสถียร 

5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
ระยะเวลาด าเนินการ ตั้งแต่เดือนตุลาคม  2565 -  กันยายน 2566   
สถานที่ด าเนินการ  สถานศึกษาในสังกัด จ านวน 40 โรงเรียน   

และกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป. นครราชสีมา เขต 3     

ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้งบประมาณ           : M4 – M5      

6. งบประมาณ  
จากแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ จ านวน 35,000  บาท 

(สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 

ที ่
  

กิจกรรม 
เงินงบประมาณ รวม ไตรมาสที่

ใช้งบ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 กิจกรรมที่ 3 การปฏิบัติงาน

ตรวจสอบภายใน สพป.นม.3  
และสถานศึกษา 
 

        ไตรมาส  
 1-4 
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ที ่
  

กิจกรรม 
เงินงบประมาณ รวม ไตรมาสที่

ใช้งบ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
 ค่าใช้จ่าย      
      - ค่าตอบแทนปฏิบัติงาน 

นอกเวลาราชการ 3 คน 
(วันหยุดราชการ 6 วัน ๆ ละ        
420 บาท) (3x6×420) 

7,560 - - 7,560  

       - ค่าเบี้ยเลี้ยง 3 คนๆ ละ            
20 วันๆ ละ 240 บาท 
(3×20×240) 

- 14,400 - 14,400  

       - ค่าพาหนะ 40 โรงเรียนๆ ละ 
326 บาท (40x326) 

- 13,040 - 13,040  

  รวม 7,560 27,440 - 35,000  
  รวมทั้งสิ้น 7,560 27,440 - 35,000  

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
ปัจจัยความเสี่ยง 

ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ของสถานศึกษา ส่วนใหญ่ไม่เข้าใจ
ในเรื่องเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการพัสดุ           
ที่ถูกต้อง และสถานศึกษาขนาดเล็ก มีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรที่รับผิดชอบบ่อยและบางกิจกรรม 
มีการด าเนินกิจกรรมไม่ต่อเนื่อง 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
การตรวจสอบภายใน ส่งผลท าให้ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ  

ของสถานศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การเงิน การบัญชี และการพัสดุ ได้อย่างถูกต้อง และลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจนท าให้การด าเนินงาน             
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ จะต้องมีการก ากับติดตาม และประเมินผลโครงการอย่างต่อเนื่อง  

8. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
        สพป.นครราชสีมา เขต 3 และสถานศึกษาในสังกัด จ านวน 40 โรงเรียน  
ได้รับการตรวจสอบ 

 
ร้อยละ 100 
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ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงคุณภาพ 
         สพป.นครราชสีมา เขต 3 และสถานศึกษา ที่ได้รับการตรวจสอบ ได้ทราบถึงจุดอ่อน
จุดแข็งของการบริหารงาน ระบบการควบคุมภายใน ความถูกต้อง และเชื่อถือได้ของ
ข้อมูลทางการเงินการบัญชี การควบคุม ดูแล และการใช้ทรัพยากร การปฏิบัติตาม
ระเบียบ กฎหมาย การประเมินประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และความประหยัด   
ในการบริหารจัดการ และการบริหารงานของผู ้บริหารในหน่วยงานและพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการตามมาตรฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ด้านการตรวจสอบภายในอย่างเป็นระบบ 

 
ร้อยละ 100 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 และสถานศึกษา มีการบันทึก

บัญชี และการรายงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ท าให้หน่วยงานได้ข้อมูล หรือรายงานตามหน้าที่                       
ที่รับผิดชอบ และเป็นพื้นฐานของหลักความโปร่งใส และความสามารถตรวจสอบได้ 

9.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 และสถานศึกษา มีการควบคุม 
ดูแล และการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานเป็นไปอย่างเหมาะสม ตามล าดับความส าคัญ เกิดประโยชน์               
ต่อการจัดการเรียนการสอนได้มากที่สุด เพ่ือให้ได้ผลงานที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงาน 

9.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 มีคุณภาพการบริหารจัดการ         
ตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มาตรฐานที่ 2 การบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ            
ตัวบ่งชี้ที่ 2 การบริหารงานด้านงบประมาณ ประเด็นการตรวจสอบภายในอย่างเป็นระบบ อยู่ในระดับ            
ดีมากขึ้นไป 

10. กลุ่มเป้าหมาย 
สพป.นครราชสีมา เขต 3 และสถานศึกษาในสังกัด 
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โครงการ  พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศพ้ืนฐานทางการศึกษา และเสริมสร้าง 
  ศักยภาพด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร 
ยุทธศาสตร์ชาติ   ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทฯ   (12) พัฒนาการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ สพฐ. 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 

ในศตวรรษท่ี 21 
กลยุทธ์ สพท. 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 

ในศตวรรษท่ี 21 
หน่วยงาน/กลุ่มผู้รับผิดชอบ สพป. นครราชสีมา เขต 3/กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ 
ผู้ประสานงานหลัก  นางศลิษา  ศิริก าเนิด  
โทรศัพท์/โทรสาร    044-445161 ต่อ 815   E-mail : salisapui@hotmail.com  

ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   : M1       

(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 (1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
 (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
 (หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
 (1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและ
ความสามารถของพหุปัญญาดีขึ้น 
 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 

(3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)  ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพ่ือการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ
ตามพหุปัญญา เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพ่ิมข้ึน  

 

ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ              : M2 - M3      

1. หลักการและเหตุผล 
การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ า

ทางการศึกษา ตามนโยบายข้อที่ 4 ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และข้อ 5             
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โดยได้ก าหนดพันธกิจ ข้อ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ 
และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยมีเป้าหมายให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา     
มีการบริหารงานเชิงบูรณาการเป็นส านักงานแห่งนวัตกรรมยุคใหม่ ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา 
หน่วยงานทุกระดับน า Digital Technology มาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ 
น าไปสู่การน าเทคโนโลยี Big Data เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลด้านต่างๆ  สามารถวิเคราะห์เป็นข้อมูลในการวางแผน              
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศต่อไป  

 



 

211 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  

เพ่ือให้บรรลุนโยบายดังกล่าว ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3       
ได้จัดท าโครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศพ้ืนฐานทางการศึกษา และเสริมสร้างศักยภาพด้าน
เทคโนโลยีและการสื่อสารขึ้น เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีระบบข้อมูลสารสนเทศ 
ตั้งแต่ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลครู ข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูลงบประมาณ และข้อมูลอ่ืนๆ ที่มีประสิทธิภาพส าหรับ
การวางแผนการพัฒนา 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 และสถานศึกษา                          

มีระบบข้อมูลสารสนเทศในการวางแผนการจัดการศึกษาที่ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 
2.2 เพ่ือให้สถานศึกษามีข้อมูล DMC  M-OBEC และ B-OBEC ที่เชื่อมโยงกับข้อมูลในการวางแผน                

การจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
2.3 เพ่ือสนับสนุนการสร้างและพัฒนาทักษะด้านความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) 

ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด             

3. เป้าหมาย 
3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

3.1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาของ
โรงเรียนเพ่ือพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้วยโปรแกรมระบบบริหารสารสนเทศของสถานศึกษา                      
(Data Management Center : DMC) จ านวน 200 คน 

3.1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะด้าน
เทคโนโลยีและดิจิทัล จ านวน 25  คน 

3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
3.2.1 สถานศึกษาทุกแห่ง ในสังกัดและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ มีฐานข้อมูล

สารสนเทศที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน สามารถใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาในทุกระดับ สอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.2.2 บุคลากรผู้รับผิดชอบงานข้อมูลของสถานศึกษา มีความเข้าใจในโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง
กับงานข้อมูลทุกโปรแกรมดียิ่งข้ึน 

3.2.3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดมีความรู้ความเข้าใจในการจัดท า 
เว็บไซต์อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด หรือน ามาใช้เพ่ือพัฒนากระบวนการท างานหรือ
ระบบงานในองค์กรให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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4. วิธีด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน
ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาของโรงเรียน เพ่ือพัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศด้วย โปรแกรมระบบบริหารสารสนเทศของ
สถานศึกษา (Data Management Center : DMC)  
ด้วยโปรแกรมระบบบริหารสารสนเทศของสถานศึกษา M-OBEC, 
และ B-OBEC จ านวน 4 รุ่นๆ ละ 1 วัน  
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 เสนอขออนุมัติโครงการ 
1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
1.3 แจ้งกลุ่มเป้าหมายให้ลงทะเบียน online และแจ้งก าหนดเวลา 
สถานที่การประชุม 
1.4 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  
1.5 สรุปการประเมินผลและรายงานผลโครงการ  

พฤษภาคม 
2566 

นางศลิษา  ศิริก าเนิด  
และคณะ 

2 กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล    
ให้แก่บุคลากรเพ่ือให้สามารถน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ 
ในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
3.2 ประชุมคณะกรรมการวางแผนการด าเนินการ 
3.3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  
3.4 สรุปการประเมินผลและรายงานผลโครงการ 

มกราคม -           
เมษายน 
2566 

 
 
 

นางศลิษา ศิริก าเนิด  
และคณะ 

3 กิจกรรมที่ 3 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพ 
การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(NEW DLTV) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
3.2 ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 

มกราคม – 
กุมภาพันธ์ 

2566 

นางศลิษา  ศิริก าเนิด  
และคณะ 
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5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
ระยะเวลาด าเนินการ ตั้งแต่เดือนมกราคม – พฤษภาคม 2566   
สถานที่ด าเนินการ  สพป.นครราชสีมา เขต 3   

ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้งบประมาณ           : M4 – M5      

6. งบประมาณ  
จากแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ จ านวน 46,950 บาท 

(สี่หมื่นหกพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

ที ่
  

กิจกรรม 
เงินงบประมาณ รวม ไตรมาส

ที่ใช้งบ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมครูผู้รับผิดชอบ

ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนละ 1 คน 
และคณะกรรมการด าเนินงาน           
รวมทั้งสิ้น  200  คน 

        ไตรมาส 
3 

  ค่าใช้จ่าย          
       - ค่าอาหารกลางวัน 200 คนๆ 

ละ 1 มื้อๆ ละ 100 บาท  
(200×1×100) 

- 20,000 - 20,000  

       - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
200 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท 
(200×2×35) 

- 14,000 - 14,000  

    .  – ค่าพาหนะ 

ระยะทางตามจริงปรากฏตาม Google Map 

- 4,000 - 4,000  

   .   - ค่าตอบแทนวิทยากร  
5 ชั่วโมงๆ ละ 300 บาท (5x300) 

1,500 - 
 

- 
 

1,500  

  รวม 1,500 38,000 - 39,500  
2 กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนา

ทักษะด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล
ให้แก่บุคลากรเพ่ือให้สามารถน า
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหาร
จัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

        ไตรมาส   
2-3 

  ค่าใช้จ่าย          
       - ค่าอาหารกลางวัน 25 คนๆ ละ 

1 มื้อๆ ละ 100 บาท (25×1×100) 
- 2,500 - 2,500  
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ที ่
  

กิจกรรม 
เงินงบประมาณ รวม ไตรมาส

ที่ใช้งบ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
       - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   

25 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท 
(25×2×35) 

- 1,750 - 1,750  

      - ค่าตอบแทนวิทยากร 5 
ชั่วโมงๆ ละ 300 บาท (5x300) 

1,500 - - 1,500  

  รวม 1,500 4,250 - 5,750  
3 กิจกรรมที่ 3 ประชุมคณะกรรมการ

ขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  
(NEW DLTV) 

       ไตรมาส 
2 

  ค่าใช้จ่าย          
       - ค่าอาหารกลางวัน 10 คนๆ ละ 

1 มื้อๆ ละ 100 บาท  
(10×1×100) 

- 1,000 - 1,000  

       - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
10 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท 
(10×2×35) 

- 700 - 700  

  รวม  1,700  1,700  
  รวมทั้งสิ้น 3,000 43,950  46,950  

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
ปัจจัยความเสี่ยง 

ผู้เข้าร่วมประชุมบางส่วนไม่มีความช านาญในการใช้เทคโนโลยี ท าให้เรียนรู้ไม่ทันกับผู้เข้าประชุม
ที่มีความช านาญในการใช้เทคโนโลยี 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
จัดกลุ่มผู้เข้าร่วมประชุมเป็นกลุ่มตามความช านาญในการใช้เทคโนโลยี จะท าให้การด าเนินการ

ประชุมมีความราบรื่นเป็นไปตามก าหนดเวลา 
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8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
        1. ประชุมครูผู้รับผิดชอบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 
        2. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือน ามาใช้ในการบริหาร
จัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
        3. ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (NEW DLTV) 

 
ร้อยละ 100 

 

เชิงคุณภาพ 
         1. สพป.นครราชสีมา เขต 3 และสถานศึกษาในสังกัดมีฐานข้อมูลสารสนเทศ                  
ที่เป็นปัจจุบัน ถูกต้องครบถ้วน สามารถน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ 
        2. บุคลากรมีทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือน ามาใช้ในการบริหารจัดการได้        
อย่างมีประสิทธิภาพ 
        3. สพป.นครราชสีมา เขต 3 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
(NEW DLTV) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
ร้อยละ 100 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  มีระบบข้อมูลสารสนเทศ                   

เป็นฐานข้อมูล Big Data ที่ถูกต้อง สมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน บุคลากรทางการศึกษาสามารถใช้เทคโนโลยี
ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทางไกลผ่ านดาวเทียม
(NEW DLTV) ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

10. กลุ่มเป้าหมาย 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 3 
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โครงการ พัฒนาศักยภาพด้านกฎหมายและคดีส าหรับข้าราชการครูและบุคลากร  
  ทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ชาติ   ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทฯ   (12) การพัฒนาการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ สพฐ. 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ สพท. 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
หน่วยงาน/กลุ่มผู้รับผิดชอบ สพป. นครราชสีมา เขต 3/กลุ่มกฎหมายและคดี 
ผู้ประสานงานหลัก  นายอติวิชญ์  วงศิร ิ
โทรศัพท์/โทรสาร    ๐๙๘  ๕๘๗ ๙๕๔๖   E-mail : ativich2517@gmail.com   

ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   : M1       

(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 (1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
 (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
 (หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
  (1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น            
มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

(3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)  คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ 
และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิตดีขึ้น 

ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ              : M2 - M3      

1. หลักการและเหตุผล 
กลุ่มกฎหมายและคดี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา มีอ านาจและหน้าที่ ส่งเสริม 

สนับสนุน พัฒนาการมีวินัย รักษาวินัย และคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพตลอดจนความรู้ด้าน
กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องการปฏิบัติราชการส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้  
การปฏิบัติราชการเกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ.2542 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ .ศ.2546 พระราชบัญญัติสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบันดังกล่าว ซึ่งการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางศึกษาจะต้องเกี่ยวข้องกับการสอน การพิจารณาอนุมัติ  อนุญาต หรือสั่งการในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับอ านาจหน้าที่และตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ทั้งด้านท าการสอน การเงิน การบัญชี และการพัสดุ 
อันมีลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่องานราชการได้โดยง่าย  

mailto:ativich2517@gmail.com
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ดังนั้น เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับอ านาจหน้าที่จึงเป็น    
สิ่งส าคัญส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ และสามารถน าไปปรับใช้ในการบริหารงาน 
การก ากับ ควบคุม การตรวจสอบ ให้การด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่
ราชการ และสอดคล้องกับการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านกฎหมายและแนวทางวิธี

ปฏิบัติราชการที่เก่ียวข้อง 
2.2 เพ่ือป้องกันมิให้เกิดการกระท าผิดที่จะเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่อันจะน าไปสู่ความรับผิดทาง

วินัย ความรับผิดทางละเมิด  และทางคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ หรือทางปกครองหรือทาง
อาญาหรือทางแพ่ง 

2.3 เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
สามารถน าไปปรับใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง และเป็นไปในแนวทางเดียวกันได้อย่างเหมาะสม 

3. เป้าหมาย 
3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

       3.1.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป .นครราชสีมา เขต 3 จ านวน 

200 คน ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามอ านาจหน้าที่ที่ปฏิบัติราชการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

       3.1.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป .นครราชสีมา เขต 3 จ านวน 
200 คน ได้รับการพัฒนาด้านมีวินัย รักษาวินัย และคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ 

3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
3.2.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 3 ปฏิบัติหน้าที่

ตามกฎหมายและระเบียบที่ให้อ านาจหน้าที่ไว้ ไม่กระท าผิดหรือลดการกระท าผิดที่จะเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 

4. วิธีด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมที่ 1 วินัยและการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณ ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1.1 อบรมพัฒนาศักยภาพ จ านวน 2 รุ่นๆ ละ 1 วัน  

        รุ่นที่ 1 อ าเภอครบุรี และอ าเภอเสิงสาง จ านวน 100 คน 

        รุ่นที่ 2 อ าเภอปักธงชัย และอ าเภอวังน้ าเขียว  

จ านวน 100 คน 

เมษายน – 
มิถุนายน 
2566 

 

นายอติวิชญ์  วงศิริ 
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ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

 1.2 หลักสูตร 

         1. กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับวินัย การรักษาวินัย  

มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานการปฏิบัติตน 

ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  

          2. กรณีศึกษา เกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย คุณธรรม

จริยธรรมและจรรยาบรรณ 

  

 1.3 วิธีด าเนินการ : บรรยายพร้อมตอบข้อซักถาม   

5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ ตั้งแต่เดือนเมษายน – มิถุนายน 2566   

สถานที่ด าเนินการ  สพป.นครราชสีมา เขต 3  ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาอ่างหิน 
อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  

ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้งบประมาณ           : M4 – M5      

6. งบประมาณ  
จากแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ จ านวน 41,200 บาท   

(สี่หมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

ที ่
  

กิจกรรม 
เงินงบประมาณ รวม ไตรมาส

ที่ใช้งบ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 กิจกรรมที่ 1 วินัยและการรักษา

วินัย คุณธรรม จริยธรรม และ

จรรยาบรรณ ส าหรับข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา 

        ไตรมาส 
3 

 1.1 อบรมพัฒนาศักยภาพ จ านวน    
2 รุ่นๆ ละ 1 วัน 

     

 รุ่นที่ 1  อ าเภอครบุรี และอ าเภอ    
เสิงสาง จ านวน 100 คน 
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ที ่
  

กิจกรรม 
เงินงบประมาณ รวม ไตรมาส

ที่ใช้งบ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
  ค่าใช้จ่าย 

     - ค่าอาหารกลางวัน          
100 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 100 
บาท  (100×1×100) 

 
- 

 
10,000 

 
- 

 
10,000 

 

       - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม            
100 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท  
(100×2×35) 

- 7,000 - 7,000  

       - ค่าตอบแทนวิทยากร          
6 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท (6×600) 

3,600 - - 3,600  

 รุ่นที่ 2  อ าเภอปักธงชัย และ
อ าเภอวังน้ าเขียว จ านวน 100 คน 

     

 ค่าใช้จ่าย      
      - ค่าอาหารกลางวัน          

100 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 100 
บาท  (100×1×100) 

- 10,000 - 10,000  

      - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม            
100 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท  
(100×2×35) 

- 7,000 - 7,000  

      - ค่าตอบแทนวิทยากร          
6 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท (6×600) 

3,600 - - 3,600  

 รวม 7,200 34,000 - 41,200  
 รวมทั้งสิ้น 7,200 34,000 - 41,200  

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
ปัจจัยความเสี่ยง 

บุคลากรในสังกัด ขาดความกระตือรือร้น ขาดความตั้งใจในการปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความรู้
ประสบการณ์และการพัฒนาตนเองได้ไม่ต่อเนื่อง 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 ฝึกอบรม ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัย รักษาวินัย และคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ

วิชาชีพ ตลอดจนความรู้ด้านกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องการปฏิบัติราชการส าหรับข้ารราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
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8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
        ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จ านวน 200 คน ได้รับการอบรม
พัฒนาศักยภาพด้านกฎหมายและแนวทางวิธีปฏิบัติราชการที่เก่ียวข้อง 

 
ร้อยละ 100 

เชิงคุณภาพ 
        ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจด้านกฎหมายและ
แนวทางวิธีปฏิบัติราชการที่เก่ียวข้อง เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อราชการ 

 
ร้อยละ 90 

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ความรู้ ความเข้าใจและมีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
ความรับผิดทางละเมิด 

9.2 สามารถน าความรู้จากการอบรมไปปรับใช้ในการบริหารงานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

10. กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด  
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โครงการ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการนโยบายและแผน 
ยุทธศาสตร์ชาติ   ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทฯ   (12) การพัฒนาการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ สพฐ. 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ สพท. 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
หน่วยงาน/กลุ่มผู้รับผิดชอบ สพป. นครราชสีมา เขต 3/กลุ่มนโยบายและแผน 
ผู้ประสานงานหลัก  นางบัญชา  ศรีปัญญาวุฒิ และคณะ 
โทรศัพท์/โทรสาร    081 062 3433   E-mail : Bancha.sri1582@hotmail.com   

ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   : M1       

(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 (1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
 (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
(หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
  (1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและ
ความสามารถของพหุปัญญาดีขึ้น 
 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 

(3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพ่ือการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ
ตามพหุปัญญา เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพ่ิมข้ึน  

(รอง) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  (1) เป้าหมาย ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ร่วมกัน ตอบสนอง 
ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

(2) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการ โดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย และ
เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจและทุกพ้ืนที่ 
(รอง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ที่ 20 การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ 
  (1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) บริการของภาครัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ
ของผู้ใช้บริการ 

(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
(3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและ 

มีความคล่องตัว 

ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ              : M2 - M3      

1. หลักการและเหตุผล 
อ านาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.  2546 และที่แก้ไข

เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีอ านาจหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
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ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ อ านาจหน้าที่ จัดท านโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐาน
การศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนา
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและความต้องการของท้องถิ่น สืบเนื่องจากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา        
มีการปรับปรุงให้ความสอดคล้องกับบริบทและสถานการณ์ในการพัฒนาประเทศที่เป็นปัจจุบัน โดยมี    
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ร่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2566-2580) (ฉบับ
ปรับปรุง) แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2566-2570 
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 นโยบายรัฐบาล นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และบริบทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาเชื่อมโยงกับอ านาจ
หน้าที่ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เพื่อก าหนดเป็นกรอบแนวทาง
ในการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 เพ่ือส่งเสริมการพัฒนา 
ตามศักยภาพและเกิดประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพ่ิมขึ้น  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 มีแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พ.ศ. 2566 – 2570 โดยมาจากการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาทุกภาคส่วน เพ่ือใช้
เป็นกรอบการด าเนินงานใช้ทรัพยากรการบริหารจัดการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณปี พ.ศ. 2566 จ าเป็นต้องมีการวิเคราะห์นโยบายการศึกษา เพ่ือก าหนด
เป็นเป้าหมาย ตัวชี้วัด มาตรการ แนวทางการด าเนินงาน ในการก าหนดงาน โครงการ กิจกรรม และ
งบประมาณที่ควรด าเนินการให้มีความสอดคล้องกับภารกิจ ความคุ้มค่า ประหยัด เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน
สูงสุด โดยมุ่งเน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา มีการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา 
สร้างเครือข่ายการพัฒนาผู้เรียนร่วมกัน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3   
ซึ่งเป็นหน่วยงานในการก ากับดูแล สนับสนุน ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้จัดท าโครงการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการนโยบายและแผนขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือวิเคราะห์รายละเอียดนโยบายด้านการศึกษา ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา ตัวชี้วัด แนวทางการด าเนินงาน การบริหารงบประมาณ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

2.2 เพ่ือให้การเสนอของบประมาณของสถานศึกษา มีความถูกต้อง ทันเวลา 
  2.3 เพ่ือติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   

ตามนโยบาย จุดเน้น ตัวชี้วัด กลยุทธ์ และพัฒนาระบบงบประมาณเพ่ือสนับสนุนผู้เรียนและสถานศึกษา 

3. เป้าหมาย 
3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
     3.1.1 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบ โครงการ กิจกรรม แผนปฏิบัติการประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566 และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จ านวน 20 คน         
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                 3.1.2 ประชุมการจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปี พ.ศ. 2567 
ให้กับผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จ านวน 190 คน                  

3.1.3 ประชุมชี้แจงการจัดท าค าของบประมาณ ให้กับผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา 
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จ านวน 50 คน และประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ จ านวน 20 คน 
                 3.1.4 ประชุมรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี จ านวน 20 คน ประชุมการน าเข้าข้อมูล

โครงการ การด าเนินงานของ สพป.นครราชสีมา เขต 3 ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (e-MENSCR) 

จ านวน 20 คน และประชุมรายงานผลการจัดการศึกษาในระบบสารสนเทศ จ านวน 20 คน 

3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
       3.2.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ใช้เป็น

กรอบแนวทางการด าเนินงาน และแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน เพ่ือขับเคลื่อนนโยบาย
การศึกษา 

     3.2.2 สถานศึกษาสามารถด าเนินการจัดท าค าขอตั้งงบประมาณและเสนอของบประมาณ
ได้ตรงกับความต้องการจ าเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 

     3.2.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการติดตามผลการด าเนินงานการจัดการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องเพ่ือการพัฒนาการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 

4. วิธีด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมที่ 1 การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2566 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

   1.1 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบ โครงการ กิจกรรม 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คณะกรรมการและ 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จ านวน 20 คน 2 ครั้ง ๆ ละ 1 วัน  

รวมระยะเวลา  

2 วัน  

   1.2 ประชุมปรับและเปลี่ยนแปลงแผนปฏิบัติการประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จ านวน 20 คน  

2 ครั้ง ๆ ละ 1 วัน รวมระยะเวลา 2 วัน 

ตุลาคม 
2565 – 
กันยายน 
2566 

 
 

นางบัญชา   
ศรีปัญญาวุฒิ  และ     
นางสาวศิริลักษณ์  
เรืองศรีโรจน์ 

2 กิจกรรมที่ 2 การจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง  
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

- ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าค าขอตั้งงบประมาณประจ าปี  

ตุลาคม – 
ธันวาคม  
2565 

นางบัญชา   
ศรีปัญญาวุฒิ, 
นางสาวสุมล 
ศิริปรุ,  



 

224 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2567  ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง  

จ านวน 190 คน ระยะเวลา 2 วัน 

นางสุภาภรณ์  
จิตรา 

3 กิจกรรมที่ 3 ประชุมชี้แจงการจัดท าค าของบประมาณปี  

พ.ศ. 2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

   3.1 ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดท าค าของบประมาณส าหรับ
โรงเรียนคุณภาพ ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และ
ผู้เกี่ยวข้อง จ านวน 50 คน ระยะเวลา 2 วัน 
   3.2 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณปี พ.ศ. 
2567คณะกรรมการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จ านวน 20 คน  
2 ครั้ง ๆ ละ 1 วัน รวมระยะเวลา 2 วัน 

ตุลาคม – 
ธันวาคม  
2565 

นางบัญชา   
ศรีปัญญาวุฒิ           
และคณะ 

4 กิจกรรมที่ 4 ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานการจัดการศึกษา

ของ สพป.นครราชสีมา เขต 3 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

   4.1 ประชุมรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี จ านวน 20 คน  

   4.2 ประชุมน าเข้าข้อมูลโครงการ การด าเนินงานของ สพป.

นครราชสีมา เขต 3 ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ  

(e-MENSCR) จ านวน 20 คน 2 ครั้ง ๆ ละ 1 วัน รวมระยะเวลา  

2 วัน 

ตุลาคม 
2565 – 
กันยายน 
2566  

นางบัญชา   
ศรีปัญญาวุฒิ  และ 
นายประเชิญชัย 
เจริญครบุรี  
 

5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
ระยะเวลาด าเนินการ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 – กันยายน 2566   
สถานที่ด าเนินการ  สพป.นครราชสีมา เขต 3 และศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาอ่างหิน  

อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 

ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้งบประมาณ           : M4 – M5      

6. งบประมาณ  
จากแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ จ านวน 130,000 บาท   

(หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน) (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

ที ่
  

กิจกรรม 
เงินงบประมาณ รวม ไตรมาส

ที่ใช้งบ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 กิจกรรมที่ 1 การจัดท าแผนปฏิบัติการ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
        ไตรมาส 

1-4 



 

225 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  

ที ่
  

กิจกรรม 
เงินงบประมาณ รวม ไตรมาส

ที่ใช้งบ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
 1. จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566 
     

 ค่าใช้จ่าย      
       -  ค่าอาหารกลางวัน 20 คนๆ ละ 

2 มื้อๆ ละ 100 บาท  (20×2×100) 
- 4,000 - 4,000  

       -  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม          
20 คนๆ ละ 4 มื้อๆ ละ 35 บาท  
(20×4×35) 

- 2,800 - 2,800  

       -  ค่าจ้างท าเอกสารรูปเล่ม  - - 12,800 12,800  
      -  ค่าถ่ายเอกสาร - - 2,000 2,000  
 2. ประชุมปรับและเปลี่ยนแปลง

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
จ านวน 20 คน 2 ครั้ง ๆ ละ 1 วัน 
รวมระยะเวลา 2 วัน 

     

 ค่าใช้จ่าย      
      - ค่าอาหารกลางวัน 20 คนๆ ละ 

2 มื้อๆ ละ 100 บาท (20x2x100) 

- 4,000 - 4,000  

      - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

20 คนๆ ละ 4 มื้อๆ ละ 35 บาท 
(20x4x35) 

 2,800 - 2,800  

  รวม - 13,600 14,800 28,400  
2 กิจกรรมที่ 2 การจัดตั้งงบประมาณ 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  

    ไตรมาส 
1 

 2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าค าขอ
ตั้งงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2567 
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา 
และผู้เกี่ยวข้อง จ านวน 190 คน 
ระยะเวลา 2 วัน 

     

 ค่าใช้จ่าย      



 

226 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  

ที ่
  

กิจกรรม 
เงินงบประมาณ รวม ไตรมาส

ที่ใช้งบ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
       - ค่าอาหารกลางวัน 190 คนๆ 

ละ 2 มื้อๆ ละ 100 บาท 

(190x2x100) 

 -  38,000 -  38,000   

        - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

190 คนๆ ละ 4 มื้อๆ ละ 35 บาท 
(190x4x35) 

- 26,600 - 26,600  

  รวม - 64,600 - 64,600  
3 กิจกรรมที่ 3 ประชุมชี้แจงการจัดท า

ค าของบประมาณปี พ.ศ.2567  
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

        ไตรมาส   
1 

  .1 ประชุมชี้แจงการจัดท าค าขอ
งบประมาณส าหรับโรงเรียนคุณภาพ 
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา 
และผู้เกี่ยวข้อง จ านวน 50 คน 
ระยะเวลา 2 วัน 

     

 ค่าใช้จ่าย      

        - ค่าอาหารกลางวัน 50 คนๆ ละ 

2 มื้อๆ ละ 100 บาท (50x2x100) 

- 10,000 - 10,000  

        - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  

50 คนๆ ละ 4 มื้อๆ ละ 35 บาท 

(50x4x35) 

- 7,000  7,000  

 3.2 ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
จัดตั้งงบประมาณปี พ.ศ. 2567 

     

 คณะกรรมการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
จ านวน 20 คน 2 ครั้ง ๆ ละ 1 วัน 
รวมระยะเวลา 2 วัน 

     

 ค่าใช้จ่าย      

       - ค่าอาหารกลางวัน 20 คนๆ ละ 

2 มื้อๆ ละ 100 บาท (20x2x100) 

- 4,000 - 4,000  



 

227 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  

ที ่
  

กิจกรรม 
เงินงบประมาณ รวม ไตรมาส

ที่ใช้งบ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
       - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

20 คนๆ ละ 4 มื้อๆ ละ 35 บาท 
(20x4x35)  

- 2,800 - 2,800  

       -ค่าถ่ายเอกสาร - - 3,000 3,000  

  รวม - 23,800 3,000 26,800  

4 กิจกรรมที่ 4 ติดตาม ประเมินผล 
การด าเนินงานการจัดการศึกษาของ 
สพป.นครราชสีมา เขต 3 
4.1 ประชุมรายงานผลการด าเนินงาน
ประจ าปี จ านวน 20 คน 

       ไตรมาส   
1-4 

 ค่าใช้จ่าย      

        - ค่าอาหารกลางวัน 20 คนๆ ละ 

1 มื้อๆ ละ 100 บาท (20x1x100) 

- 2,000 - 2,000  

        - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

20 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท 
(20x2x35) 

- 1,400 - 1,400  

  4.2 ประชุมน าเข้าข้อมูลโครงการ  
การด าเนินงานของ สพป.นครราชสีมา  
เขต 3 ในระบบติดตามและประเมินผล
แห่งชาติ (e-MENSCR) จ านวน 20 คน 
2 ครั้ง ๆ ละ 1 วัน รวมระยะเวลา  
2 วัน 

     

 ค่าใช้จ่าย      
        - ค่าอาหารกลางวัน 20 คนๆ ละ 

2 มื้อๆ ละ 100 บาท (20x2x100) 

- 4,000 - 4,000  

  
 

      - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

20 คนๆ ละ 4 มื้อๆ ละ 35 บาท 
(20x4x35) 

- 2,800 - 2,800  

  รวม  - 10,200 - 10,200  
  รวมทั้งสิ้น - 112,200 17,800 130,000  

 



 

228 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
ปัจจัยความเสี่ยง 

1. นโยบายด้านการศึกษาเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ท าให้น ารายละเอียดนโยบายด้านการศึกษามา
วิเคราะห์ไม่ครบถ้วน  

2. เกิดจากการศึกษาหลักเกณฑ์ เงื่อนไข แนวทางการจัดท าค าของบประมาณไม่ละเอียด ครบถ้วน 
3. น าเข้าข้อมูลโครงการ การด าเนินงานของ สพป.นครราชสีมา เขต 3 ในระบบติดตามและ

ประเมินผลแห่งชาติ (e-MENSCR) ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์  
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

1. วิเคราะห์นโยบายด้านการศึกษาอย่างละเอียดครบถ้วนและสอดคล้องเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ 
2. จัดประชุม อบรม สร้างความเข้าใจกรอบแนวทางการจัดท าค าของบประมาณให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
3. จัดประชุม สร้างความเข้าใจการน าเข้าข้อมูลโครงการ การด าเนินงานของ สพป.นครราชสีมา 

เขต 3 ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (e-MENSCR) 

8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
    1. มีแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 
    2. โรงเรียนในสังกัด 182 โรงเรียน จัดท าค าของบประมาณได้ทันเวลา 
    3. ผู้รับผิดชอบโครงการน าเข้าข้อมูลโครงการ การด าเนินงานของ สพป.นครราชสีมา  
เขต 3 ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (e-MENSCR) ได้ครบถ้วน 

 
ร้อยละ 100 

เชิงคุณภาพ 
     1.แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 มีเป้าหมายตัวชี้วัดความส าเร็จตามแผนงาน โครงการ 
กิจกรรม 
    2. โรงเรียนในสังกัดได้รับงบประมาณตามความจ าเป็น ขาดแคลน 
    3. ผู้รับผิดชอบโครงการน าเข้าข้อมูลโครงการ การด าเนินงานของ สพป.นครราชสีมา  
เขต 3 ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (e-MENSCR) ได้สมบูรณ์ตาม 
การด าเนินงานโครงการ 

 
ร้อยละ 95 

 

 

 



 

229 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 มีแผนปฏิบัติการประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ือใช้เป็นแนวทางการบริหารงบประมาณการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

9.2 โรงเรียนในสังกัดมีความเข้าใจในหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการจัดท าค าของบประมาณ และ
สามารถจัดท าค าของบประมาณได้ถูกต้อง ทันเวลา 

9.3 น าผลการติดตามการด าเนินงานการจัดการศึกษามาพัฒนาการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 

10. กลุ่มเป้าหมาย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 และโรงเรียนในสังกัด 
 

 

 

 



 

230 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  

 

โครงการ ขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษากรณีมีความจ าเป็นเร่งด่วน 
ยุทธศาสตร์ชาติ   1 ด้านความม่ันคง 
   2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
   3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
   4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
   6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
แผนแม่บทฯ   (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
   (12) การพัฒนาการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ สพฐ.   1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 

2 เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 
   ในศตวรรษท่ี 21 
4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

กลยุทธ์ สพท.   1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
2 เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 
   ในศตวรรษท่ี 21 
4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

หน่วยงาน/กลุ่มผู้รับผิดชอบ สพป. นครราชสีมา เขต 3/ทุกกลุ่ม ภายใน สพป.นครราชสีมา เขต 3   
ผู้ประสานงานหลัก  สพป. นครราชสีมา เขต 3 
โทรศัพท์/โทรสาร    0 4444 5161  E-mail : korat32563@gmail.com 

ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   : M1       

(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ที่ 1 ด้านความมั่นคง 
2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
3 ด้านพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

 (1) เป้าหมาย   1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
   2. สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
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 (2) ประเด็นยุทธศาสตร์  ที่ 1 ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
    ที่ 2 พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

ที่ 3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21 

ที่ 4 ตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
ที่ 5 เสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
ที่ 6 สร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย์ 
ที่ 7 เสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนา

ประเทศ 

(หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ที่ 23 แผนแม่บท 

ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ              : M2 - M3      

1. หลักการและเหตุผล 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา มีอ านาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) เป็นหน่วยงานที่มีความส าคัญยิ่ง                
ในการก ากับ ดูแล  และสนับสนุน ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ                 
โดยเป้าหมายหลักอยู่ที่การให้บริการทางการศึกษาประชากรวัยเรียน ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน              
อย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และไม่เก็บค่าใช้จ่าย โดยมุ่งเน้นการเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา และพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ก าหนดแนวนโยบายให้
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา ใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงาน เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมีประสิทธิภาพผล 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  ค านึงถึงความจ าเป็น                          
ในการด าเนินการขับเคลื่อนนโยบายกรณีท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วนเพ่ือพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ก าหนด
แนวทางการด าเนินงาน เพ่ือรองรับนโยบายเร่งด่วนที่เกิดจากสถานที่ศึกษาในสังกัด สพป.นครราชสีมา              
เขต 3  และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงได้จัดท า โครงการขับเคลื่อนนโยบาย                   
ด้านการศึกษากรณีมีความจ าเป็นเร่งด่วนขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สนองนโยบายเร่งด่วนของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน 
2.2 เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สนองนโยบายเร่งด่วนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 
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3. เป้าหมาย 
3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

3.1.1 พัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามนโยบายและภารกิจของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 บรรลุตามเป้าหมาย 

3.1.2 พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการแก่โรงเรียนในสังกัด จ านวน 182 โรง 
3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 

3.2.1 นักเรียนในสังกัดมีคุณภาพดีข้ึน 

3.2.2 ครูได้รับการพัฒนาน าความรู้มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน 

4. วิธีด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมที่ 1  วิเคราะห์โครงการกิจกรรมตามความจ าเป็น 
ตามท่ีกลุ่มต่างๆ เสนอเร่งด่วน 

พฤศจิกายน 
2565 – 
มกราคม 
2566 

กลุ่มนโยบาย 
และแผน 
 

2 กิจกรรมที่ 2  น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการฯ บริหารเขต
พ้ืนที่การศึกษาหรือผู้อ านวยการ สพป.นครราชสีมา เขต 3  
พิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติโครงการ 

มกราคม - 
กุมภาพันธ์ 

2566 

กลุ่มนโยบาย 
และแผน 

3 กิจกรรมที่ 3  ด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ที่ได้รับอนุมัติ มกราคม 
กันยายน 
2566 

กลุ่มท่ีขอรับงบฯ 

5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
ระยะเวลาด าเนินการ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2565 – กันยายน 2566   
สถานที่ด าเนินการ  สพป. นครราชสีมา เขต 3  ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาอ่างหิน  

อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โรงเรียนในสังกัด และสถานที่เอกชน 

ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้งบประมาณ           : M4 – M5      

6. งบประมาณ  
6.1 จากแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  

จ านวน 246,110 บาท (สองแสนสี่หมื่นหกพันหนึ่งร้อยสิบบาทถ้วน) (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)  
6.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ เงื่อนไขการใช้จ่ายเงินงบประมาณในโครงการ (เขียนโครงการ

รองรับแล้วเสนอขออนุมัติจากผู้อ านวยการ สพป.นครราชสีมา เขต 3 ก่อนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ) 
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ที ่
  

กิจกรรม 
เงินงบประมาณ รวม ไตรมาส

ที่ใช้งบ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สนองนโยบายที่สนองนโยบายเร่งด่วน ของ สพป.

นครราชสีมา เขต 3 “คุณภาพต้องน า คุณธรรมต้องเยี่ยม เปี่ยมด้วยความสุข”  4 กลยุทธ์  ดังนี้  

 1 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยทุกรูปแบบ 
1) ผู้เรียน ครู และบุคลากรทาง 
การศึกษา ได้รับการดูแล 
ความปลอดภัย และสามารถปรับตัว 
ต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ า  
2) สถานศึกษา ได้รับการพัฒนาให้มี
ความปลอดภัย และจัดการศึกษา 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3) สถานศึกษา ได้รับการส่งเสริม 
ให้มีความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอกที่เกี่ยวข้องเพื่อความ
ปลอดภัยของผู้เรียน 

-  -  -   70,000 ไตรมาส   
1 - 4 

2 กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มโอกาสและ 
ความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับ
ประชากรวัยเรียนทุกคน 
1) ประชากรวัยเรียนระดับการศึกษา
ภาคบังคับ ได้รับโอกาสทางการศึกษา
อย่างเสมอภาคจนจบการศึกษาภาค
บังคับ  
2) ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
ได้รับการส่งเสริมให้ได้รับโอกาสทาง
การศึกษาอย่างเสมอภาคจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

3) เด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส ได้รับ
โอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 

-  -  -  60,000  ไตรมาส   
1 - 4 
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ที ่
  

กิจกรรม 
เงินงบประมาณ รวม ไตรมาส

ที่ใช้งบ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
  4) ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับ 

การส่งเสริมและพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ    
5) เด็กกลุ่มเสี่ยงที่จะออกจากระบบ
การศึกษา เด็กตกหล่น และเด็กออก
กลางคัน ได้รับการช่วยเหลือให้ได้รับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

     

 3 กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาให้สอดคล้องกับ 
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
1) ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน มีความรักในสถาบันหลัก
ของชาติ และยึดมัน่การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
เป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่ 
อย่างมีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ 
มีความรักและความภูมิใจใน 
ความเป็นไทย 
2) ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ  
ตามมาตรฐาน สอดคล้องกับศักยภาพ 
ให้เป็นผู้มีสมรรถนะและทักษะ 
ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
3) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทาง 
การศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  
ทันต่อกาเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลย ี
มีสมรรถนะ ความรู ้ความเชีย่วชาญ 
จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ 
รวมทั้งจิตวิญญาณความเป็นครู 

-  -  -  70,000  ไตรมาส   
1 - 4 
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ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  

ที ่
  

กิจกรรม 
เงินงบประมาณ รวม ไตรมาส

ที่ใช้งบ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
 4) สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการ

พัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs) และ
สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  
5) สถานศึกษา มีระบบการวัดและ
ประเมินผล เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน (Assessment for Learning) 
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพ่ือส่งเสริม
การเรียนรู้เป็นรายบุคคล 
(Personalized Learning) 
6) สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา สามารถจัดการ
เรียนการสอนที่ยืดหยุ่นตอบสนองต่อ
ความถนัดและความสนใจของผู้เรียน 

     

4 กลยุทธ์ที่ 4  เพิ่มประสิทธิภาพ 
การบริหารจัดการศึกษา 
1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
สถานศึกษา มีการน าระบบข้อมูล
สารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัล 
มาใช้ในการบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
สถานศึกษา มีระบบการบริหารจัดการ
ที่ได้มาตรฐาน 
3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
สถานศึกษา มีระบบบริหาร
งบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ 
เหมาะสมกับบริบท 

-  -  -  46,110  ไตรมาส   
1 - 4 
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ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  

ที ่
  

กิจกรรม 
เงินงบประมาณ รวม ไตรมาส

ที่ใช้งบ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
 4) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

สถานศึกษา มีการบริหารงานบุคคล 
ที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท 
5) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
สถานศึกษา มีการพัฒนาระบบ 
การบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม 
ที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท 
6) โรงเรียนคุณภาพได้รับการพัฒนา
ประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับบริบท 

     

  รวมทั้งสิ้น - - - 246,110  

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
ปัจจัยความเสี่ยง 

-ไม่มี- 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

-ไม่มี- 

8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
      - กิจกรรมที่ได้พัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามนโยบายและภารกิจของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และตามบริบท ปัญหา ความต้องการ จ าเป็น 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 บรรลุตามเป้าหมาย 

 
ร้อยละ 100 

 
 

เชิงคุณภาพ   
        - นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดี คุณภาพชีวิตดีขึ้น “เก่ง ดี มีทักษะชีวิต         
มีความสุข” 

 
ร้อยละ 100 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
คุณภาพการศึกษา ตามนโยบายและภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  บรรลุ                       
ตามเป้าหมาย นักเรียนมีคุณภาพทุกระดับ ทุกประเภท เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

10. กลุ่มเป้าหมาย 
นักเรียน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด  
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ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  

โครงการ                      อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ประจ าปี 2566 
ยุทธศาสตร์ชาติ    ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทฯ    (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
กลยุทธ์ สพฐ.    2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
นโยบาย สพท.    2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
หน่วยงาน/กลุ่มผู้รับผิดชอบ สพป. นครราชสีมา เขต 3/กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   
ผู้ประสานงานหลัก  นางสาวกาญจนา มีสุข  
โทรศัพท์/โทรสาร    0 4444 9021 ต่อ 853 E-mail : kanjana_meesuk2520@hotmail.com 

ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   : M1       

(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 (1) เป้าหมาย  คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
 (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

(หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
 (1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล             
ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้ และทักษะในศตวรรษท่ี 21                               
รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การพัฒนาเด็กตั้งแตช่่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
          (3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21 ครบถ้วน รู้จักคิด 
วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว 
สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น  
 

ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ              : M2 - M3      

1. หลักการและเหตุผล 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี (อพ.สธ.) ได้ด าเนินงานสนองพระราชด าริ โดยจัดตั้งงาน “สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” เพื่อเป็นสื่อ
ในการสร้างจิตส านึกด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดยให้เยาวชนได้ใกล้ชิดกับพืชพรรณไม้ เห็นคุณค่า
ประโยชน์และความสวยงาม อันจะก่อให้เกิดความคิดที่จะอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป โดยสวนพฤกษศาสตร์ คือ 
แหล่งรวบรวมพันธุ ์พืชต่าง ๆ ที ่มีช ีว ิตหรือเก็บรักษาด้วยวิธีอื ่น ๆ พันธุ ์พืชที ่จะท าการรวบรวมไว้จะเป็น
แหล่งข้อมูลเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพันธุ์ไม้ สามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการสอนบูรณาการเข้ากับวิชาต่าง  ๆ 
เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจโดยสามารถด าเนินการในพ้ืนที่ของโรงเรียน  

กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานสนองพระราชด าริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด าเนินการภายใต้แผนแม่บท  ของหน่วยงาน
สนองพระราชด าริ และได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องแนวปฏิบัติการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยให้ส านักงาน
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ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  

ศึกษาธิการจังหวัดด าเนินการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้บริหารสถานศึกษาสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิก อพ.สธ. และ
ดูแลก ากับให้สถานศึกษาที่เป็นสมาชิกด าเนินการตามขั้นตอนของ อพ.สธ.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ตระหนักและเห็นความส าคัญของการขับเคลื่อนสถานศึกษาได้สมัครเข้าร่วม
โครงการ จึงได้จัดท าโครงการสนับสนุนการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
ประจ าปี 2566 ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เ พ่ือให้ความรู้ เรื่ องการสมัครเป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและการด าเนินงาน                               

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  
 2.2 เพ่ือส่งเสริมให้โรงเรียนสมัครเป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์เพ่ิมข้ึน 
3. เป้าหมาย 
          3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
      3.1.1 ผู้บริหาร ครูผู้รับผิดชอบ เจ้าหน้าที่ของสถานศึกษาในสังกัด สมัครเป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์   

3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)     
     3.2.1 ผู้บริหาร ครูผู้รับผิดชอบ เจ้าหน้าที่ของสถานศึกษาในสังกัดมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ                

งานพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

4. วิธีด าเนินการ 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมที่ 1  ออกติดตาม สนับสนุนการด าเนินงานโครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ โรงเรียน 
ที่สมัครเป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์ จ านวน 26 โรงเรียน 

ธันวาคม 
2565-

กันยายน 
2566 

นางสาวกาญจนา  
มีสุข 

2 กิจกรรมที่ 2 แจ้งสถานศึกษาที่สนใจให้สมัครเป็นสมาชิก  
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
2.1 แจ้งสถานศึกษาที่สนใจสมัครเป็นโรงเรียนสวนพฤกษศาสตร์ 
ออกนิเทศติดตามให้ความรู้การด าเนินงานโครงการ            
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

มกราคม 
2566-

กันยายน 
2566 

นางสาวกาญจนา  
มีสุข 

3 กิจกรรมที่ 3 สรุป รายงานผล กันยายน 
2566 

นางสาวกาญจนา  
มีสุข 

5. ระยะเวลาด าเนินการและสถานที่ด าเนินการ 
ระยะเวลาด าเนินการ   ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2565 – กันยายน 2566  
สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 
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ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  

6. งบประมาณ  
 - ไม่มีงบประมาณ 

ที ่
  

กิจกรรม 
เงินงบประมาณ รวม ไตรมาส

ที่ใช้งบ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 กิจกรรมที่ 1  ออกติดตาม 

สนับสนุนการด าเนินงานโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริฯ โรงเรียน
ที่สมัครเป็นสมาชิก 
สวนพฤกษศาสตร์ จ านวน  
26 โรงเรียน 

- - - - ไตรมาส 
1-4 

  รวม - - - -  
2 กิจกรรมที่ 2 แจ้งสถานศึกษา 

ที่สนใจให้สมัครเป็นสมาชิก  
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
2.2 แจ้งสถานศึกษาที่สนใจสมัคร 
2.3 เป็นโรงเรียนสวนพฤกษศาสตร ์
ออกนิเทศติดตามให้ความรู้ 
การด าเนินงานโครงการสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 

- - - - ไตรมาส 
2-4 

  รวม - - - -  
3 กิจกรรมที่ 3 สรุป รายงานผล     ไตรมาส 

4 
  รวม - - - - - 
  รวมทั้งสิ้น - - - -  

7. การวิเคราะห์เสี่ยงของโครงการ 

ปัจจัยความเสี่ยง 
อาจเกิดการคลาดเคลื่อนในปฏิทินก าหนดเวลาในการออกนิเทศ ติดตาม  
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
ออกนิเทศ ติดตามการด าเนินงาน โดยมีก าหนดปฏิทินที่ชัดเจน และศึกษาปัญหาและร่วมกับสถานศึกษา

เพ่ือหาทางแก้ไข  
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8. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
 โรงเรียนในสังกัด จ านวน 26 โรงเรียน  ที่สมัครเป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์ 

ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง และโรงเรียนที่ยังไม่สมัครเข้าร่วมสมัครเป็นโรงเรียน              
สวนพฤกษศาสตร์  

 
 ร้อยละ 100 

เชิงคุณภาพ  
สถานศึกษาในสังกัด 26 โรงเรียน ด าเนินงานอย่างต่อเนื่องในการด าเนินงาน

เป็นโรงเรียนสวนพฤกษศาสตร์ 

 
ร้อยละ 80 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1 เพ่ือให้สถานศึกษา จ านวน 26 โรงเรียน ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และโรงเรียนที่ยังไม่สมัคร                    

เป็นสมาชิกได้ด าเนินการสมัครเป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์ 
9.2  เพ่ือบรรลุเป้าหมายแนวทางการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 

10. กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนในโรงเรียนที่เป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์ 26 โรงเรียน และโรงเรียน                 

ที่สมัครเป็นสมาชิก 
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โครงการ                      สร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษา 
สู่การปฏิบัติ                                           

ยุทธศาสตร์ชาติ    ด้านความมั่นคง 
แผนแม่บทฯ    (1) ความมั่นคง 
กลยุทธ์ สพฐ.    2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
นโยบาย สพท.    2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
หน่วยงาน/กลุ่มผู้รับผิดชอบ สพป. นครราชสีมา เขต 3/กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   
ผู้ประสานงานหลัก  นางสาวกาญจนา มีสุข  
โทรศัพท์/โทรสาร    0 4444 9021 ต่อ 853 E-mail : kanjana_meesuk2520@hotmail.com 

ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   : M1       

(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ที่ 1 ด้านความมั่นคง 
 (1) เป้าหมาย บ้านเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ 
 (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 รักษาความสงบภายในประเทศ 

 (หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ที่ 1 ความม่ันคง 
 (1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข 
 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การรักษาความสงบภายในประเทศ 
          (3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มข้ึน         

ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ              : M2 - M3      

1. หลักการและเหตุผล 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกฉบับ ก าหนดรูปแบบการปกครองและประมุขแห่งรัฐไว้ว่าประเทศไทย

มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เป็นการเทิดทูนพระมหากษัตริย์ คือทรงด ารงอยู่
ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะ ผู้ใดจะละเมิดมิได้ และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร
เทพยวรางกูร ได้ทรงตอบรับการขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 10 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ เมื่อวันที่ 
1 ธันวาคม 2559 และมีพระราชด ารัสตอบรับการขึ้นทรงราชย์ มีความว่า “ตามท่ีประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ปฏิบัติหน้าที่ประธานรัฐสภา ได้กล่าวในนามของปวงชนชาวไทยเชิญข้าพเจ้าขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ว่า
เป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเป็นไปตาม
บทบัญญัติของกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์กับรัฐธรรมนูญของราชอาณาจักรไทยนั้น ข้าพเจ้า
ขอตอบรับเพ่ือสนองพระราชปณิธาน และเพ่ือประโยชน์ของประชาชนชาวไทยทั้งปวง” กอปรกับพระราชปณิธาน
ด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร คือ การสร้างคนดี         
ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีพระบรมราโชบาย เพื่อสืบสาน
พระราชปณิธานแห่งองค์พระบรมชนกนาถในการสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง โดยทรงมุ่งให้การศึกษาต้องสร้างพ้ืนฐาน
แก่นักเรียน 4 ด้าน ประกอบด้วย  (1) การมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง (2) การมีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรม 
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(3) การมีงานท า-มีอาชีพ และ (4) การเป็นพลเมืองดี บทบาทของกระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่ส่งเสริมการศึกษา
ให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม สร้างความเสมอภาพและโอกาสทางการศึกษา ส่งเสริมให้หน่วยงานต่าง ๆ
ได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้บริการ
แก่สังคม พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยการน้อมน าพระราโชบาย
ด้านการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ และยึดมั่นปฏิบัติเป็นหลัก
ในการพัฒนาการศึกษาของชาติให้เจริญก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการ จึงขอพระราชทาน
พระบรมราชานุญาตน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษา มาเป็นหลักชัยในการสร้างผู้เรียนเป็นคนดีและพัฒนา
ให้เป็นคนเก่ง สู่การปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาทอย่างเป็นรูปธรรม 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ตระหนัก
และเห็นความส าคัญของการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว จึงได้ด าเนินการโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็น
พลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้พระราชกรณียกิจของบูรพกษัตริย์ไทย และพระมหากรุณาธิคุณ

ที่มีต่อประชาชนคนไทย  
2.2 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และบ้านเมือง มีโอกาสท าหน้าที่เป็น

พลเมืองดี มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคงและมีคุณธรรม 
2.3 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ถึงนวัตวิถีของท้องถิ่นและชุมชนมีจิตส านึกรักและภูมิใจในท้องถิ่นและ

ชุมชนของตนเอง                
3. เป้าหมาย 

3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
      3.1.1 นักเรียนในสังกัด จ านวน 182 โรงเรียน ได้รับการเรียนรู้พระราชกรณียกิจของบูรพกษัตริย์ไทย 

และพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อประชาชนชาวไทย มีเจตคติที่ดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และบ้านเมือง มีโอกาส
ท าหน้าที่เป็นพลเมืองดี มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคงและมีคุณธรรม ได้เรียนรู้ถึงนวัตวิถีของท้องถิ่นและชุมชนมีจิตส านึกรัก
และภูมิใจในท้องถิ่นและชุมชนของตนเอง    

3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
                3.2.1 ผู้เรียนทุกช่วงวัยมีความรักสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
                3.2.2 ผู้เรียนรักษ์ท้องถิ่นและชุมชนของตนเอง 

4. วิธีด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมที่ 1  ออกนิเทศ ติดตามการด าเนินงานโครงการสร้างและ 
ส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท                                    
ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ                                            

มกราคม 
กันยายน 
2566 

นางสาวกาญจนา  
มีสุข 
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ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

2 กิจกรรมที่ 2 แจ้งสถานศึกษาส่งรายงานผลการด าเนินงานเป็น
รปูเล่ม และรวบรวมสรุป รายงานผล 

กันยายน 
2566 

นางสาวกาญจนา  
มีสุข 

5. ระยะเวลาด าเนินการและสถานที่ด าเนินการ 
ระยะเวลาด าเนินการ ตั้งแต่เดือนมกราคม – กันยายน 2566  
สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนในสังกัด จ านวน 182 โรงเรียน 

6. งบประมาณ  
 - ไม่มีงบประมาณ 

ที ่
  

กิจกรรม 
เงินงบประมาณ รวม ไตรมาส

ที่ใช้งบ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 กิจกรรมที่ 1 ออกนิเทศ ติดตาม 

การด าเนินงานโครงการสร้างและ
ส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอย
พระยุคลบาท    

- - -  ไตรมาส  
2-4 

  รวม - - - -  

2 กิจกรรมที่ 2 แจ้งสถานศึกษาส่ง
รายงานผลการด าเนินงานเป็นรูปเล่ม 
และรวบรวมสรุป รายงานผล 

- - - - ไตรมาส 
4 

  รวม - - - -  
  รวมทั้งสิ้น - - - -  

7. การวิเคราะห์เสี่ยงของโครงการ 

ปัจจัยความเสี่ยง 
 ผู้เรียนในสังกัดอาจไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมตามแผนที่ก าหนดได้ 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 ด าเนินการจัดกิจกรรมโครงการตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน  

8. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
        ผู้เรียนโรงเรียนในสังกัด จ านวน 182 โรงเรียน มีความรักและเทิดทูนในสถาบัน
พระมหากษัตริย์และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข 

 
ร้อยละ 80 
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ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงคุณภาพ 
         ผู้เรียนทุกช่วงวัยมีความรักสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 
ร้อยละ 80 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1 ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในพระราชกรณียกิจของบูรพกษัตริย์ไทย และพระมหากรุณาธิคุณท่ีมีต่อ

ประชาชนคนไทย 
9.2 ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และบ้านเมือง มีโอกาสท าหน้าที่เป็นพลเมืองดี         

มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคงและมีคุณธรรม 
9.3 ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจถึงนวัตวิถีของท้องถิ่นและชุมชนมีจิตส านึกรักและภูมิใจในท้องถิ่น     

และชุมชนของตนเอง 

10. กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้เรียนในสังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 3 มีความรักและเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์และยึดมั่น

ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
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โครงการ                      สนุกการเรียนรู้กับสารานุกรมไทย                                           
ยุทธศาสตร์ชาติ    ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทฯ    (12) การพัฒนาการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ สพฐ. 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 

ในศตวรรษท่ี 21  
นโยบาย สพท. 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 

ในศตวรรษท่ี 21  
หน่วยงาน/กลุ่มผู้รับผิดชอบ สพป. นครราชสีมา เขต 3/กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ   
ผู้ประสานงานหลัก  นางสาวพรทวีคุณ  ศิริคุณ  
โทรศัพท์/โทรสาร    081 760 2460  E-mail : yaphag1@hotmail.com 

ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   : M1       

(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 (1) เป้าหมาย  คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
 (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

 (หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
 (1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ าเป็น
ของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 
มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
          (3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้และ
ทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
 

ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ              : M2 - M3      

1. หลักการและเหตุผล 
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสาน และต่อยอด สารานุกรมไทย

โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เกิดขึ้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่มีพระราชประสงค์ให้ทุกคนมีโอกาสได้อ่าน
หนังสือสารานุกรมไทย ที่เป็นสารานุกรมแบบที่คนไทยท า โดยทรงก าหนดหลักการบรรจุสรรพวิชาและเนื้อหา
สาระ เพ่ือตอบสนองความสามารถ ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการด าเนินชีวิตและการน าไปประยุกต์ใช้ของแต่ละแขนง
วิชาอันจะช่วยให้ผู้อ่าน ผู้ที่สนใจ โดยเฉพาะเยาวชนฯ เพ่ือเพ่ิมพูนปัญญา พ่ึงพาตนเอง และท าประโยชน์ให้ส่วนรวมได้
ในอนาคต ปัจจุบันสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯ มีหนังสือสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 12 – 42 
หนังสือสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯ ฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่มที่ 1 - 21 หนังสือสารานุกรมไทย ฉบับ
กาญจนาภิเษก หนังสือสารานุกรมไทยฉบับเฉลิมพระเกียรติ หนังสือสารานุกรมไทยฉบับเทิดพระเกียรติ “เรื่อง
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ธรรมิกราชาธิคุณ” หนังสือสารานุกรมไทยฉบับผู้สูงวัย และหนังสือที่ระลึกงานวิ่ง “อ่านชีวิต พิชิตเส้นชัย” โครงการ
สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯ ได้ด าเนินงานมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลามากกว่า 50 ปี กอปรกับความคาดหวังของ
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ต้องการส่งเสริมให้โรงเรียนขยายโอกาสได้เห็นความส าคัญของการส่งเสริม
การอ่านเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุก ช่วงวัย และส านักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ได้ตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นในการขับเคลื่อนการส่งเสริม 
สนับสนุนการเรียนรู้โดยใช้สารานุกรมไทยในชีวิตประจ าวันให้เกิดประโยชน์ต่อการประยุกต์ใช้ความรู้ตามยุคสมัย
และวิชาชีพตนเองสามารถน ากระบวนการต่างๆ สู่การปฏิบัติจริง  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 จึงได้จัดให้มีโครงการสนุกการเรียนรู้กับ
สารานุกรมไทยขึ้น โดยก าหนดกรอบแนวทางขับเคลื่อนการส่งเสริมการเรียนรู้ โดยใช้สารานุกรมไทยส าหรับ
โรงเรียนขยายโอกาสในสังกัด น าไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนขยายโอกาส ใช้สารานุกรมไทยเพ่ือการเรียนรู้ในชีวิตประจ าวันให้
เกิดประโยชน์ต่อการประยุกต์ใช้ตามยุคสมัยและวิชาชีพตนเอง 

2.2 เพ่ือนิเทศ ติดตาม การใช้สารานุกรมไทยในการน ากระบวนการต่างๆ สู่การปฏิบัติจริงส าหรับผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

 2.3 เพ่ือสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีต่อการขับเคลื่อนส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียน
ขยายโอกาส ใช้สารานุกรมไทย 
3. เป้าหมาย 

3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
      3.1.1 โรงเร ียนขยายโอกาสในสังกัด จ านวน 63 โรงเร ียน น าสารานุกรมไทย (เล ่ม 42)            
สู่การปฏิบัติการจัดการเรียนรู้  
  3.1.2 โรงเรียนขยายโอกาสในสังกัด จ านวน 63 โรงเรียน ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อ
การส่งเสริม สนับสนุนการใช้สารานุกรมไทย (เล่ม 42)  

3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
     3.2.1 โรงเรียนขยายโอกาสในสังกัด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 น าสารานุกรมไทย (เล่ม 42) สู่การปฏิบัติ 

       3.2.2 โรงเรียนขยายโอกาสในสังกัด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อการส่งเสริมสนับสนุน
การใช้สารานุกรมไทย (เล่ม 42)   

4. วิธีด าเนินการ 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุน ให้โรงเรียนขยายโอกาส 

ใช้สารานุกรมไทย (เล่ม 42) 
 
 

มกราคม - 
กันยายน 
2566 

นางสาวพรทวีคุณ  
ศิริคุณ 
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ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
2 กิจกรรมที่ 2 นิเทศ ติดตาม การประยุกต์ใช้สารานุกรมไทย มกราคม - 

กันยายน 
2566 

นางสาวพรทวีคุณ  
ศิริคุณ 

3 กิจกรรมที่ 3 สอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
ที่มีต่อการขับเคลื่อนส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนขยายโอกาส
ใช้สารานุกรมไทย (เล่ม 42) 

สิงหาคม - 
กันยายน 
2566 

นางสาวพรทวีคุณ  
ศิริคุณ 

5. ระยะเวลาด าเนินการและสถานที่ด าเนินการ 
ระยะเวลาด าเนินการ   ตั้งแต่เดือนมกราคม – กันยายน 2566  
สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนขยายโอกาส จ านวน  63  โรงเรียน ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 

6. งบประมาณ  
 - ไม่มีงบประมาณ 

ที ่
  

กิจกรรม 
เงินงบประมาณ รวม ไตรมาส

ที่ใช้งบ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1  กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุน  

ให้โรงเรียนขยายโอกาส 
ใช้สารานุกรมไทย (เล่ม 42) 

- - -  ไตรมาส  
2-4 

  รวม - - - -  

2 กิจกรรมที่ 2 นิเทศ ติดตาม  
การประยุกต์ใช้สารานุกรมไทย 

- - - - ไตรมาส 
2-4 

  รวม - - - -  
 3 กิจกรรมที่ 3 สอบถามความพึงพอใจ

ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีต่อ 
การขับเคลื่อนส่งเสริม สนับสนุน 
ให้โรงเรียนขยายโอกาส 
ใช้สารานุกรมไทย (เล่ม 42) 

- - - - ไตรมาส 
3-4 

 รวม - - - -  
  รวมทั้งสิ้น - - - -  
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7. การวิเคราะห์เสี่ยงของโครงการ 

ปัจจัยความเสี่ยง 
1. การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง 
2. การด าเนินงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
1. การใช้เทคนิคการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายช่องทาง 
2. ด าเนินงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ โดยปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด 

8. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
          1. โรงเรียนขยายโอกาสในสังกัด จ านวน 63 โรงเรียน น าสารานุกรมไทย 
(เล่ม 42) สู่การปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ 
           2. โรงเรียนขยายโอกาสในสังกัด จ านวน 63 โรงเรียน ตอบแบบสอบถาม
ความพึงพอใจต่อการส่งเสริม สนับสนุนการใช้สารานุกรมไทย (เล่ม 42) 

 
ร้อยละ 80 

เชิงคุณภาพ 
          1. โรงเรียนขยายโอกาสในสังกัด น าสารานุกรมไทย (เล่ม 42) สู่การปฏิบัติ 
           2. โรงเรียนขยายโอกาสในสังกัด มีความพึงพอใจต่อการส่งเสริมสนับสนุน 

การใช้สารานุกรมไทย (เล่ม 42)   

 
ร้อยละ 80 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1 โรงเรียนขยายโอกาสในสังกัด ใช้สารานุกรมไทยให้เกิดประโยชน์ต่อการประยุกต์ใช้ความรู้ตามยุคสมัย

และวิชาชีพตนเองสามารถน ากระบวนการต่าง ๆ สู่การปฏิบัติจริง 
9.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 มีรายงานผลการด าเนินงานตาม

โครงการสนุกการเรียนรู้กับสารานุกรมไทย  

10. กลุ่มเป้าหมาย 
นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 

เขต 3   
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โครงการ                      หลักสูตรท้องถิ่นโคราชบ้านเอ๋ง                                           
ยุทธศาสตร์ชาติ    ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทฯ    (12) การพัฒนาการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ สพฐ. 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 

ในศตวรรษท่ี 21  
นโยบาย สพท. 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 

ในศตวรรษท่ี 21  
หน่วยงาน/กลุ่มผู้รับผิดชอบ สพป. นครราชสีมา เขต 3 /กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ   
ผู้ประสานงานหลัก  นางสาวพรทวีคุณ  ศิริคุณ และนางพิมพ์ณภา  พงษ์ธนณัชศุภดา  
โทรศัพท์/โทรสาร    081 760 2460  E-mail : yaphag1@hotmail.com  

ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   : M1       

(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 (1) เป้าหมาย  คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
 (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

(หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
 (1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะ
ที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
          (3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้และ
ทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ              : M2 - M3      

1. หลักการและเหตุผล 
คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข ตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 ที่เรียกได้ว่าเกิดการเปลี่ยนแปลง
ในหลายส่วนไม่ว่าจะเป็นการด าเนินชีวิตของมนุษย์ ระบบข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วทัน สมัย วัฒนธรรมใน
การด าเนินชีวิต จะต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สามารถด าเนินตนในสังคมได้ ซึ่งปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงทาง
บริบทสังคมโลกเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วอันส่งผลต่อการจัดการศึกษากระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยเฉพาะทางด้าน
สังคมศึกษาและประวัติศาสตร์ จะต้องก้าวให้ทันเหตุการณ์อันจะส่งผลให้ผู้เรียน ตระหนักรู้ และเข้าใจ รักใน
ถิ่นฐานของตนเอง เกิดความรักและผูกพัน สามารถใช้ทรัพยากรท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน  
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กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้มีการจัดท าหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
โดยก าหนดสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ที่ 4 ประวัติศาสตร์ มุ่งพัฒนาผู้เรียนเข้าใจความเป็นมาของชาตไิทย 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรักความภูมิใจและธ ารงความเป็นไทย ซึ่งสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ด้านการศึกษา (SDG4 Roadmap) จังหวัดนครราชสีมา เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันให้การศึกษามีคุณภาพ
อย่างเท่าเทียมและครอบคลุม และส่งเสริมโอกาสในการเร ียนรู ้ตลอดชีว ิตส าหรับทุกคน ซึ ่งการศึกษา
ประวัติศาสตร์ในปัจจุบันมิได้มุ่งเน้นแต่เพียงการศึกษาหลักฐานจากเอกสารทางประวัติศาสตร์เพียงอย่างเดียว 
หากแต่ถ้าได้รับการบูรณาการกับสาขาวิชาอื่น ๆ เพื่อให้การเรียนรู้ประวัติศาสตร์มีความสมบูรณ์รอบด้านและ
ท าให้ผู้เรียนสามารถตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมในท้องถิ่นของตนมากยิ่งขึ้น  

เพื่อให้สถานศึกษาได้ทราบถึงสถานการณ์และมีการพัฒนาการเรียนรู้ในสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม ที่มุ่งเน้นเนื้อหาทางด้านประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมาเพ่ิมขึ้น รวมถึงสามารถ
น าประสบการณ์กับภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่แล้วในเขตพื้นที่ มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้ และสร้าง
องค์ความรู้ในการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ เป็นการพัฒนาหลักสูตรให้มีเนื้อหาอันส่งผลให้ชุมชนท้องถิ่นเขา้ใจ
บริบทสังคมไทยและสังคมโลกอย่างเท่าทัน ดังนั้น จึงจัดท าโครงการหลักสูตรท้องถิ่นโคราชบ้านเอ๋ง เพ่ือน าไปใช้
บูรณาการในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนเพ่ือให้เกิดความตระหนักรู้ เข้าใจในภูมิปัญญาท้องถิ่น และมีจิตส านึก
รักษ์บ้านเกิด 

2. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษาน าหลักสูตรท้องถิ่นโคราชบ้านเอ๋ง ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ 

3. เป้าหมาย 
3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

      3.1.1 สถานศึกษาในสังกัด จ านวน 182 โรงเรียน น าหลักสูตรท้องถิ่นโคราชบ้านเอ๋งไปใช้ในการจัดการ
เรียนรู้  

3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
     3.2.1 นักเรียนตระหนักรู้และเข้าใจในภูมิปัญญาท้องถิ่น มีจิตส านึกรักษ์บ้านเกิด 

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

 
มกราคม - 
กันยายน 
2566 

นางสาวพรทวีคุณ   
ศิริคุณ และ 
นางพิมพ์ณภา   
พงษ์ธนณัชศุภดา 

2 กิจกรรมที่ 2 ประชาสัมพันธ์สถานศึกษา 
(น าร่อง) เข้าร่วมโครงการน าหลักสูตรท้องถิ่นโคราชบ้านเอ๋งไปใช้ 

มกราคม - 
กันยายน 
2566 

นางสาวพรทวีคุณ   
ศิริคุณ และ 
นางพิมพ์ณภา   
พงษ์ธนณัชศุภดา 
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ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
3 กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ติดตาม สถานศึกษา มกราคม - 

กันยายน 
2566 

นางสาวพรทวีคุณ   
ศิริคุณ และ 
นางพิมพ์ณภา   
พงษ์ธนณัชศุภดา 

 

5. ระยะเวลาด าเนินการและสถานที่ด าเนินการ 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตั้งแต่เดือนมกราคม - กันยายน2566  
สถานที่ด าเนินการ  สถานศึกษาในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 

6. งบประมาณ  
 - ไม่มีงบประมาณ 

ที ่
  

กิจกรรม 
เงินงบประมาณ รวม ไตรมาส

ที่ใช้งบ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1  กิจกรรมที ่1 ประชาสัมพันธ์ 

การด าเนินงาน 
- - -  ไตรมาส  

2-4 
  รวม - - - -  

2 กิจกรรมที่ 2 ประชาสัมพันธ์
สถานศึกษา (น าร่อง) เข้าร่วม
โครงการน าหลักสูตรท้องถิ่นโคราช
บ้านเอ๋งไปใช้ 

- - - - ไตรมาส 
2-4 

  รวม - - - -  
 3 กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ติดตาม 

สถานศึกษา 
- - - - ไตรมาส 

2-4 
 รวม - - - -  
  รวมทั้งสิ้น - - - -  

7. การวิเคราะห์เสี่ยงของโครงการ 

ปัจจัยความเสี่ยง 
 การด าเนินงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
  ด าเนินงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ โดยปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  

8. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
 สถานศึกษาในสังกัด จ านวน 182 โรงเรียน น าหลักสูตรท้องถิ่นโคราชบ้านเอ๋ง 

ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ 

 
ร้อยละ 100 

เชิงคุณภาพ  
นักเรียนตระหนักรู้และเข้าใจในภูมิปัญญาท้องถิ่น มีจิตส านึกรักษ์บ้านเกิด 

 
ร้อยละ 100 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
สถานศึกษาน าหลักสูตรท้องถิ่นโคราชบ้านเอ๋ง ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ 

10. กลุ่มเป้าหมาย 
 นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 3 



 

253 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

 โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ความสอดคล้องสนับสนุนการขับเคลื่อน 
ยุทธศาสตร์

ชาติ 
แผน

แม่บทฯ 
แผน
ปฏิรูป

ประเทศ 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ 

นโยบาย
และ

จุดเน้น 
ศธ. 

ยุทธศาสตร ์
ศธ. 

กลยุทธ ์
สพฐ. 

ประเด็น
การพัฒนา

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
การศึกษา 
จังหวัด 

SDG4 

   โครงการตามแผนปฏิบัติการ                      
1 ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 330,000 3 11,12 12 12 2 3 3 3 2 4.1 
2 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย 50,000 3 12 12 12 2 3 3 3 3 4.1 
3 ส่งเสริมระบบประกันคณุภาพภายใน 56,200 3 11,12 12 12 2 3 4 3 3 4.1 
4 โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 25,000 3 11,12 12 12 2 3 3 3 1 4.1 
5 พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนและ

ส่งเสริมความเข้มแขง็การจัดการศึกษาปฐมวัย 
57,000 3 11 12 12 2 3 3 3 3 4.2 

6 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
ส่งเสริมทักษะด้านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

50,040 3 12 12 12 2 3 3 3 3 4.1 

7 พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนและ
การบันทึกผลการเรียนตามโปรแกรมระบบบริหาร
จัดการผลการเรียน (School MIS) 

30,000 3 12 12 12 2 3 3 3 3 4.1 

 
 

แบบสรุป 1 



 

254 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  

 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

ความสอดคล้องสนับสนุนการขับเคลื่อน 
ยุทธศาสตร์

ชาติ 
แผน

แม่บทฯ 
แผน
ปฏิรูป

ประเทศ 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ 

นโยบาย
และ

จุดเน้น 
ศธ. 

ยุทธศาสตร ์
ศธ. 

กลยุทธ ์
สพฐ. 

ประเด็น
การพัฒนา

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
การศึกษา 
จังหวัด 

SDG4 

8 ประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT)  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการประเมินคุณภาพ
ผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศกึษาปีที ่3 ปีการศึกษา 
2565 

100,100 3 12 12 12 2 3 3 3 3 4.6 

9 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้บูรณาการ 
โดยแหล่งเรียนรู ้

25,000 3 11,12 12 12 2 3,4 3 3 3,4 4.5 

10 พัฒนาความสามารถด้านค านวณ (Numeracy) 40,000 3 12 12 12 2 3 3 3 3 4.6 
11 เสริมสร้างศักยภาพครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้

สุขศึกษาและพลศึกษาเพือ่ส่งเสรมิทักษะชีวิตและ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียน 

45,000 3 11 12 12 2 3 3 3 3 4.1 

12 พัฒนาเครือข่ายวิชาการผสาน PLC เพื่อการเรียนรู้
สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

39,500 3 12 12 12 2 3 3 3 3 4.1 

13 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

83,450 3 11 12,13 12 2 3 2 3,5 1,3,4 4.a 

 
 
 
 



 

255 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  

 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

ความสอดคล้องสนับสนุนการขับเคลื่อน 
ยุทธศาสตร์

ชาติ 
แผน

แม่บทฯ 
แผน
ปฏิรูป

ประเทศ 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ 

นโยบาย
และ

จุดเน้น 
ศธ. 

ยุทธศาสตร ์
ศธ. 

กลยุทธ ์
สพฐ. 

ประเด็น
การพัฒนา

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
การศึกษา 
จังหวัด 

SDG4 

14 พัฒนาพนักงานเจ้าหน้าที่สง่เสริมความประพฤติ
นักเรียน นกัศึกษาสร้างเครือข่ายระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

45,000 3 11 12 12 1,3 3 1 3,5 1,3,4 4.a 

15 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามมาตรฐาน  
สพป. : การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

121,050 3,6 12,20 12 12,13 6 6 4 3 6 4.1 

16 พัฒนาการบริหารบุคคลเพือ่เพิ่มประสิทธิภาพ 
การจัดการศึกษา 

92,000 3 12 12 12,13 6 6 3 3 6 4.1 

17 พัฒนาและเสริมสร้างสมรรถนะครู บุคลากร
ทางการศึกษา 

299,400 3 11 12 12 6 3 3 3 3,6 4.1 

18 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามมาตรฐาน
ของ สพป. : เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบ
ภายใน 

35,000 3 12 12 12 6 6 4 3 6 4.1 

19 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศพืน้ฐานทาง
การศึกษา และเสริมสร้างศกัยภาพด้านเทคโนโลยี
และการสื่อสาร 

46,950 3 12 12 12,13 5,6 6 3 3 6 4.1 

 
 
 

            



 

256 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  

 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

ความสอดคล้องสนับสนุนการขับเคลื่อน 
ยุทธศาสตร์

ชาติ 
แผน

แม่บทฯ 
แผน
ปฏิรูป

ประเทศ 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ 

นโยบาย
และ

จุดเน้น 
ศธ. 

ยุทธศาสตร ์
ศธ. 

กลยุทธ ์
สพฐ. 

ประเด็น
การพัฒนา

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
การศึกษา 
จังหวัด 

SDG4 

20 พัฒนาศักยภาพด้านกฎหมายและคดีส าหรับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

41,200 3 12 11,12 12 6 3,6 4 3 6 4.1 

21 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการนโยบาย 
และแผน   

130,000 3,6 12,20 12 12 6 3,6 4 3 6 4.1 

22 ขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษากรณ ี
มีความจ าเป็นเรง่ด่วน 

246,110 1,2,3,4,5,6 11,12 12 12,13 1,2,3,4, 
5,6 

1,2,3,4,5,6 1,2,3,4 3,5 1,2,3,4,5,6 4.1 

 โครงการหลักตามกลไก กศจ.            
1 ขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียงเปน็ศูนย์การเรียนรู้

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ด้านการศึกษา ประจ าปี 2566 

12,000 3 11 12 12 4 1 2 1,5 5 4.1 

2 อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
ประจ าปี 2566 

- 3 11 12 12 3 3 2 1,5 5 4.1 

3 สร้างและส่งเสริมความเปน็พลเมืองดีตามรอย 
พระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ 

- 1 1 12 12 2 3 2 3 5 4.7 

4 สนุกการเรียนรูก้ับสารานุกรมไทย - 3 12 12 12 2 4 3 3 3 4.1 
5 หลักสูตรท้องถิ่นโคราชบ้านเอ๋ง - 3 12 12 12 2 4 3 3 3 4.7 

 



 

257 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  

สรุปแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการ งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ชาติ     
ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ี 1 ความมั่นคง 1 - 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ี 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 1 246,110 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 21 1,419,390 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ี 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม 1 83,450 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ี 5 การสร้างการเติบโตบนคณุภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

1 - 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ี 6 การปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

2 251,050 

รวม 27 2,000,000 
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ   
ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ี 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและ
ประเทศ 

1 - 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ี 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน เพื่อสร้าง 
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

1 246,110 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู ้

21 1,419,390 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ี 4 การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มี
คุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค 

1 83,450 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ี 5 การจัดการศึกษาเพื่อการสร้างเสรมิคุณภาพชีวิต 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

1 - 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ี 6 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
ให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพตามหลกัธรรมาภิบาล 

2 251,050 

รวม 27 2,000,000 
กลยุทธ์ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสรมิการจดัการศึกษาให้ผู้เรยีนมีความปลอดภัยจากภัย      
ทุกรูปแบบ 

1 83,450 

กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากร 
วัยเรียนทุกคน 

4 57,000 

กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคณุภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 
ในศตวรรษที่ 21 

17 1,507,300 

กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการศึกษา 5 352,250 
รวม 27 2,000,000 

แบบสรุป 2 



 

258 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  

ประเด็นยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการ งบประมาณ 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา     
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริม พัฒนา และยกระดับด้านการเกษตร และเกษตร
แปรรูปมูลค่าสูง 

1 130,000 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริม พัฒนา โครงสรา้งพื้นฐาน เพื่อยกระดับ
เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG 
และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

  

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 เสรมิสร้างและพัฒนาคน ชุมชน เมือง  
และการยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อสังคมคณุภาพสูง 

21 1,729,550 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 ยกระดับบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมใหเ้กิดสมดลุและยั่งยืน 

  

ประเด็นการพัฒนาที่ 5 ยกระดับดา้นความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

5 140,450 

รวม 27 2,000,000 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครราชสีมา   
ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ี 1 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างความมั่นคงของสังคม
โคราชและประเทศ 

3 153,450 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ี 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และ
นวัตกรรมเพื่อสรา้งขีดความสามารถในการแข่งขันและการประกอบอาชีพ 

1 330,000 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสรา้ง
สังคมแห่งการเรียนรู ้

12 767,240 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ี 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค  
และความเท่าเทียมทางการศึกษา 

1 25,000 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ี 5 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู่
สิ่งแวดล้อม และอัตลักษณ์ของโคราช 

3 12,000 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ี 6 การพัฒนาระบบบริหารจดัการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ 

7 712,310 

รวม 27 2,000,000 
สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนด้านการศึกษา (SDG4 Roadmap) 
ของจังหวัดนครราชสีมา 

  

4.1 สรา้งหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนส าเร็จการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มคีุณภาพเท่าเทียม และไม่มีค่าใช้จา่ย 
น าไปสูผ่ลลัพธ์ทางการเรียนท่ีมีประสิทธิผล ภายในปี พ.ศ. 2573 

19 1,649,450 

4.2 สรา้งหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนเข้าถึงการพัฒนา              
การดูแล และการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ส าหรับเด็กปฐมวัย    
ที่มีคุณภาพ เพื่อให้เด็กเหล่านั้นมคีวามพร้อมส าหรับการศึกษาระดบั
ประถมศึกษา ภายในปี พ.ศ. 2573 

1 57,000 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการ งบประมาณ 
4.3 สรา้งหลักประกันให้ชายและหญิงทุกคนเข้าถึงการศึกษา อาชีวศึกษา 
อุดมศึกษา รวมถึงมหาวิทยาลัยทีม่ีคุณภาพ ในราคาที่สามารถจา่ยได้ ภายใน
ปี พ.ศ. 2573 

  

4.4 เพิ่มจ านวนเยาวชนและผู้ใหญท่ี่มีทักษะที่เกี่ยวข้องจ าเป็น รวมถงึทักษะ
ทางด้านเทคนิคและอาชีพส าหรับการจ้างงานการมีงานท่ีมีคณุค่า และ          
การเป็นผูป้ระกอบการ ภายในปี พ.ศ. 2573 

  

4.5 ขจัดความเหลี่อมล้ าทางเพศดา้นการศึกษา และสรา้งหลักประกนัว่า
กลุ่มที่เปราะบาง ซึ่งรวมถึงผู้พิการ ชนพ้ืนเมือง และเด็ก เข้าถึงการศึกษา
และการฝึกอาชีพทุกระดับอย่างเทา่เทียม ภายในปี พ.ศ. 2573 

1 25,000 

4.6 สรา้งหลักประกันว่าเยาวชนทุกคนและผู้ใหญ ่ทั้งชายและหญิงใน   
สัดส่วนสูง สามารถอ่านออกเขียนได้และค านวณได้ภายในปี พ.ศ. 2573 

2 140,100 

4.7 สรา้งหลักประกันว่าผูเ้รียนทุกคนได้รบัความรู้และทักษะที่จ าเปน็ส าหรับ
ส่งเสริมการพัฒนาท่ียั่งยืน รวมไปถึง การศึกษาส าหรับการพัฒนาท่ียั่งยืน
และการมีวิถีชีวิตที่ยั่งยืน สิทธิมนษุยชน ความเสมอภาคระหว่างเพศ               
การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความสงบสุขและการไม่ใช้ความรุนแรง การเป็น
พลเมืองของโลก และความช่ืนชมในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและ
การที่วัฒนธรรมมีส่วนช่วยให้เกดิการพัฒนาท่ียั่งยืน ภายในปี พ.ศ. 2573 

2 - 

4.a สร้างและยกระดับสถานศึกษา ตลอดจนเครื่องมือและอุปกรณก์ารศึกษา
ที่อ่อนไหวต่อเด็ก ผู้พิการ และเพศภาวะ และจัดใหม้ีสภาพแวดล้อม   
ทางการเรียนรู้ที่ปลอดภัย ปราศจากความรุนแรง ครอบคลมุและมี
ประสิทธิผลส าหรับทุกคน 

2 128,450 

4.b เพิ่มจ านวนทุนการศึกษาท่ัวโลกท่ีให้แก่ประเทศก าลังพัฒนา โดยเฉพาะ
ประเทศพัฒนาน้อยทีสุ่ด รัฐก าลังพัฒนาท่ีเป็นเกาะขนาดเล็ก และประเทศ
ในทวีปแอฟริกา เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับ อุดมศึกษา รวมถึงการฝกึอาชีพ 
และโปรแกรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านเทคนิค 
วิศวกรรม และวิทยาศาสตร์ ในประเทศพัฒนาแล้วและประเทศก าลงัพัฒนา
อื่น ๆ ภายในปี พ.ศ. 2573 

    

4.c เพิ่มจ านวนครูทีม่ีคุณวุฒิ รวมถึงการด าเนินการผ่านความร่วมมอื
ระหว่างประเทศในการฝึกอบรมครูในประเทศก าลังพัฒนา โดยเฉพาะ           
อย่างยิ่ง ในประเทศพัฒนาน้อยที่สดุ และรัฐก าลังพัฒนาท่ีเป็นเกาะขนาดเล็ก 
ภายในปี พ.ศ. 2573 

    

รวม 27 2,000,000 
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ส่วนที่ 5 
การติดตามและประเมินผลแผน 

      

 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เป็นเครื่องมือส าคัญในการปฏิบัติงาน         
เพ่ือส่งมอบผลผลิตการให้บริการการศึกษาที่เชื่อมโยงสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในแต่ละปีงบประมาณ ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  จึงได้ก าหนดกระบวนการน าแผนสู่การปฏิบัติ และ
ปัจจัยความส าเร็จ ดังนี้ 

การจัดสรรทรัพยากรเพื่อการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  ก าหนดแนวทางการจัดสรร
งบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานตามภารกิจ พันธกิจ กลยุทธ์ จุดเน้น     
สู่การปฏิบัติตามกลยุทธ์ และจุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ด้วยการก าหนด โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ และ
ผู้รับผิดชอบในการด าเนินการ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์เพ่ิมประสิทธิผลตามกลยุทธ์และจุดเน้นของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานยกระดับคุณภาพการศึกษา  

กระบวนการน าแผนสู่การปฏิบัติ 
 1. สื่อสารทิศทางองค์กรทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ จุดเน้นการพัฒนา และเป้าหมาย         
การให้บริการหน่วยงาน ให้บุคลากรทุกระดับรับรู้และเข้าใจตรงกันอย่างทั่วถึง 
 2. จัดโครงสร้าง กระบวนการท างาน และมอบหมายผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานทั้งเจ้าภาพหลัก  
เจ้าภาพรอง และผู้สนับสนุน พร้อมก าหนดบทบาทความรับผิดชอบอย่างชัดเจน 
 3. วิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพปัจจุบัน และเป้าหมายตามนโยบาย เพ่ือก าหนดกลยุทธ์และ                       
จัดท าแผนปฏิบัติให้บรรลุตามเป้าหมายวัตถุประสงค์ 
 4. ด าเนินงาน กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการที่ก าหนด 
 5. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือให้การน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
โดยติดตามความก้าวหน้าประจ าปี การประเมินผลระยะครึ่งปี และการประเมินผลเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ 
 6. สร้างกลไกการขับเคลื่อนและตรวจสอบสาธารณะ โดยรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี                        
สู่สาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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ปฏิทินการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 

ระยะเวลา แนวปฏิบัติ 

กันยายน 2565 สพฐ. แจ้งนโยบาย ทิศทาง การด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ตุลาคม 2565 (1) สพฐ. แจ้งแนวทางด าเนินการตามกรอบวงเงินงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

(2) สพฐ. แจ้งร่างแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ตุลาคม 2565 สพฐ. แจ้งกรอบวงเงินงบประมาณให้ สพท. เพ่ือบริหารจัดการ             

และพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

ตุลาคม 2565 –  

มกราคม 2566 

(1) สพป. แจ้งนโยบาย ทิศทาง การด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ 2566 

(2) สพป.ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

(3) สพป.แจ้งกรอบวงเงินงบประมาณให้กลุ่มงาน และสถานศึกษาในสังกัด 

เพ่ือบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

15 มกราคม 2566 รายงานผลการด าเนินงานรอบ 3 เดือน (ตุลาคม 2565 – ธันวาคม 2565) 

      15 เมษายน 2566 รายงานผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566) 

 15 กรกฎาคม 2566 รายงานผลการด าเนินงานรอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2565 – มิถุนายน 2566) 

      15 ตุลาคม 2566 รายงานผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566) 

  

 ทั้งนี้การบริหารงบประมาณให้ค านึงถึงความคุ้มค่า คุ้มทุน ประหยัด และเกิดประโยชน์  
ต่อผู้เรียนสูงสุด สอดคล้องกับกลยุทธ์ จุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  และสถานศึกษาในสังกัด โดยการด าเนินงาน             
จงึต้องถูกต้อง ตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณและระเบียบวิธีการบริหารงบประมาณ การเงิน การคลัง 

 

 
 



 

 

 

ภาคผนวก 
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แผนการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2566 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัน เดือน ปี สถานที่ด าเนินการ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง/ผู้รับผิดชอบ 

1 ศิลปหัตถกรรมนักเรียน   โรงเรียนในสังกัด ส ำนักงำน กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผล 

 กิจกรรมท่ี 1 กำรแข่งขันทักษะทำงวิชำกำร งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับกลุ่มพัฒนำ
คุณภำพและมำตรฐำน ประจ ำปี 2565 

พฤศจิกำยน 2565 – มกรำคม 2566 เขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ 
นครรำชสีมำ เขต 3 

กำรจัดกำรศึกษำ และโรงเรียน 
 

 กิจกรรมท่ี 2 กำรแข่งขันทักษะทำงวิชำกำร งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
ประจ ำปี 2565 

พฤศจิกำยน 2565 - มกรำคม 2566   

 กิจกรรมท่ี 3 ร่วมกิจกรรมกำรแข่งขันงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชำติ ครั้งท่ี 70   ธันวำคม 2565 - กุมภำพันธ์ 2566   
2 พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำไทย  โรงเรียนในสังกัด ส ำนักงำน กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผล 
 กิจกรรมท่ี 1 Best Practices ถอดบทเรียน แลกเปล่ียนเรียนรู้สู่นวัตกรรมสร้ำงสรรค์ภำษำไทย

“โครำช 3 อ่ำนออกเขียนได้ หัวใจรักกำรอ่ำน” 
กรกฎำคม 2566 เขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ 

นครรำชสีมำ เขต 3 
กำรจัดกำรศึกษำ และโรงเรียน 

 
 กิจกรรมท่ี 2 กำรแข่งขันทักษะภำษำไทยตำมโครงกำรวันรักษ์ภำษำไทยเนื่องในวันภำษำไทย

แห่งชำติ ปี 2566   
มิถุนำยน – กันยำยน 2566   

 กิจกรรมท่ี 3 นิเทศ ติดตำมกำรด ำเนินงำนกำรคัดกรองแก้ปัญหำพัฒนำอ่ำนเขียน  
และกำรด ำเนินงำนส่งเสริมรักกำรอ่ำน ผ่ำนหนังสือพระรำชนิพนธ์ฯ  
และสำรำนุกรมไทยฉบับเยำวชน 

มิถุนำยน – พฤศจิกำยน 2566   

3 ส่งเสริมระบบประกันคุณภำพภำยใน  โรงเรียนในสังกัด ส ำนักงำน กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผล 
 กิจกรรมท่ี 1 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรเขียนรำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (SAR) มกรำคม – มิถุนำยน 2566 เขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ กำรจัดกำรศึกษำ และโรงเรียน 
 กิจกรรมท่ี 2 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรสังเครำะห์รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (SAR) มกรำคม – กันยำยน 2566 นครรำชสีมำ เขต 3  

4 โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  โรงเรียนในสังกัด ส ำนักงำน กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผล 
 กิจกรรมท่ี 1 ประกวด คัดเลือก คุรุชนคนคุณธรรม และ นวัตกรรมสร้ำงสรรค์คนดี ตุลำคม 2566 เขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ กำรจัดกำรศึกษำ และโรงเรียน 

 กิจกรรมท่ี 2 
กิจกรรมท่ี 3 

นิเทศ ติดตำม ประเมิน ยกระดับคุณภำพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
อบรมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อพัฒนำยกระดับคุณภำพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

มิถุนำยน – สิงหำคม 2566 
พฤษภำคม – มิถุนำยน 2566 

นครรำชสีมำ เขต 3  

 



 

 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัน เดือน ปี สถานที่ด าเนินการ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง/ผู้รับผิดชอบ 
5 พัฒนำกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนกำรสอนและส่งเสริมควำมเข้มแข็งกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย  โรงเรียนในสังกัด ส ำนักงำน กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผล 
 กิจกรรมท่ี 1 กำรประชุมสัมมนำครูปฐมวัยสร้ำงควำมเข้ำใจในกำรพัฒนำและส่งเสริมควำม

เข้มแข็งกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย และกำรประเมินพัฒนำกำรนักเรียนท่ีจบหลักสูตร 
กำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช 2560 ปีกำรศึกษำ 2564 (จ ำนวน 182 โรงเรียน ) 

กุมภำพันธ์ - มิถุนำยน 2566 เขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ
นครรำชสีมำ เขต 3 
และสถำนท่ีเอกชน 

กำรจัดกำรศึกษำ และโรงเรียน 

 กิจกรรมท่ี 2 กำรประชุมสัมมนำครูปฐมวัยสร้ำงควำมเข้ำใจกำรจัดกิจกรรมตำมโครงกำร                  
บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทยและ กำรตรวจกลั่นกรองโครงงำน 
บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทยและกำรเตรียมกำรขอประเมินรับตรำ
พระรำชทำนฯ 

กุมภำพันธ์ - เมษำยน 2566   

 กิจกรรมท่ี 3 กำรอบรมสัมมนำศึกษำนิเทศก์ เครือข่ำยท้องถิ่น LN และครูปฐมวัย LT  
ตำมโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย : จัดโดยส่วนกลำง  สพฐ. 

มีนำคม 2566   

 กิจกรรมท่ี 4 กำรอบรมปฏิบัติกำรครูปฐมวัย ทดแทนครูย้ำย เกษียณ บรรจุใหม่ โรงเรียน 
ในโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย 

พฤษภำคม - มิถุนำยน 2566   

 กิจกรรมท่ี 5 กำรอบรมกำรจัดกำรสอนแบบไฮสโคป(High Scope Learning)   
ส ำหรับเด็กปฐมวัย 

มิถุนำยน - สิงหำคม 2566   

 กิจกรรมท่ี 6 กิจกรรมกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเฉพำะทำงส ำหรับครูผู้สอน มอนเตสเซอรี่ ส ำหรับ
เด็กปฐมวัย 

มิถุนำยน - สิงหำคม 2566   

 กิจกรรมท่ี 7 กิจกรรมรับตรำพระรำชทำนบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย ของส ำนักงำน
เขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 3 (สพฐ.ส่งตรำพระรำชทำนฯ 
เพื่อด ำเนินกำรส่งมอบให้โรงเรียน)   

พฤษภำคม - สิงหำคม 2566   

 กิจกรรมท่ี 8 กิจกรรมกำรนิเทศติดตำมพัฒนำคุณภำพมำตรฐำนกำรจัดกำรศึกษำระดับปฐมวัย มกรำคม - กันยำยน 2566   
6 พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือส่งเสริมทักษะด้ำนกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์และ

เทคโนโลยี 
 โรงเรียนในสังกัด ส ำนักงำน 

เขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ 
กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผล 

กำรจัดกำรศึกษำ และโรงเรียน 
 กิจกรรมท่ี 1 ประชุมคณะกรรมกำร/จัดท ำคู่มือกำรด ำเนินกำร กุมภำพันธ ์2566 นครรำชสีมำ เขต 3  
 กิจกรรมท่ี 2 อบรมเชิงปฏิบัติกำร “ทักษะด้ำนกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์” ระดับ

ประถมศึกษำ ครูผู้สอนวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
มีนำคม 2565 

 
 

  



 

 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัน เดือน ปี สถานที่ด าเนินการ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง/ผู้รับผิดชอบ 
 กิจกรรมท่ี 3 นิเทศ ติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำน สิงหำคม –กันยำยน 2566   
 กิจกรรมท่ี 4  สรุปรำยงำนโครงกำร กันยำยน 2566   
7 กำรพัฒนำระบบกำรวัดและประเมินผลในชั้นเรียนและกำรบันทึกผลกำรเรียนตำมโปรแกรมระบบ

บริหำรจัดกำรผลกำรเรียน (School MIS) 
 โรงเรียนในสังกัด ส ำนักงำน 

เขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ 
กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผล 

กำรจัดกำรศึกษำ และโรงเรียน 
 กิจกรรมท่ี 1 

กิจกรรมท่ี 2 
ประชุมผู้คณะวิทยำกรและคณะกรรมกำรท่ีเกี่ยวข้อง 
อบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำระบบกำรวัดและประเมินผลในชั้นเรียนและกำรบันทึก
ผลกำรเรียนตำมโปรแกรมระบบบริหำรจัดกำรผลกำรเรียน (School MIS) 

กุมภำพันธ์ – มีนำคม 2565 
มีนำคม 2566 

นครรำชสีมำ เขต 3  

8 กำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำน (RT) ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1 และกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน
(NT) ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 3 

 โรงเรียนในสังกัด ส ำนักงำน 
เขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ 

กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผล 
กำรจัดกำรศึกษำ และโรงเรียน 

 กิจกรรมท่ี 1 กำรประชุมชี้แจงกำรด ำเนินกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำน (RT)          
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1และกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 3 

กุมภำพันธ์ 2566 นครรำชสีมำ เขต 3  

 กิจกรรมท่ี 2 กำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำน (RT) ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1 กุมภำพันธ์ 2566   
 กิจกรรมท่ี 3 กำรประเมินคุณภำพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 3 มีนำคม 2566   
9 ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้บูรณำกำรโดยแหล่งเรียนรู้   โรงเรียนในสังกัด ส ำนักงำน กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผล 
 กิจกรรมท่ี 1 ส ำรวจแหล่งเรียนรู้จำกโรงเรียนในสังกัด  สังเครำะห์ จัดหมวดหมู่ ธันวำคม 2565 เขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ กำรจัดกำรศึกษำ และโรงเรียน 
 กิจกรรมท่ี 2 สร้ำงนวัตกรรมในกำรจัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำรโดยใช้แหล่งเรียนรู้ ธันวำคม 2565 - เมษำยน 2566 นครรำชสีมำ เขต 3  

 กิจกรรมท่ี 3 อบรมกำรจัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำรโดยใช้แหล่งเรียนรู้ เมษำยน – พฤษภำคม 2566   

 กิจกรรมท่ี 4 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์ มิถุนำยน – กันยำยน 2566   

10 พัฒนำควำมสำมำรถด้ำนค ำนวณ (Numeracy)  โรงเรียนในสังกัด ส ำนักงำน กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผล 

 กิจกรรมท่ี 1 รับสมัครสอบ ออกข้อสอบ และจัดท ำข้อสอบ พฤศจิกำยน 2565 – กุมภำพันธ์2566 เขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ กำรจัดกำรศึกษำ และโรงเรียน 
 กิจกรรมท่ี 2 กำรทดสอบควำมสำมำรถด้ำนค ำนวณ กุมภำพันธ์ 2566 - มีนำคม 2566 นครรำชสีมำ เขต 3  
 กิจกรรมท่ี 3 

กิจกรรมท่ี 4 
มอบรำงวัลเพื่อสร้ำงขวัญและก ำลังใจ 
สรุปรำยงำนโครงกำร 

กุมภำพันธ์ 2566 - มีนำคม 2566 
เมษำยน 2566 

  

 

 



 

 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัน เดือน ปี สถานที่ด าเนินการ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง/ผู้รับผิดชอบ 
11 เสริมสร้ำงศักยภำพครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิต 

และกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของผู้เรียน 
 โรงเรียนในสังกัด ส ำนักงำน กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผล 

 กิจกรรมท่ี 1 ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำนอบรมเชิงปฏิบัติกำร “กีฬำคีตะมวยไทย 
เพื่อสุขภำพและกำรสร้ำงทีมสู่ควำมส ำเร็จ” 

ธันวำคม 2565 – มกรำคม 2566 เขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ กำรจัดกำรศึกษำ และโรงเรียน 

 กิจกรรมท่ี 2 อบรมเชิงปฏิบัติกำร “กีฬำคีตะมวยไทยเพื่อสุขภำพและกำรสร้ำงทีมสู่ควำมส ำเร็จ กุมภำพันธ ์– พฤษภำคม 2566 นครรำชสีมำ เขต 3  

12 พัฒนำเครือข่ำยวิชำกำรผสำน PLC เพื่อกำรเรียนรู้สู่กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน  โรงเรียนในสังกัด ส ำนักงำน กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผล 
 กิจกรรมท่ี 1 ประชุมปฏิบัติกำรจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ และ 

กลุ่มปฐมวัย 
มกรำคม - กุมภำพันธ์ 2566 เขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ 

นครรำชสีมำ เขต 3 
กำรจัดกำรศึกษำ และโรงเรียน 

 กิจกรรมท่ี 2 “Workshop บูรณำกำรสร้ำงสรรค์ แบ่งปันประสบกำรณ์” มีนำคม - กันยำยน 2566   
 กิจกรรมท่ี 3 นิเทศ ติดตำม ประสำนสัมพันธ์ PLC กันยำยน 2566   

13 ขับเคลื่อนสถำนศึกษำพอเพียงเป็นศูนย์กำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้ำน
กำรศึกษำ ประจ ำปี 2566 

 โรงเรียนบ้ำนเมืองปักสำมัคคี 
อ.ปักธงชัย และโรงเรียน 

กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
และโรงเรียน 

 กิจกรรมท่ี 1 ออกนิเทศ ติดตำมกำรด ำเนินงำนโครงกำรขับเคลื่อนสถำนศึกษำพอเพียงเป็น 
ศูนย์กำรเรียนรู้ 

มกรำคม - กันยำยน 2566 ท่ีประสงค์จะประเมินต้นแบบ 
สถำนศึกษำพอเพียง 

 

 กิจกรรมท่ี 2 ออกประเมินโรงเรียนเพื่อคัดเลือกต้นแบบสถำนศึกษำพอเพียง ประจ ำปีอ ำเภอ  
3 อ ำเภอ ได้แก่ อ ำเภอครบุรี เสิงสำง วังน้ ำเขียว 

มกรำคม – กันยำยน 2566 จ ำนวน 3 โรงเรียน  

 กิจกรรมท่ี 3 สรุป รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน กันยำยน 2566   

14 ยกระดับคุณภำพมำตรฐำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน  โรงเรียนในสังกัด ส ำนักงำน กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
 กิจกรรมท่ี 1 ศึกษำดูงำนโรงเรียนต้นแบบจิตศึกษำโรงเรียนล ำปลำยมำศพัฒนำ มกรำคม – กุมภำพันธ์ 2566 เขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ และโรงเรียน 

 กิจกรรมท่ี 2 ขยำยผลพัฒนำยกระดับครูผู้ปฏิบัติหน้ำท่ีนักจิตวิทยำประจ ำโรงเรียน 
ให้มีควำมเข้มแข็ง 

มกรำคม – กุมภำพันธ์ 2566 นครรำชสีมำ เขต 3  

 กิจกรรมท่ี 3 ด ำเนินกำรตำมแผน (จิตศึกษำโครำช 3 โมเดล)            มกรำคม - กันยำยน 2566   
 กิจกรรมท่ี 4 คลินิกจิตวิทยำโครำช 3 สัญจร (ด้วยมำตรกำร 3 ป.ภำยใต้ศูนย์ควำมปลอดภัย 

สพป.นครรำชสีมำ เขต 3) 
มกรำคม - กันยำยน 2566   

 กิจกรรมท่ี 5 สภำนักเรียนตำมหลักธรรมำภิบำล พฤศจิกำยน 2565 - กันยำยน 2566   



 

 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัน เดือน ปี สถานที่ด าเนินการ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง/ผู้รับผิดชอบ 
  กิจกรรมท่ี 6 สถำนศึกษำสีขำวปลอดยำเสพติดและอบำยมุข พฤศจิกำยน 2565 - กันยำยน 2566   

15 พัฒนำพนักงำนเจ้ำหน้ำท่ีส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียน นักศึกษำสร้ำงเครือข่ำยระบบกำรดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ 
ประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 3 

กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
และโรงเรียน 

  กิจกรรมท่ี 1 จัดอบรมหลักสูตรพนักงำนเจ้ำหน้ำท่ีส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำ 
ประจ ำปี 2565 

เมษำยน – พฤษภำคม 2566   

  กิจกรรมท่ี 2 สรุป รำยงำนผล มิถุนำยน 2566   
16 พัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรตำมมำตรฐำน สพป : กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร  ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ กลุ่มอ ำนวยกำร และโรงเรียน                   
 กิจกรรมท่ี 1 พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรตำมมำตรฐำนของ สพป.นครรำชสีมำ  

เขต 3 
กุมภำพันธ ์- กันยำยน 2566 ประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 3 

และโรงเรียนในสังกัด  
 

 กิจกรรมท่ี 2 พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรตำมค ำรับรอง กำรปฏิบัติรำชกำร (KRS) กุมภำพันธ ์- กันยำยน 2566 จ ำนวน 60 โรงเรียน  
 กิจกรรมท่ี 3 กำรปฏิบัติงำนตรวจติดตำมงำนควบคุมภำยใน กุมภำพันธ ์- กันยำยน 2566   

 กิจกรรมท่ี 4 กำรด ำเนินกำรประเมินสถำนะของหน่วยงำนระบบรำชกำร 4.0 ระดับส ำนักงำน 
เขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 3 

กุมภำพันธ ์- กันยำยน 2566   

 กิจกรรมท่ี 5 องค์กรคุณธรรม ตุลำคม 2565 - กันยำยน 2566   
 กิจกรรมท่ี 6 กำรจัดประชุมรำยกำรพุธเช้ำข่ำว “สพฐ” และประชุมบอร์ดผู้บริหำรของ  

สพป.นครรำชสีมำ เขต 3 
ตุลำคม 2565 - กันยำยน 2566   

 กิจกรรมท่ี 7 กำรประชุมผู้บริหำรสถำนศึกษำ ตุลำคม 2565 - กันยำยน 2566   
17 พัฒนำกำรบริหำรบุคคลเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำ  ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
 กิจกรรมท่ี 1 กำรพิจำรณำย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครู ตุลำคม 2565  - กันยำยน 2566 ประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 3 และโรงเรียน 
 กิจกรรมท่ี 2 กำรพิจำรณำย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งผู้บริหำร

สถำนศึกษำ 
ตุลำคม 2565  - กันยำยน 2566   

 กิจกรรมท่ี 3 กำรสรรหำครูอัตรำจ้ำง ครูขำดแคลนขั้นวิกฤต ลูกจ้ำงชั่วครำวอื่น ๆ และพนักงำน
รำชกำร 

ตุลำคม 2565  - กันยำยน 2566   

 กิจกรรมท่ี 4 กำรประชุมปฐมนิเทศและจัดท ำทะเบียนประวัติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำง 
กำรศึกษำ ต ำแหน่งครูผู้ช่วย 

ตุลำคม 2565  - กันยำยน 2566   



 

 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัน เดือน ปี สถานที่ด าเนินการ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง/ผู้รับผิดชอบ 
  กิจกรรมท่ี 5 กำรประชุมบริหำรอัตรำ กำรปฐมนิเทศ กำรจัดท ำสัญญำจ้ำงพนักงำนรำชกำร/

ลูกจ้ำงชั่วครำวทุกอัตรำ 
ตุลำคม 2565  - กันยำยน 2566   

  กิจกรรมท่ี 6 กำรสรรหำ กำรย้ำย โอน ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่ง
บุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น ตำมมำตรำ38 ค.(2) / ศึกษำนิเทศก์ 

ตุลำคม 2565  - กันยำยน 2566   

  กิจกรรมท่ี 7 กำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีนำคม  - กันยำยน 2566   
  กิจกรรมท่ี 8 กำรบริหำรอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำกรณี 

เกลี่ยอัตรำก ำลังครูจำกโรงเรียนเกณฑ์เกินไปก ำหนดในโรงเรียนต่ ำกว่ำเกณฑ์  
(ประมำณ 2 ครั้ง ต่อ 1 ปีงบประมำณ) 

มีนำคม  - เมษำยน 2566 
และ สิงหำคม  - กันยำยน 2566 

  

  กิจกรรมท่ี 9 กำรบริหำรอัตรำก ำลังพนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงชั่วครำวท่ีจ้ำงด้วยเงินงบประมำณ 
สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

มีนำคม 2566   

  กิจกรรมท่ี 10 กำรวำงแผนบรรจุนักศึกษำทุนผู้ได้รับกำรคัดเลือกเข้ำร่วมโครงกำรผลิตครู 
เพื่อพัฒนำท้องถิ่น ปีกำรศึกษำ 2566 

มิถุนำยน  - กรกฎำคม 2566   

  กิจกรรมท่ี 11 กำรจัดสรรอัตรำพี่เลี้ยงเด็กพิกำรให้โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ กันยำยน 2566   
  กิจกรรมท่ี 12 กำรจัดสรรอัตรำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำท่ีเกษียณอำยุรำชกำร 

เมื่อสิ้นปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 
กันยำยน 2566   

  กิจกรรมท่ี 13 กำรจัดสรรอัตรำครูผู้ทรงคุณค่ำแห่งแผ่นดินปีงบประมำณ พ.ศ.2566 กันยำยน 2566   
18 พัฒนำและเสริมสร้ำงสมรรถนะครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกร 
 กิจกรรมท่ี 1 กำรพัฒนำศักยภำพผูป้ฏิบัติงำนกำรเงินกำรบัญชีในสถำนศึกษำ ธันวำคม 2565 ประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 3 ทำงกำรศึกษำ และโรงเรียน 
 กิจกรรมท่ี 2 กำรพัฒนำองค์กร  “(ORGANIZATION DEVELOPMENT : OD)”  มีนำคม – เมษำยน 2566 โรงเรียนในสังกัด  
 กิจกรรมท่ี 3 กำรยกย่องเชิดชูเกียรติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ธันวำคม 2565 – กันยำยน 2566 และสถำนท่ีเอกชน  

19 พัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรตำมมำตรฐำนของ สพป. : เพิ่มประสิทธิภำพกำรตรวจสอบภำยใน  โรงเรียนในสังกัด 40 โรงเรียน หน่วยตรวจสอบภำยใน 
 กิจกรรมท่ี 1 กำรวำงแผนกำรตรวจสอบ/กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรตรวจสอบภำยในประจ ำปี ตุลำคม – พฤศจิกำยน 2565 และกลุ่มบริหำรกำรเงินและสินทรัพย์  
 กิจกรรมท่ี 2 กำรก ำหนดประเด็นกำรตรวจสอบ ตุลำคม – พฤศจิกำยน 2565 ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ  
 กิจกรรมท่ี 3 กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน สพป.นครรำชสีมำ เขต 3 และสถำนศึกษำ ธันวำคม 2565 – สิงหำคม 2566 ประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 3  

 



 

 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัน เดือน ปี สถานที่ด าเนินการ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง/ผู้รับผิดชอบ 
 กิจกรรมท่ี 4       กำรจัดท ำรำยงำนผลกำรตรวจสอบ เมษำยน 2566 และกันยำยน 2566   

20 พัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศพื้นฐำนทำงกำรศึกษำ และเสริมสร้ำงศักยภำพด้ำนเทคโนโลยีและ 
กำรสื่อสำร 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ 
ประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 3 

กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล 
เทคโนโลยีสำรสนเทศและ 

 กิจกรรมท่ี 1 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรเจ้ำหน้ำท่ีผู้รับผิดชอบงำนข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำของ
โรงเรียน เพื่อพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศด้วย โปรแกรมระบบบริหำรสำรสนเทศ
ของสถำนศึกษำ (Data Management Center : DMC) ด้วยโปรแกรมระบบ
บริหำรสำรสนเทศของสถำนศึกษำ M-OBEC, และ B-OBEC 

พฤษภำคม 2566 และสถำนท่ีเอกชน กำรสื่อสำรทำงไกล 

 กิจกรรมท่ี 2 ส่งเสริมและพัฒนำทักษะด้ำนเทคโนโลยีและดิจิทัลให้แก่บุคลำกรเพื่อให้สำมำรถ 
น ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

มกรำคม – เมษำยน 2566   

 กิจกรรมท่ี 3 ประชุมคณะกรรมกำรขับเคล่ือนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล 
ผ่ำนดำวเทียม(NEW DLTV) 

มกรำคม – กุมภำพันธ์ 2566   

21 พัฒนำศักยภำพด้ำนกฎหมำยและคดีส ำหรับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ กลุ่มกฎหมำยและคดี 
 กิจกรรมท่ี 1 อบรมวินัยและการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ส าหรับ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เมษำยน – มิถุนำยน 2566 ประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 3 และโรงเรียน 

22 เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรนโยบำยและแผน  ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ กลุ่มนโยบำยและแผน 
 กิจกรรมท่ี 1 กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ตุลำคม – กันยำยน 2566 ประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 3 และโรงเรียนในสังกัด 

 กิจกรรมท่ี 2 กำรจัดต้ังงบประมำณ งบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำง ปี พ.ศ. 2567 ตุลำคม – ธันวำคม 2565   

 กิจกรรมท่ี 3 ประชุมชี้แจงกำรจัดท ำค ำของบประมำณ ตุลำคม – ธันวำคม 2565   

 กิจกรรมท่ี 4 ติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรศึกษำของ สพป.นครรำชสีมำ เขต 3 ตุลำคม 2565 – กันยำยน 2566   

23 ขับเคลื่อนนโยบำยด้ำนกำรศึกษำกรณีมีควำมจ ำเป็นเร่งด่วน  ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ กลุ่มนโยบำยและแผน 

 กิจกรรมท่ี 1 วิเครำะห์โครงกำรกิจกรรมตำมควำมจ ำเป็น ตำมท่ีกลุ่มต่ำง ๆ เสนอเร่งด่วน พฤศจิกำยน 2565 – มกรำคม 2566 ประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 3 กลุ่มท่ีขอรับงบประมำณ 

 กิจกรรมท่ี 2 น ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรฯ บริหำรเขตพื้นท่ีกำรศึกษำหรือผู้อ ำนวยกำร 

สพป.นครรำชสีมำ เขต 3 พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบอนุมัติโครงกำร 

มกรำคม – กุมภำพันธ์ 2566  และโรงเรียน 

 กิจกรรมท่ี 3 ด ำเนินงำนตำมโครงกำร กิจกรรม ท่ีได้รับอนุมัติ มกรำคม – กันยำยน 2566   

 



 

 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัน เดือน ปี สถานที่ด าเนินการ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง/ผู้รับผิดชอบ 
24 อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริฯ ประจ ำปี 2566  โรงเรียนและส ำนักงำน กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
 กิจกรรมท่ี 1 ออกติดตำม สนับสนุนกำรด ำเนินงำนโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมำจำก

พระรำชด ำริฯ โรงเรยีนท่ีสมัครเป็นสมำชิกสวนพฤกษศำสตร์ จ ำนวน 26 โรงเรียน 
ธันวำคม 2565 – กันยำยน 2566 เขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ 

นครรำชสีมำ เขต 3 
และโรงเรียน 

 กิจกรรมท่ี 2 แจ้งสถำนศึกษำท่ีสนใจให้สมัครเป็นสมำชิก สวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน มกรำคม – กันยำยน 2566   
 กิจกรรมท่ี 3 สรุป รำยงำนผล กันยำยน 2566   

25 สร้ำงและส่งเสริมควำมเป็นพลเมืองดีตำมรอยพระยุคลบำทด้ำนกำรศึกษำสู่กำรปฏิบัติ  โรงเรียนในสังกัด กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
 กิจกรรมท่ี 1 ออกนิเทศ ติดตำมกำรด ำเนินงำนโครงกำรสร้ำงและส่งเสริมควำมเป็นพลเมืองดีตำม

รอยพระยุคลบำทด้ำนกำรศึกษำสู่กำรปฏิบัติ 
มกรำคม - กันยำยน 2566 และโรงเรียน และโรงเรียน 

 กิจกรรมท่ี 2 แจ้งสถำนศึกษำส่งรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนเป็นรูปเล่ม และรวบรวมสรุป รำยงำนผล กันยำยน 2566   
26 สนุกกำรเรียนรู้กับสำรำนุกรมไทย   กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผล 
 กิจกรรมท่ี 1 ส่งเสริม สนับสนุน ให้โรงเรียนขยำยโอกำสใช้สำรำนุกรมไทย (เล่ม 42) มกรำคม - กันยำยน 2566 โรงเรียนขยำยโอกำส  กำรจัดกำรศึกษำ และโรงเรียน 
 กิจกรรมท่ี 2 นิเทศ ติดตำม กำรประยุกต์ใช้สำรำนุกรมไทย มกรำคม - กันยำยน 2566 จ ำนวน 63 โรงเรียน ขยำยโอกำส 
 กิจกรรมท่ี 3 สอบถำมควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมกิจกรรมท่ีมีต่อกำรขับเคลื่อนส่งเสริม สนับสนุน

ให้โรงเรียนขยำยโอกำสใช้สำรำนุกรมไทย (เล่ม 42) 
สิงหำคม - กันยำยน 2566 สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 

ประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 3 
 

27 หลักสูตรท้องถิ่นโครำชบ้ำนเอ๋ง  โรงเรียนในสังกัด  กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผล 
 กิจกรรมท่ี 1 ประชำสัมพันธ์กำรด ำเนินงำน มกรำคม - กันยำยน 2566 ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ กำรจัดกำรศึกษำ และโรงเรียน 
 กิจกรรมท่ี 2 ประชำสัมพันธ์สถำนศึกษำ (น ำร่อง) เข้ำร่วมโครงกำรน ำหลักสูตรท้องถิ่นโครำช 

บ้ำนเอ๋งไปใช ้
มกรำคม - กันยำยน 2566 ประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 3  

 กิจกรรมท่ี 3 นิเทศ ติดตำม สถำนศึกษำ มกรำคม - กันยำยน 2566   
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    ที่ปรึกษา 

     นายเผด็จศึก  โชติกลาง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 3 

     นายขันตรี  โสภาพิศ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 3 

     นายสายัณห์  คอกขุนทด รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 3 

     นายอังคารพิสุทธ์  สยามประโคน รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 3   
 

    คณะท างาน 

     นางบัญชา  ศรีปัญญาวุฒิ   ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน      

     นายธานินทร์  ศิริก าเนิด   ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 

     นางขวัญเรือน  รุ้งตาล    ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 

     นางประทุมทิพย์  พรหมคุณ   ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 

     นางพัชราภรณ์  พินิจพงศ์   ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

     นางรัตดา  คูณมา    ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล      

     นางเกดสุชา  ทองน้อย    ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร 

     นางศลิษา  ศิริก าเนิด    ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมทางไกลฯ 

     นางสาวพรพิมล  เปล่งคงคม    ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

     นายอติวิชญ์  วงศิร ิ    ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี 
      

    จัดท าเอกสาร/รูปเล่ม 

     นางบัญชา  ศรีปัญญาวุฒิ   ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 

     นางสาวสุมล  ศิริปรุ    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

     นายประเชิญชัย เจริญครบุรี   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

     นางสุภาภรณ์  จิตรา    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ      

     นางสาวศิริลักษณ์  เรืองศรีโรจน์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

 
 

คณะผู้จัดท า 



 


